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BERIdT. 

JU ij het in het licht vertchijnen van dit vierde deel 
der uitgave in het JVederduifgch van de JP&IX.E»'.*-Ge
schiedkundig Woordenfcoek» acht ik mij verpligt den 
geè'erden begunstiger* en bevorderaars dezer onderneming, 
benevens hun mijnen opregien dank te betuigen, toier bijdra
gen, aanmerkingen, ieregt- en verwijzingen mij bij voort* 
during in staat stellen, om mij van de belangrijke doch. 
hoogst moetjelijke taak, waarmede ik mij belast heb, op 
zulk ecne wijze te kwijten, dat ik mij mag vleyen, door 
dezelve al meer en meer de goedkeuring van het Letter -
en geschiedkundig Nederlandsclte Publiek weg te dragen» 
welke aan de eerste proeven van mijn werk reeds zoo 
ruimschoots is ten deel gevallen. 

Bij deze aanmoedigende omstandigheden die mij mijnen 
arbeid niet weinig verligten, heeft zich echter eene ste& 
(doch slechts éêne enkele) verheven, om zich over de 
nitgefeceidheid det werkt en de niet beantwoording aan 
het Berigt van Inteekening te beklagen» Gaarne beken ik, 
dat liet werk,. naar de léést "geschoeid, Waarop de thans 
reeds bestaande vier deelen gebragt zijn, uitgebreider 
zal worden, dan'men tjdens het uitgeven van het Berigt 
van Inteekening (Maart 1825) berekenen kan, toenmaals 
bestond nog enkel de vijfde uitgave van het oorspronke-
lijk®, die dertien deelen besloeg; men kon 7iiet vooruit
zien , dat een tijdperk van vijfjaren zoo vele belangrijke 
*(«rfgevallen zou aanvoeren, als de dood in die jaren * 



personen heeft weggemaaid, welke volgens den geest van 
dit werk in deze galerij moeten worden opgenometi, men 
had niet berekend, dat, Zou dit Woordenboek vooral 
voor ons Nederlanders nuttig en dienstbaar gemaakt wor
den {waartoe ik door onderscheidene verdienstvoUe man
nen,werd aangespoord) erivrJiet-xfonpronkelijke van het-
ZelW*M2^ÊÉ^^ die, wel-
ke-pendporeen^oppervlakkige vérgeltfkïhgder Sransche 
^Mée^wtsche uitgave reeds; kak ontdekken f overtuigd 
daarenboven, dat ^ereonbevooroordeelde ligtehjk zal 
inzien* dat, indien' ik mijnen arb^^t'-/iet «voetstoots 
vertalen wx, de Diction^ire His to r i e w^m.-.JP^LBR 
bepalen kon, dezelve niet met de, helft- derMoeiU^zkde 
gepwrdrgaan, welke my'thm het,,gestadige nasporen 
van wivere bronnen ^ ^ . . ^ ^ ^ - « ^ . ^ ^ « r r f W 
den, dateeneieradene overweging eiken Inleekenaar. op 
d^yerk volkomen zal overtuigen dat de meerdere uit-
bretiïngvan hetzelve enkel in :zynebelangen geschiedt, 
en m mn^e^JYederduitsche uitgave van ditWoorden-
bqeh eene mvende,en, algemeene waarde te verbindem 
^imkeerdelyk zonderen echter handelen, uit de vit-
2 * | g ^ ^ v beide eerste-letters eene ajkidingo/'de 

ooit met het vervèürLz^ '" » 
,.. . ' 7 . ^^^J^^LMeschedhindim? woorden-
tmw heeft metoude#, genoegzaam móét be^id zijn, 
£*_&••*» & elk oneindig veel meer onderwerpen aan-
^ ^ dan ééne der overige letters^'• 
•*eiï*-W te* ook van mij dienitbreidingtothei'niets* 
badend* en het nutteloze te willen uitstrekken.. Set 
verHag dm' « B FELhBR in VT84-fedienopzigle van zijn 
Woordenboek gaf, zal m& hierin steeds ten leiddraad 



strekken. Hetzelve iff van dezen inhoud: » Men moet 
» niet verwachten in dit werh.de namen dier .menigte 
» schrijvertjes aantetreffen, welke door een. tooneels'tukje., 
» door eenen nietsbeduidenden roman, door eene gebrek-
» hige geschiedkundige Compilatie, door een wijsgeerig 
» qpwarpisel enz. hunnen-roem gevestigd wanen. In 
» eenen tijd, op eene ongelukkige wijze vruchtbaar in 
» slechte of,. leuzelacJitige boekc/t, waarin iedereen 
» schrijft, waarin de titel van schrijver er een wordt 
», voor hem, die zich geenen anderen kan geven, zou de 
» vervaardiging eener dergelijke verzameling een vreemd 
•» ioerk zijn* dat daarenboven door zijne massa, door 
y eene belagchelijke en hatelijke vermenging, veeleer in 
».verwarring .zou brengen, dan dienstbaar zijn, om ge-* 
». schiedkundlge kennis op te doen. Men zal, wel is.waar, 
» in dit Woordenboek, de namen van sommige schrijvers 
» vinden, die niets Zeer belangrijks heiben nagelaten, 
» maar zij hebben in eenen tijd geleefd., waarin hunne 
s werken opspraak hebben, gemmkt* waarin de schrijvers 
» Zeldzaam waren, de aandacht van het publiek bezig 
* hielden, en daardoor eenige. aanspraak op de qanajaefyt 
» der nakomelingschap verwierven, enz." Ï ;,.s 

Er blijft mij nog over, den belangstellenden brief
schrijver zich noemende de. rader van mijn zoon te berig-
ten, dat zijne gegronde aanmerkingen, tot eene van wel
ke echter eene drukfeil in het oorspronkelijke aanleiding 
heeft gegeven, mij alleraangenaamst zijn geweest; in dit 
deel zal ZEd. reeds ontwaren, dal er een danklaar ge
bruik van is gemaakt, zoo als in hei vervolg met zijne 
Bijdragen of Aanmerkingen vooral ten opzigte van het 
Sterre - of Wiskundige gedeelte, (indien Mj deze onder-
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neming daarmede zoii willen begunstigen) steeds zal por' 
den gehandeld. — Wat verder zïjne aanmerkingen be~ 
"treft r om bij de Index, GHE., GOB. , Gouv, MAA. enz» 
eepge bladen in lolaticq door te schieten, ten einde een 
ieder daarop zijne aanmerkingen voor het nageslacht Zon 
kunnen stellen t dit komt mij voor 'den uitgever minder 
gepast voor,jnen, zou zulks met even zoo veel grond bij 
de- feèds bestaande Wnèramwijzingen BAR.± Bit , BOM. 
en'zooèete andere hunnen vorderen, en hoe lastig Zou 
zulks in de vervolgdeelen Mèt zijn, bij'zoo vele andere 
namen van nog<levende mannen, die%frfiL,thans beijveren 
om 'in verschillende betrekkingen, eenen beruckt%n of ]>é~ 
roemden Mam natelaten. ^Daarenboven staat het immers 
eiken bezitter van het Woordenboek vrij ,^zijn exemplaar 
•met zoo veel papier te doorschieten, als hij verkiest, 
om daarop naar zijnen smaak, die bijvoegselen te plaat
sen , welke hij zou noodig oordeelen der vergetelheid te 
onttrekken. 

Bij dit Berigt heb ik voor het tegenwoordige verder 
niets te voegen, dan de dringende' aanbeveling dezer 
veelomvattende onderneming aan de voortdurende belang-
•stelling des publieks. 

- - - - ^ ^.. DE NEDERDUITSCHE BEWERKER. 
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JraLlbërs (M.), Boekhandelaar te Sittard. > 
Anistel (J; van), R. C .P . en Kapellaan te Beek. 

' . . : - . ' . ' • . ' : ' . ' . : ! • . ' ' ' . " ' • • ' B ; ' . ' " ' ' • " " " • • • ' ; • • ' : " : ; V ' 

Baars (W,), R. C. P. en Kapellaan te Antwerpen. 
Banning (De W«ed G.), Boekhandelaarster te Utrecht, 24 Ex. 
Beekhoven (C. van). Secretaris in de gemeente Hoeven. 
Beeke (C.) M.r Kleermaker te Woerden. 
Bellingen (J. H. van), te Antwerpen. 
Benraad (H.)j Heelmeester te Amsterdam. 
Benkman, Koopman te Amsterdam. 
Beurcht (A. van der), R. C. P. en Pastoor in de Ooy. 
Bijleveld (W.) R. C. P. en Kapeïlaante Maarssen. 
Bijnen (B.), Landmeter der l.e klasse bij het Kadaster, 
-•' • in de provincie Noord-Braband. ; ••')'.. 
Bijöen (P. W.) id. id. 
Bijvoet (S..P.), Notaris te Berchem.' 
Boermans {!?.),MWijhe. , 
Borgman (J.), R. G. P. en Pastoor te Vollenhoven. 
Brake (A. te), R. C. P. en Kapellaan te Baak. 
Breuker (J. H.), R. C. P. en Pastoor, te Duivendrecht* 
Brink (van den), R. C. Pf en Kapeïlaan te Maarsseiü 
Broek (T. J. van den), van de orde van den H» Domini

ca» 1 R/C; Pastoor^ t < ^ / / ^ ^ B. P. -



II N A A M L I J S T D E R 

tfiouwer (J. G.f Boekhandelaar.fc Deventer. 
Bruisten R C. P. te JFawe/, bij Ufo."-

J^mgen. ' ** ^ e l l a a Q t e Oosierkont, bij 
Busch (F.), R. C. P. en Pastoor te Duistervoorde. • 

• . - . - . , - . . ^ ; . . . : -

C f c . f t V e ) ' N
P a £ i e ^ ^ a n t , te », Graven/mge. 

Ceroï CT 1?; *S° 5v%rC' P ' e n P a S t o o r ^e BerghareH. 
Coridon (j) R c P ^ f ^ «* kastoor te Z>0«to*y* 
^oridon U.), R. C. P. en Kapellaan te Kampen. 

D ' X S 4 & . ^ • * * * ^ t ^ i n a r i e t e 

S e n (J F j K f tS\ ƒ " KaPeIIaa*> te S ^ e ^ e « , 

S t ó S r R ' r ' £ ' P- ln K aP^aan te ^ f a , 
Derckson (J Ai' « P r *£ P a S l o ö r * Boxmeer. 

•Dierokv a i\ ™ n P a s t o o r t e Indoornik. ~ 
Bieren fA « S * u00?,'* Boekhandelaar te Turnhout. 
S v* ?nU Boe

TïhandeIaai'te G™ • 
gfiMiöff, • sSSSiuiS^,f?^? te S°*$l' 
Doorenweerd (B) ftT^i?. Igtooyen* 
Driel (P. vam r J ' , 1 ^ * a ? a s t o 0 * te ifoflijtw». B. P. 

D u i v e n CW), R. C. P. ^ ^ , t e ^ , , , . 

E* 

SSsfti 15:5'? H r * W * • 



F N T E U K E N A R E N. , H l 

Faaben ,(H. A.), R. Ci ,:P/jen Ï£apellaaïi, te Boekei. 
Faber*CÊr. J . A . ) , R. C. P, tè SaMeddm. n ; 
Flórus (C.), R. G. P . en Pastoor te OudeiiSater. \ 

C r » ..-; '•••:.••! " 

Gemert en zoon (C. van), Boekhandelaar te 'sBosc/t, 5 Ex . 
Gerits (L.),;Hoofdonderwijzer te Meijel. 
Gerrits (de W-ed A.) Boekhandelaarster t& Nijmegen, 2 Exi 
Gerritzen (J.), Aartspriester van Gelderland en R. C. Pas. 

toor te "Duiven, B, P . ' , , ; : " 
Gerving (B. J . ) , R. C. P. en Pastoor te Alkmaar, B, P . 
Geyn (W, van), R. ,C. P . en Pastoor te Achteyêld. ;'• " 
Godschalk (J. A.) j R'. C. P . en Pastoor te Pannerdeti, 
Goossens (P.), te Esschen, ïn de provincie Antwerpen. 
Grieken (G. van), R. C. P." Pastoor te Wijk bij Duurstede. 
Groos (G.), Schoolonderwijzer te.St. MicAiels-Gestel, "~ 
Groqt(S.), R. ^ P; te fl^je^ , ; : 
Gróót (W. Si." de), Heel- en Vroedmeestér te Bavensiein. 
Gulick (W. van), Garenfabrikant, te 'sHertogénbosch. 
Gustenhoven J.ï (T)','' ï.e klerk ten kantore der In- en Uit-

• gaande regten te JhobUh. _ i 

,.'./•;"... .. '.:>':. , .H* . '„ ,."•.-.'''' - : '- "V''':;' 

Harteveld (A. yan)f R. C. P : én Kapellaari te Hul/iüizen. 
Hebink (G.), R. G. P . en,Pastoor te HulMizen. ' 
Heesbeen ("W. van), R. C. P . én Pastoor te Budel. 
Hendriks (A.), te Mees, bg Nijmegen. 
Hermans (P.), Boekhandelaar te Nijmegen, 3 Exempl. 
Heuvel (F. A. van den), Boekhandelaar te Bavensteiji, 17Ex. 
Heyden (G. van der), Notaris te Bavensiein. 
Heyerstraten , Boekhandelaar te Antwerpen, 3 Exempl. 
Heyningen (W. C. van), R . C . P. en Pastoor, te heydschen-

dam en Veur. 
Hilbert (J.), R.,C. P . en Kapellaan te Deurnige. 
Hoen (A . ' t ) , R. C. P. en Pastoor te 'Utrecht' 
Holl (J. £ . ) , R. C. Priester en Pastoor te Beuningen. 
Hollander (P.), R. C. P. en Kapellaan te Bolsward. 
Hondvorst (C.) ,R,G.:P.enPastoor te MydrëcW , , : 
Hooff (J. van),, R. G. P; en Pastoor te Engelen, > 
Hoogveld (F.), R, C. P. en Pastoor te Eerleek. * 



IV N A A M L IJ S ,T ü E Rl 

Hoppenbrouwers (M.*- F. J,),- Regter in de Regtbatik van 
eersten aanleg te Breda, B. P. «poms. van 

S r e r ï s ^ ' f I e
r

e r ï e e k ï ' a a ö ^Meeren-Zandvaart. 
teHuiMm. H'C'KmPast00x v a n >%^enKape l ï aan 

" H Ï S L ^
 aet)' R' C' P* e" PaSt0W °P het eihnd w*-

ï 3 1 1 ^ ' f f - k * & P.en Pastoor te Netterdeiu 

• 5 S S T J ?* ? ï ï p;> T Kaï,elIaatt te «*»" 
S ! / i v V ' J?oeJ£handelaar te Antwerpen. 
Jaspar (X), R. C. Pastoor te Zwolle. ' 
IsxngCH.), R. C. P. en Kapeï l^ te Amterdam. ; 

• -.-'••' - , K . » ' '- " 

Kemps (J. H.), t e £ ^ < f e . ; : 
Kervel (P. A.), landdeken van Biinland b« R r P 

en Pastoor te Legden. • ™jniana, fen K. l/. P* 
Restens. (J.), Boekhandelaar te fci * p V o m n | 
Kestem.(J.van), R . C . p ^ ^ ' 3 E?empl. 

S K c t ó Dof;en V"?te ^ ~ ' 
Krey (J. van), R C P *S V r o e d m ^ t e r , isBotward. K r 4 Vj. P T R c P ' eIÏ B a S t o o r t e ^ ' l^ .. • v"!. -vv» »• t>, p . en Pastoor. A •' 
SZÏ\êtn^ev^e\te BeunMéaM Breda. 
^ ^ , r ' h K \ c ' p - en Pastoor te Üfr«i4f. 

Laarman (J.)5 te 3 ^ ^ , ; • • 

^ e ^ g e l S h a i r H S 6 ^ ' boekhandel, te !ê Bêèek, 5Ex. 
Lonifk (CFff) R }C p * * %? VerlicAiinfftë A^'aar. 

•Maaseland J. p 7 ' i 0 ' ****** t e StatUoün^B. IK 
v *-• J. Vdn), te Amsterdam. 



I N T E-E K;E NA R E N . ' V; 

Meulen (W. .yV'. van der), Notaris te Reek, 
Meijer (J. G.), Boekhandelaar te Arnhem, 6 Ëxempl. , 

Nieuwendijk (C. van den), R. C,* P. en Pastoor te Zaïitvoort. 
Nieuwenhof (Gj), Boekhandelaar te Alkmüctr i é Exempl, 
Nooy (G. van), Vice-Süperior der "Nederlandsen^" Zending, 

Aartspriester van Utrecht en Pastoor.;.:te'.' Maarssen, 
Nuhout van der Veen (M.1' J,)^ Notaris të Alkmaar. 
Nykamp (J. ET.)y R; C. %P. en Kapellaan1 té Eibergen. 

Oomen (C.), R. C. P.en„Rector te Dongen $ B^ P . < 
Oostrik (W.),, R-'C. P- en Pastoor te Wierden', ; r 

Ös (W. van), R. C. P . en Kapellaan te Wageningen. 

Pauw (de), Wijnroeijer te Amsterdam* . . . 
Pinxteren (M. A. van), voor hee R. C< Leesgezelschap te 

Schiedam. 
Portielje (G.), i Boekhandelaar te Amsterdam. 
Putters (H. A>), R. C, P» en Pastoor te Driel, bij Arnhem, 

Radëmaker (V.), R. C. P . en Pastoor te Usselstein. 
Rademaker (L.), R. C. P . en Kapellaan 'te Hoogeland.. ._ 
Reenier (J. A . ) , Directeur in het R. C. Jongens - Wees

huis te Amsterdam. - -
Reimer ( L . ) , R . C . P . en Kapellaan te Weerselo. ; C 
Rëinink (G. J;) , R. C. P . en Pastoor te Wyhê. ^ J" 
Riet (C. van), Schoolonderwijzér te Oorschot., :~" 
Robijns (J. W.), Boekhandelaar te Deventer, 14 Exempl, 
Robijns Jr. (J. W.) , Boekhandelaar te Zwolle. 
Roelofsen (MO, R, C. P . en Pastoor te Eist. 
Rooij (A, van), R. C. P. en Kapellaan te Herpen. , 
Rooijakkers (A.)> R. C. P . te Antwerpen. 
Rossum (J. van), R. C. P . en Pastoor te JVederhorst den 

Berg. 
Ruigrok van de Werven (G,), R, C. P. en Pastoor te 

Cattricufn, 



Rujjt'er (G. de)y R, CV F. en Pastoot te Över-Asself, M 
Grave. ' '; •••' • ...- ..'..'• •;' , J 

Ratjes (H.), Onderwijzer te Duiven. 

\ ''; . S.'. 
Sanders (CÜ,R.C.P. ;en Pastoor 'te Lathum. 
panders (J ;), R. C. P. en Kapeïlaan te Huissen. 
Scbjkhoi,(A.)5 Boekhandelaar te Utrecht, 6 Exerapl. 
Sebus <1\), R. C. P. en Pastoor te Bameveld. 
Sigtenhorst (J. A.5, Boekhandelaar te 'Deventer, 
Simons (J,), Aartspriester v a n T m W en R.C.Pastoor 

te Sneek. 
Sluisveld •(H._C. van), R. C. P. en Pastoor te Lijssel. 
Smits CL.), Winkelier te Utrecht. 
I S J S T m T , p ,

f l ?° e »^ d e l a a
ï ï

 t e ^ W f o , % ExemplV 
•^T?ffiii££-f^: e t t foeSid**™ het sOnarie 

Steenwijk (M. A. van), R . C . P, en- Pastoor te Zoeter, 
meerenZegwaart. . ^ .. ^ ™ ; . / ; : -

SwiUens (J.), Notaris te Nieuwkoop, - ; 7 ; 

• • • . - . $ v / ' : " • . • ' 

Terwindü <M) R r n A e n P a s t o o r t e #<"»*«»• 
TuZell m,)UK' C'V- «n Pastoor te ZMftfom. 

fSüqT ^ B o e ^ ^ e l a a r s te heijden, 

u. 
ürbanus (A.), R. C. P. en KapellaaMe Wijk lij Duur-

v. - - -
. ' , n. ^. i». e n Kapenaan t e Amersfoort. 



Ï N T E Ë K Ë N A R E N . VII 

Verkuilen (A.), R. C. P. enPastoor te Haren. 
Verkuijlen (A.), R. C. P. en Pastoor te Huijsseling. 
Vermeulen (G. A.), R. C. P. en Pastoor te Amersfoort, B. P. 
Versteeg (P«>, te Arnhem. 
Verweij (W.), R. C. P. en Kapellaan te Duistervoorde. 
Testers (L.), R. C. P. en Pastoor te Oosterhout bij Nij

megen. 
Vondervoort (A. van der), R. C. P. en Pastoor te Kolm-

schoteti. 
Vos (J. P. A.), Vrederegter te Wijchem. 

W-
Weghuis (E.), R. C. P- en Kapellaan te Vilsteren in 

Over - IJssel. 
"Wennekendonk <Gf.), te Vreeland. 
Werkhoven (A. van), Hoofdonderwijzer te Mechelen. 
Wesbeek (C), M..1 Scheepstimmerman te Utrecht. 
Wiegink (H.), R. C. P. en Kapellaan te Tubbergen. 
Wielick (A. van), R. C. P. en Pastoor te Bavenstein. 
Wijk (J. van), R. C. P. en Rector der Latijnsche School 

te Bavenstein. 
Wijmans (F. E.), Boekhandelaar te Amsterdam, 12 Expl, 
Wxllemsen (J.) R. C. P. en Kappellaan te Arnhem. 
Winkelaar (C.), R. C. P. en Pastoor te Nieuwkoop. 
Wit (S. de), Landmeter der 1ste Klasse hij het Kadaster 

in de Provincie Noord y Braband. 

,, • Y -

Ysermans (W.), M.1' Horlogiemaker te Arnhem. 

Zqon (J.), R. C._ P. en Pastoor te Werkhoven. 



G E S C H I E D K U N D I G 

WOORDENBOEK. 

B BK. 

IS »EKA (JoAKNES DE) of VAN 
BEEK is gesproten uit de 
adellijke fanmie der Stou-
3TENBURGEN, die uit liet rid
derlijk geslacht van Amers
foort afkomstig waren, en 
was kanonüc te Utrecht, 
alwaar hij in 1346 is over
leden. Hij heeft nagelaten: 
Kromjk der Bisscïioppenvan 
Utrecht CM Graven van Hol
land, opgedragen aan Bis
schop JoANNES VAN ARKEIi, 
en graaf W I M E M van Hol
land. Ter naauwkeurige za-
mensteïling dezer kronijk, 
heeft hij te Bgmond zeven 
jaren in gedurigen arbeid en 
gestadige inspanning door-
gebragt, 200 als hij zulks 
in zijne voorrede aan voor
noemden graaf getuigt; de
zelve gaat van den H. Wit-
XJSBRORDUS tot het jaar 1345, 
en werd door SUFFRIDUS 
PETRI tot het jaar 1574 
vervolgd, en aldus in 1612 
te Franeher door BERNAR-
BÜS FÜRMERIUS, die de
zelve daarenboven nog met 
yijne eigene aanteekeningen 
verrijkte, in 4.K> uitgegeven. 

IV. ÖEEI,. 

In 1643 is dezelve te Utrecht 
door ARNOLDUS BUCHEMUS 
nog naauwkeuriger in folio 
uitgegeven. 

BEKES (GASPARD), een 
Poolsch veldheer, was« in 
1579 bij de belegering van 
Ploczko tegenwoordig, dat 
den Mbskovieten toebehoor
de , en dat JAÖEMON , ko
ning van Polen wilde te-
rugeisöhen, als hem vroeger 
toebehoord hebbende. BE
KES viel in den beginne de 
stad aan, die de Moskovie-
ters, na dezelve in brand te 
hebben gestoken, verlieten, 
om naar de schans terug te 
keeren. BEKES viel vervol
gens het kasteel aan, maar 
wijl zyne artillerie van wei
nig nut was, zoo stelde hij 
aan zijne troepen voor, den 
heuvel te beklauteren, ten 
einde de citadel in brand te 
steken. Zijn voorstel werd 
met moed ten uitvoer ge-
bragt, maar uit hoofde van 
den aanhoudenden regen, 
was de uitslag niet gelukkig. 
Eene andere poging gelukte 

A 
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oneindig véél betei-, nadat 
de regen had..opgehouden,' 
werd de* citadel in brand 
gestoken, en eindelijk ga
ven de Sïoskorieten zich o-
ver .— BEKES was in" Ze
venbergen geboren, en had 
zijne eerste opvoeding ge
noten, ten huize van eenen 
Heer uk dat gewest PETRQ-
VICH genaamd. In het ver
volg werd hij zoo aangenaam 
aan JÖANNES., SIGISJHUNDÜS , 
,'prins. vm'Zevenbergen x dat 
toen deze kinderloos gestor
ven was , hij BEKES tot zij
nen opvolger benoemde. In-
tussehea werd BATHOUI door 
de staten van het gewest ver
kozen , en dit gaf tusschen 
hen aanleiding tot eene ge
zworene vijandschap. Ter
wijl, BEKES oneenigheid tus
schen de staten zocht te 
zaaijen, had BATHORI hem 
van eenige kleine plaatsen 
heroofd, welke hij bezat, 
Jhètwelk • BEKES • zijne toe-
Mngt tot ;• keizer :MAXMILI-
, AAS deed nemen. Door dit 
..middelj had hij in het kei
zerrijk eenige troepen ge-
l igt , m srtch. aan:Wt"hoofd , 
derzelve geplakt om zijnen 
mededinger van ^ n 4 , o n ' 
le^ werpen; maar geslagen 
zijnde, was hij andermaal 
verpligt zijne toevlugt tot 
DmtscMandtemmexii. Toen 
hij in het vervolg zag, dat 
BATHOEI tot koning van Po
len was verkozen, legde hij 
al zijne afgunst af, en wijl 
hij de grootmoedigheid van 
Mm vorst kende, ging hff 

hem zijne hulde en fijnen 
dienst aanbieden. De'ko-
ning"van' zijnen kant vergat 
het verledens, gaf hem, 
zoo als wij zulks in het 
hoofd van dit artikel hebben 
gezien, eenen post onder 
zijne troepen. Maar zijne 
hoedanigheid van vreemde
ling en zijn voorspoed maak
ten hem een voorwerp van 
afgunst in de oogen van 
MifficsKi., veldheer dor Fooi-
sche' troepen, en deze ver
deeldheid der Poolsche le
gerhoofden, zou zeer nood
lottig szijn geworden , indien 
de voörzigtigheid dés k°" 
nings er niet oogehblikke^ 
.lijk in voorzien had. BEKES 
overleed . in hetzelfde jaar 
der inneming van PloczkOi 
eene vrouw en twee nog 
zeer jonge zonen nalatende» 
die hij d stervende aan deii 
koning en aan ZAMOISKI aan
beval. ' 

BEKKEB (BAI.THAZAE) i" 
1634 te Warlïmifen in de 
provincie Groningen gebo
ren , volbragt zijne studiën 

.te Groningen en Franeker, 
en na op onderscheidene 
plaatsen den predikdienst 
bij do Protestanten teJieb-
ben waargenomen, begaf hij 
zich in 1679 naar Amstet' 
dam, aïwnar hij zich eer
lang 'door zijne schriften al
gemeen gehaat maakte , en 
wel voornamelijk door het 
volgende: Be befooverde 
wereld, zijnde ees& grondig 
onderzoek van 't ffeweetté 
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gevoelen s aangaande de 
geesten, derzelver aard, 
vermogen, lewind en be-
drijf, als ooh. hetgeen de 
menschen, door derzelver 
kracht e» gemeenschap doen, 
eerst te JFratoeher in 8.vo 
en daarna te Amsterdam 
verscheidene malen in 4.t° 
gedrukt. Dit wijdloopige eri 
Vervelende boek strekt om 
te beAvijzen, dat er nooit 
bezetene noch toovenaar ge
weest i s , en dat de duivels 
zich niet. met-de aangele
genheden der menschen be-
moeijen, en niets op hunne! 
personen vermogen; BENJA-

- MIN BINET heeft dit werk ,.•• 
in zijne Verhandeling over 
de Goden des Meidendoms i 
bondig wederlegdr Ook had 
het voor den schrijver geene 
zeer aangename gevolgen, 
wijl de daarin vervatte gc-l 
voelens, door de Synode 
zyner sekte veroordeeld wer
den» en hy van zijn predik
ambt ontzet werd. Nog be
staat er van hem; I»9 iVa-
sporingen over de kometen 
of ataartsferren, in S.vo —< 

• 2.° De heilige Godgeleerd* 
héidi — 3.° Verklaring der 
Voorzegging van DANIMI, 
enz. enz. : BEKKER , die in 
1698 te Amsterdam • is over
leden, was ten opzigte van* 
zijne gestalte, zijne houding 
en vooral van $ijne gelaats
trekken, zeel' misgedeeld 
van de gaven tier natuur. 
Een ïransch schrijver, Ï.A 
MONNAYE, wil om die reden 

.. A' 

zynt afbeeldsel uit de Be-
tooverde wereld weggêiio-
nien hebben, daar hij zegt: 

Óui, par töi de Satan la puis
sance est brïsée, • -

Maïs tu n'as cependant pas 
encore; aaaez fait. v 

Pour nous óter du Diafcie en-
tnèreJnènt 1'ïdée, - -

BEKKER supprime tonportrait. 

Hetwelk in het Nederduitsch 
aldus is vertaald; 

Uw boek, HeerBÉKKER, maar 
Daacia't werk niet mëê v S f c 

, Zoo gn volkomen ons wilt y£„ 
die vrees bevrijden, 

BEKKËR, dek u-vv aangezigt. 

BEKKER (ELIZABETH) we-* 
duwe van ADR: W O L P P , 
Prötestantsch predikant itt 
de Beemster, werd den M 
JU1JJ1738 te Vlissingen ge* 
boren, en was gedurende 
meer dan 40 jaren, , een der 

.eerste sieraden der Neder-
duitsche letterkunde. Wei
nige geteerde vrouwen ver
binden met een uitstekend 
talerit,. zoo vele waardigheid 
en strenge zedelijkheid. Ha
re dichtwerken: Walche
ren; - ~ JAXOBS klagt hij 
het lyk Mn EACJSJEL ?•••*— 
Brief van JACOBA van Bei-

•jeren. enz. bewezen dat zij 
als Nederlandsche dichteres 
der achttiende eeuw (een 
tijdvak, waarin Nederlandsen 
zangberg zoo schaars be
klommen werd) eenen aan
zienlijken rang verdiende, 
daar zij tevens getuigen hoe 
zeer hare lier in staat was, 

2 ' . . . • ; " . 



B E jK. — B E L . 

om zich op ernstige toonen 
te stemmen, doch dat ook lui
mige boert haar niet vreemd 
was, getuigen hare naam-
ïooze vertaling' uit het En-

f eïsch van het volksliedje 
rouw Snaversnel, alsmede 

haar dichtstuk de Menuet 
en de Dominees pruik.. Na 
den dood van haren echtge
noot , in 1776, mogt zij 
zich in de bijwoning harer 
vriendin AGATHA DEKEN ver
heugen; en nu gaven deze 
vereenigde vriendinnen ver
scheidene Romans of fami
liegeschiedenissen in het 
licht, waarvan er eenige in 
de Nederduitsche letterkun
de als klassische kunnen 
beschouwd worden. Devocuv 
naanlste derzelvé zijn: 1.° 
Historie van Mejufvromo 
SARA BuBajEBBABT, 2 Dl.» 
in 8.vo 's Graveriïiage 1782. 

— 2.° Brieven van ABRA
HAM BLMKAARV , 3 Dl.n 
in 8.v° 's Graven/iage1787. 
"— 3.° Historie van Mejuf
vromo COBNJSLÏA WlZD-

>scnvT, 6 Dl.» in s.vo 
'* Gravenfiage 1793 — 1796. 

:"Z ^-l^^Siiorie van den 

over de opvoeding aan de 
NederhndscAe Moeders, 2p 
druk in S.vo Amsterdam en 
'sGravenhage 1780 enz, In 
al deze werken stralen blijk
bare kunde en menschen-
kennis door; dezelve kun
nen gerustelijk met de bes
te van dien aard vergeleken 

worden, welke andere vol
ken bezitten; jammer maar, 
dat men er nu en dan de 
Dominees Weduwe in proeft, 
en de zijdelingsche bespot
tingen van datgene , wat den 
Catholijke het heiligste is, 
die er , hoewel schaars in 
voorkomen» maken, de alge-
meene lezing derzelvé ech
ter zeer bedenkelijk. . Bij 
gelegenheid der omwente
ling in 1795, van welke 
de beide vriendinnen groote 
voorstandsters waren, gaven 
zij in het licht, 6,° Gedich
ten en Liedjes voor het Va
derland; benevens eene aan
spraak aan Tiet Bataafsch 
volktm 8.v° 'sGraven/iage 
1 7 9 8 . ElilZABETH BÉKKE8 
overleed den 5 November 
1804, in de armen harer 
getrouwe vriendin en werd, 
volgens haar verlangen PP 
het kerkhof Ter navolging > 
bij Scheveningen begraven. 

BEI. (JOANNES JACOBUS)» 
raadsheer bij het parlemen' 
van Bordeaux, zijne g«' 
boorteplaats, en lid der A.' 
kademie dier stad, werd den 
21 Maart 1693 geboren e» 
overleed te Parijs» den 1» 
Augustus'1738, van werk
zaamheden uitgeput. Hij be
zat eehe zeer schoone boek-
verzameling, die hij publiek 
wilde maken, met fondsen 
ter onderhouding van twee 
Bibliothecarissen. Men heeft 
van hem een Neologisw 
Woordenboek, later door de» 
Abt BES FONTAINES aanmeï' 
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kelijk vermeerderd. Metregt 
bestrijdt men in hetzelve vele 
nieuwe uitdrukkingen, te 
ver gezochte volzinnen, ge-
dwongene wendingen; maar 
men handelt verkeerd, door 
hij het veroordeelen van ver-1 

1 onderde uitdrukkingen, an
dere voorteschrgven, die 
door het gebruik zijn gewet
tigd , of waarvan de armoede 
der Fransche taal het ge
bruik schijnt goedtekeuren. 
Eene dergelijke kieschheid 
wordt zeer bondig wederlegd 
in eenen zeer toepasselijken 
Tegel van HOKATIUS : 

, Eg-o, curacquirerepauea. 
Si possum, invideor? cum lin-

gua CATONIS et ENNI. 
Sermonem patrium ditaverit, 

et nova rerum 
Nomina protulèrit ? Iacuit sim-

perque licefoit 
Signatum prsesente nota pro» 

cudere nomen. 

Men heeft nog van BEL &?-
oordeelend» Brieven op de 
MARIAMNE van VOLTAIBE. 
Zijne Verdediging vanHou-
JDART DE LA MOTTE , in 4 
Brieven, is een hekelschrift 
onder het masker der boert. 

BEL (LÉ) , een, religieus 
der orde van de heilige 
Drievuldigheid, bestuurder 
van het klooster van Fon-
tainelleau, gaf een Verhaal 
van den moord van Mo-
WALDESCHt in het licht; 
deze MONALDESCHI (zie dat 
artikel) werd op bevel, van 
de zich wijsgeerig noemende 
€HEISTINA, koningin van 

• i ' 

: ?«• :, - 5 

Zweden met dolken doorsto
ken. Dit geschrift met vé
le andere belangrijke stukken 
gedrukt, kwam te Keulen in 
1664, in 12.mb i n het Jicht. 
L E BEI. bragt aan dezen onge
lukkige den troost van den 
godsdienst toe, èri was bij 
zijn afsterven tegenwoordig. 

BELA I . , koning van Hon
garije) moest, toen de hei
lige STEPHANUS I.-, PETRUS 
tot troonopvolger benoemde, 
met zijnen broeder de vlugt 
nemen, en begaf zich naar 
Polen, alwaar hij eene doch
ter van den hertog CASÏMIK 
ten huwelijk, en tot loon 
voor het bestrijden van ee
nen, stouten kampvechter uit 
P ommeren, het hertogdom 
Pommeren ten geschenke 
bekwam. Daar er in Polen 
verwarringen waren ontstaan, 
zoo volgde BELA, de roep
stem van zijnen broeder 
ANDREAS , die intusschen 
koning van Hongarije was 
geworden, en onderscheidde 
zich in de oorlogen deszel-
ven, tegen keizer HENDRIK 
III . Den tweeden echt van 
zijnen kinderloozen broeder 
had BELA reeds met mis
noegde oogen aangezien, 
maar toen hij daarenboven 
den zoon van denzelven, 
SALOMON, een kind, zelfs 
huldigen moest, en hem zijn 
broeder zelfs naar het leven 
stond, tóén sloeg BELA aan 
het muiten; de Magyaren, 
welke ïh de verbeelding 
3 
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waren;? dat. hij Am ouden-
Beidensclien godsdienst we-, 
der zoude invoeren, schaar
den zich aan zijne zijde. 
l?e slag begon t als nraren 
stonden de Beijeren en Thu-. 
ringers in het leger van 
ANDEEAS, doch het overloo-
p en der Hongaren tot BELA 

"besliste; ANDREAS, bleef in 
den slag en het grootste ge
deelte der Beijeren en Tfiu-
ffingers Uzweék door "den 
honger en het zwaard. Op 
«ene grootmoedige wijze werd 
4e gevangen WILLEM, Mark> 

f raaf van Thuringen, door 
JELA behandeld, daar hij 

zeJfs zijne dochter aan hem 
gedoofde. Daarop trok hij 
htultlwelszeriburg binnen 
en ontying aldaar in 1061' 
tut de handen der Bisschop
pen de kroon; daarop nam 

V L T 3 ? . 6 8 6 - 6 ? tegen den 
vijand, die zich op eenege-

. g i fW*htmtte> want 
fe &!r SALOMO* had in 
tMtschland hulp gevonden, 
g ^ e n ü d d e n ^ r toerei 
S S P ^ A in 1063 door 
aen dood vcMast, dien hem 
«en val van W ™ ver! 
qorzaakte. P 4 v V e r 

;.P^tt.-,-.<fe--:i««<fe;Ko. 
mng van Mongarijë, een 
Wem-aoon van BELAI. Zijn 
ooms koningCoLOMANN, had 
«w» vader van BELA. en hem 
J«ven.. van het geaigt.laten 
berooyen j «ene Ifef van den 

menschlievenden geneesheer 
jkwam de uitvoering der ont« 
manning voor (*). De zoon 
van COJCOMANN, STEPHANUS 
I I . huwde aan dezen BELA, 
de kloeke HEIENA , eene Ser
vische Prinses u i t , die na
dat haar echtgenoot den troon 
had bestegen, het blind 
maken van denzelven, aatt 
de bewerkers en gunstelin
gen van COLOMANN, opeene 
bloedige wijze wreekte. In 
den geur van heiligheid o-
verleed BEI.A in het jaar 
1111. 

BÉLA I I I . , Koning van 
Hongarije, droeg de kroon» 
na zijn* broeder STEPHANÜS 
I I I . in 1173, en zuiverde 
het rijk van eene menigte 
rooverbenden, die alom hun
ne plunderingen aanrigtten» 
Hij overleed, even als HEN-
DRIIÉ I I . , Koning van En-
geland, bij de tóerusting tot 
den Kruistogt in 1196, twee 
zonen nalatende,- EMEBICS 
en ANDBEAS II . ,* die beide 
ook den troon beklommen 
hebben. 

BELA JV.,: Koning van 
Hongarije (1235 *— 1270) 
werd, toen zijn vader, AN
DBEAS I I . den Kruistogt on
dernam, tot koning gekroond; 
daar hij echter de magt der 
booten, die zelfs derkroon 
het hoofd begonnen te bie
den , zocht te onderdrukken, 
aoo deed zulks z#n zoon 

(*)• Cnsti-nvïi CatuJ wm , cujus tealioulos .wgi èulit. Thurbe». 
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STEPHANÜS V. tegen hem op
staan, welke opstand aanlei
ding tot de Magna Charta 
heeft gegeven; daarenboven 
Werd Hongarije'door de in
vallen der Tartaren verwoest, 
zoodat hij genoodzaakt was, 
de vlugt te pennen, en zich 
naar de eilanden der Adri-, 
atiscïie zee te begeven. Paus 
CLEMENS IV. verzoende hem 
met zijnen aoon en GKEGO-
JUÜS 2L kondigde te zijnen, 
voordeele eenen Kruistogt 
aan tegen de Barbaren. In 
zjjne rampspoeden had |hij 
den troost eene heilige zus
ter en eene heilige dochter 
te bezitten, te weten de hei
lige EHZABETH \mThnrin-
gen, zijne zuster, en de ge
lukzalige MARGARETHA , ,die 
ïn -de orde van den H . Bo-
jHMicus den sluijer aannam. 
Door de hulp der ridders van 
Bliodiis, en der FBANGIPANI'S 
werd hij op den troon her
steld, en overleed in 1270. 

BELAIR. — Zie SAINT-HY-
ACINTHE (THÉRHSEUIX.) . 

. BELDERETJSCJI (De -Gfraaf 
KAKEL - KEOPOLB VAN ) , in 
1749 in het Hertogdom Lim-
btirg geboren, werd als voor
zitter .des'Besttrars,,., in het 
keuryorstemdopi Keulen be
noemd. Door den Keurvorst 
werd hij naar het; Fransche 
hof gezonden,' .-en loefde ver
volgens t& -Parijs als een ' 
eenvoudig nartjkulïeE"» Bij 
de omwenteling, die daarop 

•'.. ' . ' : ; .. A. 

plaats had, werd hij als een 
ITranschman, op de lijst der 
uitgewekenen gebragt, en 
van een aanzienlijk gedeelte 
van zijn vermogen beroofd. 
Nadat België met Frankrijk 
vereenigd was, werd hij als 
lid der deputatie van de nieu
we Departementen gekozen. 
Kort daarna werd hij totPre-
fekt van het Departement 
der Oise benoemd, in wel
ke betrekking hij > door zij
ne buitengewone kunde,zoo 
wel als door de waardigheid 
van zijn karakter, de ach
ting en toegenegenheid zij
ner onderhoprigen wist te 
verwerven. Hij ontving het 
luisterrijkst en vleyendst be
wijs der achting, welke hij 
algemeen inboezemde, door 
tot driemalen toe, door ver
schillende departementen tot 
Candi&aat tot den Senaat te 
zijn verkozen, waartoe hij 
werkelijk in 1810 benoemd 
,werd. ïn April 1814 stem
de hij voor devei'valiingvan 

.NAPOLEON, en den 13 De
cember van hetzelfde jaar 
.ontving hij van LODEWWK 
:XV1ÏÏ. het groote naturali-
satie-regU BELDERBUSCH, 
den 22 Januari} 1826, te 
Parijs overleden , bezat ee
ne aanzienlijke fortuin, waar
van hij het edelste gebruik 
heeft gemaakt. Hij heeft dè 
volgende schriften nagelaten: 
1.° ®ür les , Affaires dn 
temps {Over de Ujdsaange-

Jegeakedèn), 1795 in S.v0 

•— 2.° MoAtfimtiqn du-sta-

4 - • ' • • ' • • ' • ; . . - • • 
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tu quo (Bepaling van liet 
statu quo),.in 8.™ eneeni-
ge andere losse stukjes. 

BELELLI (FUÏ,GENTIUS>, 
eén Augustijner-religieus on
derwees met roem in het be
gin (der vorige eeuw. Er 
bestaat van hem: Mens Aii-
gustini de statu ereaturtz 
rationalis ante peccatuwi, 
Lueerne, 1711, later te 
Antwerpen in 8.v0 herdrukt. 
Sommige Godgeleerden heb
ben hem als gunstig aan de 
laatste dwalingen beschouwd, 
«wijl hij de mogelijkheid van 
«Hen staat der zuivere natuur 
loochent; maar zij bedriegen 
zich, wijl dit gevoelen we
zenlijk regtzinnigïs. Onder 
degene, welke van een te
genovergesteld gevoelen zijn, 
hebben de meeste gemeend, 
dat deze staat niet mogelijk 
w a s , tenzij men de onbe
perkte magt van God tot re
gel nam, maar niet zijne ge
wone magt, die de natuur 
der dingen, en eene op we
zenlijke kenmerken gegron
de bestemming niet tegen-
Werkt, e n men gevoelt lig-
t e l i J k ' da* ^ w a a r d i g h e i d 
en zelfs de natua*KVa° e e n 
geestelijk en onsterfelijk w e . 
zen, dat in staat i s , om <3od 
te bezitten, en geen geluk 
kan yinden dan in Hem, 
eene van den zuiveren na
tuur-staat verschillende be
stemming vooronderstelt. De 
schrijver verklaart zich daar
enboven openlijk tegen BAÏ-
ÏTS en JANSENIUS : Quoniam 

autem BMus ei JAXSENIVS 
AVGVSTINI mentem tueri et 
'explicare conati sunt, seA 
infelici labore; AVGVSII-
NJt enim verifatibus varios 
ipsorum errores mscuere 
enz. bladz. 199. Hetwelk 
is opgedragen aan Mon1'* JA*-
COBUS CARACCIOIII, Nuntius 
te Lueerne* .••/._., 

BÉLÉSIS, een Chaldèër, 
dezelfde, volgens sommige 
schrijvers, als NABONASSAK 
en BALADAN, was het voor
naamste werktuig der ver
heffing van AREACES , koning 
der Mediërs, die hem in 
het jaar 770 vo'ór J . C. het 
landvoogdij schap van Baby-
Ion gaf. Deze listige man 
verkreeg, nadat SARDANAÏ»A-
LUS, koning van Assyrie, 
zich in zijn paleis met zijn 
goud en zilver had verbrand, 
de vrijheid om de asch 
wegtenemen, en kwam daar
door in het bezit der schat' 

' ten van dien ongelukkiger 
vorst. Doch al deze bijzon
derheden, behooren wellig' 
met meer regt tot de fabe
len, dan tot de geschiede-' 
nis." 

BKLHOMME (Dom Huw 
BERT) , een Benedictijner der 
congregatie van S T . VANNES 
e n

 ST. HIDÜIPHÜS , hoog
leeraar der wijsbegeerte en 
godgeleerdheid, daarna AU 
van Moyen-Moutier, werd 
te Bar-le-Duc in 1653 ge
boren , omhelsde den 19 No
vember 1671, in de abdij 
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van ' SkirifcMicKel de orde 
van den heiligen BENEDIC-
TUS, en .overleed in 1727. 
Mij liet zijne abdij weder 
opbouwen, versierde dezel
ve met eene met smaak ge
kozene, bóekverzameling, en 
schreef de Geschiedenis der-
zelve in het Latijn , 1 deel 
iri 4S° Hij is dé schrijver 
van eenige andere werken. 

- ,-. •-. . . . • • ' i • ' 

BELIDOR (BERNARDUS-FO-
REST DE), lid der akademi-
ën van wetenschappen van 
Pary's en Berlijn, in 1697 
in Catalogne geboren, en 
de zoon van eenen officier, 
die hem zeer vroeg als wees 
achterliet, maakte-zich zeer 
vroeg bekend, door zijnen 
aanleg voor de. wiskunde. 
Tot koninklijk hoogleeraar 
in de artillerie-scholen van 
la fflre benoemd, vormde 
hij kweekelingen , die zijner 
waardig waren. * Door zij
nen .ijver verkreeg hij den 
post van provinciaal-commis-
saris der artillerie; doch te 
veel geestdrift, om vooruit 
te komen, benam hem te 
gelijkertpd deze beide pos
ten. Hij had eenige proef
nemingen ten opzigte van de 
lading der kanonnen gedaan, 
en ontdekt, of gemeend te 
ontdekken, dat in plaats van 
twaalf ponden kruid, welke 
men gewoonlijk voor elk 
schot gebruikte, men er 
slechts acht behoefde te ne
men , zonder het uitwerksel 
te verminderen. Daas de 

koning bij deze verminde
ring veel zonde winnen, wil
de BEMDOR, zich bij den 
kardinaal DE FLEÜRY, r die 
eerste staatsdienaar was * 
door de geheime mededee» 
ling zijner ontdekking, be
mind maken. Den Kardi
naal-was elk ontwerp ter 
bezuiniging zeer welkom, 
dat van BEMDOR werd dus 
ook zeer wel van hem ont
vangen. Zelfs sprak hij er 
over met den groot-meester 
der Artillerie dien prins DE 
DOMBES. Deze prins was 
zeer verwonderd te'verne
men, dat een wiskunste
naar, die onder zijne beve-. 
len werkte, ett dien hij da
gelijks met zijne welda
den overlaadde, zich in dit 
geval niet tot hem had ge
wend. Hij liet hem dade
lijk zijn misnoegen blijken, 
door hem van zijne posten 
te berooven, en noodzaakte 
hem la Fère te verlaten. 
D E VALIÈRE luitenant-gene
raar der artillerie, regtvaar-
digde het gedrag van den, 
prins DE DOMBES, dooreene 
memorie, die op de koninklij
ke drukkerij gedrukt werd, 
waarin hij de handelwijze 
en de [proefnemingen van' 
BEMDOR aanrandt. Deze 
hoógleeraar, zonder fortuin 
geboren, bevond zich dus 
van alles ontbloot. De prins 
DE CONTÏ, die zijne ver
dienste kende, nam hem 
mede naarItalië', en deze 
reis verschafte hem het kruis 
5. '•.-
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vah den heiligen LOÖEWIÏK. 
Door deze gunst kwam hij 
bij het hof eenigzins in aan
dien. * De maarschalk DE 
BELXE-ISLE , verbond hem 
aan zijnen persoon, en, toen 
hij minister van oorlog was, 
henöemde hij hem tot inspec
teur der Artillerie, en gaf 
hem eette schoone huisves
t ing, in het arsenaal van 
Parijs/, alwaar hij "in-1761 
overleed. Hij wa& een bui
tengemeen werkzaam man, 
en die yeel geschreven heeft. 
Men heeft hem te danken: 
1.° Sommaire d'un cours 
d'architecture imlUaire, ei-
vileet hydraulioue {Kort be-
grip eener •oerhandeling over 
de krijgs-burgerlijke en;wa-
ierleikundige houwkunst), 
1720, in 12.V0 — 2.° Nou
veau cours de mathémati-
gues & l'iisage de l'ariille-
rie ^{Nieuwe verhandeling 
over dé wiskunde, ten ge-
Iruike der artillerie), 1757, 
in 8,v0 -*•' 3.° Science des,. 
Ingénieurs{Krygsbouwkun-
de), 1749, in 4.«>.'—i 4.? 

'3Le Bombardier Mfüngaïs, 
(De Franache Èonbatdier), 
1734, in 4 , « > - , 5 . o i r f . 
tecture hydrauliqm, (JPTa-
terleikimMge bouwkunst'), 
1737, mé4«, 4dl.n-~6,° 
Dictiontwii? portatlf de V 
ingénieur•, {Beknopt krijgs-
houwkmd'fj woordenboek), 
1768 *vinf8.vo — 7.° Traite 
•degfort$iMtiQns ^{Verhan
deling over de vestingwer-
Aen), 2 dhn.in4.to De mees
te dier werken, beaitfwooy» 

den aari dèrzelver doel,hoe» 
wel de schrijver geen wis
kunstenaar van den eersten 
rang was. Zijn stijl is dui
delijk, maar al te wijdloopig. 

BEMN (ALBEKTUS) , eenBe-
nedictijner en Bisschop van 
Belley, werd te Besango» 
in 1610 uit eene aanzienlij
ke familie geboren, en om
helsde den regel Van den 
heiligen1

 BENEDKJTUS in de 
abdij van Faverney* in 1630. 
Na zijne studiën volbragtte 
hebben, zonden zijne over
sten hem naar de abdij van 
Cluny ,i van waar hii in de 
kloosters van la .C&aritc-
sur-Laire en van Saint-M-
Uenne de'Mevers overging. 
Met eènen gelukkigen aan
leg begaafd, die hi) door 
goede studiën ontwikkeld 
Ë a d , w M d e hij zich niet he 

beste gevolg aan den kansel 
toe, en hield t^Parijs Con
ferentie» over de artikelen 
des Christelijke» gelooft) 
waardoor hij zich bijzondei 
freroemd maakte. Hij werf 
Prioor van het collegie ff 
Cluny M Paryé „ en ADt 

vm Wotre-Bame de la ^»fl" 
pelle, in het oude bisdoW 
van Teroudne. Wij Jeg™ 
deze beide bedieningen, 
waaraan Kerkelijke inkom
sten verbonden waren, ne
der ten gunste van Dom W& 
RENT Groot-Prioor van Cffl' 
ny, 'Een dienst,, dien hij 
gelegenheid had, aan COL
BERT te bewezen, door dec 
invloed, dien h\\ ty} 4ln e 

http://dhn.in4.to
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congregatie had, te gebrui
ken , om een der zonen van 
dien staatsdienaar tot Pri-
cor van la Charitê te doen 
verkiezen, verschafte hem 
het bisdom Belley, in welks 
bezit hy na eenige moeije-
lijkheden in 1666 of 1667 
werd gesteld. Hij overleed 
in zijn bisdom, in 1677. De 

. verscheidenheid zijner wer
ken strekt ten bewijze van 
die zijner kundigheden >. de 
voornaamste derzelve zijn: 
1.° Traite des Talisman» ott 
Jigures astrales, {Verhan
deling over de Talismans of 
Sterreteekens), Parys 1671 
in 12.vo — 2.° Les conclu-
sions du philosophe inconnu 
etc. {Gevolgtrekkingen van 
den onbekenden Wysgeer, 
enz.), Parijs 166* en 1674, 
een zeer zeldzaam en be
langrijk werk. — 3.° Prett-
vesconvainquantes du C/iriS' 
tianismè, etc. {Overtuigen
de bewijzen des Christen-
doms), Louvre 1658, in4 . t 0 

en Parijs 1666. — 4.° Oc-
iave du saint Sacrament, 
etc. {Octaaf van het aller
heiligste Sacrament, enz.), 
Parijs 1647 en 1660, inï2.vo 
— ö.° hes solides pensees 
de Vame pour la porter a 
son devoir, (Degewigtigste 
denkbeelden der ziel, om 
kaar tot karenpligt te bren
gen), Parijs 1648, in 12.vo 

BEÏ,ÏN-CHASNEY (CIYAU MUS) 
te Gy, een stadje in de na
bijheid van Besatifon geho
o n , bloeide in de XVI. 

eeuw en verbond zich aan den 
Kardinaal DE GKANVELIJ: , die 
een vriend van regtschapene 
en kundige lieden was» B E 

U N vereenigde niet deze goe
de hoedanigheden eene geest
drift , om den Kardinaal te 
dienen, en in al zijne onder
nemingen eene onverschrok
kenheid, die hem algemeen 
deed beminnen. Uit erken* , 
tenis , en om den Staat van 
dienstte zijn, wilde GRANVEI,-
3CE hem den post van voorzitter 
bij het Parlement van Dole 
doen geven; 4och wijl hij 
daarin niet kon slagen sprak 
h$ over BELIN met den Her
tog van ALBA, en raadde 
hem denzelven in dienst te 
nemen. De Hertog deed 
zulks werkelijk; hij beriep 
hem kort daarop naar Bra* 
band en betrok hem in het 
Proces van den Graaf van 
EGMOND en andere Gfrooten, 
welke men er in hechtenis 
had genomen. BEMN betuig
de daarvoor zynen dank aan 
den Kardinaal, die toenmaals 
te Rome was, en die in zijn 
antwoord, onder dagteeke-
ning van 30 September 1567 
hem zeer goeden raad gaf o-
ver de w$ze, hoe hy zich in 
de zaak moest gedragen, 
waarmede men hem belast 
had. BELIN had zulk eenen 
raad noodig. Hij bezat wel 
is waar een gezond verstand, 
en was een groote regtsge-
leerde, maar hg had nooit 

I zijne Provincie verlaten, en 
bevond zich aan het hof van 

" Brussel zeer verlegen. -Men 
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ontving hem iniden beginne 
atldaarmet veel eerbewijzen, 
gaf hem zitting in hoedanig
heid van Raadsheer, maar 
eenige dagen daarna gebruik
te men hem met "VARGAS en 
DÈLBIO enkel als Fiskaal. 
In plaats van te veinzen be
klaagde hij zich openlijk o-
ver dezen hoon, én schreef 
er met vuur over aan den 
Kardinaal, d ie , daar hij on
eindig bekwamer in Staat
kunde was, dan BELIN , zijn 
gedrag en zijne uitdrukkin
gen laakte. Het antwoord 
van den Prelaat, dat zeer 
uitgebreid en beredeneerd is , 
is gedagteekend van Rome 
den 23 December 1567. BE
U N was er in den beginne 
Zeer over getroffen; maar 
langzamerhand , herviel die 
ongevoelige en onrustige 
geest in plaats van deze wij
ze raadgevingen ter harte te 
liemen in zijne vorige ge
woonte, en nooit gelukte het 
hem, zijnen haat te bedwin
gen, noch zijne gevoeligheid 
te matigen. Ook bragt hij 
zijne fortuin niet zoo ver , 
ala hy zulks wel had iunnen 
doen; mm mn& hem als 
raadsheer naar B&%rgondië, 
en, wijl de liardiri^a hem 
geheel onverbeterlijk vond 
zoo brak hij alle betrekkin
gen mét hem af. 

BEMSARIUS Veldheer des 
legers van Keizer JUSTINIA-
NÜS, eindigde pp eene geluk
kige wijze door een vredes
verdrag in 531 gesloten den 

oorlog tegen CABADES , Ko" 
ning van Perzië. In het vol
gende jaar voerde hij de zee-
magt aan, die bestemd was, 
om . Afrika te veroveren) 
maakte zich meester van Car-
tüago , trok tegen GIMMER, 
overweldiger van den troon 
der Wandalen op, nam bezit 
van zijn rijk te KartRago, 
en liet zich door de Officie
ren van dien Vorst bedienen. 
De Mooren erkenden hem; 
en kort daarna versloeg hij 
het overschot der Wandalen, 
nam GILIMER gevangen , en 
vervoerde hem naar Konstan" 
tinopèh Die ongelukkige 
Vorst was een der sieraden 
van zijnen zegetogfc.MetheM 
eindigt de monarchie der A-
riaansche Wandalen. Nadat 
BEMSARIUS dit rijk in Afn 
ka vernietigd had, wei?d foj 
door JÜSTINIANÜS gezonden» 
om dat der Gothen in Itaw 
te vernietigen. Met\ zïp 
vloot aan de kusten van ai' 
cilië gekomen, maakte n 
zich van Catatia,Syracusa> 
Palermo .en verscheidene an
dere steden, met geweld ot 

door omkooping meester-
Daarna begaf hij zich n»» 
Napels ên nam die stad•&> 
waarop hij naar Rome toog 
en de sleutels dier werélö-
stad aan den Keizer zond-
Toen THEODATUS , koning der 
Gothen, vermoord was, kwal» 
VITIGES , zijn opvolger, W 
«te belegeren. BELISAKIÜ8 

overwon en noodzaakte henj> 
om zich in Ravenna optesh»1" 
ten, nam hem gevangen, «* 
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voerde hem na de kroon ge
weigerd te hebben, welke 
de overwonnenen hunnen o-
verwinnaar aanboden, naar 
Konstantinopel. AïdeKon-
stantinopolitanen hadden zij-
nen naam in hunnen mond, 
en zijne groote daden inliet 
geheugen. Men beschouw
de hem als den verlosser 

„ des rijks. Weldra was hij 
verpligt, deze hoofdstad te 
verlaten, om CHOSROJSS I - , 

< koning van Perzië te gaan 
bestrijden; na hem op de 

, vlugt gejaagd te hebben, 
keerde hij naar Italië terug 
tegen TOTÏIIA, verkozen ko
ning der Gothen, belette hem 
Rome geheel te vernielen, 
kwam in de stad, en her
telde dezelve. In zijnen ou-

, der dom' nam hij andermaal 
de wapenen op, tegen de 
Hunnen, die in 558 eenen 
inval in het rijk hadden ge
daan; hij verdreef dezelve, 
en noodzaakte hen, naar hun 
land terug te keeren. De 
Grooten,. die hem zijnen 
roem benijdden , beschuldig
den hem in 561 bij JÜSTINI-
ANUS, dat hij zich van het 
rijk had willen meester ma
ken. De keizer, die zoo als 
alle grijsaards ergdenkend 
was, beroofde hem van de! 

waardigheid van patriciër, 
ontnam hem zijne wachten, 
en overlaadde hem met slech
te behandelingen, die hem 
kort daarna ten grave voer
den. Deze man, een beter 
lot waardig, was, na langen 
tijd aan het hoofd der staats

zaken en der legers te, heb-
ben gestaan, en na uitste
kende diensten,aan zijn va
derland te hebben bewezen, 
volgens de geschiedschrij
vers, verpligt zijn brood in 
de straten van Konstantino* 
pelVte. gaan bedelen. De 
schrijver der Jffistoire 'Me~ 
langée zegt, dat hij het vol
gende jaar in zyne waardig
heden hersteld werd, enCE-
DBENUS bevestigt, dat hij int 
•vrede te Konstantinopel 6-
verleed. Wat hier ook van 
wezen moge', nien toont nog 
.tegenwoordig te Konstanti
nopel eene gevangenis, die 
men den toren van BJELTSA-
nius noemt. Deze gevan
genis staat, aan den oevec 
der zee , wanneer men zich 
van het kasteel der Zeven 
Torens'naai: het serail van 
Konstantinopel[begeeft,. Dé 
inboorlingen zeggen, dat hij 
een klein zakje aan het ein*. 
de van een koord uithing» 
even gelijk de gevangenen 
doen,,om eene aalmoes aalt 
de voorbijgangers te vragen, 
hun toeroepende: date oio-
lum BMJLISAMO , quem for-
tuna eveooit, invidia oculis 
privavit; (fxeef eenen pen
ning aan BELISAMTTS, door 
de fortuin zoo hoog verhe
ven , en door de afgunst van. 
zijn gezigt beroofd). Dit 
treurigeïot was, volgens som
mige schrijvers, deregtvaar-
dige straf zijner heiligschen-
dige toegevendheid, omtrent 
de keizerin THEODOKATA» 
welke hem aanspoorde» om 
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den H. Paus jSityERius te 
Verjagett, ten einde VKHM-
J]S "in deszèïfs plaats te stel
len; Men is van gevoelen» 

Jdat BELISAIUUS in het jaar 
*565 overleed | én er zijn nog 
gedenkpenningen voor han-

. den,' waarop JÜSTINIANÜS 
"" wordt afgebeeld, die BEÏ.I« 

SAMUS in den oorlog tegen 
de Gothën zegevierende ont

vangt. Aan de keerzijde van 
"den gedenkpenning ziet men 
het afbeeldsel van BEMSA-

"BIÜS met deze woorden : BE-
'ÜtSAMUS gloria Romano-
rum, {BELISARIVS de eer 
van den Romeinscïien naaitt). 
MARMONTEI. heeft den naam 
van dezen beroemden veld
heer aan eenen wljsgeerigen 
Roman gegeven , waardig, 
om tot tegenhanger te die
nen der Inpas van denzelf
den schrijver en in weiken 
- er daarenboven grondbegin
selen van een indifferêntis-
müs voorkomen, die tot de 
verachting van eiken gods
dienst aanleiding geven. Dit 

ïwerfc is door de Sarbonne 
verboden en gecensureerd. 

••*" « ^ " ï ^VmuB) inÏ684 
te OtBchow inwJer-Hon-
gartje geboren, nWkte te 
Mali goede studiën, ih* leg
de zich aldaar op degeleer
de talen toe. ïn zijn vader
land teruggekeerd, deed hij 
jm vele Collegiën der Pro
testanten de fraaije letteren 
bloeïjen, nam te Presburg 
de Evangelische bediening 
waar, en beoefende met goed 

i gevolg de geschiedenis va» 
Hongaryè'. NICOÜAAS PAWI, 
onderkoning van dat land) 
maakte hem zijne naspbriii" 
gen gemakkelijk, door vooi 
hem verscheidene archieves 
te laten openen. Hij be
steedde het grootste gedeeld 

1 van zijn leven tot die stu
die» en overleed in 17$ 
Zijne voornaamste werkeJ 
zijn: 1.° De vetert Ut f era-
tiira Fiunnoscyihica exer&v 
tatio, Keiyzig, 1718 in 4" 
een geleerd werk. — % 
Hungariae antiquae et ffl 
vae prodromus Neurenberg 
1723 in fol. Hij geeft i» 
hetzelve een plan op f 
een groot werk^ waartoe $ 
de bouwstoffen reeds-, be
raamde, en waartoe hem i< 
tijd ontbrak om het in hei 
licht te gevem '3.° Dep-
regrinatione Ungtiae 'ffdf 
guricae in Europam. •" 
ê.° Adparatus adÉïstofiu* 
Hungariae, sive Cóllec& 
miscella mowumeiitorüm *"" 
editornm par Hm, partitöi 
editonm, sed fugïetïH0> 
Presburg 1735—1746. V&* 
verzameling van Hon#»af* 
sche geschiedschry vers *s 

met geleerde en wel ge" 
schreven voorreden voorziet1* 
— 5*° AmpUsfimae hislori-
co-criiicae praefationes if 
scriptores re'rum Hungari' 
oarnm veteres ac genuinoSi 
3DI.n in fol. — 6.° JSoti-
Ha Hnngariae Novae htita* 
fico <• geograpMca,, Weenen 
1735, 4 Dl." in fol. me* 
landkaarten; een uitgebreid 
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<öi zee* «aanwjkeurig, /werk. 

BELL (JOHIS) een geleerd 
Engelsch hoogleeraar,, tüe 
door zijne bewqnderens-' 
waardige ervarenheid in de 
doode en legende talen ee-
nen groaten wenj verwarven 
heeft: hg ^yas'in de Latijn-
sche, (Jrieksche, Hebreenv^-; 
sche, Eransche, JDuitsche;, 
Spaansche ,, ïtaliaansché,, 
Holïahdsche, Pörtugesche, 
Saksische, in de onde Hoog-
duitsche, Gotische,Ieriand-
sche, Arabische, Perzische» 
Chaldeeuwsche > Sanscriti,-
sche, Indostansche, Bel-
gaalsche, en vele andere ta
len ervaren. De Heer BELL 
werd den 1 Jantiarij" 1826, 
aan de wetenschappen en 
aan zQne vrienden ontrukt. 

BEM.AIR, Gouverneur van 
Grenada, werd te Blaiie 
uit eene-geringe familie ge
boren, en had bij den Prins 
van Oranje i die later onder 
den naam van WIM.EM I I I . 
koning van Engeland werd, 
in dienst weten te geraken. 
Weldra had hij deszelfs 
gunst in zulk eenen hoogen 
graad verworven, dat deze 
hem tbt kommandant of 
gouverneur' van Bergen-op-
l&oom, benoemde, hetwelk de 
Prins 'Hit wederwraak van 
het Prinsdom van Oranje,/ 
hetwelk de koning van Frank
rijk, gedurende den oorlog 
•van 1688 had in bezit ge
nomen, benjagtigd had. De 
i'Pflen, waarom, hij later de 

ij wfjk naar Frankrijk nam, 
:alwaar; hij scheeps-kapitein 
weid, is niet bekend. Hij 

.diende in. die hoedanigheid 
op de vloot, welke in de 
jnaand Jünij Ï693 de vloot 
van Smirna beinagtigdê, en 
nam een schip Vyan veertig 
stukken; hetwelk rijk' gela
den was, en vergat niet, om 
zjjn deel van den buit te 
nemen> zonder aftewachten» 
dat het hem werd aangewe
zen. De officieren en , het 
scheepsvolk hadden geene 
reden, om bij die gelegen
heid oyer« hem, ontevreden tè 
zijn, doch, het .hof keurde 
dien roof niet gpéd, hij werd 
in zijnen post geschort, ett 
bleef gedurende een jaar in 
dien staat, na wélken tijd 
hij weder in zijne waardig
heid hersteld werd, en nog 
eenige jaren in dienst bleef. 
Hij vraagde het bestier van 
Grenada hetwelk open ge
raakt was, en verkreeg het
zelve. Hij bezat eenen le-
vendigen, vluggen en on-
dernemenden geest. 

BEUUCAMY (JACOBUS), in 
1757 te Vlissingen geboren, 

,was de zoon van behoeftige 
ouders, die hem tot het be
roep van' bakker opleidden; 
dan weidra begon zich de 
dichterlijke aanleg van. zij
nen geest "te vertoonen, en 
verschafte v men hem niet 
alleen gelegenheid, om in 
zijne geboorteplaats, maar 
pok aan de hoogesphool van 
Utncfft, alwaar h$ sMi GJJ 
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den predikdienst toelegde, 
zijn dichterlijk talent verder 
uittebreiden. Zijne Vader-
landsche Gezangen, het eer-, 
ste•"werk, hetwelk hij in het 
licht heeft gegeven, getui
gen van zijn dichterlijk ver
nuft en van zijn fijn gevoel 
voor het schoone. Het is 

j te betreuren, dat dit gees
tige vernuft, door meerdere 
jaren, geene vastheid heeft 
kunnen erlangen. Hij over
leed in den jeugdigen ou
derdom van 28 jaren. 

BELLANTES, of DE BEL-
Ï.ANTIBUS (FRANCISCÜS) uit 
eene beroemde familie van 
Sienna geboren, werd eerst 
procureur bij JACOBUS, Bis
schop van Viterbo, later 
schatmeester - generaal van 
den H . Stoel, en in 1387 
Bisschop van JYarni. Men 
zegt , dat hij dezelfde i s , 
dien het Romeinsche volk 
jnet den Patriarch van Qra-
do in de gevangenis zette, 
doch weder los liet, zoodra 
het verham, dat hij tot de 
familie van den Paus be» 
£oo*4e. GREGORIUS XII. deed 
hern ia \*m tot het Bisdom 
XMiGrosseUGv^M, het
welk, hij tot het W 14X7 
bestierde, waarna Ifóg i a 
datzelfde jaar denu 9 Juljj 
in zijne geboorteplaats over
leed. 

BEIAARMINUS (ROBERTÜS) 
ïn 1542 te Monte-Pnlciano 
geboren, begaf zich, slechts 
den ouderdom van 18 jaren 

bereikt hebbende in de orde 
der Jesuiten. Hij werd door 
zijn gezelschap gelast om te 
Xieuven de godgeleerdheid 
te onderwijzen. Men zegt 
öok, dat hiji in die stad met 
zulk een- goed gevolg pre
dikte, dat de Protestanten 
uit Mngelandea uit Hollad 
kwamen, om hem te hooreii' 
Na zeven jaren in de 'Ne
derlanden doorgebragt te 
hebben, keerde hij naaf 
Italië terug. GREGOBII? 
XII I . liet op hem zijne kei 
vallen, om in het Collegiti 
hetwelk hij had opgerigh 
les te geven in het houd* 
van (twistredenw SIXTUS VI 
voegde hem in hoedanigheid 
van godgeleerde, aan i» 
gezant toe, dien hij in Jhf 
jaar 1590 naar jFrankrifi 
afvaardigde. CLEMENS Vffi' 
gaf hem negen jaren later i® 
kardinaalshoed, en benoem
de hem den 21 April 16$ 
tot Aartsbisschop van CapW 
Daar PAKJX.US V. hem n 
zich wenschte te hebben< 
verliet BELLARMINÜS éf 
Aartsbisdom, en wijdde sa* 
tot 1621 aan de zaken van 
het hof van Rome toe. "ij 
overleed hetzelfde jaar & 
het noviciaat der Jesuiteüi 
werwaarts hij z i c t t v a n " 
begin zijner ziekte begeve» 
had. GREGORIÜS XV. gH 
den stervenden kardinaal be
zoeken, die hem deze wort' 
den: Domine, non spm dig' 
nus, iitintres enz. toevoeg' 
de; woorden, die den ho°' 
gen eerbied te kennen ge' 
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ven, welken de Kardinaal 
BEM.ARMIN0S voor den ste
dehouder van J' C. had. Er 
is geen schrijver, die de 
zaak der kerk en de voor-
regten van het hof van Ro
me met meer nadruk ver
dedigd heeft. Intusschen 
had hij aangaande het we
reldlijk gebied niet het al-
gemeene gevoelen der Ul-
tramontanen van zijnen tijd; 
hij verwierp volstrekt het 
direkte gebied, doch ver
dedigde het indirelde met 
eenen ijver, Welke hem de
gene, die niet in zijn ge
voelen deelden, als ketters 
deed beschouwen. Deze ge
leerde kardinaal verrijkte de 
jKerk met vele Schriften. 
Het meest bekende is zijne' 
VerianieUngvkntwistschrif-
ten. Hetzelve is het tuin
huis , waaruit de Catholijke 
Godgeleerden hunne wape
nen tegen de ketters gehaald 
hebben. Onder alle twist-
schrijvers is er geen een 
geweest, die de Protestan
ten zoo veel te doen heeft 
gemaakt. De meeste god
geleerden dier sekte hebben 
hem geantwoord. Bijna al
len hebben bekend dat hij 
al hunne bezwaren in der-
zelver geheele kracht voor
stelde; en sommigen, dat 
hij hen geduchter nederlaag 
toebragt, dan eenig ander 
Catholijk schrijver. Zijn stijl 
is nog zuiver, noch sier
lijk; maar dezelve is ge
drongen, duidelijk, juis t , 

I V . D E E Ï 4 . . . - . • • 

zonder die barbaarsche dor
heid , die het grootste ge
deelte der schoolgeleerden 
misvormt.1 Indien hij ten. 
onzen tijde geleefd had', zou 

, zijne kritiek zekerder ge
weest zijn , hij zou geen 
apocryphe schrijvers hebben 
aangehaald, en zou een wei
nig beter onderscheid ge
maakt hebben tusschen dat
gene wat werkelijk dogma 
i s , en hetgeen onder Ae ge
voelens kan gerangschikt 
worden. De beste uitgave 
zijner twistschriften was die 
van Parijs, welke men des 
Trtadelphes noemde, in 4, 
Dl.» in fol. vóór dat die 
van -Praag 1721, insgelijks 
in 4 Pl.n in folio bestond. 
Zijne andere werken zijn in 
1619 te Keulen, in 3 Dl.» 
in fol. in het licht gegeven. 
Men vindt in dezelve zijn 
Comnientamm op de Psal
men; zijne Preken; ëene 
Verhandeling over de Ker
kelijke Schrijvers, welke in 
16(53 afzonderlijk in <£."> ge
drukt is j "eene andere over 
liet wereldlijke geiag van
den Paus, tégen BARCLAY, 
Eome 1610 in 8.v°; drie 
boeken over de verzuchtin
gen der duif, vol zalving 
eener overtuigende en ver-
teederende zedeleer, de as* 
censu mentis in JDeum, de 
vrucht' eener grondige en 
diepzinnige wijsbegeerte; de 
beroemdste schrijvers dezer 
eeuw, onder andere de Heer 
DEBüPfonhehbenbelaBgrijke 
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stukken uit hetzelve overge
nomen; een geschrift over 
de verpUgfingen4 der Bis-: 
schoppen waarin hij dezelve> 
volgens spreuken van den EL 
CHRYSOSTOMUS en van den 
H. A.ÜGTJST1NUS, voor hunne 
zaligheid doet beven; en eéne 
Sebreeuwsche Spraakkunst* 
Hij is ook de maker van 
eenige Lofzangen, onder 
welke diegene moet onder
scheiden worden, welke de 
kerk voor het feest der H. 
MAGDAUBNA : Pater superni 
lumims, enz. heeft aange
nomen. Er bestaat eene ver
zameling van zijne Brieven 
in 8.w Wij bezitten zijn 
Leven 9 u i t 'he t Italiaansch 
in het/Fransch vertaald door 
JACOBÜS FUMGATI 1625 "in 
8 . w , en een in het Fransch 

JSfanci 1708 in 4 . t 0 , door 
Pater NICOIAAS FRISON , een 
Jesuit, hetzelve is een wei
nig wijdloopig, doch op eene 
belangrijke wijze geschreven. 
Men zegt, dat de Jesuiteh 
herhaalde malen beproefd 
hebben, om den Kardinaal 
BEiLMiMiKTJs te dóen beati-
ficeren, te -weten onder ÏN-
NOCENTIÜS X I . , ïaaderhand 
ónder CLEMENS;Xl. «n BE-
MEDICTUS X I V . , doch dat 
zij altijd tegenstand ontmoet 
hebben. 

BELÏARMINUS(FRANCISCUS) 
drie en zeventigste Bisschop 
van Arezzo, was de zoon van 
ÏACOBUS BEM.ARMKV'TJS DE 
MONTE PÜLCIANO, en stond 
zeer in aanzien bij den Paus 

JOANNÉS XXIIL die hem tot 
Protonotaïis, Secretaris der 
Brevètt en Abbreviator, en 
den 22 ^December 1414" tot 
Bissóhop van Areïzo be
noemde. Hij bestuurde ̂ zij
ne Kerk, den meesten tijdat 
yvezig zijnde; daar*de koniiv 
gin ANNA, welke hij gekrooni 
had, hem alom bij de gewif 
tigste zaken gebruikte, zoo
dat men zijne verblijfplaai* 
nooit met zekerheid wif/ 
hetwelk Oorzaak geweest h\ 
dat men hem tweemalen W 
heeft geheeten. Hij overleed 
in het jaar 1433 , en was* 
lieveling van keizer Sisis* 
MUNDUS, die hem met W 
zeer schoon privilegie begit' 
tigde, wijl hij de partij M 
Gtielphen gekozen had. 

BEIAART (NÏCOÏ-AAS FftW 
ciscus) ridder van het legioe" 
van eer, en Procureur-Gene
raal te Panjs, alwaar JJ 
den 20 September 1761 ge* 
ren .werd., had zich voor * 
regstgelèerdheid gevormd»1 

als advokaat in 1786 zij« «' 
jenbaar leven begonnen' 
zijne eerste proeven, gaf W 
ÏART schitterende verwac" 
tine voor de toekomst, W 
ke in ruime mate vervul 
werd, toen de omwenteiw 
de voorgaande regtSM*J 
vernietigde. Indient^dvan 
onlusten, betoonde hij zo 
veel moed, en bedrevenhci«> 
dat hij LACOSTE , minister ^ 
marine van LODËWIIK A*** 
bijna onder de zwaarte & 
beschuldiging bezweken» 
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vrijpleitte. Toen er voor den 
ongelukkigen LODEIVIJK ee-
nen verdediger moest verko^ 
zen worden, stelde TKON-
CBET, ©en der raden diens 
Konings, BELLART voor; 
maar MALESHERBES bewoog 
den Vorst1

 OBVBESÈZE te ver
kiezen, als ouder, en zich 
eenen grooteren roem ver
worven hebbende. Het be
stuur ,des Schrikbewinds, 
dat alle denkbeelden van 
menscheljjkheid enregtvaar-
digheid van zich verwijder
de, verpligtte BELLART om 
zijne bediening te stak«n ; 
maar nadat de dood vanEo-
BESPIERRE eenige. ©ogenblik* 
ken van kalmte voor zoo vele 
vermoeidheid plaats gemaakt 
had, /verscheen BELIAR* we
der voor de balie, en deed 
zich door drie bekende regts-
gedingen kenmerken: die van 
den Abt SALAMON , beschul
digd van zaniehzwering te
gen het Directoriaal bestuur, 
die van Mejufvrouwen BAÏ> 
Ï.AINVIMJERS , en BE LtCË , 
beschuldigd van bij zich de 
uitvinders van het helsche 
werktuig {Machine inferna
le) verborgen té hébben. Dit 
regfsgédingkan als een mees
terstuk in Criminele zaken 
Beschouwd worden: en in
dien men er eenige uitdruk
kingen in vindt, welke een 
waar JLo,ningsgezïnde zou 
kunnen laken, moet men die 
aanmerken als eehe schat
ting, door de omstandigheden 
van dat rampzalige tijdvak 

afgeperst. Voor BELLART 
daagde nieuwe luister, door 
zijne Memorie ten behoeve 
,van den generaal MOREAU , i a 
het werk gelast: Proscriptie 
on de 3ÏOBEAV (vogelvrijver
klaring -van MOREAU) , Pa-
Hjs-:, 1812 in-S.vo De zwakke' 
geKöndteid verbood BE&iiA'ka', 
itt Zijne eervolle bedieningen 
vaü Advokaat voort te gaan, 
en hij verliet de balie in den 
Ouderdom van 4.0 jaren. Men 
had geloofd, dat zijne gevoe
lens openlijk geuit, in de za
ken v̂an MOREAU, 'hem in on
genade hadden doen vaUenj 
hij Werd fïogtans lid eü daarna 
blijvend 'president gekozen in 
den toen opgerigt wordenden 
algenieenen raad van het de
partement van üs'Seine* 
Toen de Geallieerden in ÏS14 
Pari/s binnen trokken, bragfc 
hij toet al zijne krachten het 
zijne toe tot de' herstelling 
der Bourbons, en gebruikte 
zijnen invloed op de Colle-
gïën, om dezelve tot het open
baar maken hunner wenschèn 
te bewegen, ten behoeve 
der oude Dynastie. Het was 
BEÜ-ASOT, die de Schrijver 
is der Welsprekende Procla~ 
tittdie'van den 1 April,"wel
ke' "fieï volk mèdesleépie, en 
de êaurstelling der opper-
niagi bespoedigde. .» Uwe 
tóagi'sfraat-personen, zoo uit
te hij zich, zouden verraders 
vaa.u en'van het vaderland 
zijn ,' indien zij , door ver
achtelijke of persoonlijke 
beweegredenen den roep van 

2 •:• • •- ' 
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hun geweten langer onder
drukten; gij hebtal de ram
pen , welke u nederdrukken, 
aan eenen enkelen mensch te 
wijten. Hij is het , die jaar
lijks door zijne reqtüsitie u> 
We familiën t iendeel t .» . . . . 
Hij is het , die , vijftien 
honderd milUoenen afperst, 
in plaats van vier honderd 
millioenen, welke Frank
rijk onder onze goede en ou
de Koningen aan belastingen 
betaalde, om vrij, gelukkig 
en vreedzaam te leven . . . . . 
Hij is het , die voor ons de 
zeeën der beide halfronden 
gesloten, die al onze bron
nen van nationale nijverheid 
uitgeput, die onze velden 
van werklieden, onze fabrij-
ken van handwerkers ont
bloot hee f t . . . . . " LODEWWK 
XVIII. zond aan BELLART 
en aan al de onderteekenaars 
dezer Proclamatie, brieven 
van adeldom, en het kruis 
van het legioen van eer. Bij 
de terugkomst van BONA
PARTE werd BEÏ-LART in reg-
ten betrokken ; maar hij had 
nog tijd, om de wijk naar 
Mngeland te nemen, van 
waar hij niet weder terug 
kwam dan na de tweede her
stelling , wanneer hij procu
reur-generaal bij het konink
lijk Gferegtshof te Parifs be
noemd, en tot in de kamer 
der afgevaardigden verheven 
werd, welke hem tot hun
nen vice-president verkozen. 
BELLART deed een rapport 
ontwerpen en deberamingen 
aannemen, welke de Minis

ter van Policie (FQUCHÉ) den 
21 October voor de openba
re veiligheid- voorgedragen 
had. . "VYeinigen.̂  tijd: daarna 
nam hij de;bedieningen van 
het publiek,-ministerie waar 
in het proces van den maar
schalk N E I J , maakte de ak
te van beschuldiging op» 
wederlegde overwinnend de 
welsprekende verdediging 
van BERRYER en DUPIN in 
de zittingen van 2 1 , 2 3 , M 
November -, en 4 , 5 en o' 
December 1815, endrongof 
den doodstraf aan. Om di( 
voorbeeld nog verschrikkc" 
lijker te maken, verzocht ij) 
in naam van het legioenen 
eer , en na de uitspraak^a» 
het vonnis, dat de Veroor' 
deelde gedegradeerd wierfe 
eer hij naar de strafplaats 
geleid werd. Na de ont
snappingvanden postmeester 
BE LAVALETTE, nam hij den 
22 December in de kamej 
der afgevaardigden het wooi* 
op, van welke eenige lede" 
over de traagheid klaagden» 
met welke de regtbanken ï*1 

het proces en uitvoering*^ 
het vonnis voortgingen, "v 
verdedigde de traagheid dei 
regters met zijne gewone wel* 
sprekendheid. In de beraad
slagingen over de verkiezin
gen, uitte hij zich voor de 
vernieuwing v a n ü e t *>0f 
deel. BELLART ondernam i" 
1820 een e reis naar Brestt 
van welke de hoofdzaak o»' 
bekend is. Ëenige losban
dige jongelingen veroorloof
den zich onder de schuift*1" 
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tnen van den procureur-ge
neraal honende lasteringen 
tegen denzelven. BËLLART 
zulke tooneelen ziende ver
niéuwen, had de vóorzigtig-
heid van deze stad ten spoe
digste te verlaten. Bij zijne 
terugkomst in 3e hoofdstad, 
liet.het gouvernement een 
geregtehjk onderzoek doen 
en men ontwapende de nati
onale garde van Brest. Deze 
beroemde Magistraatspersoon 
is den 8 Jülij 1826 overle
den , toen de Godsdienst en 
<le Staat nog nieuwe dien
sten van zijne zelfopoffering 
en ijver schenen te verlan
gen. Zijne laatste stonden 
kenschetsen eenen waren 
Christen, en de Godsdienst, 
welken hij altijd met zoo veel 
vuur verdedigd had, heeft 
zijne laatste oögenblikken 
met troost en kalmte ver
vuld. Men, is thans aan het 
uitgeven der. werken van den 
Heer BELLART 6 Dl." in 8.° 
Zij bevatten zijne welspre
kende verzoekschriften te
gen de slechte boeken en 
tijdschriften tegon welke 
BELLART altijd met kracht 
geijverd heeft. 

BELLASIUS (JULIANUS)", 
een Benedictijner van de 
orde van den H. MAURUS , 
te St• Syniphoriën, een 
-dorp in het bisdom Avran-
jches geboren, legde den 1 
Mei 1663 in den ouderdom 
van ,22 jaren, zijne gelofte 
af. Men vereenigde hem 
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later met Pater LE NOURBI, 
en «met Pater DUCHJÊNE, oni 
de werken van den H. AM-
BROSIUS na te zien, welke 
deze beide Religieuzen reeds 
hadden beginnen te onder
zoeken, doch JCE NOURBI kort 
hierop andere medearbeiders 
gekregen hebbende, was 
BELLASIUS van dat werk ont
slagen, en vervoegde zich 
bij e,enen anderen. Hij on
dernam , om alle Conciliën 
van JVormandyè'bijeen te voe
gen, en eene naauwkeurige 
uitgave van dezelve te ge
ven, Hij spoorde te dien ein
de alle manuscripten, die hij 
kon vinden, op, verzamelde 
de stukken, die reeds ge
drukt Waren, en de gedenk
schriften van den Heer Du-
CHÊNÉ, bibliothecaris van 
Mgsi'« COLBERT , Aartsbis
schop van Eouanen, die ins
gelijks eene verzameling van 
alle conciliën van Norman* 
dyë ondernomen had, voor 
zich hebbende, arbeidde bij 
met veel ijver, om alles tot 
een geheel te brengen, en 
dit met aanteekeningen te 
verrijken, toen hij den 28 
Maart 1711 in de abdij van 
den heiligen AUDOSNUS over
leed. Pater BESSIN heeft zijn 
werk voortgezet, en hetzel
ve in 1717 te Bouanen, in 
fol. in het licht gegeven. 

BELLAY (WILLEM DU) Heer 
ysxL-Langey, uit eene aan
zienlijke familie, ridder dec 
orde 'van den H. MICHASL, 

3 . • : . : • • . . • ' • ' • ' • 
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in 1491 op het kasteel Gla-
Mgny, bij Montmirail ge
boren, werd door FRANCIS-
CÜS I . in hoedanigheid van 
<Kouverneur riaar J^i&mont 
gezonden. Hij had reeds 
vele bewijzen van zijnen 
moed _ en van zijne schran
derheid gegeven s en was de 
eerste man van zijnen tijd 
om te ontdekken, wat er in 
vreemde hoven omging. Hij 
overleed in 1543 te Saint-
8ymphoriens tusschen Jhyon, 
en j&oanne. Er bestaan, van 
hem Gedenkschriften, 1757, 
7 Dl.» in 12.° dezelve £ijii 
eene onafgebrókerie verdedi
ging van FRANCÏSCUS I . , en 
een hekelschrift van keizer 
KAREÏ. V. Wij bezitten nog 
van . BU BEI,I.AI een Kort 
begrip, der tèegtcMedenis van 
Qalli'ê, hetwelk niet zijne 
opuscules (stukjes) gedrukt 

. is 1556 in 4, t 0 Hij js een 
der eersten, die het won
derbare van .de Geschiedenis 
van JOAKNA. B'AKC in twijfel, 
trekt. Men maakte' dit graf-' 
schrift op' hem t 
••• )Ci--:git LANGST,, qiii M 

'tflwme et d'épée.- : -
' 4 Surmonté CtCMROtf et 

• JPOMPÉJE. 

Zijne broeders, JOA%ÏJS en 
MARTINUS DU BstrAY «leden 
in de hoofdkerk van SAINT-
JÜI-IEN ITO MANS een schoon 
praalgraf oprigten. 

broeder van den voorgaande^, 
werd achtereenvolgend Bis
schop van verscheidene ker

ken * en eindelijk in ï 532 
van die van Parijs. Toen 
HENDRIK V I I I . , koning van 
Engeland, in het volgende 
jaar voor een© scheuring deed 
vreezen ,. bewerkte DU, BEL-
LAT,, die, tot hem gezonden 
Was, dat hij zich niet van 
Rome zoude afscheuren, mitü 
dat men hem den tijd moesf 
geven, om zich door eenen 
zaakgelastigde te verdedi-

!; gen. - D u BELLAY vertrok 
dadelijk, om aan Paus Cu-
MENS .yIL uitstel te vrag* 
Hij verwierf dit zonder mow* 
t e , en zond een'courier<0 
den koning van Engeladf 
om zijne volmagt te ontvafl" 
gen* Daar deze courier cè* 
ter niet op den: bepaalden 

, tijd terug kwam, zag Ci£' 
j WENS. y i l . , door. de, zaak-
f voerders van- KAREE. V. <paii" 
, gezet, zich genoodzaakti 

om de excommünicatie-bullf 
tegen HENDRIK VUL uitte-
vaardigen, en legde zij«e 

staten, in iriterdictie. Degc 
ne* dié den Paus van ovet* 
haasting beschuldigd hel)' 
ben,,.-.zijn niet wel van «Ie 
omstandigheden dier wa* 
onderrigt. (ZüeCj-EMÊNsyW) 
DU BELIAY werd in 1535» 
door PAUitusIII., opvolger 
van GLEBIENS Vil- tot Kat' 
dtna&l benoemd. Later be' 
kleedde hij de Bissehoppe' 
lijke stoelen van himoges i 
van Bordeaux en du Mans-
Na den dood van FRANCO' 
GUS I . , begaf zich DU BEI*' 
Ï,AY, door de Cruisen ver' 
volgd naar Rome, en over' 
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leed aldaar in 1560 als Bis
schop van Ostia. Men zegt, 
dat men na den dood van 
MARCELLUS "II. in bedenking 
nam', om hem tot Paus te 
verheffen. De wetenschap
pen hadden veel aan hem te 
danken» Hij vereenigdè zich 
met zijnen vriend BUDE , om 
FRANCISCÜS I. tot de oprig-
ting van het koninklijke Col-
legie aantesporen. BABELAIS 
was zijn lijfarts geweest. 
Wij bezitten van hem eenige 
Redevoeringen, eene Verde
diging van FRANCISCVS I., 

:Ti~em-dichten, Puntdichten, 
verzamelde Jbierdichten, 

.1846. in S.vo . " 

* BELLAY (MAÏITINUS B U ) , 
broeder van WILLEM en Jo-
ANNES , was een, groot kapi
tein, een goed onderhande
laar en een beschermer der 
wetetaschappen. FRANCISOUS 
I . had hem in zijnen dienst. 
Wij bezitten van hem 'Ge
schiedkundige Gedenkschrif
ten van 1513—1543, welke 
bij die van zijnen broeder 
WILLEM gevoegd zjjn. Welk 
vermaak de belanghebbenden 
ook in het lezen dezer ge
denkschriften vinden, be
klagen zij zich echter over 
de langebeschrij vingen, wel
ke de schrijver van de veld
slagen en van de belegerin
gen, die hij zelf heeft bij
gewoond, geeft. Deze even 
Wijze als beschaafde man, 
overleed in Perche in het • 
jaar 1559. Hij was Prins 

van Yvétoi, door zijn hu
welijk met ELISAEETH CHE-
NU, die dat Prinsdom in 
bezit had. 

BELLAY (JOACKUM), in 1524 
te Lire, een vlek acht uren 
van Angers gelegen, gebo
ren , beoefende met goed ge
volg de wetenschappen. De 
studie,, welke hij van de 
meesterstukken der oudheid 
maakte, 'gaf aan zijne eer
ste proeven genoeg verdiens
te , om de aandacht van FRAN-
CISCUS ' I . , en die van des-
zelfs. zuster MARGARETA , die 
de dichtkunde beminde, en 
beoefende tot zich te trek* 
ken. De vloeibaarheid zij-' 
ner verzen, deed hem den 
naam van OVXDIUS zijner 
eeuw verwerven. Zijn bloed
verwant de Kardinaal riep 
hem naar Rome, met het 
voornemen, om te zijnen 
gunste van het Aartsbisdom 
van Bordeaux afstand te 
doen. JOACHIM »tr BELLAY» 
bragt drie jaren in die stad 
door. Naar Parijs terugge
keerd zijnde, werd hij tot 
Kanonik van teNotre-Xtame 
benoemd, en overleed in het 
jaar 1560 aan eene verlam
ming , *» toen h i j , zoö als 
de schrijver der drie eeuwen 
zegt, op het punt stond, om 
van het Aartsbisdom van 
Bordeaux bezit te nemen;" 
hetgeen bevyijst, dat betont? 
.slag van den Kardinaal e n 
debenoeming tot dat Aarts
bisdom zouden plaats gehad 

4 .. ' \ -. ....' 
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hebben. Zijne Fransche Ge-
dichten te Parijs in 1561, 

, in 4. t 0 en in'1597 in Ï2.m° 
gedrukt, deden hem eenen 
grooten roem verwerven. De
zelve zijn geestig en onge
kunsteld. Het ware te wen-
schen , dat de schrijver meer 
op de zedigheid en het pas
sende van zijnen staat ge
le t , en hij de ouden in het 
goede en verstandige, en niet 
in de vryheden, welke zij 
zich veroorloofd hebben, ge
volgd had. Zijne Latijnsche 
Gedichten te Parifs in 1569 
in 2 dl.» in 4.t° in het licht 
gegeven, zijn verre beneden 
jzijne Fransche. Hij prijst 
itt dezelve zijne maitres Vio-
X,E onder den naam van OLI-
VE, welke eene letterverzet
ting van VIOLE is. Onder 

' zijne werken verdient ook nog 
genoemd te worden: Verde-

• diging en verheerlijking der 
Fransche Taal, Parijs 1549 
•in S.vo; aan hetzelve ont
breekt noch geleerdheid, nocli 
Welsprekendheid* 

:' BEi,i,AY(EïrsTACHius), Bis
schop van Parijs, behoorde 
tot de adellijke familie van 
BELLAY, neef van JoANNES 
BB BEAUMONT , Bisschop van 
Parijs, in 1492 overleden, 
en van den Kardinaal JOAN-
BJES DU BELLAY, dien EU-
STACHIÜS den 15 November 
1551 op denzelfden stoel op
volgde. Eerst in 1557 leg-
tle hij' iri handen des ko» 
nings, den eed af. JOANNES 
uu BELLAY had hem met toe* 

sïemming des koning», dit 
Bisdom afgestaan, toeri hij 
zich naar Rome begaf. Eu-
STACHIÜS was opgevoed door 
de zorgen van LODEWIJK DU 
BELLAY, zijnen vaderlijken 
oom* Aarts-Diaken van ' IV 
rijs, die hem aan de uni
versiteit dier stad had doen 
studeren, en alvorens Bis
schop derzelve tê worden, 
was hij zelf er Aarts-Dia
ken, Pastoor en Aartspries
ter vah S^. SEVERÏNÜS ge
weest. Hij ontwierp in 155? 
uitmuntende statuten, die 
dóór zijne opvolgers zijn aan
genomen. Na de uitvaart 
van HENDRIK II, gevierd tö 
hebben , begaf hij zich niet 
verscheidene andere Prela
ten naar het concilie van 
Trenie, en onderscheidde 
Zich in die beroemde verga
dering, waarbij hij' meer dm 
twee jaren vertoefde, 'dooi 
zijne kunde en zijnen.Ijver. 
Nadat het concilie eindelijk 
itt December 1563 afgeloopen 
was, kwam EUSTACHIUS Dtf 
BELLAY te Parijs terug, e» 
na afstand van zijn Bisdom 
te hebben gedaan, tengimS' 
te van WILLEM VIOLE , raads* 
heer bij het parlement, dien 
CLEMENS VQr wel wilde be
noemen , om deze waardig
heid te vervullen, begaf hij 
zich naar Bellay, in Anjoi 
alwaar hij in 1565 overleed' 
Zijn lijk werd naar GizeiiX 
vervoerd, alwaar de meeste 
zijner voorouders begraven 
liggen. 
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[ BEIA-E (STEPHANÜS Ï>E %i), 
teekenaar en plaatsnijder, in 
1610 '• te Florence geboren, 
moest alle wederwaardighe
den der fortuin ondervinden» 
die hij geheel en al "te bo
ten JkvVam. '• Be platen van 
'CALLÖT ,": naar; welke hij zich 
vormde,- deden? 2ijh ,talent 
bekend worden. Zijn geè'tst 
werk is niet heel fijn; zij
ne teekenirig niet zeer riaauw-
keurig; doch zijne1 graveer-
naald is los en fraaii Hij 
overleed te Florence in 1664, 
door den groot-hertog- met 
eer overladen. 

BEi.ijEiiu(RËaiicfïus)', werd 
lm 1528 te Npgent^le-Rotróu 
in Perche geboren. De mark
graaf ELBEUF , generaal der 
Fransche galeien, vertronw-
(ie hem dé opvoeding van 
zijnen zoon toe» Hij over
leed te Parijs in 1577. Zij
ne Herderszangen werden 
<Iöor zijne tijdgenooten op 
prijs gesteld. RONSAKD noem
de hem den Schilder der 
Natuur. Hij was '.één der 
zeven dichters Van de Fran
sche Pléiade. Zijn gedicht 
over den aarden de verschei
denheid der kostbare stee-
tien 9 hetwelk toenmaals voor 
een éoed werk gehouden, 
werd, deed iemand, die; 
-waarschijnlijk een'vriend van 
schïmpreden wasV van hem 
zeggen, » dat die dichter' 
zich een graf van kostbare 
steenen had opgerigt." Zij
ne Vertaling van ANACREON 

•• • B 

ïs verre beneden het oor
spronkelijke. Zijne dichter
lijke werken werden te Bou-> 
anenin 1604, in 2 dl.n ia 
12.vo gezamenlijk in het licht 
gegeven. 

BE^LE-FLEÜR;, Hervormd 
predikant in Frankrijk, had 
een werk tegen de tucht dei; 
Hervormde kerken geschre« 
ven. Dit boek Werd in eene 
Synode van Öpper-Langue-
doc veroordeeld en door BE-
RAtap wederlegd. Hij beriep 
zich van dat vonnis op de 
nationale Synode, welke in 
1583 te Vitré gehouden werd, 
Toèn deze Synode het boek 
en de wederlegging gelezen 
had, bekrachtigde zij het 
eerste vonnis, en verklaar
de tegelijkertijd, dat, zoo 
hij met het antwoord van 
BËRAUXD geen genoegen nam, 
de volgende Synode hem voor 
Schismatiek zoude verkla
ren; 

BEM,EFOREST (FRANCJSCUS 
B È ) , in 1530 in het dorp 
Sarsan, bij Samaten in Gui-
enne geboren, overleed te Pa
rijs''-in het jaar 1583. De
ze schrijver gaf zoo vele Wer
ken'ift het licht, dat men 
•zeidé, dat hij vormen had, 
om hoeken te Maken j doch 
mèh zeidé niet , dat hij er 
had, om goede té maken. 
Zijne J»ett verschafte hem 
brood. Wij bezitten eene 
menigte werken van hem; 
1.° Histoire des nepf roïs 
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4e France, qui ont eu Ie nom 
4e C&éRZBS, (Geschiedenis 
der negen koningen, van 
Frankrijk, die den naam 
•wan KÉJREL gevoerd hebben), 
in"fol. — 2° Histoirestrar 
giquesy {Treurige gebeurte
nissen), 7 dl.n in 16.° — 
3.° Bistoires prodigieutes, 
QVonderbare gebeurtenis
sen), Lyon 1598, 7 dl.n in 
J6.° — ê.° Annate*, ou 
iRistoiregénérale de Fran
ce , (Jaarboeken, ofAlgemee-
ne Geschiedenis van Frank-
rijfi), Parijs 1600, 2 dl.» in 
fol. Er komen belangrijke 
dingen in voor, doch de stijl 
is verward» en er wordt veel 
inped toe vereischt, om in 
dien hoop zand een goud 
blaadje te- zoeken. BELLE-
J?OREST heeft zijne Gesehie-' 
denis tot het jaar 1574 ge-
bragt, en GABmè'i, CHAPWS 
heeft dezelve tot 159Ö voort
gezet. Dit vervolg wordtin 
de uitgave, welke wij heb
ben opgegeven, gevonden. 

BELLEGARDE (RUTGER DE 
SAINT-LARV, Heer van), werd 
in den beginne voor den gees
telijken staat bestemd, en 
naar Avignon ter studie ge
zonden , alwaar hij eeuen zij
ner medeleerlingen doodde. 
De maarschalk DE TERIHEH, 
zijn oud-oom van moeders 
zijde, nam hem op en ge
bruikte hem in zijnen dienst. 
Hij deed zïch bij verschil
lende veldslagen onderschei
den. HENDRIK III. bevor
derde hem in 1574 tot maar

schalk , gaf hein het mark-
graafschap Saluces, en meer 
dan 30,000 Xivres inkoms
ten aan geestelijke goederen 
of aan jaarwedden, en ver
hief hem tot eereposten, die 
eenen hoveling kunnen be
komen. BRANTÓME zegt, dat 
men hem aai» het hof enkel 
met den naam van Btroon 
der Gunst bestempelde. 'Het 
was op raad van dien maar
schalk» die zich door den 
hertog van Savooijë had la
ten omkoopen, dat HENDRK 
III. denzelyen Pignerol, Sn-, 
villan en Perouse weder af
stond. BELLEGARDE uit 3e 
gunst geraakt zijnde, begaf 
zich in 1579 naar Pieêoïït 
in zijn landvoogdijschap, wet 
het voornemen, om zich in 
hetzelve onafhankelijk tenw 
ken , hetwelk hij werkelijk 
deed, zonder dat de koning» 
die zich toenmaals met ge* 
wigtigere zaken bezig hieHj 
en van den anderen kant i" 
weelde en wellust verzon' 
ken was, hom zulks tracht
te te hinderen. Hij wer» 
in het geheim, door den 
koning van Spanje en <*el1 

hertog van Sawoye onder
steund, die hem. van geW; 
.middelen, -voorzagen. ïty 
bleef niet lang in het beztf 
van zijn nieuw gebied, daar 
hij op het einde van datzelf
de jaar overleed, terwijl men 
CATHAKINA DE MEDICIS ver
dacht, van hem te hebben 
laten vergeven. BELLEGAK' 
DE was met de weduwe van 
deii maarschalk DE TEMIES» 
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zijnen oom, in den echt ge
treden. 

BELSEGARDE (ÖCTAVIUS DE 
SAINT-LARY DE) , Aartsbis
schop van Sens, zptfh van 
C/ESAR DE SAINT-LARY, werd 
in Februari) 1587 na den 
dopd. van zijnen vader .gebo
ren. Hoewel er tusschen zij
ne 'moeder en C^SAR DE 
$AINT-LARY, enkel eene hu
welijksbelofte bestond, werd 
hij door een besluit van het 
parlement van Bordeaux voor 
wettig verklaard; doch RwXr 
GER DE BELLEGARDE, neef 
van zijnen vader, nam bezit 
van zijn erfgoed, en bestem
de zijnen neef van deszeifs 
eerste jaren af,* voor den 
geestelijken staat. Hij vol-
Bragt zijne eerste studiën te 
Bordeaux en te Brouage, 
en zijnen wijsgeerigen en 
godgeleerden cursus t&ToU'-
ïonse. Hij was nog jong 
Priester, toen hij door gunst 
van HENDRIK IV. met vele 
rijke abdijen, voornamelijk 
met die van Saint Germai» 
iTAuxerre, en met het dom
heerschap van Auèrac, be
giftigd werd. De bullen der 
eerste hem niet dan met de 
clause cim voto profiletodi 
gegeven zijnde, nam hij het 
Benedictijner ördekleedaah, 
doch nadat hij tot het bisdom 
van Coiirseranè, „benoemd 
was, werd hij van het afleg
gen der gelofte ontslagen. 
Toen in 1621 dé Aartsbis
schoppelijke1 zetel van Sens 
door den dood van JFOANNBS VU 

•PERRON , broeder van den Kar
dinaal opengeraakt was, werd 
BELLEGARDE voor denzelveit 
benoemd. Hij nam in 1623 
bezit van denzelven , nadat 
men de Kerk van Parijs van 
de Metropolitane jurisdictie 
van Sens,had afgescheiden, 
om dezelve tot een'Aartsbis-. 
dqnvte verheffen. Het bisdom 
van Cpiiserans had aan hem, 
gedurende den korten tijd, 
dat hij Bisschop was ge* 
weest, de oprigting vaneen. 
Capucijnerklooster, dat van 
Sens, van een collegie van 
Jesuiten* en van vele Gees
telijke gezelschappen van bei
derlei kunne , die voor de 
opvoeding der jeugd, voor 
het bestuur der zielen, en 
voor de algemeene stichting 
zeer nuttig waren, te dan^ 
ken. Hij was te Pari/s bij 
de vergadering des Geeste
lijkheid, van 1625 tegenwoor
dig geweest, en bekleedde 
in 1627 bij die van Forte-
my-le-Comte, en in 1641 
bij die vwo. Manies den voor-, 
jsi'tter-stoel. Hij verdedigde 
in dezelve moediglijk de vrij
heden der Geestelijkheid, en 
de regten van het episco
paat; eene ballingschap was 
de belooning voor zijne stand
vastigheid. In 1639 had hij 
met verscheidene andere Bis
schoppen , de veroórdeeling 
van twee werken, waarvan 
het eene getiteld was; Ver
handeling over 'de Begten 
en Vrijheden der Qallikaan-' 
sche KerA) het andere: Be-
wifzen van diezelfde Vrij' 



'28 -B E t . 

heden, onderteekerid; hij 
deelde in de gevoelens van 
doctor ARNAU£D, en keurde 
zijn werk: Over het dik-
wijls Communiceren, goed> 
en> Schreef er zelfs over aan 
URBANÜS VIII. Hij Was een 
^*oed godgeleerde en ervaren 
in de kennis der oudheden. 
Ook gaf hij onder dezen ti
tel iSandus AuGVSTitfus 
per sé ipsum docens'Catho-

, licus et vincetos peltigiattós 
een werk in het licht, Waar
bij hij eenenherderlijkënbïief 
voegde, in welken hij den 
geloovigen van zijn Bisdom 

-«n voornamelijk der Geéste? 
lijkheid de lezing Van het
zelve aanbeveelt. Men was 
eenigen tijd van gevoelen, 
dat hij de schrijver van het
zelve was; doch later heeft 
nien ontdekt, dat hetzelve 
wit de pen van Pater DU Ju-
ANNET, lid van hetoratorie, 
gevloeid was. BELMIGAKBE 
overleed den 24 Julij 1646 
in het dorp Monti-euil', bij 
Pari/s. Zijn ligchaanxwerd 
naar Sens overgebragt, en 
in de Hoofdkerk bijgezet. 
Hij vermaakte drie Vierde 
gedeelten van zijne goede
ren aan de kerk van Sens, 
en het andere aan de armen. 

(JoANNES B A P » 
TISTA MORVAN DE) in 1648 ' 
te Pihyriac, in het Bisdom 
Nantes, geboren, werd Je-
s «i t , en bleef het geduren
de 16 of 17 jaren. Men 
zegt, dat zijne gehechtheid 
aan het Cartesianismus, in 

eeneh tijd, waarin dit nog 
niet in zwang was» hem 
noodzaakte, om het gezel
schap te verlaten. Na dien 
tijd gaf hij het eene werk 
ha het andere in het licht, 
èn besteedde de voordeden, 
die hij hieruit trok tot zijn 
onderhoud, en het geven.van 
aalmoezen. Hij overleed in 
liet jaar 1734; in de Con
gregatie der Priesters van 
den H. FKANCISCUS van &-
les. Er bestaan van hen 
onderscheidene Vertaling® 
van Kerkvaders, zoo als va" 
den H. JOANNESJCHRYSOSTO-
IMüsi VaH den H. BASIMÜSJ 
van den H. GREGORIUS van 
Nuzianze enz. Dezelve zij" 
óver het algemeen niet zeer 
getrouw. Zijne Overzeltiï' 
gen van ongewijde Schrij
vers, van OVIDIÜS én ande
re worden weinig op prijs 
gesteld» Wij bezitten daar
enboven nog onderscheidene 
zedekundige werken van 
hem: 1.° Réjtexions sur et 
qili peut plaire et déplaiW 
dans Ie monde (AanmerM®4 

gen over hetgeen in de we* 
reldïkan behagen en misfa~ 
gen), ^ 2 . ° JRéflexions sur 
Ie ridicule J^AannierkingW 
over het bélagchehj&e). -f 
3.° Modhle de conversati' 
ons (Voorbeeld van omgang) 
en andere zedekundige ge
schriften, die 14 kleine deelefl 
bevatten. Dezelve getuige» 
van de overhaasting j waar
mede de Schrijver dezelve 
heeft Zamengesteld; desniet* 
tegenstaande had de Abt & 
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BELLEGARDE eenên vloeiba
ren en somwijlen eenen sier* 
lijken stijl. . 

BELLEGARDE (GABRiè'L DU 
3PAC DE) oud Kanonik, Graaf 
van Lyon\ werd den 17 0c-
tober 1717 op het kasteel 
de Bellegarde bij Carcasso-
Me geboren. Hij zou in de 
wereld op ónder scheidingen, 
\velke de geboorte en de for
tuin waarborgen, aanspraak 
hebben kunnen maken; doch 
gaf aan den geestelijken staat 
den voorrang. Van zijne eer
ste godgeleerde studiën af, 
ongelukkiglijk met de leer
linge» van Port-Royal in 
betrekking staande, omhels
de en beleed hij niet* alleen 
die leer openlijk; jnaar gaf 
zich ook alle moeite, om 
dezelve te verspreiden- Hij 
deed veelvuldige reizennaar 
Holland, werwaartsdèvbör-
jlaamste Appelanten zich be
geven hadden, om aldaar 
vrijer te schrijven, en zon
der dat men, zulks kon hin
deren, aan de verbreiding 
hunner gevoelens te arbei
den . Met dit voorn enten 
hadden zij te JRij'nwy/i een 
Seminarie opgerigt aan welks 
hoofd zich LEGROS, J?ONCET-
BESESSARTS, en ETEMARE 
bevonden. «BELLEGARDE be
gaf zich in 1741 voor de 
eerste maal derwaarts, en 
sedert dien tijd ging er bij
na geen jaar voorbij, ronder 
dat hij er eene reis naar toe 
deed, en er zich eenigen 
tijd ophield. Het is daar. 

dat hij ten gunste zijner 
partij begon te schrijven. 
Niet tevreden om haar met 
zijne pen ite dienen, nam hij 
zijn aanzien te baat , én he-
steedde belangrijke sommen 
om de zaak staande te hou-
den. In -1741; was h i j : tot 
grafelijk Kanonik van Lyon, 
benoemd, doch daar hij vrees
de i dat de pligten, welke 
hem die bediening oplegde, 
hem te zeer van zijne ge
liefkoosde bezigheid zouden 
aftrekken j legde hij dezelve 
in 1763 weder neder. Het
zelfde jaar Was hij bij het 
Concilie, hetwelk den 13 
•September onder het voor
zitterschap van den Aarts-
bisschap geopend Werd, te
genwoordig. Vele Jansenis
ten van Frankrijk hadden 
zich V hoedanigheid van 
Godgeleerden derwaarts be
geven, doch BELLEGARDE was 
een der werkzaamste leden bij 
hetzelve. Hij rangschikte 
de actes, en schreef de voor
rede, die dezelve voorafgaat. 
Hij achtte het besluit v^n 
CLEMENS, XIII. van den 30 
April 1765 niet , hetwelk 
dezelve veroordeelt, in tegen» 
deel_ scheen hij zijnen ijver 
te ^verdubbelen, doorliep 
DtiihcMand en Italië om 
er" nieuwe proselyten te ma
ken. Hij verspreidde met 
eene verregaande verkwis-^ 
tïng de werken der Appelan
ten, en liet dezelve in alle 
landen uitreiken, zoodat de 
kosten van dat Artikel al
leen» zoo als men zegt, zeer 
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gröote sommen - beloopen. 
Hij onderhield briefwisse
ling met VAN SwiETÈii en 
STOCK JV die in het algemeen 
als de eerste bevorderaars 
der veranderingen, die later 
te Weenen in dé scholen, 
met betrekking tot de wijs
begeerte en godgeleerdheid 
plaats hadden, beschouwd 
worden* Het was doormid
del van deze, dat BELLE
GARDE , deEranscheboeken. 
Welke geschikt waren, om 
eene verandering kt het on
derwijs te weeg té brengen, 
an dé staten van Oostenrijk 
verspreidde. Gelijke betrek
kingen onderhield hij met 
vertrouwde personen, in dé 

' andere Duitsche Provinciën, 
in Italië, in Spanje •, en in 
Portugal, en het was van 
de vruchten dier briefwisse
lingen dat hij de Nouvelle» 
Mcclêsidsliqües voedde. Hij 
betoonde ëene bijzondere 
voorliefde Voor de Utrecht-
sché kerk. Indien men ze
keren Schrijver gelooven 
mag, had hij het voornemen 
gemaakt, om de scheuring 
van Holland te doen ophou
den: een prijzenswaardig 
ontwerp, indien hetzelve be
staan heeft: doch het is 
klaarblijkelijk, dat de on
derwerping aan de besluiten 
van het hoofd der Kerk, die 
door verreweg het grootste 
gedeelte der Bisschoppen 
aangenomen werden, veel
eer het middel was, dan de 
aankanting tegen dezelve. 
Er bestaat van DE. BEI,Ï,E-

GARDE : 1.° Mémoires pour 
servir a VMstoirede laBulk 
dans les Pays-Bas {Gedenk
schriften om te dienen tot 
de geschiedenis der bulle in 
de Nederlanden) van 1713 
— 1755, 4 Dl.n in 12.° -
2.° Eene tweede uitgave 
van het Journal de TAbM 
JSORSANNE (Dagblad « 
denAbtJi'OnsANNJs) ,1756, 
Bij de vijf Deelen, voeg
de BELLEGARDE een zesde, 
hetwelk met dezelfde fr 
zigten en op dezelfde wij16 

ingerigt en geschreven is-
Hij. voegde er eene :Voot-
rede bi j , en 'vermeerde^6 

hetzelve met Anekdoten» 
die den stempel van par* 
tijgeest droegen, ten- tip 
z'igte van de personen, die 

in de zaken der Bulle ee-
eene rol gespeeld hadden. 
— 3-° Hist&ire 4e 1'MglUt 
<f Utrecht (Geschiedenis dei 
Utrechtsché her/i), 1765 fa 
Ï2.° *—• 4.° Becueil dé f-
moignages rendus a t'égÏÏ11 

d'Utvecht {Verzameling .««* 
getuigenissen aan de C' 
trechtsche kerk gegeven)- -" 
5.° Een Bijvoegsel bij <|e 

werken van VAN ESPEN. Pe 

Manuscripten van dien Caflo-
nist waren aan BE BELIB' 
GARDE ter hand gesteld. ÖJ 
zocht er stukken ui t , wel
ke den inhoud van dat Bij' 
voegsel uitmaken; hij voeg
de er het leven vaR den 
Schrijver bij, en vormde va» 
dat alles een vijfde deel j " 
fol,, hetwelk een vervolg 
was , op de 4 deelen van n" 
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uitgave van Jï#tf# vaii'1778. 
Het leven, van VAN,ESPEN 
tverd te Leuven afzonderlijk 
gedruktl767, in 8,w i - 6.° 
Ëene Uitgave van dé werken 
van ANTONIUS ARNAULD van 
1775—1782, 45 D1;Ü in 4.*o, 
waaronder de vijf Deeleh o-
rer de geduurzaamheid 'des 
jgeloofs* begrepen zijn. De 
zorg over dezelve werd aan 
dën • Abt 'HAÜTËFAGE', een 
der medearbeiders aan de 
'JNoüvettes MccUsiastifnes 
toevertrouwd; bij deze uit-

f ave is eene levensschets van 
.NTDNIUS ARNAULD gevoegd, 

door LARRIÈRE'V aan Welken 
BELLEGARDE de bouwstoffen 
hiertoe bezorgde. Deze le
vensschets werd ook Afzon
derlijk: gedrukt, Parijs, 
1783', :'2 pï.n: :ihcS.vo- DE 
BELLEGARDE heeft 'de Akten 
van het Concilie van jPistv-
§a ook .in het Frahsch ver
taald 2 Dl." in Ï2.° enz." 
Hij overleed te Utrecht den 
14 December 1789.. 

BELLEGARDE (JOANNES BAP-
TÏSTA MORVAN, Abt DE) werd 
dén 30 Augustus 164S tePi-
riq,£ in het graafschap Nan-
tes geboren, en bleef gedu
rende 16 of 17 jaren dnder 
de Jesuiteh. Zijn geest én 
zijn smaak voor 'de wiskunde 
en de fraaije letteren maak
ten hém bij elk bemind, 
Pater PARDIES, RAPIN en 
BOÜHOURS waren zijne boe
zemvrienden. Hij was de 
leerling van den . laatstge
noemde, en ontving valn 

dien gropten kênttëï der 
schoonheden zijner moeder
taal den lof van een zuiver, 
ongedwongen en bevallige» 
schrijver. BELLEGARDE toon
de hoe, zeef hij dien lof 
verdiende j door een werk 
getiteld: BeMërMrigen Övöt 
den sierlijken en Besclien, 
stijti. De genegenheid, \vê\-
kë hij openlijk voor de nieu
we wijsbegeerte aan den dag 
legde, Was de voornaamste 
oorzaak ? waarom hij de Je-
suïten verliet; doch desniet
tegenstaande hield hij niet 
op, dat gezelschap ,té be
minnen , èri groote vrienden 
onder hetzelve" te hebben. 
Zijn onberispelijk gedrag,; 
en de roem, dien hij door 
zijne schriften verworven 
had, verstrekken der 'orde , 
dóór welke hij was opge
voed ,; 'top eene groote eer. 
Hij predikte metalgemeene 
toejuiching. Zijne neiging
en behoefte hem aanzetten
de , om over de godgeleerd
heid , de zédekunde en ge^ 
schïedenïs te schrijven, gaf 
hij bijna zoo vele boekdééïeïi 
in het licht als hij jaren 
geleefd heeft. Hij vond zij
ne voldoening- in den ojn,-
gang 'van wéinige vrïëhdéh y 
ên wèis één Wij sgeer zon
der höbgmoed én met wei
nig tevreden;, daarom be
steedde hij zijnen lijd niefc 
öm schatten te verzamelen , 
en zich eene fortuin te be
zorgen, doch wel om te 
schrijven. Sïeti0 jmérkt ïh~ 
tusséhen in «enige zijner 
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-Werken een weinig over
haasting p p , waarvan zijne 
drukkers misschien wel oor
zaak zijn geweest. Hoewel 
hij zijne, Aanmerkingen q-
•ver hetgeen in den omgang 
der wereld kan behagen of 
mishagen als een tijdverdrijf 
beschouwde, werd dit werk 
echter bijna in alle talen 
Van Europa overgezet. Het 
vertalen der Kerkvaders was 
zijne geliefkoosde bezig
heid, er zijn meer dan 30 
Deelcrt van ' in 8.vo i n het 
licht verschenen, Welke de 
boekverkoopers aan de Hee-
ren van Port-Royal hebben 
toegeschreven, en die in-
tusschen veel getrouwer, 
veel zuiverder en zelfs 
sierlijker zijn, dan die uit 
hunne pen gevloeid zijn. 
Het eerste deel zijner Al-
gemeene Geschiedenis der 
reizen deed zeer naar de 
vervolgdeelen verlangen. Se
dert het jaar 1726, het
zelfde jaar waarin hij zijne 
Geschiedenis van Spanje in 
het licht gaf, zag hij van 
alle studie af, en dacht en
kel op zijnen dood. Hij zond 
te dien einde zijne boeken 
aan een' geestelijke van 
Brétagne, zijnen ouden 
vriend , en ontdeed zich ook 
van zijne huisraad en ma
nuscripten. Hij behield bij
na niets en begaf zich in de 
Crongregratie van den H. 
FRANCISCUS van Sales, al
waar hij genoodzaakt was, 
om gedurende twee jaren in 
eene zittende houding te 

blijven, wegens, een, enge-
m'ak, hetwelk hij aan zijne 
dijen had., De Abt ;DE BEL-
XEGAÏTOB was voor het ove
rige godvruchtig, bevallig; 
in den omgang, een vijanil 
van hekelschriften, ei 
scheen zonder driften gebo
ren te zijn. Hij. leefde va» 
hetgeen zijn arbeid Hém of-
bragt, vérrigtte vele sv'eifen 
van barmhartigheid, "en «• 
verleed zelf arm den,26 A-
pril 1734. Pater Toui» 
MINE heeft eene lofrede^ 
hem gehouden. 

BELLE-ISLE. 
QTJET. 

Zie Fo0 

BEM.EMERE (GILLIS »E) ^ 
groot regtsgeleerde, die fa' 
gonnen was met te Attgerl' ' 
alwaar hij ook Aartsdiakd1 

was, de regten; te on'detwij' 
zen. Hetgeen hij in de Vej' 
zamelin g zijher decisien #(; 
zegt. vervolgens werd H 
bijzitter der Rota, enw® 
heeft reden te gelooven > $ 
zijne decisien in1374,137' 
en 1377 zijn zamengesfel»' 
Men heeft de verzameld 
er van tejbyron in 1508 J" 
het Gotisch in het l ich t^ 
geven, in welke den.Schif 
ver de titels van Auditf 
van het Apostolische palcf1 

en van Bisschop van Avfy 
non gegeven worden. B 
heeft den zetel van Piiy^' 
zet, en is met het pWpet 

vereerd geworden. 

BEM-BNCINUS (BABTHO*10' 
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raBtrs) "werd in 1428 teüfo-
dena geboren, en was de 
leerling van FRANCISCUS A-
KETiN. Hij onderwees te 
Jherrare het Ifanonieke regt, 
alwaar hij FELINUS SANDEUS , 
die onder de uitleggers van 
dat regt zeer beroemd i s , 
gedurende drie jaren als leer
ling had. Vervolgens kreeg 
hij eenen leerstoel te Bou-
logne, waaraan veel aan
zienlijker inkomsten verbon
den waren, dan XeFerrare, 
en zich hierop naar Rome 
begevende, werd hij bijzit
ter der Rota, doch deze be
diening noodzaakte hem, om 
den arbeid met betrekking 
tot het geestelijke regt, 
waarmede hij reeds ver ge
vorderd was, • te laten liggen. 
Hij heeft aanteekeningen op 
de Commentariën van den 
Abt DE pAiiEBME gemaakt, 
en eene Verhandeling over 
het geven van aalmoezen ge
schreven , Welke na zijnen 
dood dóór zijnen broeder 
AURELIÜS in het licht zijn 
gegeven. Hij overleed te 
Rome en werd in de kerk 
"van St. MARIA del Papolo 
bij het hooge altaar begra
ven, alwaar men het vol
gende grafschrift plaatste. 
JBARTJHOLOMEUS BjELLENcr-
tius, JSlobilis Mutinensis, 
XJtroque jure consiiltus , A-
postölictB sedis Capellanus, 
Auditor Rotseinsignis,vere 
bonus et justus, obiitanno 
salutis 147S. 7 Hm Junii, 
vixii annis 50. 

IV. DEEI» 

BELLENDEN. 
JCENDEN. 
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BEM.ENGER (FRANCISÖUS) , 
leeraar der Soröonne, werd 
in 1688 in het bisdom van 
Idsieux geboren, én over
leed te Parijs in 1749, in 
den ouderdom van 61 jaren. 
Hij verstond vele doode en 
levende talen. Er bestaat 
van hem: i.° eene naauw-
keurigé Vertaling van Dl-
OFYSIUS van Halicarnas-
sus, 1723, 2 dl'.n i a 4 . i o _ 
2.° Eene Vertaling van het 
vervolg der Jjevensbeschrijm 
vingen van PLVTARCHUS, 
doorRowjE, — 3.° Oordeel
kundige Verhandeling over 
de werken van RoLLIit, o-
ver de vertalingen van HE-
RODOTVS , en over het Woor
denboek van LAMARTIXIÈ-
RE, in 8.w met een ver
volg. Dit werk, hoewel in 
eenen doffen stijl geschre
ven , wordt zeer op prijs ge
steld. De twee andere dee-
len over de vertalers van. 
HERODOTÜS en overig MAR-
TINIÈRE zyn even juist en 
geleerd. — 4.° EeneLatijn-
sche Uitgave der Psalmen, 
volgens de vulgata met Aan
teekeningen. —. 5.° Sterre-
kundige Godgeleerdheid uit 
het Engelsen vertaald van 
DERHAM , 1729 in 8.V» Hij 
heeft eene Jfimnsche Verta
ling met door en door ge
leerde Aanteekeningen van 
HERODOTUS in manuscript 
nagelaten. -
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BELLEROPHON ," zoon van 
GLAUCUS, koning vaiiMphy-
ru (Corint/te)) bragt zijnen 
broeder door onvoqrzigtïgheid 
om het leven. STENOBEA , 
vrouw van den koning van 
ArgoSy naar wien hij zich 
na dat voorval begaf, werd 
smoorlijk op hem verliefd. 
Daar deze jonge vorst aan 
die liefde niet beantwoord
de, wreekte zich STENOBEA 
óp hem, door hem bij haren 
man te beschuldigen van haar 
geweld te hebben willen aan
doen. PRJETUS , haar echtge
noot zond den beschuldig
den held naar JOBATES, ko
ning van Lyciè', vader van 
STENOBEA , ten einde hem 
te dpeii omkomen. BÉLMS-
ROPHON ontsnapte door zijne 
dapperheid én schranderheid 
aan alle gevaren, waaraan 
men hem blootstelde. Op 
het paard PEGASUS gezeten;, 
doodde hij de CHIMAERA , won 
door zijne, schoon e handelin
gen dé vriendschap van J O 
BATES , en- huwde deszélfs 
dochter PHINOLOÉ. Dit is 
de geschiedenis van JozEi?, 
door de inbeeldingskracht 
der Mythologen misvormd. 

BELLET (KAREL), Priester 
y&i het Bisdom van Cahors 
ïn 1702 geboren, werd in de 
Hoofdkerk van Montauban 
met een beneficie begiftigd, 
en tot lid der akademie dier . 
stad verkozen. Hij wijdde 
z*eh met vrucht aan den 
predikdienst toe, doch eeni-
ge stellingen op de tijdsom

standigheden betrekking hei-
bende, dié in zijne preken 
waren ingeslopen, deden hem 
in die bediening schorten, 
Van dat tijdstip af, bepaal
de hij zijne studie voorna
melijk tot de letteren, er 
vervaardigde stukken ovei 
de welsprekendheid, dietf 
verschillende akademiè'n k' 
kroond werden. Behalve (fit 
'onderscheidene schriftend' 
staat er nog van hem: l' 
De Tadóration chréti&f 
dans la dévotiori dufoséiï 
(Óver de Christelijke A<M' 
Mddiiig, in de devotie «*" 
den Roze/trans) , 1754 J" 
12;yo _ 2." Des droiïs è 
la Religion C&réfienye'd 
Catholiqiie sur Ie coe'ilt <* 
Vïiomme {Over de Regte* 
van den Christelijke® " 
Cathölijhèn Godsdienst) °l 
het hart van den menwh\ 
1764, 2 dl.n In dit werk 
het belangrijkste dat BEÖ*1 

geschreven heeft, bereP 
hij het dubbele doel o» * 
noodzakelijkheid en het W' 
staan van eenen geopend' 
den Godsdienst tegen fc®' 
geloovigen, én de \yaarhe' 
van. den Roomsch-CathoI'J' 
ken Godsdienst, tegen f 
genen, die zich van den?* 
ven hebben afgescheiden >>' 
bewijzen. Hij overleed |f 

Parijs den 20 Noven* 
1771. — Men moet hem w 
verwarren met den Abt Bf*' 
LET , Kanonik vanGAn!!^' 
noch met BELLET VERRU* 
De eerste behoorde tot..' 
akademie van Bordeaux>® 
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is de schrijver van de Brie
ven over de munten vanPw-
tippus AVGVSTUS en -óan 
den heiligen LOÓEWIJK, en 
heeft daarenboven de gedenk
schriften dier akademie met 
onderscheidene Stukken van 
zijne zamenstellirig , en met 
belangrijke Aanmerkingen op 
'de Geschiedenis verrijkt. De 
andere is de schrijver van 
een boek getiteld: Alpha-
ietisch Gedenkschrift, be
treffende de justitie, de po
litie?', en de Jinanciën van 
Frankrijk, 1713 en 1714, 
in S.vo 

BEUCETESTA , een beroemd 
Oostersche letterkundige te 
Orleans geboren, was ge-
heimschrijver van den tolk 
bij het gouvernement voor 
de Oostersche talen. In 1798 
volgde h i j , als lid van de 
commissie voor de kunsten 
en wetenschappen, het le
ger naar Egypte , en maak
te zich op dien togt door 
de landkaarten van dat land 
te verbeteren , en door ee-
nige verhandelingen, welke 
'hij in het licht heeft gege
ven, zeer verdienstelijk. In 
zijn vaderland teruggekeerd, 
gaf hij eene vertaling van 
een Arabisch werk over de 
Delfstofkunde, alsmede van 
"een Tarksch de veertig Vi
ziers getiteld, in het licht, 
en overleed in Mei 1808, 
in den ouderdom van 30 ja-
ïen. 

BELI-EÜS(THEO0OBÜS), van 
Bagusa, doctor in de ge
neeskunde, uit eene aan
zienlijke familie, geboren, 
bezat eenen scherpzinnigen 
geest, en schitterde onder 
de geleerden van zijnen tijd. 
Hij onderwees aan de uni
versiteit van Padua met goed 
gevolg, de geneeskunde, ea 
bleef er verscheidene dagen. 
Deze lange afwezigheid ea 
het gerucht van zijnen dood 
gaven aanleiding, dat zijne 
vrouw een tweede huwelijk 
aanging, hetgeen BÈLLEÜS 
veel verdriet veroorzaakte; 
want in zijn vaderland te
ruggekeerd zijnde, won hij , 
alvorens de stad binnen te 
treden, opzettelijk berigfen 
i n , aangaande den toestand 
van zijne vrouw en kinde-
deren, en toen hij vernomen 
had, dat de eerste hertrouwd 
was , ging hij niet in de 
stad, en begaf zich, zijn 
vaderlijk huis vervloekende, 
naar de stad Padua, alwaar 
hij in het jaar 1600 over
leed. Hij heeft een Com-
mentarium op de Aphonismi 
van HTFPOCRATES geschre
ven, hetwelk in 1571 in het 
Latijn in 4«l'° gedrukt werd, 
en hetgeen door een of meer 
andere moest gevolgd wor
den , die niet in het licht 
zijn verschenen. 

BELREÜS (KAREL) een Min
derbroeder uit het Francisca
ner klooster van Bdgusa, be
roemd door zijne ervarenheid 

1% 
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ïn de wijsbegeerte en god
geleerdheid, was een groot 
redenaar en goed dichter. In 
1568 werd hij provinciaal van 
Italië, en onderwees in on
derscheidene plaatsen, voor
namelijk aan de Akademiè'n 
van Catana en Sienna, met 
roem de wijsbegeerte en god
geleerdheid. Eindelijk on
derwees hij van 1575 tot 
1580, in welk jaar hij over
leed, te Padua de bovenna-
tuurkunde. Er bestaat van 
hem een werk, getiteld: 
-de Secundarum Intentionum 
natura tractatus , hetwelk 
na zijnen dood in 1589 door 
de zorg van Pater ODDON, 
Religieus van den Olijfberg 
te Padua, in het licht is 
gegeven. In zijne opdragt 
aan SIXTUS V. verheft hij 
de geleerdheid van BELLEUS 
hemelhoog, en belooft het 
publiek een ander werk van 
hem, hetwelk onder den ti
tel van formalitates in het 
licht zoude verschijnen, doch 
wij weten niet, of hij aan 
zijne belofte voldaan heeft. 
BEKLEUS heeft in het Itali-
aansch in het licht gegeven. 
Dialogo par la Gerusalemme 
di TORQXTATO TASSO , en in 
het Latijn de niultiplici sen-
$u sacm scriptwee. 

BEIAÈVAI. (PETRUS RICHE-
TUJS DE) werd in 1558 te 
Ckalons-sur-Marne geboren. 
Van zijne vroegste jeugd af, 
had hij genegenheid voor de 
geneeskundige studie , en 
legde zich voornamelijk Op 

de kruidkunde toe, welk ge
deelte toenmaals in Frankrijk 
zeer veronachtzaamd werd. 
Tot dat tijdstip was die we
tenschap niet als een afzon
derlijk gedeelte beschouwd 
geworden, en er was te Pa
rijs en te Montpellier noch 
Hoogleeraar noch openbare 
kruidtuin. HENDRIK IV. ver
nomen hebbende, dat de 
Fransche jongelingen, die 
in de kennis der planten 
vorderingen wilden maken ( 
genoodzaakt waren, om zicK 
naar Italië te begeven, s'" 
waar vermaarde hoogleer-
aren die wetenschap .met 
roem en goed gevolg onder 
wezen, en alwaar de tuinen 
van Padua, van Pisa en 
van Bologne een groot g«* 
mak verschaften, om dezelve 
te volmaken, besloot die 
vorst, om er een te MonP 
pellier aan te leggen. De 

BELLEVAL werd tot president 
en Hoogleeraar dier opi'ig* 
ting benoemd. Zijne vorde
ringen gingen alle verwach
ting te boven, twee jaren la
ter, 1598, gaf hij een werk 
in het licht, ten titel voe
rende: Onomatohgia > *** 
nomenclatura stirpium quf 
in Jiorto regio Monspelii 
recens construct» colunWt 
Montpellier in 12.° Dit werk 
bevat de lijst van 2000 plan' 
ten, die door zijne zorg die» 
tuin reeds versierden. P 
bestaat nog van hem l'" 
Recherches des plantes dt 
Languedoc (Onderzoek de* 
planten van Languedoc) 
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Móntpellier 1603 in 4.to _ 
2-° Dessein touchant la re
cherche des plantes dupays 
de Languedoc (Ontwerp be
treffende het onderzoek der 
planten van Languedoc). 
Montpellier 1605 in 8.vo _ 
Hij verzocht in dat werkje 
de, ondersteuning der - staten 
voor een werk, hetwelk hij 
voornemens was over de ge
schiedenis der planten van 
die Provincie in het lichtte 
geven. Hij' overleed in 1625 
zonder zijn ontwerp ten uit
voer te hebben kunnen bren
gen , vier manuscripten en 
400 koperen platen in 4. t 0 

Van de schoonste bewerking 
^nalatende, doch die door dé. 
onachtzaamheid zijner opvol
gers , die het koper verkoch
ten , verloren zijn geraakt. 

BELLËVUE (JACOBUS DE) 
een beroemd regtsgejeerde 
bloeide in de XIV eeuw, 
en is meer bekend door zij
ne werken, dan door zijn 
leven. Er bestaat van hem: 
1.° De usu feudorunï. — 
2.* In novelias Justin, ali-
asque legum parles commen-
taria. —,3»9 De excommu-
mcatiora. — 4.° Practica 
iuris in sexto. —•: 5.° De 
foro cömpetenti curia Ro-
tnanee. •—• 6.° Praxis judi-
ciariain criminalibus, Keu
len 1580. BEM-EVUE onder
wees te Perouse in 1314 de 
regten. — BEIILEVUE (HER-
MANÜSDE), een dominikaner 
monnik j te Aix in Proven-

ce geboren, was aan Paus 
JOANNES XII . verbonden, die 
hem doctor in de godgeleerd
heid maakte, en aan hem 
den post van lector van het 
heilige paleis opdroeg. Hij 
is de schrijver van 1.° Dic-
tionnaire des mots les plus 
difficiles de la philosophie 
et'de • la Théologie {Woor
denboek der - moeijelykste 
woorden, die in de wijsbe
geerte en godgeleerdheid 
voorkomen). — 2.° Sermb-
nes per totum f ere annmn 
declamabiles. —-* 3.° Prïë--
res et des mèditations Sur 
la vie de J. C. (Gebeden 
en'overwegingen op het le
venvan ' J. C\ May enne 
1503. — 4." Reponse aux 
dix - neiif articles de JEAN 
XXII.' sur la vision béati-

fique (Antwoord op de ne
gentien artikelen van Jo-

over de gê-
lukzaligniakende verscho
ningen) dit werk bestaat in 
manuscript in Engeland. 

BEM-IA (OCTAVÜS) , uit eene 
aanzienlijke familie van Pa-
lermo ontsproten , Averd den 
20 Jünij 1661 geboren. Zij
ne geleerdheid verwierf hem 
eenen hoogen roem, en de 
schranderheid van zijnen 
geest blonk in zijne Itali-
aansche en Siciliaansche 
dichtstukken uit. Hij was 
in allerlei wetenschappen er
varen , en bezat daarenboven 
eene welsprekendheid, die 
aan de akademie van Pater-

3 ' • :'• ' • ' ••• 
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MQ dikwijl algemeen werd 
toegejuicht Doop zijne 
vriendelijkheid en bevallig
heid, die hij met zijne ge
leerdheid vereenigde, won 
hij niet alleen te Palermo, 
maar ook. in geheel Sici
lië en, elders aller harfeni 
Het Italiaansch, Fransch,; 
Grieksch en Latijn verstond' 
hij in den grond. Doch de
ze mistekende man, die zich 
geheel en al aan de studie 
toewijdde, en die de hoop 
voedde, er dagelijks groote
re vorderingen in te maken, 
overleed den 27 September 
1693 te CasieUNuom, door 
alle beminnaars der fraai je 
letteren betreurd wordende. 
Wij, bezitten' van hem: 1.° 
La Lidaura Melodrana. —-
2.° PAndromeda 3.°I)ra-
yia per Mmica. *~ A,°, Os~ 
servazioni alla Primavera. 
•—> ,5.°: JEgloga prima del 
Batffllo di J). Giov. Bat-
testa del Giudice. — 6.° 
Il' Cappricio..'•<**, ,7.p Cati' 
W§ per fflwtëa, ens-

Bsti,i|vRE, eene oorspron
kelijke familie uit Lyon heeft 
opgeleverd: 1.° een' Kanse
lier van Frankrijk, onder 
HENDRIK IV, die onder vijf 
koningen gediend heeft, en 
in 1607 overleed, 2.° Een' 
eerstep president bij het par
lement van Parys onder 
LOBEWÏJK X I V . , in 1657 
«verleden, zonder nakpme-
ÜRgen achtertelaten: men 
lïeeft aan hem de oprigting 
mm het algemeens hospftaal 

van Parys te danken. 3.° 
Twee prelaten , die de let
teren beminden en beoefen
den, en Aartsbisschoppen 
van Jjyon, geweest zijn. 

|; BELLUS" (GENTILTS), een 
schilder van Venetië, in 
1421 in die stad geboren, 
werd door MAHOMET II. aan 
de republiejc verzocht. BEU-

iiiïN vervaardigde verscheide
ne stukken voor dien keizer, 
^vooral wordt er melding ge
maakt van dat van de ont
hoofding van den heiligen 
JOANNES den Booper. Men 
heeft betrekkelijk dat onder
werp eene anekdote ver
haald, welke bijna in alle 

; geschiedenissen der schil-
i ders gevonden wordt, doch 
' welke een vermaard sjchrij-
: ver, men weet niet op wel
ken grond, onder den rang 
der spreukjes, die niet be
wezen kunnen worden, ge
plaatst heeft; want de daaA 
valt niet buiten hef karak
ter van- MAHOMET. Dê e 
sultan, zegt men, vond zij» 
werk heel schoon; enkel 
was bij van gevoelen, dat 
de zenuwen en het .vel -van 
den hals, die van het hoofd 
waren afgescheiden, niet vol
gens de werking der natuuï 
waren. Hij riep .op staan* 
den voet een* slaaf, en liet 
denzelven om den schilder 
eene les te geven, onthoof
den. Anderen zeggen, dat 
BELLIN die barbaarsche daad 
belette, en den sultan toe* 
voegde; » Mjn Heer, ver-
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schoon mij de natuur nate-
bootsen, door de mensche-
lijkheid te beleedigen." Men 
voegt er. bij , dat BELLIN 
zijn ontslag verzocht, uit 
Trees," dat zijn hoofd ook 
eens voor, een. bekwamer 
schilder dan hij tot eene 
les, zou moeten dienen. "MA-
HQMET: , dien de wreedheid 
hièt helettë de kunsten te 
beminnen, gaf hem eene 
gouden kroon van- 3000 du
katen ten geschenke, en 
zond hem met brieven van 
aanbeveling naar zijne repu-
Wiek terug, welke hem 
eene jaarwedde verleende, 
en hem ridder yanden hei-

, Kgen. MARCUS , maakte. Hij 
overleed, te Venetië in het 
jaar "1501.;" -

; Bktx,w (JOANNES)' broeder 
"van dèn voorgaande; had 
een zachter en riaauwkeuri-

_ger penseel dan ©ENTILIS. 
Ü5ij werkten gezamenlijk aan 
die prach tige schilderij en, 
welke te Venetië in de raads
zaal gevonden worden. Jo-
ANNES was een der eersten, 
die met olieverw schilderde, 

c en maakte dat geheim be
kend na hetzelve; op eene 
listige wijze van ANTONIÜS, 

.van Megsïna afgezien te 
hebben', die het van den 
beroemden VAN EXGK geleerd 
had. Hij overleed in 1512 
in den ouderdom van 90 
jaren. f 

BELMN (JACOBUS NICO-

LAAS) aardrijkskundig ingé
nieur der marine, lid der ko
ninklijke sociëteit van Lon
den te Parps in 1703 gebo
ren, overleed aldaar in 1772. 
Niemand heeft de bedienin
gen van zijnen staat beter 
waargenomen. Hij heeft on
der den titel van Fransche 
water leikunde in het licht 
gegeven: .1.° een stel Zee
kaarten, ten getalle van 
tachtig. — 2.0 Aardrijks
kundige proeven over de 
Britannische eilanden,; in 
'4.io — 3;p over Gtuiana in 
4.to _ 4.° Kleine Zee- At
las 4 dl.» in 4>t0 Hij was een 
zeer werkzaam schrijve]:. 

BEMIING (RICHARD) , een 
Ier , was gedurende de be
roerten, die in zijn vader
land onder de regering van 
IfAREi. I . plaats hadden , 
een der zich meest onder
scheidende Catholijke officie
ren, en wijdde zich aan den 
dienst van zijnen vorst. Hg 
werd door den raad der ver
bondene Catholijken, te Kil-
kenni gevestigd, naar Rome 
gezonden; hij kreeg aldaar, 
ondersteuning van geld, en 
kwam den nuntius EINUCCI-
NI, Aartsbisschop van Fer-
tn0 > vergezellende, in zijn 
land terug. Doch daar er. 
verdeeldheid onder de ver
hondenen ontstaan was , e» 
hij zag,, dat CROMWEL alles 
te vuur en te zwaard ver
volgde, was BEJCMNG ge
noodzaakt, om de wijk naar 

4. 
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Frankrijk te nemen, alwaar 
hij tot aan de herstelling 
van KAREL II. bleef, die 
hem wedermin het bezit zij
ner goederen stelde. Hij 
'overleed te Dublin in het 
jaar 1677. Gedurende zijn 
verblijf in Frankrijk schreef 
hij onder den verdichten 
naam van PHIIOPATOR IRE-
NAEÜS , een wérk ^getiteld: 
Vindïciarum cutholicorüffi, 

"Hièérniee, Uh. 'II. 'Hetzel
ve bevat de geschiedenis van 
Ierland van 1641 tot'1649. 
Dit werk gehekeld zijnde, 
gaf hij een Verdedigschrift 
ran hetzelve in het licht, 
P(trijs> 1654 in 8.v° 

BEM-ING (WIIXEM SÈBAS-
TIAAN), een verdienstelijk 
veldheer ïh het leger van 

-FREDEKIK I j . , aanvoerder 
van het corps Huzaren, 
waarmede hij alleen de ge-
heele Zweedsche magt te
genhield, zoodat zijn mo
narch schertsende zeide: 
dat'hij niet wist, dat Zwe-
den niet Prwissen oorlog ge
had had, maar dat Zweden 
slechts met zijnen veldheer 
«raatt?*- in langdurige vij
andschap verkeerd had. — 
, S * M * Overleed in het Jaar 
tJ, *B ^en ouderdom, van 
?2Jare»? ••;• / . . : . . • -

BELIIJU (JACQB EN ZIJNE 
Z(>Mtt GABRlël, EN GlÖVANNï) 
e«inè 'herdenide schilder-fa» 
mïlïe pp het 'einde' der XV 
e» in het begin der X y i 
eeuw, p ê Vermaardite'on* 

dei? hén was GioVANNI , vait 
wiens meesterlijk penseel 
eene schilderij, den zege
nenden Zaligmaker voorstel
lende in de gallerij t& Bres
den gevonden wordt. TIZI-
ANUS en GIORGIONE waren zij
ne leerlinge», waarom men 
hem ook meermalen den 
stichter der Venetiaansche 
school noemt. , 

BELLINI (LAÜRENTIUS) i« 
1643 te Florence,, geboren/ 
in die stad in het jaar ïfOJ • 
overleden, onderwees wet 

goed gevolg d[e geneeskunde. 
Zijne werken werden te fe-
netië in 1732 in 2 dl." in 
4.» gedrukt. Er bestaat 
nog van hem: 1.° Mooet^" 
tationes anatomiccb'LeijAen 

1726 in 4.w - . 2.° Opuscf 
la de motu cordis enz. ibid-
1737 in 4. t 0 

BELMIANN, een oorspron*' 
keiijk Zweedsch dichter il» 
1741 te Sto/dolm geboren» 
en aldaar in 1796 overleden > 
bezat een deelnemend v<>ot 

de vriendschap geschape" 
hart , j was Vrolijk in gezel' 
schappen, en leidde eén g«' 
noegelijk leven. Den laat-
steri naqht van zijn lev*11 

bragt hij nog in ee'nen vr"' 
lijken vriendenkring door» 
zong zijn laatste lied, waaf' 
*n hij de milddadigheid' deS 

konïngs verhief, de Voor' 
zienigheid voor hare goe»' 
heid dankte, en van elk # 
het bijzonder zingend »' 
scheid nam. Dit duitf^ 
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tot aan de morgenscheme
ring voort, nu verzochten 
hem zijne vrienden, toen 
zij hem uitgeput zagen, dat 
hij zich ontzien zoude; laat 
ons sterven , zeidë hij, zoo 
als Wij geleefd hebben, in 
muzijfc; nógeerimaalledigde 
hij den beker, en op den 
oögehblik zijner ontbinding 
weergalmde zijn Zwanenge* 
zang. De eerste proeven 
van zijn dichterlijk talent, 
Waren gedichten van eenen 
zedelijken inhoud, hierna 
kops hij de vrolijke lotge
vallen van jonge lichtmissen 
tot onderwerp van boertige 
gezangen. Eoning GUSTAAF 
ÏIÏ . achtte hem hoog, en 
stelde hem door eenen voor-
deeligen post in staat, om 
zich geheel aan de dicht-, 
kunst te kunnen toewijden. 

BELLOCXJ (PETRUS) te Pa
rijs geboren, kamerdienaar 
van LODEWIJK XIV., beviel 
door zijne geestigheid, door 
zijne kwinkslagen, en door 
zijn gelaat.' Hij was de vriend 
van JVIOLIKRE en BACINE, 
schreef tegen het hekeldicht 
op de vrouwen van DESPRÉ-
AUX , deze wreekte zich hier
over, door in dé tiende Sa-
tyre den naam van BEIXOCQ 
te plaatsen'5 doch zich met 
hem verzoend hebbende, 
zette hij in plaats van den 
naam van BEÜLÖCQ, dien van 
PERRIN. Zijne Hekeldichten 
óp de pronkers en bemin-
nuars van nieuwigheden, 

vonden eenigeri bijval, even 
als zijn dichtstufc op /iet 
gesticht der Invaliden. Hij 
overleed in 1704 in den ou
derdom van 59 jaren. 

BELÏ,OÏ (PARIS), algemeen 
advokaat bij het Parlement 
va&Toulouse, werd tëltyron-
tatiban uit eene Cathblijke 
familie geboren. Zijne ge
hechtheid aan de koninklijke 
partij ten tijde der Ligue, 
gaf aanleiding, dat hij van 
ketterij en twiststokerij be
schuldigd wer'd. HENDRIK 
I Ï I . , wiens èaak hij. in 
zijn CathoUjh- Vérdédig-
schrift tegen de lasterschrif
ten door de bondgenooten 
uitgegeven verdedigde, liet 
hem in 1587 in hechtenis 
nemen. HENDRIK IV . , die 
billijker was, nam hem uit 
het landsgeregi, waarbij hij 
slechts den post van raads
heer bekleedde, om hem de 
bediening van algemeen ad
vokaat bij het Parlement te 
verleenen. Hij heeft onder
scheidene werken nagelaten , 
die tegenwoordig weinig be
kend zijn. 

BELI.OI (PETRUS LATJREN-
TIUS BUYRETTE DE) , lid der 
Franschè akademie ^ den 17 
November 1727 te St<Flöur 
geboren, in 1775 overleden, 
beeft zich als een drama
tisch schrijver beroemd ge
maakt. De Belegering van 
Calais, een treurspel het-

I welk eene der treffendste 
5 . " '• .•• 
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gebeurtenissen der Fransche 
geschiedenis aanbiedt,. bragt 
de levendigste aandoening 
b|T alle brave burgers te 
weeg, en verwierf voor den 
schrijver gröóte beloonirigen. 
De koning liet hem- een e 

•gouden gedenkpenning ter 
zwaarte van vijf en twintig 
Louis , en eene aanzienlijke 
gratificatie ter hand stellen. 
De legering >van Calais zond 
hem het burgerrpgt in eene 
gpuden doos; en zijn portret 
jverd op het stadhuis onder 
Aie harer weldoeners ge
plaatst. Zijne versificatie is 
hard i en onnaauwkeurig, en 
de schrijver over het verval 
4er letteren en der zeden, 
heeft een streng oordeel over 
.dezelve geveld. > De ver
zen van CHAPELAIN en van 
PKADON, zegt hi j , worden 
niet zoo zeer gezocht als 
die van DE. BELLOI; intus-
schen schreef hemde snaak-
sche grijsaard van Ferney 
betrekkelijk zijne ZELMIRE: 
gij bemint den \ stijl van 

-.JKACIKJS,, en gij Itelt er 
nwe redenen voor....... gij 

vereenigt met de schoonheid 
der verzen, de "verdienste 
van tooneelkundige voor-
dragt. De schoonheid der 
verzen van BEIAOI! O! "hoe 
zeer dreef hij den spot. Ik 
ben zeker, dat- die goede 
grijsaard schaterde van lag-
chen 5 toen hij dien brief 
schreef. D E BEIJCOÏ verhaalt 
denzelven, zoo zeer is de 
eigenliefde verblind, alsee-
nen titel, die hem met RA. 

CINE gelijk maakt. Wat mij 
betreft, ik kan de schoon
heid der verzen van de BEL
LO^ niét bewonderen. Zijne 
overige treurspelen, Tiwvs, 
ZEULIRE , GrABRIELLE M 
VERGT, GASTON en BAY-
ARD, PETRUS de wreek 
slaagden minder dan het 
Beleg van Calais, omdat zij 
met dezelfde gebreken, min
der met vaderlandsche geest
drift bezield zijn, dan deze 
laatste. Er komen daaren
boven, vooral iri GABRIEME 
DE VARGY (zie FAÏEL) , ver
schrikkelijke en, ijzing-ver--
wekkende tooneelen .vootj 
die tot een goed treurspel 
niet behooren, en dat aan 
voornoemden schrijver heeft 
doen zeggen: » Waartoe is 
het Fransche tooneel tegen-

IJ vroordig toch" verlaagd? #ƒ 
' aandoening en het medelij' 

,den zijn van hetzelve ver-
.bannen; maar hèt sombetf 
\afschmvelijke heerscht °? 
hetzelve. Het schijnt <W 

. de dichters het zich tot taa» 
stellen, om het treurspel'8 

ontaarden. Wijl zij i«et w 
kunst onbekend zijn /o»1 te 

treffen, te bewegen en »6' 
langstelling te venvekben' 
met het hart te doen Woe
den , de .verbeeldingskracti1 

met zwarte schilderingen «f 
te vullen , de aanschouwer5 

te dwingen, de? oogen va» 
afschuwelijke voorwerpen w' 
tewenden* die zij hun voof' 
stellen. Hen zou zegge"' 
dat de dichters er zich a's 

om strijd op toeleggen , olS 

file:///afschmvelijke
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het. tooneel al meer en meer 
afschuwelijk te maken. On
bekwaam om de bekoorlijke 
en verhevene eenvoudigheid 
van BACINE te bereiken, heb
ben zij enkel het ellendige 
redmiddel, al de regels te 
overschrijden, " de tooneel-
vertooningen te vermenigvul
digen, den toestel te ver
meerderen, de oogen te'tref
fen, den -geest ledig te la
ten, en in het hart eenen 
qnyerdragelijken angst te doen 
ontstaan. ., Men heeft niet 
gevoeld, dat door deze Bar-
baarsche wijze aantenemen, 
men de zeden der natiën 
zoude veranderen. Hoe héb
ben zich de vrouwen, wel
ker deel de zachte zeden 
zijn * welker harten bij elke 
aandoening opsprongen, wel
ker zenuwgestel, V005 elk 
indruksel zoo vatbaar is > 
'aan al deze treurige afschu-
welijkheden kunnen gewen
nen, die noch door de schoon
heid der verzen, noch door 
den bevalligen stijl en de 
uitdrukkingskracht noch door 
edele en verhevene denk
beelden vergoed worden? Ee-
nige .koele magtspreuken en 
vermetele grondregels zijn 
de eenige verdienste derzel-
ve." De Heer GAILLARD , 
lid der Fransche akademie, 
heeft eene uitgave der wer
ken van DE BELLOI> in 6 
Dl.1? in 8.v o , met eene le
vensschets van den schrijver 
geleverd. 

BEIAON. — Zie BELON. 

BEIAONA, ook wel DUÊÏ.-
LONA genaamd, Godin des 
oorlogs, de zuster, of, vol
gens sommigen de echtge-, 
noote van MARS. Zij was 
het , die hem zijnen wagen 
en paarden gereed maakte, 
wanneer hij ten oorlog toog , 
en die hem op zijne togten 
vergezelde. Men stelt haac 
voor met: eènen dorschvle-

I gel, of eene met bloed ge-
verwde roede in de hand , 
met hangende haren en fon
kelende oogen. 

BELLONIUS (MAROUS Ast-. 
TONIUS) , te Qorulfi in Piê-
mont in 1556 geboren, was 
een der beste advokaten van 
Milane, toen de H. CJARO-
LUS, Aartsbisschop dier stad, 
hem bewoog den geestelij
ken staat te omhelzen, en 
hem kort daarna tot Kano-
nik der hoofdkerk en Aarts
bisschoppelijk Kanselier be
noemde. Na den dood van 
den H. CAROLUS, nam de 
Hertog van Lotharingen 
BELLONIUS in zijnen raad, 
waarna hij eene reis in Span
je deed, en tot het Bisdom 
JËvora benoemd werd. Ein
delijk werd hij naar Rome 
beroepen, alwaar hij de ver» 
trouwde vriend werd van den 
Kardinaal CAMILLTJS BORG
HESE , later Paus PAULUS V* 
die hem den 12 Februari} 
1607, het Bisdom Bobbio 
gaf, dat hij tot aan zijnen 
dood in 1618 volmaakt .-wel 

j bestuurde. 
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BEIXQNUS (NÏCoLAAS ) , 
Raadsheer te Casal y leefde 
in ' de XVI. eeuw. Zijn va
der i FRANCISCDS BEÜONUS , 
en zijn Groot-vader,, beide 
Regtsgeleerdèn, hadden aan
zienlijke posten bekleed. 
NICOLAAS beoefende de reg-
ten te Bologna en ontving 
den doctoralèn hoed uit de 
handen van "den beroemden 
ANDREAS ALÖIAT (Zie dat ar
tikel). Nadat FRANCISCUS , 
Hertog van Milane, de Hoo-
geschool te Pavia, hersiéld 
had, droeg hij het onderwijs 
•Van iristellingen des Begts 
aan BÉtLONiüs op, hetwelk 
hij gedurende twee jaren met 
den grootsten roem völbragt. 
Daarna werd hij benoemd, 
om aan dezelfde Akademie 
de gewone lessen in het bur
gerlijke regt te geven. Daar 
de Universiteit door de komst 
der Franschen in Italië'ver
laten was, zoo werd BEL* 
XONÜS door de stad Valen-
ce in Daupliiné en door Pi-
acènza, die de herstelling ha
ter Akademie ter harte ging, 
Tiifgenoodigd zich derwaarts 
te begeven, om er op zeer 
voordeelige voorwaarden de 
ftegten te onderwijzen. Hij 
onderwees dus gedwende ee-
riige jaren de Kegten beur
telings in eene dezer beide 
-steden, en wijl zijn roem 
Zich daardoor zeer verbreid
de , zoo werd hij door-Nico-
XAAö PÉRRÉNOT, I&dinaal 
"van GRANVEMJE , Staatsdie
naar van Keizer KAREL V. 
beroepen» om te Dole de 

Regten te onderwijzen, al
waar hij Geleerde Antwoor
den en Raadgevingen inliet 
licht gaf, totdat hij eindelijk 
in 1547 te Milane als Raads
heer benoemd werd, in wel
ke betrekking hij -"is over
leden. 

BEWCORI (JOANNES PETRUS). 
te Rome in 1615 geboren ei 
in 1696 overleden, maalff» 
zijn voornaamste werk van 
de beoefening der oudheid en 
schilderkunde. Zijne voor
naamste werken zijn: .P' 
Verklaring der Zelhaamsti 
gedenkpenningen uit het Ka
binet van den. Kardind 
CARPMGXA, aan wien B&' 
toRi verhouden was, EoMi 
1697, in 4.to, in het I * 
aansch. — 2.° Levensh 
schrijvingen der hedendaafr 
sche schilden, loiw&wfr 
stenaars en beeldhouwers* 
Rome, 1672, in 4.» in U 
«^iaansch. Dit werk, ¥ 
door den Schrijver niet vol' 
tooid i s , wordt,hoewelw* 
er somsonnaauwkeurighe(le!1 

in aantreft, zeer opprijsP' 
steld, en hetzelve is *** 
Zeldzaam geworden. — .?.; 
Beschrijving der schilderiP 
door RAJPHAèL geschild*™ 
welke zich op het Vatika* 
bevinden, Rome, 1695,>" 
fol. in het Italiaansch, «et 

zeldzaam voorkómend boei' 
dat door de schilders & 
gezocht wordt. — A.° Mv 

che lucerne sepolcrali , "J, 
platen, 1694, in fol. — 5' 
Gli antichi sepolcri, *6 
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in fol. y of Leijden, 1728 in 
fol. DUCKER heeft deze bei
de werken in het Latijn 
vertaald, Leijden 170i2, in 
fol. — 6.° Veieres arcus 
Augustorum, Lep den, 1690 
in fol. — 7.a:Admiranda 
Roméz aniiqutz vestigia, 

„Rome, 1693, in fol, ~ 8.° 
Tweede uitvage van de ïïis* 
toria Augusta van ASG-E-
XONZ , Rome , 1685, in fol. 
— 9.° Fragtnenta vesiigii 
veteris Rqma, 1673, in fol. 
— 10.° La Colonna Anto-
niniana, in fol. —11 ° Pit-
ture del sepolcro di NASÖ-
NZ, 1680 in fol., in het La
tijn vertaald, 1738 in fol. 
Al deze werken worden door 
de oudheidkundigen zeer ge
zocht. De koningin CHRIS-
TINA , droeg hem de zorg op 
over hare Bibliotheek en 
.haar kabinet, en Paus CLE-
MENS X. gaf hem den titel 
van Antiquarius der Stad 
Bome. 

: BEKLOVESUS , BELLONESUS 
of BEUCOWES, was het eerste 
Gallische legerhoofd, dat de 
Alpen overtoog. » Onder de 
regering van AMBIGATUS, 
zegt TITÜS-LIVIUS , nam de 
bevolking .van Galliè' zooda
nig toe, flat het moeijelijk 
werd, hetzelve te besturen ;'• 
de koning, die zijne staten 
van deze talrijke bevolking 
wenschte te bevrijden, maak
te den koning bekend, dat 
zijne neven, BEIXOVESÜS en 
SIGOVESUS of SIGONESUS, 
jonge Vorsten, vol dapper-

| heiden moed, het land" zou
den gaan opsporen, dat hun 
door de wigchelaars zou wor
den aangewezen, en al die
gene mede zouden nemen, 
welke zich in die nieuwe 
gewesten mpgten willen ves
tigen. De wigchelaars we
zen aan SIGOVESUS het Her-
cyniscli-woud, en aan BEL-
LONESUS, Italië aan. Deze 
verzamelde de geheele over-
tallige jeugd, en kwam aan 
het hoofd van een geducht 
leger in het land der Tricasr 
tiners." Deze jonge krijgs
man trok over de Alpen, 
door den naauwen bergpas 
van Turin, versloeg de Tos-
caners en ; vele andere vol
ken , maakte zich meestee 
van eene groote uitgestrekt
heid lands, en stichtte te 
midden - der moerassen de 
stad Milane. Andere Gal
liërs, door het gerucht van 
dien gelukkigen uitslag uit
gelokt , gingen zich met hem 
vereenigen, en verhieven 
hem weldra tot hoofd vaa 
een aanzienlijk land, dat 
den naam van Cisalpijsisch-
Galliè' aannam. Men stelt 
de vestiging van BELLOVE-; 
VESUS in Italië, op het jaar 
590 vóór J. C. 

BELLOY (JOANNES BAPTIS-
TA DU) , Kardinaal-Aartsbis
schop van Parijs, uit een 
edel en oud huis gesproten 
werd in 1709 te Morangïe, 
een landgoed zijner familie» 
in het Bisdom JBeauvais, in 
de nabijheid van Beaumont-
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sur-Öise geboren. Van de 
talrijke kinderen zijns va
ders omhelsde er drie den 
geestelijken staat, de andere 
gingen onder dienst. Zoo
dra JOANNES BAPTISTA zijne 
studiën volbragt had, en tot 
Priester gewijd was> ver
bond de Kardinaal DE GES
TRES , zijn Bisschop, hem 
aan zijnen persoon door hem 
te Beaumis een Kanonikaat 
te geven; kort daarna be
noemde hij hemtotOfficiaal, 
of geestelijk regter, Aarts
diaken en Groot - Vikaris. 
In 1751 werd de Abt DE BEL-
XOY, tot het Bisdom Glan-
tfèves benoemd. In 1755 
•Was hij bij de in dat jaar 
gehoudene vergadering % on
der voorzitterschap van den 
Kardinaal DE XA ROCHEFOÜ-
CAÜLT, tegenwoordig. Er 
werd aldaar over de uitvoe-
nngswijze der bulle Vnige-
fttus gehandeld. De gevoe
lens waren verdeeld, niet
tegenstaande men het om
trent het hoofddoel eens was * 
alleen van eene zijde, en 
wel van die des voorzitters 
Ja* men eenige bemiddeiin-

J e M j k h e d e r ^ ^ ^ t 
ruimen. De BisschoT8 

gematigdheid genegen, stem-
öe in dien geest. Midde-

Marseilie door den *«AJ 
^ « H e e r d e S J S 
Komen open te staan. De 
******* van dienPfe£ 

hadden belet, dat dat Bis
dom, even als zoo vele an
dere, door de tegenkanting 
van sommige Geestelijke» 
tegen de besluiten der Kerk, 
was verontrust geworden 
Er werd dus een Bisschoj 
vereischt, op wiens voor 
zigtigheid, en bevrediging 
geest men kon rekenen. Ui 
BELLOY vereenigde dezeA*-
danigheden. De koning aè-
te hem geschikt, om die 
verdeeldheden te doen op 
houden. Hij bestemde && 
openstaanden stoel voorhem, 
en liet er hem heimelijk vsn 
tmderrigten, Het was ech
te* gebruikelijk, dat bij W 
openvallen van eenen stool 
gedurende de vergadering) 
deze aan den Koning* 
denzelven voor. een 'M* 
agenten liet verzoeken. & 
werd te dien einde een f 
zantschap benoemd, teh*1 

om den Abt DE CORIOMS <e 

aien einde voor te fatfP' 
Door een zonderling toeval) 
hetwelk DE BELLPY nog**' 
werf verhaalde, werd hij'01 

lid dezer deputatie benoem»' 
die voor een' ander eef 
gunst ging verzoeken V f{i 

hem verzekerd was. Éentf 
dagen daarna werd D E ' 8 ^ 
ww benoemd. Hij was 1" 
ae daad de man, die nf 
Mirseiilê moest gezond 
Worden. Hij wist er de ge«!' 
ten met elkander te vei'2"8' 
hen, en het volkomene-1&. 
trouwen zijner geestelijk^ 
en diocesanen te winnen; f, 
durende 45 jaren, da* ™ 
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deze Kerk bestuurde, hand
haafde hij er de orde en de 
eendragt. Tot groot leed
wezen der stad Ma'rseiile, 
Verwijderde hem.de om wen
teling van daar, waar hij 
eervoile herinneringen naliet? 
Hij kwam fCJiambly, een 
stadje ,- in het Dèp^' jüise 
in de nabijheid zijner geboor
teplaats bewonen; Aldaai* 
wedervoeren hem geëne we
derwaardigheden, een zeld
zaam geluk in die ongere
gelde en rampvolle tijden. 
Bij het sluiten van het Con
cordaat (1801), deed hij af
stand van zijnen Bisschöp-
pelijken Stoel, en werd kort 
daarna fot Aartsbisschop van 
Tarys benoemd, en ontving 
tevens den Kardinaalshoed.'. 
Hoever zijneïevensbaantoen 
óók mogt gevorderd zijn, 
werd dezelve echter nog ee-
nige jaren verlengd, gedu
rende welke hij het voorwerp 
van den eerbied zijner nieu
we Diocesanen was, die zich 
verdrongen om op zijnen 
weg te komen, en zich ge
lukkig achtten zijnen zegen 
te ontvangen.. Hij overleed 
den 10 Junij 1 §08 in den 
ouderdom van 99 jaren, en 
werd in den grafkelder 
der Aartsbisschöpjien bijge
zet. Er werd ëene prachti
ge uitvaart van hem gehou
den, gedurende1 welke de 
Abt JAIXABERT, een zjjner 
Groot-,Vikarissen, zijne lijk
rede uitsprak, en door een 
besluit des göuvernements 
werd bevolen, dat er te zij- | 

ner eër een gédehlcteèken 
zou worden öpgerigt. Het-
iZélve is. in 1820 voltooid, 
en in ëene der kapellen der 
hoofdkerk geplaatst; het is 
zeer schoon uitgevoerd, en 
maakt een der sieraden dier 
kerk uit. :-"-": - t ;- - ; ; *' 

:
;
:BËLEOY (JACOBÜS TKAN-

ftüïLLE: DË) , broeder van den 
voorgaande, ging vroeg ia 
de orde van premóristratei t» 
en legde zijne gelofte af i a 
de abdij van Bellozanne^m 
het Bisdom Rotianen. Door 
den; koning tot de reguliere 
abdij; van Corneux van de
zelfde orde benoemd, ge
droeg hij zich aldaar als 
een wijs bestuurder en ijve
rig overste, en een vriend 
der kloostertucht. Hij her
bouwde zijne ke rk , die ge
heel ïn verval was, bouwde 
ëene brug, en liet wegen 
aanleggen, die nuttige ge
meenschappen daarsteldeh» 
Hij overleed te Corneux, 
den 25 Maart 1773, het tij
delijke zijner abdij \n den. 

I besten staat nalatende. Een 
andere broeder der beide 
voorgaande, die ook zijne 
gelofte in de abdij van Bel-
lóZffiine had afgelegd, %erd 
na elkander prioor van dat-
gesticht, van de abdij van 
Mhecaurt, en pastoor Tan 
Ailgltey., eene van Cor-
heïtsc afhankelijke pastorij^ 
In J e laatste jaren zijns le
vens begaf hij zich naar 
Pieardije, in het kasteel 
van eene zijner nichten, al-

http://hem.de
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waar hij eene huis-kapel 
bediende. Men heeft van 
hem: Moge fynbbre du 
Dauphin {Lijkrede van den 
Dauphin) den vader van 
LoDEWUK XVI. , 'Parijs, 
1740 in 4.to Hij overleed 
voor de omwenteling. 

BELLUGA (LODEWIJK AN-
TONIUS DE MONCADE DE) , 
een geleerd en godvrnchtig-
Kardinaal, in 1662, in het 
koningrijk Grenada gebo
ren» verstrekte het Romein-
sche purper dóór zijne werk
zaamheid, zijne deugden en 
zijnen ijver tot eer. In 1705 
tot Bisschop van Carthagè-
na gezalfd, hield hij zich 
enkel bezig met het bestuur 
van zijn diocees, en spoor
de zorgvuldig al 'datgene 
ïia, wat aan het geestelijke 
of tijdelyke welzijn van het
zelve kon nuttig zijn. Hij 
bragt liefdadige gestichten 
en toevlugtshuizen in het
zelve tot stand, opende col» 
legiê'n en seminariè'n in 
hetzelve, voerde er de con
gregatie van den heiligen 
JHiMppus van Neri i n , en 
verzuimde niets in hetzelve 
wat tot de handhaving der 
zeden en tucht en tot de 
vorderingen der kerkelijke 
wetenschappen kon toebren
gen. In 1719 benoemde CLE-
MENS X I . , in zijne I4.e be
vordering uit eigene bewe
ging, en zonder andere aan
beveling dan zyne verdiens
ten > BEKLUGA tot Kardinaal. 
De nederige prelaat ontweek 

deze eer, zoo lang als liet 
hem mogelijk was , en nam 
dezelve eerst op herhaald 
bevel aan. In 1724 deed 
hij afstand van zijn Bisdom, 
en kwam zich te JRotné ves
tigen. Hij bragt aldaar zij
ne overige levensdagen door, 
door al de achting en den 
eerbied omringd, die aan 
zijne Verhevene deugden toe
kwamen , en overleed aldaar 
den 2 Februarij 1743, onder 
het pausschap van BENEDIC-
TÜS XIV. , die hem in zij» 
leven bemind en vereerd 
had, en zijn verlies betreur 
de. Hij had verschillend! 
losse stukjes en Memorie» 
over de kerkelijke aangele
genheden, benevens ver
scheidene Godgeleerde wf 
handelingen zamengesteM' 
Al deze werken zijn slecht* 
in handschrift gebleven. 

B E Ï A U T I (BoNAVENTüni)l 
een Franciskaner Monnik f 
Catania geboren, alwaar''1.! 
in 1676 overleed, bragt een 
groot gedeelte zijns levens!»*' 
reizen door, en onderwee* 
de wijsbegeerte te CMcah 

en in Verscheidene Italiaa»' 
sche steden. Men heeft f 
hem: 1.° Zedekmdige Vf 
gelingen, • 2-° Verhak' 
ling over de wijsbegeerte 
— 3'° Welspreehkunde > ' 
4?° Disputationes in orf} 
num AnisTöTELEs , in & 
—~ 5«° Verscheidene aan0ef' 
kingen op de werken va" 
ARISTOTELES , over de ^ 
tnurkunde , de ziel, derf We' 
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mei, de wereld, de lucht-
verheVelingen, de voórtte-
lirig en de verrotting. Al 
deze schriften zijn in het 
Latijn, en te Venetië in1688 
gedrukt. . . , • . ' _ ; • • 

BDIJLUTIIS (CAIÜS SICIN-
MIUS).— Zie SiCïNNitrs»'.' 

e
 BELON '(PETRUS), Doctor 

in de." geneeskunde van de 
faculteit yap Partj's, werd 
in 1517 in het Fransche ge
west Ie Maine geboren. Hij 
réisde in Judea, Grieken
land, Egypte, Arabië, en 
gaf in 1555 een Verhaal in 
4.t° in het licht, van al het 
belangrijke", wat hij in die 
Jenden had/opgemerkt. • Dit 
is eéne zeer belangrijke reis-
heëchrijving: dé schrijver 
verhaalt niets in dezelve, of 
hij heeft zulks met zijne ei
gene oogen waargenomen. Bij 
<de' beschrijving 'der plaatsen, 
gedénkteekenen en zeden 
der'volken, voegt hij de bc-
jschrijving der planten en 
dieren. Hij stelde verschei
dene andere werken zaraen, 
die niet zeer gemeen "zjjn, 
en diê in den,Itijd1? om der-
z'el^er naaüwkenrigheid, en 
onv$)é geleerde* aanmèririn-. 
gehV^met Welke/dezelve als 
doorzaaid' zijn.,"• zeer gezocht 
werden.* De. voornaamste 
zijn':*"!.0 De qrèqfibus co-
nifèris, Parijs 15331, in4. t 0 

met platen. *-~ 2.d; Dé ad-
miranda. vetertm fabrica-
rum structtira, — 3.° De 

IV. DKEÏ,. 

tnedicato funere. *— 4.°: 
Jlistoire des oiseaux (Ge
schiedenis der vogelen) 1S55 
in fol. •— 5.? Porfraits 
d'oiseaux {Afbeeldingen van 
vogelen) 1557', in 4.to 
6.°' Misloire des poissons 
(Geschiedenis der vissclten) 
1551,, in 4.to - ^ T:0'.Be';la, 
natjire eldiversilè despois-
sons (Over den, aard en de 
verscheidenheid der rvis-. 
schen) 1555, in 8jvp. Hg. 
hield zich met het schrijven 
van andere werken onledig * 
toen een zijner vjjandeïï hentf 
in ï 564, - in, de nabijheid 
van Parys, •vermoordde. Bij 
HENBRHTII.',. en;K.iREi,, ÏXV 
stortdhij in achting,.en bil 
den Kardinaal DE TOURNON 
ïn vriendschap* , , 

BÊi,osEl,SKy (Pr ins ) , in 
1727 te Si; Petersburg ge-r 
boren, onderscheidde zich 

: door zijne talenten en kun
digheden, te midden van 
een hof, waarin dergelijke 
verdiensten, zelden op dien 
prijs worden gesteld, Wel
ken dezelve verdienen. I a 
zijne vroegste jeugd reeds 
afs afgezant der keizerin 
CATHARIJSI I I . aan het hof 
vaxi'tttrin gezonden, ver
zekert,men, dat hij door den 
graaè PANIN , ministeï van 
buitenïandsche zaken, werd 
teruggeroepen, wijl zijne 
dépêches met eene ongewone 
sierlijkheid waren geschre
ven, en hij zelf ietterkiHiw 
dige werken zamensfceïde. 
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Er bestaat van hem: 1.° 
Tafereel des verstands, in 
8.p3 zeldzaam. — 2.° Over 
de toonkunst inItalië, 1778 y 
in 8ivo — 3.° Franschège-
dicMen vaneenenvreemden 
Prins) of Brieven aan de 
Jfranschen, Engelse/ten en 
aan de Republikeinen van 

•'• San-Marino', 1789, in 8 > 
Men-ontwaart in de Gedich
tenvati dieu Prins eenë be
valligheid eri ongedwongen
heid, welke men zelden bij 
eeneit vreemdeling, die in 
het -Fransen schrijft, aan
treft BELOSELSICÏ overleed 
in hét laatst van Ï8Ö9 te 
Sti Petersburg; Zijne ge
dachtenis zal bij deFransche 
uitgewekenen, die in hunne 
fcallingschap, in hem eenen 
trooster en eenen vriend heb
ben aangetroffen;, langen tijd 
in,zegening zijn.- - -' 

BELOT (JoANNES) j 't&Iiïflis 
geboren, advolcaafc in den 
#hëini-raad van ÏÜOBEWÏJK 
XIty.'i schreef eene Apalo-
giè'de la langm Latine 
{Verdediging derhatijnsche 
taal) Parijs 1637, in &vö,' 
waarin hij wilde betoogeh, 
flat men zich in geleerde 
werken niet van ffe Fran-
sche taal moest bedienen. 
Dit geschrift van 80 blad
zijden, is aan den Heer Sê-
èülEB, kanseliervan Frank-
riJkx opgedragen. Het ge
voelen van BE&OT is op verre 
na zoo bëlagchelijk niet, als 
MENAGE zulks beweerd heeft. „ 
ue algemeenheid en onver- » 

anderlijkheid der Latijnsché 
taal^ zijn Voldoende,' 0111 
hetzelve te legtyaardigeh; 
daarenboven zijtt de oude 
wetenschappelijke - Werken 
niet in het Fransch geschre
ven,, en het is ontegenspre-
keiijk, dat de menigte der 
voorbeelden gemak ~ bevoi' 
dert,„en tot den rijkdom, .̂ 
de verscheidenheid en k " 
naauwkeurigheid der uit
drukkingen toebrengt, Wijl 
eindelijk de geleerde w* 
ken niet voor het volk zijn, 
zoo i§ het onverstandig- de-
zelve in volkstalen te söKiij' 
ven; vooral in onbestendige 
talen, welke de eigenzin
nigheid dagelijks verandert) 
en dié vati de eeneeeüw tü 

! de andere, voor elka^er 

niet meer verstaanbaar zij"' 

, BEWT (Mevrouw),"& 
in dên echt met eenen aW' 
kaat -van het parlement,& 

na den dood van denZelvei! 
mefc den Heer DUBBÏ W 

ME-SKIÈRES , den 27 SefteW' 
her 1785 te Cliaillot ov«' 
leden. • Zij heeft versch?1' 

;> dene geschiedenissen fiP;P 
;mans geschreven, maat««' 
werk, dat'haar het nxf-

'tot eer verstrekt, is ondel 
|den volgenden titel bëkeiW; 
j Rêftexions d'une. Provtt®' 
ale sur ie discours de J> l' 
Roussmtr, touchant IV 
galitè des cmdUions'{0'of 
wegingen eener Provincie 
over de Verhandeling *'"'. 
J. J. ROUSSEAU, fytrettt' 
lijk de ongelijkheid der $W 
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den), 1756, in S.vo' ffij 
heeft achtereenvolgend in het 
licht gegeven: I.° Observa-
tions sur fa noblesse ét Ie 
tiers élat (Aanmerkingen op 
den adel en den burgerstand) 
!758y in 12.™. — \%°- Mé
langes de litlérature An-
gtaise (Mengelingen iiit de 
Éngetscke letterkunde), 
1759,, 2 Beelen; in • I&inó _ 
3,° OPBÉLIA, een Bonian, 
"uit het Engelsch in het 
Fransch vertaald, 1763, 2 
Deelen in 12.m0 — 4-° Ge
schiedenis van het huis van j 
Tudor op den troon van 
JEngeland, uit het Engelsch 
tan.'HüME in het Fransch 
vertaald, 1763, 2 Dèeknin 
4,to u_. 5,° Geschiedenis van 
het huis van Plantagenet, 
op den troon van Engeïmid., 
volgens HüKfE in het Fransen 
vertaald, 1765, 2 Deelen in 
4 . ï 0 , : in 6 Deelen in 12.mó 
herdrukt. Men is zeer ver
deeld over de verdiensten 
dezer vertalingen. Deze 
schrijfster .is den 27 Sep
tember lgÖ5, te Chaill'ot 
in eenen zeer hoogen ouder
domi overleden. 

•BELSUNCE of BELZUNGE 
(HENDKIK FRANCISCÜS' XA« " 
VERIUS DE) , ' den-4,B^cem,r 
her 1671, op het- Kasteel 
la fiorce, in het Fransche 
gewest van Perigord gebo
ren, werd eerst Jesuït, ver
volgens Groot-Vikaris van 
Agen, daarna in 1709,. Bis
schop van Marseiïle", legde 

zijnen ijver en zijne liefda
digheid aan den dag, gedu
rende de pest, welke in 
1720 en 1721 in die stad 
woedde. Hij liep van de 
eene straat naar de andere, 
om tijdelijke en geestelijke 
hulp aan zijne kudde tüate-
hrengeh. Jüeze nieuwe BOE,-
RQMEUS redde door.deze held
haftige '" edelmoedigheid de 
treurige overblijfselen aijner 
Diocesanen. Hij was aï«t-
toen het voorwerp van bèV 
wondering voor geheel Élte-
ropce. '-'POPE heeft 'heïrt ira 
zijne proeve over den menscB 
roemrijk gevierd j welke hul
de 'zijn' landgenoot 'JV B E -
M I A E , aldus iri "tiet Ffaas'ch 
heeft vertaald: 

Lorsqu'aux champs de Mat' 
seille uu air coatagieux 

Portaiê 1'aifreuse mort sur 
sés ï-apides ailes, 

PourqüoL toujoürs én huite a 
ses iïècibes morfcelles, 

TJn prólat s'exposant pour sau-
ver aou tronpeau, 

-~ Matcliê fc-il sur les morts sana 
descenóre au tombeau? 

Door den Koning in 1723 
tot het Bisdom Laon (waar
mede het pairschap verbon
den, was) benoemd, sloeg 
hij eene zoo eervolle aan-
bieding van cfö band, • om • 
diegene '.jniiet tö verlaten, 
die hem het in de waag-» 
schaal stellen zijns levens, 
en de opoffering zijner goe
deren, dierbaar hadden ge
maakt. Uit dezelfde beweeg
redenen handelde Mj op> de
zelfde wijze',' toen Jiem-'ia 

2 
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1729 het Aartsbisdom Bor
deaux werd aangeboden. Hij 
werd voor deze edelmoedig
heid schadeloos gesteld, door 
twee rijke abdijen, en door 
hét voorregt, om al de za
ken , diè de kerkelijke in
komsten van zijn bisdom 
mogten betreffen, in eerste 
instantie, voor de groote 
kamer van hét Parlement 
van Parijs te brengen. De 
Paus vereerde hem met het 
pallium. Hij overleed in 
den geur van heiligheid den 
4 Junij 1755, na te Mar
seille , het <?ollegie gesticht 
te hebben, dat zijnen naam 
draagt. Men heeft van hem: 
1.° Antiquitê de Véglise de 
Marseille, et la succession 
des évêques, (Oudheid der 
Kerk van Marseille, en de 
opvolging der Bisschoppen), 
Mérseille, 1747 — 1751, 
3 dl." in 4 . » — 2.° Abrégé 
de la vie de SÏÏZANXE DE 
Foix DE CANDALE (Be-

iMöpte levensschets van Su~ 
SANtfA DE FOIX DE CAXDA» 

; X>E) , zijne moei, Agén 1709, 
in 12.o __ 3.° Instructi' 
ons pastorales (Herderlij
ke omlerrigtingeri). In 1727 
was hij bij de Kerkvergade
ring van EmbrunltegexwQov-
dig, en onderscheidde zich 
in dezelve door zijnen ijver 
tegen het Jansenismus, De 
rust. zijner laatste levensda
gen werd gestoord, door ge
schillen over het weigeren 
van Sacramenten ontstaan; 
hij werd door het parlement 
van AiXy dat een zjjnér ge

schriften ten vure doemde, 
zelfs bij den Koning aange
klaagd* Hij was zeer aan 
de Jesuiten gehecht; en som-
migen hebben beweerd, dat 
een hunner de schrijver van 
de meeste zijner werken was. 

BEMJS, Koning van At-
syrië, verdreef de Arabie
ren uit Babyion, en vestig
de er in 2229 vóór 3, C. den 
zetel van zijn bestuur. Ni« 
NUS, zijn zoon en opvolger» 
liet zijnen vader goddel|® 
eer bewijzen. De H. Cl-
ÏULLÜS beweert, dat •̂ E^XI? 
voor zich zelven tempels had. 
doen bouwen, altaren oprit
ten, en offers opdragen. 
Sommige schrijvers zjjn van 
gevoelen, dat hij de BEÜ»1 

BAAI. i s , waarover et in* 
heilige Schrift gesprok 
wordt (Zie BAAL) ; andet* 
hebben BEMJS met NE&IROB 

verward; het schijnt echte1 

dat deze laatste veel ou
der is . 

BELZONÏ (GIAMBATTISÏA)' 
uit eene Bomeinsche fan>i'| 
te Padua geboren, werd ais 
Monnik te Rome opS6^06?;! 
verliet echter die stad "'J 
het bezetten derzelve op» 
de Franschen, begaf zic" 
in 1803 naar Engeland 
alwaar hij als APOLLO en 
HERKÜLES , op het tooneel 
van ASTJCEY optrad. Na e* 
negenjarig verblijf verlig 
hij met zijne vrouw, dte in 
moed eene Amazone geleeK» 
en op hunne reizen, s«cn 
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met een pistool in de vuist 
tegen de Arabieren te weer 
stelde, Engeland, en begaf 
zich naat- Egypte, alwaar 
hij in den beginne als dan
ser leefde, en de gunst Van 
den Pacha wist te verkrijgen. 
Het gelukte hem aldaar twee 
piramiden, en koninklijke 
graven, onder anderen het 
prachtvolle (vermoedelijk van 
PSAMMETICHUS ) te openen. 
Van al wat hij gezien had 
leverde hij de naauwkeurig-
ste teekeningen, zond ook 
een gevonden borstbeeld, 
hénevens eene albasten sar-
kophaag (doodkist) uit de 
koninklijke graven aan het 
Britsche Museum» Aan den 
waterval des Nyls opende 
hij den tempel van IPSAMBUII. 
Juist toen hij op het punt 
stond, om van Benin naar 
Hussa en Timbuctu voort te 
dringen, verraste hem den 
3 December 1823 de dood. 
Aan zijne geboortestad 
schonk hij twee Egyptische 
standbeelden uit Thebe. BEL-
ZONI was van gevoelen, dat 
de Niger zich in den Atlan-
tischen Oceaan ontlastte. 
Een werk over zijne ontdek
kingen , benevens een deel 
in fol. met 44 gekleurde 
platen, kwam in 1821 te 
Londeii in het licht. 

BEMBO (PETRUS) , een edele 
Venetiaan, Werd te Venetië 
in 1470 geboren, zijn va
der was BERNARDUS BEMBO , ! 
landvoogd van Ravenna; ' 

'•'•'. - D 

toen deze tot afgezant te 
Florence was benoemd , liet 
hij den jongen BEMBO bij 
zich komen, die er den sier
lijken en zuiveren stijl ver
kreeg, welke al zijne wer
ken zoo zeer onderscheidt. 
Hij begaf zich vervolgens 
naar Sicilië, om er onder 
KONSTANTIJN LASCARIS , de 
Grrieksche taal te beoefenen. 
Hij volbragt zijne wijsgee-
rige Cursus, te Ferrare, 
onder NICOIAAS LEONICENO. 
Het was omtrent dezen tijd, 
dat zijne gedichten zich be
gonnen te verspreiden. Men 
bewonderde de" zachtheid zij
ner verzen; maar men laak
te er de ongebondenheid in 
aart te treffen, welke zijn 
gedrag zoo zeer onteerde. 
Hij had drie zonen en eene 
dochter, hij eene vrouw, 
die toenmaals zijne minna
res was. Zoodra LEO X» 
Paus was geworden, ont
trok hij hem aan zijne stu
deerkamer, om hem tot zij
nen secretaris te benoemen. 
Met deze waardigheid ver
eerd , zag men hem weldra 
zich aan het gewoel der 
kabinetszaken overgeven, 
welke hij tot dus verre zoo 
zorgvuldig vermeden had, 
en daar deze soort van be
zigheid zijne gewoonten ver
anderde , zoo had dezelve 
eenen voordeeligen invloed 
op zijne zeden. Na den dood 
van dien Opperpriester, be
gaf BEMBO zich naar Vene
tië, alwaar hij zijnen tijd, 



m B E 

ttisschen zijne boeken en de 
geletterden verdeelde. In 
sijne bevordering van 1538 
verhief, PAUMIS • ÏÏL hem. tot 
«ie waardigheid van Kardi
naal ; BEMBO, die deze»eer • 
niet; verwacht, had, zou de-
selva niet hebben aangeiio-
ïiien, indien hij, in de kerk 
gekomen om' aijne devotie te 
houden, ; en- deze zaak aan 
'God aantebavelen, niet juist , 
op den oogenblik» dat hij 
het altaar .naderde, den 
Priester er- deze woorden 
van J. • C had hooren uit
spreken: PETRUS , volgmij ; 
hij verbeeldde zichs dat de 
Zoon €tods tot hem zelven 
sprak, en verzette zich ver
der niet tegen de bedöeliii« 
gen deg, Pauses. Hoewel, 
hij het, geestelijke gewaad 
droeg, was hij: echter nog 
flooi- geen® gelofte hoege
naamd;- tot den ongehuwden 
staat gebonden. Op het Kers
feest 1539, werd hij Pries
ter-gewijd -eia tot -Bisschop 
gezalfd.-Be Paus-, h'a.d hem 
kei MM&m. .MuguUo, ge-

, geven j later verkreeg hij 
. dat -van Bergamot Hij ge-

%oeg zich als een waardig 
Herder, en overleed te Rome 
in 1547, Zijn vriend HIE-
ÏVOOTMÜS QÜIMNI, zoon van 
SMERIG ( ISIHERÏUS ) S liet te 
aijner eer, te Padm, in de 
beroemde kerk van den H, 
ANÏONIÜS , een schoon ge-
denkteeken oprigten 5 op het-
\velke men deze woorden 
leestï , 

PJSTM Cardinalis BEMBO effigiem 
HlEROSYSÏXIS ISMERII Ül ius ' 
In publico pdni curavit,. 

Ut ctfjus ingenii monumenta 
JEterna sunt, 

EJus quoque corporis memoria 
Ne a posteiütate desideretur. 

"Wij hebben van henv een 
groot aantal werken in het 
Italiaansch en in het Latijn, 
in onrijm en in dichtmaat. •-
1.° Sestien boekdeelen met 
Brieven,• .vooj LEO X. ge« 
schreven. Be razende zucht) 
waarmede '. de secretaris be-
hebt was, om enkel in vol
zinnen v,an CICEHO te spre
ken j deed hem in den mond 
van den vader der Christe
nen uitdrukkingen leggen, 
die enkel in den mond van 
eenen Priester van hetBfei' 
dengche Home zonden heli" 
ben gepast. Door eene kin
derachtige verwaandheid» 
liet hij den Paus bij de l>e' 
kendmaking zijner verhef
fing, aan: de Koningen «JJ 
vorsten zeggen , » dat hij 
door de besluiten der o»' 
sterfelijke goden, tot Öppe*" 
priester.was benoemd." 0$ 
noemde JESÜS CHRISTUS

 ee ' 
nen held, en de heilige 

Maagd eene godin (dect Late 
retana). Dit gebrek fc"1 

men in al zijne werken o»t* 
waren; en het is zonder W 
fel, die zonderlinge veï' 
Meefdheïd aan de uitdraK' 
kingen van het oude RoWti 
die het valsche denkbeeld 
heeft doen geboren worden» 
dat BKMBO de Brieven van de» 
A postel PAULUS verachtte (s»6 

PAULÜS : — Heilige — ) ; ee»e 

file:///velke
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aantijging, dié BAYLE zelfs , 
als een sprookje behandelt. 
•*-:'; 2»° Geschiedenis van 
Venetië * , in 12 boeken, 
tenetiè'i 155l> in fol. in 
zuiver Latijn, geschrevene 
BEMBO begon dezelve daar, 
waar ISABELLIGUS dezelve ge
ëindigd had , _#n eindigde de
zelve met den dbod van Paus 
Jütïüs I I . , ' dat„i§ .;-yjin het 
jaar 1480 tot het jaar 1513. 
JPARUTA; vervolgde dezelve 
tot 1552. — 3.° Dicjitstuh 
op den dood vanKABisx,, 
z§'nen broedeï, vol gevoel, 
zachtheid en kieschheid. — 
4.° Redevoeringen,: waarin 
men sierlijkheid zonder ver-, 
hevenheid aantreft. *— 5.° 
De Guidono übaldo Fere-
trio, degue EMsabet/ia Gon-
zaga,, Ürbini diicihus'., Ro* 
we, 1548, in 4."> — 6.° 
Carmina, al te vrije ge
dichten als men den staat 
des schrijvers in'aanmerking 
neemt». Men heeft al zijne 
werken in 1729 te Venetië 
gezamenlijk in 4 dl.n infol. 
uitgegeven. • 

- BEMMEL ( W I H E M VAN), 
een beroemd schilder, werd 
den 10 Junij 1630 te Utrecht 
geboren. Nog zeer jong gijn-
de ., legde hij zich met ee-
nen bijzonderen ijver op de 
teeken- en schilderkunde 
toe, waarin hij hét vooral 
in het landschapschilderen, 
onder HERBUNUS ZACHTOE-
VEN, ©enen zeer bekwamen 
meester in dat vak, zoo ver_ 

bragt, dat hij in staat was » 
om zich in zijn zeventiende 
jaar naar Italië te begeven. 
Hij bragt twee jaren te Ve
netië , acht jaren te Mome, 
en vier jaren te Napels en 
in die omstreken door, en 
teekende in de meeste dier 
plaatsen j voornamelijk te 
Tivoli;,- de schoonste gezig-
ten^ waardoor hij zich en in 
Italië en in Duitschland 
beroemd maakte, alwaar hij 
in 1660 verscheen, en be
wijzen zijner bekwaamheid 
in het landschapschilderen. 
begon te geven. Te Augs~ 
burg vervaardigde hij zijne 
eerste stukken, doch hield 
zich aldaar niet lang op, 
maar begaf zich naar Cassèl 
m Neurenberg, alwaar hij 
langer vertoefde. In 1662 
vestigde hij zich te JYeuren-. 
berg geheel en al. De stuk
ken van dezen schilder wor
den iri deze laatste stad en 
in vele andere zeer gezocht, 
zoo om de schoone bewer- • 
Icing, als om de zorg, waar* 
mede dezelve voltooid zijn. 
VAN BEMMEI. overleed den 
20 December 1708, en liet 
twee zonen na, die door hun
ne bekwaamheid den roem 
huns vaders nog vermeer
derd hebben. 

BEMMEI (JOANNES GÈORGE 
VAN) J zoon van den voorgaan-* 
de, schilder van veldslagen, 
werd den 30 November 166Ö 
te Neurenberg geboren , e» 
legde de grondslagen der 

4 . - . v -.•'.'.•..""- • - - ' • - • • 
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teeten - en schilderkunst 
onder de leiding zijns va
ders. Daarna maakte hij 
met veel vrucht van de les
sen gebruik van den be
roemden JoACHinx SANDBART. 
Daarop begon hij veldslagen 
te schilderen, en vormde 
zijnen smaak in dat vak, 
naar de U'ijze van den be
roemden JOANNES FBAKCIS-
cus LEMBKE. In korte ja» 
ren maakte hij 200 vele vor
deringen , dat hij zich door 
de kenners als een uitmun
tend schilder deed "beschou
wen , vooral nadat hij zijne 
wijze, zoo ten opzigte der 
veldslagen als der landschap
pen , waarop hij zich ook be-
vlijtigde, meer volkomenheid 
had gegeven. Na lang door de 
jicht te zijn gekweld, over
leed hij den 18 Junij 1723. 

EBJIHELEN (ABRAHAM VAN) , 
een geleerde Natuurkundi
ge , in I7Q2 t(s''s&raven-
üage geboren, alwaar hij in 
net gesticht van Rettstöotide, 
onderwijzer der natuur - en 
"wiskunde werd. Hij is in 
die stad dert 10 Augustus'. 
3822 overleden", en heeft de 
volgende A\ erken nagelaten: 
1.° Grondbeginselen der 
proefondervindelijke na-' 
Imirkunde , 4 Dl.n in 8.vo 
—• 2.° Inleiding tot dewa-
terleikundige , bouwhinde» 
—• 3.° Lessen over de Alge
tra. Al deze werken wor
den zeer gezocht. 

BHNADATI I . , koning van 

1 Syrië i door JosEPStis ADAÏI 
genoemd, was de zoon van 
TABREMON, en klein-zöon van 
ÏÏESION. Hij zond, ten koste 
van de schatten des tempels, 
hulp naar ASA," koning van 
Jiida, tegen BAASA, koning 
van Israël, en dwong dezen 
laatste, in 938 vóór J. & 
naar zijn rijk terugtekee-
ren , IÏT. B* d. Kon* XV* 

BENADAD U t , koning van 
Syrië, zoon van den voor
gaande, regeerde in het jaar 
945 vóór J. C. Hij was de 
schrik der . naburige Va
sten, en overwon ACHABÏn 
eenen slag, waarin die vorst 
door eene toevallig uitge' 
worpene pijl sneuvelde. Toe» 
de koning van Syrië, ® 
eenige andere togten, && 
was geworden, en wist, dat 
EUSEUS t$ Damaskiis -$**> 
zoo liet hij hem door HA* 
zAëii vragen, of hij van die 
ziekte zou herstellen. De 

Profeet voorzeide aan de
zen laatste, dat hij koning 
zou worden en den Israëli* 
ten groote onheilen berok
kenen. HAZASL, terugge* 
keerd zijnde, verzekerde f*1 

BENADAD,,:•' dat hij van zijn6 

ziekte zoude genezen; BW*1 

den volgenden dag wurgde 

hij hem, en liet zich tot 

koning uitroepen. 

BENADAD III . volgde HA' 
^Aè'i,, zijnen vader, in bet 
jaar 836 vóór J. G. op. HÖ 
werd tot driemalen toe, doof 
JOAS overwonnen. De Sf 
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rié'rs van'Damaskus, bewe
zen Goddelijke eer, aan dien 
koning en aan HAZAëii zij-
nett vadery wijl Zij hunne 
stad met prachtige tempels 
versierd hadden. ' * 

BÈNARD ( LAÜRÊNTIÜS ) , 
een Religieus der orde van 
Cluny"en een der bevorde
raars Van de Beriediktijnsche 
hervorming, te Nevers in 
1573 geboren, had den re-

. gel van den H. BÈNÉDÏCTUS , 
in de priorij van den H. 
STBI*ÏUNUS dier stad omhelsd. 
Prioor van het Collegie Van 
Cluny geworden en een ijve
rige waarnemer der kloos-
iertucht en regels zijnde, 
ging het hem zeer ter har
te , dezelve in dat collegie 
en in vele kloosters te zien 
verwaarloozen j van verschil
lende orders werden er her
vormingen ondernomen, en 
die van den heiligen VAN
NES begon te Verdun, in 
de abdij van dien naam te 
bloeijen. Hij begaf zich 
derwaarts, en legde er den 
5 Maart 1615 , zijne gelofte, 
volgens de klooster-hervor
ming af. In I618: was hij 
bij het algemeen Kapittel dei-
Congregatie, te Saint-Man-
std-lès-Toul gehouden, te
genwoordig; Nadat er in 
deze vergadering besloten 
was, dat men eene tweede 
onafhankelijke Congregatie 
voor de kloosters van frank
rijk zoude oprigten, zoo 
Werd BENARD tot een der • 

E N. • &f" 

Comniïssarigsen benoemd,' 
J met dè uitvoering van dat 

onderwerp belast. In het
zelfde jaar, 1618, verkreeg 
men patent-brieven van ko
ning LOJDEWIJK XIII . en men 
ging over tot de oprigting 
der nieuwe Congregatie Van 
den . heiligen MAÜRTJS ge
noemd! Reeds op den 5 
September vestigden zich 
leden dier Congregatie, en 
met hen de hervorming, in 
het klooster van Blancs-
Manteaux, van waar zij 
zich over al de provinciën 
des rijks verspreidden. Zie
daar de oorzaak dezer be
roemde verbindtenis, die zoo 
vele groote mannen heeft 
opgeleverd, en zulke ge-
wigtige diensten aan den 
Godsdienst en de letteren, 
heeft bewezen. BENARD O-
verleed in> het Collegie van 
Cluny, den 21 April 1620 
en heeft nagelaten; 1.°Pen
sees c/irétiennes, on ser-
mons trhs-utiles a toutei 
personnes., tant ItCiques , 
ecclèsiasiiques que regulie
re* {Christelijke gedachten , 
of leerreden, vooralle men-
schèn, hetzij leehen , gees
telijken ofgeordenden, zeer 
nuttig) Parijs, 1616, en 
volgende jaren. — 2.° De 
VespritdesordresreUgieUX, 
et spécialement de l'esprit 
de Vordre de Saint- BÈ-
NOtx {Over den geest der 
religieuze orden, en voor-
namelljk over den geest der 
arde wn den heilige BENM-

5 . • • . : • ' 
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DlMVs), Parijs,- .1610.».' i n 
g.v.o — 3.° Police reguliere 
iirée dé la règle de Sairit-
BEUtoté': {Regelmatig Ie-
stuur, itii den, regel vanden 
J3T* 'BÊifMDiCTUs ontleend), 
1619. De werken van BENARD 
zijn vol uitmuntende plaatsen, 
zeer geschikt, om godsvrucht 
ïnteboezemen, en aan dezelve 
voedsel te verschaffen, maar 
de verouderde st$l maakt 
het lezen derzelve eenigains 
onaangenaam,.- , 

BEN-ASCHEK enBEN-NEPH-" 
•BAii, twee geleerde Jood-

. sche Rabbijnen uit Syrië, 
leefden in de hegende eeuw 
en vonden in de Hebreeuw-
sche taal, van klinkers on t« 
bloot, de punten uit, die 
de plaats derzelve vervan
gen. Deze zijn ten getale 
vatt dertien j en maken de 
uitspraak lang, kort of zeer 
sneL Dezelve dienen, om, 
de uitspraak der medeklin
kers en dikwijls zelfs de 
beteekeftis des woörds , te 
bepalen. BÜXTORP heeft be
weerd;, dat de xtitvitiding 
der klinkers punten, van 
vroeger dagteekening was 5 
doch hij is hondig weder-
legd, door LODEWIJK CA^ 

FEtfr , GENEBUAB , BEIiLAR-
MINUS j SCALIGER , enz, 

BENAVïniO , of BENAVIDIUS 
(MARCÜS MANTUA) , Hoog
leeraar in de regtsgeleerd-
heid te Padua, zijne ge» 
boortestad, werd driemalen 
tot ridder geslagen; ih 1545 

door keizer KAREL V . ; in 
1561, door FERDINAND I . , 
en -in 1564, door Pius IV. 
Deze ridderlijke regtsgeleer-
de overleed den [28 Maart 
1582, in den ouderdom van 
93 jaren. Er bestaat van 
hem: 1.° Colleptanea $upr; 
Jus Cmareum, Venetië/ 
1584, in-fol. — 2,°Vm 
virorum itlustrium, Parijs» 

; 1565 ,' in ;.4.t°, en andere 
werken, die vele schran* 

: derheid verraden. 

! BENCE (JOANNES), een^t 
: eerste Priesters der congif 

gatie van, het Oratorii», 
van Frankrijk, van het f 
sticht en de maatschappij» 
Sorbo?me>. werd te .&*• 
nen geboren, en wasij 
den Kardinaal DE BER««J 
werkzaam, om dezeberoe» 
de associatie tot stand 
brengen. Hij overleeft 
hyon in 1642,,in den»» 
der dom van 74 jaren; 
heeft nagelaten: 1.° fnl 
el sur te nouveau *efg 
ment, (Handleiding *?*' 
nieuwe Testament) > ^°l 
1699, 4 dl.n in 12.V0 , 
2.° Een dergelijk « ' L 
ie Brieven van PAVtVP 
de Canónihe Brieven > 
het Latijn. De schrijve1* 
zat yele kunde en ë 
vrucht. 

BENCI0fBENClUs(FB< 
cus), eenltaliaanschves 

geboren te AquapewW 
leerling van MURET, ^ 
denaar, en dichter, te; 
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In 1594, in den onderdoni van 
52 jaren overleden. BAYM: 
spreekt met zeer veel lof 
van hem. Men heeft ,van 
hem verscheidene werken, 
in dichtmaat en in onrijm. 
ïjijn Latijn is zuiver en rijk. 

BENDA (JOANNES GEORGE), 
de vader der beroemde toon-
Icunstenaars familie van den
zelfden naam, was een lin
nenwever te Alibehatky, in 
Bohème, en, volgens de wij
ze zijns lands, op verschil
lende instrumenten eenig-
zins muzikaalsch. In den 
eerste Silesischen oorlog, 
nam koning FREDERIK I I . 
van Pruissen, hem, met zij
ne geheele familie mede 
naar Berlijn, alwaar hij des-
zelfs kinderen , die alle aan
leg tot de muzijk toonden, 
ïn deze kunst liet onder
wijzen. 

BENDA, (FRANCISCUS) ,oud
ste zoon van den voorgaan
de , de stichter eener Dijzon
dere vioolschool in Duitstft-
land, was koninklijk Pruis-
sische concertmeester, en in 
1709 te Althenatkg, in Bo
hème geboren. Hij had zich 
bijzonder op de beoefening 
der viool toegelegd, maar 
het ontbrak hem zoozeer aan 
alle hulpmiddelen, dat hij 
zichj om een bestaan te vin
den , onder eene troep rond
zwervende muzikanten moest 
begeven. Onder dezehevond 
, «ich een blinde Jood, E.ÖBEI. 
•Senaamd, die op zijne wij

z e , een muzikant van zeet 
bijzondere talenten was. Hij 
bragt namelijfcvin zijne dans-
wijzen , zulke zware gewaag
de , de uiterste hoogte -van 
den hals des instruments be
reikende overgangen, op zulk 
eene natuurlijke wijze voort» 
dat iedereen, die het hoor* 
de, er over verbaasd. stond. 
Deze LÖBEI. kan dus als het 
eerste voorbeeld beschouwd 
worden, volgens hetwelke 
FRANCISCUS BENDA , zich op 
de viool vormde. Deze do
lende levenswijze moede, 
keerde onze FRANS in zijn 
achttiende jaar naar Praag 
terug, alwaar hij vroeger 
reeds Soprano-zsagei aan de 
St. Nicolaas-Kerk geweest 
was. Nadat hij aldaar éeni-
gen tijd bij den uitmunten
den vioolspeler KOOTCZECK , 
onderwijs had genoten, on
dernam hij eene reis naar 
Weenen, en vond aldaar ge
legenheid,om zich het onder-
rigt van den beroemden FRAN-
CISCELIO ten nutte te maken» 
Van hier ging hij na verloop 
ran twee jaren als kapel-< 
meester in dienst van den 
Poolschen landvoogd (Sta-> 
rost) SZANIAWSKI, alwaar hij 
tot in 1732 vertoefde, in 
welk jaar hem de toenmali
ge kroonprins van Pruissen 
(later FREDEROC II.) op aan
beveling van %JANZ, ïn zij
nen dienst nam. Inhetjaar 
1772, werd hij als plaats
vervanger van GRAUN, tot 
koninklijk concertmeesterbe~ 
noemd} en overleed als zoo-
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danig te Potsdam, den>7 
Maart 1/86. BURNEY drukt 
zich aldus over hem uit: 
» Zijne manier was niet die 
Van "TAKTINI , noch die van 
JSÖMI, noch van VERACINI, 
noch van éenigen anderen 
grooten meester eener mu
ziekschool. Het was zijne 
eigene, die hij naar de voor
beelden' der grootste mees
ters gevormd had." In het 
eerste deel zijner biographie 
zegt HILLER: "» Hij bragtuit 
zijn instrument de schoonste, 
zuiverste liefelijkste toonen 
voort, die men hooren kan. 
Niemand evenaarde hem, in 
juistheid der maat, en in 
scherpte der snaarstreek. Hij 
was volkomen bekend met 
alle moeijelijkheden en hulp
middelen van zijn instru
ment, en verstond de kunst, 
om zich de laatste ten nutte 
te maken. Het verhevene 
gezang had voor hem de mees
te bekoorlijkheid." Van zij
ne menigvuldige opstelling 
gen van müzijkstukken, heeft 
hij slechts twaalf soIo*s voor 
de viool, en eene voor de 
fluit in het licht gegeven. 
Onder zijne kweekelihgen in 
het gezang, telt men zijne 
beide dochters, deechtgenoo-
ten der kapelmeesters REICH-
HARD en WOLPF. 

BENDA (GÈORG) , derde 
zoon van JOANNES GEORG , 
kapelmeester te Gat/ia in 
1721, te Althenatly, in 
Ëohenie geboren, werd 
eerst door FREDERIK I I . , 

bij de tweede viool, In de 
kapel te Berlijn aangesteld 
doch trad in 1748, als ka
pelmeester in dienst van 
den Hertog van Gotk, 
alwaar hij gelegenheid vond, 
om zijn talent voor het com
poneren , • steeds meer en 
meer te beschaven, waarin 
hem de toenmalige flertoj 
van Got/ia, FREDERIK IH., 
die zelf een groote vrirf 
en beschermer der toon
kunst was , niet alleen op 
de mildste wijze onder
steunde, maar hem ook'® 
het jaar 1769, eene xè 
naar Italië liet maken,» 
hem hierop met hooger i'4 
tot' bestuurder zijner W 
benoemde. In Venetië td 
BENDA den toenmaals Jjoo 
zeer beroemden HASSB a*» 
wiens vriendschappe'!)'^" 
omgang hij op eene uitsteke»' 
de wij ze genoot. Toen dc# 
het hem aldaar opgedrag^ 
zangspel, wegens eef 
spoedig opgekomene ï*1' 
niet kon voltooijen, Wf° 
BENDA met de volvoering 
dezer taak belast, doch no« 
vleijend dit bewijs va» 
vertrouwen voor hem °<* 
wezen mogt, moest Mj 
zulks echter van de wf, 
wijzen* wijl zijn veri»J 

juist ten einde was g * ' 
pen. Ook ontmoette B®*^ 
zijnen toekomstigen opv»1' 
ger, den kapelmeesff 
SCHWEIZER, te VeneW' 
Deze reis verschafte #& 
zijnen smaak en bescfa' 
ving, eene uitgebreidheid' 
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Welk© BENDA buiten dien 
welligt' nimmer zoude be
reikt hebben. Hiervan kan 
het volgende voorval ten 
bewijze verstrekken. Toen 
hij irt Italië de eerste O-
pera van Gahippi hoorde, 
werd h i j , die aan de met 
zorg bewerkte Berlijnsche 
•muzijk gewoon \yas , zoq 
ontevreden over het ledige 
toqngerammël, zoo als hij 

f niks nofemde, dat hij na 
et ' 'eerste; bedrijf- den 

schouwburg uitliep. Zijn 
v r i end , de kapelmeester 
RIJST uit JDessau, die zich 
te gelijk met hem, inVl^l'. 
netië bevond, had.. intus-
schèn de Opera niet alleen 
tot het einde niet genoegen 
aangehoord, maar begaf 
zich dok de volgende avon
den weder derwaarts. BENDA 
had te huis eenen. .verve
lenden avond doorgebragt,én 
vergezelde hem dus. op den 
derden . d a g , doch met het 
stellige voornemen, spoedig 
terug te keeren. Doch hij 
bleef niet alleen tot het 
einde van het s t u k , maar 
begaf zich ook naar de 
vierde en alle overige voor
stellingen en bekende ein
delijk aan zijnen vriend, 
dat hem omtrent het uit
werksel der ware toöneel-
muzijk, in de heldere door-
zigtige manier der Italia
nen een nieuw licht was 
opgegaan. Uit deze anec-
dote ziet men, dat FRAN-} 

ciscug BENDA, aan && be
oefening des Italiaansche 

toonkunst, zijne eigenlijke 
vorming, en den opgang, die 
zijne werken in Duitscfiland 
gemaakt hebben, te danken 
heeft. Ook sprak hij nog in 
zijne laatste levensjaren met 
eene dankbare geestdrif t , 
over zijne reis naar Italië. 
De talejiten van BENDA had-
-d^h-^seoert eehen geruime» 
t i j ï r a l s gesluimerd; want 
met den dood van FREDERIK 
I I I - , die in 1772 plaats had , 
hield de kerk-muzijk, voos 
welke BENDA zijne voornaam
ste Sverken geschreven had , 
in de hofkërk; op* Thans 
échterVhégon er in BENDA'S 
leven "eVn, nlciiw luisterrijk * 
tijdvak» „". Ten gevolge van 
den brand, diè in het jaar 
ijlïi het slot te Weiniar, ver-r 
nielde, werd namelijk he t 
vroeger zeer beroemde too-
neelspelèr - gezelschap ge
dwongen, die stad te verla
t e n , en 'z ich haar Gotüct: te 
begeven. Met h«tzelve kwam. 
pok SCHWEIZER , de opvolger 
van BENDA, die toenmaals 
door de zamenstelling dec 
opera AJCCESTES, van W I E -
1AND, bijzonder bekend was 
geworden , naar de laatstge
noemde stad. Baar&CHwÉi-
ZEB "behalve dit zangspel , 
ook nog andere zijner wer
ken ip. G-olïw uitvoerde, zoo 
werd daardoor het groote ta
lent, • hetwelk vroeger aan 
BENDA reeds de beide zang" 
spelen Cïrq riconasciuto ert 
il buonmarito had doen com
poneren , weder opgewekt > 
en hij 'wendde hetzelve a ï -
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leen aan, om voor het too-
neel te werken. De eerste 
zeer bekendgewof dene vrucht 
daarvan, was zijne ARIAD-
NE, welke weldra in geheel 
Duitsc/ilarid j en later ook 
in de overige deelen van Eu
ropa , met die goedkeurende 
geestdrift ontvanger! werd, 
welke deze muzikale zarnen-
stelling werkelijk -wegens 
derzelver originaliteit, liefe-
lijkheid, en waarlijk natuur
lijke uitvoering verdient. Dit 
werk liet BENDA doorMEDEA 
•VOM GOTTEK volgen -,. èn gaf 
verder nog; der Jahrmarht, 
Walder, ÈOUÈÖ und Jv-
UA, der Hohhauer, PTG-
MALION , welk laatste stuk 
hij in Weenen bearbeidde, 
en das Tatariscïie Gesetz, 
hetwelk in Mantileim het 
eerst ten tooneeïe werd ge
voerd, Al deze stukken, 
hebben in den tijd, om het 
natuurlijke, dat in dezelve 
heerscht,meer of minder op
gang gemaakt. BENDA ver
zocht i« het jaar 1778, te 
bot/ta om zijn ontslag, wiiï 
h" zich verbeeldde, achter 

fcertogs, en LVef?ekdf 
fceden^ het g e f e ^ 6 

f *ïm gezamenlijke ^ l i 
^ . . b i j s i j n b e s l i , ^ 
ophy eenereis d o o r i ) J / S 
Und maakte, doch Sll • 

«tadig rondd'waIeCn)Z£dgee" 

««ven daar, waar hf VIQl 
. . « * » * een inkomt* Z 

meer dan 1200 Daalders niet 
had kannen leven, thans 
om eene jaarwedde van 400 
Daalders verzocht, en de
zelve ook verkreeg. In de
zen tijd valt ook zijne reis 
naar Parijs, werwaarts Ijf 
in 1781 geroepen iverd, fi 
aldaar zijne ARIADNE , è 
toen in een Fransen gewai 

| h a d uitgedoscht, in persooi 
ten uitvoer te brengen. Hoe 
wel nu de goedkeuring, \vel> 
ke dit werk in Parijs ti 
beurt viel, zeer verdeeld 
was, zoo keerde èchteïfe" 
DA , vdor zijne reis iè 
schoots schadeloos" gesftfc 
naar Got/ia terug,' vamvaff 
hij zich naar zijn landef 
verblijf, te GeorgeHfhl,^ 
aangenaam wouddorp, *'" 
uren van Gotïia, begaf, l" . 
het jaar 1785 trok hij e* 
ter haar Monneèurg en va» 
daar naar het nabij gelegelie 

Köstritz, alwaar hij # * 
overige levensdagen ge»7 
in stilte doorbragt, van f 
müzijk geheel enalafsc^J 
nam, en in 1795 overle* 
Zijn zoon FREBEPJK B^\ 
die als toohkunstenaar ƒ 
onberoemd was , en in die»' 
van; Meckïenburg-8chvif 
stond, stierf nog vóór « F 
vader. — De overige »»" 
deren van JOANNÈS GEOR« 
BENDA waren JOANNES > \ 
tweede zoon, die als tl»1" 
nist in JPruisischen &*\ 
stond; JOZEF, zijn vietBl 

zoon, die Pruissisch kauw 
musicus was ; ANNA $Rt 
CISKA, zijne dochter, * 
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met deii kamermusicus HAT-
TASCH , in Gotha in den echt 
trad, en voor eene der groot
ste zangeressen van DuiiscJi-
land van haren tijd door
ging, en in 1780 overleed. 

BENDLOVVES (EDUARD); een 
zeer rijk Engelsch edelman, 
in 1613 geboren', rigtté zich 
door zijue onbescheidene, 
milddadigheden ,-'• • omtrent 
vleijers en dichters, die hem 
hunne werken opdroegen, 
zoodanig te gronde, dat hij 
óni zijne schulden in de ge
vangenis werd opgesloten, 
xiit welke hij werd ontsla
gen en den 15 December 
1676 overleed. 'Men heeft 
van hem: 1°. THBOPEIÏMS , 
óf /iet offer der %ïéfde, in 
het Engelsch, Londen; 1652, 
in fol.— 2°, Sp/wuv t/teo-
logica, seu Muslck' ïèmpli, 
ilbi discordia concor,s, Cam-
bridgé, 1626 in '8.vo ~ 3.° 
Verscheidene dichtstukken. 

" BENEDETTE ( I E ) , of BENE-' 
DTCTUS CASTIGUONI , * een 
schilder, werd in 1616 te 
Gekild geboren, en overleed 
ie Mantua in 1670. Hij 
ging na elkander in de scho-
lëü óver "van PAÖÏ, FERRARI 
en TAN DIJK. ;ï)e leerling 
evenaarde .• zijne;" ifteesteirs.A 
Rome, NapelsyMorence, 
Parma en ïfèhetië konden 
zich beurtelings oivër het. 
bezit van, dezen kunstenaar 
betoemen. Dé Hertog Van 
Mantua Vérbond hem door; 
eene sterke jaarwedde aan 

zich, en onderhield Voor 
hem eene equipage. BENE
DETTE slaagde even geluk-
kiglijk in geschiedkundige 
stukken, portretten en land
schappen ; maar zijn bijzon
der talent en zijn smaak 
waren voor herderbedrij ven, 
markten en dieren. Zijno 
schaduw is zacht, zijne tee-

1 kening sierlijk', zijn kolo
riet levendig. Weinig schil
ders hebben beter dan hij 
de dagschaduw gekend. <?e-
nua'bezit zijne"voornaamste 
schilderijen." Lis BENEDETTE 
graveerde ook: men heeft 
van hein verscheidene geëi
ste stukken , die vol geest' 
en smaak zijn. 

BENEDICTUS (BeiZige) werd 
in 48Ó op het grondgebied 
van JSuj'iiè', in het Hertog
dom SpoZetto geboren. 'Hij 
werd van zijne vroegste jeugd 
af, te Rome opgevoed, en. 
onderscheidde zich aldaar, 
door zijne schranderheid en 
zijne deugd. In den ouder
dom van 16 jaren verliet hij 

', de wereld, waarin zijne gë-
boorte. hem groote vaörreg'r. 
tenhétooïde, Eene afgrjjs's&f 
lïjke s|ëiónk in de Wöestgn? 
VanlStóófttó, op eeriën afstand 

'• Vat|;:;|Ö: lïiijlèh' van "'"Böj»^*.' 
was 'Zijne eerste wóöïiig: ïn. 
dezelve bleef hij gedurende 
drie, jaren verborgen. Daar' 
zjjné boëtplegingen en. zijne' 
deugden, hem beroemd had* 
détt gemaakt, zoo wërÜ h| ' : 

door eenè menigte lieden vanr 
allerlei ouderdom* fcêzoclu. 
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Hij bouwde tot twaalf kloo
sters. Zijne vorderingen de
den den nijd ontwaken, i Hij 
verliet deze eenzaamheiden 
Icwam te Cassino, eene 
kleine stad aan dë helling 
van eenen hoogen berg ge
legen. De boeren dier plaats 
waren nog aan de afgoderij 
•verslaafd; op het gezigt van. 
BENEDÏCTUS werden zij Chris
tenen. Hun tempel, aan 
APOLLO toegewijd, werd in 
eene kerk veranderd. Men 
2ag er weldra een klooster ,op-
ïigten, dat de wieg derBene-
diktijner orde werd. Zijn 
naam verspreidde zich door 
geheel Uw-opa. ToenToTiLA, 
koning der Gothen, door Cum-
jpanië trok, wilde hij hem 
zien; en om te beproeven, 
of hij, zoo als men zeide , 
de gaaf der voorzegging be
zat, zond bij hem een' zij
ner officieren, R«jGo ge
naamd, dien hij in zijn ko
ninklijk gewaad had doen 
kleeden, en aan wien hg , 
om Jjem te vergezellen, drie 
der voornaamste hèeren van 
zijn hof met een talrijjc ge
volg had gegeven. De Hei
lige had hem niet zoodra 
ontdekt, of hij riep hem 

het kleed, dat gij draagt 
het behoort u niet!" RIGGO 
ooor vrees bevangen, én be
schaamd , een zoo heilig man 

, *e hebhen willen misleiden 
Wiern zich met al degene! 
die liem vergezelden, aan 
zijne voeten. Toen h« te
ruggekeerd was, v e e l d e 

hij aan den koning r wat 
hém was wedervaren. To-
TILA kwam alstoen zelf den 
dienaar Gods bezoeken. Zoo
dra hij hem zag, boog hij 
zich. tot op den grond, en 
bleef in die houding, tof | 
dat BENEDICTUS hem weder i 
had opgerigt. Hij was zeer ; 
verwonderd, toen de Hei
lige hem aldus aansprak: 
» Gij doet veel kwaad} «" 
ik voorzie, dat gij zulks nog 
meer zult doen. Gij, ?$ 
Home innemen, gij zultM 
zee oversteken en negend-
ren „regeren» maar in 'M 
tiende jaar zult gij sterven, 
en voor den regterstoelvflir 
den regtvaardigeiti., Rc£feI 

gedaagd worden,? om Hei» 
van al uwe Handelingen »" 
kenschap te geven." Deze 
geheele yoorzegging werf 
door de gebeurtenissen WOW' 
delijk vervuld. ToTiW) 
die er door verschrikt vw« 
geworden, beval zich & 
de gebeden van den Hei»' 
ge , en-werd minder wreed« 
En toen hij kort daarna «!> 
stad iVff^e/shadingenoine11) 
behandelde hij de gevangj 
«en met eene menschlievenfl' 
beid, die-men van eene» 
Barbaar niét kon verwa««' 
ten. BENEDICTUS overleef 
v<>%ens Pater MABIU-ON & 
het volgende jaar 543 ,fa? 
volgens anderen eenige f' 
ren later. Zijn" Regel is doof 

bijna al de Westersche klfl0' 
sterbroeders aangenomen} *" 
zijn lieven is door GRE6°' 
RUIS dm Qrooie. in "e 
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•Hyèedë boek zijner zamen- • 
Spraken beschreven. PAU- j 
ïitrs de Diaken j een'Mon- ; 
nik fan den berg Cassino, \ 
heeft in de Geschiedenis der 
Longobarden zeer breedvoe
rig over hem gesproken. 
Zijne orde is ontegenspreke
lijk, eene der uitgebreidste, 
der beroemdste - en rijkste 
geweest. Dezelve* was lan
gen tijd, zegt een beroemde 
schrijver, eene schuilplaats, 
die open stond voor al dege
ne , welke de verdrukkingen 
van het bestuur der Gothen 
en Wandalen wilden ont
vlieden. De geringe kun
de^ die bij de Barbaren o-
: verbleef, werd itt de kloos
ters bewaard. De Bene
dictijnen schreven verschei
dene gewijde en ongewijde 
Schrijvers over. Wij heb
ben hun gedeeltelijk de kost
baarste overblijfselen der 
oudheid, ja zelfs vele late
re uitvindingen te danken. 
Men heeft aan deze beroem
de orde hare groote rijkdom
men verweten; maar men 
let. er. niet op, dat zij de
zelve enkel, hebben verkre
gen y* door met vele moeite 
woeste wouden, en ondank
bare gronden te ontginnen en 
vruchtbaar te maken. Deze 
of gene thans bloeijehde 
stad, was eertijds slechts ee
ne kale rots of een bar hei
develd, dat onder heilige en 
werkzame handen vruchtbaar 
is geworden. » Waarvan, 
zegt een oordeelkundige en 

: *v. DEEL. . •,•>"' 

regtvaardige Criticus, zou
den geheele scharen van 
Kluizenaars geleefd bebben, 
indien zij niet werkzaam 
waren geweest ? Men gaf hun 
noch bebouwde landerijen , 
noch volkplantingen , om van 
derzelver-'. vruchtgebruik te 
bestaan," • wijl zij zich alle 
in de woestijnen plaatsten. 
Maar de bedillers van het 
kloosterleven, vragen: waar
toe dient het , der maat
schappij vaarwel te zeggen, 
om zijn leven in de eenzaam
heid doortebrengen ? — 
Waarom % ... 'i om zich aan 
de plunderjüucht der 'tiran
nen en krijgslieden te ont
trekken , die alles verwoest
ten, doch steeds de monni
ken nog eerbiedigden, wier 
leven hen verbaasde en wel
ker deugden hun ontzag in
boezemden." Wat de rijk
dommen betreft, die zij'be
zeten hebbén, en die de 
vrucht van hunnen arbeid» 
en van hunne wijze en oor
deelkundige spaarzaamheid! 
waren, welk gebruik maak»; 
ten zij van dezelve % Gerus* 
telijk kan men zeggen, dafi 
zij dezelve enkel bezaten, 
om dezelve te verspreiden ? 
dat, matig en spaarzaam in 
hetgene",' wat hen betrof, 
zij enkel pracht ten toon 
spreidden, wanneer het te 
doen1 was , om hét huis Gods, 
te versieren, boekerijen te 
verrijken, tot nuttige ge
stichten bijtedragen, den ar
men en bedrukten hulp toe-
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-tebrengen (De regtvaardig-
heid wil, datmen-dezeaan
merking op al de Religieu
zen toepasse, welke den 
geest van hunnen staat heb
hen behouden). De orde van 
den heiligen BENEDICTÜS 
heeft in alle vakken, eene 
menigte groote mannen op
geleverd , dezelve heeft zich 
in verschillende takken ver
deeld, € i t dezelve zijn ont
staan de Camaldulenzers, de 
Cisterciënzers, de Gilbertij-
nen, de Sylvestrianen, de 
Monniken van Fontevrautt 
enz. ' A l deze regels zijn 
slechts hervormingen der 
orde van den H. BENEDIC
TÜS , welke bij derzelver 
oörspronkelijken regel, ee-

joige bijzondere instellingen 
Jiebben gevoegd. Men telt 
onder de Benediktijnen ver
scheidene Coiigregatiën, zoo 
als die van Clmy, van de 
H. JüSTiNA, van Savigny, 
van Tiron, vmBursfeld, 
vm den H. MAUKUS , enz. 
waarvan de meeste zich door 
derzelver nuttige werken en 
gewigtige diensten, Welke 

UK-L®*
 d e §ewiJde etteren' 

hebben bewezen, beroemd 
hebben gemaakt. 

BENEDICTÜS (Ueilige), abt 
van Aniane , in het Bisdom 
Montpellier, was de zoon 
van AIGÜLFUS , graaf' van 
Maguelone. Na met onder
scheiding in het huig en in 
«et leger van PEPIN en j{A. 
«Et den Groote gediend te 
hebben, sloot fag zich in 

|j een klooster op van het' 
welke hij abt werd. Hij 
begaf zich vervolgens naar 
een landgoed in zijn vader-
lijk erfdeel, alwaar hij de 
abdij van Aniane stichtte. 
Zijne kloosterregels en zijn 
ijver maakten zijnen naam 
in Frankrijk beroemd. La-
DEWIJK de zachtmoedige be< 
noemde hem tot hoofd en al
gemeen overste van al de 
kloosters zijns Rijks. Bs-
NEDICTUS overleed in S3l» 
Hij was in Frankrijk é̂ 'va ; 
Duiischlaftd, hetgene, ^ 
zijn naamgenoot, de heilig f 
BENEDICTÜS in Italië was 
geweest: daar hij, even ge- f 
lijk die groote heilige les
sen en voorheelden gaf) >iet 

land bebouwde, en den oogst 
inzamelde. Men heeft van 
hem Codex regtilarwn ïlie' 
ëene Overeenkomst der rt' 
gelen, waarin al datgene 
wordt aangewezen , wat de 
regel van den H. BENE»IC' 
TUS, met die van ande** 
orde-stichters gemeen hee«' 
Zijn leven door A R » 0 1 * 
SHURAGDÜS beschreven' 
wordt aan het hpofd wa»-4'-
Overeenkomst der res*** 
gevonden, welke HüGo^* 
NARDUS in 1638in4.t0» f 
aanteekeningen heeft &w 

licht gegeven. 

BENEDICTÜS BISCOP 0l>' 
lige), in 628, mNortla*' 
lierland in Engeland f1 

eene aanzienlijke famiü6' 
geboren, ging, na de wape"* 
gedragen te hebben, i» "e 
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orde van den heiligen BE
NEDICTUS, en volbragt zijn 
proefjaar, in het beroemde 
klooster van Lerins, in 
Provence. In zijn vader
land teruggekeerd,- en abt 
van Kantelberg geworden, 
werkte hij met ijver aan den 
bloei van den godsdienst; 
hij voerde iri zijne abdij het 
Gregóriaanscbe gezang, en 
al de Eoomsche plegtighe-
den, iri, ^overtuigd, dat de 
moederkerk - tot regel en 
voorbeeld van al de andere 
moest dienen. Hij overleed 
in 703, na vier malen naar 
Rome gereisd te zijn. De 
eerwaardige BJEJDA, die een 
z#ner religieuzen was .ge
weest, heeft zijn leven be
schreven, en eeneHonielie, 
op. zijnen feestdag uitgespro
ken, die van dien tijd af, 
gevierd werd. 

deugden stond keizer KON-
STANTIJN PoGONAT, a { m d e 

geestelijkheid toe, de Paas
sen, zonder de tasschen-
Jcomst des landvoogds of des 
keizers,, te verkiezen. BE
NEDICTUS overleed in , Ö85 
na den Pausélijken Stoel 
slechts 10 maanden en 27 
dagen bekleed te hebben. 
JÖANNES V. was zijn opvol
ger. 

BENEDICTUS I . , bijgenaamd 
BQNOSIUS , in 574 opvolger 
van JOANNES l i l . , op den 
stoel'van den heiligen P E 
TRUS, troostte Rome, dat 
doof twee rampen, den hon
gersnood en de Longobar-
dén,. gefolterd werd. Hij 
'overleed den,30 Julij 578, 
na den heiligen stoel, ge
durende 4 jaren en .^maan
den bekleed te hebben. P E -
LAGiüS II . volgde hem op. 

BENEDICTUS ï ï . (Heilige), 
Priester der kerk van Rome, 
jverd Paus in 684, na LEO 
**« Uit eerbied voor zijne 

BENEDICTUS I I I . , ondank» 
zijnen tegenstand in 855 tot 
de Pauselijke waardigheid 
verheven, was de opvolger 
van LEO IV. Zonder mor
ren verdroeg hij de slechte 

, behandelingen van den on-
Wettigen Paus ANASTASIUS, 
en overleed in 858. Men 
heeft van hem'twee brieven, 
den eenen aan HINCMARJ, 
Aartsbisschop van Rëims? 
en den anderen aan de Bis
schoppen van het Bijk va» 
KAREL den Kale, tegen Hu-
BERT0S, Diaken, van groo-
te misdaden beschuldigd.: 
AI de schrijvers van dieiï 
tijd spreken over hem al̂ > 
over eenen eenvoudigen , ne-
derïgen, en met een© ware 
godsvrucht bezielden man» 

; —- 'NICOLAAS .1. volgde hem • 
:op» Het ijs fcusschen LEO I V . . 
: en' BENEDICTUS III . dat oude 
Kronijksmeders,. en eeftige 
latere Protestanten, de ge
waande Pausin JOANNA, on
der den naam van JOANNË?S .., 
VIII. plaatsen (Zie dat ar
tikel en LEO IV.) , Volgens 
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hunne sprookjes, was zulks 
een in het mannelijk gewaad 
vermomd meisje, die tot de 
drie dubbele kroon gekomen, 
zelfs goed vond in. een e pro
cessie te Rome te beval
len. Deze fabel, door 70 
regtzinnigen, waaronder er 
zelfs Eeligieuzen en geca
noniseerde Heiligen zijn, als 
eene waarheid verhaald, 
wordt thans door niemand, 
geloofd, en dus op haren 
waren prijs gesteld. De 
Calvinisten hebben dezelve 
aan de Catholijken dikwerf 
tot ver Wijt doen strekken; 
maar thans blozen zij dezel
ve aantehalen. BAYME en 
BtoNDEl. hebben aan dezel
ve alle waarschijnlijkheid 
ontnomen. Het is ten dui
delijkste bewezen, dat BE-
NEDICTUS Hl. LEO IV. on
middellijk opvolgde, en dat 
de Stoel slechts vier dagen 
open stond. Het is daaren
boven zeker, dat ten tijde, 
van HUGO DE FLEÜRY, 'die 
onder de regering van Lo-
BEWIÏK VI. bloeide, welke 
Vorst in 1137 overleden is, 
de fabel der Pausinnogniet 
uitgevonden W a s ; w a n t zie 
hier, hetgene, -wat hij ge
zegd heeft over de Paussen, 
die onmiddellijk na den dood 
van LODEWIJK den Zacht
moedige, met wien hij zij» 
ne krohijk te Munster, iö 
1638 in 4.to gedruijt, ein
digt , geregeerd hebben • In 
romano vero cathedra me-
«£«*» • papa GRSGOnio 
W-> Smeivs Il smces. 

sit, et SERGIO Lno IV., 
ei liEoxiBENEDICTUS III. 
et BENÉDICTO NICOLAUS 1. 
Het is waar, dat eehige 
handschriften, over de le
vens der Paussen, van ANA-
STASIUS ie Bibliothecaris, 
die voor en na dit tijdvak 
leefde, en bij gevolg om
trent 250 jaren ouder dan 
HUGO, deze gewaande ge
schiedenis verhalen; maat 
indien men er acht op slaat, 
zoo 'valt de bijvoeging (fa-

térpolatie) tot die hatA* 
schriften, als ware het, van 
zelve in het oog; want , 
ANASTASIUS , over de ver; 
kiezing van BENEDICTUS 'lik 
sprekende, zegt dat dezelve 
onmiddellijk na- den Jood' 
van LEO plaats had: ^m 

quidem uH hac kice sul-
tractus prossul occubuitt 
moot; omnis clerus istiiis ro> 
manm protecté sedis, »v 
versique proceres, cunclM' 
que senaUs ac poph0 

congregati sunt.... D^ 
nitus igitur mthereo tun( 

lumine injiammnali* W 
consensu, unoque cilffl c°' 
namine BENEDICTÏÏM , f 
tantis quibus pollebat M' 
cris operibus pofttifiof 
promuïgdvërtmt eligere> Ett 

"» het Leven van Nioot*^ 
L :

 LEONE scilicetpaj>o> 'z 
funcio, BENEDICTUS, f' 
roe beatituèinis vir et ""' 
craiissiinus pontifex, $'' 
perno protectus auxU'0,\ 
romance prteponitvr ^ f 
KANASX. Bibliotli. Mist- de 

vitis rom. pont. uitgave va» 
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hétJjóuvre 1649 in folio, 
bladz.' 2Ö0 en 208.) MAR-
T'ÏNUS". de Polonees, die meer 
dan vier eeuwen na hem 
leefde, wordt door de mee
ste schrijvers, als de eerste 
beschouwd, die., deze fabel 
ïn omloop- heeft gebragt; 
maar men kan verzekeren, 
dat dezelve" nogverscher i s , 
dan- de kronijk van MARTI-
istrsi Wij hebben een schoon 
handschrift op perkament 
van dien schrijver onder de 
oogen,' te zijnen tijde ge
schreven, Avaarïn dit voor
val ̂  door eene veel latere 
band, als kantteekening is 
bijgevoegd. FABRICIUS , hoe-
Wel een Protestant, 'getuige 
(BiièL med. et ir$<m luti-
nit\ T . V. p. 42.) dat het
zelve e in de oudste band-
schriften niet te vinden is. 

BENEDICTÜS IV. , een Ro
mein, in de maand Septem
ber 900 na JOANNES IX. tot 
de pauselijke waardigheid 
verheven , gedroeg zich on
berispelijk, in eenen tijd van 
algemeene verdorvenheid, en 
was de vader der armen, 
hij overleed in October 903 , 
na den Stoel van den H. PE-
TRÜS drie jaren en omtrent 
twee maanden te hebben be
kleed. Hij had LODEWIJK 
I I I . , bijgenaamd den blinde, 
die later door BERENGARIUS 
op zulk eene onwaardige 
Wijze behandeld werd, te 
Rome tot Keizer gekroond. 
Hij werd door LEO V. op-

E N . . • " • 6"9 

gevolgd. ^ 

BENEDICTÜS V., Opper
priester na den dood van J O 
ANNES XII. in 964, gedu
rende de scheuring van LEO 
VIII.. De Romeinen, die 
hem verkozen, en beloofd 
hadden, hem tegen den on-
wettigen Paus en den Kei
zer te verdedigen, werden 
verpligt, hem aan Keizer 
OTTO I. over te geven, die 

[ hem naar Hamburg vervoer
de, alwaar hij in 965 over
leed. Zijn lijk werd naar 
Rome overgébragt. Hij was 

' een geleerde en deugdzame 
Paus', wiens zachtmoedig
heid en geduld zijne onge« , 
lakken evenaarden. 

BENEDICTÜS V I . , een Ro
mein , werd in 972, na JO
ANNES XIII. op den Stoel 
van den H. PETRUS verhe
ven. BONIFACIÜS , bijge
naamd FRANCÓÏ/, Kardinaal-
Diaken, liet hem in 974, in 
de gevangenis, in welke hij 
door CRESCENTIUS was op
gesloten , vermoorden, en 
ging in zijne plaats op den 
pauseïijken Stoel zitten. 

BENEDICTÜS V I I . , Bis
schop van Sutri, in Toskct-
nen, volgde in 975 DOMNÜS 
II. op den pauseïijken Stoel 
op, of liever op BONIFACIÜS , 
dié na BENEDICTÜS VI. te, 
hebben doen wurgen, zich 
van f het gqbied had meester 
gemaakt, Hij overleed- den 

3-••'• • • • ' 
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10 Julij 983, na het VOWT 
beeld van alle herderlijke 
deugden te hebben gegeven, 
en de Kerk in ongelukkige 
tijden wijsseJijk bestuurd te 
hebben. 

BENEDICTUS VIII.» Bis
schop van Porto, volgde in 
1012 SERGIUS IV. op. De 
geweldenarij van den onwet-
tigen Paus GREGORIÜS , nood
zaakte hem naavJOuitschland 
te gaan , om de hulp van 
Keizer HENDRIK I I . ; in te 
roepen. Deze Vorstliethem 
naav Home terugkeeren, en 
begaf zich mede derwaarts, 
om er zich met zijne ge
malin CUNESONDA te doen 
kroonen. De Monnik GLAT 
EER verhaalt, dat BENEDIC-
TÜS aan HENDRIK eenen gou
den apjiel gaf, met twee 
kruiswijze loopende banden 
van edelgesteente versierd, 
en met een gouden kruis 
prijkende. Dé appel stelde 
de wereld voor, het kruis 
den Godsdienst, en de edel
gesteenten de deugden. In 
1010 bedreigden de Sarra-
cencn, die van den zeekant 
gekomen waren, de pause
lijke Staten. Aan het hoofd 
der krijgsTjenaen, flie door 
zijne tegenwoordigheid a a n . 
gevuurd en door het verlan
gen, om de Kerk te verde
digen bezield waren, viel 
BENEDICTUS , dezelve aan 
en dreef hen op de vlu»t!' 
Ook sloeg hij de Grieken , 
*ie PugUa waren komen 
verwoesten» Deze staat-en 

krijgskundige Opperpriester 
overleed in 1024, na de Kerk 
omtrent twaalf jaren bestuurd 
te hebhen. Hij hield eene 
Kerkvergadering te Pavia, 
alwaar hij acht besluiten uit
vaardigde. Hij heeft ver
schillende Brieven geschre
ven , welke ons met uitzon
dering van die, welke hij 
ten voordeele van het kloos
ter Monte-Cassino schreef, 
bijna alle onbekend zijn ge
bleven. 

BEKEOICTÜS IXé,"neeiw& 
den voorgaande en van 3o-
ANNES X1K. Of X X , V0fr . 
de dezen laatsten in 1033) 
in den ouderdom van 12 ja" 
ren, op den pauselijk 
troon. Zijn vader ALBRECÖT» 
Graaf van Tusculum, My 
hem denzelven door gou* 
verschaft. Het Romeins^ 
volk zijne schanddaden moe' 
de, verdreef hem uit .#<*• 
Eenigen tijd daarna kW"1 

hij hetzelve weder binien' 
Wijl hij vreesde, er zif 
niet te zullen kunnen hand
haven, verkocht hï) hf 
Pausschap op dezelfde W , 
ze als hij het gekocht ba«» 
Voor de derde maal zete 

hij zich de drie dubbel6 

kroon op het hoofd, i»aat 

na verloop van eenige niaa»' 
«en legde hij dezelve vof 
aWjd neder. Hij stierf f 
1054, ïn een klooster, l] 
hetwelke hij de wijk^'r 
genomen, om zijne losbandig' 
heden en misdaden te bc 
weenen. Gedurende dit et' 
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gerlijke pausschap, genoot 
de Kerk vrede en de eer
b ied , welken de Christen-
wereld aan ,den Stoel van 
PÊTRÜS toedroeg, onderging 
niet de minste verzwakking. 
» Het is opmerkenswaardig, 
zegt een geSchiédschrij ver , 
dat er onder eenige godde-
looze of onbekwame Opper
priesters» noch onlusten , 
noch ketterijen ontstaan idjn, 
en dat de.' Kerk eene rust 
heeft genoten, welke zij on
der de verstandigste en 
deugdzaamste Opperherders 
moest missen. God waakte 
als toen bijzonder over zijn 
w e r k , en vergoedde, om zoo 
te spreken, de zorgen en 
hoedanigheden- van ' denge
nen aan wieh het -was> toe-
betröüwd." Zie ALEXANDER 
VI . ièn JOANÏSES X I I . - \ 

BENEDICTÜS X . , bijge
naamd JÖANNES , zoon van 
GÜIDO MINCIUS , en Bisschop 
van Veilefri, werd den 30 
Maart 1058 , door eene ver
mogende factie op den Stoel 
van Rome geplaatst, doch 
eenige maanden daarna door 
de Romeinen verdreven, die 
NICÓLAAS I I . verkozeh. Hoe
wel hij gewoonlijk als onwet
tige Paus wordt beschouwd, 
wordt zijn naam echter in 
de lijst der Opperpriesters 
aangetroffen. Hij overleed 
in Januarij 1059. Daardoor 
bleef NicofcAAS IL in het 
vreedzame • en wettige bezit 
van den heiligen Stoel. ' 

BENEDICTÜS X I . (NICQLAAS 
BOCASÏNO) , de zoon eens her
ders , of, volgens anderen 
van eenen griffier van Tre-
v is o, werd in 1303 , na 
BONIFACIUS V I I I . , tot Paus 
benqemd. Hij vernietigde 
de Bullen van zijnen voor
ganger, tegen ViïiiAPVxss'den 
schöone," en herstelde de 
CoiiONSÉ's. Indien men de 
geruchten wil gelooven, die 
toenmaals in omloop waren, 
zoo werd hij in 1304, door 
eenige misnoegde Kardina
len , vergeven. Hij had den 
Stoel1 slechts 8 maanden en 
16^ 'dagen bekleed. BENE-
DICTUS X L Was wijs en ge-

> ma|igd." Men verhaalt", da t 
toen 'z i jne moeder, hem 
eens in een prachtig gewaad 
kwïtai bezoeken, nij haar 
niet wilde ontvangen, al
vorens zij de kïeederen van 
haren vroegeren staat had 
aangetrokken. Hij heeft aan-
teékenirigen op eenige Boe
ken der H . Schrift geschre
ven , en is in 1733 zalig 
verklaard. 

BENEDICTÜS X I I . (JACOBÜS 
DE NOUVEAU ) , bijgenaamd 
FOÜRNIEE , wel l ig t , zegt 
men, omdat zijn vader een 
bakker was (hetwelk echter 
zeer onzeker schijnt), werd 
te SaverdUii, in het graaf
schap Foix geboren. Hij 
was Doctor van Parijs, Kar
dinaal- Priester van deri titel 
van de heilige PRISCA. M C E 
noemde hem den witten* 

4 \ - * • ' • ; • • • • ; 
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Kardinaal, wijl hij een Cis-
tercienser Religieus was, 
en het Meed zijner orde 
droeg. Hij werd in 1334, 
na JOANNES XXI. of XXII. 
eenpariglijk tot Paus verko
zen. Hoewel zijne geboorte 
«iet zeer aanzienlijk was , 
waren de Kardinalen over. 
deze eenparige keuze zeer 
verwonderd, en de nieuwe 
Paus, zelf niet minder dan 
de andere: Gij hebt• eenen 
ezel gekozen, zeide Jij), hun. 
Hij was zeer ervaren in ;de 
godgeleerdheid en regtsge-
leerdheid. Hij liet de ker
kelijke ban bestaan van zij
nen voorganger, tegen Lo-
DEWiJK van Beijeren, en 
excommuniceerde deFiUTRi-
CEIJCI'S. Hij vaardigde eene 
bulle uit ter hervorming der 
Cistercienser orde,; en wil
de, dat de Abten enkel in 
het bruin en wit zouden ge
kleed zijn, en dat zij geene 
saletjonkers, dat is te zeg
gen, jonge edellieden in hun 
gevolg zouden hebben, zoo 
als de andere Heeren. Hij 
trok al de geestelijke goe
deren in, door zyne Voor
gangers gegeven, behalve 
die der Kardinalen en Pa
triarchen ,: en al de verwach
tingen (expectaïiven), waar-
we&z foAmEsXX.L&eCvl-
tetots der kerkelijke bedie-
Mingeu_ overladen had. In
dien hij de rampen vergoed
de .Welke de hebzucht van 
W * E S XXI. of XXII. aan 
«e Kerk had berokkend, 
zoo verzuimde hij ook niets 

.om de'ergeriiis weg té tte- , 
men, welke zijn gevoelen 
over de zaligmakende mij
mering had teweeg gebragt. 
Hij bepaalde: dat, de «zie
len der gelukzaligen, vo'o'r 
de vereeniging mei hun lig-

.chaam en het algemeene oor» 
deel in den Hemel zijn, en j 
€}od van aangezigt tot aange- i 
'zigt zien." Deze heilige Paus ; 
overleed in 1342 te Avigiion, [ 
alwaar hij degrondslagen van 
;een paleis legde, dat nog be
staat : hij, dacht dat de Paas
sen even als -MELCHISEDECH\V 
hunne bloedverwanten niet 
moesten kennen. Men -heeft 
eenige werken van heni. 

I • BENEDICTUS , onwettige 
Paus, PETKUS DE LuNAge" 

;naamd, uit een* beroeifti 
huis van Spat/je, wijdde 
zich in den beginne aan ^ 
'burgerlijke en Canonieke s 

regtsgeleerdheidtoe. Hö Het 
deze studie varen, oiii & ' 
wapenen te dragen , hervat
te dezelve, e n onderwees 
da regten, i n de Universi
teit van Montpelliert.Gtë-
GOKIUS XI. schonk hem h«f 
•PW®,- én CLEMENS VII- f 
benoemde hem tot legaat f \ 
«franje, zijn vaderland. N» 
den dood van dien Paös' 
verkozen de Kardinalen van 
Avignon, in 1394 P E K ^ 
DE liüNA, om hem opt*5* 
™lgen. Hij nam den naai» 
van BENEDICTUS XIII. aaD' 
Voor zijne verheffing ha(l 

«e Kardinaal beloofd, o"1' 
als men zulks ter vermÜ' 
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dittg" der* scheuring; niögÉ 
eischen, 'zijne Vaardigheid 
neder té zullen leggeg> maai
de Paus vergat , , wat de 
Kardinaal beloofd, had . - Hij 
hield KABEL V I . , de Fran-
schê geestelijkheid, dé Uni
versiteit van Parijs, en 
en verschillende.'vorsten,van 
Europa, eenigentijd bezig/ 

o én eindigde niet. te^verlda-; 
ren > dat hij gëènén afstand!» 
zoude doen. De koningen, 
die hij aldus misleid had , 
besloten hem met geweld te! 
dwingen de pauselijke kroon, 
neder te leggen. KAREL VII.; 
Het hem in Avignon öpslui-r 
tën , BÈNEDICTUS vond het 
middel, om te ontsnappen, en 
begaf zich naar O/idtéau-
Metiard. Deze onbuigzame 
Aragonees werd in de kerk
vergaderingen y&xi JPisa en 
Conslans, voor een'scheur-
maker verklaard, en als zoo
danig van hét Pausschap 

• ontzet. . Het is van h e m , 
dat.-: GERSÓN , in den stijl: 
van zijnen tijd z e g t , » dat 
enkel de verduistering 'de
zer rampzalige maan (LUNA) 
der kerk den vrede kon ge
v e n . . . . " BENEDICTÜS , door 
de vaders der beide Kerk
vergaderingen in den ban 
gedaan , sprak op zijne beurt 
ook den banvloek over hen 
uit . • Hij begaf zich naar 
eenë kleine stad van het ko-
nmgvjjkValentia} Peniscola 
genoemd, en van daar schoot 
hij zijne bliksems over de 
geheele aarde uit. Hij över-

Iëëd In zijne hardriekkïgheïó!' 
in 1424, in den ouderdom: 
van 90"jaren. Hij verpligtte 
twee Kardinalen, ;dié hen* 
overbleven', GILLIS MÜGNOSy 
een Aragonees j kanonikvan 
Barcèlöna, te vex-kiezen, die 
zich ónder den naam van G L E -
MENS,'VIII.y" Paus noemde. 

J BENEDICTÜS X I I I . , 'te Ro
me, iri 1649, uit de beroem
de familie derUnsiNo's gebo
ren, nam in 1667', teVeïie^» 
Hè'het kleed van dèn heiligen/' 
DoMimcus aan;' werd in l672 \ 
kardinaal, Aarisbis schop van 
Manfredonia, daarna van 
Cesena, vervolgens van Be-
nèventè, en eindelijk den 
29 Mei 1724 Paus . I n h e i 
volgende jaar verzamelde 
hij eene Kerkvergadering te 
Rome, om de bülle tfni>-
genitus te bevestigen. Men 
leest in het Woordenboek 
van IJADVÓCAT, » dat hij de 
leer der Thomisten, omtrent 
de genade en de voorbeschik
king goedkeurde." Maar de; 
Breve zegt niets anders dan 
dat de school der Thomis
ten zich met eenen loffelijk 
ken ijver beroemt {laudabili 
studio glöriatur), van eene 
leer te onderwijzen, door den 
H . AÜGÜSTINÜS en den H . 
THOMAS overgeleverd, over
eenkomstig het woord Gods 
de Kerkvergaderingen enz. 
(Se suam doctrinam ai Atr~ 
GUSTim et THOMA acce-
pïsse, eam verbo Dei, $um-
mórum pmtificum, iet con-
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dictis'QonsQwm jwfê)i:JRs-: 
NEPICJTUS^ overleed :;de,n M: 
Fefaruarjj^^Q. ZÜ«e ge-i 
dachtenis.MM Romein ze>-
gening-,, welke stad yhijidoor 
zijne: voorbeelden stichtte,, 
en door; zijne weldaden on
dersteunde. Zijne goedheid 
voor het volk scheen hij el
ke gelegenheid door, en hij 
liet geeStie gelegenheid voor
bij gaan", om. het drukkende 
der ,b;elas,tingen ie , vermin
deren. Ëens; de stad uit
gaande • ontdekte h i j , dat 
een hoer; met verdriet een' 
inkomend rëgt. betaalde;; hij, 
wilde weten welk regt zulks 
was ,:en niet te vredèn. »• er. 
den boer yan vrij te stel
len , schafte hij hetzelve ge
heel fif, daar hij toestem
de , dat men er zich. niet 
zonder reden: over beklaag
de. Ai zijne besluiten ade
men .niets, dan Godsdienst, 
godsvrucht, en goede orde. 
Zijn leven is door ALEXAN-
DER DE B.ORGIO , Aartsbis
schop Van Fermo, in het 
latijn beschreven, MomëUél 
H l 4 . « > , • '• , • ;>';._ , ;„ ;_ ; ' ;,;....;-. 

BE ï iEWc3?sx.ïV.jWerdte 
Bologm, ijiim u i t d e 
beroemde familie L LAM-
JÏERWM'S geboren. Na zich 
sn zijne studiën onderschei
den te hebben, werd hij na 
elkander tot kanonik ^ è r 
hoofdkerk van den H. pE^ 
*M», raadgever van het 
f™*m Officie; stagever 
10 «e genade teekentng, 

promotor -Jhdeï, advokaaf-
consistoriaal, secretaris der 
Congregatie van, Jhet Con
cilie , - : in f 1724, titulair-
Aartsbisschop'van Theodo-
sm, ën eindelijk Kardinaal 
in J728. L CLEMBNS XII. 
benoemde hem in 1731 tot 
het Aartsbisdom 'Bologna. 
Na den dood van dien Op-

, perpriester, in 1740, had 
JUAMBERMNI 44 stemmen vw-
eenigd", en werd, onder fa 
naam van BENEDICTUS, XIN. ; 
tot 'Paus verkozen. Elk jaar 
van ,'zijn Pausschap is dooi 
eenige bul ter verbetering 
van misbruiken, óf ter in
voering van nuttige gebrui
ken gekenschetst. Hij had 
de letteren aangekweekt al
vorens, den pauselijken troon 
te beklimmen1; hij bescherm* 
*de dezelve, zoodra hij ei o? 
gestegen was. Hjj sticht 
akadeihiën te Möme) ^ 
gunstbewijzen naar die van 
Bologna;, versierde ito"16 

met verschillende gedenk" 
teekenen;vereerde verschil* 
lende geleerden met # 
Brieven; moedigde hen aan» 
beloonde hen; schafte ver
schillende belastingen f' 
stelde het gezegeld pap'et 

buiten gebruik: bragt de'"" 
bak inden handel, en on*1* 
scheidde zich door eenegto»! 
te belangeloosheid. In tf4* 
}le* hij het beroemde ÜUÏ' 
«ringvormige obelisk opdel' 
ven, waarover PJHMÜS spreely 
(Nat. Hist. 9 , 10 en 1* 
Hoofddl.),dattotmeridia?" 
diende, om de schaduw«e* 
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zon, pp den middagy i n ver
schillende tijden des jaars , 
en'bij "gevolg ile verschillende 
ïangdurigheden der .dagen, 
clieyan.de lengte der schadu
wen afhangen , . aan. te wij* 
zen. De slechte staat, waar
in zich dit obelisk bevond, 
gedoogde niét', dai men het 
in deszelfs geheele hoogte, 
die 67 voeten,was , oprigt-
te. Hetzelve was Op negen 
plaatsen gebroken. Deze 
feqstbare stukken werden op 
een plein geplaatst, dat ach
ter; St* horenzo in Lucina 
gevonden word, en op de 
plaats, waar het obelisk ont
dekt was geworden ; plaats
te men een, opschrift, waar
door de gedachtenis dier be
langrijke handeli ng, bewaard 
Werd. Men leest er Onder 
andere:Obeliscum hierogly-
phicis notis eleganter in-
ssriplum, ex strató lapide 
reguftsque ex wre incisis 
ad deprehendendas solisum-
brtts, dierwmque ac noctium 
magnitudinem, in Campo 
MARTIO erectuiït, ac sóli 
dicatum, temporis et har-
bar orum injuria confractum 
jacentemque terra ac eedijfi-
ciis obruiumi magnaimpen-
sa ac arlificio eruit publi~ 
coque rei litterarice bono, 
pfopinqmm in hortuin trans-
tulit. Hij overleed in 1758, 
en had tot opvolger CLEMENS 
XIII. De werken van, BE-
NEDICTUS X I V Ï zijn in.. 16 
dl.n in fol. De '5 -eerste 
Handelen enkel over de za-
«g~ en heiligverklaringj Het 

onderwerp wordt er>cin nit-. 
geput. Het ë.e bevat I de 
akten der ..Heiligen, welke 
hij gekahoniseerd heeft. De 
beide volgende deeïen be-? 
vatten aanvullingen en aan
merkingen , op de voorgaan
de deelen. Het 9.e is eene 
Verhandeling over de Of-£ 
ferande der H. Mis. Het 
10;e handelt over de feesten 

; ter eere Van J. C. en der, 
H. Maagd ingesteld. Het 
11.e bevat onderrigtingen en 
mandementen, welke Jhijj. 
alvorens Paus te zijn, uit
gevaardigd had. Het I2.e 
is eene verhandeling ,qveE 
de Kerkvergadering; van al 
de werken van, dezen. Op
perpriester is dit het meest 
verspïeide, en tevens eett 
der beste boeken, dat er over 

, de kerkelijke tucht bestaat,-
en vooral eene grondige we^ 
derlegging der nieuwighe
den, welke in deze laatste 
tijden, door eenige onrusti
ge of hoofsche Prelaten zijn 
ondernomen. De 4 laatste 
zijn eene verzameling zjjnec 
Breven en Bullen. Men ont
waart jn al zijne geschrif
ten eenê uitgebreide kunde, 
en eene diepe kennis van 
het burgerlijke en canonieke 
regt» van de gewijde en on
gewijde geschiedenis; Men 
heeft nog van hem éene Uit" 
gavevsxx het Martyrologium» 
van GrREGORlus XIII . Bij 
zijne plegtige krooning had 
hij een plan, dat niet ver
wezenlijkt werd: hij wilde 
namelijk een leerstelsel doen 

http://clieyan.de
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onclérfëékeneh, waarin, zon
der over BAÏTJS, JANSÈMOS-
noch QÜESNEL te "spreken, 
ëehe zoodanige waarheid 
voorgeschreven j en" eenè an
dere dwaling veroordeeld 
zoude worden. Hij dacht, 
dat dóór* dit middel het Jan-
senismus van zelf te niet 
zoude gaan;»maar de sektê-
gëëst onderwerpt zich niet 
zoo ligt, en BENEÖICTÜS 
XIV. moest zulks weldra 
ontwaten. Hij zelf gevoel
de j dat beteugelende maat
regelen noodzakelijk waren. 
Door eene Breve van den 16 
Octöbërl756, aan de Fran-
sché Bisschoppen gerigt, 
bepaalde hij dat men de Sa
cramenten moest weigeren, 
aan al degene, die debulle 
Unigenitns niet wilden aan
nemen. De gematigdheid, 
de regfvaafdigheid, de vre
delievendheid, zijn de ziel 
van zijn bestuur geweest. 
Zijne regering was geluk
kig en algemeen geëerbie
digd. Sommigen zijn van 
gevoelen geweest, dat zijne 
inschikkelijke inborst, dik
werf te veel aan voorbij
gaande inzigtén had toege
geven, en dat de al te groo-
te gedienstigheid van zijn 
karakter, hem belet had., 
om zich met standvastigheid 
tegen opkomende stelsels te 
verzetten , van welke zijne 
opvolgers de bittere vruch
ten tot rijpheid hebhen zien 
kotoen. Is het zeker, dat 
minder toegevendheid beter 
w«öe geslaagd zijn? Al w a t 

men van BENÉDIÓTUS XlY. 
kan zeggen i s , dat hij een 
der grootste Opperpriesters 
i s , die dè Roomsche Kerk 
bestuurd hebben. Zijne kan-
de , zijne deugden en de 
wijze, waarop hij dé Kerk, 

\ in netelige tyden bestuurd 
heeft, zullen hern ten al
len tijde den lof der nako

melingschap doen verwer- • 
ven. Zijne uitspraken ?#n ! 
stukken van gezag, en zij- i 
neengelachtige brieven, re-

,gels, welke de Catholijken 
'zich altijd tot pligt zullen 
rekenen,té volgen. Be HeK 

j CAKACCIOW heeft zijne 'Ie* 
vensbeschrijving in het licht J 
gegeven, Parijs, 1783,'in ' 
12.°; dezelve is belangrij 
maar slecht ontwórpen, en 
bevat eenige gewaagde on
derwerpen., 

BENEDICTUS (JOANNES BAi" 
;TISTA), een beroemd vn*' 
' kunstenaar, te Florence ge
boren , leefde omtrent het 
jaar 14,90. Hij is het, die, 
volgens m THOU in JStirop 
dé zonnéwijzerkunde her-
steld heeft. 

'BENEDIGTUS (PETETJS) , e e n 

geleerde Maroniet, in 1$J' 
^ fusta, eene Phenicisclf 
stad, uit eene adellijke fin»*-
lle

3 geboren. Reeds in *» 
ouderdom van 9 jaren, we1" 
oynaar Rome in het Col' 
*egie der Maronieten gezo»* 
«en, alwaar hij zich ged»* 
rende dertien achtereenvol
gende jaren met het bes'e 
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gevolg,; op de schoon©. let
teren, op de Oo^tersche ta
len ep op de godgeleerdheid 
bevlytigde. Daarop keerde^ 
bij naar zijn vaderland te-
ïug, vanwaar hij[te Rome, 
in hoedanigheid ,v,an afge
vaardigde van de kerk der 
Maronieten vani AntiocMë, 
te Rome terugkwam, COS-
MUS I I I . , -Groothertog van 
Toskanen, -riep, hem naar 
Florence, overlaadde hem 
mét gunstbewijzen , en gaf 
hem te Pïsa den post van 
Hoogleeraar in. het JHe-
hreeuwsch. . In den ouder-, 
dom van 44; jaren werd BE
NEDICTÜS Jesuit.. T§en hij 
het proefjaar had volbragt,' 
plaatste GLEMENS XI. • Hem 
onder_ het getal dergenen, 
aan welke hij de.zorg had 
opgedragen, om de in het 
Grieksch géschrevene ge
wijde boeken te verbeteren. 
Hij overleed in 1742, in 
den ouderdom van bijna 80 
jaren, door de geleerden, 
zijne ordebroeders en vrien
den betreurd. Men heeft 
van hém de 2 eerste deelen 
der',uitgave van den H. E-
PHREM, door den geleerden 
ASSËMANI vervolgd en vol
tooid." De Kardinaal* ("JÜIRI-
Ni, die hem de kennis der 
Öostersche talen, -en een ge
deelte zijner kunde te dan
ken had, had hem aange
spoord dit werk te onderne
men. 

BENEDICTÜS GENTIANUS , 
eenBenediktijner, verscheen 

met luister op fle ikerkyér,-?, 
i gadering van Constans, ïjenj. 
j wordt voor den schrijve^ ge-
! houden èener • naauiïooze Ge~ 
: sc/tiedenis van KAREI. ,"Vt., 
, Koning van Frankrijk. • fc 

• ;• •-• BENEDICTÜS VAN< ""fora..:W>, 

;jZie-EJ(CAÏID (BENEDICTÜS,)» t™. 

I BENEZEÖH (PETRUS) ,.... te 
Montpellier, in, 1745 gebo--, 
ren, speelde bijna geeneroL 
voor. de omwenteling; :hij;; 

i wast&JParijfs bestuurder vaint 
jeen bureau;van agentschap, 
i| en eigenaar,, van het blad der? 
•j Petites-Affic/ïes, de omwen-
iteling, ,die zulks zoo wei, 
ivoor de 4 partikulieren < als. 
'jvoor den "staat was, verhief 
;| hem tot hpofd der wapenïngs-' 
icommisjsie en bij de bezit-
igèving van het Directorium,: 
jtot minister vanbinnenland-
sche zaken. In het plan der 
kqningsgezïnde zamenz\ver 
ring van Ville - Heurmis » 
Svas hij bestemd, om in zij-; 
ne bediening te worden ge
handhaafd, en bij deze ge
legenheid, legde hij ; een e. 
^verklaring af, van zijne, ge?., 
hiechtheid aan de republiek.;; 
iHij:werd in 1797 doorFRAN-
''ciscüs* DE HEUP - CiiaTEAU », 
in het ministerie vervangeii." 
Bij den togt van den gene
raal LECLERC, als Koloniaal 
landvoogd naar &int~ï)otnin-
go gezonden, is hij op dat -
eiland in 1802 overleden, j ^ 

BENEZET {Heilige), "een 
herdei: van Avilar, in het 
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oude Ffansche geWést Viva* 
fitig, in 1165 geboren» be
weerde in den ouderdom van 
i a jaren eene Goddéljjke in
spraak -te hebben gehad j, onv 
de brug van AvigiïW te 
fcouvven, waarvan het ge
bruik van het grootste hut 
moest zijn j voor al de aan 
de beide oevers der Ehóne 
gelegejie landen, en den 
dood Vah< een e menigte nién^ 
schen zoude voorkomen', die 
by het overtrekken dier ri
vier omkwamen: een werk, 
waarvan het moeijelijke, uit 
hoofde van het met zooveel 
aandrang snelvlietendè water 
de menschelijke krachten bij
na te boven ging, en dat 
den Romeinen zoo onuitvoer-
baar scheen, dat zij verfco« 
y&ii de Rhónet&Tcïftièbori, 
door middel, van eerien weg, 
onder de bedding gegraven, 
doórtéfrekken. De brug werd 
in elf jaren voltooid. BENE-
ZET overleed in 1184j en 
werd in eene kapel begra
ven, welke in éenen püaar 
der brug werd aangebragt', 
*ie hij gebomvd had. Toen 
te een gedeelte dier brug 
a 1669 was ingevallen, 
haalde men zijn i« k e r u i t 
dat door den algen^nen. 
Vi^ans , die hetzelve in het 
volgende jaar, bij het open
staan des stoels s onderzocht 
zonder eenig teekenvan bederf 
werd bevonden. De ingewan
den waren volmaakt gezond 
tilt °,0#aï>P,elshaddender' 
aelvèr kleur behouden, hoe
wel de ijzeren «aveu, die 

rondom de kist stonden, door 
de roest geheel verteerd m-

! rfen. Toen in, 1674 het lig. 
chaaitt van den Heilige'zich 

| nóg in dehzelfden staat be. 
'> voödi' bragt de Aartsbis

schop van Atoignon, hetzel-
ve plegtstatiglijk in de Cê-
lestijner-kerk over. Hij wen! 
in deze1 plegtigheid verge
zeld door den Bisschop m 
Orange, en door een r̂oot 
gedeelte van den adel aea 
lands. (Zie: in de BOUAN-

1
 DISÏEN de Geschiedenis der 
vervoering van de Overblijf' 
selen des Heiligen, en aan< 
werkingen van Pater PAPS-
BRÓCH over zijn leven). Vaa | 
de negentien bogen, waar- \ 
uit deze beroemde boOgbé"' 
stond, bestaan er slechts; 
vier meer in derzelver ge-
heel. MAGNÜS AamcoU \ 
heeft Két levert van die" 
Heilige' • beschreven, &$ 

BENEZÉT;(ANTONÏÜS), t e 

te Jsaint- Quentin, in -11V 
geboren, behoorde tot een» 
dier familiën, welke de in-
lr

r
cl£king van het edikt vf 

tantes noodzaakte FraM' 
ryk teverlaten. Hij beg"f 

•*«& naar Londen, H^ 
zich met vlijt op de studie 
J?# en hieid zich lange» 
«]d °P bij eenen rijken koof' 

{"an, dien hij verliet o»> 
«mper te worden j ook <*e" 
f en staat liet hij varen, oi» 
in deVereenigdè Staten z»ch 

aan het onderwijs der Ne
gers toetewijden. Hij tfflS 
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eèhtKwaker en ondernam dê 
verbreiding zijner; leer on-
dep een vólkj dat" nog geheel 
onervaren •,' ligtelijk l mei 
geestdrift voor eene'ïeer be
zield werd, dié het minste 
voordeel op hunne beïagche-
lïjfcél b'ijgeloóvighèdeh had,; 
BENÉZET schreef ï.'^Waar*. 

- schouwing aan Mroot-Brit^-
taiinië en deszélfg' ïfölfypMri-
tingen,. óf \v&Kort^0ireél 

. van den staat:iïeriWèger~ 
slavenkin het: Engelsche 
gebied, 1767', in 8 .vo Nog 
heeft men van hem: -Ge--

, schiedkundtg verhaal ^Mn 
Guinea, -met een e Wasgo-
ring avër den oorsprongen 
den voortgangZvan'iïênïSZa--

• venhandëlj Wed deszelfs-
aard en belitagedswaardige 
uitwerkselen i Isondeh \ 1788 
inS.vo, BENEZEÏ werkte niet 
eenen onvermöeidëta ijver, 
om kennis in die gewesten 
te verspreiden. " Versehil-
leride "weldadige handelin
gen , hebben zijne gedach
tenis te Pïdladelphia in ze
gening gebragfc. De men-
schénvrienden hebben hem 
zeer geprezen; wij voor ons", 
zouden hem op hoóger prijs 
stellen, indien hij zijne 
deugden, door een bëïagche-
ljjk geloofstelsèï niét ont
sierd had. BENÈZÊT is in 
1784 overleden. : •' 

BENGEL (JOJUNNES ALBER» 
*us), een Thëolögant * der 
Augsburgsche" geloofsbelij
denis werd in Ï687, ieWï'n-
™din i n het Wurtemberg-

sbhe ïgëboremy aijn 
was een Lutersch ^rediklnïi 
Na- zijne studiën t&'Stwtï 
gard «n Tu6ingen'ï*'otid@if 
goede meesters volbragt, en* 

• er zich inde Grieksche taal 
• belïwaanx'' gestaakt t̂e Ihéb'*. 
.i ben ,- werd »hij" tot Hoogleer-
i aar Vë<Detökendotfbenoeïtt&) 
1 alwaar hij" tevens als Predi
kant 'fungeerde. In het ver-j 

' volg werd • hij tot verschil-
léndö kerkelijke Waardighe
den verhevëhi, en deunt*» 
yersiteit V.att"Ttlbin'gen-j die* 

| zijne ^"Verdiensten P-'-UèSQ&ï 
f droeg" 'tfëm d0n * Doctoralèft -
'|gra;ad.;oj). • Hij ondernamide-
j vërMal-ing'-' van" he '̂NiëüVvë"* 
; Testament, ëri bragt ziriks *. 
als teen in de 'këhnisder 
gewijtle boeken ervaren Thé--
ológartt; tén uitvoer." MeBi 
prijst de wijze zeer, waar-
op hij den tekst verbeter* 
de; doch mëri kan denzëlf-
den lof niet toezwaaijén, aan 
de aanmerkingen, waarme
de hij denzelveri dééd ver-, 
gezeld gaan, waarin bijzij- -
ne inbeeldingskracht, en 
zonderlinge denkbeelden,, 
zonder twijfel door zijneovsr~: 

helling tot het MystiéiéniÜs T' 
• ingegeven, te Veel botviert j ; 
jdif::"óyèr: hét hoofd zïeiïSey; 
kan mën" niet ohltkënnën V 

idat hij éen gëlééïdë wasf, 
ierf dat demeeste zijner wer
ken verdienen op prijs gê -
steld té worden. Hij over- -
leed in 1752. Men, heefé 
van hem: l." Wovtem:Tfs"^-
tdéentum grcecum, % ; ' ^ c 

domatüm ut ïéxtwi proba-, < 
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tarum medullam ewMieat, 
TyBngen, 1734, in 4,|o :, 
2«.e, uitgave, 1790 in -8.?°$. 
dg laatste is door zijn'zoon 
ÉRÏJST JBÊNGEI' bezorgd, r - , 
3.°, jftaauwkeürigeovereen-' 
homst der vier Evangelis
ten, Tubingen, 1734 — 
1747—1766, in-.8.7° - -
3,° Verklaring der Openba
ringen van den heiligen 30-
ANNMS,. of liever van 3E-
sus CaniSTtrSi Stvfgarrf, ] 
1740 — 1746, in S.° Door 
dit werk verkreeg hij bij 
sommigen den naam van ee-
nen met den geest Gods be
zielden Profeet, bij de mees
ten echter dien van dwee-
j>er. -T- 4.° Ordo temporum 
a principiis periodos ceco-
nomi&fliyintsetc., Stut-
gard, 1753.™ 5.° Cyclus, 
«ivede anno' magno solis 
etc. ad incrementum doc
trine propheticee., Vim, 
3745, in 8.vo 

BÈNGORION. 
BEN GORION. 

Zie JOZEF 

BENI, op het eiland Can-
dia, va. 1552 geboren , en te 
Gnbiv in het Hertogdom Ur-
bino, opgevoed, werd door 
dë Vènetiaansche Repubiek, 
in 1599 verkozen, om in de 
Universiteit van Padua de 
schoone letteren te onder
wijzen , en overleed ia 1.625. 
lïij had de Jesuiten verla
ten, wijl zijne oversten hem 
"weigerden, een al te vrij 
Ctmmentarium , op het 
feettmaal mn PLATO te 

doen;.';d:r.ijkken. Men"heeft 
van heni :%lï°. BeodrdeeMng 
van het Woordenboek der 
Akademie::4ella Crusca ym. 
Florence) onder den titel 

• van Anti,- Crusca, vol on
gerijmdheden en nutteloos 
gesnap; in 4«t0 ~— 2° Cw 
mentariën op Tiet vertoog 
over de Dichtkunde van 
ARISTOTEJÜES en op tijne 
RTietorica, 1625, in fol.— : 
3.° Aanteekeningen, op fe 
zes eerste boeken van den 

' MXEIS•-..en, Op SALLUSTISS-
—•"4.° Twee Beoordeehê 
werken over ARÏPSTO.«& 
TASSO, tegen de Akademi» 
delta Crusca. Hij stelten 
eerste naast HoaiEKUSj ea 

den tweede naast VIROIW" 
u s ; — ;;5i0 Eene <xfi¥' 
leerdkeid) ontleend uit ^ 
schriften van PI,ATO en A' 
RISTOTELES , Pari/s, Ï624 ' 
in fol. — 6.° De Tdstoiï 
Ub. IV., Venetië, 1607 * 
1611, in 4;to, é n in *> 
verzameling zijner werl«"< 
Venetië) 1622, 5 Dlfif 
fol. Dit werk is \vell$ 
niet zoo zeer te verach'c'! 
als NAUDÉ zulks betf*1" 
heeft. De Schrijver, I'06* 
wel driftig en zonderling' 
is echter somtijds sned^f 
oordeelkundig. De W* 
eerste deelen handelen of 
de Wijze, om de ges< chi"' 

aenis te schrijven; het •>' 
over de wijze, om te*eï 

te lezen, en hij geeft e f 
lijst der Schrijvers op, Aie 

«jen over de Grieksche en 
lijst der Schrijvers opi 
«jen over de Griekscl 
Komeinsche Geschiede»18 
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moet raadplegen; het vierde 
eindelijk handelt over het 
nut der Geschiedenis ten 
opzigte van.andere Weten
schappen. f 

EGNIGNUS {Heilige), Apos
tel van Bourgondiè' ,r was, 
zegt men, een leerling van 
den heiligen PotYCARpys. 
Hij kwam iïïFran&rïfk, on-
jder de regering van MARCUS 
AURELIUS, en ontving te 
Dij on, door eenenzëerwre-
den dood, de kroon der 
Martelaren. De Martyrolo-
gïê'n verhalen, dat men de 
voeten, met lood, dat in 
eenen steen gesmolten was 
vastmaakte, welken steen 
men ten tijde van den-H. 
GfREGoRirjs van Tours nog 
zag; dat men hem in dien 
staat, met woedende honden 
opsloot, dat men hem met 
ijzeren staven op. het hoofd 
sloeg, en eindelijk met eene 
lans doorboorde. De Kerk 
vereert hem den 1 November. 

BENIVIENr (HlERONYMCUS) , 
een Florentijnsche edelman 
en dichter , te Florence in 
1453 geboren en in 1542 o-
verleden, was een der eer
sten, die den gemeenen en 
platten smaak, welke zic]i in 
de vijftiende eeuw van de 
ïtaïiaansche dichtkunde had 
meester gemaakt, uit dezel
ve verbande. De meeste zij--
öer gedichten handelen over 
de Goddelijke liefde. Men 
maakt veel ophef van zijne 
•_ *V. DEEL, 

Cantone de II' amor celeste 
e divino, waarin men de 
verhevenste denkbeelden der 
wijsbegeerte van PLATO over 
de liefde aantreft. Dit werk 
werd te Morenee, in 1519, 
in 8.vo gedrukt, met andere 
gedichten van denzelfden 
schrijver. Er bestond reeds 
eene uitgave zijner werken , 
Florence i in fol. 1500, die 
zeer zeldzaam is. Nog heeft; 
men van hem een ander; 
werk, getiteld: Commenlo 
di HIEROÏÏIMO ..Benivieni) 
cittadino Florentino, 90-
pra h piit, me canzone e 
sonetti delV amore, e del-
la belezza divina en%.^ te 
Florence in 1500, in folio 
gedrukt, eene uitgave, die 
door de weetgierigen zeer 
gezocht word. BENIVIENI, 
een man, even zoo achtensr 
waardig door de zuiverheid 
zijner zeden als door zijne 
talenten, stond in vertrou
welijke vriendschapsbetrek
king met den beroemden 
JOANNES Pic TD1E1 X.A JWmAN-
r>ow2, en wilde in hetzelf* 
de graf als. die geleerde be
graven worden. 

BENIZZÏ, — ZiePmiappus; 
BENITI of Bmwzi, 

BENJAMIN, twaalfde en 
laatste zoon van JAKOB , werd 
in 1738 :vóóc J , C. in de 
nabijheid van Bet7tleè'm ge
hore». Toen JOZEF , eerste 
staatsdienaar van PHARAO 
geworden, zijne broeders in 
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JEgypte zag, beval hij hun 
BENJAMIN bij hem te bren
gen. Toen hij hem zag,, 
werd hij zeer bewogen, en 
gaf hem eene etensportie 
vijf malen zoo groot als die 
zijner broeders. BENJAMIN 
was het hoofd van den stam 
van zijnen naam, die door 
de andere bijna geheel uit
geroeid werd, om het ge
weld te wreken, aan de 
vrouw van eenen Leviet, in 
de stad Gaha, aangedaan» 
De Heilige PATJMJS-wa&uit 
dezen stam, en het is pèr-^ 
soonlijkophem, dat de hei
lige A.UGUSTINUS deze woor* 
den der zegening en voor* 
zegging van den stervenden 
JAKOB toepast, zinspelen-* 
de op de bëkeering van 
dien grooten man eri óp de 
vruchten zijner Apostolische 
bediening: BjexxAiim lupus 
rapas mane comedet pree-
dam , et wsperedivideïspo-
Ma (BESJMW is een grij
pende Mlf, die des mor
gens de prooi zal verslin
den V en des avonds den 
ïoofdeelen) G E N . X M X ' J 2 7 . 

BEWAMW (Heilige), dia
ken , ^erd, op- bevel van 
VAVA1UN0SJ zoon en opvol
ger ISBEGERDES , koning van 
•lénig, een' der wreedste 
Vervolgers der Christenen, 
aangehouden. Een jaar na 
zijne gevangenneming, vraag
de de Romeinsche afgezant 
die in Per zie kwam, zijne 
vrijstelling; dezelve w*rd 
hem verleend op voorwaar 

de, dat BENJAMIN geenen 
enkele der Magi in den 
Christelijken Godsdienst zou-
de onderwijzen. In de ver
wachting, dat de Diaken 
hem niet zoude logenstraf
fen , beloofde de gezant aan 
den koning, dat zijn wi 
zoude vervuld worden, flf 
hedroóg zich echter. BENJ* 
MIN, die zich als een bedienaar! 
des Evangelies beschouw
de , verklaarde, dat hij fe 
waarheid nimmer verborgen 
zonde houden, en dat ij' 
zich niet het vonnis van* 
Iafhartigen dienstkneA 
Welke zijn talent in de mf 
de begraven had, op &' 
hals wilde halen. Bj $*$. 
dus voort, alom het lieb*: 

des geloofs te verspreidt' 
Zoodra de koning zulks vef 
nomen had, liet hij hem»»' 
dermaal gevangen nemen, e» 
beproefde, om hem doof f>e" 
dreigingen te verschrik^1' 
maar BENJAMIN was onflri1" 
paar en bragt den -fc»W 
«» verlegenheid door .e* 
vraag, welker toepassing «f 
gevoelig was. » Welk êé* 
beeld, zeide hij ,' ZOÜM & 
V£»\ een uwer onderdff 
hebbén, die , de u'versclitt1' 
fcgde getrouwheid ver^en; 
d e , zich in de geledf 
UW» vijanden zoude s«K 
ren?» _ De tiran, buit"» 
zich Zelven van woede, V<f 
oordeelde hem, na hem4° 
onmenschelijkste f o l t e r t 
te hebben doen onderg,flftn' 
«v 424, om gespitst Vö'tT„, 
paleerd) te woïden, ^ 
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Roomsche Martyrologium 
maakt op den 31 Maart ge
wag van hem. 

BENJAMIN , zoon van den 
beroemden rabbijn JONAS, en 
zelf een .rabbijn, werd te 
Ttidela in Navdrre geboren1, 
en overleed in 1173. Hij 
bezocht al de synagogen der 
•Wereld, om derzelver ge
bruiken en" plègtighedën te 
leerén kennen. Hij gaf een 
Verhaal zijner reizen, in het 
Hebreeuwsch in het. Jicht, 
te Konstantinopel in 1543 
in 8.vo gedrukt. RENAUDOT 
beschouwt deze uitgave als 
de minst gebrekkige, en 
beWeert, dat de verhalen van 
dien rabbijn,naar waarheid 
zijn; doch hij bedriegt zich 
gröotelijks. M.e£ Ver/taal van 
BENJAMIN, is des te meer 
verdacht naar mate hetzelve 
-van. Aardrijkskundige mis
stellingen, van blijkbaar-
fabelachtige sprookjes, en 
ongerijmde zotternijën, ten 
opzigte van de best bekende 
onderwerpen vremelt. Die 
volle®stammen van onafhan
kelijke joden, welke hij» 
om het onderzoek te beléfr 
ten, iri zeer afgelegene ge
westen plaatst, zijn als zoo 
vele fabels, ; jwejke- stree
leen , om de | •voorzeggingen 
betrekkelijk den Messias', 
en den toekomstigen staat 
der Joden te logenstraffen. 
Er bestaan van BENJAMIN 
Reizen, de hatijiisalie Ver-
talingen, van ARUS BÏONTA- I 

"•'••- ' F 

NÜS , Antwerpen, 1575; en 
van keizer KONSTANSTIJN , 
Leyêen 1633. I n eeneFran-
sche vertaling, in 1734, door 
BABATIER, in 2 Dl.'n i n g.vo 
uitgegeven, beweert deze, 
dat, BENJAMIN nooit gereisd 
heeft, en dafczijn werk slechts 
een zamenraapsel is . ' 

" BÈNJÖWSKY (MAURITS AU- ' 
GÜSTÜS Gfraaf van), in ï?'41 
te Werèowa, in Kongarije 
geboren, alwaar zijn vader 
veldheer in Keizerlijken 
dienst was , diende het'huis 
van Oostenrijk .als luitenant 
in. den zeven-jarigen oorlog, 
wanheer hem zijn oom., wiens: 
erfgenaam hijinoést worden, 
naar LitJiaiiwen ontbood. -...Na 
„den dood zijner moeder leg
de hij zich op de scheeps
vaar tkiin.de toe. Daarop ging; 
hij naar Toten, alwaar hij 
zich bij- het bondgenootschap 
tegen 'Rusland voegde, on
derscheidde zich op eene 
uitmuntende wijze, en bragÉ 
het tót'Aen rang van Gene
raal- kwartiernieester» Daóc 
de Russen in 1769 gevangens 
genomen, werd hij naar Kkm~ 
schatli,a vervoerd, gedurende 
zijne vervoering was het hem: 
echter, gelukt te ontsnappen, 
doch hij,werd weder opge
spoord. Op de overvaart 
redde hij * in , eenen storm 
het schip, waarop hij zich. 
bevond, - waardoor hij den 
gouverneur NK.OEI? zoo-zepc 
innam, dat hij de onderwij
zer van desaeljfkinderen werd' 

2 "• .". ' ' -
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Hier knoopte hij minnarijën 
aan met APHANASIA , de jong
ste dochter van NILOFJF, die 
het by haren vader zoo ver 
wist te brengen j dat de 
graaf in vrijheid werd ge
steld, en zij zich met hem 
verloofde. BENJOWSKY had 
echter reeds een plan ont
worpen,- om met andere za-
mengezworenen uit r JKJaw-
scht/ia te ontvlugtén; zijne 
minnaresse had echter zijn 
voornemen ontdekt, efr ook 
tot hare .verschrikking "ver
nomen , dat de Graat" nim
mer haar echtgenoot kon wor
den , wijl hij reeds gehuwd 
was; zij bleef echter aan 
hem verkleefd, en waar- | 
schouwde hem, toen zijne 
zamerizwering ontdekt werd. 
Zij vergezelde hem opr de 
vlugt, die hij met 96 perso
nen ondernam, doch stierf on
derweg té Macao. BENIOWSKY 

1 kwam in Frankrijk aan, 
alwaar hij tot eene onder
neming naar Madagascar be
stemd Werd, aldaar in 1774, 
aankwam, en zich bij de 
volkplantingen van dat ei
land zoo bemind maakte, 
dat zij hem tot haren koning 
ot Ampansacabe verkozen. 
Later keerde hij naar Eu-
r°pa terug, om aan zijn ko-
nttgrijk eenen vermogenden 
bondgenoot te verschaffen, 
werd echter in 1778, door 
de vervolgingen van het 
*ransche Ministerie genood
zaakt in Oostenrifkschen 
dienst te treden. \n jy$s 
vond h§ mMngeland onht. 

steuning, en begaf zich in 
1785 weder naar Madagas
car, alwaar hij vijandelijk
heden tégen de Franschen 
begon. Opden 23 Mei 1786 
werd hij in een gevecht door 
eenen kogel doodelijk in de 
borst gewond, en, daar zij
ne manschappen de vlug! 
namen , bij de haren uitdi 
schansgraven getrokken. Zij
ne weduwe is in 1825, op 
haar landgoed Viesea toj 
Betzko overleden, en # 
éenige zoon was op M^ 
gascar eene prooi der raW 
geworden. BENÏOWSKV U 
zelf zijne lotgevallen in W 
Fransen beschreven, van w' 
ke levensbeschrijving' &1' 
scheidene vertalingen (•>•* 
eene Nederduitsche) voor-
handen zijn. KoTZËBifêhee" 
den graaf BENJOWSKÏ

 m 

tooneele gevoerd. 

BENNET (HENDRIK), g*j 
yan Arllnghton, in 10' 
geboren, was* secretaris J 
staat, ridder, pair van» 
koningrijk Engeland, « • 
groot-kamerheer van k f Dj 
KAREI, II . Hij vereemr 
de dapperheid met" de ^ 
«is van zaken, en f4;1, 
scheidde zich onder ^ 
I . , KAREI, I I . en « 
II. Hij overleed in. ^ ' 
en heeft eenige BrieM® 
gelaten aan WILMAN }L0 

in**' PLE, Utrec/tt 1701. 

BENNET (THOMAS)» t e Sfi 
lishury in 1673 ge»°r,'t, 
en te Londen ia. 172$ oP 
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leden, wordt ia de Angli-
kaansche kerk voor eenen 
goeden Godgeleerde, en een-
kundig verklaarder der hei
lige Schrift gehouden; maar 
de geleerden van andere lan
den beoordeelen hem niet op 
dezelfde wijze. Er bestaan 
van hem verscheidene twist-
schriften, tegen diegene, 
welke de heerschende kerk 
niét zijn toegedaan, de Kwa
kers en de Cathölijken. De 
voornaamste zijn: 1° Ver
handeling over de Scheuring, 
1702, in S.vo, en de stuk
ken ter verdediging ' dier 
verhandeling. — 2.° Weder
legging van de leer der lüöu-
kers, 1705, in 8.vo — 3.° 
Beknopte Geschiedenis, van 
het openbaar gebruik der 
formulier -gebeden, 1708 , 
in 8.v0 — 4,° Verhandeling 
over de openbare gebeden, 
i d : — 5.° Pe Regten der 
Geestelijkheid van de Chris
telijke Kerk, Londen 1711, 
itt 8.vo —- 6.° Verhandeling 
over de 39 artikels in 1563 
opgemaakt, en in 1571 ïier~ 
Zien, Londen 17Ï5. •— 7.° 
Hebreeuwsche Spraakkunst, 
1726, in 8.vo 

BENNET ( CHRISTOFEEI, ) , 
een kundig Engelsch genees
heer der zeventiende eeuw, 
in 1614 te Raynton, in het 
hertogdom Sommerset gebo
ren. In den ouderdom van 
18 jaren ging hg in het 
Collegie van Lincoln te Ox-
fort, alwaar hij den graad 

vatt meester in de Vrge kun
sten bekwam, legde zich 
vervolgens op de geneeskun
de toe, en verkreeg ook ia 
die faculteit den Doctoralen 
hoed. Hij werd daarna in 
het geneeskundig Collegie 
van Londen opgenomen, en 
practiseerde in die stad met 
het beste gevolg. Men heeft 
van hem: 1.° Theatri Tha-
bidorum vestibulum; —* 2.° 
Exercitationes Diagnosti-
cas cum Hisloriisdemonstra- • 
tivis, quibus alimentorum 
et Sanguinis vit ia detegun-
tur in plerisque morbis enz. 
Bij zijnen dood, die den 2 
Mei 1655 plaats had, vond 
men nog véle handschriften 
gereed, om ter perse te wor
den gelegd. 

BENNINGSEN (LEVINÜS AU
GUSTUS THÉOPHILUS Vrijheer 
van), in 1745, te Banteln in 
Manover geboren, trad reeds 
vroeg in den Russischen 
krijgsdienst, werd in denzel-
ven tot bevelhebber van het 
regiment ligte ruifery van 
ISÜOT, generaal - majoor en 
veldheer der ruiterij benoemd. 
Later werd hem het bestuur 
over het groot-hertogdom Lit-
t/iauê'n opgedragen, en ia 
1794 diende hij in den oor
log van Rusland tegen Po
len , verwierf veel roem in 
denzelven , en ontving in Oc-
töber van hetzelfde jaar de 
orde van St> Qeorge van de 
3.de klasse en eenen degen. 
Kort daarna werd hij met de 

' 3 
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AZexander-NewM-ordeyer-
sierd. In ongenade van kei
zer PAUL I. vervallen, werd 
BENNIKGSEN nit den dienst 
ontslagen; hij stond op het 
punt om Si. Petersburg te 
verlaten, toen de dood van 
dien vorst, in Maart 1801 
voorgevallen, en de komst 
van ALEXANDER tot den troon 
hem van besluit deden ver
anderen, en hem weder in de 
loopbaan terugbragten,, waar
uit hij verwijderd was. Toen
maals tot het , bestuur van 
iAUhauën geroepen, kwam 
hij zich te Wilna vestigen, 
en verbleef in deze hoofdstad 
des Gfroot - Hertogdoms, tot 
op den oogenblik, waarop in 
1805 de veldtogt tegen de 
JTranschen geopend werd. Hij 
werd alstoen met een.bevel
hebberschap belast; doch wijl 
hij niet vroeg genoeg in Mo-, 
ravië had kunnen komen, 
om den slag van AusterHtz 
hijtewonen, zoo keerde hij 
naar Rnsland terug, werd 
het volgende jaar. in Polen 
geè'mplojjeerd, en na vruch-
telooze pogingen om War' 
scltaii te dekken, z$g hij 
zich genoodzaakt deze stad 
te verlaten, en den aftogt te 
kiezen. Nadat de generaal 
KAMENSKOI terug geroepen 
was j, werd BENNINGSEN tot op-
periveldoverste van het Rus
sische -leger, benoemd, en he-
stirarda in die hoedanigheid; 
de bewegingen van dat le
ger te Pullusk ent&Preus-
smk.J$yteui het was na den 
«wop dezer geveehten en 

vooral van het tweede, dat 
zoo wankelbaar enzoobloe-
dig was, en dat noch voor 
het eené noch voor het an
dere leger eenen beslissen-
den uitslag had, dat hij van 
zijnen vorst de orde van St. 
George der tweede klasse 
ontving. Hij voerde het bevel 
over de Russische troepen 
in den slag van JFfiedland, 
en na den vrede vanTi/«^ 
werd hij door den keizer fa 
Rusland aan NAPOLEON VW' 
gesteld, waarop hij den dienst 
verliet en naar zijne lani" 
goederen terugkeerde. T*8 

zich in 1813 een geduchte' 
bondgenootschap, tegen & 
onverzadelijke eerzucht ,W" 
BONAPARTE yereenigde, <p 
het töoneél des oorlogs ® 
het hart van rJRuslmd^ 
komen overbrengen, W® 
het hevel over het legere 
natie, hetwelk besitemd \i®> 
om Polen te dekken, «>*• 
dermaal aan BENNINCTSEN <V 
gedragen. De maarschalk» 
prins van Èchmilhl (Pl' 
TOÜST), zich met eene aaü' 
zienlijkemagt in HamWl 
opgesloten hebbende, zoon3' 
derde de Russische veld
heer, die dé bewegingen'^ 
den regte* vleugel derbo»d" 
genöoten bestuurde, ^ 
op de tonden van M?*] 
Wezer 'aandrong, d i e , ' ^ 
e« hlokeerde deselvé; Jjj 
YaS hem echter onmogeffl* 
den Franschen generaal P 
eene capitulatie tebeweg61" 
ea de Fransche troepen ste»1' 
den niet toe, de stad o\'et 
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, te geven, (Jan toen het b.e-_ 
rigt van den val van het kei
zerlijk bestuur en van de 
herstelling van het huis van 
Bourbon, hun geene hoop 
meer overliet, om er zich 
in te kunnen handhaven, De 
inneming van Hamburg _ver-
schafte aan den Heer BÈN-
NINGSEN eene des te vjeijen-
der onderscheiding, daar hij 
dezelve met niemand*deelde, 
namelyk het esereteekeh der 
orde van S(. George der eer
ste klasse. Daarna tot opper-
Veldheer van een aanzienlijk 
leger op de grenzen van 2W-
kyë benoemd, begaf hij zich 
naar zijnen post, kwain ge
durende . den veldtogt van 
1515, in Polen en te ,Ber-
lijïb terug, en begaf zich 
vervolgens naar -het Züide-
lij'ke Rusland, waarover hij 
als gouverneur benoemd was. 
'3$aL nieuwe reizen londernor 
men te hebben, bevond hij 
zich in Mei 1816, te Tul-
Zin, bij Hamburg; op het
zelfde tijdstip ontving hij 
van den koning van Frank
rijk , het groot-kruis van het 
legioen van eer. VAN'BEN-
NINGSEN is op zijn landgoed 
van Banteln den '& October 
1826 overleden, en is de 
schrijver van Gedanken ilber i 
einige Kenntniss&t dieeinem 
Offiziere der leichfen Caval-
lerie nö'tfdg sind s (Qedach* 
ten over eenige kundighe
den, die aan eenen 'officier 
der ligte ruiterij onvermij* 
delijk noodzakelijk zijn), 

RigayiHH, <mWïlml8Ö5. 

BENNÓ, oorspronkelijk uit 
Zwaben, en een bloedver? 
want van RAOTJI,, koningvan 
Bourgondië, behoorde tot dë 
kanoniken der hoofdkerk van 
Straatsburg. Der wereld 
moede, verliet hij zijn ka-
nonikaat, omtrent het jaar 
9Q6, en begaf zich naar de 
kïuizenaarswoning van Mn-
sidlen ia Zwitserland. HEN
BRIK, koning van Germanië* 
deed hem dezelve verlaten, 
en plaatste hem op den Bis-
schoppeljjjken stoelvanJfefó, 

'welken hi] echter slechts 
'; twee jaren bekleedde. Boos-
• wichten', die zich in 92t 
; van hem meester maakten, 
i staken hem de oogen uit , 
en verminkten liem op eene 
wreede wijze. Het concilie 
van Duisburg, excommuni
ceerde de bewerkers van de
zen aanslag. — BENNO be
gaf zich andermaal naar En* 
silden, "alwaar hij den 3 
Augustus 940 overleed. E-
BERHARB begroef hem bij 
het gebedenhuis der heilige 
Maagd, door den heiligen 
MEINRABÜS gebouwd. BEN
NO wordt in sommige ker
ken met den titel van ge
lukzalige vereerd, eenige 
schrijvers geven hem zelfs 
dien van Heilige / maar alle 
komen overeen met hem dien 
van Eerwaardige toeteken^ 
n e n . • ••- : : 

•'BENKo(lTeé/^e), Bisschop 
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vm Metsten, in ï ° l ° *e 

ffildesïieim geboren, stamde 
uit het grafelijke geslacht 
AwBultenlurgert, en kwam 
•vroegtijdig onder het opzigt 
van zijnen bloedverwant, den 

-Jieiligen BERNWAKDÜS , Bis
schop van Rildes heim, eenen 
zoowel door geleerdheid, als 
vromen en zuiveren levens
wandel , hoogst beroemden 
man. Gedurende eene lang
durige ziekte van zijnen wel
doener , verliet BENNO zijne 
zijde niet, en zocht hem 
door gedichten, vóorlezin-

fen en gesprekken optewek-
:en* Na den dood van den 

Bisschop, dien BENNO smar
telijk beweende, riep hem 
aijn vader op zijn ridderlijk 
kasteel terug, om inhetge-
druisch der wapenen, en 
aan de woelige tafel de smart 
over dat verlies te verdoo-
ven en in vergetelheid te 
brengen. Doch de hittere 
kelk der smart \ya§ door 
BENNO slechts ter helft ge
ledigd , want eensklaps toen 
«y zich naar het vaderlijke 
huis wilde hegeven , kwam 
hem het verschrikkelijke be-
ngt van den dood zijns va
ders te gemoet. Deze s W 
was voor hem te hard, 
«fl verbande elke vreugde 
der wereld uit zijne horst; 
»eg»f zich naar de kloos
ter» eenzaamheid, en nam 
« «et.2astc jaar van zijnen 
Ouderdom het monnikenee-
«aadaan. Weldra verspreid, 
«fi ïich de roep yan de zvaat* 
g e i l h e i d ^ den St feng,a 

levenswandel van den jongen 
man, die niet zoodra in de 
ooren van keizer HENDRIKIÏÏ. 
klonk, of hij ontrukte hem 
aan de eenzaamheid, en 
plaatste hem in het Domstift 
te GósZar, de kweekschool 
der Bisschoppen, alwaar hij 
gedurende zeventien jaren 
bleef. Door de vriendschap, 
welke hij en de proost ANNO 
voor elkander koesterden, 
werd hij, toen deze prootf* 
Aartsbisschop was gewotfen, 
door deszelfs aanbeveling bij 
HENDRIK IV. , Bisschop van 
Meissen. De 10e Bissclf 
van dat Diocees zijnde, l*' \ 
stuurde hij hetzelve, gedi' ' 
rende 40 jaren, met i«e« 
roem, dan al zijne voorgan
gers gedaan hadden; hij be
hartigde zijne bediening met 
de grootste naauwgezetheidi 
en doorreisde elk jaar *iin 

geheele Bisdom, alom met 
de grootste naamvkeurighetf 
en bescheidenheid naar het 
zedeljjfc gedrag der Priestf 
onderzoekende. — Aan P 
grenzen van zijn Bis** 
woonden volksstammen, ^ 
n o§; in den stikdonlcei*11 

«acht des Heidendoms « 
verzonken, lagen, over d«? 
besloot hi j ,het zegene»^ 
licht des geloöfs te dft 
f i j n e n , e n daardoor W 
«o» van CHRISTUS uittel»*' 
«e«« Doch naauwelijks & 
«ENNO de schoone zaden oV 
f^apgeliea onder dezelv'e 

Kiemen, of de verwoesten''6 

oorlog tusschenHENDRiK/V-
e t l «e -Sakaers barstte l°s' 
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die niet alleen in dat opzigt 
alle hoop verijdelde, maar 
ook aan het Bisdom Meis-
sen en deszelfs Herder on
heil in menigte berokken
de. Onder het getal der 
Saksische €frooten> die den 
onderdrukker HENDRIK IV» 
afzwoeren, en besloten de 
vrijheid van him"; land en 
hünnè regteri gewapender
hand te verdedigen, behoor
de ook BENNO. Doch Sah-
sen bezweek voorde list en 
de magt des keizers; zoo 
als de andere Grooten des 
rijks, werd ook BENNO in 
MW5, gevankelijk vervoerd, 
doch w,eldra weder in vrij
heid gesteld. Doch reeds 
in het volgende jaar kwam 

" hjj in niéuwe; verlegenheid; 
want tegelijkertijd ontving 
hij eene oproeping van het Op
perhoofd der kerk, en eene 
andere van het Opperhoofd 
des rijks; de laatste beval 
hem,.- op de rijksvergadering 
te Woriïis, de eerste, om 
bij het Concilie van Rome 
te verschijnen. BENNO be
dacht zich niet lang, welke 
"partij hij te kiezen had, 
maar begaf zich dadelijk, 
niet zónder groot gevaar, 
naar Rome, alwaar hij door 
GREGORIUS VII. (als zijnde 
hij de eenige Duitsche "Bis
schop , die op zijn bevel 
verschenen was), met buiten
gewone vriendelijkheid werd 
ontvangen. Toen men in 
Duiisckland over de verkier 
zing van eenen nieuwen kei-

F 

zer beraadslaagde, keerde" 
BENNO in pelgrimsgewaad 
naar zijn Bisdom terug , 
door den Paus met vele ge
schenken Vereerd, en tevens 
met den last voorzien, om 
onder de Heidenen en Sla-
voniër s den Chris telij ken 
godsdienst (hetwelk reeds 
sedert lang zijn wehschwas-
geweest) uittebreidèn. Se
dert dat tijdstip leefde ent 
arbeidde BENNO enkel voor? 
het werk der bekeerïng, 
der beschaving dés volks >: 

en der uitbreiding en verbe
ter ing desakkerbouws. Vele-
duizenden ontvingen van hem 
in het heilige dal bij Meis~: 

sen, het Doopsel en ver
braken hunne afgodsbeelden. 
Door dezen ijver verwierf de 
Bisschop den naam van A-
postel der Slavoniërs. Hij 
overleed den 11 Junij 1106,-
eri er worden zeer vele won
deren verhaald, op zijne 
voorspraak gewrocht. — BEN* 
NO legde in alle wederwaar
digheden eenen onwrikbaren 
moed aan den dag, hij scheen 
overtuigd te zijn , dat HEN
DRIK onregtvaardig en tegen 
zijne overtuiging aan, zoo
wel omtrent de Saksers, als 
in betrekking, tot de ker
kelijke aangelegenheden han
delde , daar hij Bisdommen 
en Stichten, aan de meëst-
hiedenden, als ware héty' 
verkocht.—In het jaar 1270 
werd het gebeente van BEN
NO , te Mêissen in de Dom- . 
kerk geplaatst, waaruithet-

5 ; - ' - -



90: BEN. 
zelve echter ten tijde- der. 
woelingen der zoogenaamde 
hervorming in 1576, geno
men en.in. ee«e prachtige 
kapel bjj de Lieve- Vrouwe-
Iierk te Munchen verplaatst 
i s , alwaar dezelve tegen
woordig nog rusten, BENNO 
Werd in 1523 door Paus 
ADRUWJS VI. onder de Hei-
% e n ^plaatst. 

nSmoiK „°f BENEDICTUS 
( WIIAEM) Hoogleeraar in de 
^ g e l e e r d h e i d , te <?«-
nors y Raadsheer hij het par-
W u t v a n J B o r d e « W s f a t e r 
% dat van Toulouse/heeft 

Sde^ Hy ta faW».^-

is d i W e ^ S 1 1 1 ? ; dezelve 

vangeliën e n X 4 v a ö « l e l 

ittS.vo , b e e i n ( 1 , gd , l5 6 3 j 

" S ) ' d e n d e r T h S ; 

gische faculteit van Parijs-, 
PastoorvmSaint-Ewtache, 
Haogleèraar in het Collegie 
van JVavarre, in 1521 te 
Savenières hij. Angers gebo
ren, was de Biechtvader van 
MARIA, koningin van Schot
land, en werd die van HEN
DRIK I V . , n a deszelfs be-
keering, aan welke hij veel 
had tqegebragt. Hij werd 
tot het Bisdom Troyeshe-
noemdj maar zijne vertaling 
(in hetJFransch)vandeaBn-
bel, in 1566, in fol. en in 
1568, in 2Dl,nm4. r°into 
licht gegeven, en welligt* 
intrigen der eedgenootffli 
waren oorzaak, dat de VM 
hem de bevestigings - bulle 
weigerde. Deze vertaling 
werd in 1567 door de Sor-
bonne verboden, en in 1 0 
door GtREGORïus Xl l t . veroor
deeld. Dezelve kwam *«* 
veel overeen met die vanÖ«" 
nève, vooral in deaanteeke-
ningen. De Doctor weigert 
eenigen tijd, om zich ^ 
zijne veroordeeling te od^ 
werpen. Hij onderteekende . 
dezelve eindelijk in 159»' 
j$n dm had tien M 
daarna, namelijk den }°-
Maart 16Ö8 te Parijs plaats-
Men heeft van hem verschei' 
deiie andere werken, als #** 
towtm, CaiecMsmtissW' 
^menhoeken, enz. 

BENOIT of B E N E D I C T ^ ' 
«AS) , een Protestantsch V& 
«kant , in 1640 te P « ^ 
geboren, nam na de intrek' 
l£l«g van hetediktvaniV^" 
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tes, jjde; wijk naar de Ne-
dèrldnden , werd Predikant 
te Delft," en .overleed in 
1732*8», * Er bestaan Van hem 
verscheidene werken, die 
door de Protestanten zeer pp 
prijs worden gesteld: 1.° 
Htstoire et apologie de la 
retraite: des Pasteurs {Ge
schiedenis en verdediging 
van de afzondering de?Pre-
dtKanieny 168.8 , in.12,? — ' 
2.0 Histoire de VEidit de 
Nantes {Geschiedenis van 
het Edikt van Nantes), 5 
Dl> in 4.o, Delft ,1693, 
vol overdrevenheid, laste
ringen, en di e vateche ^yen-
dingen , waarmede de partij-
geest deszelfs verhalen 
steeds .doet vergezeld, gaan. 
-— 3.° Mélanges, de remar-
ques criliquès, historiques 
etc. {Mengelingen van oor
deel -. en geschiedkundige 
aanmerkingen enz.) op twee 
Verhandelingen van TOLAND, 
1712, in 8.w — BENOIT, 
verpligt, om zijn vaderland 
te verlaten, was in Hofland 
niet gelukkiger. Wijl hij 
ziï?5 vriendschap zonder 
keuze en zonder overleg, 
veil had, zoo had hij ge
waande vrienden, die van 
zijne ligtgeloovïgheid een 
misbruik maakten. Zïijne 
vrouw maakte hem pok veel 
te doen, zoo als zulks uit 
zijne nagelaterie n\anuscrip-
ten blijkt: Yitiis. omnibus 
queë conjugipacem amanti 
gravia esse possunt impli-
éita: avara, propax, jur-
yiosa, inconstms et varia i 

I indefessa eontradicen,di $•>. 
Udine, per annos qüadra-
ginta septem miserum•• con~, 
jugem oitinibns diris dffiecii? 

BENOIT of BENEDICTUS 
(MiCHAëi.) een Fransche Je-. 
suit der-Missie van Pekin, 
omtrent wien, dé Geschied
kundige Woordenboeken het 
stilzwijgen in acht nemen", 
verdient in meer dan ee» 
opzigt eene eervolle vermei,, 
ding in dezelve. Hij werd 
te Auiun in 1715 geboren ,* 
volb|ragt, zijne theologische] 
Cursus in het seminarie yan, 
den heiligen SULPICIUS, téf 
Parijs en -ging yan daar JnV 
het . proefjaar der Jesuiten 

'van Manci over. De over
sten, diefden gelukkigste» 
aanleg voor dê wetenschap'? 
pen in hem bespeurden», 
wijdden er hem geheel aan 
toe, en deden hem bij zon
der de wis - sterre - en ,,ee« 
nige deelen der natuurkunde 
beoefenen. Na verscheidene 
jaren oefening en werkzaam
heid, kreeg hij verlof, om 
in de Missiën van Sina te 
gaan, en kwam in 1744 te 
Macao aan. In het volgenr 
de jaar beriep men hem naar 
Pekin, en deze stad. werd 
zijne verblijfplaats. Weinige 
Jesuiten» , zegt de Abt C E -
ROSIEK , de eenige schrijver, 
die ons eenige berigten over 
vader BENÓIT heeft gege
ven j hebben bij voortduring 
met beter gevolg aan het 
hof der keizers verkeerd* 
Gedurende dertig jaren in 
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den dienst van KHIAN-LOUNG 
gebruikt, ontwikkelde hij 
de zeldzaamste talenten, in 
het zamönstellen van wer
ken, die vreemd schenen 
aan zijne gewoonten en kun
digheden. Hij was het, die 
dè eerste springfontein heeft 
doen aanleggen, welke men 
in Sina heeft gezien, en , 
nadat deze eerste proeve 
wel' geslaagd was, werd hem 
heit bestuur over de water-
leikun dige, werken opgedra
gen, welke de Keizer in het 
binnenste zqner tuinen liet 
aanleggen, waarin hij te
vens Europeaansche gebou
wen had doen oprigten. Al 
het vernuftige, wat de wa-
terleikunde in derzelver za-
menhang aanbiedt, al het 
verscheidene, wat zij in haar 
uiterlijk heeft, werd veree-
nigd om de nieuwe wonin
gen te verfraaij en. De die' 
rénstfijd; hèt afgematte 
Tiert, door honden achter* 
"èolgd, en het waieruur-
toer/i, zijn dóór derzelver 
volinaaktheid en schoonheid 
zich onderscheidende water
voorstellingen. De werk
zaamheden van Pater BENOÏT 
namen echter weldra eene 
meuwe r i g t i n g , e a o n t d e k . 
ten aan dit vreemde land de 
geheimen^onzer volmaaktste 
en moeajelijkste kunsten. Hfi 
was de eerste die de Sne
zen het gebruik van het te-
Wgkaatsend teleskoop en 
* » . dejuchtpomp leerde 
feeimen Hij verbeterde hun, 
«e Aardrijkskundige kaar. 

|! ten, ontwikkelde hutt de 
nieuwere stelsels over de 
beweging der aarde en ster
ren , en faragt het door ge-

; gestadige inspanning en 
proefnemingen zoo ver, dat 
graveerkunst en plaatdruk 
er bekend raakten. Te mid-

) den zoo veler studiën en 
werkzame nasporingen, ver
gat Pater BENOXT nooit, dat 
hij Etiropa niet verten 
had, om geletterden te vor
men, maar om zielen voor 
God te winnen, ook hadhy 
het geluk van in zijnen per
soon de hoedanigheden* 
eenen ijverigen Missionaris 
en eenen zedigen geleerde 
te vereenigen. Zijne gods- -
dienstige deugden en 4a 

Apostolische ijver ssoaden • 
:hem beroemd hebben ge
maakt, zelfs al had hij ** • 
zijne kunde deze onderst!"' 
ding niet verdiend. E*».' 
bloedspuwing ontrukte hem» 
den 23 October 1774 pW* 
selijk aan de Missie t* 
Pekin» 

BBNOÏT (FRANCISKA & 
BINA PüZIN BK Ik M-&!' 
NIKUE) werd te lyon lB 

1721 geboren. Zij heeft f" 
schillende werken gesclire" 
ven, en zorg gedrage11/8' 
^ sekse te ï e g l v a ^ t 
v?n de verwijtingen, ^ e l 

men dikwijls atn dezel 
heeft gedaan, van zich «* 
«e wetenschappen en de let' 
teren te bemoeijen : » ^'f' 
zegt z i j , de staat noch «g 
te echtgenooten er iets »'J 
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verliezen, dat zij burgers 
aan den staat leveren, ge-
lpof ik , dat zij ook naar den 
roem kunnen dingen, kin
deren aan de Republiek der 
letteren te hebben geschon
ken." Men heeft van Me
vrouw BENOIT : i.o Journal 
m f ome de lettres ,'mélé 
de critiques ét d'anécdotes 
(Dagblad,', bij wijze van 
brieven met beoordéélïngen 
en .anekdoten doormengd.) 
—- 2.° 'Més principes, ou 
la vertil raisönnée {Mijne 
grondbeginselen of de bere~ 
deneerde deugd) ,1.759'». 2 
Dl.n in 12.° —WCJELIA-
NE oü les "Amans' séduits 
par leurs vertus (CE%IA-
NA, of de door Iwnhe deugr 
den verleide gelieven) 1766, 
jn 12.° —; 4..? Lettres du 
Colonel TALBÊRT(Brieven 
van den Kolonel TALBEBT) , 
1766, .4'Dl.? in 12.°; dit 
ïs het beste werk.der schrijf
ster. — 5.° SOPNROXIE, ou 
Lep ons d'une mère a saftU 
Ie (SOPHROWA of Lessen 
eener moeder aan hare doch
ter),' en verschillende Blij' 
spelen, die niet tentoonee?-
Je zijn gevoerd. 'Mevrouw 
liÊENQïT is in 17S9 overleden. 

BENOZZO Gozzow, eën be
roemde ïtaliaansche schil
der, in 1400 nabij Flören* 
Ce geboren, maakte zijnen 
naam in ftalië ; beroemd. 
Zijn'meester en gids was 
PRA. - GcIOVANNI DA FiESOLE. | 
Door zijne zorg geholpen, 
en door de natuur onder* ' 

steund, overtrof hij al de 
schilders ' van zijnen tijd. 
Rome, Florence en verschei
dene ïtaliaansche steden be
zitten schilderstukken van 
hem, waarvan de merkwaar
digste zijn, de schilderstuk
ken op natte kalk, welke 
men": in liet Campo- Santo 
van Pisa ziet, en de twist 
der ï)öótoren,eene schil
derij, in de hoofdkerk diep 
zelfde stad geplaatst. H|j 
heeft de eer gehad, aan RA-
PHAëL .verscheidene malen 
tot model te dienen," daar 
deze "kunstenaar zijne talend-
ten zeer op prijs Stelde. Bfi-
NOZZO is in 1478 overleden;-

BENSËRADE ( IZAAK DE) 
Werd in' 1612 te Lions, een 
stadje in Opper-Normandijë 
geboren. Hij was pas acht 
jaren oud, toen de Bisschop, 
die. hem het H. Vormsel toe
diende, hem vraagde, óf hij 
zijnen Hebreeuwschen naam 
van IzAak niet in eenen 
Christelijkennaam wilde ver-; 
anderen. — » Zeer gaarnej 
antwoordde het kind, :mits 
ik er niets bij verlieze." 
De prelaat, door a"ezen inval 
bekoord $'zeide: » Men moet 
hein denzelvèn laten behou
den , hij zal hem betóemd 
maken." Ue Kardinaal van 
RiCHÈLiËïJ, wiens bloedver
want hij zeidè té zijn, gaf 
hem, na zijne volbragte stu
diën , eene jaarwedde van 
600 livres, die hij na idèli. 
dood des staatsdienaars door 
eenen kwalijk geplaatsten 
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kwinkslag yerlooiV De Kar-
dinaal MAZ'ARIN sraf er hem 
eene van 2000 livres, be-
halve nog andere inkomstett 
aan kerkelijke bedieningen 
yerbonden. Men gelooft, 
iflat dezelve meer dan 12,000 
livres bedroegen; eene in-
Itomste,, die zeker nooit be-
stemd werd, om minnedich-
ten. te betalen. BENSERADE 
was aan het hof zeer aan-
genaafn» "zijri bnUerhoud, 
door eene fijne scherts. sma-
kelijk gemaakt, vleide zelfs 
diegene , ten koste van wcl-
!ke hij hetzelye voerde. Hij 
ihuntte vooral nit in de ballet-
verzen, welke hij voor het 
hof vervaardigde, alvorens 
nog de Opera in zwang was. 
Hij had eene bijzondere be-
gaafdheid yoor dergelijke 
stukken. In de rpllen van 
personen der oudheid en der 
fabelleer deed hi] levendige 
en ."schampere s'childeringen 
yborfcomen van het karak-
t e r , -dei neigingen en min-
liarjjen dergene, welke de
zelve voorstellen. Het ge-
heele hof was in 1651 ver-
deeld aver het klinkdicht van 
JOB door BENSERADE , eh over 
dat van URANU "door Voi-
TORE. Er pntstond«i twee 
partijen de Jolelinen .en 
Uraninen. De Prins van 
CONTI stond aan het hoofd 
der eerste;j en zijne zuster 
Mejufvrouw DE LONGUEVIL-
tBaan dat der andere. Die 
belie klinkdichten maakten 
alstoen veel geruchts, en 
indien dit met had plaats 

gehad, zou men er thatts met 
over spreken. In hfetbegin 
der neiging van IIODEWUK 
XIV." voor hk VAM-IEIIE, 
belastte deze Dame BENSE
RADE , dm voor haaraanlis-
ren ihinnaar te schrijveni 
bok bragt hij de Herschep 
pingen van Ovimus in ver-
zeh , een werk, 'dat hem 
daarom alleen tot eer rer-
strekt, wijl het op Wei 
des ;Konings, ten gelmtilce 
van Mg.r den Dauphin weid 
Vervaardigd. De bevelen der } 
vorslen kiinhen ijver intoe- i 
zemea, maar zij schenbn 
geene talenien. Dit werk j 
strekt daarvan te bewijze. j 
Niets werd verzuimd, om j 
hetzelye met al 4e typogra- \ 
jihische pracht te versieren. 
Het werd op het Louvre op [ 
het schoonste papier gedrakt, 
en met prachtige platen ver-
sierd. Zoo vele vobrzorg 
was echter niet in staat het- ; 
zelve van hekeling te te- j 
vrijden. CHAPELLE antwoorf' 
de den schrijyer, die he" 
een exemplaar had gezondei 
door een vers, dat â u8 
eindigde: 

De ces roiideaux "un Iivre ton* 
nouveau, " f„ 

A hien des gens n'a Pas 

l'art de plairej . 
Mais quant a moi je troutf 

tout fort beau , ,. 
Papier, dorure, image, <*" 

Hormis Ies vera qu'il Ia 

laisser faire i 
a X,A. FONTAINE. 

BENSERADE bragt de Iaafs^ 
jaren zyns levens in &oi" 
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vruchtige oefeningen door: 
zijn eenig vermaak was, zij-
nen tuin te versieren en aan 
te kweeken. Hij overfeed in 
1691 aan eene aderlating, 
waarbij de heelmeester hern 
de polsadier afges token had. 
Hij Was sedert 1674 lid der 
Fransche Akademie. Boi-< 
IEAU zeide aan eeri zijner 
yrienden, dat de geestige 
invallen hem zelfs itl zijne 
Jaatste oogenblikken r niet 
verlieten. Toen eenige uren 
vddr czijnen dood, zijn ge-
iieesheer hem een gekookt 
hoen had voorgeschreven; 
antwoordde hij: » Waai'om 
gekookt, wijl ik gehakken 
hen?" — » BENSEUADE , " 
zegt een later kunstregter., 
»wordt, wijl gedurende zijn' 
leeftijd, zijn roem zijne ver-
dienste overtrof, thans veel 
minder geacht, dan hij waar-
dig is . De nakomeling-
schap wordt aliijd gestreng 
ten opzigte van de schrij-
vers, waarvan de tijdgenooten 
al te lifftzinnig te veel op-
hef hebben gemaakt. Men 
lean aan BENSERADE , de vcr-
dienste eener buitengewo-
Jie vlugheid om verzen te 
maken, niet weigeren." Zij
ne gedichten zijn in 2 Dee-
len in 12.in0 verzameld, 
1697. 

BENSI (BERNARDUS) den 16 
Julij 1688, te Venetie, uit 
eene oorspronkelijk Piemon-
tesche familiegeboren, ging 
in 1705 on der de Jesuiten, 
en werd er met het ondertfijs 

der zedehjke godgeleerdheid 
belast. Reeds sedert eela 
aantal jaren nam hij deze 
bedieningen waar, toen hij 
eenige schriften in het lichfc 
gaf, waarin men stellingeh. 
meende te ontdekken, wel-
ke strekten, om de rekke-
lijke leer te vernieuwetf, 
welke men wil, dat sommi-
ge schrijvers dier maatschap-
pij in de zedeleer zouden 
hebben ingevoerd. Men vond 
er vooraf dit zonderlinge 
denkbeeld in , dat de ge-
woonte der zonde, dezelve 
verschoonbaarder inaakte, 
wijl door dezelve" de tegen-
stand moeijelijker zijnde, de 
Vrijheid, al's ware het, daar-
door verzwakt werd. Pater 
BENSI werd door Pater CON-
OINA, een' grooten tegen-
stander dier leef over de
zelve aangerand; en hoewel 
BENSI verklaringen aanbood, 
en dat theologahten zijner; 
brde hem hadden trachten 
te verdedigen, zoo werd hij 
echter verpligt zijne stel
lingen te herroepen. Zijne 
overs tea zonden hem haar 
Padua, alwaar hij in 17(50 
overleed. Men 'heeft van 
hem: l.o Praxis trilunatig 
consQientm, Bologna, 1742. 
"— 2i° toissertatio de Casi-
fais',. resermtis , Venetie, 
1643. Het zijn deze beide 
werken, die aanleiding tot 
de censuur hebben gegeven. 
BENSI heeft er nog eenige 
andere zamengesteld. 

BENSON ((JEOKGE), ee» 
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Presbyteriaanscli leeraar, in J} 
1699 te Great-Saïkeld in de 
provincie Cumberland gebo
ren, en in 1763 , ' n a veel 
tegen de gewaande filozofen „ 
te hebhen geschreven, over- j, 
leden.' Men heeft van hem 
in het Engelsch: 1 ° Com-
mentariën op de Brieven van 
den heiligen PAULUS* — 2«° 
Predikutiën. — 3,° Leven 
van JJSSVS CHRISTUS. — 
4.° Be Christelijke Gods
dienst s overeenkomstig de 
rede, 2 Deelen in 8.™ — 
5«° Be stichting van het 
Christendom, 1735, 2 Dee
len in 4. t0 

BENT (JOANNES VAN DER) , 
èen beroemd Amsterdamsen 
schilder, een leerling van 
JOANNES VAN DEN VELDE , 
hield zich, wijl hij geene nei
ging tot den huwelijken staat 
gevoelde, steeds onder vreem
delingen op. Gedurende eene 
afwezigheid van eenige da
gen, ontstal men hem eene 
som van 2000Guldens, wel
ke hij in eene geldkist had 
gesloten, en dit verlies maak
te hem zoo treurig en zwaar
moedig, dat hij weldra in 
eene ziekte verviel en stierf. 

BENTABOLXE (PETRUS) , ad-
vokaat, en zoon van eetien 
aannemer der levensmidde
len, deed zich gedurende de 
omwenteling door den woes-
ten i j v e r 0pme rk en, Weli£eil 
«II .in verschillende gelegen-' 
«eden aan den dag lelde 
Zijne republikeinsche geest-' 

drift verschafte hem eerst den 
post van algemeen procu
reur, bij het Dep.1 van den-
Nèder-Èijü, dat hem kort 
daarna verkoos, om hetzelve 
bij de nationale conventie voor 
te.stellen, alwaar hij stee* 
met dé o^erdrevenste partij 
ën, voor de gewei digste maat
regelen stemde. Nadetisfej 
van JSeertoi?ide , stelde Af 
voor, om DUMOURIEZ instaat 
van beschuldiging te stelles; : 
ten tijde van den Vendeésclw 
oorlog, wilde hij dat B« 
40,000 man derwaarts f 
den en te Parijs en orofi? 
gende gewesten het a!a» 
kanon lossen zoude; eeng«" 
zworen vijand van BOBS»"01" 
RE zijnde , stemde hij H® 
verscheidene maatregelen,' 
door dien wreeden repubi'' , 
kein voorgesteld. Het«'! ? 
BENTABOLLE, die deconj* i 
tie permanent deed verl* -\ 
ren, en BARRAS tot W •' 
hebber over. de gewape"l 
magt deed benoemen. « 
was lid van den raad J 
vijfhonderden, vocht in''' 
met. GOÜWLLEAU en F " ^ 
NAI, zijnen ambtgenoot»,_ 
gafhemeenen steek mW«B 

degen. Deze ürtftigfj*! 
stuimige man boog•»<*'-. 
ter somtijds naar de <0* 
figheden; daar hij &L 
d weepzuch tige demag°°S * 
en dan weer voor ntaatr L 
len van zachtheid en ge' 
tigdheid stemde. Mf 
leed den 22 April l^8' 

txp 
BENTHEM (HENDRIK 
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DOLF) Opperbewindhebber te 
Marburg, in Dmtschh'nd, 
was een bekwaam godgelèer-
d.e.,.. die zich door zijne getna-
tïgdheid beminnelijk'maak
te. Hij reisde niet alleen 
tot zijn eigen nut, maar ook 
tot dat van het publiek, voor 
hetwelke hij na zijne terüg-
komst in het licht gat: Slaat 
Her kerken, Universiteiten 

. énCollegiën van Hol tand en 
Mng-elatid» Hij heefteene 

, ménig'te aanvullingen voor 
deze beide werken nagela
ten,. Hij had er eenige an
dere in het licht gegeven , 
en werkte aan eene Verde
diging der schrijvers j ; die 
over dé waarheid van den 
ChHsteïyken Godsdienst 
hébben geschreven. ,Men 
heeft ook onder zijne papie
ren gebonden een Onderzoek 
der overeenkomst iusschen 
de Angttkaansche en Luther-
'sche kerk. Hij overleed,.te 
Btarbürg den 9 Julij 1724. 

BENTIVOGLIO (HANNIBAL) , 
maakte zich meester v van 
Bologna, alwaar hij tot ïn 
biet jaar 1445 het bevel voer-
Se, iia welk jaar hij, in de 
Icérk,van den heiligen Jo-
ANNEs'dpor de CANEDOLI'S en 
Oïü&lERi's ,«, die hem tot 
peter van eene dochter uit 
hun huis benoemd hadden, na 
eene geveinsde verzoening, 
Vermoord werd. — JPANNES 
BENTIVOGLIO , 'zijn zoon, volg
de 'hem op, en handhaafde 
aich door eene wreefle staat- ,. 

' v ï V . DEEL. " Cf 

ïun \ F'J dee<1 verschei-
'j dene derMALVEZZISsterven, 

en verdreef de MARESCOT-
M s wyl beide hem het be
stuur trachtten te ontweldi-
gen, Voor het overige wasï 
hij een der grootste mannen 
van zijnen tijd, een uitmun
tend soldaat, een wijs veld
heer. , onversaagd in het ge
vaar, Jen de getrouWSfe 
vriend. * Hij sloot een Ver
bond met Paus SIXTUS IV. 
én met HERCULES , Hertog 
van Ferrare} tegende Ve^ 
netianeh, sloeg HIERONYMÜJS 
RIARIO, en kantte zich ott 
eène edelmoedige wijze aan 
tegen CiESAR BORGIA, dèit 
zoon van Paus ALEXANDEK 
VI. Toen in 1506 JULIÜS* 
II . .te Bologm was geko
men, verdreef hij JÓANNES 
BENTIVOGLIO, en deszélfs 
geheele familie uit hetzelve. 
Men vermoordde er eenige 
zijner kinderen, men plun
derde zijne goederen, zelfs; 
zijn huis werd door het volle 
vernield, en dit alles ge
schiedde op eene Barbaar-
sche wijze tegen het hem ge
geven woord. Hij begaf ziéh 
naar Milane, andere zeggen 
naar Bussetlo , in het Par-
piesaansche, alwaar hij in 
Ï50S, in den ouderdom van 
bijna 70 jaren overleed; 

[ BENTIVOGLTO (HERCULES), 
in 1507 te Bologna uit eene 
aanzienlijke familie geboren, 
die in deze stad langen tijd 
het gebied heeft gevoerd, en 
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heef, door zijne moeder, van 
AxFONsüs I . , Hertog van 
Ferrare, bekleedde niet al
leen eenè eerste plaats onder, 
de . Jttaltóansche' dichters! der 
zestiende eeuw, niaar Was 
daarenboven een der be
kwaamste edellieden Van zij
nen tijd. Hij muntte in alle 
ligctaamsqefeningen, in de 
föori- en zangkunst uit. De 
Hertog van terrttre gebruik
te hem in verschillende ge-
Wigtige aangelegenheden, in 
welke zijne talenten niet 
minder schitterden i dan in 
zijne gedichten. Hij over
leed te Venetië in 1573, in 
den ouderdom van omtrent 
60 jaren. Zijne gedichten, 
verscheidene malen gedrukt, 
berden in 1719, ;te Parpg 
•ü 1 2 £ ! e ™ e , , d - Men Vindt 

vSf mfUo (Gfumo), te 
f'mre in Jm uit dk^ 
t ^ e als de voorgaan-
8J gloren, yan 1607-1615 
f ^ s f* Vlaanderen,.<* 
1622 nJk v a n •'«*« tot 

^ed. ïtAf Kar<»maals-

«tel 2 \ 0 m ' o n d e r den 
ÏVa»* L beschermer der 

JJ den Heiligen Stoel, Voo; 

^jn6 zachtmoedigheid »!•• ' 

zijnen vriend, tot depause-
lïjké waardigheid', hebben 
doen verheffen, indien lif 
gedurende het Conclave èn 
7 September lé44 niet over-
leden was. Hij heeft nage
laten ! T A Geschiedenis èi 
Oprlqgen in Vlaanderen 
in het italiaansch, 3 Dl» 
in 12.mo, Eeiileti, 1635-
36 --*. 4Ó\en té Pan)'* op 
de koninklijke drukkerij. 
De protestanten komen .wt 
de Catholijken öVéreen, ^ 
deze geschiedenis ëene fr ) 
leste i s , welke men**' l 

dat onderwerp geschrti® 
heeft. — 2.° Menlori^ 
door den Abt!'VAVRAcin^ 
Fransch vertaald, f&tf'* 
1713 en 1722, 2 DLft in 

12.™ Dezelve bevattend 
voornaamste gebeurtenissen) 
gedurende, zijne Nuntiaf»»1 

in de Nederlanden en*1 

Ffanlirijl voorgevallen'" 
3..° - Brieven door VEI®10?1 

in het Fransch vertaald» f 
12.no, Parys, 1672 en W< 
dezelve worden zeer g^00"1' 
~r &° ' Relazione d®l\l 
ffonoti di Francia,Wp 

in de Verzameling zy'nerC 
Jfen voorkomt, Partf*®? , 
mfol. Weinige latere Sm. 
^ r s hebbenbeter v ^ 

?»^ J e GeschiedsM (. 
d « Oudheid vergeleke» „ 
worden, dan BENTIVOGI-10' 
«ijn stijl is ongedwonffj 
natuurlijk en zuiver. % 
aanmerkingen verraden ff 
buitengewone ervarennd» 
Staatkunde en in de kf1» 
van het menschelijke ^ 

http://12.no
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Hij schildert met waarheid 
en vuur. » BENTIVOGMO , 
zegt zijn vertaler, heeft de 
talenten van eehen letterkun
dige, en van eënen staatsman 
doen schitteren. Door deze 
tvrée ;titels • heeft hij zijne, 
eeuw beroemd gemaakt, en 
dezelve zijn onbetwistbaar , 
daar zij klaarblijkelijk in 
zijne" schriften doorstralen. 
Men kan een juist oordeel > 
over zijne studie, en over 
zijne verkregene geschied? 
kundige kennis, alsmede.van 
de beste geschiedschrijvers; 
der oudheid, op welker voet-" 
spoor hij met zoo Veel roem 

* heeft gewan deld , vellen ,; 
door-zijne beoordeeling der 
Geschiedenis yan den Jesuit. 
STRABA , f zijnentijdgenoot en 
vriend." ; 

- BENTIVOGMO (HiEaoNïr.ïüs) 
van Bologna, werd door 
Paus GBEGORIÜS XÏ'II. tot 
Bisschop van M'Iontefiascone 
benoemd. Hij was in de 
Grieksche, Hebreauwsche en 
Latijnsche talen zeer erva-
T6n , en overleed in 1601., 
-te Motttejèascone in den ou
derdom* van 80 jaren. Be 
familie: BENTIVQGMO , 'Waar
toe „JIiERONYMUs behoorde, 
Js dezelfde al? 'die van, Gu-
•Eto", van FOSSOMBRONE ,. van 
SASSO-FEREATO .;erv van- BO
LOGNA » hetgeen bij vele ge
legenheden en in lfi30 ia 
de bewijzen van adeldom 
door den Ridder- LODEWBK 

BENTIVOGI-ÏO 'BE, FöSSOMBpo-
- • • • : / : • : • * . . : • . ; , « 

„ NE opgemaakt, is aangetoond. 

BENTIVOGttO (COMJELIUS) 
van .; dragon,, Kardinaal-
Priester van den titel der H. 
CECIMA , zaakgelastigde des 
konings. van B^a^j^JPHi.tiip-
PUS V. b|j het hof vanfiozgé, 
..werd den 27 Maart 16.8$ "te 
jFerrare geboren. Hij werd 
achtereenvolgend den 2 De
cember ï 608 tot Göuvernené 
van Monlalto, in de maand 
OctQber 1706 tot Schrijver; 
der Apostolische kamer, er* 
den .1 Augustus 1707 tot 

. Wapen-Commissaris van den. 
Kerkeïijken Staat benoemd. " 
.Den JM.October 171 I einde
lijk tot gewoon Nuntius hg 
het hof van Frankrijk > be
noemd zijnde, werd hij den 
16 Maart 1712 tot Aartsbis
schop van Carthago geko
zen, en den 3 April dooi: 
den Kardinaal PAtiwrcci -ge
zalfd , waarop hij Mopie ver
liet , ten einde zich naat 
FranRryh te begeven, al
waar bij den 19 Jalij van: 
hetzelfde* jftfur te Font dim-
bleau f5?jni3 eerste bijzondere 
audiëntie 'bij den Koning had. 
Den 23 van. de volgende 
maand October deed hij zijne 
openlijke, intrede m Far,i/s, 
-en Jiad'deitt 2& te fersmlUs 
zijne, eerste openbare audiën
tie- bij. -den' l&ziing, zijnde 
telkens door des Graaf B'IÏAR-
CO0KT van' het' Imis van JAO-
tfiariïïgejz vergezeld gewor
den. 'Na; den tijd van .zijn 
gezantschap tot wederzijdse!* ' 

2 • r . •. • ; • - . - • • ' • . : . . • . : , - \ 
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genoegen van beide de hoven 
vervuld te hebben, had hij 
den 26 September 1709 zijne 
afscheids audiëntie bij den 
Koning, en vertrok: den 16 
October van Parijs, om naar 
Italië terug tekeeren. Eer 
dat hij daar was aangeko
men, benoemde hem Paus 

. CIEMENS XI. den 29 Novem
ber tot Kardinaal, en hij 
hield in die hoedanigheid dèn 
21 Januarij 1720 te Rome 
zijne openbare intrede, en 
van de gewone cavalcade ont
heven geworden zijnde, ont
ving hij den 25 van dezelfde 
maand in een openlijk con
sistorie den Kardinaalshped. 
De Paus benoemde hem iri de 
volgende maand Maart tot 

, gezant van Bomagna, enden 
•15 April van hetzelfde jaar, 
na in een geheim consisto
rie de ceremonie van hem 
•den mond te sluiten en te 
Openen voltrokken te heb-
hen, gaf hij hem den titel 
van ff. HIEROXYMÜS der 
SlavoniSrs, welken hij na
derhand met dien der H. CE-
CIUA. verwisselde, De Ko-
aing van Spanje hem tot 
aijnen Minister bij het hof 
van•Bom benoemd hebben
de, zag hij van het gezant-

tegaf zich den 13 Septem
ber 1726 naar Rome, om ai-
«aar de zaken van zijne Ca-
tholijfce Majesteit te bezor-
m, waarmede hij nog be. 

-.:«« was> toen hij den 3n 
] W v é r 1732 aan "ene 
W e k t e van v } j f d a ^ 

overleed. Nadat zijn Iig-
chaam geopend en gebalsemd 
was, werd hetzelve naarde 
kerk der Religieuzen van 
de H. CECIMA in'Trastevere, 

.waarvan hij den titel voer
de, overgebragt, eli den 
volgenden dag, nadat men 
zijne lijkplegtigheid gevierJ 
had, waarbij 25 Kardinalen 
met al de Prelaten tegen
woordig waren, begraven. 
De Kardinaal BENTIVOGU» 
was de broeder van den Mark
graaf LoDEWIJK BENTIVOGW» 

van Ar rag on, aan weP 
de Koning van Spanje'^® 
maand October 1730 f»01 

hem en zijne opvolger*; ^ 
eertitels en de inkomst 
van Grande ymSp^6^' 
leende, welke hij vroegf 
aan zijnen oudsten zoon,ilt 

zonder mannelijke nakome
lingen achter te laten ovei' 
leden was , had toegesfe* 
Deze oudste zoon was H8" 
POLYTÜS B E N T I V O G H O V3" 

Arragon, een edele Ve«e' 
tiaan, Patriciër van i ^ f 
r*» m Grande van Spaf' 
met welken titel hij -tfj 
maanden'vo'ór zijnen *•*' 
voorgevallen te 'Mantel 
de maand N o v e m b e r ^ 
*n den ouderdom van33.L 
ren, begiftigd werd- ^i 
was met MARIA Ajn^JJj. 
ZAGA prinses van het " j . 
ge Roomsche huis geh«f' 
hij liet haar eenige »»aanll:e 
«wanger en moeder van * 
tweejarige dochter ad»» 
4 j was te Rome des nacj 
tusschen den 27 en &&tl 



B E N . 101 

vorige maand Februari] be
vallen van PHILIPPUS ASCA-
NIUS EoMANÜS FRANCISCUS 
BENTIVOGMO , aan welken de 
plegtigheden van den doop 
den 17 der volgende maand 
Maart, in het paleis van 
Spanje door den Kardinaal 
BELLUGA, beschermer dier 
kroon, met een'grootentoe
stel en veel pracht werden 
toegediend; doch dit kind 
overleed in den ouderdom 
van 7 maanden en 12 dagen. 

«BENTMY (RÏCHARD) in 1662 
te Waliejield in het graaf
schap York geboren, in 1693 
tot opziener der koninklijke 
boekerij, in 1700, na den 
geleerden JUTEL , tot bestuur
der van het Collegie derDrie-
ëenheid te Cambridge, en in 
1707 tot Aartsdiaken van Ely 
benoemd, overleed in 1742, 
na Onderscheidene werken 
in het licht gegeven të heb-
ten. De voornBamste zijn ; 
ï ' ° Preken tegen de onge-
loovigen. BENTLEY was de 
eerste, dien de 50 ponden 
sterlings te beurt vielen, 
welke BOYIE in zijn testa
ment aan den godgeleerde 
vermaakte, die in acht pre
ken , in den loop van één 
jaar gehouden, den natuurlij
ken en geopenbaarden. Gods* 
dienst verdedigen zoude. — 
2.° Eene uitmuntende We
derlegging, onder den ver
dichten naam van PHIMXEU-
THÈRE van Leipzig , van de 
al te beruchte Medevoering 

•• Q 

] yan COIAENS over de vrijheid 
vandenken. — 3.» Vele ge
leerde Uitgaven, van Gfriek-
sche en Latijnsche schrij
vers , welke hij niet aantee-
keningen verrijkt heeft. 

BENTZERADT (KAREI, HEN
DRIK) , Abt van Orval, een. 
beroemd klooster der Cis-, 
terciënserorde in het hertog
dom Luxemburg, twee uren 
van Montnièdy gelegen, werd 
te Echternachl';, eene kleine 
stad van dat Hertogdom ge
boren. Zijn vader was een 
edelman, die in Franschen 
dienst was. KAREL HENDRIK 
begaf zich in de abdij van 
Orvalj en nam in den ou
derdom van 21 jaren hetor-
deskleed aan. Tot Abt ge
kozen, bestuurde hij dat 
klooster gedurende 39 jaren , 
en handhaafde er de strenge 
hervorming, welke hij vol
gens den eersten geest der. 
Cisterciënserorde had inge
voerd. De Abt BENTZERADT 

[ overleed den 12 Junijl707 te 
Orval. Zijn grafschrift, het
welk hij zélf vervaardigd had ,•• 
werd in de kerk gevonden» 

BENVENUTI (KAREL), een; 
Italiaansch Jesuit, den 8 
Februarij 1716 ? te Idvorno 
geboren, bood zich in den 
ouderdom van 16 jaren aan, 
om het proefjaar bij het get 
zeischap te ondergaan, en 
verbond zich naderhand doos 
de laatste gelofte aan het
zelve, doch moest de ver? 
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iiietiging van hetzelve zien. 
Zijn Smaak had hem tot de 
beoefening der wiskun di-
ge wetenschappen gedreven, 
doch hij verwaarloosdejiier-. 
om echtët dë dichtkunde en 
Welsprekendheid niet. Hij 
Werd^gelast, om, te Ferm 
de wijsbegeerte te gaan on
derwazen. Gedurende zijn 
verblijf aldaar, was Pater 
goscówicïr, die aan het 
Koonische collegie de wis
kunde onderweesy vèi-pligt 
geWëëst, om zijnen leerstoel 
voofc eenen tijd te verlaten , 
Wegens zijne werkzaamhe
den aan de groote kaart der 
Pauselijke staten, en m 
meende men, dien heVoefii-

W e n d e n vervangend dan 
aooi rater BENVENÜTI tebe-

p X ^ r ^ e m e n . Toen 

S t ë h e A l m m S wede, L 
JVe aa„ hefc K o o f e g e | i è . .ol^ 

waarin d e T ! ••< wi,»fly 

« e e n . 4 ^ e t 3 ^ t v e r . 

t) «iet was Le

kend gemaakt, zoo Werd tö 
antwoord echter niet gunstig 
opgenomen-, en veroorzaakte 
aan Pater BENVJENUM vele 
onaangenaamheden, welke 
hein deden besluiten om naar 
Polen te gaan, en bij den 
koning PONATKHVSKI, die hem 
kende en hoogachtte eens 
veilige verblijfplaats te m-
ken. Hij overleed te Wsi* 
schau, in September 1789, 
en heeft de volgende werken 
nagelaten: 1.°'Lijkrede tf 
LoDumuic AtfcAJANT, Bif-
schop van Spoleto, 17#-
2.° Een Oratoria, m '"• 
muzijk gebragt te wortoi 
onder den titel van 'CW# 
prescntata al tempio-^' 
§yiiopës> physicm genen-
lis, Welke thesis hij volgt® 
de grondbeginselen van W 
stelsel van NEWTON, hetwelk' 
hij even als Pater Boscowic» 
omhefeö ^ a d , verdedigd) 
1754 -iè 4.to L 4.° J)e *• 
mine ÜssertaUo. plip^ 
eene awdere thesis volgeDS 

dezelfde grondstellingen^: ; 
dsdigd. Eoséowïci had*» 
aan dia verhandelingen, «'eJ' 
ke BÉNv'Èisoï'it):zfe"k ^ 
den ssljnde, niet h a d i f 
Men . afwerken."-7- S' "' 
refessimi^ sul Jesuifi^' 
te de vernietiging dfit • ' 
«««ten j- e e ï l e bitse ï f !S 
WpordiMg van een gêseW11 

tegen de Jèsuiten onder f 
titel van Rifiessioni séK 
Wiitmo. Dit antwoord 8* 
inleiding, dat men "e,H 

«oodiBaaktè, om Rome te v#' 
laten. 
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, BENYOWSKI (MAUHOTS AU
GUSTUS graaf van), in 1741 
in Hongarije, uit eene Pool-
Jsche familie geboren,^ om
helsde de partij der wape
nen, begaf zich in1768, in 
het Poolsche verbond, werd 
krijgsgevangen gemaakt, en 
naar Kamtschatka verban1-1 

nëh. Het middel, om te 
óntvlugten, gevonden heb
bende, Ijezócht hij verschei
dene landen, en overleed den 
23;Mei 1786 op hetéiland#i«-
dagascar, alwaar hij arbeid
de," om in naam van het hof 
van Frankrfy'h eene volk
planting tot stand te brengen. 
De Reizen- en Gedenkschrif
ten té Parijs in lYQl, in 
2 dïln in 8.VO öttdfer zijnen 
haam In het licht gegeven, 
zijn in3 vele opzigten enkel 
eene >oman, in welke het 
moeijelijk i s , om de wezen
lijke daadzaken, van datge
ne , hetwelk enkel de vrucht 
der inbeeldingskracht i s , te 
onderscheiden. 

BENZELIÜS (ERICH) , doctor 
in de godgeleerdheid, lai-
tersch Aartsbisschop van Up* 
Sal, en onder-kanselier van 
de universiteit dier stad, 
overleed in 1709, .indenou
derdom; vaö 67 jaren. Hij 
was uit eeije ieer onaanzien
lijke familie geboicen, en had 
zijne fortuin aan iijne talen
ten en verdieastetttrdankèri: 
Èr hestaat- tan : hem r 1 .ö 

Eene, Uitgave van den Bij-
hel in het Zweedsch,''Bioki 

holm, 1753 in fol. — 2.° 
Een^ Kort begrip der Ker
kelijke Geschiedenis, — 3.9 
Onderscheidene werken ove? 
de H. /Schrift en over de 
Godgeleerdheid $ er straalt 
geleerdheid in door,l en het 
is te betreuren, dat dezelve 
niet de dwalingen zijner sek
te bezoedeld zijn. BENZÈM"* 
Us had drie zonen, die alle 
drie achtereenvolgend Bis
schopvan D^ya/geweèstzijn. 

BEOLCO fANGELO) , <BTJ.ZAN-
TES bijgenaamd, werd te Pa-
dua geboren, en overleed In, 
1541. Hij beoefende van zij-> 
ne jeugd af, het gelaat •'," de 
gebaarden * en de taal-der 
landlieden, en ontleende van 
dezelve al het naïve, be
vallige en snaaksche» Het is 
het'Vade. mecum der Italia-
nepi Zijne BoerscheKlncMr 
spelen, hoewel in eenen la
gen eri populairen stijl ge
schreven, bevallen aan de 
lieden van smaak, wegens 
de juistheid, waarmede de 
landlieden in dezelve zijn 
voorgesteld, en wegens de 
schauopwoorden, waarmede 

•dezelve voorzien zijn. Hij 
wilde liever de eerste in dat 
soort; zijn, dan de tweede 
in êen meer verheven» Zij<-
he voornaamste stukken zijn: 
IM Vaccaria, Vancohföanq', 
la Moscïietta, la Mörinn* 
la Piovdna enz. Dezelve 
Zijn met andere dichtstük-
ken van gelijke soort in 158^ 
in l£.vo onder den titel van; 

4 -• ' • ' : 
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Tutte te opere del famosis-
simo BuZantes, in het licht 
gegeven. • 

BERAMJUS. — ZieBERATJLD 
(NlCOiAAS). 

t 

r BERARD (Heilige), deze en 
deszelfs medegezellen waren 
tie eerste van de orde van den 
Hi FRANCISCUS, die te J\la-
rokko yoor het Chris telijke 
geloof den marteldood onder-
gingen. Toen hunne ligcha-
men door de zorg van den 
infant PETRUS , zoon van Ai> 
3PHONSUS II . naar Portugal 
gevoerd waren, met het 
voomemen, oni er de kerk 
van Conimbro mede te be-
gunstigen, bleef de muil-
ezelin, die dezelve trok, 
voor de kerk van het heili
ge kruis stilstaan, en wilde 
geen voet verder gaan, v6dr 
dat men de deuren dier kerk 
Jiad ,open gemaakt, De kerk 
Sbinnen gegaan zijnde, yiel 
zij voor het hooge altaar op 
de Knien, eh stond niet op, 
vdor dat men naar die oyer-
hlijfselen had afgenomen, 
"welkealdaar in zilveren kas-
ten met kcwtbare steenen be-
zet , bewaarft^orden. Ditis 

i oorzaak geweest,' Ut de H. 
ANTONIUS van Padua, die 
toenmaals religieus in dat 
hniswas , met toestemming 
aijner oversten, in de orde 
van den H. FRANCISCUS is 
overgegaan, in welke hijge-
Jegenheid hoopte te vinden, 
°ni in navolging van dege-
ne, welke men van MaroUo 

overgebragthad, den martel
dood te ondergaan. 

BERARDIER (DIONISIUS), 
doctor eh syndicus der The-
ologische faculteit van Pa-
rijs, te Quimjper geboren, 
was te gelijkertijd grootmees-
ter van het coliegie van '&• 
REL den Groote. Welke zorg 
hij ook aanwendde, om ei 
de tucht en de goede grond-
beginselen te handhaven, wa
ren echter deleerstelselsvan 
den dag, in dieschuilplaats 
doorgedrohgen, en het on-
kruid was er in-groote hoe-
veelheid met de goede tar-
we vermengd. Reeds Wa" 
ren de kenteekenen dierpesfc 
zigtbaar; doch toen de piu-
wenteling losbarstte, k°n 

men aan hare verwoesfingei1 

niet meer twijfelen: de fcwee» 
kelingen uit het collegie van 
LODEWUK den Groote gegfj1 

zijnde, onderscheidden iw'1 

door hunne geestdrift, n»' [ 
men deel aan de afschufff ; 
lijkheden dier rainpzaligei'J* 
den, en figureerden owl 

de voornaamsten der conf̂ ' j 
tie. De Abt BERARDIER w«rJ 
tot' lid der staten generaaJ 

benoemd- Hij stemdeinj6" 
zelve met de regter ,WV 
en teekende in de "ni"elSl 

teits-raad de protestatie £ 
den 12, September 1791. «* 
moet smartelijk voor hem i 
weest zijn, om seder* , 
eerste verwarringen af. | 
MILLUS DESMOUMNS, SAIV i 
JUST en ROBESPIERRE, fl 
kweekeliPgen, het w e r ^ 
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digstft aandeel aan dezelve 
te zien nemen. CAMILLTJS 
DESMOULINS, had zijnen ou-
den grootmeester in een stuk 
getiteld: Mijn afScJieid van 
het Collegie geroemd. Meh 
wil» dat, toen hi) in h et hu-
welijk wilde treden, hij zich 
tot hem gewend zoude hiebben, 
om tiit zijne handen den huwe-
lijkszegen te bntvangeft (*)., 
hoewel de eed reeds van de 
Oeestelijken gceischt was , 
en BERARDIER denzelveh ge-
weigerd had. Men moet tot 
loif van denzelfden CAMILLUS 
DESMOUUNS zeggen, dat hi] 
BERARDIER vpor den moord 
yari September behoedde. Ge-
noeg andere trekken hezoe-
delen zijne gedachtenis. B E -
KARDIER overl'eed in 1794 i 
in den ouderdom van 74 j a -
ren. Zijne werkenzi jn: 1.° 
Principes de la fob stir le 
Gouvernement de VEglise 
en opposition avec le cler-
ge, on Refutation du de-
veloppement de V opinion 
de M. CAMUS. (Orondstel-
lingen dee Geloofs aangaan-
de het bestuur der kerk in 
tegenstelling met de G.ees-
telyhlieid, ofWederlegging 
der ontwikkeling van het 
gevoelen van den Heer CA* 
HIVS) , Parijs 1791, in S.vb.— 
2.° Les jprais principes de 
la constitution du clerge / 
en reponse a touvrage de 
M. JJAMVS intitule Jnstifi* 
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cation 'de mes principes etc, 
(De ware gevoelens over de 
Cdnslitutien der GeesteMj-
hen, ter beantwoordingvan 
het iderk van den ffeer CA
MUS, getiteld Regtvdardi-
ging imjner gevoelens enz, 
1791, in S.vo Volgens den 
schrijver van het artik'el B E ^ 
RARDIER in de Biographie 
Universelle, zou dit laatste 
werk hetzelfde zijn als het 
eers te , onder eenen andereri 

I titel herdrukt, nadaterreeds 
veertien uitgavenvan geweest; 
wareh. ' De schrijver van de' 
DicUonnaire. des anohymes> 
na hetzelve onder N . p 7655* 

! als het Werh Van ~BERAR# 
DIER aangekondigd^' te heb-
ben /• geeft hetzelve -deel 4 
bladz. 9 7 , hiet daft twijfeW 
achtig opj en yerwijst naau 
de lijst der pseudonymesV 
Onder den titel van: Tin doc-* 
ieur de Sorbonne* ; 

BERARDIER DE BATAUB 
(FRANCISGUS JOZEP) in de 
Biographie TJniverselle met 
den voorgaanden verward, 
hoewel hetgeheelonderschei-
dene personen z i jn , was 
Hoogleeraar aan de Univer-
siteit van Purijs\ l icenti-

\ aat in de godgeleerdheid , 
en Prior CommendatariuS 
der N . D . de Sertfueul; E r 
b.esfaat van hetn: 1°Precis 
d'histoire universelle, avec 
des reflexions (liort be-

5 '.• 

<*) De'Heer BARBIER spreekt dit voorrali tegen.. Rxamencrit* 
om. I. pag. loo. 
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grip der ülgemeem ge
schiedenis met aanmerkin
gen) 1766, in, 1&° in 1776 
met bijvoegsels in hetzelf
de^ formaat herdrukt: eèri 
Ma9gfljïc Werk > zoo Svel 
geschikt om voor degenen," 
die in de geschiedenis be
ginnen tot eene handleiding 
te dienen ? als ook'om de 
Toornaamste gebeurtenissen 
«ij,. Regenen, die dezelve 
r«eds beoefend hebben, in 
«et geheugen terug tp roe-, 
Cen.—- 2.° Essai surjeré-
cit, OM la maniere de ra-' 
cpnter {Verhandelingover 
m wrhaaltoon, cfwiïze 
™^erkaïen)Yl7Ï4fin 
t t i m**h* is verward, 
met aeer naairwkeurig ' en 
2 % ' g W h t dan het?ooïï 

S ^ ^ ^ n g e n i n v o o r -
S f ' ^ m a m e l i j k n i t m u n -
tende voorschriften over de 
AP«og le, over het verhalen 
f.er het heldendicht, over 
Je tooneelpoësij m over de 
SgW>.«lvJT 3.° Eene Vet 
¥&ng van den A N W - L I L 

«« stad i n o f i ' T t t ^ 2 e I f -

mmah^deSpoids] 

giie certaines matières ac-
gnièrent dans leur caki-
naiion (%erïiandeling om 
de oorzaak der vermeerde' 
ring van de zwaarte f welk 
sommige stoffen in hare 'w 
kalking verkrygen), ÏW, 
1 dl., in 4,w _ ;a.° Sur h 
rapport qui se trouve entti 
la cause des effets de l'è 
mant et ceïle desphènortM 
de VUectricitè (Over & 
overeenkomst, die 6r èestatf 
insschen de oorzaak &' 
uitwerkselen van den ^' 
steen e» die der'mtvfl' 
selen van de electric&}i 
1748, 1 DL, in 4 > - v 

Over datzelfde oriderff' 
Les énimwoo et les0im$ 

ne deviennent-ils èUtinfe\ 
que par rcotninmie^: 
{Worden $?, dieren e» ƒ 
metalen niet,eUctrié^ 
door dëgemeeèschap ï) ™ , 
stuk te Angérs bekro# 
vverd i 1749; De abt W 
RAUD vereenigdemet de IB^( 

«iteenïooperide talenten > * 
de diepste kennis, «iet |L-
zeldzame verdienste, '«J. 
?fgetrökkenste denkbeel^ 
«iet dtiidelijkheid te ' , 
Wikkelen en" mttedrw^ 
eene eenvoudigheid Ae»** 
*en en nederigheid van gr 

: ÖKRAtfiè (NlColiAAS))^ 
RALDDS ," ' van Orle0s .h 
boortig, onderscheidde ^ 
W het begin der XVI. «e;J 
pan üe universiteit van V 
rp's, door zijne ervaren^ 
m de fraaije letteren en i" • 
wiskundige wetenschar61" 
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«ft was de leermeester van 
den. Admiraal DE CoM&Nien 
van deszelfs- twee, broeders. 
Hij leefde niet lang na liet 
jaar 1539, en kon dus niet, 
zoo als sommige woorden
boekschrijvers beweerd heb
ben, in .1571 Pjrincipaalvan 
het Collegie van Moniairgis 
zijn ;, deze post werdalstoen 
bekleed door FRANciscus.BE-* 
jRAuib , zijnen 'zoon V; die 
Calvinist werd> ; 'Men heeft 
van, NicoLAAs BERAUX.B , ee-
ne Uitgave der werken van 
.€fuiiAAuiwE, Bisschop van 
•Parij's, 1516, in fol.; èene 
der Natuurlijke Historie van 
PIANIVS , en„ andere werken. 
Zijne, deugd en zijne' be
kwaamheden verwierven hem 
dé Vriendschap en de ach-' 
ting van ERASMÜS, "en van 
verscheidene andere beroem
de mannen. 

c-
 BERAULT' (JOSIAS), advo-

kaat bij het parlement van 
jRvuanen, onderscheidde zich 
door zijne kunde, onder de 
scegering van HENDRIK III. 
Men heeft van hem een zeer 
geacht Commenfarium .op de 
hundsrègten vanjNorman-? 
•dij'ê. De 5.e uitgave van : 
3650, en de 6.e van 1660, * 
in fol. zijn dé beste. ' D e j 
Boekhandelaars van Mouamn 
hebben in 16S4 de Gommen- j 
iaria van BEÏIAÜLT ; van GOT i 
DEPROI en AVIRON in 2 Bl.n j 
in fol., vereenigd. ; 

, ÏJEEAUM-BËRCASTEI. (AN-
TONWS HENDRIIC) werd in Het 

Bisdom Mets geboren, en 
was Pastoor te Omerviile, 
in het voormalige Fransche 
gewest Vexin, en daarna 
Kanonik ,van Noyon. Hij 
was een Jesuit geweest; 
doch het schijnt, dat hij 
geeiie gelofte heeft «fgelegcjl 
en zelfs de orde verlaten, 
had> alvorens dezelve in 
Frankrijk ontbonden Was.' 
Hij had bij dezelve, den 
smaak voor dé letter- en 
dichtkunde geput. Een klein, 

[ dichtstuk; getiteld: JLeseHn, 
de CaMariê {de Kanarievp-
get) f in 12.°, ïn 1754 ge>, 
drukt', was het werk, waar* 
mede hij zich bij de «wereld, 
bekend inmaakte. Dit stuk 
werd gevolgd, door de Ver
taling van eenen Spaanschen 
Roman, onder den titel van, 
Vóyages récrèatifs de Q.VE-
VJEJOO (Vermakelijke reizen 
van QVMVEDO) , * 1756, I 
Dl. , in 12.° Hij gaf in 1761 
eette verzameling van Idylles 
nouvelle» (Nieuwe herders-
zangen), in 8.v 0 ; en einde
lijk in 1747, een dichtstuk 
getiteld: Conquêle de la ten 
re promise (Verovering- van 
liet Beloofde Idnd)^ 2Dl.n, 
in 12,° in het licht. De eerste 
werken waren zonder gevolg; 
dat, hetwelk met den Gods
dienst in aaftraking kwani J 
haalde den Schrijver gestren
ge , doch wél verdiende he-
kelingën op den hals." Men 
verweet hem het gewijde 
met het ongewijde te ver
mengen, de schoone trekken 
der gewijde geschiedenis te 
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misvormen * en dezelvedoor 
verdichtselen, en de vefhe-
vehheid des onderwerps, wei-
nig -waardige beschrijvingen 
te doen vervangen. - Hetzij , 
dat deze aanraerkingen op den 
geest van den Abt BERATJLT 
uB BERCASTEii indrak heb-
ben gemaakt, of dat met de 
jaren zijne denkbeelden tot 
rijpheid zijn gekomen, het 
is ten minste zeker, dat hij 
eindigde met een werk,dat 
ajjnen staat beter paste. Hij 
ondernam eene Histoire de 
Veglise (Kerkeltfke Geschie~ 
dents), welke in 1778 in het 
licht begon te verschijnen, 
dezelve bevat 24 Dl.", in 
12.° en gaat tot het begin 
der achttiende eeuw. Het 
is grootendeels eeneverkbr-
ting dei? Kerkelijke geschie-
denis van FLEURY, aan wien 
tie Schrijver soms geheele 
stukken otitleentr, zonder 
hem aantehalen* Men kan 
liiet ontkennen'•; dat hij zeer 
beneden zijn voorbeeld blijft. 
Zijne Geschiedenis wordt 
echter zeei? gezocht, uit 
hoofdfe van de grondbegin-
seten, waarop dezelve steunt, 
en, 4a: mig, die hij in het 
wetk» *t4fc^«m daadzaken, 
door den p a i t l ^ ^ t onken-
nelijfc gemaakt, Tm®.:. waat-
heid voortestellen. t i^«lve 
i s daarenboven vrij wel ge-
schreven, en biedt verschei-
denheid en vlugheid aan. 
De vier laatste deelen zijn 
*»iet zoo zorgvuldig bewerkt. 
Ssoaainigen hebben dezelve 
aa»- IJE FECJUER toegeschre-

ven. Er bestaat eene twee-
de nitgave van dat werk, 
Toulouse, 1811. Eene der-
de Wordt er te Besangon 
in het licht gegeven, door 
een veryolg* vermeerdenf, 
waaraan men welligt tw 
zoo weinig zorg zal te kos* 
te leggen, als aan de laat
ste deelen des SchrijverS' 
Ook werkt men sederf eeni-
gen tijd(I830) aan eeneZuid-
Nederlandsche uitgave toaet 
Histoire- de Veglise, Men 
zegt,"dat de Abt BERAMT 
een kort begrip derzelvein 
6 Dl.n*in 8.vo had ontvvr 

fien, dat echter met in to* 
icht is gegeven. Deze gees-

telijke had ook aan het Jour 
nal eiranger medegewed{f* 
Men meent dat hij in tfW 
overledenis. Hetjuistetija-
stip van zijnen dood i* ecl)" 
ter niet bekend. \. 

BERCHEM. — Zie BERGBE* 

BERCHOIBE , of BER 
of BERTHEUR (PETRUS) & 
CHOKTCS of BERTHORIUS, « 
Benedictijner van *»» 
Pierre-du-Memin, e e n » 
d r iexuen van PoiW j f c 
legen , : was Prioor van 
ExMivs te Partis, en° 
leed in 1362rxHij * f T 
die op bevel van IConing^ 
ANNES , d© VertaUng *n

 $ 
Fransch van TITUS ^ ^ 
ondernam, Panjs l ^ U - . 
fol., waarvan men ve^fteTl 
dene schoone handsel"1^, 
in de Bibliotheek des % 
nSags te Parijg aantreft-
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is daarenboven de schrijver 
van het Repertoire, (Zaa/i-
register), of ZedelijkWoor-
denbouk des Bijbels Deven-
ter 107, in fol. enKeulen, 
1650, een werk, dat vrij 
slecht is uitgevoerd. Hij 
schreef hetZelye inIe.enejri.to-
ren , waarin hij, om eeftige 
niet zeer rogtzirinige•geyoe-
lens was opgesloteji geweest; 
doch bij: herriep,idezelvekv 

BERCHT (JOANNES VAN) , te 
Diest in de Provincie Zuid-
Braband gehorm, was Kano-
nik van St. SOLPICIUS ,. daar-
na Regulier - Religieus der 
ordevan den heiligen.Au(Jus~ 
TiNirs te Groenendml, maak-
te zich beroemd, door zijne 
deugden en zijne kunde. Men 
heeft van hem in h'andschrift 
Commentaritis in Evangeli-
um JJUCJE; — Commentari
tis in Psalmos DAVIDTCOS , 
door MARC0S MASTEMN , ee-
nen Religieus derzelfde orde, 
in bet Kent gegeven , die het 
ontbrekende, van den CXl V. 
tot den CXXXV. Psalm er 
Jbijgevoegd heeft. 

BERCHTOLD ( LEOPOII» , 
Graaf VAN)» m 1758 gebo-
ren, een man wiens geheele 
leven enkel en alleen aan 
den dienst der menschheid 
was toegewijd, want van den 
eenen kanfc, zocht hij de tra-
nen der lijdenden te droo-
gen, en van den anderen, 
die, welken den ondergang 
nabij waren, aan denzeiven 
te onttrekken. Met dat oog-

merk doorreisde hij geduren*. 
de 10 jaren Europa, en 4 
jareh Azieen Afrika. Al 
zijne ontmoetingen en opge-
dane kundigheden vindtmen 
in zijn Essay to direct and 
extend the inquiries of pa-
trio tic travellers, Louden , 
1789 ti2 Di.n Door zijne'uit-

, geloofde prijzen , waaronder* 
• ook een van 1000 Gulden, 
voor het> beste werk over 
menschlievende inrigtingen"tl 
heeft hij bijzonder veel nut 
gesticht.. Ook zijn deliefda-r 
dige gestichteniniJforawie, 
zoo iwel als de Reddingsge-! 
stichtenin Praag en Brunn 
zijn werk* Hij Ireisde door 

, Eurffpiscli- en Aziatisch-
Turkye, om een bescherni-
middel tegen de pest te ktra-
nen ontdekken, en toen de 
weldadige uitvinding van. 
JENNER , de koepokinenting 
bekend werd, zoo was de ver-
spreiding dezer inenting zijn 
Kevelingswerk. In den hon-
gersnood van 1805—1806 » in 
het Reuzen-gebergteylmthij 
op eigen kosten uit afgslegene 
geweaten koren komen. Ja 
eindehjk gaf de. menschen-
vriend, zijn eigen slotBuc/i-
tap^af Bttclilowitz, tot eeil 
hospitaal voor de Vaderland-
sche krijgshelden. Hij stierf 
als een offer der yaderlands-
en menschenliefde den 26 
Julij 1809, aan eeneaanste-
kende zenuw-koorts. : 

BERCKRINGER (DANiet), in 
den Pa Its geboren, studeer-
de te Groningen, en werd 

http://inIe.enejri.to
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daarna onderwijzer dei* kin
deren des konings van Bo
hème. Op aanbeveling der 
koningin, werd hij in 1640 
'Hoogleeraar in de beoefe
nende wijsbegeerte, en ift 
1648, Hoogïeeraar in de wel
sprekendheid, heide te C-
trecht. Hij nam bezit van 
dezë'Iaatstëi waardigheid na 
eerie liafijnsche redevoering 
de Laiidibus Eloguentia 
Uitgesproken te hebbent•'; Men 
ziet uit een diehtstule, het
welk hij aan het hoofd van 
het Commentariufft de CW-
minibus van MATHIEU-plaat
ste, dat hij een vrij goede 
dichter; was. Hij overleed 
den 24 Juli] 1667 en JÓAN-
MES LEUSDEN sprak zijne lijk
rede uiü Hij heeft nagela
ten: 1.° InstityUonês Oe~ 
conomiccËDidactico'Próble» 
matiecs, Utrecht, 1642. — 
£.° Oratio in obitum JAC. 
BAtEÈspmüERï, 1650. •— 
3.° Oratio in obitum J/EMI-
Zr/, ; welke in de wijsgeerige 
gedenkschriften varf WITTEN 
voorkomt, en alwaar hij ten 
«nregte PERCKRWGER'. wordt 
genoemd. - 4.0. Exercvtw , 

™Jp°Mic<s, 1664. — 5.° 
W . «e Cpmetu, utrum & 
8J™ 8%m, an causa, an 
J W m , an neutrum, 1665. 

0. Qisg. de Ojnatemario 

*ne» Elementoruiii Phih-

^4 is sr;,:s 

. BPRENDTZEN(HENRICÜSQE-
RARDUS) , deft 5 Januarij 173Ï 
geboren të Didam een aan-

; zienlijk dorp in Gelderland, 
| niét ver van Doesborg; waï 
|, de zoon* van EVERARDUS BE> 
; RÈNDTZE^.:en HENDRIKA MB 

LAAK.-- Naibij de Jesuites 
te Emmerik,Ï de zoogenaam
de Hiimmiora te ™ 
gestudeerd, begaf hij vA 
naar dé liooge school te'Dm' 
en volbragt aldaar de CBB« 
iVan wijsbegeerte en Godf 
leêrdheid, beide met on*' 
scheiding;'., Tot PriesWf' 
wijd zijnde, verbond^»* 
aan den dienst der AM* 
landsche Missie , en bij» 
der aan het District #/«<*> 
alwaar hij 0p onderschep 
ne plaatsen eerst als Kap 
laan en daarna als Pastoor» 
onder andere te'Miiiden*-
te Bunnü heeft gefuögee* 
tot dat hij door den ^ 
van,; den'".Hoogeerwaard11' 
^er TAN.' DERtW,<f 
«•artspriester van 

ff tuf 
benoemd werd, om inili' 
^us-plaats dat district,'8 

besturen. Aartspriestei^f 
«e» heeft h i j , nevens b&Zi 
tnct , eerêt eehen kor^,jf 
& Statie -Ie Utrecht, K 
te Wim-VromMiPfj 
f ^ n het jaar .176? 7 
dJ* uitgebreide statie ' 
Maartsèn als PastoorJ 
st««*d, tot den 9 Aprilt ', 
wanneer hij~ ter laatst / 
«lelde plaats i s overig 
« z i j n e béide betrekk< 
heeft hij i n de rnoeije^ 
omstandigheden en met ^ 
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zwakke gezondheid verbaasd 
• veel arbeid verrigt; met eene 

Evangelische voorzjgtigheio! 
handelde bij istëeds ten op-
zïgte der Gereforifteerdë o-
verheid in dien tijd van ver
drukking , waaraan de Ca-
tholijken waren blootgelstèld, 
zoodat bij zelfs den eerbied 
van vele leden deï Staten 
wist te verwerven" én zich 
Waardig ' té, maken. * Zijtfe 
Vpórzigtige wijsheid bleek 
oök tin zijn gedrag in de, 
voor • dën Priester zoo hag-
chëlijke tijdstippen vanden 
volksopstand in1786 en 1787 
en den intogt Mei Franschén 
in 1795» Bijzonder merk
waardig'is hëiicerkelyk ge
zag , dat hij oYe¥ de hem 
ondergeschikte 'Priesters "uit
oefende, terwijl hij diezelfde 
Priesters wederkeerig, wan
heer zij aangevallen Averderi, 
op eene manmoedige wijze 
wist te verdedigen, zoo als 
blijkt uit het belangrijk Pro
ces , door hem gedurende vijer j 
jaren voor het hof van tf-
trechtvolgehouden, tégen de 
Jansenisten onder den naam 
van zekeren advokaat HEI-
ÏHSNDAAÏ., ën van welks oor
sprong , voortgang en uit
komst hij zelf in een-nog 
zeer lezenswaardig werkje 
verslag gegeven' beeft, llij 
heeft, behalvehefcyóormelde 
verslag, geschreven: 1.° On
derscheidene gelégehhëids-
stukjes tegen de Jansenis
ten van Utrecht, wegens de 
tijdsomstandigheden, onder 
andere nameü, als Van B. 

Kiïriiï en van B.PETERSGHÈN 
teXJirecht uitgegeven. -—2.* 
Een stukje ter beantwoording 
eener prijsvraag door een 
Protestantsch genootschap, 

"waarin hij de Godheid van 
onzen Vërlosser:Verdedigt"t 
tegeif dë Uitdrukkingen in 
de vfeagzelve voorkómende j, 
eh hëtvvelk natuurlijk door 
die Héerèh niét is bekroond 
geworden. — 3° CHiirs&q-
pmi.vs of verdediging valt 
Se voornaamste leerstukken 
des CïiristendoMs tégen, des-
ielfs' vijanden, Amsterdatn, 
1795./De Aartspriester BE-
RENDTZEN , had nog èenen 
broeder, JoAkrto HENRictris 
BERENIOTZEN , ook Priester; 
op het district Utrecïit, die 
Wel niets heeft geschreven, 
maar dié 10 j'ayen als Pas
toor te SchalKwij'k, alwaar 
hij eene niéuwe B. G. Kerk 
heeft gebouwd, en 47 jarëtt 
als Pastoor in eene statie 
te Amersfoort met zeer veel 
geleerdheid, voorzigtigheid 
en ijver het werk Gods heeft 
verrigt, en den 10 Junij Ï81|$ 
overleden is. v ^. 

'BEREIVÖARIA , koningin van 
'Lepn eh KastUiè', ,was <hs 
'docbter van 'RAYMÜNDÜS 1 % 
"Éfare verdienste .ett hare 
schoonheid maakten- naar in 
geheel Miiropa beroemd. 
AXPONSUS TI I I . feoning van, 
Leon, vraagde haar ten hu
welijk ',"en verkreeg haar in 
1128- Beze vorstin brngtdoot 
haren invloed veel «toe, tot 
'het geluk hareï volken. Be 
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Mooren hadden een aanzien
lijk leger verzameld, f om, 
jturéja , dat door ALEONSUS 
"VIII. belegerd werd te hulp 
snellen"; BERENGAKÏA wasjn 
Toledoi^e Mooren omsin
gelden deze laatste stad en 
daagde dezelve uit tot de 
overgave. BERENGARIA zond 
eenen wapenkoning aan de 
Moorsche legerhoofden, om 
hun te zeggen, dat krijgs
lieden, die even zoo beroemd 
waren, door hunne welle;-
vendheid als door hunnen 
moed, eï' geenen roem in 
moesten stellen, om zich 
van eene stad meester te 
maken, welke door eene 
vrouw verdedigd werd, maar 
dat, indien zij zich oogen-
fclikkelijk naa? Auréja wil
den begeven, zy er den ko
ning vmLeon zouden vin
den , zeer bereid, om, hen 
té. ontvangen. De belege
raars «amen genoegen in dit 
voorstel, op voorwaarde, dat 
BERENGARÏA, zich aan hen 
op,, de muren van 'Toledo 
wilde laten zien, om de 
hulde hunner' bewondering 
te ontvangen. De Mooren 
braken het beleg op, en toen 
twee hunner legerhoofden, 
ABEN-AZUEI, en ABEN-CETA, 
fc«t daarna, in eenen veldslag 
sneuvelden, liet BERENGARIA 
nunne lijken, inzeerprach-
"g e kisten plaatsen, en be-
Vl*l, dat men' dezelve harent
wege aan derzelver echtoe-
«ooten zoude brengen. A]Se 
meen betreurd, overleed deze 
^ r 8 hnden3Feb r « a r i j 1 1 4 ^ 

- BERENGARIUS I , , zoon van 
EBERARD , , hertog ,van Mi-
oiil, en yan GISEIJA , doch-
ter vâ n keizer LoiiEwWKjbij-
genaamd den zac/tfmoedige, 
die .'in der Qe e e u w leefé, 
Was eeh eerzuchtig, vvreel 
en oploopend Vorst. In het 
jaar 893 liet hij zich tó 
koning van Italië uitroepen. 
Het was , volgens Mvun-
Ri, voor hem, "dat nien iè 
van die ijveren kroon beïi» 
te be'diënën',' welke sep 
dien tij d tot dé krooning <fa 
Löngobardische k o n i n g 
diend heeft. Door ft* 
van Spoleito aangeval 
versloeg hij hém onder» 
muren van Brescia; m& 

in 889 werd' hij op # e 

beurt door heni aan^001" 
den der Trebia geslag» 
BERENGARIUS. riep de W 
in van keizer AUNOI.» *' 
zich naar Italië begaf» * 
waar hij in 894 en 0f'< 
scheidene steden onderffW' 
In 898 stonden de I t ^ J 
tegen BERÈNGARIUS op% 
zich doóY zijne trotsch"' 
en wreedheid onverdrarj/ 
maakte. Zij riepen ^ 
WIJK BOZON, koning, 
•4r&* en BourgoM*|J • 
<**e, na zich op e«flfA 
waagde wijze in b$-%-
delijkè land v e n v i ^ 
hebben, zich door »® 
GARIÜS zag overrompeld' tV 
wien hij als eenegun8^, 
zocht, hem toetestaan» "j, 
zijn land terugtekeeren^ 
het volgende jaar troK 
^N aan het hoofd va» 
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geducht leger, voor het
welk alles week, andermaal 
over de Alpen; en drong 
door tot Rome, alwaar hij 
zich tot Keizer deed kroo-
nen, en 4 of 5 jaren vrij 
gelukkig regeerde: maar BE
RENGARIÜS overrompelde hem 
te Verona, en liet hem in 
604 de oögen uitsteken; 
waarna BERENGARIÜS zich in 
hetzelfde jaar door Paus Jo-
ANNES IX. en in 915 door 
Paus JOANNES X. als Keizer 
Jliet kroonen. In het vol
gende jaar vereenigde hij 
zijne troepen met die van 
dezen Paus, en andere vors
ten , en versloeg de Sara-
cenen, die in Italië grqote 
verwoestingen ~ aanrigtten. 
Maar, door zijnen voorspoed 
Verblind, verbitterde hij de 
grooten tegen zich, die Ru-
JJOLF I I . , Koning van Trans-
jurasc/t Bourgondië inrie
pen. BERENGARIÜS , ofschoon 
overrompeld, verzuimde ech
ter zijne verdediging niet, 
en deed de Hongaren, die 
toenmaals Duitschland ver
woestten , en er zich door 
bloedbaden en brandstichtin
gen berucht hadden gemaakt, 
te zijner hulp komen; zij be
dreven niet minder buiten
sporigheden in Italië, en 
BERENGARIÜS , die er hen in 
gelokt jhadj -werd er hate
lijker dan zelfs die Barbaren. 
Iedereen verbond zich tegen 
hem; den 28 Junij 922 ver
loor hij bij Placenta een 
veldslag tegen RUDOMV Er 

IV. BEEI..'. ..•-•--—'-"'' 

bleef hem niets meer ove^ 
dan Verona, waarin hij zich 
opsloot, en alwaar hij in 924 
door het verraad van F I ^ M » 
BERTÜS vermoord werd. Hij 
liet slechts eene eenige doch
ter na, GISELA of' GISLETTA, 
genaamd, die dê moeder werd 
van BERENGARIÜS I I . , die 
volgt. 

BERENGARIÜS I I , bljge- ' 
naamd de jonge, Zoon van. 
AIBERTÜS , Markgraaf van 
Ivrea, en van GISELA , doch-, 
ter van BERENGARIÜS I , stond 
in het jaar 939 op , tegen 
HUGO, koning van Italië en. 
Arles ; maar hij was ver-
pligt de vlugt te nemen naar. 
Duitschland, tot keizer OT-
TO , aan wien hij hulp ging 
verzoeken. Teruggekomen 
zijnde, toen de Italianen, 
in 945 HÜGO hadden verla
ten, maakte hij zich mees
ter van een gedeelte van Ita
lië, en ham in 950, naden 
dood van LOTHARIUS, zoon 
van denzelfden HÜGO , den 
titel van koning aan. Hei 
oogmerk, om zich te hand
haven , had hem den geschied
schrijver LUITPRAN» naac 
KONSTANTIJN VII I . , keizen 
der Grieken, doen zenden ; 
maar zulks was geheel vruch
teloog. Hij oefende omtrent 
zijne onderdanen zulk ëene 
geweldige barbaarschheid uit, , 
dat zij genoodzaakt waren, 
keizer OTTO te hulp te roe
pen. ADEI.AÏS of ADJELEÏDA, 
weduwe van LOTHARIUS, die 
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BERKNGARIÏÏS wilde dwingen, 
zijnen zoon ADEUBERG te trou
wen , was andermaal eene he-

'weegredén der reis van kei
zer OTTO naar Italië. HIJ 
nam er in 864 BERENGABIUS 
gevangen, dien hij "naar 
DuitscMand zond, en deze 
vorst overleed twee jaren 
daarna, te Barnierg. 

BERËNGATUÜS , Aartsdiaken 
van Angers, schatmeester en 
Kanonik van Sf.'MABTZms 
vun Tours, hernieuwde de 
dwalingen van JOANNES SCOT , 
bijgenaamd ERIGENES, en ver
scheidene eeuwen daarna, 
ïioewel toet meer afwijking 
van de leer der kerk, dooi
de sacramentarissen, weder 
opgewekt. — » Hij leerde, 
zegt de Abt PLUQÜET [Dict. 
des /lêrésièSfStt. BÉRÊNGER), 
dat het brood en de wijn niet 
in het lagchaam en Bloed 
van J. C. veranderden; maar 
hij randde de wezenlijke te
genwoordigheid niet aan. Hij 
erkende,, dat dé H, Schrift 
en de'overlevering' niet ge
doogden te twijfelen» dat de 
Eucharistie waarlijk en we
zenlijk hetligchaam en bloed 
van J . C . bevatte, en dat 
2" zelfs zijn wezenlijk lig-

«e, dat het Woord zich met 
net brood en den wijn ver
enigde, en dat dezeïve door 
deze vereeniging het U<r. 
«haam en het hloed van J 

W j k -wezen te verande-
t e n ' e n zonder optehouden 

brood en wijn te zijn." De
ze ketterij had reeds wie 
aanhangers, onder welke men 
BRUNO, Bisschop van An
gers , telde. HENDRIK I., fa 
ning van ïrankrijk, m-
eenigde sich met den ft» 
en liet den ketter in e« 
kerkvergadering, den 170* 
toher 1050, te Panjtp-
houden, en waarbij die ?«' 
met de aanzienlijkste pew 
nen uit de Geestelijkheid 
den adel, tegenwoordig»* 
veroordeel en. In IioeïMp 
heid van Abt van SfJ"-r'. 
timis van Tours, gaf^ :, 
ning bevel, aan Beu®*. 
Riüs de inkomsten van » 
Kanon ikaat niet te bew&> 
hetwelk hij in diefa^f* 
zat. BERBKGA.RIÜS,'^"' • 
2 Mei van hetzelfde ja»* 
In eene kerkvergadering . 
'Rome gehouden, door .IJ 
ÏX. , en 55 Bisschoppen^ 
veroordeeld geweest. ^ I' 
herriep sijne dwaling01!:. 
het concilie van Tourh1, 
ÏQ54; maar nadat deze V 
vergadering was afg^f,!: , 
begon hij op nieuw «A»; 
matiscren. NICOLAAS^'" 
w e p t e / ? , 0 « , i n l O f g : 
kerkvergadering vanWL 
schoppen; BERENG.IB"'* 
derteekende in dezelve 2 
nieuwe herroeping, e n M 
.geloofsbelijdehis door « 
Kardinaal HUMBERT % 
Waakt, in welke hij e'%, 
de, dat hel lroodelu\ 
ui/n, 11a de ConsecraWy " 
wezenlijke UgchaaM &'fr 
wezenhjle %Ued 'van J' 



B 

teafem Hij verbrandde zij
ne geschriften, en het boek 
van JOANJSES SCOT; maar 
naauwehjks was hij buiten 
het Concilie, of hij schreef 
tegen het geloofsformulier. 
Desniettegenstaande, veroor
deelde hij andermaal zijne 
dwalingen in het Concilie 
van Rotianen,, in 1083, en 
in dat van Po Uiers, in 107*5. 
(KREGORIÜS VII. daagde hem 
in 1078 »' te Rome, voor eene 
aldaar belegde kerkverga
dering: andermaal sprak hij 
aldaar zijne herroeping uit. 
Twee jaren daarna deed hij 
op nieuw afstand van zijne 
dwalingen, in «enekerkver
gadering, dié te Bordeaux 
gehouden werd: hij overleed 
in 1088, volgens het meest 
algemeen gevoelen, in boet
vaardigheid. Hij was bijna 90 
jaren oud. Zijne liefdadig
heid jegens de armen wordt 
zeer geprezen. Er bestaan 
verscheidene werken van hem 
over voornoemde geschillen, 
zoo als een Brief aan ASCE-
XtiNirs, een andere aan Ri-
CHARD; drie Geloofsbelijde
nissen, eu een gedeelte zij
ner Verhandelingen tegen de 
tweede geloofsbelijdenis,wel
ke men hem verpMgt had, 
afteleggen, in de Thesaurus 
anecêotonmvariMx&Tmm, 
en in de werken van LAN-
FRANC. BERENGARIUS sprak 
met weinig eerbied over de 
kerkvaders, .wijl hij bevond, 
dat dezelve met zijne leer 
streden, en wijl zij '•'duider' 
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lijk en eenpariglijk datgene 
hadden vastgesteld, wat hij 
loochende. Het schijnt, dat 
hij de acht laatste jaren zijns 
levens in boetvaardigheid 
doorbragt. Hij werd in het 
klooster van St. Martinus 
van Tours begraven* Twee 
beroemde dichters van dien. 
tijd, HILDEBERT, latei* Bis- • 
schop van Mans, en BAU-
DRI , Abt Van Bourgueil, ver
vaardigden elk een eervol 
grafschrift voor hem. 

BERENGER of BERENÖARIÜS 
(PETRUS), een leerling van 
ABEiiiLARD, gaf voor zijnen 
meester een hevig verdedig- ' 

, schrift in het licht, tegen 
den heiligen BERNARBÜS , die 
hem had doen veroordeelen. 
Hetzelve wordt in de wérken 
van ABEILLARD gevonden, 
men bemerkt er veeleer den 
onbedachtzamer ijver in, van 
eenen verleiden leerling, dan 
de taal der waarheid en rede. 

BERENGER of BERENGARIUS 
(JoANNES JP&TKUS), t e QenS-
ve in 1740 uit eene familie 
geboren, welke men NaÜfs 
(inboorlingen) noemde ? en. 
die, -wijl zij niet oorspron
kelijk uit het land waren , 
nooit den titel van burgers 
aannamen j; werd eerst tot 
een wèrjstuigelijk beroep be
stemd; weldra echter Verliet 
hij hetzelve, om zich in 
staatkundige onlusten te men
gen , die toenmaals de alge
meeneaandacht trokken. Hij 

Ï2"""; 
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vraagde voor die van zijne 
Masse den titel van burgers; 
maakte zich eenen aanhang, 
die de wapens opvatte, om 
deszelfs zaak te verdedigen, 
en die overwonnen werd. 
Den 10 Februarij 1770, nam 
Rij de wijk naar Lausanne, 
en gaf zich aan letterkundige . 
werkzaamheden over, waar
van de voornaamste vruchten 
waren: I.° Eene Uitgave der 
werken van ABAÜZIT. —. 2." 
Histoire de Genève depuis 
son origine, jWq* è nos 
jours {Geschiedenis van Ge-
nève, van deszelfs oorsprong 
tot op onze dagen) , 6 dl.n 
m l 2 . v o ; d i t w è r k s t j . e k 

slechts tot het j a a r 1761 4 , 
Het Jableau Mstorique t 
Polmuedes rèvohtinst 

X&ïeddmS l%18-' •#& 
tafereetd.T Siaa^dig 

^F^c
dJv^m^ 

1782inSoCSfN^5 

RENGER. — * o p , V S n ^ E -

deKu<lf,tTT.J' .^"grap/He 

*an* 1, e'* m°n*intërei. 

de mn Zsli?drvk«klln' 

Pen verkort J% Td?rweT~ 

? • :•«•? staal >Udenü 

1779, 2 dl.n in 8.vo _ 4° 
Collectim de tous les voya-
ges faiis autour du inonée 
{Verzameling van al de rei
zen, rondom de wereld ge
daan), 1788 — 1790, 9dl.» 
in g.vo __ fl,o Leg Amm 

republicains ou lettres è 
JSICIAS et de CvxrnE (Li 
RepuUikeinscïie minnaan, 
of Brieven van JSicusei 
CYNIRJE) 1782, 2 dl.» in 
8.vo _ go. LAURA en AU
GUSTUS , eene vertaling tó 
het Engelsen in het Franse 
Ï798 |2 dl.n i n 12.vo -f/ 
Histoire des trois vs0 
autour du monde par Cooh 
mise è la portee de t0t U 
monde (Geschiedenis ér drie 
reizen rondom de fflreU) 
door COOK, voor iedere® 
bevattelijk gemaakt), W\< 
3 dl.n in s.vo — 8.°•/.'•• 
ROUSSMAU justifiè M&tl i 
mpatrie etc. Ü. J. Bof'. 
SE/M : «„>,.* * ~X*> Q0t' '< SËAU , omtrent zijn 
land geregtmardigd, n»r 
BERENGER is in 1807 te«e* 
nève overleden. 

BERENGER of BERENCAS'J 
(LAURENTUJS PETRUSIZ 
28 November 1749, te*'?'-. 
« het Ransche »«*• '£• 

' *ieder~Aipen geboren^1"8, 
eerst i n d e orde va» V 
Oratorie. Hij verliet de** 
Ve> en werd Hoogleer^? 
«e Metorica aan he* \ 
egie van Orleans. Na \ > 

hekeldicht Boulevards " ; 
Provenee genaamd, «»? • 
licht te hebben g e g ^ J 
«egonnen er zich verse»81 j 
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dene Stemmen tegen hem 
te verheffen,} hetwelk nog 
vermeerderde door de uit
gave van twee dergelijke 
nieuwe stukken. De per
sonen, die zich beleedigd 
achtten, verkregen een be
sluit van het parlement, 
Waardoor het Journal poli-
tigue {Staatkundig dagblad), 
waarin deze stukken opge
nomen werden, verboden 
werd, en hadden invloeds 
genoeg, om den schrijver te 
dwingen Van zijnen leerstoel 
af te zien. 'tot prijs van 
zijnen afstand, nam hij eene 
jaarwedde en den titel'van 
Emeritus - Hoogleeraar aan. 
De omwenteling, die kort 
daarna losbarstte, vond BE-
RENGER niet onverschillig 
voor de nieuwe grondbegin
selen. Den 22 October 1789 
bood hjj der wetgevende Ver
gadering eene burgergift aan 
met de aflegging van zijnen 
titel van koninklijk censor; 
ook was hij voor eene som 
van 2000 livres, in het Gra
tificatie-besluit der Nationale 
Conventie van 3 Januarij 
1795 begrepen, en werd in 
het volgende jaar tot corres
pondent van het Instituut be
noemd. Beurtelings Hodg-
leeraar der centrale School 
van Lyon, en inspecteur der 
akademie van dezelfde stad, 
•werd hij de kortstondige be-
zinger van eenen roem, die 
even als zijne verzen vervlo
gen ig, BERENGER is den 26 
September 1822, te Lyon 

'...'.-.'- H 

overleden. Zie hier de lijst 
zijner werken: 1.° Le Nou
veau règne {Het nieuw rijk)t 
een dichtstuk aan MONSIEUR 
aangeboden, 1774, in 8.vo 
•— '2.? Le Tribut deVamitié 
{De schatting der vriend
schap), of Brief aan wijlen 
den Heer DE LA SERRE , 177S , 
in 8.vo — 3-° L'Hiver,épi-
tre a mes livres {De winter <, 
Briqf aan mijne boeken), 
een stuk door de Akademie 
van Rouanen bekroond, men, 
vindt hetzelve in de verza
melingen dier Akademie van. 
1781. •— 4«° Le portefeuille 
d'un troubadour) {De brie-
veniasch van eenen trouba
dour) of Dichterlijke proe
ven van B , gevolgd door 
eenen Brief aan GROSEY over 
de troubadours of oudste 

. Fransche dichters, Marsèille 
en Parijs, 17S2, in 8.vo— 
5-° Eloge de M. DE BET-
IIAC {Lofdicht op den Heer 
DE BEYBAC), 1783 in 8.w 
— 6.° La Morale en action 
(De zedeleer in werking), of 
keuze van belangrijke daad
zaken, leerzame voorvallen, 
geschikt, om de deugd te 
doen beminnen 5 en jongelie
den in eenen goeden stijl te 
onderwijzen, 1783 en 1787, 
i n 12.mo, aan den Heer DE 
BARENTIN , toenmaals groot-r 
zegelbewaarder, opgedragen. 
Dikwerf herdrukt en som
tijds in twee deelen met die 
van Pater GUIBAU» van het 
Oratorie, die den zelfden ti
tel voert. — 7-° Voyage en 

3 . 
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Provence (Reis in Provence) 
1783 i ia S.vo ^. 8-° (Euvres 
iJVerken) —Gedichten, Ver
halen en Reizen in Provence 
~-;ï7'85,2dl.ninlS.o_g.°, 
boirées proven pales (Pro-
Walè Avondstonden),- of 
«neven van L. P. BEREN-
GVR, aan zijne vrienden se-
schreven gedurende zijne rei-

1U\ Le peupte instruit par 
sfpropresverius (Het tolk 

yewera), of volledige verya-
^ i « g van o n d e r S S 

^ 4 % t 9 t s c ^ T a S d ' 

•be der FranJjl i g e b m -

ffo^> 1808 t ) 5
1?^>' 

•*** t r o u b a d f ^ n van 
o u c «ver dat 

J! werk, 1789, in 8.vo—i^ 
' Noutielles pièces intêressan-

tes, (Nieuwe belangrijk 
stukken); dienende tot aan-
vulling van al hetgene, wat 
men over. de "Staten-Generaal, 
en óver de voor den troon 
bestemde Prinsen geschrera 
heeft (naamloos); 17%'-l 
dl." in S.vo » Men vini 
aan het einde van het t» 
de deel, een stuk aldus ge
titeld; Les, qnalre ètait i 
la France (De vier Statti 
'dan Frankrijk), een vad/a* 
ïandsch gedicht, wij «*» 
taald door den Kanscfe ™ 
ï.'Hópmr.. Deze fifel i» 
valsch, het werk isvunft* 
RÉNGER, die eenen Hoog' 
leeraar van Bourges, ^ m 

genaamd, verzoch thad, het
zelve in Latijnsche verze» 
te brengen. ï ) e Hoogleera» 
beloofde zulks," m a a r " 
stierf in 1797 zonder f' 

belofte vervuld te hebben- " ; 

}§f LaMoraleeneWf\: 
(Be zedeleer in voorbed®" 
Qf keuze van verhalen, v° r 

schriften m verhandeling* 
geschikt ter veredeling 
het hart der j e u g d , W 
12.mo_ i7oFabUeraf 
(i Image de Fenfanceej! 
t* jemmse (Berfm^ifl 
Un ten gebruike ^ g f 
ren en jongelieden).« ]f'l 

j»'Jeunesse et 'de fa&f* 
{fabelen voor de jeWé 
ten rijpen ouder dort) i>.% 

l ^ ° ~~ 19.o A VA^V 
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ZILLE (Aan den Abt DE-
Z,ILIÈ) öm hem aan të spo
ren, in Frankrijk terug te 
keerén, een berijmde Brief, 
1802, in 4.™ — 20.° L'Ar-
rivée de BONAPARTE h Lyon 
(De Komst van BONAPARXE 
ie Lyon) eene kleine Cantate 
(Cantatille), 1802, in 4.t° 
--r- li.° Recuëil de prfyres 
(Verzameling van gebeden) 
bevattende al degene, welke 
in den Bijbel gevonden wor
den, 1803, in 12.™ — 22-° 

' Aux Angtais (Aan de En
gelsehen) j Rustgedichfen, 
1811 , in 8.vo° 23. La Ter
reur et les Têrroristés (Het 
Schrikbewind en de aanhan
gers .. .Mn hetzelve) •;' 1814, , 
in 8.VO —.'-24.° Poèsies de 

, 'Société et de circonstances 
(Qezélschxips - en gelegen
heidsgedichten), LyVti, 1817, 
in,8.y° BEUENGER is de be
zorger geweest der eerste 
uitgave,van het Précis his-
toriqu'ede l 'infanterie légere 
(Beknopte geschiedenis der 
ligte infanterie) door den 
Generaal DUHESME, Lyon, 
1806, in8.vo, in 1814, onder 
den titel van Essai (Proeve) 
lierdrukt. P ë voorrede des 
uitgevers prijkt met zijne 
lettertekens L» P. B. Ook 
'bestaat er van hem èene ver
zameling van Republikein-
.sche Gedichten., 

*., .BERENICE 5. eené dochter.; 
van 'PTOLEMEÜS PHILAOEL- ' 
PHUS en ARSïNoë, huwde 
met haren broeder PTOLE-

I MEUS EVERGETES, in het 
jaar 246 vóór J. C. Toen 
in hetzelfde jaar die koning 
op het punt stond, om SÉ-
tEUcus, koning van Syrië 
den oorlog aantedoen, wijd- <• 
de BERENICE, om te verkrij
gen , dat haar echtgenoot wel
dra zegenpralende terugkeer* 
de, haar hoofdhaar aan V E -
NÜS toe. Bij zijne terug
komst sneed zij haar haat 
af, en bood hetzelve in ee« 
nen tempel aan; doch wijl 
men hetzelve er den volgen
den dag niet weder vond,, 
zoo verzekerde, een wis
kunstenaar, CONON genaamd, 
dat hetzelve in den Hemel 

. was opgenomen, en onder de 
sterren geplaatst. Hetzelve* 
bekleedt ook tegenwoordig 
eene plaats in den sterren
hemel onder den naam van 
Coma Berenices. CATULI.US 
heeft hetzelve door een ger-
dicht gevierd. 

BERENICE, eene andere 
dochter van PTOLEMEDS Pm-
IIADELPHUS , werd in het jaar 
255 vóór J. C. door haren 
vader uitgehuwd aan A.NTIO-
CHUS den God, koning van 
Syrië. Desse laatstehad als-
toen eene andere vrouw LA-
ODICE

 Fgenaamd, bij welke 
liij SELEÜCÜS, bijgenaamd 
'Cattinicus en ^NTIOCHUS 
verwekt had. Sevenofacht 
jarëa daarna, in het jaar 
.247 vóór J . C. riep ANTIÖ-
CHIJS L.1001CE terug, welke 
den ligtzinnigen aard Vap 

4 . ; : ; ' . ' • ' • . . . ; / . • ' ; . . . . ' • . . 



12Ö B E R. 

dien Vorst vreezende, hem 
door vergif van het leven be
roofde, Gn jBEREMCE,die 
met haren zoon naar de 
schuilplaats van Baphné, in 
«e voorstad vm AntiocHë 
was gevlugt belegerde. 
fToiEMEüs KTOROBTEI haar 
broeder; begaf zich te veld, 
om haar te ondersteunen; 
maar voor zijne komst, viel 
f joon van BE R E W C E } i„ 
handen van CENECIS, e e n ' 
verspieder van LAOBICE, en 
r ^ J ™ 0 ^ Zijne moe-

L b e ¥ o m e e n e n waeen 

doodde hem dooreenen steen 
^ P , , e n sloot 2 i ch i n

S t S 
Kochié o P i alwaar z l i t ! 
3 ^ - m e n e n g e l ^ 

l l e* haren e c h t g e « TES ' 
«ÜS ombrenn.„«toenO0t{s«I<EU-

e e n gevecbf " > ' d l e , n 

^ r s t e i r S
v a ? , 2 « n e » troon 

derdanen'h™ VVaï!r^»eon. 
de» > deed ? V e ^ a a ^ had-
5 5 V o o r t s ^ > ' J-aar 
gen. J , U ^doodbren -

d e r bouwen fa
 Cè° ' eene 

^ W r ? ; * ezeVorst> 
vre^endè d*0JCTW0I ,nen 

J f t . ^ e s I e T m S n ^ 8 ' 6 6 1 

1 8l>e vrouwe ' ^ a r -

fVem°gtont. 

eeren, zond haar eenen ge. 
snedene om dezelve te doen 
sterven. BERENICE gaf aan 
hare moeder een gedeelte 
van het vergif, dat de ge-
snedene haar aanbood, en is 
weinig genomen hebbende, 
om spoedig genoeg te sto
ven , zoo wurgde haar de» 
Barbaar in het jaar 71 wi 
J. C. » Deze afschuwei^ 
daad van MITRIUATES y zegt 
een geschiedschrijver, z« 
nog tegenwoordig bij de Oos
terlingen voor ee'n haf 
van heldhaftigheid doof»; 
wj ons verwekt zij enfcelaf-
gnjzen, en wordt als de ver-
schrikkelijke vrucht ^ 
schouwd, van dtievere&nig-
de hartstogten de onkuis*- . 
heid, de minnenijd en fo 
wreedheid.'^ 

BERENICE , eene flodif 
van COSTOBARUS enSAWJ* 
zuster van HERODES *»'. 
•G»"00fc , huwde met ABI»' 
TOBriT.trö. „„„„. , „nnn 1* ïpBïitüB, eenen zoon « 
w«» Vorst. Zij leefde^ 
slecht met hem, en W 
*>or'bare Hagten en f j 
jeel' toe tot zijnen ƒ> ' 
Daarna huwde z i jme t f 
»ION,; eenen oom van fr' 
PATER, den zoon van*?? 
ÖES, na wiens dood *ÖzlC 

f a r Rome.begaf. A***ï' 
d e vrouw van DUITSE; "f 
Wees haar eene ffrootevrif", 
sc"ap. BERENICE oveg 
eemgen- tijd daarna. W 
2oon uit het eerste te*»}, 
GRiPPA, deed in n e t j ^ . 
R a J« C. eene reis naaf*' 
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me, alwaar ANTONIA hem 
eenen grooten dienst bewees. 

BERENICÉ, eene dochter 
van AGREPPA den Oude, en 
oudste zuster van AGRIPPA 
den Jonge, koning der Jo
den , werd aan HERODES , 
haren oom uitgehuwd, aan 
wien CLAUDIUS het koning
rijk Chalcide gaf; zijïshet 
van wie in het 25.e Hoofd
deel van de Handelingen der 
Apostelen wordt gesproken, 
die PAULUS in de boeijen 
Zag, en de verdediging van 
dien grooten man aanhoorde. 
Na den dood van HERODES 
Weef zij eenigen tijd wedu
we; maar om het zeer ge
grond gerucht tegentegaan, 
dat [zij eenen bloedschendi-
gén omgang .niet haren broe
der onderhield, zoo huwde 
"zij POLEMON, koning van 
Ciliciè', na hem bewogen te 
liebben, zich te doen be
snijden. Later verliet zij 
hem weder voor haren ou
den minnaar. Zij is het, 
die den Joden aanraadde zich 
aan de Romeinen te onder-
derwerpen; maar wijl zij op 
dat onzeggelijke volk niets 
had kunnen verwinnen, ZÖO 
voegde zij zich aan de zijde 
van TITÜS, en maakte zich 
bij dien Vorst bemind. Men 
zegt, dat die Keizer haar 
wilde huwen en tot keizerin 
doen verklaren; maar dat de 
vrtees voor de ontevredenheid 
<tes Eomeinschen volks hem 
verpïigtte ondanks hen bei

de , in de eerste dagen van 
zijn bestuur haar terug té 
zenden. Deze scheiding van 
twee hartstogtelijke min
naars, is door CORNEIM.E en 
RACIJJE op het Fransche too-
neel gebragt. 

BERENICIUS, een onbekend 
man, die in 1770 in Hol
land verscheen. Men dacht, 
dat hij een afvallige reli
gieus was. Hij won zijn 
bestaan met schoorsteenve-
gen en scharenslijpen. Door 
een onmatig gebruik van den 
wijn, in een moeras geval
len, verstikte hij in hetzel
ve. Indien men eenige ge
schiedschrijvers zal geloo-
ven, bezat hij buitengewone 
talenten. Hij maakte op zulk 
eene gemakkelijke wijze ver
zen, dat hij dikwerf vrij 
wel berijmd herhaalde, het-
gene, wat men hem in proza 
zeide. Men heeft hem op 
staanden Vpet de Nederduit-
sche Couranten, in Griek-
sche of Latijnsche verzen 
zien vertalen; doch volgens 
al hetgene, wat men van 
hem verhaalt, wordt men 
gedrongen om te gelooven, 
dat er even zoo veel kwak
zalverij van den eenen kant, 
als overdrevenheid en ligt-
geloovigheid van den ande
ren in doorstraalt. Hem 
wordt het Hekeldicht of 
Boertig - Heldendicht Geor-
gdrchoniomachia toegeschre
ven. 

:5 . 
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BSRETINO (PjETRüS)-, in 
1596, te Cortona in Tos-
Aanen geboren, toonde in 
den beginne weinig aanleg 
voor de schilderkunde ; toen, 
stich echter zijne talenten 
eenskhfs begonnen te ont
wikkelen , verbaasde hij die
gene zijner makkers, welke 
woeger den spot met hem 
gireren hadden. Bome en 
Morence konden zich beur». 
*etags in zijn bezit beroe
men. ALEXANDER VIL be
noemde hem tot ridder van 

« X I v B p o w * D e«root-
«eitog. FERBINAND gaf hem 
*?k Terscheidene b e w i S 

^ n e n d e ^ ^ S | 

feelijt fe S i hoe•^anak-J 
*ft w e e i ^ f %hen fl 

aan de jî iA • * $ ' Verleed 

Mtorst Z a cL Zu ,Ver> aijne 
J ^ v o o r d e k ^ g ^ 

W a " i | id Tn ab5jf0nri^ 

edel; maar zijne teekening 
was niet zeer naauwkeurig, 
zijne kleeding onregelmatig, 
en zijne beelden somtijd» 
lomp. BERETINO, ook be
kend onder den naam va» 
PETRUS TAN CORTONA, slaag
de niet minder gelukkig a 
de bouwkunde. 

BERG (JOANNES VAN W)$ 
wijdde zich reeds in af 
vroegste jeugd aan desetf 
derkunst toe, en werd ii; 
handen gesteld van HEM** 
GOLTZIUS , om volgensf* 
grondslagen ondcnveiea te 

worden. In het vervolg*1 

hij gelegenheid om & * 
gunst van RUBENS te drin
gen, die veel toekagt>"m 

sljnen geest tot het verhe
vene optewekW, « n f 
door zijne 'vorderingen "<' 
W d , heni tot bewiMw' Kuora,Hem tot bewind 
h™ van al zijne landS*» 
fen had aangesteld, hets* 
hem noodzaakte den »»f' 
ten tijd te Yperen *** 
urengen, 

BERCfCMATTHIASVAH,^' 

zoon van den voorgaf' 
werd in 1615 te Ype#*ft 
Wen, a l w a a r z i j a f% 
dl« m dienst van &*£ 
K?.8,» .gewoonlijk # L , 
^jf hield; fotwd*J 
MATTBUS gelegenheid J* 
^hafte j 0m%ichondej V 
grooten meester te oeten 
Hij werd een zeer bek*"J 
teekenaar; maar de geWOflft 

te, die hij had aangeno'f: 
°m anderen natebootsen»" 
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lette hem iets door zich zei-
ren te ondernemen, en al
dus zijne eigene vinding-
ïcracht te doen werken. Ze
ker is het, dat men van 
hem een groot aantal kopijen 
'aantreft , maar zelden eenig 
voortbrengsel zijner genie. 
Hij overleed in 1687. 

BERG (THEODORUS "COIÏNE-
ï,is VAN DEN), een geleerde 
te Utrecht. geboren, was 
Rector in-die stad, en ver
vaardigde een werk over de 
ongelukken en de bedorven
heid der Nederlanden > otir 
der den titel van Prosopo" 
peia afflicti et moribus cor* 
rupti Belgii ; en Aanmer
kingen op, de Beschrijving 
van hei'•Bisdom Utrecht, 

o- BERGALM (KAREL) , Min
derbroeder te Palermo, in 
het klooster van den II. 
FBANCISCUS; zeer ervaren in 
de schoolsche godgeleerd
heid, opzigter der studiën 
te Monopoli, te Messina, 
te Napels en te Assisië, 
alwaar hij met roem de wijs
begeerte en godgeleerdheid 
onderwees, was ook een 
zeer bekwaam prediker, die 
met eene schoone gestalte 
eene mannelijke . welspre
kendheid vereenigde» Hij 
verwierf zich veel roem door 

-zijne Vaste - Predikatië'n in 
Sicilië, te Bologna- en el-
dersu In 1657 werd hij tot 
Provinciaal van Sicilië ver
kozen , en bestuurde te Pa
lermo gedurende de jaren 

1651, 1664 — 1666, het 
klooster van den H. FRAN-

"ciscüs , op eene wijze, waar
door hij de algemeene ach
ting verwierf; Hij overleed 
te Palermo den 17 Novem
ber 1679. Men vindt zijne 
lofrede in de Bibliosophie 
van den H. FRANCHINUS , 
die over, eenige werken van 
BEKGAÏ.1,1 spreekt, doch wel
ke hij rtiet weet of zij ge
drukt zijn geweest, en die 
hij in het Italiaansch heeft 
geschreven, dezelve zijn: 
1.° Poësis Miscellaneaj — 
2.°- Tyrocinium Meèicce, Fa~ 
chltatis ; —• "i°Davidiade, 
Poema Eroico. .BERGALM 
heeft zelf eën werk in het 
licht gegeven, ten titel voe
rende: de Objecto Philoso-
phiee, 

, BERGAIM (liOUisA ) , déh 
15 April 1703 geboren, en 
in 1738 gehuwd met den 
Graaf GASPARD Gozzr, toon
de reeds vroegtijdig veel 
smaak voor de kunsten en 
wetenschappen. Ofschoon 
uit eene zeer aanzienlijke fa
milie van Piémont gespro
ten , waren hare ouders ech
ter door aanmerkelijke ver
liezen zoodanig ten gronde 
gebragt, dat haat Vader ver-
pligt wasj eerst te Vicen-
tino en daarna te Venetië 
het beroep van schoenmaker 
uitteoefenen. Maar de geest 
van LOUISA verhief haar wel
dra boven hare fortuin- Na 
eerst hare begaafdheid aan 
het borduurwerk en daarna 
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aan de schilderkunst geoe
fend te hebben, gevoelde zij 
zich geroepen, om de loop
baan der letteren te bewan
delen. De letterkunde, de 
wijsbegeerte, de taalgeleerd
heid waren beurtelings _ de 
voorwerpen har et studiën. 
Zij had hét Fransch van 
haren vader geleerd} het 
Latijn beoefende zij onder be
kwame meesters; en zij was 
200 ver in het Italiaansch 
ervaren, dat zij in die taal 
verzen samenstelde, welke 
de algemeene goedkeuring 
verwierven. APOSTOLO ZENO , 
Sn dien tijd, keizerlijk dich
ter, schepte er vermaak in , 
zulk eenen gelukkigen aan
leg aantekweeken, die wel
dra aan het verlangen van 
zulk eenen meester beant
woordde. De roem, welken 
Mejufvrouw BERGALM door 
hare eerste proeven verwierf, 
verschafte haar, van alle 
kanten, gelulnvcnschingen 
en aanbiedingen van aanzien
lijke posten in vele der II 
voornaamste steden van •Eu» \ 
ropa. Steeds aan haar va- || 
derland en aan hare bloed
verwanten gehecht, dienaar 
»iate zij ongelukkig waren, 
destemeerin hare genegen
heid deelden, weigerde de-
z e J°nge persoon, al die 
eervolle aanbiedingen. De 

*j i P A R I > G } o z : z : i» een 
edele Venetiaan, en in de 
letterkunde door verschelde- 11 
Il tooneelkundige vfetken 

fi& T1'aagdeihaar ten 
huWlhk en v e rk re eg feate J 

hand. De voornaamste wer
ken van LOUISA BERGAIH 
zijn: 1.° AGIJOE, re i 
Sparta, een tooneelstuk k 
muzijk, Venetië 1725, in 
1 2 . " i o _ 2 . ° La Tebd,m 
treurspel, Venetië 1758,ia 
8.vo _ 3,o i'EMenia, i» 
neelspel in muzijk, 1730, 
in- 8.vo _ 4.0 jrt,e &mUH 

delpoëta, Blijspel, Venttö 
1730, in S.vo — 5.° U 
Bradcwimte, tooneelspel i 
muzijk. — 6.° Le Conm-
die ai TEWXZIO , tr«0 
in vers* sciolti, 1M'S 

1733, in 8.vo ~_ 7/Wfe-
Ung in Italiaansch onrp 
der treurspelen van BtfiM 
ert van eenige andere #an* 
sche dramatische schrijvers, 
1751, in s.vo - 8.° O»! 
ponimenti poè'tici Helle f® 
ilhslri rimatrici d'ogni ie 
eoloraccolHdaLvtuW' 
GALLI, eenebelangrijke^' 
zameling, die met veelswf: 
en keuze, geschreven J«» 
Venetië IW.-inW-li-
9-° Nog. heeft nienaan 
zorg van LOWSA B É B ^ 
verscheidene Verzamel'*!1. 
van losse DicliUM^}. 
danken, grootendeelsu'flJ 
re eigene werken bestaan» 
waarin men steeds &.? 
gaafdheid der schrijd1" 
wondert. 

BERGAMASCO (JOANNES W 
**STA) werd aldus naat» 
stad Bergamo, zijne,gfL 
teplaats, genoemd. N«' 
Italië de lessen van»1 

CBtAiJx, Amnho genome» 
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hebben, begaf hij zich onder 
de regering van KAREI. V. 
naar Madrid, en schilderde 
twee muurpanden, in het 

• koninklijk paleis aan welks 
opbouw men alstoen werkte. 
Men beschouwde dezen kun
stenaar als een dergene, die 
het meeste toebragtèn, om 
in Spanje den trotschen en 
mannelijken stijl van Mi-
CHAët ANGELO overtebren-. 
gen.' BERGAMAséó overleed 

. ïri 1570 té Madrid y in ee-
nen zeer hoogen ouderdom, 
twee zonen GRANELO en FA-
BRICIUS , nalatende, die, 
zonder het talent van hun
nen vader te evenaren»ech
ter niet zonder: verdienste 
Tvaren. 

BERGAMO. — Zie FORESTI, 

BERGASSE (AMSXANÖER) , te 
Lyon in 1747, uiteënéaan
zienlijke handelfamilie ge
boren, en een broeder van 
den beroemden advokaat en 
ieeraarinhetJStaatsregt. Ni-
COLAAS BERGASSE, wijdde 
zich in den beginne aan den 
handel toe; hij verliet den-
Tzelven later, en begaf zich 
ïïaar eene buitenplaats, om 
zich met meer vrijheid aan 
de zonderlinge denkbeelden 
en dweeperijën overtegeven. 
Door eenige geestdrijvers 
medégesleept, wijdde hij 
zich geheel en al aan zijne 
ijdele hersenschimmen toe, 
verdedigde en bevorderde 
dezelve met ijver en leefde 
in eeue naauwe vriendschap 

liiet DüPOUR DE GtENEtlÈRliS. 
Ten tijde der burgerlijke 
Constitutie der geestelijk
heid, behoorde hij tot het 
getal dei-gene, die dezelve 
niet wilden erkennen, en 
die zich van de ingedronge-
ne herders verwijderden; 
maar wijl dit gedrag de Ca-
tholijke éénheid, die door 
mannen zonder zending ver
broken was , niet tot grond
slag had, zoo verviel hij in 
eene nieuwe dwaling, wel
ke even zoo laakbaar was, 
als die der Constïtutionelen, 
en volhardde, nadat de on
lusten : voorbij waren, om 
-zich van de door het wettig 
gezag aangestelde herders 
aftezonderen. ALEXANDER 
BERGASSE is den 19 Febröa* 
rij 1820 te Lyon overleden. 
Hij heeft een werk nagela
ten, waarvan de verspreiding 
verboden werd, uit hoofde 
van de vrijheid, met welke 
de Schrijver over Staatkun
dige onderwerpen spreekt» 
Hetzelve draagt dezen titel: 
Réfutation des faux prin
cipes et des Calomnie* a? 
vancèes par les Jacohins 
pour décrier V administra-
'tion de nosrois, etjustifier 
les usurpateurs de l'uuto-
rité royale et du tröne,paf 
un vieux Prangais (We
derlegging der valsche 
grondbeginselen en der las
teringen ; door de Jakobij-
nen gesmeed, om het be
stuur onzer koningen in ëe-
nen slechten naam.te bren
gen, en de overweldigers 
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van het koninklijk gezag en 
den troon te ngtvaardigen, 
door eenen ouden JFransc/t-
man)iLyon,m&i in s.vo 

BARGEN (TlIEODORUS VAN) , 
een zeer beroemd schilder, 
was een leerling van ADRI-
AÏTOS VAN DESVJVELBEN. Hij 
muntte vooral uit in het 
voorstellen van ossen , koei-
jen, schapen, standbeelden 
en landschappen. Hij waste 
Haarlem geboren, en hield 
er gewoonlijk zijn verblijf. 
Hij wlde zi]m fortuin in 
Engeland beproeven, maar 
«11» gelukte" n i e t e n fo 
W e dus n a a r z i j* d™J 
land terug, a l w a a r ^ i S " 

«»in^Tcde
de;e

d
7
bTmreti' 

d e n dag „ w L " VoIgen~ 

• ' Ï * * - « £ K Vr,e»den deden >afeais V ^ f zijne 
zien. *ostett te voor-

e BeRGEN ( G E R A v . 

^ f c l ^ ^ w e r n ^ i 

gegeven: 1°. Commentarhi 
de Hërla Panaeea; — 2". 
<fe Veste i— 3°. de Vm< 
servatione et Curatione «ar. 
bi articularis etcalculi;-
4°. de Dolore penis ; —f, 
,de Consultationibus Me& 
corurn et methodica febriu 
curatione Commentarfa 
Hij was gezworen genees
heer van Antwerpen, afwssr 
hij den 15 September VM 
overleed en in de kerk va 
den H. JOANNES beg 
>verd¥ 

BEUGEN (KAREI, ACTIES 
V»N), een Duitsch ontW-
en kruidkundige, in 17 t̂! 
Frankfort aan den Oderp-
boren, studeerde na elkan
der te Leyden, te Pwjf 
en te.Stramshurg en ws» 
daarna in de eerste der f 
noemde gteden de opvolg • 
zj.jns vaders, als Hooglf̂  
J-aar in de ontleed- en kruid;, 
•Kimde. In 1741 verviw f 
••WOSMOHB W den stoel ^ 
tiiérapeutica (*) en ^ w 

^Vofzi ek( ekunde,en rf 
vulde tot aan zijnen f ' 
d*e in 1760 voorviel-" 
pligten van denzelven. X 
«EN heeft vele verhang111 

gen over de ontkW*"". 
111 «et licht ffe<?evcn. 1- ,i 

.*** heeft dezeFve verza»j 
e« in de Verzameim *' 
ontleedhundige *&«' L 
Plaatst. Züne werken "* , 
«e planten, hoewel niet^ 

;un^» hetwelk debehandeM' 
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talrijk, verzekeren hem ech
ter èene plaats, onder de 
Kruidkundigen van dert twee
den rang. Men onderscheidt 
voornamelijk Mor et Franco-
furtana, 1750, in 8. ' A-
BANSON had een plantenge
slacht aan de gedachtenis vah 
dezen geleerde toegewijd, 
hetwelk onder den naam van 
Bergend hekend is. LINNEÜS-
heeft hetzelve niet aange
nomen.. ~ 

- BERGER (JOANNES HENDRIK 
VON) , Opperhofraad den Kei-
zerrijks, werd den 29 Ja-
nuarij 1657, te Gera in den 
Op f er - Saksis'cheii Kréïis' 
geboren., Hij begaf zich naar 
lieipïig,na eerst in zijne 
geboortestad, en daarna te 
Kalle j onder zijnen Vader 
VALENTIJN , Êector en be
stuurder der Gymriasiên die* 
heide steden, goede grond» 
slagen te hebben gelegd. Hij 
heoefende er met veel ijver 
de Geschiedenis, de oudhe
den, de wijsbegeerte en de 
regtsgeleerdheid, en maakte 
gebruik van de lessen van 
sommige Hoogleeraren in de 
godgeleerdheid, om de bron 
der wetten des te beter te 
ïeerert kennen. Hij koos 
vervolgens de Universiteit 
van Jena, alwaar hij voorÉ-
ging, zich in de wetenschap
pen te bevestigen, en be
gon zelf, hoewel hij den 
"doctoralen hoed nog niet ont
vangen had, lessen te ge-
Je n* Kort daarna viel hein 
deze ©er te Zsipzig te beurt, 

en hij werd bijzitter dërcon* 
sitorie dier stad, en ging 
voort, niet.het onderwijzen, 
van studenten, tot dat hij 
te Wiltenlerg W e r ( j g è r o c , 
pen, op den oo^enblik, waar-
Op hij er het minst aan dacht. 
Hij verkreeg er in den be
ginne ëèn gewoon professor 
raat in de regten, en on
derscheidde zich zoo zeer i n 

Idie bediening, datmênheift 
niet alleen als den besten, 
hoogleei-aaf zijner faculteit 
beschouwde, maar hem daar
enboven als bijzitter, in het 
provinciaal - gèrègtshof van 
Neder-LaumUz, en eersten 
raadsheer,- in^ het hof van. 
Appel, van heft keur vorsten
dom S(t&e?i, té Dresden, 
benoemde. In 1714, werd 
hij voor de tweede maal tot 
keizerlijk oppër-hof'raad te 
Weenen beroepen, wèïkén 
post hij aanöam, en KARÉÏ. 
VI. gaf aan hem en aan zij
ne geheeïe familie, den ti* 
tel van Adellijk Meer . ett 
Verhief hém tot de waardig- > 
heid van edelman des Hei
ligen Jïijks, en de adelva» 
iïwahen, Franhenland en do 
Rijnlanden $ nam hem ónder 
zich op* Hij overleed te 
iVemen, den 25 November 
1732. Behalve zijn werk 
over de wijze van procédé* 
ren ïn het keurvorstendom 
Saksen y op bevel des ko-
nings in 1Ö99 zamengesteld, 
heeft men van hem: l.6 Ah-
nolaliönes in Lancelloli In* 
stïiëUones Jurls Canonici<; 
•*- 2.° Oeconomiam Jtiris•>• 
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_ - 3.° Animativersiones in 
jBrunnemanni quastiones ad 
Pandectas; — 4.° Collati^ 
ones cathedrarias; — S.° 

'Blectaprocessus executivi, 
posses, provocat et matri-
móniaUs, met de daartoe be-
hoorende bijlagen; — 6.° 
JElecta disceptalionum fo-
rensiym, cum suppiemenlis ; 
— 7.° EesoluUones legum 
obstaniium en andere wer
ken. Jffij heeft vier zonen 
nagelaten, die alle aanzien-, 
lijke posten hebben bekleed* 

BERGER (JOANNES GODE-
FRIDUSVON), broeder van den 
voorgaande, hoogleeraar in 
de geneeskunde te Witten* 
berg, werd den 11 Novem
ber 1659, te Haïïe geboren. 
Zijn vader, VALENTIJN BER
GER, was te dien tijde be
stuurder van het Lyceum, 
dier stad. Na aldaar zijne 
eerste studiën zoowel onder 
de leiding van andere ge
leerde meesters, als onder 
-dié van CHRÏSTIAAN ALBER-
ïirs BHOT en van zijnen va
der, volbragt te hebben, be-
saf hij zich in 1677 naar 
Jena, alwaar hjj z i c h h» 
zonder op de wiskunde, 
Z» WtuurUde, en vervol-
O °P d e geneeskunde toe-

' J 2 T ? » J W Welke h« in kor" 
*?n M/d, de grootste vorde
r e n maakte. Na gedu
b d e drie jaren te J W 
«e lessen van verschillende 
*§sen, en onder anderen 

°°»* ».? AUGUSTUS p J C H l . 

TJS, bijgewoond te hebben, 
begaf hij zich naar Erfurt, 
alwaar hij onder de beroem
de geneesheerèn KRaam, 
LEICHNER en Jocmus sin-
deerde. Hoewel BERGER ziet 
aldaar meer had kunnen on
derscheiden, keerde hij a 
1681 liever naar Jenatm^ 
en verdedigde er met ake 
meene toejuiching, onder/a» 
beroemden WEDEL eenerer-
handeling De chylo, ejuif 
motu, sanguificatione,» 
guine circulatione, kpé 
et pancreatë, en tewffî  
hij onder den beroent<te>% 
SCHIÜS openlijke bewijst* 
ner kunde en schranderheid* 
waardoor hij den ree* vet' 
worven roem niet weinig ver
meerderde. In 168èontvin| 
hij » na onder FASCHIÜS f 
zintwist te hebben, te J* 
den doctofalen hoed. •* 
Jena begaf hij zich •»•» 
Leipzig, alwaar hij *» "f . 
beginne, als vreemdg^ 
«eer, vele hinderpa^f. 
moette, die ' hij echte* 4f 
zijne diepe kunde wis"6,: 
ven te komen, zoodat'T 
na Thesis verdedigd *{£ 

:<0 

hen, om in de gen<* 
digè faculteit te «° 
opgenomen, buiten^". 
hoogleeraar derzelve/f,,. 
en tevens gerusteïijk^!' 
Pen, opalZJjnemededingM 
den » • den eersten openstaa» 
leerstoel der geneesknn!L, 
bekomen. Maar de '* 
lenigheid had voor h e n ^ 
anderen post bestemd, * 
«ten beriep hem onver**" 
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tot een professoraat in de ge-
neefekunde te Wittenberg, 
alwaar hij nog andere leer
stoelen bekleedde, tot dat 
hij de eerste zijner faculteit 
en Senior der akademie werd. 
Het verlangen, dat hij had, 
om zich met geleerden te 
onderhouden, vreemde zeld-
zaamheden te zien, en de 
natuur te doorgronden, spoor-
den hem aan, om verschil
lende reizen door Frankrijk-," 
«Ie Nederlanden, en Italië te 
doen. Hoewel hij het als 
zijn grootste geluk1 beschouw
de , in de akademiè'n te le
ven , en er den studenten 
nuttig te zijn, werd hij ech
ter eerst te Lichtenberg, en 
daarna te Prèisch, als lijf
arts bij de koningin van-Po-
ten beroepen, welke bedie
ning hij met den grootsten 
ïof tot aan zijnen dood waar
nam. Hij overleed te Wit
tenberg, den 2 October 1736. 

BERGER (THEOBORÜS), hoog
leeraar in de regtsgeleerd-
heid en de Geschiedenis te 
'Coburg, werd in 1683 te 
Unterlautern geboren. Hij 
maakte zeer goede studiën', 
vergezelde verscheidene edel
lieden op derzelver reizen, 
en overleed den 20 Novem
ber i m . Men heeft van 
hem in het Hoogduitsch; 
fèynclironistischè algemeene 
Geschiedenis der voornaam
ste staten van Muropa, se
dert de schepping der we-
retö tot op onze dagen, Co* 

*V. DEKIJ, 

burg, 1729,infol. Dit zeer 
belangrijke werk is verschei
dene malen gedrukt, en door 
WOLGANÏ JaGER, hoogleer
aar te Altorfvecvolgd, Co-
burg 1781 in'fcl. 

BERGER (LODEXVIJK VON), 
kanselarij-raad van den her
tog van Oldenburg. Toen 
in het jaar 1813, de Rus
sen naderden, sloegen de 
Oldenburgers aan het mui
ten. De Fraösche ambtena
ren, hadden wel is waar, 
reeds vroeger de vlugt ge
nomen , doch eene regerings
commissie aangesteld, - va» 
welke, VON BERGER en FINK 
bijzitters waren. Toen de 
Franschen zich van Olden
burg weder meester maak
ten, liefc de generaal VAN: 
DAMMEi deze beide mannen, 
te Breihe voor eenen krijgs
raad voeren, waarin hijzelf 
presideerde, en doodschie
ten. Zij vielen als een of
fer der dwingeland^ op den 
10 April 1813. De vorst van 
Oldenburg liet de lijken de-r 
zer vaderlanders in zijne re
sidentie ter aarde bestellen. 

BERGERAC. —• Zie CÏRANO. 

BERCHEM (NICOIAAS), eeir 
der beroemdste schilders va» 
de Nederlandsche school, 
werd in 1624 te Haarlem 
geboren. Zijn vader, .PE
TER VAN HAARLEM , een zeer 
middelmatige kunstenaar, gaf 
henrhct eexste onderwijs ia 
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het schilderen, waarop hij 
in het vervolg onder de be
kwaamste meesters, voorna
melijk onder VAN GOIJEN en 
WJBWMCV- zïjne oefeningen 
Voortzette. " Mett verhaalt, 
dat hij eens , door zijnen va
der vervolgd, in de werk
plaats van VAN GOIJEN ge-
vJugt wits» die, zijn best 
doende, om hem te bescher
men, aan zijnen knecht toe
riep: Berg/tem/m dat dit dè 
aanleiding tot zijnen nieu
wen naam zou hebben gege
ven. De gelukkige aanleg 
des jongelings ontwikkelde 
zich zeer spoedig, en wel
dra verwierf hij eenen groo* 
ten roem. Liefde voor zijne 
kunst, en de aanvragen naar 
zijne schilderstukken waren 
oorzaak, dat hij buitenge
woon vlijtig arbeidde. Hier
bij kwam nog de gierigheid 
zijner huisvrouw, die hem 
3n dien graad Beheerschte, 
dat zij hem geenen oogen-
Mik.rust liet, en zich van 
al het geld meester maakte, 
dat hij verdiende. Zij woon-.. 
<je, zoo als men verhaalt, 
boven zijne werkplaats, en 
flopte «iet eenen stok op de 

£ ? n g ; 20odra zy ton* 
methoordejïingenenarhei-
«en. MU eenige troost was 
pjne kunst, aan welke hij 
zich van den vroegsten mor
gen tot den laten avond toe-
p«de 5 en schertsende zei-
J«hij; » aat het geld n u t , 
*eioos was, voor hem, die 
|ich wi s t bezig t e houden.» r-«» ongelïleene y h ^ 

maakte hem den arbeid aan
genaam. Het eenige ver
driet, dat hij ondervond, m 
dat hij zijne zucht voorp 
vures niet met vrijheid ta 
bevredigen. Deze' loffeljjfe 
liefhebberij noodzaakte k 
dikwijls, geld van zijne i» 
lingen te leetoeh, 'dat hij fa 
enkel daardoor kohterugf 
ven, door zijne vrouw f 
zigtens den prijs zijner ser 
dersfukken te misleiden, dj 
deze wijze geraakte h$tf 
eene groote verzamel^ &t 
na zijnen dood zeer** 
taald' werd. — De 0^ 
van BERGHEM zijn eren z« 
talrijk als hoog geschat, « 
een sieraad der schoont 
kabinetten. Derzelver »* 
valïigh'êid bestaat fo ee* 
ongedivöngene, vrolijk' 

, n i e r , een wegslepend * • 
loriet, e n natuurlijke ®[i' 
yens oorspronkelijke # 
pen. Ofschoon hij zijnet 
Plaats bijna nooitverffM; 
had hij toch bij eenWJ; 
«g verblijf op hetlt»8; 
Benthem,. &Q mixint^ 
keurig waargenomen <*';, 
ren kennen. Destre-

«ene al te groote 1 ^ 
t ï ekzouhem, wel * " £ 

neid kunnen verwijd'"L 
dor kunst en eene f** 
eenvoudigheidinna^L 
der natuur, en een»!" 
keuriger omtrek der #%• 
daanten verlangen; n»3!^ 
gerihge, gebreken van ^e[C 
HEM worden door zoo_. 
uitmuntende eigenseWf,, 
vergoed, dat -ménW 



B I 

regt onder de grootste land-
schaps-schilders rangschikt. 
Hij overleed in 1683, te 
Haarlem. KAREI« DUJARDIN 
en GLAUBEB waren zijne 
kweekelingen. Het museum 
NAPOLEON bezat negen schil
derijen van hem, twee der-
zelve zijn nog in het kabinet 
van den koning van Frank» 
rijk. Op de verkooping van 
schilderijen van den bankier 
P . DÉ SMETHV ia 1810 * e 

Amsterdam gehouden, be
vonden zich vier stukken van 
JBÉRGHEM, die voor f 800 - » 
f 1000 - » f 1625 r » en 
f 2500 - » zijn verkocht 
geworden. , , , 

BEEGIER (NICOIAAS), werd 
in 1557', te Reims geboren. 
Hij was'hoogleeraar aan de 
universiteit dier stad, en 
wijdde zich vervolgens aan 
de balie toe, in welke loop
baan hij veel roem verwierf. 
De inwoners van Reims zon
den hem, in hoedanigheid 
van afgevaardigde, voor za
ken , die hunne stad betrof
fen ; dikwerf naar Parij's. 
De president DE BELMÈVRE 
verschafte hem eene jaar-
-wedde van 200 kroonen,' en 
een brevet van koninklijk 
geschiedschrijver. Hij over
leed in 1623. Men heeft 
van hem: 1.° hes Aniiqui-

"iés de Meims (De Oudheden 
van Reims), 1635, in 4, t 0 — 
2'° Histoire des grands che-
*nins de Vempire Romain 
(Geschiedenis dergroote we-

'.&>.. ' in 
'gen, van, het Romeïnsche 
Rijk) i in verschillende ta
len vertolkt, en te Brussel 
in 1729, in 2 dl.n in 4.to 
herdrukt. Dezelve vereenifft 
al het belangrijke, wat man 
over dit onderwerp kan zeg* 
gen, en AV&rdt door de ge
leerden met regt zeer op 
prijs gesteld. Men vindt 
dit werk in het Latijn in 
de 10 deelen der Romein-
scha Oudheden van GREVIUS. 

BERGIER (ANTONIUS).—Zie 
CrEOPFROI ( S T E P H A N U S - F R A N -
CISÖÜS). " . • 

B E R G I E R (NlCOI/AAS •- S lL-
VESTER)', doctor in de God
geleerdheid , Pastoor van 
Mange-Bouche, in het Bis
dom Besanpon, Kanonikder 
hooft \e>vk van Parijs, te 
Darn- n Lotharingen, den 
31 De^en-iber 1718 geboren, 
heeft zich door een groot 
aantal nuttige en geleerde 
schriften beroemd gemaakt. / 
Na zich in de loopbaan der 
letteren door eenige losse 
stukjes bekend gemaafct, en 
tweemalen- den prijs der wel
sprekendheid by de Akade-
mie yw Bfsanpon behaald; 
te hebben, opende zich voor. 
hem een uitgebreider veld, 
en weldra maakte hij zich 
zijne pen, tot een edeler en 
roemrijker onderwerp dienst
baar» namelijk tot dat van 
de verdediging van den 
Christelijken Godsdienst te
gen de menigvuldige aanval-

' 2 , , , ' . ,- ,- :• , , . - . : • 
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len der ongeloovigen, die 
meer dan ooit «aar deszelis 
verdelgingreikhaizendej, zich 
reeds vleiden de goddeloos
heid op deszelfs puinhoopen 
te vestigen, he Wtsmere-, 
futé par lui-même {HeltrO-
distendom door ziek zelven 
wederlegd), in 1765 gedrukt, 
was het eerste werk, dat 
BEEGIEK in het licht gaf. 
Hij randt in hetzelve voor
namelijk J. J.RousséAüaan, 
en*wel met deszelfs eigene 
Avapenen , en stelt hem ge
woonlijk niets tegen over 
dan zijne eigene gevoelens, 
op eenige andere plaats zij
ner werken uitgedrukt. Daar 

• voornamelijk maakt hy een 
gelukkig gebruik van d e ver
gelijking van den blindgebo
rene, om de betrekking on
zer rede met de natuur en 
de werken Gods te verkla
ren ; daar bewijst hij de 
noodzakelijkheid en het be
staan der openbaring, den 
weg, van welken God zich 
Wil bedienen, om ons de
zelve te doen kennen, ett 
ïegtvaardigt hij den Gods
dienst volkomen van de ram
pen, welke men aan denzel- • 

; ven toeschrijft; daar toont 
«\1 «e nutteloosheid en de 
valsche grondbeginselen aan, 
Van net nieuwe opvoedings-
plan, in , j e n EMÏLE ont
wikkeld; daar vereenigt hij 
«et Christendom met de staat
kunde, en wederleg einde-
m op eene zegerijke wijze 
öe verdedig ing van R0£g. 
•uu'togen het Mandement 

van Mg.r den Aartsbisschop 
van Parijs , enz. Ditweri 
werd weldra door een ander 
gevolgd: De CerMttideèt 
preuves du. ChristianitM 
{Zekerheid der beioijzenk 
Christendom!}) kwam in 171? 
in het licht. De schiijw 
stelde hetzelve tegenoverk 
Beoordeelend onderzoek h 
vetfdedigschriften van kt 
Christelijken Godsdi* 
een listig werk, hettf 
langen tijd in handset 
was bekend geweest, «*** 
een groot aantal gé^ft 
boeken de bouwstof^» 
geleverd. De Abt Jk«»* 
ontsluijert den hatüktf '•* 
de kwade trouw W ** 
Schrijver van'dat-boek»* 
zonder zich over die m«"JT 
te van schijnbare wdewj 
gen-te verbazen, r a»" 
dezelve in het hijf"4 

aan, en werpt zoo d»e!T 
he* geheele gebomvo'»* 
Hij gaf in 1769 * H J 
hgü- de la reltgto* ,* 
ïjfme {Verdedigi%*S) 

in het licht, eén \if u, 
uitgebreider was, imu 
beide voor* 
waarin men "dezelf^ J L . 
lijkheid, juistheid f « V 
tigclheid aantreft. ^ 
™r wederlegt Botf*JLt 
hetzelve, die de S<g 
van het Oostersche V«A 
tinnis, van de ontsl" ,(Iv 
oudheid en van het o»» 
jerde Christendom l[L 
weest. Het vetvo%%0 
verdediging, of B00 
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des principauiï articles du 
Dictionnaire jphilosopkiqxie 
{Wederlegging der voor
naamste artikels van het 
Wijsgeerig Woordenboek), 
stelt eene bewonderenswaar
dige juistheid, kracht en 
fceknoptheid voor. De abt 
JBERGIER dikwerf op dezelf
de onderwerpen,... waartoe 
zijne, tegenstrevers, die zich 
onophoudelijk herhalen, hem 
terugroepen, terug komen
de , schijnt steeds met nieu
we redenen en met een 
nieuw gezag gewapend; en 
ofschoon hij steeds voldoet, 
is hij nooit uitgeput, en 
«telt hij tegenover de een-
toonigheid der wjjsgeeren, 
eene vruchtbaarheid en ver-, 
scheidenheid,- die een niet 
zeer voordeelig Contrast voor 
de zaak dier Meeren opleve
ren. Het Stelsel der Na
tuur faragt vele verwoestin
gen te weeg. BEHOEER stel
de in 1771 tegen over het
zelve : Examen du materia
lisme {Onderzoek van het 
Materialisnms.) Het is in 
dit werk, dat de beroemde 
verdediger van den Gods
dienst, met eene naauwkeu-
ligheid, die aan de-angst
valligheid grenst, het ge-
drochteïijke voortbrengsel 
ontleedt, hetwelk hij weder-
legt, en zich zoodoende te
gen het verwijt (waarborgt, 
dat sommige wijsgeeren aan 
andere hadden durven doen, 
van wezenlijke tegenwerpin
gen stilzwijgend voorbij te 

. •' •.: • - . ! 3 

zijn gegaan. — In het eerste 
dteel vernietigt hij het Ma-
terialismus, en in het twee
de regtvaardigt hij den Gods
dienst , en handelt over de 
Godheid, over de bewijzen, 
van derzelver bestaan, over, 
hare eigenschappen, en over 
de wijze op welke zij, in
vloed op het geluk der men-
schen uitoefent. In zijn Ré-
pon&e aux conseils raison-
nahles {Antwoord op de re
delijke raadgevingen) het
welk hij in 1772 in het licht 
gaf, wederlegt hij de drog
redenen en hittere spotter
nijen van VOLTAIBE. In 
1780 kwam z i jneTrai te 
Mstorique etdogmatique etc, 
{Geschiedkundige en leer-
Stellige Verhandeling enz.) 
12 DJUn in 12.° of 10 Dl.« 
in 8.vo in het licht; een 
zeer kernachtig werfc, rijk 
in allerlei aanmerkingen. 
Geschiedenis, natuurkunde, 
aardrijkskunde, staatkunde, 
zedekunde, wijsbegeerte , 
Bij belkunde, alles vereenigt 
zich onder de pen van den 
geleerden, welsprekenden én 
oordeelkundigen schrijver, 
om eene schilderij optehan-
gen, die, hoewel eenvoudig 
in deszelïs hoofdonderwerp, 
echter door dé verscheiden
heid harer betrekkingen, en 
.de veelvuldigheid der dee-
len, welke zaménloopen om 
dit kostbaar geheel daar té 
stellen, het uitgebreidste 
veld aanbiedt. In 1788 en 
volgende jaren gaf hij i n d e 
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Encyclopédie méthodhjue, 
het 3.e deel der Godgeleerd-
Md ia het licht, waarin men 
ïn het algemeen dé uitgebrei
de schranderheid , de strenge 
iedeneerkünde, den vloei-
jenden, vluggen en onge» 
dwongen stijl zijner overige 
voortbrengselen wedervïndt; 
maar hier én daar, zoo als 
oofc m het voorgaande werk, 
een Wéinig al te veel toegé. 
vendheid of wellevendheid 
«mtrent Heden vaneenesek-
* ! \ ? l « z i j n e t a l e ^en wist 
te vleijen, e e n e S00rt van 
^ a g j o o r erkendedwaE 
gen, «n van verdrag met 

* " e S ^ e f - r d e 

waardige imZ L Eerfoed-

e s t e w ï V ! ! , b e ? ^ e n al-

lm* W a n C h e i d e n » door 

«a hZL a"6,s„lfdierven 
e« him«^ f ueaierven 

. & * * • " Het ï 9
a n d e r ^ 

om een noodlottig werk t« 
verspreiden,.' een uitgebreid 
veld van allerlei dwalingen, 
voor hetwelk de Chris telijie 
lezers den grootsten afkeer 
hadden, doch dat, gek 
hetzelve niet. den naam ra 
een en zoo - wijzen en g»fr 
dienstigen Schrijver werf 
versierd > in de angstvallig* 
zamenges telde boek# 
plaats vond. Maar deze* 
voorzigtige stap, waaraf . 
ijver hem kan'bedrogene' 
bén, zal echter niet tó(i' 
len, dat hij' te legtsb^ 
der ijverigste nieuwe» ver
dedigers van het Cl»** 
dom Wordt beschouwd' »et' „ 
gene, Wat den AM**"? 
bijzonder oriderscieidt,M 
gene, wat het uitsluiten 
kenmerk zijner werken*' 
^ r de verdediging* ï 
den Godsdienst uitmat 
eene Kedeneerkunde, m 

door derzelver j u i * d . ; 
'kracht verbaast,: die £ 
w eene eenige e» ? % 
ftof, onder ge&elvö«ï' 
lende gedaanten vertoone"; 
de drogredenen op even 
v e l e verschillende W r 
aanrandt, dezelve %f"j 
OP, die plaatsen treft» L 
derzelver tegenstand W b 
te verzekerd schee»> ü a $ 

'zegepraal • steeds ^ W 
^olle en schitterende . 
beslist wórdt, die df'% 
sten-zvveem derd\vallDLo! 
overlaat. Ik weet «» . 
h e* mogelijk is V**^ 
scheidertheid van ka»*! 
den te bezitten, waar 
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namelijk in de geschiedenis, 
de godgeleerdheid, de oor-
deelkuhde, en vooral in die 
oneindige menigte van bro
chures en allerlei Cqmpila-
iiën, welke de ËTJCELADUS-
SEN (Zie ENCELADÜS) , dezer 
eeuw, ter omverwerping als 
hergen opeen gestapeld heb
ben, indien deze treurige 
heldendaad het werk van 
stervelingen kon zijn. Nie
mand kent en beschaamt be
ter de,listen en omwegen, 
dier valsche zich wringende 
geesten, die kleine listen, 
welke de logen taal met eene 
kunst gebruikt, diè aan de
zelve op eene schandelijke 
wijze eigen i s , deze hate
lijke " vruchten der kwade 
trouw, deze boosaardige god
deloosheid, zoo als deScIirift 
spreekt, die de aanvallen des 
vijands' tegen dé heilige 
jdaats bestuurt (ttnanlama-
lignalus est inimicns in 
Sanclof) — Psalm 73. — 
Dit alles verdwijnt als een 
rook voor de blikken dei-
eeuwige en onoverwinnelijke 
waarheid, door dezen man'vol 
genie in derzelver natuurlij
ke trekken voorgesteld (Ad 
nihilum deduclus est in con-
spectw ejus tnalignus — 
Psalm 14.) Het is vooral 
in de omkeering der bewijs
redenen , dat de Heer BER-
GIER uitmunt, en waardoor 
hij zijne zegepraal voltooit.. 
Naauwelijks heeft hij ds aan
vallen der vijanden van het 
Christendom wederlëgd,. of 

hij randt dezelve met hun
ne eigene wapenen aan; die 
met zulk eene snelheid en 
behendigheid tegen hen ge
wend worden, darde lezer 
er over verbaasd staat, en 
die, om zoo té spreken, den 
Godsdienst buiten het strijd
perk latende , er de wijsbe
geerte in plaatst, en dezel
ve met duizende aanvallen 
overlaadt. Wij willen niet 
spreken over zijne Verhan
deling over den oorsprong 
der Goden van het Reiden-
dom, een werk, waarin men 
noch zijne redeneerkunde, 
noch de oordeelkundige gang 
zijner . uitgebreide, kunde 
aantreft: in' zeker opzigfc 
spreekt shij het zelf tegen, 
door den lof, dien hij bij 

^herhaling aan de Histoire 
"des temps fabuleutö (Ge
schiedenis der fabelachtige 
tijden) toezwaait, waarvan 
de slotsom geheel met hem 
strijdig was. » Hij behoor
de , zegt de Abt ÈxRRVëhi, 
tot het kleine getal derge-
ne, die dezelve konden bë-
oordeelen; maar ik kaa ver
zekeren, dat ik geenopreg-
ter en verlichter bewonde
raar van dit schatbare voort
brengsel van den Heer DU 
ROCKER heb gezien, dan 

'juist de Abt BERGIER zelf; 
hij prees hetzelve alom ett 
zeidè openlijk: dat het fa? 
belsiélsel, door de geschie
denis verklaard, lef er he~ 

'wezen was dan het zijne3 
en in alle opzigten de mor-. 

4 
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keur verdiende. 

BERGIER (STEPHANÜS), te 
Mermanstadt in Zevenbergen 
geboren, een geleerde der 
achttiende eeuw, voerde een 
«eer rondzwervend leven, nu 
te Jbeipzig, dan te Amster
dam , dan weder tattamiurg, 
f was bijna altijd in dienst 
«er Boekverkoopers. Eene 
™*aling > die hij vervaar
d e van de Verhandeling 
«er diensten vanden beroem-

d e e d h m d e g a n s t v a n | ^ 

' v F* v.erwer™n. Hij ver-

2iin« VI DeSeven> dochbii 
zijne komst aan W» 1 J 

vond hfl den 7 «etzelve 
leden; V b e ^ ° ° i ° V e r -

sc«e en Laf»™ ? , Gfnek-

z e » e e z e S ^ f e n «ïet 

7?e,i.)k fce£AlsVooi,n«-

l°°s »> n i i a n d e r e naa««-

Legden, 1760. De Heer 
BÜRMAKN heeft deze aitgaw 
bezorgd* 

BERGMAN of Butaan 
(TORBERN OLOP) , Ridder k 
koninklijke orde van Vm, 
Hoogleeraar der scheikund» 
te Upsal, lid der AkadwiJ 
van wetenschappen derzelflfe 
stad, t corresponderend Jf 
van die van Parijs, L* 

' den, Berhjn, StoUoh # 
in 1735 te Kafliarim-hil) 
in West-Gothland fpbw> 
onderscheidde zich /** 
vroegtijdig in denawutto-
de en natuurlijke wgsbegew 
te, en was een leerling i 
LINNEÜS. Toen de i««tóel 

der scheikunde en 6ei'gstof' 
kunde, door den afstand va» 

WAtLERWs was komen of 
te staan, W a s Benam* 
der mededingers naar f' 
zelven, en zonder tot»' 
verre eenig scheikundig^ 
te hebben vervaardig' P* 
Wj eene Verhandeld® 
de toelereidins van *»fl f; 
J»'het licht, die in •*»W. 
bladen hevig werd aang -
randendoorWAWEBifs^' \ 
gehekeld. Het gelulf J ' 
^WsGüSTAApJater^ ; 
van Zweden, dezelvrf 
eene Commissie der Ü»5, 
fteitvanCr^«/tedoén|»; • 
keuren. Deze verhak11" 
werd door een groot 3 
andere gevolgd, waan». 
schrijver dikwerf ovtf^ 
tïge onderwerpen ha»a' 
«och waarin hij zich OOK8,. 
ny^othésis en sche; 
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plannen overgeeft, in welke 
hij niet gelukkiger i s , dan 
de ligtgeloovïge beschou
wers, die dezelfde loopbaan 
gevolgd zijn. Het voornaam
ste zijner werken is zijne 
Sciagraphia ntineralit. Hij 
overleed te "Üpsal. in 1784, 
X)e Universiteit heeft aan 
zijne gedachtenis de grootste 
eer bewezen , en de akade-
mie van Siokholm heeft te 
zijner eer ëenen gedenkpen-
ning, doen slaan. 

BJERGMÜM.ER (J . G E O R G E ) , 
'te Dirkheim in 1688 gebor 
ren, toonde reeds vroegtij
dig aanleg tot het trekenen, 

"waarom, hem de Hertog MAX-
miiLUAN van Bëfy'èrëh, te 
Miinchen, bij ANDttEAsIVotP 
het schilderen liet ïèeren. 
Nadat hij zich zoowel te 

Dusseldorp, als te Augs~ 
bufig, door schoone schilder
stukken op natte kalk in ker-
Icen en paleizen onderschei
den had, benoemde hem de 
Bisschop van Augsburg tot 
zijnen hofschilder, en in 
1730, zelfs de Kijksstad 
Augsburg, tot bestuurder 

'der schilder-akademie. Zij
ne meeste schilderstukken 
op kalk en olie zijn uitmun
tend. Hij overleed in 1762. 
Zijn oudste, zoon JOANNES 
BAPTISTA , geboren in 1724, 
en in 1785 overleden, was,; 
ofschoon hij zijnen vader in 
de kunst niet evenaarde-, 
toch ook een uitmuntende 
schilder. 

BERKfARDüS ( C L A U D I Ü S ) , 
te Moulins in het Fransch© 
Departement Altier in 157S 

f eboren, onderwees taPisa en 
'adua met roem de wijsbe

geerte, en overleed in 1663, 
in de laatsgenoemde stad. 
Hij was zeer ervaren in de 
letterkunde, de wiskunde 
en het Grieksch. Men heeft 
van hem ,1.° Cïrculus Pisa-* 
nus> in 1641 , te Florence» 
in 4.to gedrukt, een werk 
dat hem met veel grond van 
pyrrfyonismus en materialis-
mus heeft doen beschuldi
gen, -r- 2.° Dubitationes in 
dialogum GAHL&I pro teï-
rc&, iiiimobiKtate•-, 1632, in 
4.° De ware naam van de-i 
zen wijsgeer i s , CIAUDIUS 

GuiLLEMET DE B E A U B E G A R Ö . 

BERING of BEERING ( V I -
TÜS) , geboren te Horsen» 
in Jutland, verwierf den 
roem van een groot zeeman 
te zijn, waarom hem PETER 
de éroole, toen de marine 
van Cronstadt nog in de 
geboorte was, in zijnen 
dienst beriep. Zijne onver
schrokkenheid en zijne ta
lenten, die hij in den zee
oorlog mét Zweden aan den 
dag legde, verwierven hem 
den rang van kapitein, in 
welke hoedanigheid hij 
door den graaf APRAXIM 
een Russisch-Generaal den 
5 Febïuarij. 1725, met eene 
reis door tèiierië belast werd. 
Het oogmerk van den Czar, 

i die dezen kapitein uitzond, 
5 . ' -
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was dat hij tot EamschatAa 
zonde doordringen, om de 
grenzen van dat land te on
derzoeken , die gich naar het 
Noord - Oosten uits trekken, 
eft trachten, te ontdekken, 
*>£> volgens het gevoelen van 
soinnngën, dezelve met het 
Noordelijke gedeelte van ':A-
mrika Verbonden waren, dan 
öfmener terzee eenigenover-
iogt kon vtóden, Het werd 
hem toegestaan;, zoo vele en 
TOe manschappen te nemen 
als hij daartoe zoude noodig 
oordeelen. m kwam den 
16 Maart te 'hholsko, a l-
W h i j totdenlöMeiver-
toelde, wanneer hij zich met 

^ ff oh tot sLar^ 
Y««» afzakte, nitwelic^ii 

-*% «nd naar hef sfA.-U f 

S e d e ^ ^ ^ r f i e d e n a i 
** J e ^ L ^ S , °P dê ri-

xüt 
vier 

grüka Ï 2 H inde Tm 
varing, ï 1 » ' welke, he 

Met e e« g e d e e i;e 

zijner manschappen bragtlk. 
RING aldaar den winter door. 
Toen de lehtè van 1726 was 
genaderd, jKakte hij met vijf
tien vaartuigen, tot Jahtt-
hit de, rivier de.'JSeaaaE 
Ule Jakuters zijn Heideiw 
en aanbidden de zon, 4 
maan, de TOgelen, zoo è 
de zwaan, den arend en & 
raaf. BERING begaf zich tt' 
land naar Ochotzki, al«* 
eert luitenant, dien lij'^ 
eëttige manschappen vanJ«' 
& t ó » gedetacheerd W " ; 
ter qntdejfckpg uit *.$*> 
zich deio, 1 Jahuaifj 1™' 
bij hem: kwam vervoegen', 
•Be kapitein ging den 21 Au
gustus daaraanvolgende » 
boord, oin zich naar de ««' 
watering deri5oM«y«Y 
of dé groote rivier te W 
Ven." Daar eekomen zip 
liet thijzijneëpakgoed< 
kleine vaartuigen wdeH,

/».. 

trog, eene vesting; '<". ft 
-welke er s l e c h t s ^ 
Russische h«sge2i«2; toS 
ren; van daar werd"e% 

f .4<* bagaadje langs de" 
1 «IJ honderd twintig S , , 

afstand van i T ^ ^ f , , i8] 
voerd. GJedWrënde .d*!1 J 

. Waren degene:, die op- ^ 
den volgens het'geDrnJkej 
lands door honden getl° #, 
werden, zeer b e z ^ g * ' f 

k den nacht onder den sn 
' doortèbrengen. jga»!0^ 
Waar zij eindelijk ff\v 
men, bestaat uit ,drJV0,e»' 
woonde plaatsen, d ,e ,?n et 
ste, die van h e t n ^ 1 1 
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de benedenste, Be Russen, 
dié daar wonen, waar men 
garnizoen houdt, hebben, zoo 
min als de inboorlingen, noch 
toren, noch vee. Zij heb
ben enkel handen, welke 
hun dienen, om datgene, 
wat zij wenschen,, van de 
eene plaats naar de andere 
te vervoeren, en weleer Vel 
hun tot kleeding verstrekt. 
Zij voeden zich van visch. 
In Aen zomer hebben zij 
eenig wild, en zij hebben 
ook wortelen, en boonen. 
De gebruiken der volken van 
dat land, zijn zeer onmen-
scheljjk. Indien eene moer 
der van twee kinderen be
valt, is men gewoon, een 
derzelve te verstikken, zoo-
dra het op de wereld komt. 
Zoodra een vader of eene 
moeder ziek wordt, brengt 
men hen, al is pok de ziek
te niet doo'delijk, en zoowel 
in den winter als in den zo
mer , naar het naastgelegene 
woud, alwaar men dezelve 
met eenen geringen voorraad, 
aan hun lot overlaat. Zij 
zijn niet gewoon hunne doo-
den te begraven, zij slepen 
dezelve maar tot in het 
bosch, alwaar zij door de 
honden worden verscheurd. 
Toen BERING aan de bene- : 
denste volkplanting was af- \ 
gestapt, liet hij aldaar een 
schip bouwen., dat den 10 
Julij 1728 voltooid was. Den 
14 zeilde men dè rivier van 
Kamschatka uit , en den 8 
Augustus bevond men zich 
°P den 64 graad 30 minuten 

N. Breedte. Daar zagen zij 
acht manschappen, die zich 
TzaktschwQfTschouMs noem
den (eene natie, welke reeds 
sedert lang bij de Russen 
bekend was) m eene lederen 
schuit het strand verlaten 
en op hun schip aankomen; 
een hunner sprong uit de 
schuit, en kwam op vellen 
van zeehonden, op het schip 
van BERING aan dobberen, ea 
eenen oogenblik daarna volg-

1 den al de overigen zijn voor
beeld. Zij vernamen, dat 
de zee-stranden vol met volk
plantingen hunner natie wa
ren, en zij gaven té ken-
jtien, dat het vaste land zich 
jiaar het Westen uitstrekte; 
.zij wezen daarenboven een' 
eiland aan, dat niet ver ver
wijderd was. Men begaf zich 
naar hetzelve» doch vond het 
onbewoond, ofschoon men er 
eenige huizen zag. Men gaf 
aan hetzelve den naam van 
St. LatireiiUus, wijl men er 
op den Feestdag van dien 
Heilige, den 10 Augustus, 
was aangekomen. De hoog
te op welke men den 15 der
zelfde maand kwam, was 67 
graden, 18 minuten. B E 
RING ging niet verder, zich 
verbeeldende zijnen last ge
noegzaam vervuld te hebben, 
vooral, wijl hij niet zag>," 
dat de landen zich op de
zelfde wijze naar het Noor
den uitstrekten. Den 5Ju> 
nij 1729 kwam hij te Bene-
den-Ramsehatka, Den 10 
Januari} 1730, kwam hij we
der te XoUMop hoofdstad 
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van Siberië, en die stad, 
den 25 derzelfde maand ver
laten hebbende, kwam hij 
den 1 Maart weder te Pe-
iersburg mi. Op den4Ju-
mJ 174l, liep hij andermaal 
'Met twee schepen uit, en 
landde aan de Noord-Wes
telijke kust van Amerika, 
tusschen den 55sten en60sten 
graad N. Breedte. Maar stor
men en ziekte beletten hem 
Zijne ontdekkingen voort te 
betten' e n hij werd op eenen 
grooten afstand op een woest 
S j g^orpeu, dat thans 
zijnen naam draagt, en het-

*n al met sneeuw en fis be
dekty*H B E R I N G We?d

S * 
vaarlyt 2 i e k , en stierf*£ 
hieropden8Decemberl74l 

% g e S t / [ater tonink-

tot % £ i d r einde> 
Swefftshn* h e t °PPer-
^ & C n r

H
a a . d s h e ^ e r 

^ 1 6 7 5 , 1 ; a J T " 1 ^ 

dichten zijn zijne meester
stukken, zijne treurdichten 
zijn schoon, zijne niet zeer 
talrijke heldendichten, ne
men steeds af in kracht. Ia 
zijne lierdichten straalt zaclf-
heid en kracht door. BKMK 
bezat meer genie dan oefe
ning , en men bemerkt, Af 
hij zulk een e neiging mi 
de dichtkunde bezat, datijf 
in zijn onrijm, zondera* 
te weten, zelfs dichtst? 
was. Zijne prozaïsche W* 
ken zijn: 1°. ObsidioW' 
niënsis et qucé, ea d^e' 
Ulustria per septentn^f 
contigere. Hafn. 1676) i" 
4» . _ 2°. pioris fianictit 
seu Historia Regum #«'"' 
corumwque ad domufn w 
denburgicam optis pg{^ 
mum Ot/mice .in £ol\^^ 

BERKEN of BERGEN (&"*', , 
WIJK VAN), een Brugge"* 
was nog zeer jong, toen Ĵ 
™Ï475 de; kunstuit f* 
om diamanten te s f j 
Ontdekt hebbende, W.® 
diamant tegen eenen aad^ 
gewreven, .denzelven*? 
deed, zoo vond hij hetf 
del er eenen tot poeder 
hengen, e n met dit f eJ 
gelukte het hem de o g g 
te polijsten, maar te»**L 
w. later tot veel gi'0°teI J 
van volmaaktheid g*oUieB' 

BERKENHEAD of B » J 
»EAD(JOANNES), een s ^ 
der schrijver der zevend 
e euw, was de zoon van» 
^ n Zadelmaker, of, ^o81 
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anderen zeggen, van eeneh 
Bierbrouwer van JSorttoicA 
in C/iesMre, alwaar hij in 
1615 geboren werd. Hij was 
eerst in 1632 bediende in 
het CoIIegie van Oriel te 
Oxford, onder het bestuur 
van HUWRED LLOYD , later 
Bisschop van Bangor, en 
verbleef aldaar , tot dat hij 
den graad Van Bachelier. had 
ontvangen,- waarna Doctor 
WiiiMAM XiAun, Aartsbis
schop van Kantelberg, hem 
tot zijnen Secretaris aannam. 
Wijl deze prelaat over de 
diensten van BERKENHEAD 
zeer te vreden was, zoo gaf 
hij Joew den 5 October 1639 
jhet Diploma van Meester in 
de vrije kunsten. Nadat de 
burger-oorlog was. losgebar
sten , en het hof zich naar 
Oxford begeven had-, werd 
BERKENHEAD benoemd, om 
eene wekelijksche Courant 
te schrijven de HERCUBIUS 
van het hof genaamd, waar
van de eerste den 1 Janua
ri) 1642 in het licht kwam, 
en tot het jaar 1645 vervolgd 
werd. Het doel van dit week
blad was, om aan het ge-
heele rijk den toestand des 
konings en des hofs bekend 
,te maken. De geestige en 
vermakelijke schrijfwijze van 

-. BJERKENHEAD, werd algemeen 
toegejuicht en goedgekeurd. 
Koning KARELI . , hevalhem 

= daarom ook aan de kiezers 
aan, om hem tot Lector, in 
de zedelijke wijsbegeerte te 
^erkiezen, hetwelk zij ook 
«eden, en hij nam ̂ hoewel ' 
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met eene kleine jaarwedde, 
dezen post tot het jaar 1648 
waar, wanneer de afgevaar
digde onderzoekers van het 
parlement hem zijnen post 
ontnamen,en wegjoegen. Hij 
begaf zich daarop naar Lon
den, alwaar hij bij herha
ling , in de gevangenissen , 
om zijne getrouwheid aan 
den koning, zeer onredelijk 
behandeld werd. BERKEN
HEAD strekte daarenboven tot 
raadgever aan de jonge edel-* 
lieden, en vervaardigde ge
dichten , liederen ,' en, ande
re kleinigheden voor hen.' 
Nadat KAREI. I I . hersteld 
was, werd hij naar de uni
versiteit' van Qxford terug 
gezonden ; krachtens een ko
ninklijk patent, werd hij tot 
doctor in het burgerlijke regt 
benoemd , en in 1661, was 
hij als afgevaardigde der stad" 
Wilton, in het graafschap 
Wilt, bij het parlement te
genwoordig, dat den 8 Mei 
van hetzelfde jaar te West-
munster geopend werd. I a 
November 1662 verhief hem 
de koning tot den adelstand! 
en benoemde hem in Janua
ri) van het volgende jaar tot 
rekwestmeester, in de plaats 
van den ridder RICHARDFANS-
HAU , die als afgezant naar 
Spanje was gezonden. Hij 
werd omtrent denzelfden tijd 
Master of the JPkculties, 'en 
lid der koninklijke akademie 
van wetenschappen. Hij o-
verleed te Westmunster dën 
4 .December 1679. In ver
scheidene meestal in het En» 
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gelsch door hem vervaardig-" 
de geschriften, wordt zijn 
levende en bespottende geest 
bespeurd, de voornaamste 
derzelrezijn: 1.° Miwfrom 
•temiroke and Montgomery, 
or Oxfort Manchester'd 
2. Pauls Church-Yard. — 
J :° . L i l t ï TAeologici, Poli. 
p %. Bwtoriei, nundinis 
rauhms (una cnm Templo) 
prostant venales. — . 4 ° 
Thefour.hegg'd QuaAerenz. 

BERKHEU (JOANNES JJE 

dichter, 4 r d den 03 ??* 
arij 1729 tft r • • / 3 J a n u " 

» F a A ^ t ? h T m S 

' * * >an B U S a?» " ? 
verzoek van ziin™ % °P 

ze WellevenS',1 5 d l e de" 
l W beloont* J 0 * . . *» 
voordeelegeSt V I J t l e n 

* » grootvadë? * ? * * " • 

der v f o e ^ g « g %nen va-

Z o n ^ dePI^,dlDg t a s t t e . 

d« * W i & e« ^nder 
S r?^begi n sr ; n j? van de 
f H / h i e d ï ï / ^ W e t e n . 

mtkien\n*?\ met & 
, «»! klein» J- ïnsek« 

« en AIAAMAND, en vanden 
beroemden Engelschen ont. 
leedkundigen MONRO. DOOI 
de goedkeuring dier grooie 
mannen aangemoedigd, te-
sloot hij in rijper jaren, nè 
met ernst op deze studie (w 
te leggen, zoodat hij tw 
verzameling van dier» ' 
beenderen en geraamten f 
e.enbragt, hoedanig eenert 
dien tijde, behalve di»« 
den hoogleeraar CAMM t» 
Leyden, in Eolhni.H 
niet bekend was. If ^ ' 
de de Grieksche ea Z-atijn-
sche talen éérst in l«i ou
derdom van 24 jaren. I" 
1761 werd hij tot doctor & 
de geneeskunde bevorderd. 
en sprak bij deze gelegeü-
held eene geleerde 14* 
sche verhandeling uit) 0 

de bouworde der za)ü«C 
stelde bloemen {Ex^f, 
destructtiraflornmff'. 

^gende jaar zette M*f 
als geneesheer te Mfl 
dam neder, en het is i»" 
ftad, dat hij zich wetf; 
««zonderen'ijver, aand<> . 
oefening der n a t u u r » 
torie van Hollander '.. -
«ij schreef er zijne ver»" 
del'ng: Over de, bef0* 
flen, om onze ladfi* , 
Il°%e ah lage, «». *J 
zVn aard* tenmeede^ 
«eele acm te leggen > % 
verhandeling, welke de» J 
de maatschappij van « * , 
schappen van tïaarle»*^ 
dat onderwerp mtgelo"1" 
P»js behaalde; Ook*»** 
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tts 'Amsterdam, dat hij aan 
.. Eet' prachtige werk van SE-

BA arbeidde, voor hétwélke 
hij figuren en beschrijvingen 
leverde. Het schijnt, dat hij 
als geneesheer in de hoofd
stad der Nederlanden, niet 
veel te doen had, en dat dit 
de voornaamste beweegreden 
was, welke hem deze stad, 
deed, verlaten, om "in de na-] 
bijheid zijner geboortestad, 
voor welke hij altijd eene 
groote neiging heeft behou
den:'i', en die hij steeds in 
zijne verzen hezong, eene 
buitenplaats te gaan bewo
nen. Hij begaf zich naar 
XieevUet in het ;dorp' .,Wur-
'tnond, alwaar hij zijnen'tijd 
verdeelde tusscheri de 'Mu
zen en de ernstige* studiën, 
die tot dusvë&e zijne hoofd
bezigheid waren geweest. 
Hij vervaardigde er zijne I-
dijlïen, Herders-Kouten en 
Vïsscïiers-Zangen, zich te
vens mét zijn groot werk 
over de Natmirlyke Histo
rie van Holland bezig hou
dende. Dit werk, de vrucht-
Van langdurige en geleerde 
nasporingen, werd in Ï769 
te Amsterdam, in 6 dl.n in 
8 .vo uitgegeven; hij verwierf 
daardoor de toejuiching van 
al de in deze wetenschap
pen ervaren mannen, niet 
alleen ,in zijn vaderland maar 
ook onder vreemdelingen. In 
1781 kwam er te Bouillon, 
onder den titel vanHistoire 
géograpfiique, pkysique, na-
jurelle et civile de la Hol-
lande, eene Franscheverta-

ling van in het licht, eénè 
eer die toenmaals nog aah 
weinig werken in deNeder-
duitsche taal geschreven, te 
beurt viel, en die alleen vol
doende zou zijn, om het uit
muntende van het aangevoer
de werk te bewijzen, het
welk ontegensprekelijk een 

i der naauwkeurigste en diep-
izinnigste i s , hetwelk over 
de natuurlijke Historie ge
schreven is. Daar het/bui-, 
tenieveri hem bij voortduring 
wel geviel, wijl hij er den 

, tijd Vonji om zich aan de stu
die toe" te wijden, zoo bleef 

' hij aldaar tot in 1773, wan-
; neer hij tot Lector der Natuur
lijke Historie aan dé univer
siteit van heijdën werd bé-f 
noemd. .Hij trad den 1 No
vember van dat jaar ïn ,be
diening, én "sprak bij de
ze gelegenheid eene Latijri-
sche redevoering u i t , over 
de gunstige ligging der stad 
heijdeni voor de vermaken 
welke de Natuurlijke His
torie aanbiedt (De aniigucé. 
et nobili iirbi liugduno Ba-
tavorum, suosïluad histories 
natnralis delicids, et exer-
citiutn opportunissimd). Het 
was in hetzelfde jaar, dathjj 
den eersten prijs der dicht
kunde , door het dichtiie-
vend kunstgenootschap,' on
der de zinspreuk: Kunst
liefde spaart ff eene vlijt f 
van 's Gravenhag-e uitge
loofd, behaalde. Het onder
werp was de lof der dank-
baarheid* fiïeri vierde {den. 
4'-' Öctobe*- '1774 te Leyden 
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het tweede eeuwgetijde van 
het beleg en ontzet dier 
stad in 1574, door het Spaan-
sche leger onder de bevelen 
van'Fiujjciscus DE VALDEZ. 
BERKHBIJT werd bij die gele
genheid verkozen, om eene 
op de omstandigheden toe-
passelijke dichterlijke Rede
voering uittespreken, van 
>veike taak.hij zich zoowel 
kweet, dat zijn# mannelijke 
welsprekendheid en het vuur 
«Per dichterlijke genie, in 
het hart zijner hoorders o« 
vervloeide, die men bff de 
getrouwe, doch verschrik
kelijke schildering der on-
noemelyke rampen, waar-

Jier stad te worstelen had" 
den, in tranen Zag smelten. 
Dit dichtstuk, dat toen hei door desZelfs M l a k e r

 n h e t 

voorgelezen, z o o veel S . 
druk verwekte, verloor ' 

» h e n ' e e n e n g J T d A s t r o -

^omen J Kr . r b e e l d e n had 

vers van clat tijdvak. Tol 
belooning van dat stuk osf. 
ving hij van den Burgemees. 
ter van Leijden eene zilve< 
ren doos , waarop zijn wa
pen en zijne spreuk wasge-
graveerd, en in welke men 
een voor den dichter zeer 
vereerend opschrift las. Tan 
eenen anderen kant verwet 
te hem dit geschrift é 
vijanden, die niet alleenf» 
letterkundige talenten,* 
ook zijne staatkundig ge
voelens aanrandden. 'Vm 
een verdriet hem si ^K 
hekelingen ook op den ^ s 

haalden, ging Jiij ec^cr 

voort, zich aan de dichtkun
de toetewijden. In iMf. 
hij een vaderlijk «Mf ', 
aan zijnen zoon in h e t » 
die mede aan. b'oorf giHJfJJ 
de Hollandsche vloot, f 
de bevelen van den »f 
raal ZOUTMAN, om *»* 
gelschen te gaan beve<** 
en die werkelijk tege«e" 
fg was bij den votf*ive 

derlanders roemrijk*/'6,! 
slag van DoggerSbf\\ 
den 5 Augustus 1781 j j 
had. Dit geheel «*«*J 
s t«k9 en waarin m* J 
scheidene schoone i*L 
bewondert, werd t¥% 
gunstig ontvangen., ,rf 
werd in hetzelfde jaar;, 
derden male uitgeg«Jj 
by Welke derde » < 
gedichten ware» gev0ft 
aan den schrijver g«L 
niet alleen door Jfi^u 
«eren, m a a P door f V 
Maatschappijen, om ^ 
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voldoening uittedrukken, 
welke zijn gedicht, vol vuur 
en gevoel had te weeg ge-
bragt» Dit onthaal stelde. 
hem eenigzins schadeloos 
voor de bittere hekeling, 
welke de, uitgave zijner re
devoering over het ontzet 
van Leijden had te weeg ge-
bragt. Hij werd alstoen als 
een der eerste Nederduitsche 
dichters van zijnen tijd be
schouwd, een roeih, dien 
hij door zijne volgende wer
ken niet heeft gehandhaafd, 
en onder welke men in de 
eerste plaats telt: De Zee-
tritimp/i der Bataafsche 
vrijheid op Doggersbank, 
bevochten den 5 van Oogst
maand, 1781, Amsterdam, 
17,82, 2 Dl.n gr. in 8.™ een 
wijdloopig en langwijlig 
voortbrengsel, waarin eën 
zeer klein getal goede dicht
regels, niet tegen de verve
ling kunnen opwegen, welke 
de zamenhang van dit lange 
dichtstuk te weeg brengt, 
dat enkel scheen vervaardigd 
te zijn, om zware boekdee-
len te leveren, en den uit
gever ten koste van den 
roem des schrijvers te verrij
ken; alom ontwaart men in 
hetzelve sporen van overhaas
ting en achteloosheid. Dit 
gedicht had daarenboven nog 
den geest des tijds tegen 
zich, die toenmaals naar een 
ander Constitutioneel stelsel 
overhelde, door hetwelkede 
wagt des Stadshouders meer 
Beperkt moest worden» Ee-

IV. DJEEL. 1 

mge jaren vroeger (in 1776) 
had hij eene verzamelingzij
ner losse gedichten 2 DUi 
in S.vo in het licht gegeven, 
onder welke men zijn Kunst
vermogen der Nederduitsche 
dichtkunst vooral onder
scheidde. Zijn doel met dit 
werk was, om aantetoonen 
hoezeer de Nederduitsche 
taal buigzaam, schilderach
t ig , en tot de nabootsende 
harmonie geschikt i s ; hij 
heeft hierin werkelijk op ee
ne bewonderenswaardige wij
ze geslaagd, en dit gedicht 
wordt door al degene, die 
zich onder de landgenooten 
des Schrijvers met de beoe
fening der letteren bezig 
houden, grootelijks op prijs 
gesteld. Wij zullen ons hier 
onthouden, om over zijne 
staatkundige geschillen met 
den beroemden JOANNESI 
NOMSZ, en vele andere van 
dien aard, welke, reeds ver
geten zijn , te spreken; maar 
wij kunnen het hevige ge
schil niet stilzwijgende voor
bijgaan, dat bij over een na
tuurkundig onderwerp mefe 
den Heer VAN JJEMÏVELD 
had, en ontstaan was aves; 
het nut, om olie op de op», 
pervlakte der zee te-storten » 
ten einde een schip datdooE 
eenen storm op het f u a t i s , 
om schipbreuk te lijden, te 
redden. Hij viel zijnen te
genstrever met eene bitter
heid en onwelvoegelijkheid 
aan, die ïnwetenschappelij
ke onderwerpen niet zeeï 
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passen, in onderwerpen, die 
niet door personaliteiten, 
maar enkel door bewijzen en 
proefnemingen kunnen wor
den opgelost. Laakbaar in 
dat punt, was hij zulks niet 
minder, om de onheusche 
Wijze, waarmede hij zich 
tegen de koepok-inenting 
verzette,- in het algemeen had 
hij norsche manieren, en 
kon geene tegenspraak du t 
den. _ Hij heeft een groot 
gedeelte zijns levens met 
het vervaardigen van tvvist-
nhnftan doorgebragt, die 
thans bijna geheel vergeten 
g n , en derzelver schrijver 

S f * « t o t «« verstrek! 
f » f die met de uit„n,n, 
tendste voorregten der S . 
tuur begaafd, lijnen tijd 0D 

~ ' d,ie t e gelijk nuttt-

echter nog den f i i d T » ^ 
ZamentestelW97-Wef l£Gn 

^ t geheefiht ^ 2i;,ner 

^n«fU U r k u n d i 7 ' l e e e r . 

dat alleen voldoende JI 
zijn, om zijnen naam» 
sterfelijk te maken. Tos 
in 1807.een gedeelte dersü/ 
heijden door het iiidetó 
springen van een schip v 
buskruid geladen, venw 
werd, werd BERKHEHOJ* 
de püinhoopen van zjjni» -
begraven, waaruit tó/d 
door eene soort van wA 
zonder eenig letsel «W-

ben bekomen, geredïA 
daarop werd hij mtf «».•. 
andere slagtoffere •m&®! 

gelukkige voorM rfoot k?' 
ning LODEWIJKNAVOM'M 

het ffw in 7tetBo">h\-
'»Gmvenïiage opgenoj* 
in welke stad bS vew»f 
bleef wonen. Nadat f 
htüs te Jb^Tfe» weder P 
opgebomvd, gingWj J 
ve bewonen, doch W 
slechts tot in de ra^\ 
tember 1811, wanfet 

andermaal, doohrf^y . 
eenige maanden , «f ^ 
tenpïaats'te WPiw»1 

betrekken. Hij ^ 
zoo zeer tot armoede ,« 
len, dat, om te bestjg 
zijne toevïugt tot ffl ^ 
nwüe moest nemen,0'. # 
met 2 i j n onderhoud lg 
Hij overleed te f T j , 
den 13 Maart 1«[2'/ # 
armen zijner «°c h t e„> 
nem tot zich 1***5,4* 
De bekrompenheid ><" $ 
tot op den rand de* > 
vergezelden, had WJJjjm 
rende een groot ge^r^ef 
levens vervolgd. W.Ü 
ken, die in elk ander 
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derzelver schrijver verrijkt 
aóuden hebben, hebben en
kel gediend, ter bevoordee-
ïihg van de onedelmoedige 
Uitgevers derzelve, zoo als 
zulks in de Noordelijke Ne
derlanden meestal het geval 
is (Zie JBEKKER , NOMSZ enz.). 
Zijne spreuk was Vrank en 
Vrij, en in de daad hij ber 
zat een zeer openhartig ka
rakter zonder eenige omwe
gen ; hij was een vriend der 
vrijheid, ofschoon hij niet 
tot de partij behoorde, die 
dezelve tegen regten meen» 
den te verdedigen, welke zij 
overweldigd waanden. Of
schoon BBBKHEIJ onheusch 
in zijne twistschriften was» 
was hij echter niet waan
wijs, maar bezat een goed 
hart. Volgens eene schil
derij door POTHOVEN in 1771 
geschilderd, is zijn afbeeld
sel door den beroemden Hou-
BRAKEN gegraveerd; men 
vindt hetzelve aan het hoofd 
jzijner werken., en in het 
46e deel van het Vervolg op 
de Vaderlandsche gescTdede-
nis door J. WAGENAAB. Be
halve de reeds aangevoerde 
werken, bestaat er nog van 
hem: 1°. De eerbare Proef
kusjes van vaderlands natf, 
of Arliadische vrijerden, van 
DICHTLTEP en GLOOBROOS. 
•— 2°. Akade^iisclte vertel
lingen. — 3°. Nafawrlljke 
Historie volgens MAFF , het 
eenige werk, dat hij ver
taald, of liever tot voorbeeld 
vai* het zfjne genomen heeft. 

- 4.o_ Verhandeling, over 
het gebrmk der turf- en 
houtasoL - 5.0 E e Q h 
stukje over het nut e e n e r 
Vee-artsenyschool. QO 
Eene nieuwe kaart van het 
Maarlemmer-Meer. Het zou
de al te wijdloopig zijn ver
slag van al deze geschriften 
te willen geven, het zal ge
noeg zijn BERKHEIJ als een 
aanzienlijk, en een waarlijk 
oorspronkelijke dichter te 
hebben doen kennen, die 
eenige goede verzen, maat 
ook vele middelmatige eti 
zelfs slechte heeft vervaar
digd. Zijne Gedichten, na 
zijnen dood uitgegeven (Haar-
lemisn — 1D1. inS.vo)be-
hooren grootendeels tot deze 
laatste soort. 

BERKLEI, BERKtATpfBERV 
KELEY (GEORGE) een Engel-
sphe Godgeleerde, den Ï2 
Maart 16S4, in Ierland ge
boren , was Deken van Der*, 
ry, en daarna in 1733, Bis
schop van Cloyneo£0eat&. 
Hy begon in Frankrijk be
kend te worden door het boek 
getiteld: ALCTPBRON , of 
de kleine Wijsgeer, in ze
ven Zamenspraken, eene ver
dediging van den Chrisielij-
ken Godsdienst bevattende> 
tegen diegene, welke men 
vrijgeesten noemt. Men vindt 
in hetzelve, zoo als in al de 
andere werken van den 
schrijver, zonderlinge denk
beelden. De opwerpingen 
tegen de grondwaarheden van 

2 
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den Godsdienst worden met 
eene kracht voorgedragen, in 
staat om eene begoocheling 
te weeg te brengen , en om 
de gegrondheid der antwoor
den te gevoelen, moet men 
dezelve naauwkeurig over
wegen. De Theorie der ver
schijningen, waarmede het 
werk eindigt, wordt zeer op 
prijs gesteld. Zijne Zamen-
spraken tussclienHYLAS en 
PniLONOüs maakten veel 
gerucht. Hij beweert in de
zelve , dat er enkel geesten 
en aeene ligchanxen bestaan, 
en bekrachtigde deze para
doxe . stelling voornamelijk 
öoor de volgende drogreden: 
» Hetzelfde voorwerp, door 
een glas gezien, s c n y n t i . 

viermalen grooter toe, dan 
aan het oog, en vier malen 
ÏÏner'i a l? i k , ^dooreen 
ander glas beschouw. Daar 
mi een voorwerp niet 1 — 

kann i6„V° e t e n ï e g e l iJkg r aot 
f* z5Jn> ^<? 4oet mij miin 

jeid van dat voorwerp kèn-

ïe ef t»^ n e u«geS t rekthei l 

*efteffide5.°P eene wijze 

vieren. B ^ L *Qen zege-

*;eft «o* ^ S * - Men 

«. „.„il? 0 V e ï het teer
ver-

Water » » f v e r het 

^"K,,lee
n

st> ondanks h, 
ene des onderw, 

•««aKleestj ondanWl ver" 

lingen. De stijl van BERK. 
LEI is methodisch, sierlijk 
en duidelijk. Deze schrij
ver is den 14 Januarij 1755 
overleden. — Hij had een 
zoon, even als hij, GEORGB 
genaamd, die den geestelij
ken staat omhelsde, verschel' 
dene Beneficiën bezat, en 
Leerreden naliet, door zijne 
weduwe in het licht gegeKas-

BERMUDES of BERM^®4 

(JOANNES) Patriarch nn i -
byssinië, was een Portugees, 
en leefde in het begin ter 
zestiende eeuw. Toen Dom 
EMMANuè'L, koning vati Pot' 
tugal, naar DAVID, keizer 
van Abyssinië een plegüg ; 
gezantschap wilde zendem I 
koos hij , om deze gevvig'1' \ 
ge taak te vervullen, W ' 
RODRIGO DE LIMA , die Btf>' 
MUDES in hoedanigheid va» 
geneesheer met zich n * 
Deze wist aan denkezz?"6 

behagen, én zoowel i" "f". 
zelfs gunst te dringen» da 

hij zijn geheele vertiou\V«B 

verwierf. Omtrent _ ü j * 
tijd werd Abijssinïè) «^ 
een Hoorsch koning» AH*" 
MET genaamd, verwoest* ^.ï 
VID, in de onmogelii^ 
langer tegenstand te1»?6"' 
besloot om aan de Indisch; 
Portugezen,- en zelfs w 
den koning van Portm 
hulp te laten vragen; tot" 
ze onderhandeling. vw*gj ; 
hij BERMÜDËS; en, o W l . 
gezantschap indrukve^ , i 
kender te maken, v e g j :• 
«Ü den Patriarch v a n W i 
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siniè', MARCUS genaamd, 
die den Heiligen Stoel toe
gedaan was, aan hetzelve. 
BERMUDES moest over Rome 
trekken, en den Paus in 
het belang van het gezant
schap winnen, door denzel-
ven de terugkeering van.4-
byssinië tot de «gemeenschap 
met Rome te beloven. Ge
durende den oVertogt werd 
BEKMUDES <löor den Patri
arch tot Priester gewijd, die 
hem te gèlijker tijd tot zij
nen Coadjutor wilde maken. 
BERMUDES stemde er in toe, 
op voorwaarde als de Paus 
zulks zoude , goedkeuren. 
Het, gezantschap kwam in 
1S38 te Rome. PAULUS I I I . , 
die' toenmaals den Stoel van 
den heiligen PETRUS bekleed
de , onthaalde hetzelve guns-
telijk, nam de gevoelens van 
den Patriarch MARCUS aan, 
en liet aan BERMUDES de 
Bulle van Coadjutor uit
vaardigen. Hij gaf te gelij
kertijd aan het gezantschap 
aanbevelingsbrieven voor den 
koningvan Portugal, JOAN-
NES III . zat aldaar op den 
troon. Op de voordragt der 
afgevaardigden, verleende 
hij de hulp, welke keizer 
DAVID vraagde. BERMUDES 
keerde naar Abyssinië terug 
met CHRISTOPHORUS DE GA-
MA , onder wiens bevel de 
Portugeschehulptroepen ston
den, die aan DAVID gezon
den werden, maar in den 
tusschen tijd hadden er gróo-
*e veranderingen plaats ge-
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had» Keizer DAVID was o-
verleden, en opgevolgd door; 
Zijnen zoon GJCANDXOS. De
ze werd door AHAMET, die 
zijne vijandelijkheden voort
zette, zeer in hetnaauwge. 
bragt, en de Portugezen, 
kwamen juist van pas, om 
hem uit verlegenheid te red
den. Een veldslag, door 
hen, op den Moorschen ko
ning gewonnen, verzekerde 
hem zijne Jkroon. Daarop 
stelde BERMUDES aan GLAN-
DIOS voor, om de Roomsche 
kerk te erkennen zoo als 
zijn vader er toe bereid was, 
en zulks beloofd had. GLAN-
Dios weigerde zulks, en toen 
BERMUDES er op aandrong j 
liet hij hem in de gevange
nis, werpen, waaruit de Por
tugezen hem echter bevrijd
den. Hij begaf zich weder 
naar Portugal, alwaar hij 
door tion SEBASTIAAN, die 
JOANNES III. was opgevolgd, 
op eene eervolle wijze ont
vangen , en met eene toerei» 

. kende jaarwedde begunstigd 
werd, om zijne waardigheid 
te handhaven. Hij overleed 
te Idssahon, omtrent het 
jaar 1575. Hij had een Ver
haal van den staat en de 
zeden der Ahyssiniërs ge
schreven ., dat hij aan den. 
koning Don SEBAsTUAi* op
droeg. 

BERN (THEODORÜS VAN), 
een Religieus van de Pre-
moristatehzer.orde, in de Ab
dij van Bem aan. de "Mms 
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in de nabijheid der stad 
'Reusden. jfflj leefde om
trent het jaar 1160. ZÏI'JSEHT 
noemt hein een zeer geleerd, 
goedaardig en godvruchtig 
man. Zijne geschriften be
staan fa eenige HomeHën en' 
geschiedkundige verhande
lingen. 

BERNAX, (AWÜSTINÜS) , 
werd in 1587, te Magoïh 
in Spanje geboren, en ging 
in 16Ö3 onder de orde der 
Jesuiten. Hij werd -Hoog
leeraar in de wijsbegeerte 
,en daarna in de Godgeleerd
heid te Saragosm m over-

l - f 1 / Ü i f 4 ? - Het boek ge
titeld: miosaphia Vniver-
*«J«, waarvan hij desclirii-
ver 1 S , is later onder eenèn 
anderen naam gedrukt. 

1574 S HVm S^ovmi in 
1574 advokaat, was in 1588 

C t f t ^ KOvincie 

aime W Jt d e ^ v e door 
159? t

W e lfPfeMheid. tn 

«ertoe va» wir n W a s den 
^ i e n«; doc fr M e v a T l v e e l 
h t r zich 1 l a t e r Verfcond 

*an S P m ^ v™ Mireille 

luitenant-generaal over hèt 
land vcogdij schap van C4fl-
fans^ur-Baone, alwaar liij 
lis 1609 .overleed» Behalve 
d<s Redevoering, welke M 
Mj de staten van Bloishm 
uiigesfroken,. en welke on
derscheidene malen herdruk! 
i s , bestaat er nog eene an
dere van hem over fatgent , 
er te Blois'tataandenM 
mn iem hertog mn Gi'iss 
is- voorgevallen $ . welke to 
de- gedenkschriften der ft* 
5"«re, en in eenige mtgt>ven 

van het hekelschrift^'1^" 
pea, gedrukt is . 

, ' B E R N A R B (CiAUDïUS)i gfi' |. 
woon.lijk''cfe arme PrtesM ; 
of Pater BMBSAHV genoemd. ; 
werd in 1588 té JÖ*>» «" ; 
eene adellijke familie gef 
ren. PETHÜS I E CAMÜS , B,!' 
schop van Belïai, wildeJ*"11 

overhalen,, om zich in «en 

Geestelijken staat te'W 
ven. IBEKNARB gaf hw» ƒ " 
antwoord : » Ik ben een edel
man , die niets heb; er ^ 
in deze provincie bijn&S6?" 
ne beneficien, waarover *> 
koning beschikken te>n: '?" 
dien ik 'dan toch arm f» 
moet, wil ik liever arm ew, 
man, dan arm P r i e s t e r ^ 
Intusschen volgde »Ö _ 
raad van den Bisschop,^ 
Bellai, en leefden eewg 
t p als wereldsch GeesWfl 
ke, doch Gfod zijn hart& 
roerd hebbende, verlie* "/ 
de wereld, zagvanlietee» 
ge fteogfcfe ,betvvelk hij »>aa' 
af» en wijdde zich aa" w 



B E E. Ï51 

armoede en aan den dienst 
der armen toe. Hij ontbloot
te zich voor hen, van een 
erfdeel van bijna 400,000 li-
vres, dat hem, zonder dat 
jhy zulks verwachtte ten deel 
viel. Door den Kardinaal 
X>K BiCHEMEU, tot eene Ab
dij in het Bisdom Soissons 
benoemd, wilde hij dezel
ve niet aannemen. » Hoe 
zou i k , schreef hij aan dien 
Kardinaal, het brood uit den 
mond der armen van Sois
sons kunnen nemen, om het 
aan die van Pari/s te ge
ven V' Daar de Kardinaal bij 
hem aandrong, hem eene 
gunst te vragen, zoo zeide 
hem BERNARD: » Monseig
neur! ik verzoek uwe Emi
nentie te bevelen, dat men 
betere planken op de kar 
legge, met welke ik de mis
dadigers naar de geregts-
plaats vergezel, opdat de 
vrees van te vallen hun niet 
belette , hunne ziel met aan
dacht aan God aantebeve-
len." Hij predikte dikwijls 
verscheidene malen in eene 
Week, en hoewel hij zonder 
voorbereiding sprak, brag-
ten zijne leerreden altijd be
wonderenswaardige vruchten 
voort. Hij overleed blaken
de van heiligheid, den 23 
Maart 1611, en werd in de 
kerk van het gasthuis der 
liefdadigheid begraven. Het 
hof en de Fransche Geeste
lijkheid, hebben dikwerf, 
om zijne zaligverklaring ver
zocht. Het is Pater BER-

K 

NARD, die het Seminarielef 
Trente-Trois te Parijs heeft 
gesticht. Zijn leven is door; 
den Heer GAUFFRE, door Pa
ter Gmy, een Minderbroe
der, en door Pater £.EMPE-
REUR, een' Jesuit, beschre
ven. Men heeft het Testa-
ment van den Merwaarden. 
Vader BERXAM> en zijne 
godvruchtige gedachten ge
drukt , Parijs, 1641 , in 
S.vo In hetzelfde jaar heeft 
men ook het Verhaal der ge
beurtenissen , welke by zij" 
nen dood hebben plaats ge
had), in het licht gegeven. 

BERNARD (EDTJARD), den 
2 Mei 1638 , te Towcester, 
in Northampton-Shire gebo
ren , werd in 1673 hooglee
raar in de sterrekunde te 
Qoeford, en was zeer erva^ 
ren in de wiskunde, de tijd
rekenkunde en de oude let
terkunde. Hij heeft eenige 
werken over de wetenschap
pen , die hij onderwees, en 
over de boekbeoordeelingen 
in het licht gegeven: 1° De 
niensuris etponderihus, Ox
ford , 16S8 , in 8.vo — 2.° 
Mtterafura a charactere sa-
maritano deducta. — 3.° 
Aanteekeningen op JOSÉ-
PHVS, voorkomende in de 
uitgave, welke hij in het 
Latijn en Grieksch bezorgd 
heeft, Oxford, 1687 —1700 
in 'fel. —- 4.° Eenige Ster-
re&undige werken, die zeer 
op prijs worden gesteld. Hij 
overleed den 12 Januari) 1696, 
4 
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na zes jaren gehuwd te zijn 
geweest. SMWH heeft zijn 
leven beschreven, aan het ein
de van hetwelke men de Ca
talogus zijner werken vindt. 

BJEBNIRD (JACOBUS), werd 
in 1658 te JSions, in het 
Eransche Departement der 
J)rome geboren, en was de 
zoon van eenen Protestant-
schen predikant. Hij oefen
de dezelfde bediening uit , 
zoo in Frankrijk als te Ge-
fiève, te Lmsane, te Gou
da en te Leijden, alwaar hij 
de -wijsbegeerte onderwees. 
Hij predikte en sprak met 
kracht, doch zonder éenén 
zuiveren stijl, en bediende 
aich dikwijls van de platste 
uitdrukkingen» In 1699 dag
bladschrijver geworden zijn
de , vervolgde hij Les Nou-
tielïes de ta république des 
lettres (Berigten uit de ge
leerde Republiek) van BAY-
XK, van 1693 tot 1718, in 
welk jaar hij overleden is. 
Nog heeft men van hem: ï.° 
Een gedeelte van het 20.e 
tot het 25.e deel der Bibli-
otUquév unwérselle (Alge-
meene Bibliotheek) van us 
CLERC —. 2.° Een Supple-
toent tot het Woordenboek 

.aon MORBMU, Ams. 1716, 
a « . » i n . M . Het u ee„e 
vetmeerdenng van het sup
plement, in 1714 te Parij* 
gedrukt. Dit werk VBÖBER» 
NARIÏ is enkel eene verza
meling van verregaande mis-
«•tmgen, en te regt heeft 

oordeeïende geschiedenis van 
de geleerde Republiek ge
zegd, dat , » de letterkun
de, de oudheid, de geleer-
de aanmerkingen voor BEK-
NARD een onbekend land wa
ren, en dat hij zelfs geenra 
smaak voor de schoone let
teren bezat." D E SUS heê . 
de gegrondheid van dit om- [ 
deei, door verscheidene voor-
beelden bewezen, uit<feen
kele letter A ontleM - \ 
3.° VExcellence de h &' 
ligion chrétienne {De voot-
treffehjlJieid van èn Chris-
tehjken, Godsdienst), 2 dl.» 
in S.vo vol beleedigingen en 
smaad woorden tegen de Ca-
tholijken, zoo als ook zijne 
Verhandeling over de Vif 
draagzaam/ieid,Goudaiï®i 
Waarin hij alle vorsteh aan-
spoort, om aan alle /Se* 
rissen, Deïsten, Afgo*n' -
dienaars, Mahometanen,^' 
cinianen enz. toetestaan, «<* 
in hunne staten te vestig*' 
en waarschouwt hen tegeuj' 
ker tij d, dezelfde vrii heid noch 

aan eene maatschappij vatt 

Atheisten, noch aan éenel^' 
der Papisten toetestaan. -
4.° Traite de la Repetitie 
tardive {Verhandeling **• 
de late Boetvaardig^14).', 
1712, in8.vo>~5.0&efl 

des traites de paiX (" f 
zumeling der Vrèdeitrw*' 
f**), 's Gravenhage, 4 f' 
l n fol. enz. Al de werk?» 
^ BERNARB zijn slecliff' 
fhreven. Zijn stijl is ' T 
beter dan jdjne logic*' e' 
ZIJö oordeel is even »»*""* 
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als zijn vernuft bepaald i s ; 
zijne eenige verdienste was, 
zeer werkzaam te zijn. 

BERNARD (SAMUEL), tePa-
-rgs, zijne geboortestad, in 
1687, ïn den ouderdom van 
72 jaren overleden, was on
derwijzer der koninklijke a-
kademie van schilderkunde 
te Parys, heeft zich voor
namelijk onderscheiden door 
zijjne voortbrengselen in mi
niatuur , en in de wijze, wel
ke de Italianen a guazze 
noemen. Men heeft van zijn 
penseel, een groot aantal ge
schiedkundige stukken en 
landschappen, welke hij met 
smaak en naauwkeurigheid 
naar die der groote meesters 
copieerde. Hij heeft de Gfe-
scfdedenis van ATXILA , in 
het Vatikaari door RAPHAëi 
geschilderd, en eenige an
dere stukken gegraveerd, die 
hem niet minder tot eer ver
strekken , dan zijne schil
derstukken. — Deze kuns
tenaar was de vader van 
SAMUEI» BERNARD , graaf van 
Coubert „ en beroemd pach
ter , welken men om zijne 
onnoemelijke rijkdommen den 
LucuM.us zijner eeuw zou 
kunnen noemen. Hij over
leed in 1739, oud 88 jaren. 

BERNARD (PETRUS JOZEF) , 
algemeen secretaris der dra
gonders , en bibliothecaris 
van het kabinet deskonings 
van Frankrijk, in het ka
steel van Choisix was de 

zoon vaneenen beeldhouwer, 
en werd in 1708, teGreno-
ble, de hoofdstad van het 
Fransche Departement laère, 
geboren. Naar het collegia 
der Jesuiten te Hiyon, gezon
den, maakte hij er snelle 
vorderingen. Deze vaders, 
zegt men, door zijne talen
ten bekoord, wilden hem voor 
hunne maatschappij gewin
nen. Zeer tot het vermaak 
genegen, en naar roem dors
tende , verkoos hij om naar 
Parijs te gaan; gedurende 
twee jaren was hij verpligfc 
bij eenen notaris te schrij
ven. De losse gedichten, die' 
hij van tijd tot tijd in het 
licht gaf, dedéli hem Van 
de praktijk walgen. In 1734 
ging hij den veldtogt van 
Italië mede maken. BER
NARD was bij de veldslagen 
vm Partita en Guastallate-
genwoordig, en hoewel een 
dichter zijnde, redde hij zich 
uit deze omstandigheden be
ter dan. HORATIUS. Dit was 
het tijdvak zijner fortuin. 
Aan de maarschalk DE COÏ-
GNI voorgesteld, die er het 
bevel voerde, wist hij zich 
door zijnen geest en zijne 
aangename inborst bij den-
zelven intedringent Dezo 
krijgsheld nam hem tot zij
nen secretaris aan; en bij 
zijnen dood beval hij hem 
aan zijnen zoon, die hem 
kort daarna den post van al
gemeen secretaris der dra
gonders verschafte. Toen hij 
in 1771 eensklaps zijn ge-
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hengen verloor, begon zijne 
gelukszpn daardoor ook te 
dalen. Hij sleepte daarna in 
zijne krankzinnigheid èene 
schaduw van leven, erger dan 
<de dood, en stierf in dien 
»toit9. &• 1776. BEBNAED 
gaf. zich met buitensporig-
•neid aan zijne zucht voorde 
vrouwen over; hij werd er 
op eene wreede wijze voor 
gestraft. Zijne Gedichten, 
waarvan de Kunst om te 
temmen, het voornaamste 
stuk uitmaakt, zijn in 1776 
w een deel, in 8.vo Veree-
ïiigd. Men erkent in dezel
ve een ontegensprekelijk; ta
lent vborvlugtigegedichten: 

dat het gebruik, hetwelkhi 
« r rmt inuk to , zoo weinig 
™ ^ / e Beden en de betame
lijkheid strookte. ' 

Padna, werd te Mouanen 
geboren en overleed in 1712 
tè Parijs. De Fransche 
Akademie, en die der Fto-
KA-spelen bekroonden haar 
verscheidene malen. Het 
Fransche tooneel voerde twee 
harer treurspelen uit, BRIJ-
TÜS (in 1691), in 12.°, en 
ïkoDAMiA. Men is van ge- 1 
voelen, dat zij deze stuif* 
ken gezamenhjic met Fom»-
NELLE , haren vriend en ld' \ 
genopt, vervaardigde. Men 
heeft van haar éenige andeie 
dichterlijke werken, ffaarin 
vlugheid en somtijds kiesch-
heid doorstralen. Mett oft-
derscheidt haar verzoek' 
schrift aanïiODEïvnkS^'1 
om de 200 kroonen te vra
gen , waarmede die vorst haat 
jaarlijks begiftigde; hetzel
ve komt voor in de verza* 
ling van uitgezochte gedich
ten van Pater BOUHOUKS (')• 
Op verzoek van de kanse-

iJSffT «WMNA) ; lid 

«L g alhier te latm ™&»: 
9we *«n* ma VenJL' ttU h m de.vos affaires, ' 
V* fö&feA&T/°?,Vie Vuissiez domper 

i ï f t * ~™St£fö£« mare la «ü, 

~,*T«» aan* ce *eeour* *„«* *«ft'«e. ' 

,mnv*«rexttfoirt2
t^*tutmiracles-

°wt <* Me je premis, 

met 

Vrij 
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Kers-vrouw DE PONT-CHAR-
ÏBAIN , die haar eene jaar
wedde gaf, hield zij op , voor 
het tooneel te werken. Zij 
herriep zelfs eenige stukjes , 
die hare zeden en haren 
Godsdienst in een ongun
stig licht zouden hebhen 
kunnen stellen. Nog kent 
men van CATHARINABERNARB: 
de Graaf van AMBOISE, in 
12.°, en Mes van Cordovo, 
in 12.°. Sommige letter
kundigen hebben aan Me-
jufvrouw BERNARD het Ver-
Mal van het eiland Borneo 
toegeschreven, doch tegen
woordig wordt zulks alge
sneen aan FONTENEÏILE toe
gekend , en het schijnt on
gegrond te zijn, dat de Abt 
TRÜBLET er aan heeft wil
len twijfelen. Dit geschrift 
is daarenboven in den smaak 

van FONTENEMJE , en Beant
woordt volkomen aan andere 
werken van dien aard, waar
van men, noch voorbeeld, 
noch tegenhanger, in die 
van Mejufvrouw BERNAR» 
aantreft. Men vindt hare 
lofrede in de Geschiedenis 
van het Fransche tooneel. 

BERNARD (JOANNES FREDE-
RTK) Schrijver en boekhan
delaar te Amsterdam, gebo
ren op het einde der XVII 
eeuw, en overleden in 1752, 
heeft een groot aantal uit
gaven van zijne drukpers ge
leverd, en is van vele wer
ken medeschrijver gewee&t. 
Zij zijn over het algemeen 
inet eenen slechten geest bij
een geflanst; en de beste 
moeten met omzigtigheid ge
lezen worden. Zie hier de 

Vrij in het Nederduitsch aldus vertaald: 
» Aeïi, Sire ! zijn twee honderd kroonen 
Thans zoo noodzaaklijk voor den staat, 
Om Rijn en Taag uw' magt tetoonen, 
Hat ook mijn jaargeld Mertoe laat 'ê 
Kunt gij met met we strijdb're grooten 
Die kraehlelooze londgenooten 
JSeteug'len zonder dit myn geld? 
Welaan dan wil ik niet meer wagen j 
Daar ik myn leven niet kan wagen 
Voor u in het bloedig oorlogsveld. 
Maar toch zal men mijn' grafplaats roemen, 
En wel in een' verheven trant, 
Door 't sterven, dat men nieuw zal noemen? 
Den hongerdood voor 't vaderland. 
En zonder deze hulp te achten, 
Zal alles uwe wet betrachten, 
Geloof APOLZO op zijn woord, 
Het lot heeft voor u waar gesproken • 
En zijn'orakel-vlam ontstoken, 
Brengt u gewis nog worid'ren voort. 
Ach! laat mij leven tot dien dag, 
Dat ik mag sien, wat ik voorzag. 

Vejctaïex. 
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voornaamste: 1.° Vertame-, 
ting van, reizen naar het 
Noorden, bevattende on
derscheidene voor den koop -
en zeehandel nuttige memo* 
riè'n, Amsterdam, 1715 — 
1735, !0Dl .n ih l2 . ° BEB
AARD is de schrijver van het 
voorhengt, van twee ver« 
jiandehngen over de midde
len om nuttig te reizen, en 
van hét verhaal van Groot-
lartanjë. — 2.°\Gedenk-
stutten van den Graaf DE 
BfiEmE, Minisier van 
Maat, onder hoüEWUK 
fl V., Amsterdam, 1719. 

oordeelende en wijsgeerige 
2amenspraken, H l ) . 

aam, 1730, i n 12.0 4 . 0 

Redekundige, beschimpende 

•Sm'* a a f * d°°r DES^-
enSodsdienskgfTei

m
r
0:^n. 

X ' «ARÖ PredilS" 

» a * n e l i ? k l l l l T z , c h v°or-

1 t-athoi 
^erdranfi^». •«"•"<« 
• u r a a!)en, om er d e n 

f6" C^W|kef ?ÏT«* t e verdraaiio« Godsdiens 

^ S f e ' W e n in g 4 

en IU 

MANCIER gaven er eene va» 
te Parys, in 1741, 7Dl.n, 
in fol. Zij veranderden de 
uitvallen*, welke de sekten-
geest ingegeven had tegen 
de R, Q. K e r k , enbewerfc-
ten het werk , volgens een 
nieuw plan. In 1783 gafde 
A b t PoNCEMN DE LA EoCffi-
TILLAC , om zijne menigvnl- j 
dige bijeenrapingen beW, 
en die van Boekdrukker, Ceu- ; 
rantier en eindelijk Boekten- ' 
delaar werd , een uittreksel 
van dit werk in het licht ia 
4 Dl .n , in fo l . , met eenen 
nieuwen tekst , op ïijne wijze 
zamengebragt. In deu tekst 
Jezer uitgaven worden alle 
Christelijke genootschappen 
bespot. Eindelijk heeft de 
Boekhandelaar PRUD'HOMMEI 
in 1810, in 13 Dl.n w iol 
en een deel met bijvoegs®' 
er den Nederlandsche tefest 
van uitgegeven , waarbij J»en 

•bijwerk gemaakt heeft. B&-
BIER schrijft in zijneJ»«BW'f 
uitgave vanhetWQordenfoeR 

der ongenoemde SckifterS 

(Dictionnaire des'Anonp^v 
aan DE £'AUÏ,NAYE en GEE* 
GOIRE de veranderingen eB 

verbeteringen dezer nie«we 

uitgave toe; hij zegtff* 
dat zij in 12 Dl." volIed'g 
is s welke in 1807 - 18!f 
uitgekomen zijn. - Deze "f 
gave Wordt weinig g^oCf' 
*°° ter oorzake van ^ 
ongodsdientigen geest, i j 
*» deze onderneming * 
stuurd heeft, als om ff!* 
^ p l a t e n , die, va&f. 
z , J ^ e , de minste ^ 1 " 
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niet meer hebben. 

BERNAKDÏ (JOANNES), een 
Graveur te Castel-Bolog-
tiese geboren, overleed 
te JFaënza in 1555. Deze 
kunstenaar werkte veel aan 
groote onderwerpen, op kris
tal welke men daarna in het 
goud zette. Men heeft zijne 
voortbrengselen vergeleken 
mefc de beste werken der 

-ouden. Verscheidene vor
sten, en in het bijzonder 
de Kardinaal ALKXANDER 
FARNESE beschermden hem. 
Ook muntte hij in de bouw
kunde uit. 

. BERNARDIN. DE SAINT- P I 
ERRE. — Zie SAINX-PIERRE. 

BERNARDINUS (Heilige), 
werd in 1380, te Massa-
Carara, uit de beroemde 
familie der ALBIZESCHI ge
boren. Na zijne wijsgeerige 
studiën volbragt te hebben, 
ging hij te Sienna in een 
Broederschap van het gast
huis der Scala. Zijn moed 
en zijne liefdadigheid, schit
terden uit , gedurende de 
besmettelijke ziekte van 1400. 
Twee jaren daarna nam hij 
het kleed van den heiligen 
FRANCISCUS aan, herstelde 
de naauwkeurige in achtne-
ming der orde-regels, en 
stichtte bij de 300 kloosters. 
Zijne nederigheid deed hem 
de Bisdommen Bïenna, Fer» 
rare en TJrUno van.de hand 
Rijzen. Hij werd als Cfar-
«iaan naar het klooster van 

[| Bei/iléem gezonden; Dé be
hoeften van Europa riepen 
hem weldra terug. De ver
deeldheden der Guelfen en 
Gibeliners, vonden geen ver
nuftiger noch gelukkiger be-
vrediger. Keizer JSIGISMUNDÜS 
droeg hem den grootsten eer
bied toe, en wilde, dat hij 
bij zijne zalving zou tegen
woordig zijn. JVa eene le-
vensbaan Vol werkzaamheden 
en deugden ten einde te zijn 
geloopen, overleed hij te 
Aquiltt in 1444. NIGOLAAS 
V. plaatste hem in 1450 
onder de Heiligen. Zijne over
blijfselen in eene dubbele 
kis t , de eene van kristal 
en de andere-van zilver ge-

j sloten, worden hy de Fran-
j ciskanen van Aquila be

waard. Pater JOANNES DE Ï,\. 
HAVE heeft in 1636 eene 
uitgave zijner werken , 2 dl.n 

in fol. het licht doen zien. 
Men vindt in dezelve Leer* 
reden (welke sommige be
oordeelaars beweren niet van 
hem te zijn), Gee»telijk& 
verhandelingen, Contmenttt-
riè'n op het Boek der Open-i 
haring, het leven des Hei
ligen , en verscheidene Avel-
verdiende lofspraken op den-
zelven. Men heeft in 1?45 , 
te Venetië, eene nieuwe uit
gave derzelve het licht doen 
zien. 

BERNARDINUS (de Geluizet'. 
lige), bijgenaamd de kleine 
te Feltri in den Venetiaan-
schen Staat in het begin der 
vijftiende eeuw geboren, be-

http://van.de
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hoorde tot de orde der Min
der-broeders. HIJ bewoog 
de inwoners ran Padua, 
eene iBank van leening opte-
rigten, ten einde zich''van 
den woeker te bevrijden, 
welken de Joden uitoefen
den, door tegen 20 ten hon
derd jaarlijks, te leenen. 
Dit gesticht' is van het jaar 
Ï49I. De reglementen de
zer bank van leening werden 
verbeterd en volmaakt in 
•het jaar 1520. De Stichter 
was een door zijne kunde 
en godsvracht evenzeer be
roemd man. Door eene be
minnelijke eenvoudigheid, 
won hij aller harten. Hij 
predikte met toejuiching en 
werd in het besturen der ge
wetens algemeen gezocht. 
Hij overleed te Pavia in 
1494. Menishetlangentijd 
oneens geweest, of de ban
ken van leening niet aan het 
verwijt van woeker onderhe
vig waren, uithoofde van dè 
rente, welke men in dezel
ve betaalt; maar het is klaar
blijkelijk dat zulks slechts 
eene geringe belasting i s , 
voor het onderhoud des gè-
stichts noodzakelijk, en die 
wel bestuurd wordende, niet 
«»»™» het grootste nut kan 
v i » ' r , , n e der schoonste 
van Itahè' is die van Fer-
rare l n i r 6 l g e ^ i n , w e l„ 
«er opschrift volmaakt wel 
^bestemming en het lief-
0«<üge doel uitdrukt: 

Pauperibus sublevandis. 
Semtndisque depositis; 

BERNARDINUS, a PICONIO, 
een Capucijner in 1633 te 
Pequigny of Picquigny in 
het fensche Depar.t der 
Somme geboren, en te fa> 
rp'sin 1709 overleden,keft 
een goed Comtnentarkm, 
op de Evangeliën, in •Min 
het latijn in het licht pp-
ven, alsmede eene drieron-
dige verklaring, mede ffl 

I het latijn, der Bximn van 
den heiligen PA.VX.VS, welfee 
den lof van • Paus CiBMBNS 
XI. verdiende, Parijs, 1730 
in fol. Nog heeft hij eene 
verkorte uitgave van zijn groot 
Commentarium op den hei
ligen PAÜIÜS bezorgd, i 
W«n in 12.o die zeer ge
zocht wordt, en waarvan is 
1820 de, vijfde uitgave ree* 
is in het 'licht verschenen) 
dezelve is vol zalving en 
zuiverheid. Pater BEBWW"* 
NUS è PICONIO was eren zoo 
godvruchtig als kundig» >?J) 
heeft in zijne orde verschei
dene gewigtige bedieninĝ 11 

waargenomen. 

BERNARDINUS DE CARP^" 
TRAS (Pater), een Capucij-
»«*'(*)» werd in die stal 
"ït eene aanzienlijke f0i"i-
l l e> onder den naam *f 
«A'ÖREAS geboren. Door *3' 
5 e Godsvrucht en zijne fe»B' 
d e , maakte hij zich in m 
°Me beroemd. Hij oxexWa 

• w e ' ^ a s hij een Karmeliet. 

http://Pa.vx.vs
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te Orange in 1714. Er be
staat va» hem een wijs-
geerig werk, getiteld: An
tigua priscorum Kominum 
philosophia ; teLyon in 1694 
gedrukt. De schrijver ver
zekert in zijne voorrede, 
dat hij, het juk der school 
heeft afgeschud, om niet op 
het woord van eenen mees
ter' te zweren. Zijne natuur-

, kunde i s , den tijd in aan
merking nemende, vrijwel, 
en hij is in dezelve in ze-

v ker opzigt, uitvinder. 

BEENARDÜS, koning van 
Italië. — Zie LODEWIJK de 
Zachtmoedige, 

BEENARDÜS DE MENTON, 
(Heilige), in Junij 923 op 
het kasteel van dien naam, 
in het Geneefsche , uit een 
der beroemdste huizen van 

. Savootj'ë geboren, legde in 
zijne prilste jeugd reeds veel 
zucht voor de letteren en de 
deugd aan den dag. In weer
wil zijner ouders, wijdde 
hij zich aan den geestelij
ken staat toe. Om zich aan 
aanzoek te onttrekken, bei-
gaf hij naar Aousta in Pié-
mont, en ontving er de heili
ge wijding. .Tot Aartsdiaken 
dier kerk benoemd, hield hij 
Missiën in de naburige ber- I 
gen. De inwoners dier wil- U 

dernissen, aan oude bijge= 
loovigheden gehecht, had
den nog gedenkteekenen destr 
Heidendoms. BEHÏ^RPÜS , 
met eenen heiligt^ ijver be
zield , wierp dezelve omver. 
Daar zijn hart niet minder 
mededoogendj dan zijn geest 
verlicht was, zoo werd hij 
levendig getroffen door de 
onheilen, waarmede de Dait-
sché: en Fransche bedevaart
gangers te worstelen hadden, 
wanneer zij, om hunne god
vruchtige hulde aan de gra
ven der heilige Apostelen te 
bewijzen, zich naar Rome 
begaven. Hij stichtte voor 
hen twee gasthuizen, beide 
in de Alpen, het eene op 
den Mons-Jovis, eenen 
berg, aldus genaamd, naar 
eenen tempel van JÜPITER, 
die op denzelveri was, en 
dien hij omver liet werpen, 
de andere op de Columna 
JöVis, naar eene zuil van 
JÜJPITER genoemd, die even
zeer omver werd geworpen. 
Deze beide hospitalen , naar 
zijnen naam de groote en de 
kleine Bint-Bernard ge
noemd, werden* met even 
zoo vele naauwkeurigheid , 
als edelmoedigheid, door 
Reguliere Kanoniken van 
den heiligen AUGUSTINUS 
bediend (*) BERNARDUS was 
hun eerste proost, dezen naam 

(*) Een nog levende Zwitsersche dichter, Tbeschrijft in een koppel-
üicht den Grooten Bint-Bernard aldus: 

Witten au$ starrendem Eise er/telt sïch mein teirtMielies j£lo&Ur; 
W» heim Blume mekv Miiht, griint noch die Tugeüd empor. 

Vertaler* 
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gaven zij aan hunnen overste. 
Wadat de heilige stichter, 
hulp aan de bedevaartgan
gers verzekerd had, ging 
hij het licht des geloofs aan 
de volken van Lombar dij ë} 
ten westen van Mons-Jovis 
overbrengen. Hij bekeerde 
een groot gedeelte derzelve; 
en na hen aan dé duisternis 
der afgoderij te hebben ont-
weldigd, begaf hij zich naar 
•Rome, alwaar ,hij de beves
tiging van zijn Instituut 
verkreeg. De voorregten, 
welke de Paus hem ver
leende , zijn vernieuwd ge-

AAU. MARTINÜS V . , Jn-
« w XXIII., E Ü 6 E N 1 Ü S 

y « enz. BERNARDUS in 
f omiardtjè' teruggekeerd; 
^ *> vruchten des 
Chmtendoms aan, die hij 
« had doen geboren wor-
JÏÏ» e n , verleed té No-
ffZ? *?? ^ i 1008, 
in den ouderdom van 85 ja! 

den .„ J°? V e i ' h e v e n e d e«S-

°en hem het volgende iaar 
onder dp nutn ë » J a a r 

aett i jverig ,of v a n de-
l i ngen5 S 6 v a n z ï i n e l e e r -

^ C n ,lX e^a d i^id 
^ K , ' . E e m g e deZei; „ 

een reiziger, en getuige hun" 
ner werkzaamheden, beklou* 
terden de rotsen van graniet-
steen , welke zich langs den 
weg verheffen,,om er.eenig 
geleide te ontdekken, dat in 
nood mogt zijn, en om è 
hulpkreten te 'beantwoorden; 
anderen banen den weg, ik 
onder de versch gevallene 
sneeuw bedolven ligt, met 
gevaar van zelve in de af' , 
gronden neder te stortwial
le, trotseerden de koude, fe 
sneeuwvallen, hetgeraarfsn 
verdwaald te raken, afed°oï 

de. dwarlwinden van sneeuw 
geheel blind gemaakt, en 
leenden daarbij steeds e® 
opmerkzaam oor, op het mi"" 
ste gerucht hetwelk naar eene 
menschelijke stem zweem» 
Hunne onversaagdheid &* 
naarde hunne wakkerlie"1, 

Geen ongelukkige roept »* 
vruchteloos; zij bezielen1161 

weder, wanneer zfj d0 

koude en angst «fe ver' 
kleumd zijn; zjj verheien 
hem op hunne armen teï* 

het wijl hunne voeten °J? 
ys uitglijden of in de «u»nj 
zakken; ziedaar hunne tt» 
zoowel bij nacht als bij «ff' 
hunne zorg waakt ovei 
nienschheicl, in die onj 
den vloek der natuur «L 
gende gewesten, dw&J. 
dagelijks het tooneel aan»» 
^ n , vaneenen h e l d e n ^ 
die door onze vbjers n « j ^ 
zal bezongen worden. v..^ 
te honden zijn de vern»1"^ 
begeleiders der togten »»»_ 
oes te r s j die weldadige^ 
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gen , gaan de ongelukkigen 
opsporen; zij gaan de gidsen 
vooruit of liever dienen zel
ve tot gidsen; op de stem 
dier hulp aanbrengende we
zens,, wordt de in levensge
vaar verkeerende reiziger 
weder met hoop bezield: 
hij volgt hun steeds veilig 
voetspoor na; wanneer de 
sneeuwvallen even zoo snel 
als de bllksen, een' voor
bijganger bedelven, ontdek
ken „hem de doggen van 

, Sint'Èernctrd onder den af
grond;; geleiden er de reli-^ 

.gieuzen naar toe, die e r ' 
het lijk uithalen of dien 
ongelukkige, indien hèt nog 

.tijd i s , hulp toebrengen:" 
Deze achtbare instelling had 
vroeger in verschillende ge
westen , en vooral in Sa-
vooyè', verscheidene gestich
ten , en aanzienlijke goede
ren. Ten gevolge van een 
geschil tusschen de Zwitsers 
ende^Hertogen van Savooyë, 
over de benoeming van den 
Prevoost ontstaan , zoo Vaar
digde Paus BENEnicTus XII. 
in 1752 eene JBulIe uit , die 
den Eeligieuzen de vrijheid 
verleende zich eenen Proost 
te kiezen, maar zij werden 
te gelijker tijd van alle goe
deren beroofd, die zij in 
Savooijë bezaten , en .die tot 
de orde der hospitalisten, 
van den heiligen MAURITIUS 
en den heiligen LAZARUS 
werden overgebragt.;.r—, In. 

-Gctober 1828 is te ijBourg 
m rxf F r a n s c ke Departement! 

* " • D E E L . : : , > . -

| der Ainx nog een afstamme
ling van den H. BERNARDUS 
DE MENTHON overleden, in 
den persoon van den Burg
graaf ENNEMOND BERNARDUS 
DE MENTHON , die met eene 

, bediening aan het hof van 
Sardinië bekleed was, en 

;-de orde-teekens van dat rijk 
droeg, dat bijna altijd Frank
rijk bewoonde, 

BERNARDUS (Heilige) werd 
in 1091, in het dorp Fontai" 
ne, in Bonrgondië, uit eene 

.adellijke familie geboren. 
Zijne ouders zonden hem 

,naar JParys, om er zijne 
.studiën aan de Universiteit 
te volbrengen, en hij volg
de aldaar de lessen der bes
te meesters. Zijne geboorte 
en zijne talenten verzeker
den hem in de wereld eenen. 
aanzienlijken staat. Hij ver
koos het kloosterleven en 
naauwelijks 22 jaren bereikt 
hebbende, ging hij hetzelve 
te Citeaus;, met dertig zij
ner medegezellen, omhelzen. 
Zijne krachtige en innemen
de welsprekendheid had hen 
bewogenr zijn voorbeeld te 
volgen. Nadat Clairvaua; 
in 1115:"gesticht was , werd 
BERNARDUS, ofschoon, naau
welijks de proefjaren vol-
bragt hebbende j tot eerstea 
Abt van hetzelve benoemd. 
Dit gesticht, door den aan-
höudenden arbeid van des-
zelfs eerste Eeligieuzen, 
zoo welvarende geworden , 
was toenmaals zoo afin, dat 
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in 

Öe monniken in plaats van 
groenten dikwijls beukebla-
deren kookten en hun ger-
ste-brood met giersten- en 
duivenboonen-nxeêl mengden. 
De naam, van BERNARDTJS 
verspreidde zich weldra al
om. Hij had tot 700 nieu
welingen. Paus EÜGENIÜS 
I I I . , Kardinalen, eene me
nigte Bisschoppen kwamen 
uit zijn klooster voort. Van 
alle kanten van Europa ver
voegde men zich tot ,hem. 
In 1128 werd hij als de 
cenige man, daartoe in staat, 
met het onderwerpen van 
een en regel voor de Tempe
lieren heiast. In 1130 ver- • 
liet zich eene op verzoek 
van LODEWIJK 'den, Dikke 
verzamelde Kerkvergadering 
op hem, om te onderzoeken, 
wie van INNOCENTIUS II. of 

"ANACLETÜS, beide tot Paus 
verkozen, de wettige Op
perpriester was. BERNARDUS 
verklaarde zich voor INNO
CENTIÜS, en de geheele ver
gadering onderteekeiide 
zulks. Kort daarna werd 
li« met twee Kardinalen naar 
Milane gezonden, om die 
kerk, welke de partij van 
den onwettigen Paus ANA-
CI,ETUS omhelsd had, weder 
met den wettig-erkenden IN
NOCENTIÜS te verzoenen. Ge
durende den gcheelen tijd 
van zijn verblijf in die stad, 
V?as de toevloed der menigte 

' • g zijne deur zoo groot, 
«»» wijl zijn zwak g e s t e i 
* » &> geestdrift des volks 
* * ^ beantwoorden7h| 

verpligt was, zich enlcd 
aan de vensters te verte 
nen en van daar zijnen » 
gen aan de Milanezen i' 
geven. Te vergeefs trachtt 
men hem te bewegen & 
Bisdom aantenemen; hij n 
koos liever naar Frankrf 
terug te keeren. In 11& 
was hij hij de Kerkve^*' 
ring van Eens tëgetiHW ĵv 
en deed verscheidenestel" i 
lingen van ABEÏMAW

 N<5t*: 

oordeelen, die, trotse o? 
zijnen geest en 4m vof 
spoed , zich vleide eï z f 
dwalingen te doea zegevie
ren. EüGENIUS' 11Ï.J e 

kvveekelihg van BEBNAB»» 
droeg hem weldra een f 
wigtiger last op. H i j g 
aan zijnen meester den»"" 
togt te prediken. D J j 
rige en welsprekend*^ 
vervoegde ziek te dien»» 
eerst tot LODEWIJK * * ' \ 
ge; hij schxlderd^o n , 
Christenen in h è * ^ è 
der een even zoo «i ^ ö, 
onregtvaardig Jukf'aatJiti 
vertuigde den vorst) ^ 
een verdienstelijk en ^ 
rijk werk zoude zijn ' , s]s. 
ve van deze drukken% 
vernij 'te gaan verlosi 
de Barbaren tt'b^Lr 
die na de schoonste s , „ 
ton van 4 **« nvèrWe10 8 ..n ten van Azië overff jiiet hebben, Europa »'< pit 
dergelijk lot b e d r e i g ^ , 
plan eener wijze staat» ^ 
de natuurlijke vruch t ^ j f 
plan eener wijze st- n t 

Godsdienst' en de Öf J^ 
ke liefde, werd,,"J 
van de omstandig»608^ 
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zich tegen het vertrek des 
konings schenen aantekan-
ten, door den Abt SUGER 
eenen oogenblik tegen ge* 
sproken ; want daar deze 
Staatsdienaar ook het plan 
tot eenen Kruistogt had ge
vormd, zoo keurde hij de 
onderneming op zich zelve 
niet af• (Zie SUGER). Het 
gevoelen van den heiligen 
BERNARDUS had de overhand. 
Zijne raadgevingen waren 
godspraken voor koning en 
volk. Te Vezelai in Bour-
gondi'i, werd in het open 
veld een stellaadje opgerigfc, 
'waarop de nederige Kloo-
pterbroeder met den koning 
verscheen. Hij predikte met 
zoo veel vrucht, dat ieder
een zich onder de banier des 
Jkruises wilde scharen. De 
geestdrift, welke zijne wel
sprekendheid inboezemde, 
.was zoo vurig, dat BERNAR
DUS aan Paus EUGENIUS 
schreef: » Gij hebt bevolen, . 
ik heb gehoorzaamd, en uw 
gezag heeft mijne gehoor
zaamheid vruchtbaar ge
maakt. De steden en kas-
teelen Worden ontruimd, en 
men ziet alom weduwen, 
wier echtgenooten nog in le
ven zijn." Men wilde den 
Prediker van den Kruistogt 
ook tot aanvoerder van den-
zelvett maken, maar, hetzij 
uit ootmoed, hetzij uit af-
keerïgheid voor het gewoel 
der wapenen, hij weigerde 
e
#ene gevaarlijke en moeije-

Ijjke waardigheid, welke 

i PETRUS de Kluizenaar niet 
had gevreesd te aanvaarden. 
Van tranhrijk begaf hij zich 
naar Duitschland, bewoog 
keizer KOENRAAD III . \ het 
kruis optenemen, en beloof
de van Gods wege, den bes
ten uitslag. Van alle kanten 
van Europa trok men naar 
Azië op, en men zond* eenen 
Spinrok en klos aan al de 
Vorsten, die aan deze on
derneming weigerden deel 
te nemen. De heilige BER
NARDUS .in het Westen ge
bleven , terwijl zoo vele 
krijgslieden de overwinning 
of den dood in het Oosten 
gingen zoeken, hield zich 
bezig met het wederleggen 
der dwalingen van PETRUS 
DE BRUYS , van den monnik 
BÜDOLP, die de volken in 
den naam van God aanspoor
de , om al de Joden te ver
moorden ; met GILBERT DE 
LA PORREE , EON DE L'ETOI-
Ï .E, en de aanhangers van 
ARNOLD VAN BRESCIA te be
schamen. Eenigen tijd voor 
zijnen dood gaf hij zijne Ver
dediging van den Kruistogt 
in het licht, welken hij ge-
predikt had,; want er waren 
eenige beperkte geesten, die 
hem verantwoordelijk wilden 
maken , voor den slechten uit
slag, welken dezelve gehadL 
had. BERNARDUS verweet dit 
ongeluk aan de ongeregeldhe
den der soldaten en veïdhee» 
ren, waaruit het leger was 
zamengesteld. FLEURT merkt 
aan > flat de eerste Kruistogt 

2 . : \ . -. ;'-.. '-: 
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beter uitviel, hoewel de 
Kruisvaarders even zoo on
geregeld waren geweest; de 
heilige BERNARDUS ontdekte 
niet, voegt hij er bi j , dat 
een bewijs , hetwelk niet al
tijd bondig i s , zulks nimmer 
is . Men staat verbaasd over 
deze aanmerking van zulk 
eenen oordseïkundïgen ge
schiedschrijver. Wijl God 
'niet altijd straft, zou daar 
uit voortvloeien, dat Hij 
»ooit straft? 'ïn.dien Hij al» 
tijd strafte, zou Hij het 
menschelijke geslacht weldra 
vernietigd hebben; indien 
Hij nooit strafte zou de gang 
zijner Voorzienigheid voor 
ons oog beneveld worden. 
Het kon aan FLEURY niet 
onbekend zijny dat de Isra
ëliten somtijds gelukkig wa
ren geweest, in tijden waar
in zij schuldiger waren, dan 
wanneer God hen strafte. 
Zijn bewijsgrond is daar
enboven diegene, waarvan 
FAB'IÜS MAXIMUS zeide: E-
mntns stultorum magister. 
"Wat hier 00Ï5 van wezen 
moge, de heilige BERNARDUS 
bekrachtigde zijne verdedi
ging met het voorbeeld van 
MOZES, Aie, na de Israëliten 
™t Egypte getogen te heb-
»en j die ongelóovigen en 
Welingen niet in het land 
«et komen, hetwelk hij hun 
heloofd had. Hij spreekt 
daarna met vele zedigheid o-

4*er de wonderen , die zijne 
« i k a t i ë n en beloften 'be-

***^ha len dier reizen, 

dat de legers der Kruisvat 
ders niet waren zoo als» 
dere legers , maar nogergei; 
en dat er allerlei ondeugd» 
in hetzelve heerschten, z» 
wel diegene, Welke zijè 
hunne -landen hadden me* 
gebragt, als die , welke ji 
in vreemde landen hüs 

"opgedaan. Een groo* aan/al 
Geestelijken en Mmniken, 
schaarden zich td® "e! 
Krüisvaan; eenigenlw^": 

ren ijver, anderen doof»* 
tot onafhankelijkheid a * 
dreven. Allen waande^» 
beregtigd de wapenen tege" 
de ongelóovigen te drag* 
Deze groote onderneming 
werden noch wel b«aJ* 
noch wel geleid. De f 
Aflaatendegróotevoorr^ 
welke men aan de Knus* 
ders verleende, lokten^ 
oneindige menigte mf^. 
Zij waren onder de hf* 
ming der Kerk voorj^. 
volgingen hunner ƒ"" .,, 
scheiAeveiligd, &*£ 
hunne terugkomst «iets

 rf 
'den vragen. Zij ^%J 
den woeker of intrest v iy 
sommen, welke "Z,.I . „, 
dig waren. De excoj 
nicatie werd tegen «Jjj, 
uitgesproken , welk6 j ^ , 
hunnen persoon of I"jg, 
ne goederen mogt aanf r 
Maar hoe zou men eene» ^ 
keurige tucht doen i» P 
nemen, aanal die kru ^ 
ders uit verschillend» ef 
verzameld, en dooraa^ 
ders geleid, die ° n i # rf 
ïijk van elkander ware») 



B 

<ïer dat een derzelve het al-
gemeerie bevel voerde ? Het 

'is waar, dat de Paus eenen 
legaat tot hetzelve zond; maar 
was een Geestelijke in staat, 
zulke troepen te beteugelen ? 
Het was echter dit gebrek 
aan tucht, dat de Grieken 
geheel en al afkeerig.en tot 
de gevaarlijkste vijanden der 
kruisvaarders maakte. Men 
was daarenboven met den toe
stand des lands , hetwelk 
men wilde overmeesteren, 
zoo slecht bekend, dat de 
kruisvaarders verpligt waren 
op elke plaats gidsen te ne
men , dat i s , zich aan, de 
gunst hunner vijanden over-
te geven, die hen dikwijls 
voorbedachtelijk op dwaalwe
gen bragten, en hen zonder 
.slag of stoot deden B omko
men, zoo als zulks met den 
tweeden kruistogt het geval 

W a s ( z i e GoDEFRIDUS VAN 
BOUILLON , PETRUS de Klui
zenaar , de Histoire litté
raire de saint BJEMNARD , 
Parijs, 1773 — bladz.37en 
volg. en de geheele vierde 
aflevering tot bladz. 881 van 
het tweede deel des Hand-
loeks der Algemeene We
reldgeschiedenis door G, F. 
WIMBBMANN , 's Herfcogen-
bosch, 1826). De heilige 
BERNARDÜS overleed in ï l 53, 
na in Frankrijk, Spanje, 
de Nederlanden, Engeland, 
Ierland, Savootfe, Italië, 
Hwitschland, Zweden, Mon-
garyëj Danemarken, enz. 
72 Kloosters gesticht, of tot 
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zijne orde aangenomen te heb
ben. En indien men er de 
gestichten onder wil begrij
pen, te zijnen tijde door de 
van Clairvaux afhankelijke 
abdijen tot stand gebragt, 
moet men er meer dan 160 
tellen. » Het was aajt de
zen, buitengewonen man ge
geven, zegt een beroemde 
schrijver, de geesten te be-
heerschen. Men zag hem 
van den eenen oogenblik tot 
den anderen, uit bet diepste 
zijner woestijn tot het bin
nenste der hoven overgaan, 
en nimmer kwalijk geplaatst 
zijn; zonder titel, zonder ka-? 
rakter, dat personeel aan
zien genietende, hetwelk bo
ven het gezag verheven is:j 
als eenvoudige Abt van Clair-
vaux, vei'inogender dan dé 
Abt SÜGER , eerste staatsdie
naar van Franh'yk, en op 
Paus EÜGENIUS I I Ï . , die zijn 
kweekelin'g was geweest, 
een gezag behoudende, dat 
hun beide evenzeer tot eer 
verstrekte." Het groote ver
wij t , dat men aan den hei
ligen BfiRNARKUS doet, i s , 
van zich te hard, tenopzig* 
te van ABEILLARD te hebben 
uitgelaten, in de brieven, 
welke hij naar Rome, en aan 
de Eransche Bisschoppen te 
zijnen opzigte schreef; maar 
zulks was enkel geschied na 
de weigering van ABEIM-ARD , 
om zich te verklaren en zij
ne valsche stellingen te her-
xoepen. Dit gedrag moest 
den heiligen Abt overtuigen,, 
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dat deze nieuwigheïdspredi-
ïter een hardnekkige predi
ker was. MOSHÈIM en B R Ü O 
XER zeggen, dat de heilige 
BERNARDÜS de scherpzinnig
heid dèr redeneerkunst van. 
zijnen tegenstrever niet ver
stond: maar verstond deze 
zich zelven wel? Men ziet 
wit de werken van den eer
ste , dat hij een beter theo-
logant was, dan zijne tegen
partij , én dat ABEIIXARD , 
zonder zich te onteeren, hem 
tot meester of voorbeeld, had 
kunnen nemen. Het is ak 
tijd zeker, dat -de zooge
naamde wijsgéeren., die aan 
den Abt van Clairvaéx, haat, 
afgunst, geweld, onregtvaar-
digheid tegen de vervolgde' 
onschuld verwijten, zich zel
ve aan al die ondeugden 
schuldig maken. Toen PE
TRUS 'de Eerwaardige Aht 
van Clmy aan ABEILLARD 
eene schuilplaats gegeven 
en hem bekeerd had, ver
zoende zich BERNARDÜS op-
regtelijk met hem, en zocht 
met zijne rust te storen; hij 
voedde dus geenen haat te
gen hem; maar in de oogen 
öer ongeloovigen hebben de 

f £ a d W 6 ^ ^ alVi<l on-
I a S g f a d - Vanaldeui t -
ffi* «er werken van den 
neiügen BERNARDÜS, is de 
«enige, welke door de e e -
S t m ' f? r S d P l e e S d wordt, 
y L n i n J o l - i » 1719 herI 

n de eerste. Beide zijn Md 
voorreden en aanteekeninga 
verrijkt. Het eerste deel 
bevat al de werken, die w 
keiijk van den heiligen B» 
NARDUS zijn» Hetzelve word! 
in vier afdeelingen gespM' 
de 1.° voor de Brieven; 4 
2.° voor de Verhandelen; 
de '3.° voor de Lsemdm 
over verschillendewfarwei*', 
pen; de 4.9 voor èUw-
den over hét HooglA^' 

«d»,. Deze' tweede uitga
ve ütfth, minder geacht dan 

Brieven van den heilige' 
NARDUS zijn ten getalle w 
meer dan vierhonderd;* 
zelve handelen over vers* • 
lende vraagpunten, detneft 
het leerstellige, de f 
leunde, en de omstandig/ 
den van zijnen tijd betr* 
de. Ondei z i j n { M i 
tingen, onderscheid',e 
voornamelijk, die*p°%fr 
Bespiegeling , aan i» ; •„ 
GENIUS opgedragen» . t 

welke h i j ' a a n d e ^ S S 
gewigt e ^ d a m W j ^ * 
hunner pligten i ^ c t ó 
De zalving en de goas;nheeI, 
die in deze h ^ ] V 
schen-, zullen deze^etb; 
op prijs stellen en ^ 
lang doen lezen. w k { , 
de deel bevat 00 » ^ 
aan den heiligen M^j, 
toegeschreven, e n ,«o-
dene belangrijke s tu>y 
ver zijn leven ^ W an
deren. Er bestak e „, 
dere uitgave van vf'LM' 
1642, 6 dl." in fol-%taCli' 
heid, het edele, < » , ^ 
en de zachtheid k < * * ^ 
den stijl van den p 
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BERNARMJS. Hij is vol kracht, 
zalving en bevalligheid. Zij
ne vruchtbare verbeeldings
kracht verschafte hem zon
der moeite, de verbloemde 
reden , en tegenreden, waar
mede zijne werken alsdoor-
zaaid zijn. Ofschoon in de 
eeuw der " schoolgeleerden 
geboren , nam hij er noch de 
leerwijze, noch de droogheid 
van aan. ERASMUS, een uit
muntend regter ia . het be-
oordeelen van stijlen, bewon
derde de welsprekendheid en 
bevalligheid van dien van 
den heiligen BERNARDUS, 
zoowel als zijn veelomvat
tend doch zedig vernuft. 
BJERNAIIDUS et Cïtristiane 
foetus, etSancte famndus, 
et pie festivus, (ERASM. in 
Cap. I Rom). Hoezeer vele 
eeuwen na de Kerkvaders 
geleefd hebbende, wordt bij 
echter beschouwd als eene 
plaats onder hen bekleeden-
de. De Protestanten, hoe
wel met zijne leer in tegen
strijdigheid , hebben hem 
echter meer regt doen we
dervaren , dan vele Catholij-
ke schrijvers onzer eeuw. 
LTJTHËR zegt, in eene soort 
van overdrevenheid, dat hij 
al de Kerkleeraars overtreft; 
BUCER noemt hem een man 
Gods: CECOLOMPADIÜS prijst 
hem als eenen Theologant, 
wiens oordeel naauwkeuriger 
was, dan dat van al de schry-
VerS zijner eeuw. CALVINUS 
noemt hem een godvruchtige 
en heilige Schrijver, door 

h 

wiens mond de waarheid zel
ve schijnt te spreken. * Te 
midden de* duisternissen, 
zegt MORTON, schittert BER-
NARDUS evenzeer door het 
licht zijner voorbeelden als 
door zijne kunde." » Gave 
God," zegt CARLETON , on
der vele scheldwoorden tegen 
dèn Heilige, » dat wij er 
tegenwoordig vele en zelfs 
eenen zoodanigen zagen, als 
het zeker i s , dat BERNAR» 
DUS geweest is." Het schoo-
ne en aandoenlijke gezang 
Ave tnaris stel/a, is door 
hem zamengesteld.. 

BERNARDUS vsmThiringen 
maakte omtrent het einde. • 
der 10.e eeuw bekend, dat 
het einde der wereld nabij 
was. Hij droeg een kluize
naars gewaad en leide eene 
gestrenge levenswijze. Hij 
bragt de ontsteltenis in alle 
geesten, en daar er omtrent 
den bepaalden tijd eene zons
verduistering plaats had, zoo 
gingen zich vele menschen 
verbergen in de kloven der 
rotsen, in holen en spelon
ken. De wederkeering des 
lichts bragt de geesten nog 
niet tot bedaren; GERBERGA, 
echtgenoote van LODEWIJK van 
Overzee, moest de Godge
leerden overhalen, dit ver
schijnsel te verklaren. Zij 
betuigden, dat niets het 
nabijzijnde einde der wereld 
bewees, en dat, volgens alle 
waarschijnlijkheid, de tijd 
van den Antichrist nog zeer 

4 • 
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vér verwijderd ivas; de we
reld bleef bestaan en de 
droomerijen van den. klui
zenaar BERNARDÜS werden in 
den wind geslagen,, • 

BERNARDÜS PTOLEMEUS 
(Heilige), insteller der 0 -
livetanen, uit. een: der eer
ste huijsen van Sienna, werd 
in 12,72 geboren.; Met den 
grootsten ijver, en de meeste 
regtschapenheid vervulde hij 
de eerste posten zijns vader
lands; maar het gevaar der 
eerrangen, deed hem alle 
Waardigheden Verlaten, Hij 
verkocht zijne goederen, 
deelde den prijs derzelve aan 
de armen uit , begaf zich 
naar eène woestijn op tien 
«djlen afstands v a V s L Ï Ï * 
en oefende er ongeloofeliike 
gestrenghedenuif. D S f e r 
zich eenige personen biiheS 

S e n R n r e ^ ^ d e n ^ 

v«a « W * ° n d e r d«° «aam 

lende P a d o o r verschill 

• leed* • den 20 'Augustus,1348. 
Zijn naam komt voor in het 
Boomsche Martyrologium op 
den 21 Augustus, en INNO-

'CENTIUS XII. heeft een Of
ficie voor zijnen fees% 
goedgekeurd, die op gezeg-
den 21 Augustus, door h 
Olive tanen gevierd wordt. Bi 

•Congregatie der Ölintanm 
is zeer talrijk in Itdis'i 
hun voornaamste htu's is èè 
van de heilige FIUKCISCA) 
te Rome. Er zijn ook « • 
nen van dezelfde orde. 

BERNARDÜS (de Gehlw 
Uqe)i, Markgraaf van h 
den,- zoon van JACOBDS van 
Baden, dien JEmitt SYIAT 
vs, later Paus onder <ta 
naam van Pius II», verze
kert een der verstandigst* 
vorsten van zijnen 0 jf 
«ijn geweest, werd in I$> 
geboren , en gaf weldra w' 
voorbeeld van alle Ck/f; 
lijke deugden. Hij w*s ^ 
het leven zijns vs*w r e r ' 
loofd geweest, aan M*-6 "̂ 
XENA, eene dochter van JU
RE!, T i l . , koning van frank 
rijk, maar zijne ^ueht voor 
de eenzaamheid en de kois<*' 
heid, deed hem deze eervol' 
«s verbindtenis van de w* 
wijzen; hij stond zelfs «• 
1455, aan KAREI. zijnen broe' 
« f het gedeelte -van* 
Mwkgraafschap af, dat.tg 

.was te beurt gevallen- w 
bezocht daarop de hoven o* 
^schillende vorsten ** 
europa, om hen aanWp" 
r e « j eenen nieuwen &ral 
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1 togt tegen de Turken te on

dernemen, die zich van het 
Oostersche rijk hadden mees
ter gemaakt, keizer FRE-
DERIIC IV.» die CATHARINA 

• van Oostenrijk, zijne zus
ter, aan'KABEL van Baden, 
den broeder van BERNARDUS 
ten huwelijk had gegeven, 
plaatste dezen laatste aan het 
hoofd-der onderneming. BER
NARDUS begaf zich eerst naaf 
het hof van KAREL VIL y 
koning van Frankrijk, daar
na naar dat van LODEWJTJK , 
Hertog van Bavooije. Hij 
werd door deze beide Vor
sten zeer wel ontvangen, 
en vertrok van Turin, in 
het begin van Julij 1458 , 
om te Rome:, Paus CAIJX-
TÜS I I . te gaan bezoeken. 
Hij werd ziek op weg, te 
Monte - Calieri eene kleine 
stad aan den ;-Po, bij Turin. 
Men vervoerde hem naar het 
Franciscaner - klooster, al
waar hij den 25 Julij in den 
geur van heiligheid overleed, 
en in de Collegiale kerk 
van de Heilige MARIA dier 
Stad begraven werd. Paus 
SIXTÜS IV. benoemde den 
23 December van hetzelfde 
jaar Commissarissen , om be-
ïigten , betrekkelijk het le
ven van den heiligen BER
NARDUS en de wonderbare 
dingen, die men van het
zelve verhaalde, intewinnen. 
Hij verkoos op nieuw den 4 
Augustus 1479 de Bisschop* 
pen van Turin en Carpen-
tras, om dit onderzoek te 

vervolgen. Eindelijk gaf de
zelfde Paus i n Ï 4 8 i } het 
besluit van Zaligverklaring-
van den dienaar Grods, wel
ke bij het leven van de 
moeder van BERNARDUS , en 
een gedeelte zijner broeders 
gevierd werd. CHRISTOPHO-
RUS , markgraaf van Baden , 
zoon van KAREI., liet in de 
jaren 1501, 1512, 1513 en 
1519 > verschillende gouden 
en zilveren gedenkpenningen 
slaan, waarop de Gelukzalige 
BERNARDUS met eenen storm-

< hoed en een harnas, het hoofd 
': met eehestraalkrans omringd, 
' in'de eene hand den standaard 
van Baden en in de andere 
het schild van zijn huis hou
dende, met dit opschrift: 
Beatus BEHNARDVS Marchio 

'< wordt afgebeeld, CLEMENS 
XIV. bevestigde de Bulle van 

• Zaligverklaring van SIXTUS 
IV. en verklaarde den geluk
zaligen BERNARDUS tot Be
schermheilige van het Mark
graafschap. Zijn feestdag is 
op den 25 Julij bepaald. 

BERNARDUS van Brussel? 
een beroemd schilder, is 
bekend door zijne Jagtpar-

, ty'ën, waarin hij keizer KA-
REII V . , zijnen beschermer, 
en de voornaamste Heeren 
van deszelfs hof volgens de 
natuur afschilderde. Nog 
heeft men te Antwerpen van 
hem, eene schilderij van 
het laatste oordeel, waar
van hij den grond verguldde, 
alvorens er de kleuren op 

, 5 * 
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te brengen, opdat de glans 
•van het goud, den branden
den Hemel des te natuur-
ker zoude voorstellen. Men 
kent noch den tijd van zij
ne geboorte, noch dien van 
zijn overlijden. 

BERNARDUS van Utrecht, 
schreef Commentariën op Her
derszangen , Welke THEODO-
BÜS Italicus, op het einde 
der vijfde eeuw vervaardigd 
had, en in welke hij ver
scheidene allegorische per
sonen had ingevoerd, welke 
over den. Christelijken Gods
dienst spraken. BERNABDUS 
van Utrecht verklaarde deze 
verbloemde redenen. Men 
•weet niet juist omtrent wel
ken , tijd hij leefde; maar 
zulks was voor het jaar 1112, 
wijl SIGEBERTUS in zijne kro-
nijk, die met dat jaar ein
digt, over hem spreekt. 

BERNAZZANO , van Milane, 
^en uitmuntende landschaps
schilder slaagde bijzonder wel 
in het schilderen van dieren; 
maar wijl hij nooit kon sla
gen , in het teekenen van het 
gelaat, zoo verbond hij zich 
meteenenteekenïneester, dié 
hem m zijnen arbeid kon on
dersteunen. Aardbeziën op 
natte talk op eene muur ge
schilderd hebbende, kwamen 
paauwen dezelve zoo menig-, 
werf bepikken, dat zij er de 

Ïbjisterkalk van braken. Hii 
«»ïde in de 16.e eeuw. 

B®a«s of BERNU, (F 
BAN-

CISCÜS), kanontk van jRlfc 
rence, te Lamporecchio, k 
Toskanen, uit eene adellij
k e , maar arme familie, 
oorspronkelijk vsa Florence, 
geboren, overleed in die sfad 
in 1543. Hij heeft zijnen 
naam aan eene soort w • 
boertachtige schrijfwijze g^ 
geven, die men in ÏM j 
Bemiesqne noemt. Hj/J»»̂ * 
te in dezelve uit,«« ^ 
de FOKKE der Italianen; W , 
bezat daarenboven nog ^ 
gevaarlijke talent van te* 
hekelschrift. Sommige schrij
vers hebben hem aan & 
hoofd der boertige Itato* 
sche Dichters geplaatst. * 
1548 verzamelde men # 
ïtaliaansche Gedichten r* 
die van VARCHF, -Mij»' 
DOLCE enz., 2 dl" i*V> 
in 1721 en 1724, te 1*f 
volgens de uitgave van'' 
netië herdrukt. V&e Z 
zameling wordt zeerg*J» 
Zijn Orlando inamff 
A o , e e n ^ o o r ^ * f £ 
om de zuiverheid B' oe, 
rijkdom der taal f f L 
acht dichtstuk, isM tVLI 
van BOIARDO in boertig^ 
zen gebragt. I)e b g . 

gave 1S die van J \ &t 
1545, in 4.to.~Er ^ 
nog eene midere, a • i 
fraai i s , Parijs,/tv

hjt 
dl.« in 12.-o. • M e B > i 
zijne Lttiij'nsche $#» cilI 
met die van SEGNÏ, ^ (l 

enz. verzameld. *im 

1562, in 8.vo. 

BERNIER (FRANCISC^)' 
te 
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Angers geboren, beoefende 
de geneeskunde, en werd te 
Montyellier als doctor aan
genomen ; daarna reisde hij, 

, begaf .zich naar Palestina, 
Egypte, de staten van den 
grooten Mogoï, en was ge
durende twaalf jaren de ge
neesheer van dien vorst; 
kwam in 1670 naar Frank
rijk terug, stak in 1685 naar 
Engeland over, en overleed 
in 1688 te. Parijs, SAINT-
EVREMONT zeide, dat hij geen 
sihooner wijsgeer gekend had. 
» Een schoone wijsgeer, voeg
de -hij er bij, wordt zelden 
gezegd; maar zijn gelaat, 
•zijne gestalte, zijn onder
houd hebben hem dezen bij
naam waardig gemaakt." Men 
heeft van hem: 1.° Zijne 
Reizen, 2 dL» in 12.v°, Am
sterdam, 1699, die, om der-
zelver belangrijke bijzonder
heden , eene aanzienlijke 
plaats onder de reisbeschrij
vingen bekleeden: doch men 
moet alles niet gelooven, 
wat hij er in verhaalt, hij 
is er te zeer op gesteld," om 
van zich zelven te spreken, 
dan dat hij altijd de waar
heid zou kunnen spreken. — 
2.° Kort begrip der imjsle-
geerte van GASSENDT , zij
nen meester, in 7 dl.» fie 
vooringenomenheid, welkehij 
voor het stelsel der kleine 
ondeelbare ligchamen had, 
belette hem niet een goede 
bovennatuurkenner te zijn, 
Juist over de ziel te rede
neren , en de ijdele bespie
gelingen der Materialisten te 

vernietigen. » Welk geweld 
wij ook op onzen geest: 
kunnen uitoefenen, zegt hij , 
aan zijnen vriend CHAPEMJS 
schrijvende * zoo kunnen wij 
toch nooit begrijpen, hoe er
uit gevoellooze .{van gevoel 

, ontblootè) ligchamen , er ooit 
iet gevoeligs (met gevoel 
begaafd) kan voortkomen; 
enz." — 3.° VerJiandeling 
over het vrije en het vrijwil
lige , Amsterdam, 1685, in . 
12.vo Hjj heeft ook eenig deel 
aan het Besluit van BOILEAU , 
ter handhaving der leer van 
A.RISTOTEI.ES gegeven. 

BERNIER ( ÏOANNES) , een 
geneesheer te Blois, zijne 
geboortestad en daarna te Pa
rijs , had den titel van ge-, 
neesheer van MADAME. Er 
bestaat van hem: 1.° JKis-
toire de Blois, (Geschiede* 
nis van Blois), 1682, iné.w 

— 2.° JSssais de medecine 
(Geneeskundige proeven), 
1689, in 4. t0 —' 3.° Anti-
Menugiana, 1693, in 12.mo 
— 4.° Jngement sur les (Eu-
vres de RABJELAÜS , (Beoor
deeling der werken van RA-
SELAÏS), Parijs 1697, in 12.mo 
Zijne hoedanigheid van ge-> 
neesheer van MADAME redde ; 
hem niet van de armoede, 
en zijne slechte fortuin gaf 
hem eene verdrietelijke in
borst, die in al zijne wer
ken doorstraalt. Zijne kun
de was zeer oppervlakkig, en 
MANAGE noemt hem vir le-
vis armaturce. Hij overleed 
hoogbejaard in 1698. 
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BERNIER (NICOIAAS), hui-
zijkmeester van de Heilige 
Kapel, en daarna van de ka
pel, des kqnings, werd te 
Monies-sur-Seine t in 1664 
geboren- De hertog van Orle-
am,xegent des koningrijks.., 
stelde zijne werken op prijs 
en beschermde den schrijver. 
BERNIER overleed te Partys., 
in 1^34. Zijne vijf boeken 
met ,één>v en; tweestemmige 
kantaten, waarvan de" woor
den gedeeltelijk van Bóus-
SÉAU en FusEiiiER zij n , ver-
Wierven hem eenen grooten 
roem. Men heeft ook van 
hem de Nuits de Sceaux, 
en vele afwisselende kerk
gezangen, die men nog uit-
v ^ ^ n onderscheidt zyn 

^ JBERNIER (STEPBANÜS A L 

ANDER J0ANNESBAPTISTAMA. 
BÏA) , Bisschop van Orleans 
W in 1764 te Dam in 

2S5van«^^«^, te 
S,;ens4°ndaldaa^eer 
S S n ^ ^ ^ V e n -
t*SÏ, vÏÏFhT! i!osge-
d e PliKten v- ? y o M ' oa»er 
^ t S ï / y ^ ^diening 
WoediJn!»>.en « d e edel-
te«5etS!ertoe>ho«de5, 
^ i i h« lU» T ' Weldraver! 
W e n J J h e t z e l v«eenal-

denzelven. Met eene groote 
gemakkelijkheid, om te schrij
ven en te spreken begaafd, 
predikte hij menigmalenjen 
met eene kracht en sierlijk
heid , die geheel medesleep-

. ten; zijn ijver was nooit ver-
moeid, en nooit verloor lif 
den moed: ook -was-hij'den 
veldheeren, aan welke hij 
goede raadgevingen gaf,nooi-
zakelijk, en . den solte" 

i door zijne godsvrucht eap1, 

1 dikatien dierbaar geworl®» 
|' Maar weldra verzwakte ^ 

gezag, dat hij door zoovele 
goede hoedanigheden verwor
ven: had. Men dacht in zij
ne handelingen eeneerzuch* 
tig doel te bespeuren, «et 

verlangen namelijk om t9 

heerschen, en van dien oogen* 
blik af, werd hij enkel »iet 

wantrouwen gehoord, InfuS' 
schen kwamen f de raifn 

des legers allei eeMnchtig* 
plannen verijdelen. Ve n&" 
derlagen van Mans ^fZ. 
nay verstrooiden de H 
hoofden en soldaten) ^BE«J 
NIER , vogelvrij verKlaaïi,, 
vlugtende, hield zich uifl'J. 
tctgne verborgen! WJ v „ 
scheen weldra weder», 
ging van het leger van^. 
RETTE, tot dat van Atg*" 
waarover STQFFJUET ne t" 
vel voerde, over. Set»» 
«aags na xijne aankomst^ 
«Umèwr, op bevel van W° 
* t w ter dood werd gebray 
«R men was van gevoelen 17 
de Pastoor van Saint f ^ 
«oor zijnen invloed t°tAiLi. 
verschrikkelendoodnie^61 
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nig had toegebragt. Dit is 
ten minste het gevoelen, dat 
MèVrOUW DE LA ROCHEIAQUE-
LIN, in hare Gedeiifisc/irif* 
ten openbaart, die echter 
haar gevoelen door geene be
wijzen bevestigt, indien de 
eerzucht in! het gedrag van 
den Abt BERNIER eenige rol 
speelde , en indien hij enkel 
verlangde té heerschen, zoo 
moestfiij tevreden zijn. STOF-
PLET , die een ruw mensch 
was, zonder beschaving, ge
droeg zich enkel naar zijne 
raadgevingen; en die man, 
welke voor de andere leger- ! 

hoofden Zoo trotsch en laat- ' 
dankend, was, was voor hem 
nederig en kruipend. Het 
was de Abt BERNIER, die 
de proclamatië'nschreef, met 
de uitgewekenen en vreeni-

' de Mogendheden briefwis
seling voerde; hij was het 
ook, die den vrede onder
handelde- Toen dezelve af
gebroken werd, had hij bij 
den Heer B'AUTICHAMP , bij
na even zoo veel invloed als 
hij bij STOFJFLET , zijnen 
voorganger had gehad, en het 
was zelfs omtrent dezen tijd, 
dat men hem tot algemeen 
agent der Catholijke legers 
bij de vreemde Mogendhe
den niaakte. Maar deze last; 
was de laatste, welken hij i 
voor die zaak vervulde: men 

' slaagde, om hém bij de Ven-
deërs verdacht te maken, en 
hij kon de minste rol niet 
«pelen, toen men in 1799 
de wapens weder opvatte. 
« 9 bragt échter veel toe tot 

de bevrediging, door den 
Generaal HEDOUVILLE be
werkt, en had te Pari/» 
verschillende mondgesprek-
ken met den eersten Consul. 
De Abt BERNIER trok eenen 
oogenblik aller aandacht; ie
dereen wilde den Priester, 
kennen, dien den Republi
keinen , als hunnen geducht-
sten vijand hadden afgeschil-

j derd. Maarj, heizij dat hij 
noch verhevenheid des gees-
tes noch zuivere inzigten ge
noeg bezat, of dat men vond, 
dat zijne tegenwoordigheid 
niet beantwoordde aan het-
gene men Van hem verwacht
te , zoo werd hij weldra ver
geten. Geroepen, om den 
2 September bij de Karme. 
lieten te prediken , werd hij 
beneden zijn onderwerp be
vonden; en hij , wiens wel
sprekendheid, de Vendeërs 
zoo vaak tot den strijd had 
aangevuurd, was koel en ge
maakt. Het Concordaat, 
Waaraan omtrent dezen tijd 
sterk gewerkt werd, deedt 
den Abt BERNIER andermaal 
op het tooneel verschijnen. 
Hij werd met JOZEF BONA
PARTE en CRETET, later mi» 
nister van Binnenlandsche 
zaken, als gevolmagtigde be
noemd, om deze gewigtige 
onderhandeling te eindigen. 
Hij oefende in deze zaak 
eenen nuttigen invloed u i t ; 
en indien hij dezelve al niet 
geheel bestuurde, zoo wist 
hij ten minste vele hinder
palen uit den weg te ruimen, 
en bragt niet weinig toe j om 
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' lo' 

een gelukkig einde aan de
zelve te geven. Ook hij 
Was het, die gelast werd, 
om berigten te geven over 
de geestelijken, die voorge
steld waren i om de volgens 
de mèt den Opperpriester 
geslotene overeenkomst, ver-
eischte Bisschoppelijke stoe
len te bekleeden. Men heeft 
ée berigten bewaard, die hij 
eigenhandig ten opzigtevan 
LECOZ , PRIMAT , SAÜRINE en 
zich zelven heeft gegeven, 
zie hier hoe dit laatste ver
vat i s , waarin men hij zon
derheden aantreft, die ons 
onbekend waren: » STEPHA-
NUS ALEXANDER JOANNES-BAP-
TISTA MARIA BERNIER werd 
ïn dat gedeelte van het voor
malige Anjoti, hetwelk tegen
woordig met Mayenne ver-
eenigd is , uit de familie van 
den geneesheer BERNIER ge-
Boren , bekend door zijne 
reizen naar den Mogol en 
zijne geneeskundige werken. 
Hij is beurtelings Hoogleer
aar der Wijsbegeerte en god
geleerdheid aan de Universi
teit vai* Angèrs, Kanonik en 
ïastoor dier stad, bevorde
raar der officialiteit, daarna 
Vxkang,GeIleraalvan L(l Ro_ 
chelh geweest. Hij werd door 
f opstandelingen 'drie maan
den na het begin der onlusten, 
«aar de Vendêe gevoerd, en 
heeft door zijne pogingen veel 
*oegebragt, om dit ongeluk
j e land drie malen te red-
* & door, den 18 October 
Vj*» aan het hoofd van viif 
a«^4 B w e a U ond e l : d to jg ï 

gevangenen der Bepublikein-
sche legerbenden, te Sa int-
Florent-sur-hoire opgeslo
ten , welke, een gedeelte der 
opstandelingen na den dood 
van\ BONCHASIP , als zoenof
fers wilden slagten, den 
overwinneiaden legerhoofto 
te voet te vallen. Hij JM{ i 
den eersten Consul, &ienhem'< 
had opgeteekend, xegtajw 
overige titels, welkeH°ï ' 
zijne achting kan hetoi 
hij is negen en dertig]^ 
oud, en eenige zoon." w 
het Bisdom OrUa»* »8" 
noemd, begaf hij zich »aat 
dat Bisdom , alwaar hg w« 
vreugde werd ontvangen, f 
alwaar Zijn dood l eve* 
smart naliet. DezePrel* 
welken de laster met zoo v» 
bitterheid vervolgd W> 
toonde zich zoodanig aH** 
hem in de eerste.dag* J 
Vendêe had afgeschild^ 
godvruchtig, eenvou^s^ 
regeld in zijne M * " ' t . 
pligten zijner bedie»"'»i _ 

vullende/door d e g e l s 
op welke zijne F e , „ te 
verbazende uitwerks^" 
iveegbragten, bemindeI1^. 
eerdi Hij overleed. lt> ^ 
nj's aanèenegalkoorf8' ft 
1 October 1S06V M ^ J , . 
in den tijd uitgestrooic^ r, 
het verdriet van ge<?ne wi-
dinaalshoed te, hebbe» * { 

Hen bekomen, hem * „ 
graf gesleept had; «J a 
beweren, dat hij v e > f t 
was. De Abt BEKNIER' . 
geene geschriften ^agei, 
het Geschiedkundig n 
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denboel der toonkunstenaars 
schrijft hem echter de woor
den en de muzijk toe van de 

•Réveil des Vendéens {Ont
waking der Vendeërs), en 
in den tijd heeft de Gazette 
de France , eenige aanmer
kingen medegedeeld , welke 
hij op de Histoire de laguer-
re de laVendée (Geschiedenis 
van denVendéeschen oorlog) 
door A. BE BONCHAMPS ge
maakt had. p&AanieeAenin-
ffen, welke hij zelf over de
zen oorlog had geschreven, 
werden eenigen tijd voor zij
nen dood verbrand. Al de 
Memoriën, welke wij ter za-
menstelling, van dit artikel 
geraadpleegd hebhen, schij
nen ons toe den Bisschop van 
Orléans met strengheid be-

, handeld te hebben. Mevrouw 
DE I.A BoCHEJAftÜEUN, of 
liever de Heer DEBARANTE, 
welke de Gedenkschriften 
dier dame, in 1818 uitgege
ven , geschreven heeft, be
schuldigt hem met eene on
vergeeflijke ligtzïnnigheid, 
zonder eenig bewijs te leve-
xen, en zelfs zonder eenige 
daadzaak aan te halen, en het 
zonderlingste dezer oordeel
velling, i s , dat hetzelve 
woordelijk is overgenomen 
tiit een Boekdeel der Bio-
graphie Universeüe , in 1811 
in het licht gegeven. De 
Biographie des Contempo
rains t waarin alle deugden 
onteerd worden en waarin 
enkel aan muiterij en mis
daad lof wordt toegezwaaid, ' 
heeft haar artikel uit de Bi- | 

ographe Xlniversélte ont
leend, doch de kleuren van 
hetzelve nog zwarter ge
maakt, door aan eene schets , 
diereedsstrenggenoegopzich 
zelve was, den toon van een 
libel te geven, en aan den 
Abt BERNIER al de afschu-
welijkheden te last te leg
gen , welke de revolution-
nairè dagbladen in den tijd 
hem toeschreven', zoo als 
bijv. de Mis op de lijken 
der Republikeinen gelezen te 
hebben enz. Wat ons be= 
treft, die den Abt BERNIER 
niet gekend , maar alle po
gingen in het werk gesteld 
hebben, om een onpartijdi
ger vonnis over hem te leun-
nen. vellen, wij gelooven, 
dat hij welligt het ongeluk 
had, van zich te midden van 
den voorspoed der Vendée 
door eenige eerzuchtige plan
nen te laten medesiepen; dat 
hij deze bedoelingen zelfs 
in de zaak van het Concor
daat aan den dag legde, dat 
hij , na zich aan BONAPARTE 
verbonden te hebben, den-
zelven met al te veel vuur 
diende, en eenig verdriet 
gevoelde, van door zijnen 
beschermer niet meer bevor
derd te worden. Het grootste 
verwijt, dat hij echter in onze 
oogen verdient is in de zaak 
van het Concordaat, toen hij 
dé Constitutionele Bisschop
pen liet institueren, zonder 
van hunne opregte herroe
ping verzekerd te zijn. In
dien voor het overige de eer
zucht somtijds de schoone 



176 BE R. 

hoedanigheden van den Abt 
BERNIEB bezvvaltlihéeft, moet 
zij ons echter niet beletten 
het geheel zijner levensloop 
te huldigen; en het schijnt 
ons toe, dat de Apostel der 
Vèndeërs, en een der man
nen, welke het meeste aan 
de herstelling der Kerk in 
Frankrijk toebragten, niet 
verdient, dat zijn naam, om 
«en gebrek, hetwelk hij door 
zoo vele goede hoedanighe
den uitwischte, onteerd en 
bezoedeld tot de nakomeling-
Schap zoude overgaan. 

BERNINI (JOANNESLAÜREN-
™ ) r gewoonlijk de Ridder 
Beraam genoemd, een schil
der , beeldhouwer en bouw-
S S * ? ^ ^ welke vak
t en hij alle evenzeer i S -

SStoiS wrd t e^-
peis m 1598 geboren. Zfi-
ne eerste werken verscÏÏ 
nen onder PAÜWS V £ 
^ e i d e , w a t ^ y ^ 

vaTr d L h e n m e t d e n t i t e l 
•f«EXANDER VU «« ft '• 
MENS TX fn vLE-

•SiïJh' §aven h«m be-
ïe™ ^t c t r i v e T d e 

koBEWijK Y T V T b e z o e l l « n . 

« 1665 van » ' W l e P h e n l 

* net £io«vre te werW5 

2 3 r c h t m i n n t e ^ vom 
2 L h e m een«» ^ 

*W W > rfV dage. 

J i jk sy gedurende de aè 
.maanden, die hij aldaarvei* 
toefde, een geschenk vai 
50,000 kroonen, met eest 
jaarwedde van 2000 kroonei 
en̂  500 voor zjjnen zoon. 
Zijne teekeningen werden 
niet uitgevoerd. Men m 
koos die van CLAUDirato-
RAÜLT, op zulkeeneW«^\ 
vaardige en ij dele wjjieiloor 
DÉSPRÉAUX in eèn belagche-
lijk licht gesteld. Mawt-
zékert, dat tóen BEBNIKIW 
werk van dien bekwamen 
bouwkunstenaar zag, zefij 
genoeg was, om te zeggeüi 
dat, » als men zulke man
nen in zijn land had, nie» 
er elders geene behoefde" 
gaan zoeken." De schrijd 
der Geschiedkundige aanftf" 
keningen van Parijs', spres*' 
deze bijzonderheid ffl*' 
Volgens hem zou deP4eT 

-BERNINI,' meer met eigen' 
liefde bezield dan eeitandei, 
Wel verre van de teekerun' 
gen van PERAUIT » f T . 1 
deren, alle pogingen*",. 
werk hebben gesteW, ° 
aan de zijne de voorke»1' 
geven. Hij voegt er J ' 
dat men hem 3000 loufl. 
jaarlijks beloofde, indf . 
wilde blijven, ^ ^ ^ 1 
echter weigerde, ^ ' , 
«ever in zijn vaderland^ 
Ven; dat men hem daagsJJt 
«ijn vertrek deze s o m » 
met het brevet eenerJ* 
wedde van 12,000 W?^. 
«at hij het geheel M & 
verschillig ontving. ^ L 
°olc van deze hevige 
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zen moge, aan welker echt
heid men meent te kunnen 
twijfelen (zoo als ook aan 
vele andere zaken, door dien 
schrijver verhaald) , de Ko
ning wilde zijn afbeeldsel 
door de hand van dien be
roemden kunstenaar vervaar
digd , bezitten, en gaf er hem 
een rijk met diamanten ver» 
sierd, ten geschenke. Hij 
overleed te Rome, in 1680. 
Zijne zeden waren gestreng 
en zijn karakter norsch. De 
staiRome telt de voortbreng
selen van dien grooten mees
ter onder hare meesterstuk
ken: de Fontein der plaats 
Navonna; de geestverruk
king der heilige TBEBESIA , 
eert meesterstuk in uitdruk
kingskracht , het Standbeeld 
ïe paard van KONSTA$TIJ$ , 
het Hoog-Altaar, het Ta
bernakel, de Predikstoel 
van de St. Pieterskerk, de 
Zuilen die het plein dier 
kerk omringen, de Klok
kentoren derzelve, hetj»«-
leis Berbërini, hetpraalgraf 
van zijnen beschermer UK-
BANÜS VIII. en hst praal
graf van ALEXANDER VII., 
weflc laatste de onvermoeide 
kunstenaar nog in zijn ze
ventigste jaar tot stand bragt, 
zijn de voornaamste derzelve. 
Men heeft hem verweten het 
helmdak verzwakt te hebben, 
door in de vier sterke grond-
muren, die hetzelve onder
steunen , trappen te hebben 
*»angebragt; maar de Abt 
JVIAY heeft hem zeer wel ge-

' IV. DsEii. 

regtvaardigd, e n de Heer 
PATTB nóg beter (Zie M A - ' 
DERNO). Versailleg z a j a i 
tijd het borstbeeld van Lo-
DEWIJR XIV., waarin het 
karakter van dien grooten 
Vorst even zoo wel is uit
gedrukt als de trekken van 
zijn aangezigt; en het stand
beeld te paard vm Minors 
CÜRTIVS , dat met de schoon
ste werken der oudheid ver
dient vergeleken te worden, 
enz. bewonderen. Dit stand
beeld was bestemd, om Lo-
DEWIJK XIV. voor te stel
len; maar wijl hetzelve niet 
zeer geleek, zoo gaf men 
het den naam van MARCUS 
CURTIÜS. Dit was een ge-
denkteeken, hetwelk de er
kentenis van SERNINI voor 
dienVorstbestemde; hij heeft 
er gedurende vijftien jaren 
aan gewerkt. 

BERNIS (FRANCISCÜS JOA-
CHIM BE PIERRE , (ïraaf van 
Lyon en Kardinaal DE) werd 
den 22 Mei 1715 te Saint-
Blarcel de l' Ardêche ge
boren. Hij werd reeds vroeg
tijdig tot den geestelijken 
staat bestemd, in welken 
zijne geboorte, die zeer aan
zienlijk was , hem zeer voor-
deelige bedieningen beloofde. 
In den beginne tot lid van 
het edele kapittel van BH-
oude benoemd, ging hij tot 
dat van Lyon ov«r, dat nog 
beroemder was, en kwam 
daarna te Parijs op het Se» 
minarie van Saint-Sulpice, 

M •'• 
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alwaar de ligfczinnigheid van 
zijn karakter, en eenige 
proeven van zijn dichterlijk 
talent, over eenige vrij beu-
zclachtige onderwerpen heni 
eenige kleine onaangenaam
heden veroorzaakten. De 
Heer COUTURIER , die er de 
Overste van was , , en 4ie 
toenmaals het kanaal der 
geestelijke, gunsten was , Was 
welligt de. oorzaak van den 
behoeftigen aan de ellende 
grenzenden staat in welken 
zich gedurende eenige jaren 
de jonge abt DE BERNIS be
vond , die zonder hem on
getwijfeld reeds vroegtijdig 
een voordèelig kerkelijk in
komen zou hebben genoten. 
"Wat hier ook van wezen 
«wge, de Abt DE BERNIS 
deed zich, bij zijne intrede 
in de wereld weldra door 
«e beste gezelschappen op
merken en zoeken. Ver
nuft, een innemend gelaat, 
de begaafdheid, om aanKe-
Mama verzen te maken, ver
schaften hem ingang bij al 
«e bijeenkomsten van Pa-

g : degene, die hem meer 
b W d e r kenden, wisten in 
£SerdiensteIyke*hoe-
«amgheden tè waarderen «ijk die ^S^A 

echter eener schitterende we-
"Ja genoot, hij niet eens 
^ noodzakelijke. , « g 

g ' Wnde hem de d e i 

kleeden zijner muilezels, OM 
hem tot deksel te dienen, 
Wanneer DE BERNIS op eem 
avondpartij was geweest) 
gaf men hem bij het uitgaan 
3 livres om zijne huurkoefi 
te kunnen betalen: menU 
eerst deze gift als eene boer-
terij uitgedacht, toen êet&t 
DE BERNIS weigerde, ,on> te 
blijven eten, wijl tó'F0 

rijtuig had; en deie Wrfe" 
rij werd eenigen tiji^V" 
houden." Deze soort W 
ligtzinnigheid, waarin de m 
DE BERNIS leefde, deed» 
kardinaal DE FIEURX, toen
maals alvermogend, end" 
eerst zijn. beschermer w». 
geweest, eene groote VWP 
ingenomenheid tegen &® 
opvatten. Hem eens zijn ff 
reldschgezind en verstrjj 
leven verwijtende, ^ 

•de Kardinaal er bij;>mZ 
Heer, de Abt, zoolang.;, 
ik zal leven, heb t&;^ 
te h o p e n . " - » M ^ 5 J J 
ik zal dan wachten^ 
woordde de Abtt>E»X;„ 
Dit antwoordvdat a j ; 
zeggen aan den »f °$ 
van 3Mrepoix,%f*lUt 
toenmaals de por téf f^ j 
Benefxciën in handen ™ 
gerigt te z j j n , ^ ^ , 
groot gerucht in het F^ , , , 
die hetzelve zeer toej»n ^ 
en den Abt vergaf» " van 

joo 
gunste van zijnen ë*f\t\< 
verregaande tegen d* ^ 
voegelijkheid te hebbj^ 
zondigd. Een liedje)11^. 
Abt DE BERMS, « # ver 
Vrouw DE POMPADOÜ» 
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vaardigd had, bragt hem in 
aanzien bij deze alvermo
gende gunstelinge, die hem 
den koning voorstelde. Lo-
BEVVIJK XV. onthaalde den be
gunstigde zijner minnaresse 
op eene uitstekende wijze, 
verleende hem eene huisves
ting in de Tuileriën en eene 
jaarwedde van 1500 livres. 
Maar de bescherming van 
Mevrouw DE POMPADOÜR be
paalde zich niet tot zulke 
geringe gunstbewijzen;, zij 
verkreeg voor hem het ge
zantschap van Venetië, al
waar hij zich onderscheidde 
en zich deed beminnen en 
hoogachten. Het vertrouwen 
en het aanzien, welke hij 
verwierf, waren zoo .groot, 
dat ten tijde van de geschil
len der Republiek met den 
Paus BENEDICTÜS XIV. , de 
Venetianen, op voprdragtvan 
den Opperpriester, zich niet 
bedachten, om, hem tot 
scheidsman in hunne geschil-

- len te kiezen. Zijn gezant
schap was ten einde; den 
Abt de BERNIS keerde naar 
ffarijs terug, met eenen ge
heel anderen roem, dan dien 
van een geleerd man , wel
ken hij tot dus verre geno
ten had. Dé Fransche aka-
denüe had hem reeds in 
haar midden opgenomen. Hij 
kwam niet dadelijk in den 
raad, maar oefende op den-
Zelven reeds eenen, grooten 
invloed uit , en werd er kort 
daarna enkel in aangenomen, 
0 n i met het ministerie van 

. . : M 

Buitenlandsche zaken belast 
te worden^ Verscheidene 
personen hebben aan zijn 
ministerie, al de ongeluk
ken willen te last leggen , 
waaronder Frankrijk gebukt 
ging; het aanvallend en ver
dedigend verbond tusschen 
Frankrijk en Oostenrijk, en 
dien beruchten zevenjarigen 
oorlog, die voor Frankrijk 
zoo noodlottig was, en dooc 
eenen voor hetzelve zoo 
schandelijken vrede eindig
de; maar DÜCLOS, die zelf 
bij de te dien einde gehou-
dene onderhandelingen te
genwoordig was geweest, 
pleit hem vrij van al deze be
schuldigingen, en verzekert 
dat de minister nooit een 
ander stelsel heeft gehad, 
dan hetgene» wat sedert 
HENDRIK IV. in Frankrijk 
was gevolgd, dat daarin be
stond, »m Frankrijk tot be
schermer der Duitsche sta
ten en mededinger van Oos
tenrijk te maken. Wat er 
voor het overige van de Ver
zekering eens schrijvers we
zen moge, die.er volmaakt 
wel van kon onderrigt zijn, 
zoo kan men het den Heet 
DE BERNIS toch als geene 
misdaad toerekenen, een 
nieuw stelsel te zijn gevolgd, 
dat toenmaals de algemeene 

feestdrift voor zich had, en 
at welligt enkel daarom zoo 

streng is beoordeeld, wijl 
eenige onverwachte gebeur
tenissen, die het onmogelijk 
was te voorzien, deszelfs 
2 :;, . 
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goeden uitslag beletten : de 
minister echter werd, zoo 
als gewoonlijk het geval i s , 
alleen als verantwoordelijk 
beschouwd voor een verdrag, 
hetwelk hij niet had goed
gekeurd, en moest de smart 
aller openbare verwijtingen 
verduren. Maar het Was 
niet genoeg hem van gebrek 
aan ondervinding en geringe 
bekwaamheid te beschuldi
gen , de boosaardigheid leg
de hem ook zwakheid en 
barbaarschheid ten laste; 
men verspreidde het gerucht, 
dat de Abt DE BERNIS, om 
zich op Koning FKBDERircte 
wreken, die van zijne wer
ken sprekende, gezegd had* 

den oorlog tegen P.miSsen 
verwekt en doen verklaren 
bad. Het u 0p deze wijze, 
dat men ZOnder bewijzen 
eenen m a n beschuldigde 

Woed* te hebben doen stor-
»1\ 0 I V ? n e gewaande bij. 

ÏÏuiS* 1 S ' eigens de 

altijd t i r r i n den raaa 

»« IW.„ e n Mevrouw 

houv4T'voor>tbe-
PruixZ d e n ^ e d e ™*t •jw**en gestemd had. n e 
fe£«MJ dagelijkse! 

dering van zijnen invloed ook 
bespeurende, vraagde de Alt 
DE, BERNIS, kort nadat lij' 
door CtEMENS XIII. tot Kar» 
dinaal benoemd was, omzijn 
ontslag, dat hem gegeven, 
en gevolgd werd door eeue 
ongenade , die hem eene bal
lingschap van bijna zes jaren 
op den hals haalde. InÏÏëi 
teruggeroepen, werd hijèoi 
den koning tot AarÉstisscüop 
van Ally benoemd,vav»* 
hij zich vijf jaren daattat 
als afgezant naar Eome^ 
gaf; bij deze hoedanigheid 
voegde hij kort daarna die van 
beschermer der kerken van 
Frankrijk. De bekwaam
heid, die hij inhetCon* 
ve van 1769 aan den H 
legde, deed hem bek 
oordeelen, om deoogffl . 
van Frankrijk en SpanP'J 
den Paus te dienen. ^ 
beide hoven ve r l ang 4 e 

volkomene vernietig 'T ' 
Jesuiten, waaraan * fiar " 
naai, volgens soW»ëen f _ 
gen zijn bijzonder geVOt*e" 
aan, werkte. Na z«0 °nlP. 
lukkiglijk in zijne «*» 
handelingen te hebben g 
zegevierd, was ziJn.eenL 
verlangen zijne overige 
vensdagen .in Rome f™ 
brengen. Zijn pale*s v 

onophoudelijk met een'>» 
nigte vreemdelingen n» 
natiën gevuld, die in «en« 
«en toon, die er heetfdg 
ia de beleefde en inne"'* {) 
manieren van den Kaf"" 
die zich bij iedereen W»j 
lelijk wist te maken > 
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genoegen vonden. * Zijn 
huis, zegt de Schrijver eener 
reis door Italië,'is vooral 
de reizigers uit al de wereld-
deelen geopend; hij houdt, 
zoo als hy zulks zelf zegt, 
de Herberg van Frankrijk , 
op eenen kruisweg van Eu
ropa" De omwenteling, die 
de geestelijkheid van hare 
goederen beroofde, beroofde 
den Kardinaal ook van een 
inkomen van 400,000 livres, 
"dat hij genoot; maar de rid
der AZARA wist voor hem in 
1791 van het Spaansche hof 
eene aanzienlijke jaarwedde 
te verkrijgen. Hij ontving 
in zijn huis de moeijen van 
LODEWIIK XVI., welke het 
eerste gerucht van den storm, 
welke dreigde los te bars
ten , reeds bewogen had, om 
zich te verwijderen. Hij o-
verleed drie maanden daar
na , den 1 November 1794, 
door Romeinen en vreemde
lingen algemeen bemind en 
betreurd. Zijne werken zijn 
door DIDOT 'l'ainé9 Pary's, 
1797 in 8.vo e n doorLoTTix, 
3 Dl.» in 4.° in het licht ge
geven. Men vindt in dezel
ve Zedelijke Brieven, eeni-
ge boertige Stukjes, eenen 
uitmuntenden Brief aan de 
luiheid, zijn gedicht Over 
de vier jaargetijden en dat 
op den Godsdienst. Deze 
Dichter heeft onder bloemen 
de grondregels der wijsbe
geerte verborgen. Hij ver
staat de kunst, om te schil
d e n , waar het al te me-

. M 

nigyuldige.gebruik, dat hij 
van de Godenleer maakt, 
doet zijne lezing soms ver-
moeijend zijn. Jöjn gedicht 
over de jaargetijden is al te 
zeer met schilderingen opge
vuld. Hij is niet matig ge» 
noeg in het gebruik van dat
gene, • wat men de oude 
dichtkunde noemt, hetwelk 
30'AI.EMBERT van hem heeft 
doen zeggen, dat indien men 
aan de Zephjrs en de min-
negoodjes de vleugels af
sneed , men hem de levens
middelen zoude afsnijden. 
VOLTAIEE noemde hem BA-
BEI la Bouquetière* (BEWB 
de, ruikermaakster). » Hij 
biedt, zei de hi j , eenen bui* 
tengemeen grooten voorraad 
van bloemen'aan; maar zij
ne ruikers zouden veel zorg
vuldiger kunnen zijn uitge
zocht»" Al deze gebreken 
worden minder bespeurd in 
zijn Religion vengée (De 
Godsdienst gewroken), een 
gedicht, dat in 1737, onder 
de bescherming van den Kar
dinaal VB POMCNAC begon
nen , en voor de eerstemaat 
door de zorg van den ridder 
B'AZARA gedrukt werd. Hoe
wel dit werk trekken eener 
ontegensprekelijke begaafd
heid voor de dichtkunde be
vat, en zeer los en onge
dwongen i s , zoo moet het
zelve echter verre beneden 
dat van LODEWIIK RMJINE ge
plaatst worden. Deze proe
ve zijner Muze, is in staat, 
om tegen de soorfc van er-
3 



182 B 3E R. 

geinis: optewegen, Welke de 
' gedichten zijner jeugd had

den kunnen geven. Wan
neer men hem, om hem te 
vleijen, over zijne eerste wer
ken sprak, gaf hij een e af
leiding aan het gesprek, door 
te zeggen: » Laat ons niet 
over de dwalingen mijner 
jeugd spreken: Delicta ju-
ventutis me& ne mernineris. 
Wilt gij mijn geheele geheim 
kennen? schreef hij aan VOL-
*AIRE; ik heb de dichtkunst 
laten varen, zoodra ik be
speurd heb, dat ik niet kon 
uitmunten, i n feene soort, 

briefwisseling met dien 3 ! 
ter van 1761 tot 1777 f-
drukt. D e K a r d i n a a l D E B £ 

weujKe en verlichte T.*A~ 

Ï J k s r e v J l S ^ ««tuur 
mei» kan " e o o r d e eld; maar 

" f t stoffelijke overbUu"f** 

•"••••iTsssaas: 

ner neven en de zorg der 
Fransche legatie opgerigt, 
bijgezet: dit monument ii 
later naar Nimes vervoer! 
en op eene eervolle wijze ir 
de hoofdkerk geplaatst. 

BERNOLDUS. — ZieBfii" 
NULPHUS (de Zalige), 

BERNON, een edelft"^' 
dief, was de eersteAttva» 
Cluny, en de hervoi* * 
vele andere kloosters.^1" 
lige HÜGO , Monnik van W 
heiligen MARTINUS van w 
tun, een gesticht, SvafflH 
toenmaals de ordes-regel* 
naauwkeurig, werd .in aC" 
genomen, werkte met m 
om' de kloosteïtucht teW' , 
stellen. BERNONnamzPl>J 
slag in 926, en verdeelde' 
Abdijen, welke h i j ^ 
de, tusschen VÏ»ON)»J" 
bloedverwant, enOBOÜ,*i 
nen leerling. De»J»?J i 
eigenlijk de #è» "*£ 
der orde van Ck^f^ 
Hij overleed in 92ï,»aJJ 
testament te hebben geniaa*' 
hetwelk nog bestaat-

BERNOUARDmof^g( 

Dus of BERNWARD («e(g2ff 
leermeester van den„ ĵ t 
O T T O I I L , behoorde^ 
voornaamste adel».F ^ 
slacht van Saksen, eB „f 
de neef van Val***" ^. 
VOLKMAR , , zest iend»^ 
schop van Utrecht. ot. 
oom gaf den jonge»'8' ^is. 
ARDUS , aan OsnAGü8' ,. 
schop van Hildede^ 
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die hem onder de leiding 
stelde van TANGMAR, den 
bestuurder zijner school. De
ze kweekte zorgvuldiglijk, 
den schoonen aanleg van BER-
KOÜABDÜS aan, in wien hij ee-
ne bewonderenswaardige vat
baarheid voor de kunsten en 
wetenschappen ontdekte. Hij 
schreef wel, hij schilderde, 
hij verstond de bouwkunde, 
was geschikt voor de staats
zaken, en met één woord, 
eene algemeene genie. VIL-
X.EGISUS, Aartsbisschop van 
Menlz, hield hem eenigen 
tijd Wj zich, en gaf hem de 
Priesterlijke wijding; waar
na BERNOUARDUS zich naar 
den Paltsgraaf ADALBERON , 
zijnen moederlijken grootva
der, begaf, die hoewel hij 
vele kinderen had, hem ee
ne bijzondere genegenheid 
toedroeg. BERNOUARDUS was 
dag en nacht bij dezen grijs
aard , bewees hém alle dien
sten , welke zijne zwakheden 
en hooge jaren vorderde, en 
stond hem in zijn uiterste 
bij. Na zijnen dood begaf 
hij zich naar het hof van ko
ning OTTO, die alstoen ze
ven jaren oud was, en drong 
zich zoo zeer in de gunst 
der keizerin TEEOPHANÏA , 
dat zij, met toestemming van 
al de Grooten, den jongen 
Prins onder zijne leiding 
stelde. BERNOUARDUS kweet 
zich zoowel van die taak, dat 
de jonge koning inkorten tijd 
groote vorderingen maakte, 
terwijl de hovelingen en zelfs 

M 

de keizerin, de neigingen des 
Prinsen vleiden, was BER
NOUARDUS de eenige die er 
zich tegen verzette, doch met 
zulk een beleid, dat hij niets 
van zijne vriendschap ver
loor; zoodat na den dood de* 
Keizerin THEOPHANIA , de 
jonge OTTO hem dezelve ge. 
heel en a l schonk, als aan 
dengenen diebij hem deplaats 
van vader en moeder verving. 
BERNOUARDUS liet hem de 
raadgevingen onderzoeken, 
welke de vlejjers hem ga
ven , en gewende hem vroeg
tijdig , om de listen der vein
zerij te ontdekken. Ook 
stelde de Prins zijn voor
naamste vertrouwen in hem, 
en liet hem door ai de ove
rigen den eerbied bewijzen, 
welke aan zijne deugd be
taamde. Nadat GERDAGÜS, 
Bisschop van Hildeskeim, 
overleden was, werd BER
NOUARDUS met algemeene 
stemmen tot zijnen opvolger 
benoemd. Hij werd den 15 
Januarij 993 door VIIAEGISUS» 
Aartsbisschop van Menz, 
gezalfd. Hoewel hij nog jong 
w»s, overtrof hij de grijs
aards in deftigheid, bragt 
het grootste gedeelte der 
nachten in het gebed door, 
en was steeds bij de God
delijke diensten tegenwoor
dig. Na de plegtige Mis 
gaf hij gehoor \ dan kwam 
zijn Aalmoezenier, en hij 
deed aan meer dan honderd 
armen voedsel en somtijds 
geld tiitdeelen. Hij bezocht 
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de werklieden, aan welke 
htf op verschillende wijzen 
werk verschafte; en ter'iVo-
« « , plaatste hij zich met 
vele geestelijken en leeken 
aan tafel, doch in st i l te , 
om naar het voorlezen te 
kunnen luisteren, en nam 
aan tafel de grootste matig
heid » acht. Wijl hij zeer 
vele begaafdheid voor de 
kunsten bezat, zoo kweekte 
«ij dezelve, bisschop zijn
de , zorgvuldig aan. Hij ver
zamelde eene uitgebreide Bi
bliotheek, door een groot 
aantal handschriften te doen 
afschnjven Hoewel metzij
ne geestelijke bedieningen 
aeer bezet, bleef hij « K 
metten achteren, J

o m d e * 
Konmg en den s t a 'a t f 0 0 t l 

«oor de afgunst der andere 

2 S S ;paS
denJsaIs h/aï" 

tijd aan f t
 devt Ja»gen 

blootgesteld ,, *"*aren. 
d̂ Ste f S t ^ 

Pen alleon J z l J n e t r o e -

vaart op a; a ? .d e «cheep-
T ^ L S j ^ e r waren, 

?«*»• Om\ * a,an H*««*-

^ ^ V V e r s c h a f t e h g r S 

Iigheid aan het land. On
danks zijne buitengewone 
uitgaven verrijkte hij zijn 
diocees , en verfraaide zijns 
hoofdkerk op eene buitenge. 
wone wijze. Nadat er een 
geschil tusschen hemenen 
Aartsbisschop vanMenz,» 
opzigte van een VMBH» 
klooster was gerezen/ kgd 
bij zich in. 1001 nswAWi 
waar keizer OrTollliié 
toenmaals ophield, fa hea 
op twee mijlen afstanlŝ aa 
zijn paleis te gemoet ging, 
eis hem op de aandoenlijk* 
en innemendste wijze ont
ving-. PaUS SlLVESTüK U< 
zat alstoen op den Opf«' 
priesterlijken troon. Hf)'*1 

een Concilie vergaderen,« 
de klagten van BERNOI;AB»1' 
aan' te hooren. Het Conti' 
He keurde het gedrag& 
den Aartsbisschop van$** 
af, en BEHNOUABDI»f* 
in het bezit van het m»' 
ter van . Gandete* gebZ' 
haafd. , Alvorens *>*{*% 
sen terug te Iceeten, örafe 

de Bisschop &0&f£ 
met den Paus, de stad ;» 
•her, die aan het muiten^ 
geslagen, tot gehooög, 
«eid aan den keizer./, 
nen dezelve gekomen z'Jn ' 
bewogen zif de io*»* ' 
om zich op. genade ov>» . 
geven, en den keizer»' 
te vergeven. De.Wf% 
verontwaardigd, dat ƒ 
burtijners vrede ha&ifL 
-»»aakt, sloegen op ' ^ 
beurt aan het muiten^ 
sloot de poorten van 
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en er werden zelfs eenige 
der vrienden van den keizer 
gedood. BEBNOÜAEDÜS liet 
daarop al die in het gevolg 
des Keizers waren , biechten, 
en in de Mis communiceren; 
hen daarna vermaand heb
bende , trok hij aan hun hoofd 
op, de heilige lans dragen
de, welke deDuitschers al
tijd als hunne bescherming 
beschouwden. De muitelin
gen legden de wapens neder, 
en verzochten den vrede, die 
toegestaan werd. BEKNOÜ-
ARDÜS nam afscheid van den 
Keizer: beide onder het stor
ten van vele tranen. De Bis
schop keerde naar zijn dio
cees terug met geschenken 
en heilige overblijfselen bek
laden. BERNOUARDUS over
leed den 20 November 1022, 
na dertig jaren de Bisschop
pelijke waardigheid te heb
ben bekleed. Er geschied
den verscheidene wonderen 
aan zijn graf, en CEÏIESTI-
NUS I I I . , plaatste hem in 
1194 onder de Heiligen. 

BERKOUX.1,1 ( JACOBÜS) , te 
Bazel in 1654 geboren, was 
eerst bestemd, om predikant 
te worden, maar de natuur 
had van hem eenen wis
kunstenaar gemaakt. Zijn 
vader kantte zich vruchte
loos tegen zijnen smaak aan, 
zijne vorderingen, hoewel 
geheim, waren echter zoo 
snel, dat hij van de meet
kunde weldra tot de Sterre-
kunde overging. Om, deze 

soort van zegepraal te vie
ren, vervaardigde hij eenen. 
grooten gedenkpenning , 
waarop hij PHACTON voor
stelde , den zonnewagen lei
dende , met deze legende; 
Ik hen, ondanks mijnen va
der , onder de sterren. Het 
zinnebeeld was niet oordeel
kundig - gekozen, wijl het 
eenen val aankondigde, dien 
BEUNOUIM niet gaarne zou 
hebben zien gebeuren. Pas 
achttien jaren oud zijnde, 
loste hij een tijdrekenkundig 
vraagstuk op, dat zelfs een 
oude geleerde verlegen zou 
hebben gemaakt. In zijn 
twee en twintigste jaar te 
Geneve zijnde, leerde hij 
door eén nieuw middel het 
schrijven aan een meisje, 
dat twee maanden na hare 
geboorte het gezigt verloren, 
had, en EHZABETH WAL-
KIRCH genoemd werd. Hij 
gaf in 1682 een nieuw stel
sel der staartsterren; en 
eene uitmuntende Verhande
ling over de zwaarte der 
lucht in het licht. Het was 
omtrent denzelfden tijd, dat 
LEIBNITZ, in de Leipziger 
dagbladen eenige proeven der 
nieuwe differentiaal reke
ning of der berekening me
dedeelde , om eene oneindig 
kleine grootheid te vinden , 
welke oneindig maal geno
men, aan eene opgegeven© 
grootheid gelijk i s , doch 
waarvan hjj de wijze ver
borgen hield. JACOBÜS BER-
NOÜIAI, en JOANNES, zijn 
5 
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broeder, even zulke groote 
wiskunstenaars als hij > raad
den zijn geheim, Deze leer
wijze werd onder hunne han -̂
^en zoo zeer volmaakt, dat 
de uitvinder, een groot man 
genoeg, om zedig te zijn, 
bekende, dat dezelve aan hen 
zoo wel als aan hem toebe
hoorde. De vaderstad van 
BEBNOÜXIM, eenenbjtrgeraan 
zich willende verbinden, die 
haar beroemd maakte, be
noemde hem tot Hoogleeraar 
in de wiskunde. De akade-
mie van wetenschappen Van 
Parijs nam hem in 1699 als 
lid aan; die van Berlijn in 
1701. Hij overleed in 1705. 
Zijn gestel was galachtig en 
zwaarmoedig; zijn gang in 
de wetenschappen langzaam 
anaar zeker.' Hij gaf niets 
in het licht, dan'na hetzelve 
verscheidene malen herzien 
en onderzocht te hebben. 
Zijne verhandeling De arte 
conjeetandii die,na zijhen 
dood is uitgegeven, in de 
verzameling van die van zij
nen broeder gedrukt, ën af
zonderlijk in 1713, in 4 t 0 , 
en die over de oneindighe-
den, verspreidden zijnen 
haam dooE geheel Europa. 
BERNOTJU.1 wilde, dat men 

« W 1 ^ r f e e n e logarithmi-schekrul l j j n . 5 m e t d° z e w o o r . 
«en zoude plaatsen: Madem 
Miifafa resurgo, en drukte 
°P deze wijze in de taal zij
ne* geliefkoosde wetenschap 

•h«t geloof der opstanding 
1« „ ? E K N ° ™ M vereeniede 
*«»*ch.t voor de dicht- £ 

die der wiskunde; hij oefen* 
de zich in het maken m 
Hoogduitsche, Latijnscheej 
Fransche verzen, maar slaaf 
de er zeer slecht in. ft" 
wiskunde is gewoonlijk k 
veld niet, Waaruit grwli 
dichters te voorschijn KOM 
(Zie LEIBNITZ). Zijne » 
ken , waaronder ook 4M 

verhandeling Be utt <">»• 
jectandi is begrepen, wufe" 
3 dl.n in 4 . " uit. 

BERNOULLI (JOANNES) .ten
der van den voorgaander"' 
<ler wijzer der wis! 
Bazel, en lid der at- „ 
van wetenschappen van r 
rijs, BerlijnmPeters» 
en van de koninklijke »«J 
•schappij van Engeland, v 
te Bazel in 1667 « 
en overleed aldaar in 
Hij bewandelde dezelÖ* 
baan van zijnen• &•*•*%. 
onderscheidde zich f*** 
der op dezelve. ^be-
in 1 7 4 2 , ^ 6 / * ^ ' * * yerzamehng van a ^ 
ken van BERNOU!*1 * . ^ 
in 4.to uitgegeven^» ni, 
BERT bekent, «at mj , •„. 
zelve bijna al de * £ „ 
gen te danken bselrjt f 
in de wiskunde »e 

maakt. In den °»«V 
van 18 jaren, dacntn'Jj^.: 
gens de onbepaalde ^ 
beelden, die LEiBNigf<r 
gegeven had, de W^i 
Maal rekening «*» %!<* 
de eerste grondbeg ,fte 
der integraal rekef' p 
liet voorgaande artikw 



B E 

ze ontdekking stelde hem in 
staat de moeijelijkste,vraag
stukken op te lossen. In 1690 
kwam deze bekwame man te 
Parys, om er de geleerden 
te zien. Hij maakte kennis 
met MALEBRANCHE , * CASSINÏ , 
LA HIRE , VARIGNON, en den 
markgraaf L'HÖPITAL. Deze 
Heer vond zoo veel genoe
gen in zijne redenering over 
de wiskunde, dat hij hem 
geheel alleen wilde bezitten. 
Hij nam hem mede naar zijn 
landgoed , en loste met hem 
de'moeijelijkste wiskundige 
voorstellen op. Het is in 
deze eenzaamheid, dat SER-
NOUI.LI , de ewponentiaal re» 
Aening uitvond. Terugge
keerd zijnde stelde hij ver
schillende vraagstukken aan 
de wiskunstenaars voor, en 
wees de kro'onen aan NEW
TON , LEIBMTZ en den mark-i 
graaf DE L'HÓPITAL toe, dat 
is aan de grootste wiskuns
tenaars der eeuw. Zijn broe
der dong ook mede naar die 
prijzen, en vraagde hem op 
zijne beurt, om oplossingen. 
Het was eene soort van uit
daging, die een zeer hevig 
geschil tusschen deze beide 
beroemde geleerden deed ge
boren worden. Dit geschil 
eindigde enkel door den dood 
van JACOBUS BERNODI.M. JO-
ANNES onderhield ook met 
HARTSOEKER, een' beroemd" 
Nederlandsen natuurkundige, 
eenen oorlog over het lucht-
glas j en wreekte LEIBNITZ , 
°ver de soort van beleedi-
S'ög, die eenige Engelschen, 

«• Ut 
door KIIEIL aangehitst, hem 
ten opzigte der differentiaal 
rekening aandeden, BER-
samx.i schreef over het loo-
pende en staande wand der 
schepen , en over al de dee-
len der wiskunde; en hij 
verrijkte dezelve met diepe 
inzigten en nieuwe ontdek
kingen. Zijn gevoelen over; 
de levende krachten, tegen
woordig door een gedeelte den 
wiskunstenaars aangenomen , 
had veel tegenspraak te on.r 
dergaan. De wiskunstenaar 
maakte, even als zijn broe
der , Latijnsche verzen, wei-
ligt zoo slecht, zegt een des
kundige , als een inwoner van 
Pekin Fransche verzen zou
de maken. Hij had in den 
ouderdom van 18 jaren, eene 
thesis in Grieksche verzen, 
over dit onderwerp : dat de 
vorst om de onderdanen is, 
-verdedigd, welke voor de 
volken belangrijker is , dan 
alle meetkundige bespiege
lingen . BERNOOMJ liet kin
deren na , die zulk eenen 
vader waardig waren. — Nr-
coiiAAs BERNOULLI door Czar 
PETER beroepen, om in de 
opkomende Akademie van 
Petersburg, eenen leerstoel 
vcor de wiskunde te beklee-
den, stierf acht maanden 
daarna aan eene slepende 
koorts, in 1726; de Czarin 
CATHARINA bekostigde zyne 
begravenis. — DANISI, en 
JOANNES , twee andere zijner 
zonen, hebben hun vader
land niet minder tot eer ver
strekt. DANjëi, in 1782 over-



188 B E B , 

leden, na geleerde Verhan
delingen over de zamenstel-
lingder water uurglazen, over 
de onderlinge neiging der 
wegstrepen derplaneten, over 
het vervaardigen der ankers , 
van het kompas, over den' 
vloed en de ebbe der zee, enz. 
heeft zich daarenboven nog 
beroemd gemaakt, door zijne 
Sydrodynamica, of Leer 
van de kracht en beweging 
der vloeibare ligchamen, 
Straatsburg t 1738. 

BERNÜMHUK of BERNOL-
DTJS (de zalige ) , twintig
ste Bisschop van Utrecht, 
was voor zijne verheffing 

tek,hllArf>™. Toen er 

TjT dood -van B i s s c l">P 
ADEMOLDUS in 1027 eene 
T T •7 e ï , d e e l d^id onder 
de kapxttelheeren over het 
v o W Z e n VaB d e s * op-
héhll W .̂S 7 ^ a a n , zJo 
-Van £ • Z1J 'J* b e z i n g 

f ™ ' w . l e n s huisvrouvvin 

e» hem i T f t v e r h e v e n > 

^ 4ds 0 1? eT r - r g e -K A R E t &« iï lyde van 
2W!}ng, m l ?rool1n in 
don k m e t d e n ring en 

{• fier«™st en vre-t m ^ Rema,lV ,Rr naE"« gemaakt, d.0Ol; j ^ 

stichten van 'twee Collegia-
Ie kerken, namelijk, dis 
van den Heiligen PETBÜI, 
en van den H. JOMH 
BAPTISTA, en het hersrf 
len van alle bouwvallig 
kerken, in de geheeleê 
gestrektheid van zijn dio
cees. In het jaar Wik 
hij tegenwoordig gemat 
op eene kerkvergadering ̂  
Jfranlifort gehouden. w>1 

steeds door eenen tótyj01 

en stichtelijken leveaswaa-
del onderscheidende, f, 
BERNUUHUS in 1054 m 
lijk in den Heer ontslaf' 
en in de door hem ge*"' 
te kerk van den H e r 
begraven, alwaar zijn\f 
door' verschillende teefowj 
en wonderen is bei** 
geworden. 

BERNWARD. <— Zie I>ER' 
NOUARDÜS. 

BEROAÏ.D ' O f . * * * £ 

boren , 1S bekettd a o° l . . j , 
tij drekening, \veike »J,. 
I S r ^ i n h e t L a t i j » ^ ; , , 
m het licht gaf» ^ ,liet 
helsdé de hervor»wngjeI{ 

JÜMUS ScALiGEB en a 
geleerden, werd f y " an-
CM , om zijne gevoeieD,J( 

gehouden, en vero»u ijj • 
om verbrand te worde"' # 

was gelukkig genoe» > 
aan de strafoefenwg [;,/,jj 
snappen. In 1574 NJJ eC 
zich naar Geneve, « ct 
predikant en bekïe8" ^ 
eenen leerstoel der W 
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geerte. Hij Was de leer
meester geweest van THEO-
DORÜS AGRIPPA B'AUBIGNÈ, 
en van FREGOSIUS , later Bis
schop van Agen, en over
leed in 1584. 

BEROALD DE VERVILLE 
(FRANCISCUS) , zoon van den 
voorgaande, van Protes-
tantsch Cathblijk en Kanonik 
van den heiligen GRATIANUS 
van Tours geworden, zocht 
den steen der wijzen, en 
maakte zijne dwaasheden be
kend in zijne Apprèhensions 
spirituelles, poè'mes et au-
tres aeuvres philosophiques, 
avec les recherches de la 
pierre philosophale {Geeste
lijke bekommeringen, ge* 
dichten en andere wijsgeeri-
ge werken, met de nasporigen 
over den steen der wijzen), 
1584, in 12.o D e schrijver 
doet zich in dit werk als een 
slechten wijsgeer en een even 
zoo slechten dichter kennen. 
Hij is meer bekend door zijn 
Moyen de parvenir {Middel 
om zijne fortuin temaken), 
in hetwelke hij het geheele 
menschelijke geslacht in een 
beïagchelijk licht tracht te 
stellen. Het is eene verzame
ling van onnutte zaken , kin-
derachtigheden en onbeta
melijke uitdrukkingen, met 
eenige haïve trekken door-
inengd. Een werke- en sma-
kelooze geleerde, heeft zich 
wel de moeite willen geven 
eene uitgave van dit erbarme
lijke Werk te bezorgen, 
1 7 3 2 , 2 dl.» in 16.0, in 

1754, met alphabetische 
glsters en kantteekeningen 
herdrukt. Dit boek is ook 
gedrukt geweest met dezen 
titel Ie Salmigondisi Luik 
1698, in 12.o. jyog bestaat 
er eene andere , in 24.» van, 
439 blzd." zonder jaargetal, 
welke Pater NICERON van 
ELZÉVIR meent te zijn. (Som
migen beweren, dat dit werk 
niet van BEROAM> i s , en 
dat deze een zedelijk boek 
geschreven hebbende, geti
teld: Over de wijsheid eti 
het middel om zijne fortuin 
te maken, een losbol, daar» 
nit gelegenheid zon genomen 
hebben om eene Verzame
ling van vrije en ontuchtige 
verhalen te leveren, ondec 
den titel van: Middel om 
zijne fortuin te maken, 
welke hij op rekening van 
BEROALD stelde; dit is het 
gevoelen van den Markgraaf 
van pAUMny, in zijne Men
gelingen , uit eene groote 
Biblotheek ontleend. BERO
ALD, in 1558 te Parijs ge
boren, overleed in 1612. 
Hij was een ware oorspron-
lijke, en beroemde zich met 
de verborgenste geheimen 
der natuur, zoo als den steen 
der wijzen, de eeuwigdu
rende beweging, de quadra-
tura circuli,. de uitwerkse
len der Sympathie, enz. enz. 
bekend te zijn» 

BEROAEDUS (PHIJUPPÜS) , 
in 1453, te Bolagm uit • 
eene adellijke familie gebo
den, en overleden in 1505, 
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onderwees de Schoone lette
ren in zijne vaderstad, en 
was een zeer kundig man 
voor zijnen tijd, en een der
gene, welke het meeste 
toebragteh, om de Latijn-
sche taal van het roest en 
de barbaarschheid der eeu
wen van onkunde te zuive
ren , hoewel zijn Latijn ech
ter niét tot voorbeeld kan 
strekken. Hij schreef ver
scheidene werken over ver
schillende onderwerpen, in 
onrijm, en sommige in dicht
maat; maat hij bevlijtigde 
zich voornamelijk, om oude 
Grieksche en Latijnsche 
schrijvers met aanteekenin-, 
gen in het licht te geven. 
Men heeft van hem; 1.° 
Commentariën op APXTLEUS, 
.Venetië, 1501, in fol, en 
volgens andere schrijvers. •— 
2.° De Verzameling zijner 
werken ,1507 •— 1515, 2 
dl.n in 4,i». Zijne Levens? 
fceschrijving is i n het latijn 
door JOANNES PXNS in het 
lichtgegeven, Bólogna,l505, 
in 4.t0« BLANCHINI heeft aan 
het hoofd van den SÜETONIUS , 
«oor BEROALDUS eene ande-

f geWerd, Lyon, 1548, m tol, 

^ " « f ™ » den voorgaan
deore rieden in 1518 f w » 
°«der LEO X. , Bibliothe-
c ans van het Vatikaan. Hij 
|af_in de Deliciae poëtarum 
*Morum> verscheidene e e . 
^ m het licht, öiX 

*** tyd zeer op n , , 

werden gesteld. 

BER.OAI.DUS , vierdeKoniiij 
van Vriesland, in 570 è 
opvolger van RICHOLDUSÏÏ., 
zijn' vader. De geschieJ-

; schrijvers zijn zeer verdeeld) 
omtrent "de lotgevallen T* 
dezen BEROALDUS. Volgens 
sommigen zou hij gehad 
zijn geweest meteenetó-
ter van RITSERT, Koning ra» 

;West- Vriesland, • & 
dezen zijn schoon-w^ ® 
het bestuur zijn opgevop 
Voorts verhalen deze» 
schrijvers, dat hij DAGOBI»; 
T U S , zoon van CiiOTWff' 
I I . , Koning van -frertf-
in een gevecht, onder*J 
GALEMA , gevangen zou»»' 
ben genomen, en"•pa" 
tot bespotting zijn W 
hebben doen afsnijden,*; 
zijnen vader terug * * 
zonden hebben. D ^ 

te wreken, niet e»«*S* 
leger tegen' B * - J $ £ i 
komen opdagen, ^ an. 
aller ijl met *x ™f mh 
schappen te B^^M, 
doch door aoTARitisi«» fi 

d i e n hij op eefte schamp1 

ntfi 
Wijze h a d t o e g e S | W ^ 

af» 

bëweren7"dat' *Éf-% 

eenen pijl doorschoten1• 
en op deze wijze in" ^ 
6 3 0 S n e u v e l d e , a o f > 

die op déze Wijze d 0 0 J^, 
TARius doorschoten ^ 
nooit op den •Vries^obk 
heeft gezeten. Wat" ^ 
van wezen moge: * - Et 
sche schrijvers K0IU 

http://Ber.oai.dus
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alle in overeen, dat BERO-
ALDÜS een vreedzaam en regt-
vaardig vorst was, en twee 
zonen naliet, ALDGIM.US of 
ADGILIJÜS en HERCON, De 
eerste, die uit een wettig 
huwelijk geboren was, en 
meer van de studie, en een 
vreedzaam bestuur dan van 
den oorlog hield, is zijn 
vader in de regering opge-
volgd, en het is met hem dat 
de geschiedenis der Vrie-
sche koningen eenige zeker
heid begint te verkrijgen. 

BEROÖ, eene oude Trouw, 
van EPIDAURUS, welker geb
laat JUNO aannam, om SERIE» 
I,EA te bedriegen. 

BERONICIUS. ~ . Zie BE-
RENICIÜS. 

BEROSÜS , priester van 
den tempel van BELUS te 
Babyion, schrijver eener 
Geschiedenis van Chaldea, 
door de Ouden aangehaald, 
en waarvan men in JÓZEPHTÜS 
eenige fragmenten vindt. 
ANNIUS van Viterlo heeft, 
onder den naam van dien 
geschiedschrijver, eenen ro
man in het licht gegeven, vol 
sprookjes, waaraan BERO
SÜS niet gedacht heeft. 
Men weet niet of het ver* 
lies der geschiedenis van 
BEROSÜS een groot ongeluk 
is» Bij het zamenstellen 
van dit werk had hij niet 
yergeten, dat hij een Ba-
oylonier Was. Het was ee-
n e dwaasheid van alle vol» 1 

ken, zoo als het thans nog 
die der fcmezen en Indos-
taners i s , van als de oud
sten der aarde te willen 
beschouwd worden. Hij fa
briceerde wonderbare oud
heden voor zijn vaderland , 
en bekrachtigde zijn bedrog, 
zoo goed als hij kon. Vau 
den anderen kant vindt men 
in hetgene, wat ons van zij
ne geschiedenis is overge-. 
bleven, trekken die op ee
ne bewonderenswaardige wij*' 
ze met de heilige Schrift 
overeenkomen. Zoo spreekt 
hij bijv. met duidelijke woor
den over de ark, die na den 
zondvloed, op een gebergte 
Van Armenië bleef rusten. 
BEROSUS \ya s een sterrewig-
chelaar: zijne voorzeggingen 
behaagden den Atheners zoo 
zeer dat zij, te zijner eer, 
in hun gymnasium > een stand
beeld met eene gouden tong 
lieten oprigten. Zijne doch
ter , die zoo wel als hij voor-
zeide, was SIBYLLA te C«-
nies. Hij was een tijdgenoot 
van ALEXANDER den Grooïe. 
Men heeft onder zijnen naam 
vijf boeken met oudheden 
gedrukt, Antwerpen, 1545 
in S.vQ BARHEÏROS , een ge
leerde Portugees, heefteene 
beoordeeling derzelve gele* 
verd, welke men te Ant» 
werpen in 1599 in het lichfc 
heeft gegeven. JPUNIUS 
spreekt met lof van BERO
SUS. Sommigen onderschei
den twee personen van dien 
naam, de eene een sterre-
kundige, ett de andes© een 
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geschiedschrijver, welke zij 
jneenen, dat men met elkan
der .verwark 

BJEBQWN (IIODEWIJK), een 
Fransch edelman der zes
tiende eeuw, werd beschul
digd , de gevoelens van I.TJ-
THER die zich toenmaals ver
spreidden, aan te hangen 
en bij het parlement van 
Parijs aangeklaagd. Deze 
regtbank beval, dat verschil' 
lende stellingen uit zijne 
schriften ontleend, aan de 
Theologische faculteit zou
den worden medegedeeld, 
ten einde deszelfs gevoelen 
te weten. Deze censureerde 
dezelve in 1523. Men maak
te zich meester van zijne 
Bibliotheek, en vond in de
zelve Be alrqganda imissa, 
verschillende geschiften van 
ÏLTJTHEK en MELANCHTON. 
Het parlement liet de wer
ken Van BERQUJN verbran
den, en veroordeelde hem 
tot eene openbare herroe
ping; de schuldige wilde 
niet gehoorzamen, en werd 
tot de gevangenis der offi-
cialiteit veroordeeld. FRAN-
CISCUS L , die zeer op BER-
«HHN gesteld was, ontsloeg 
hen* uit dezelve, maar de-
wjjl deze dweeper hardnek-
Z$L S ZiJne «waling Weef 
volharden, veroordeelden zij
ne regters hem, om ver
brand te worden. Het von
nis werd den 12 April 1529 
*» het plein de Greve vol-
*gjetu Hij had verschei-
««^ mrken van EiuSMüs 

vertaald, waarin hij ssijne 
dwalingen had doen inslui-
pen. 

BERQUIN (AUNOLDUS) ., fó 
Bordeaux in 1749 geboren, 
en te Party's in de mud 
December 1791 overledeii 
heeft zich door xemheiiem 
werken bekend gwatiït, on-
der welke men onkmheidt: > 
•1«° Idylles {BeénM-
ten), Parijs, 1774,1* 
in 8.vo. Dezelve zijn » 
getale van twaalf, wW" 
der er zes navolgingen* 
GESNER ; eene van een «' 
der' Hoogduitsch dichtei) 
eene van een Italiaans» 
schrijver; en vier van"' 
gene vinding. Er «J» e| 
onder, die men met ver»» 
leest; het eenvoudige,}[ 
natuurlijke, het teedere» 
kiesche kenschetsen ««I 
van den Franschen A»5*, 
CRÏTÜS; indien'«f- Ö T 
even omzigtig w^S^fjiaa 
en dat hij me* i * * J J 

.vermaken van bet I a n f 2 
geehe voor de zeden ^ 
merende beelden »aa fo 
mengd, zoo zou i»en

 Je, 
zonder bepaling kun. ifl? 
wonderen. Hij heeft &•• ^ 
eene tweede verzamel»* 
Idyllen in het hoW Af, 
ven, waarover men » p 
de vonnis moet vrfwjv^, 
meeste zijn uit ^Ib,oBt' 

"GESSNER en M E T A S T A S ^ 
leend; de navolger ^ t 
somtijds de trekken'J^ 
voorbeelden te ver, ®• A 
is niet ten gunste der ° 
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-r> 2.° CItoiX de tableaux 
Hrés de divèrses galeries 
anglaises (Keuze van tafe
reelen , uit verschillende 
Engelsche galerijen ont
leend), Parijs, 1775, in 
8.v'o Deze tafereelen be
stonden enkel in de herse
nen van BEBQÜIN : indien hij 
zich overtuigd heeft, dat 
dezelve uit Engelsche gale
rijen, konden ontleend zijn, 
is zulks, .wijl hij de ver
beeldingskracht der Engel-
schen, meer ontsteld heeft 
gewaand, dan die van an
dere volken. De verhalen, 
welke hij tafereelen heeft 
gelieven te noemen, zijn 
koel, kinderachtig, onbeta
melijk en waarlijk medelij-
dens waardig. — 3-° PArni 
des enfans (De kindervriend) 
Parijs, 1782, een tijdschrift, 
met eene bevalligheid en 
naiviteit geschreven > die het 
lezen van hetzelve den kin
deren aangenaam maken» 
De schrijver stelt hun in 
tien vorm van verhalen al
lerlei lessen voor, en deze 
leerwijze, maakt Op de pril
le jeugd altijd den besten 
indruk. Er zijn er echter 
onder deze verhalen, die 
niet even zoo wel uitgeko
zen zijn; zelfs vindt men 
er onder waarvan de zede
leer niet zuiver is; andere, 
waarvan de lessen al teom-
slagtig zijn* en van nutte-
löoze bijzonderheden over-
vloejjen; anderen eindelijk, 

*V. DEEL. 

waaraan juistheid schijnt ie 
ontbreken, en waarvan de 
gevoigtreklang niet duide-
üjk gen

T
oeS Wordt voorge

steld. Nog heeft men van 
BEBQUIN twee verzamelingen 
van Romancen, eene Idylle 
op de belastingen, een be
rijmd lierdicht van J. J . 
ROUSSEAUV en verscheidene 
andere Werken voor de op
voeding der jeugd; dezelve 
zijn onder den titel van 
(Euvres complètes (Volledi
ge werken), 20 dl." in 18.° 
en, 17 dl.« in ï 2.° in het 
licht gegeven. BERQUIN heeft 
gedurende eenigen tijd aan 
den Moniteur, en met GIIN-
GUENÉ "en GROUVÊM-É aan 
het 'Eeuillè villageoise ge
werkt.-

BERRETINI. 
' TINT (PETRUS). 

Zie BERE-

N 

BERRETTONI (JVICOLAAS) van 
Macerata de Montefellro, 
in den staat van TJrbinb* 
Hij is een der beste kwee-
kelingen van KAKEL MERAT-
n geweest; en als men ziet 
wat hij- in de plafonds van 
het paleis AlUeri, in de 
Lieve - Vrouwen - Kerk van 
Monte - Bancto, en op ver
scheidene plaatsen van Eo-
me geschilderd heeft, kan 
men niet genoeg betreuren 
dat hij zoo vroeg gestorven 
is. Hij was werkelijk pas 
'M jaren oud, toen hij door 
eene kwaadaardige koorts 
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werd aangetast, waaraan hij 
in 1682 overleed. 

BEEKI of B E R M (KABEL 
FERDINAND VAN , BOURBON , 
Hertog van) te Versailles, 
den 24 Januarij 1778 gebo
ren , en den 14 Februanj 
1820 te Parijs overleden, 
was de tweede zoon van 
KAREL PHIMPPUS VAN BOUR
BON, eerst Graaf van ABTOIS 
(thans — 1830 — Koning 
yan Frankrijk, onder den 
naam van KAREI. X ) . , _en 
van MARIA THERESIA van ha-
vooije. In den ouderdom 
van vijf en éen halfjaar de" 
handen der vrouwen verla
tende, werd hij , zoowel aïs 
zijn broeder den Hertog van 
Angoulême aan het «pzigt 
van den Hertog DE SERENT 
toevertrouwd, die hem in het 
gevolg van den Prins, zijn 
vader, in den nacht van den 
16 Juli) 1789 buiten Frank-
rijk bragt. Na. eerst de 
wijk naar de Nederlanden 
Ie hebben genomen, begaf 
hij zich in de maad October 
daaraanvolgende, naar Turin 
hij zijnen oom, den koning 
^an Sardinië. Na eenige 
militaire studiën, maakte hij 
"> 1792, onder de bevelen 
*an zijnen vader, die het 
«entruin van bet coalitie-
'J£?et commandeerde, voor 
J-Aionville zijnen eersten 
veldtogt. Ten gevolge Van 
«en aftogt van Champagne 

fef R r
eeniSen W op het 

ï*f eel Ham door. Den 9» 
**» ^ nam de S t o g 

van BERBÏ op nieuw dl* 
in het leger van Coral 
dat zich toenmaals te M 
tadt bevond. In het yi 
opgevoed, was de dapper 
heid hem tot eene gewoo* 
geworden. Na de formali
teit te hebben vervuld vas 
al de militaire rwgen» 
zijn doorgeloopefl, verhef 
hij den. 23 Julij 1/96, 
slechts 18 jaren 
het. operbevel ovet l -_ 
rij van dat leger. »»* 
had hij deel genowenj 
al de gevechten, waB«J' 
j?elve was gewikWJ 
weest. In de beide v* 
de jaren was hij va • 
gevechten tegenwoord* 
lis bij den slag van» 
^ « ^ / b i j h e t v e r o ^ «J 
linien van jTeissO^. 
bij het beleg van J J ^ 
gen. Toen na den ^ 
stilstand van £eöWCo>1i 
1797), het leger **» ^ 
in den dienst f ^ v j 
was overgedaan, ^ 

rende de f ^ ^ 
,veldheers,hetbevei ertf 

zelve; maar Wel ilfi{2elv«i 
derde hij zich van» ^ 
door zijn' oom k o n " L ^ ' 
WIJK XVIH. PfJ^ 
burg geroepen, ' " Je** 
liet , om zich-yftg * 
jaar met ^ ZM 
Edinihurg te Wff0». 
dien hij daarna ^ h, 
weder opzocht. \ienW 
Russische hof b e ^ a r 
om troepen tegen f 
sche BepuWiefe «ï 
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den, keerde de Hertog VAN 
BERRI tot het leger van CON-
BÉ, dat in Volhinië gecan-
tonneerd was , terug, en be
lastte zich met het comman
do over het adellijke Regi
ment te paard, hetwelk de 
tweede colonne van dat le
ger uitmaakte. Na eenen 
togt van vier honderd mij
len , ontmoette het leger der 
uitgewekenen het Republi-
keinsche leger te Comlans, 
alwaar het den 5 October 
1799 slag leverde. Het 
leger van CONDÉ ging als-
toen in dienst van Enge
land over, en de Hertog van 
BERRI ontving van Keizer 
PAUL Ï . het groot kruis der 
orde van Malta. In 1800 
wilde men hem uithuwen 
aan de Prinses CHRISTINA van 
Napels; en hij deed bij deze 
gelegenheid eene reis naar 
Italië, zag Rome en Napels, 
daarna Palermo in Sicilië. 
Daar dit huwelijk ten ge
volge der omwentelingen, die 
Napel» beroerden, en wei-
ligt ook door den invloed 
van den staatsdienaar Ac-
TON, mislukte, en de vijan
delijkheden in demaandMei 
daaropvolgende weder begon
nen waren, zoo begaf de 
Prins zich op nieuw naar het 
leger van CONDÉ. Hij dien
de in zijn eigen regiment, 
onder de bevelen van zijn' 
broeder den Hertog van An-
goulëme,later Dauphin, en 
gaf er bewijzen van zijnen 
*eldzaraen moed. Maar na* 

dat het leger van CONDÉ dei» 
16 April 1801 afgedankt was, 
bragt hij een gedeelte van 
dat jaar, nu te Wildenworth,, 
dan te Weenen, dan weder 
te Clagenfurth, bij de Prin-, 
ses, zijne moeder, door, en 
somtijds in eene zeer moei. 
jelijke bekrompenheid; ein
delijk begaf hij zich naar 
zijnen vader te Mditnburg, 
en volgde hem te Londen. 
Hij doorkruiste de verschil
lende gewesten van Enge
land, en kwam in eene zeer 
naauwe gemeenschap met 
eene Engelsche dame, Jbij 
welke hij kinderen verwek
te. Door GfüSTAAF ADOIP» 
Koning van Zweden , uïtge-
noodigd, om een bevelheb
berschap in zijn leger, dat 
zich toenmaals in Hanover 
bevond, aan te nemen, be
gaf hij zich met den Gfraafi 
van ARTOIS, zijnen vader, 
naar het hoofdkwartier van 
dien vorst. Van dien tijd af 
tot aan de herstelling van 
het wettige gezag, hield da 
Hertog van BERRI zich met 
verschillende ontwerpen be
zig, die altijd werden verij
deld , om de kroon weder aan 
zijn huis te brengen, zoo 
als ten tijde van het bombar» 
dement van Koppenkagen, 
bij den Spaanschen oorlog, 
en in 1813, bij dezamen-
zwering van den generaal 
MAIAET. "Reeds in "het be» 
gin van 18145 had zich de 
Prins, om te allen rijde van 
de gebeurtenissen gebruik 
2 N 
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te knnneii Maken, haar het 
eiland Jersey begeven. Na
dat de herstelling den 12' 
April had plaats gehad, kwam 
hij (e CtierèóUrg- aan land, 
begaf zich naar Bayeiioo en 
van daar naar Caen, alwaar 
hij voor de eerste maal de 
hulde van eenen prefekt ont
ving. Hij begaf zich daar
op naar Bouaneii, eti deed 
den 21 April zijne intrede 
in Parijs. Den 15 Mei be
noemde hém de Koning tot 
Kolonel-Generaal der jagers 
en Aex Hgtgewwgetvde laft-
<siers. Ma eene réis, die Mi 
in de maand Augustus naar 
Engeland deed, bezocht hij 
de sterke steden van den 
Mlzas,,van Lotharingen e t t 
franche-Comé, enWli i -
tigde z l ch alom, om hit 
vertrouwen der militairente 
winnen, bij welke de laS. 

El6 0 ZeJfs * hedoe-
hngm zmvt maakte. Na
dat BONAPARTE in ae maaWri £ « W* te Ï S a ^ 
v™ R

W " S , i W e r d d e Herto iv 
van BERRI dadelijk bestemd 
m het bevel over d ? i n 

Waar men meende, dat z W 
tegenwoordigheid Z S 

ondanks Versóhïllende h 
vorderingen, die hij deed, 
koel ontvangen; op den II 
gaf de Koning hem het te-
vel over de geheele irifêj-
magt, 'die te Parijs en k 
de omstreken vèreenigd fl» 
Ten gevolge der gebeurte
nissen verpligt, SiBSittdtt 
verlaten, vertrok hij aitƒ*• 
zelve in den nacht vafi dea 
2 0 , aan het hoofd w t ó . : 
huis[ des konings; pö**» 
die zich reeds ondeï te 
standaard van den ovetffl' 
diger hadden geschaarft 

.maakten zich te Salntf 
nis reeds meester van «f 
equipage. Te BethW J 
ïen degene, die aan' 
wettige gezag getwmf'^ 
ren geblevenj met*»*. 
lingen der o v e r i g 
Vermengd, d e v o p r f g 
van den Hertog van BeRy 
deed hem maatregelen» 
men , door miidelf^ d. 
k e h i j h e t v r u c h ^ / f ^ 
Vergieten Aevbfe*n -ta 

trachtte voor t ^ 0 ^ * ^ 
het verlaten a i e ï s t a a j . 
hij zelf door twee Jon <,;, 
Ianciers actóervolg^, 
hem bijna hadden1^ jj 
tóe* hij het Nederlf ^ 
grondgebied ; W g J > * 
waar zij door een na" -,. 
eskadron werden ^-yeP 

slagen Gedurende ö"vöI, 
hhjl van ÊoüEWiïK^/e 
te Gend> hield h» J be-
•4«M op, alwaar M^ des 
•vel voerde over hef; * jgv 
Ifonings. Den f.*%0 
met de k o n i n g P 
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in Frankrijk teruggekeerd, 
werd hij in de maand Au
gustus daaropvolgende door 
den koning tot voorzitter be
noemd van het kies-collegie 
van het Dep.*duNord, zit
ting houdende te Rijssel en 
verscheen sedert dien tijd 
in de vergaderingen van de 
kamer der pairs, waarin hij 
bij de eerste formering der 
bureaus, tot Voorzitter van 
het vierde werd benoemd. 
Toen bij gelegenheid van 
zijn huwelijk met de Prin
ses CAROMNA, oudste doch
ter van den Kroonprins der 
Beide Sicilièn, dat den 17 
Junij 1816 , in de Notre-
t>ame (Lieve-Vrouwen kerk) 
te Parijs plaats had, de 
beide kamers 1,500,000 fran
ken, ter vermeerdering dér 
inkomsten van den Prins, 
die uit eene dergelijke som 
bestonden, gestemd hadden, 
verklaarde hij gedurende vijf 
jaren ten behoeve der De
partementen, die het meest 
door den oorlog geleden had
den , afstand van deze ver
meerdering te willen doen. 
'Er werden gedurende het 
leven van dien Prins, drie 
kinderen uit dit huwelijk 
geboren; doch slechts, eene 
dochter overleefde hem, en 
acht maanden na zijnen 
dood, Verleende hem de 
Voorzienigheid eenen zoon, 
de hoop der. koninklijke fa
milie en van 'Frflnhrgk, 
aan welken de Koning den 
titel van Hertog van, Sor-

N 

deaux heeft gegeven. Toen 
de Hertog van BERRI, die 
zich door zijne uitmuntende 
hoedanigheden begon bekend 
en bemind te maken , op zon
dag den 13 Februarij 1820, 
zijne echtgenoote uit de ope
ra , na de uitvoering van het 
eerste stuk in het rijtuig 
hielp, met oogmerk om naai: 
zijne loge terug te keeren, 
sloop er een monster, wiens 
naam (LOUVEL) de nakome
lingschap niet dan met af
grijzen hooren zal , behen-
dïglijk tusschen de schild
wacht, en den bediende, die 
het rijdtuïg toemaakte, en 
met de linkerhand op den 
schouder des Hertogs leu
nende, stek hij hem met de 
regter eenen dolk, tot aan 
het gevest in de regter zijde 
een weinig beneden de borst. 
» Ik ben doodelijk gewond, 
ïïep de Prins, dat men spoe
dig een' Priester hale, en 
dat ik , mijne vrouw l in uwe 
armen sterve." Deze uitroe
ping werd door eeneflaamv-
te gevolgd. Na de eerste 
hulp , welke de lieden des . 
kunst hem toedienden, tot 
zich zelven gekomen, zeide 
hij : » Ik hen u zeer ver-
pligt voor uwe zorg, deaelve 
is echter overtollig, ik kan 
u verzekeren, 'dat de adfc 
tot aan Jhet gevest is Inge
drongen." :— De. Bisschop' 
van Ckartres (Mg»r BE L.I- . 
TH«) gekomen zijnde, strekt© 
hem de Herfogde hand toe, 
en verzocht hem, om 

3 
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troost van den Godsdienst, 
waarbij hij de levendigste 
gevoelens van geloof, berouw 
en onderwerping uitdrukte. 
Middelerwijl hadden zich de 
Hertog en de Hertogin van 
ANGOUJÜEME naar hunnen 
broeder begeven, alwaar zij 
de gèheele familie van On-
XEANS vonden, die elkander 
«dien avond in de opera had 
aangetroffen. Weldra,kwam 
«ok de Graaf van Artois; 
de stervende betuigde het 
•verlangen, om zijnen zegen 
aan zijne dochter te geven j 
die hém gebragt werd, ter
wijl hij zijne: magtelooze 
hand op haar legde, zeide 
hi j : » Arm kind! ik wensch.;, 
dat gij minder ongelukkig 
moogt zijn, dan de.overige 
leden, uwer familie." Na 
«ene beraadslaging der ge-
neesheeren, werd er beslo
ten, de wond meer te ope
nen, ten einde het bloed 
nieèr 'naar, buiten te doen 

«ityïoëijen, toen mom tot 
* 0 S f overging z e i £ 

jen. Nadat de kunstbewer-

hij , 0 l a t o l e b r a g ^ vraagde 
2 ri? ^ Ï Ï P moordenïar 

, . . u l e » Wan ffedaan . „„: .!-

nam de Prins. Vemheiè-
ne malen vernam hjj naar è 
komst des Konings. »Ik zal 
den tijd* niet hebben," zei* 
hij , » om genade te. vragen 
voor het leven des mans;"« 
met nadruk bad hij zijnes 
vader en zijnen broeder OB 
de belofte, dat zijdeleen-
nade aan den KmingmdeB 
vragen. • Hij hd^enbo-
ven moeds génoegi ^MJ" 
ne echtgenoote(deg«®-
schap te bekennen.^8 

hij in Engeland getaHg 
en drukte haar het vej 
gen ui t , twee dochter»' 
de Vruchten dezer /ert* 

ring te mogen omhelzen 
Erinses liet dezelve Jjj 
hij sprak in het Eng 
eenige aandoenlijke*Jj 
tot dezelve, omhelsdev 
gènde dezelve, e t i^ . j e 
zijne gade wenden^ j 
h i j : / z o u d t g i j w ^ ; J p , 
willen zyn, vooro^eg 
zen te zorgen? " ^ i ? 
opende voor ^ e i d e n ) e » 
men , waann z>J;; hare» 
drukte dezelve tege% ft 
boezem, Daarna J ^ - p 
hertog zijne lifw'..•$ 
Bisschop van ^ S > i r 

de eene openbare» . ^ j , 
zijner misslagen ^ ge. 
eri na God om * * > ï g > 
smeekt te hebben, • erget' 
misslagen en voof , g6» 
nis , die hij zou M 1 ^ 
geven hebben, voeg, ffllfj, 
bi j :» Mijn God, v%m, 
vergeef dengenen, . eefr 
het leven benonie» jjne» 
Daarop verzocht i»J 
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vader, om deszeïfs zegen. 
Intusschen was de Pastoor 
der Parochie van den heili
gen ROCHÜS , met de heilige 
olie gekomen, de Prins ver
zocht, om de allerheiligste 
Teerspijs te mogen ontvan
gen ; dan toen de Bisschop 
van Chartres hem voorstel
d e , dat de brakingen, die 
juist begonnen waren, zulks 
niet gedoogden, onderwierp 
hij zich, maakte het te'eken 
des heiligen kruisers, en ont
ving het laatste Oliesel. 
Gedurende dezen smartvollen 
nacht, drukte de Hertog van 
BERM die de hevigste pijnen 
verduurde, en eiken oogen-
hlik in onmagt viel, telkens 
als hij tot zich zelven kwam, 
het verlangen uit , om den 
Koning te (zien; eindelijk 
was Z. M. ten vijf ure ge
komen $ » Oom," zeide hij 
hem, ik bid u om genade , 
voor het leven van denman." 
De Koning diep bewogen, 
antwoordde hem: » Neef, gij 
zijt nog zoo erg niet als gij 
wel denkt, wij zullen er wel 
eens nader over spreken." 
—• » De koning zegt niet 

- j a , hernam de Prins op eene 
aandringende wijze, genade 
toch voor het léven van den 
man, die mij getroffen heeft, 
opdat ik gerust sterve; de 
genade van dien man, zou 
ten minste mijne laatste oo-
genblikken verzachten." Dik
werf hoorde men hem nog 
wet kracht herhalen: »Mogt 
ik ten minste de verzekering 

mede m het g raf nemen, 
dat het bloed van een mehsch, 
na mijnen dood niet om mij 

Sbl°P fS !LiT e r^ h» 
zich met dit denkbeeld bezig 
hield, verzwakte hij al meei: 
en meer; zijne laatste woor
den waren: » Heilige Maagd, 
wees mijne genadige voor
spreekster!" Op den 14 
Februarij 1820 des morgenis 
ten zes ure en vijfendertig 
minuten gaf hij den geest. 
De koning sloot hem de oo-
gen en den mond en verwij
derde zich , na hem de hand 
gekust te hebben. Bij het 
noodlottige berigt dezer be
treurenswaardige gebeurtenis 
werd geheel Parijs in ver
slagenheid gedompeld. Ai 
de voorbereidselen tot de vas-
ten»avonds feesten, die nog 
twee dagen moesten duren 
werden eensklaps geschort a 
de rouw der koninklijke fa
milie werd die der burgers, 
waarvan iedereen een' broe
der en eenen vriend scheen 
verloren te hebben. Het lig-
chaam van den Hertog TAN 
BEKRI werd naar Saint-JÓenis 
vervoerd ; zijn hart rust in 
de kapel van zijn landgoed 
Romij, en zijne ingewanden 
te Rijssel, eene stad, wel
ke hij eene bijzondere gene
genheid toedroeg, en in wel
ke men een gedenkteeken te 
zijner gedachtenis heeft op-
gerigt. 

BERROÏER (CttuDius), ad-
vokaat bij het parlement van 
4 
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Parijs, in 1735 overleden» 
heeft in het licht gegeven: 
1.'' Arre'ts deBARBET (Uit-
spraken van BARDEP), Pa
rijs, 2 Dl." in fol. — 2.° 
Coutwne d,e Paris (Stads-
regt van Parijs), van 'I)u-
PLESSJS, Parifs, 1709, in 
fol, — 3.° Biltiothèque des 
Coutumes (Bibliotheek der 
landsregten), met LAVRÏÉ-
RE, Parijs, 1699, in 4.«> 
Deze verzameling is belang
rijk. Men vindt in dezelve 
onder andere, eene geschied
kundige lijst der algemeene 
landsregten, en een alpha-
betisch Register der teks
ten en commentariën der 
landregten. De schriiver, 
een geleerd man, w e t d veel 
als Raadsman gebruikt, e a 

verwierf het vertrouwen van het publiek ^ d e a c h .an. 

der overheden. , ë 

™nfeh oVa n :***&!* 
van 1236 tot 1260.,. in welk 

'32?'-SS** 
het oniBhïS?* 'Mw vindt 
»er V e r S ge, V e r ,h a a l **' 

» i « . l«rff. 1927. v 

BERRUVER (JOZEF IZASK), 
in 1681 uit ,eene J l ""' 
familie van ïiomnen gebo
ren , ging in de orde der Je-
suiten, en strekte dérzelrc 
door zijne talenten tof eer. 
Na de 'humaniora langen fij'ii 
onderwezen, te hebben, be
gaf hij zich naar htpiohi-
sie-huis te Parft, almai 
hij in 1758 overleed. Hij 
was sedert 1728 betoddoor 
zijne Eistoire «?wj)#d? 

jtffc», ftWe **.«*& l»"1 

* a w ^ (Geschiedenis w» 
'Gods-volk enkel en ««f 
.«*f de gewijde Boelen^ 
leend), in 1733 met vee
ringen, ïn 8 Dealen»*'-
en in 10 Deelen in 12- £ 
drukt. Reeds -Ml }«*"* 
ontstaan» maakte deze« 
schiedenis veel gein»1\J 
gewijde tekst is in - , 
met al de kleuren dér WJ» 
daagsche Romans opgj*Jat 

BERRUYEB vleide « « " j ^ 
zijne Geschiedenis**8*^. 

door de bloenien ^r^eial 
beeldingskracht,". &* ys fo 
schitteren wü> t0. jehei' 
de plaatsen, waann 
Üge Boeken de g roo jV 
voudigheid ten toon sp ia 
De Redenaar Iaat ty**# 
de Arabische woesöj» . 
de ïjebreërs s F e 5 V 
dezelfde WJ>e als OB• .0 
slependste Staatkun^^-
de ig.e eeuw «"J%(Je« 
ken. De wijdloopigj» & 
stgls vermoeit e>ve0,!&t0' 
de ijdele sieraden» tt' 
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de dezelve overladen is. In-
tusschen is zijne met zon
derlinge en schitterende trek
ken doörmengde, met vuur 
en sierlijkheid geschrevene, 
met kunst zamengewevene, 
met zeer oordeelkundige aan
merkingen doorzaaide ge
schiedenis , een ondubbelzin
nig bewijs, dat hij met veel 
verstand en begaafdheid wats 
geboren. Rome veroordeelde 
dezelve in 1734 en in 1757. 
Het tweede deel kwam lang 
na het eerste in het licht,_ 
in 1753, 4'Dl.» in 4.«> en 
8 in 12.mo Hetzelve -was 
in plan aan het eerste gelijk, 
doch moet in het bevallige, 
het sierlijke en het warme 
van den stijl er voor onder
doen. BENEDICTUS XIV. ver
oordeelde hetzelve door een 
breve van den 17 Februarij 
1758 ? en CLEMENS XIII. door 
eene andere breve van den 2 
December daaropvolgende. 
Deze breve veroordeelt te
gelijker tijd het derde deelder 
Geschiedenis van Gods volk, 
of Letterlijke omschrijving 
der Apostelen, 2 Dl .«'in 4.° 
en 5 Dl.ninl2.° Dit laatste 
gedeelte i s , even als de 
overige, vol zonderlinge en 
laakbare denkbeelden. De-
schrijver had dezelve geput 
in de school van zijnen or
de-broeder HARDOTJIN, een 
schrander man, maar die een 
zwak oordeel bezat, en een 
zeer tegenstrijdig schrijver 
was. » De voornaamste zijner 
«walingen, zegt een diepzin-

N 

nige godgeleerde, i s , de 
menschheid van J. C. van zij
ne Godheid afgescheiden te 
hebben; deze menschheid des 
Verlossers regtstreeks en op 
zich zelve (in se directe, in 
recto) beschouwende; en be
werende , dat zij op zich zelve 
en regtstreeks moest aange
beden worden: hetwelk uit
drukkelijk strijdig is met het 
Concilie van Bfeze; AnatR. 
8; strijdig met de beroemde 
redevoering, waarin THEO-
DOTUS, Aartsbisschop van 
Ancora, in dat zelfde Con
cilie bewees , dat men zelfs 
niet denkbeeldig de mensch
heid van CHRISTUS van de 
Godheid kan scheiden, om 
er een voorwerp- onzer aan
bidding van te maken; strij
dig met het vijfde algemeene 
Concilie, dat 'het tweede van 
Konstantinopel ïs; colh S* 
can. 9; strijdig eindelijk met 
de woorden van den heiligen 
JOANNES , die verklaart, dat 
de verdeeling van JEKÜS 
CHBISTÜS voor den Antichrist 
is voorbehouden; et omnis 
spiritus qui solvit JjESVM 
ex Deo non est, et ïtic et 
Antichristiis. I. JOJLV. IV» 
3." Men ziet door deze even 
zoo regtvaardige als onpartij
dige beoordeeling, in wel
ken zin men Pater BËKEUYER 
heeft kunnen beschuldigen, 
het Nestorianismus te be
gunstigen ; eene ketterij $ 
waarvan hij voor het overige 
zoo wel in zijne grondbegin
selen als in de gesteldheid 

5 
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van • zijn hart evenver ver
wijderd was. De Jesuiten 
keurden openlijk het boek * 
van hunnen orde-broeder af, 
en verkregen van hem een e 
ondérwerpinga-akte in 1754 
in dé Sorèonne voorgelezen. 
De geleerde Pater TOURNE
MINE, mede een Jesuit, is 
een dergene, die zijne.para
doxe stellingen met het mees
te vuur bestreden heeft (Zie 
TOURNEMINE). Het parlement 
van Parijs ontbood BERRUYËR 
twee jaren daarna, om over 
verschillende stellingen zij-
ïier geschiedenis gehoord te 
worden. Maar wijl de schrij
ver op dien tijd' ongesteld 
was , zoo zond hem het hof 
eenen Commissaris, aan wien 
de^eschxedschrijver eene 
verklanng bij wijze van her. 
roeping ter hand stelde, 
welke ter griffie werd nel 
dergelegd. BERROÏER l i e t 

*en drukken, waarin Ï B 
ronder r optehou£ f 5 e 
Veroordeeling t e eerbiedig nt «cherZpebedoelin g", 

Weefdhad a a n de jeer der 

«taande op Ten Tm1 t teSén-
Plaatst. f)e luH™ %*' 

bekend f l d .e n e W e * e n , 
vrucht L T a r m dG §ods-SSL?* de s«Ptste legt-
^ i g h e x d , met een schrlL 

wel in vele opzigten laak
baar , en zeer regtvaardiglijk 
veroordeeld, zegt hij, is liet 
Werk echter niet in alk 
punten berispelijk. Ook hei-
ben wij het ons ten pligt ge
maakt, datgene, wat wij'« 
hetzelve overeenkomstig h 
wijze regelen, hetzi/ ten op-
zigte der orde mwrdeelin-
gen, waaruit het is »He" 
stöld, hetzij met b e « 
tot de tekstverklaring)«tó 

de voordragt te behouden. 
Maar ook hebben wij ons,» 
veel als in ons is , b e # # 
om datgene, wat ons Jtf» 
toegeschenen, met deove* 
vering, met de leerderhei"' 
ge kerkvaders, met Wit 
voelen der algemeen pm 
schriftverklaarders, f \ 
orde der tijden, metg ; 
voudigheid en betamajR' 
der uitdrukkingen sw\xi 
zijn, te verbeteren- "j $ 
Journal histor. et W*' _ 
Junij 1789 b l a ^ S h e t 
Het oude TestaW^,*, 0̂oi 
Hoogdtósch / g i ^ , 

P a t C T W E t M E B , ^ ^ 
1753,-met eene goê RO!{1I]S 
van den beruchten *" . ^ 
(ZieHoNTHEiM),waf^ 
deze woorden *ef•'<.<,)# 
BEBKVYEB , & J' ,aejen# 
acceptissima atpe " rafl0 
inteniata methodo «* „, 
litteramm textvM ,l ^ 
turn perpetm ^cce f^, 
phrasi^aWcoifo^! 
cepta, intellect»J*J' 
lectit vero perëram'.,.M 
didit; alü eiiai» f'0. 
societatis presbyter 
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simumhoc opus pro plurium 
vommoditate germanico iii-
omate donaverunt/ Mnc non 
possumus non egregiam utro-
rumque operam, ab aliisjam 
probalam, Herwin, laudare, 
et presbyteris, hujus arcM-
ditecesis, sedulo legendam 
commendare. 

BEBRY. — Zie BERM (KA-
REI, FERDINANB VAN BoURBON 

Hertog van). 

BERRY. — Zie JOANNES VAN 
FRANKRIJK (Hertog van). 

BERRYAT (JOANNES), ge
woon geneesheer des konings, 
opzigter der minerale wate
ren van Frankrijk, corres
ponderend lid der A.kademie 
van wetenschappen, en lid 
der Akademie van Auxerre, 
ïtt 1754 overleden, heeft in 
het licht gegeven, de beide 
eerste deelen der Collection 
Acadèmique (Akademische 
Verzameling), Dijon 1754, 
in 4.*°, eene voordeelig be
kende Compilatie. — 2.° 
Observations physiques et 
médicinaïes {Natuur- en ge
neeskundige waarnemingen) 
over de minerale wateren van 
Epoigny, in den omtrek van 
Auxerre, 1752, in 12.™° 

BERSABEE. — Zie BEÏHSA-
33EE. 

BERSALA (ANNA), dochter 
en voornaamste erfgenaam van 
WoWAARD VAN BoRSEIiEN en 
van CHARLOTTE VAN BOUE-

BON-MONTPENSIER , die den 17 
Junij 1468 in den echt wa
ren getreden, werd de vrouw 
van PHIÏ-BPPÜS van Bourgon-
diè', den zoon van ANTONIUS 
van Bourgondië, Heer van 
Bèvres, een der natuurlijke 
zonen van den Hertog van 
Bourgondië', PHIMPPÜS den 
goede. Zij bragt hem de 
Heerlijkheden van Veere en, 
Vlissingen in Zeeland, en. 
eenige andere ten huwelijk, 
en bragt hem eenen zoon en 
twee dochters ter wereld. 
Haar vader, en die van ha
ren echtgenoot voerden eene 
zeer prachtige levenswijze. 
Men kan de verdienste dezer 
dame en hare ongelukken in 
verschillende Brieven van 
ERASMÜS zien» 

BERSMAN (GEORGE) , een 
Duitscher, werd in 1538 te 
Annaberg , eene kleine 
Meisznische stad bij de Bi-
vier Schop aan de Boheem-
sche grenzen geboren. Hij 
werd zorgvuldig opgevoed, 
en maakte groote vorderin
gen in de wetenschappen. 
Hij beoefende degeneeskun-
de , de natuurkunde, de 
schoone letteren, de geleer
de talen, en muntte in de 
dichtkunde uit, en verstond 
daarbij de Latijnsche en 
Grieksche zeer wel. Hij 
reisde door Frankrijk en Ita
lië, om er de beroemdste 
letterkundigen teleeren ken
nen. In zijn vaderland te
rug gekeerd onderwees Wj 
er op verschillende plaatsen 



204 B E K. 

tot aan zijnerf* dood, die den. 
5 October 1611 plaats had. 
BWWAH heeft, de Psalmen 
van DAVJD h e r | j m d , e n ^ « ^ 
teekeningen op YIBGÏMUS , 
Övwnus , HQRATIUS., tüCA-
Nüs, CICERO en andere schrij
vers gemaakt, Uit zijn hu
welijk met eene dochter van 
PETRUS HJELLEBORN zijn hem 
14 zonen en 6 dochters ge-
horen. 

BERTAIRE. ~ Zie .BpRT*?. 

- BERTANO (JQANNES BAJPTÏS» 
TA) , «en kweekeling van 
JTJWÜS RQMANUS^ en BOUW-
ïijeester van den Hertog van 
Mantua, 'Wnj« t I I I . , in 
de 16.e eeuw, had onder dien 
Vorst het opzigt over de pu
blieke gehouwen.' Nog be
wondert men de bouworde der 
Kerk van de heilige BARBA-
KA» en den hoogen klokke-
toren van dezelve, met vier 
bouwkundige orden versierd. 
Hij heeft in het licht gege
ven r (Mi Qscyri j? difflmiï 
passi dell' opera, jonipa di 
Vitruvio, alfa cHara Intel-
«genzn traSoiti; Mantua, 
1558, in fol. 

JBERTARUJS of BERTAWE 
(Ueihge), i n d e negende 
eeuw Abt van Montë-Cassi-
*J>, behoorde tot het konink-
lnke huis van Frankrijk, 
^ m a a k t e zich door znne 
,*?*<Uén zijne deugden no»> 

B ^ « * o 0 t t B W a s . Ymh£ f 

gevaar der hoven voor i 
godsvrucht overtuigd, k 
sloot hij de voornaamste 
schuilplaatsen derzelveoptó-
zoeken. Hij bezocht de tloos-
ters, die door eene naauir-
keurige inachtneming derrt' 
gels het meeste beroemd wa
ren , . en was zro., 
door de orde, > 
te-Cassino zag \m&®> 
dat hij besloot erï^f' 
blijf "te bepalen, » « w 
kloosterleven te oinl 
Nadat de Abt van dit ges»* 
in 856 overleden was ,*» 
BERTARIUS met algem*» 
stemmen tot deszelfs W 
ger verkozen. Hij « J 
hield in het HOM» J 
geest van den heilig6». 
NËWCTÜS , en, de oeieniJL 
eener heilige en JweWjJ 
levenswijk, welke * £ . 
brujk waren. •&'* „mie 
Uit zijne school t g j . 
kweekelingeRVoar^^ 
volgers zijner g h r 
reji, en tot de f ^ U » 
lipte w a a r d i g » fcevlij' 
werden. :B6R**fïtJj£«||« 
t i g d e z i c h ^ o m f e ^ ï » 
ner abd|j te vers^6 ' ' t. 
verrijkte dezelve• » pa8f 
bare vaten en sjewaeP', ^ 
de Sarracenen toen»»»; ^ 

veïschillejndo «»ffeSS ^ 
'iif«&e' verwoestte» z „ct 
BERTARIUS 
sterke muren omgfË»U* 
einde voor derzeKer ^ 
len beveiligd te ^|.n Uetf 
deze voorzorg beveihg^. 
niet. Het gelukte d t f j ^ . 
baren in hi t klooster «e» 
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gen j en zij doodden den hei
ligen Abt aan den voet van 
het altaar van den heiligen 
MARTINUS, alwaar hij zijn 
gebed verrigtte. Hij heeft 
eenige werken nagelaten; te-
weten: 1.° Taalkundige ver
handelingen , aliguot de 
grammatica libri. — 2° 
Twee boekdeelen over de ge
neeskunde of liever Voor
schriften van geneesmidde
len, uit verschillende schrij
vers ontleend. — 3.° Leer
reden en Mbmétien. — 4.° 
Gedichten, die, volgens het 
oordeel van PETBUS D'ACRE,. 
bewonderenswaardig waren. 
Versus mirificos. ÖERTARI-
us overleed ïn 884, dèn 22 
October, dag, waarop zijn 
feest te Monte-Cassino ge
vierd Wordt. 

BERTARIUS, BERCARÏUS of 
BERTAIRE, in de school der 
kerk van Verdun opgevoed, 
alwaar hij ook tot priester 
gewijd werd; was getuige 
van eenen brand, die de ar-
chiven derzelve verteerde, 
en de charters, papieren, 
registers en andere gedenk
schriften, die er bewaard 
Werden, in asch veranderde j 
het schijnt, dat BERTARIUS 
dezelve onder zijn opzigt had 
gehad en er mede bekend 
was; en wijl hij daarenboven 
zeer kundig was, zoo be
sloot h i j , om zoo veel, als 
het hem mogelijk was, het 
•verlies , door den brand ver
oorzaakt, te herstellen. Hij 
vervaardigde eene soort van 

Beknopte Geschiedenis dé* 
daadzaken, tyelke zijn «e-
heuge^hem ^ binnen bragt» 
hetzij, dat dezelve e e n e vrucht 
zyner leésoefeöingenWaren, 
oi dat hij dezelve bij over' 
levering had vernomen. Hij 
leverde in dezelve de opvol* 
ging det 30 Bisschoppen van 
Verdxtn, tot DADON, die 
toenmaals den stoel bekleed
de, wiens Kapellaan hij was , 
én aan wien hij zijn werk 
opdroeg, doch zonder den-
zelven mede te rekenen. Hij 
verhaalt in dezelve hunne 
voornaamste levensbij zonder
heden. Dom SENOCQ9 een 
Benedictijner der congrega
tie t vati den heiligen MAÜ-
RUS, die het handschrift van 
BERTARIUS ontdekte, zond 
hetzelve aan LUCAS D'ACJHE* 
RY, die het in zijn Spiceile-
gium" inlaschte. BERTARIUS 
overleed onder de Bisschop
pelijke waardigheid van DA-
DON, dié volgens DOMICAI.-
MET in 923 overleed. Men 
weet niets naauwkeurïger 
met betrekking tot den tijd. 
des overlydens van BERTA
RIUS» 

BÈRTAUD (JOANNËS), eer
ste" aalmoézeöïer der konin
gin CATHARINA DE MÈDICIS, 
kabïnets-sècfetaris en lectoc 
van HENDRIK I I I . , staats
raad, Abt van Aulnai, en 
eindelijk Bisschop van Séez, 
Werd, niet te €ondè-snr-
Nóirean, maar volgens H U -
ET , te Caen in 1522 ge
boren, en overleed in 1611» 



206 B E R. 

Hij stond naast HENBRIK I I I . , 
toen die vorst-vermoord werd. 
Hij had groot aandeel aan 
de bekeering van HENDRIK 
IV. BERTAÜD, de vriend en 
tijdgenoot van RONSARD en 
DJESPORTES , kweekte even als 
zij de dichtkunde aan, doch 
wist hunne gebreken te ver
mijden. Sommige zijner rust-
gedichten bezitten ongedwon
genheid en sierlijkheid. Zie 
nier een Voorbeeld derzélve ; 

Félicité passée 
Quï ne peut revenir, 
Tourment de ma pensee, 
Que n'ai je en te perdant 
Perdu Ie Souvenir i 

Men heeft van hem Chris
telijke, en ongewijde Gediclt-
*™.> '*$>'fangen, Liederen,-
Klinkdichten en Psalmen. 
Dezelve bieden eenige ge
lukkige overwegingen aan 
^ d i e o n g e l m f k i l ^ S : 

S S S ? een%« gemaakt-
heid bedorven worden: hij 
had dezen smaak in SENECX 
^P«t . Zijne zeden s S e n 
g e r geregeld 2 o o d r a ^ S 
?LBlssclloi>pelijke waardig-

Bi tb?8 ? e v e n ' e» ̂ e 
Ï E ? 1&Sele» des hove-

van mJ3ns«J)inagelaten, 

Hzwnnw IV. Hij was & 
oom van Mevrouw DE MOT-
TEVIIILE (zie dat artikel), 

• BERTHA.—Zie ETHEMM. 

BERTHA of BERTKADE, èè 
ter van CARiBEnT,bi/genaarai! 
met den grooten voet, wijl 
haar eene voet gcooter^ was 
dan de andere, weidnifg'e-
huwd aan PIPÏN ënVh 
alvorens hij den troon W 
klom. Toen die vorst te Sotj-
sons als koning was e t » 
werd BERTHA, ondank* 
de toenmaals >staan«' 
bruiken, met hem <¥ • 
troon verheven. OngêX 
feld wilde PIPÏN, door*5 

zijne eer met haar te**1 

haar met meer aanzier. 
ringen, en door het.*gJ 
kinderen meer doen ƒ 
digen, die hij voor «fe. 
heffing bij haarverf 
Wat l i e r ook van «**\ 
g e , BBRÏHAfcKWI**^. 
achting steeds ^ ^ h a a r 
ke haai; echtgen°ot * junfi» 
gehad had. * * « ? % , 
door haren geestevalli?|eij 
schoonheid de «-• j-etzij 
des hofs uittemake»'' J, 
nog daarenboven haren eI1 

te midden der leg<a tea 
uitschitteren, °vfa '-1" 
echtgenoot volgen0 enn 
zelfs te midden z i j n i e t 
togten niet verlatene* ^ 
was grootendeels al* ^d 
zorg, dat PipyN h e t„inr 
van de rust vanüipf.tfe\fc 
rijk te danken had,» ,üS. 
in den beginne door 
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ten beroerd werd, waarme
de, de veranderingen van di-
nastie gewoonlijk vergezeld 
gaan. Door hare innemend
heid won zij diegene in hua-
ne belangen, welke de goed
heid van haren echtgenoot 
het langst tegenstand had
den geboden. Déze Vorst 
raadpleegde haar dikwijls in 
de aangelegenheden van zijn 
rijk, en behoefde zich nooit 
te beklagen haren raad te 
zijn gevolgd. Het is na dit 
alles moeijelijk te verklaren, 
waarom' PIPYN in het ver
volg van zyne vrouw wilde 
scheiden, en er al de in
vloed, dien Paus STEPHANUS 
III. op hem had, vereicht 
werd , om dit voornemen niet 
ten uitvoer te brengen. Na
dat PÏPYN in 769 overleden 
was, bragtzij door haren in
vloed veel toe, om de eens
gezindheid, tusschen de ko
ningen van Neustrië en Au-
strasië te onderhouden. Nog 
was het BERTHA , die om de 
belangen van KABEL den 
Groot e, met die van DESI-
BERIÜS, koning der Longo-
barden, te vereenigen*, den 
eersten bewoog, vanlÏEMji.-
TitADE, zijne vrouw, bij 
welke hij reeds eenen zoon 
had verwekt, te scheiden, 
en met eene dochter vanDs-
SIDERIUS in den echt te tre
den. Deze Vorstin deed ee
ne reis naar Rome , alwaar 
zij met groote eerbewijzen 
ontvangen werd, en het ge
lukte haar Paus STEPHANUS 
te bevredigen, die door de

ze echtscheiding tegen K A -
REI. den (xroote was ingeno
men, maar die, zonder twij
fel om de redenen, die hem 
werden blootgelegd, en die 
hem vroeger niet welbekend 
waren» er eindelijk in toe
stemde. Bij hare terugkomst 
uit Italië bragt zij de nieuwe 
echtgenoote van KAREI. den. 
Groote mede, en het geluk
te haar, door hare zorg, om, 
ten minste voor eenen tijd, 
den vrede onder hare kin
deren te onderhouden. BER
THA stierf hoog bejaard te 
Choisy, in 783. Zij had bij 
PIPYN zes kinderen gehad; 
KAREI. en CARLOMAN , die elk 
eene onafhankelijke monar
chie hebben bezeten, GIL
LIS , die in een klooster, 
waarin hij was opgevoed, 
monnik werd; en drie doch
ters , waarvan er twee den 
sluijer aannamen, en waar
van de laatste tèMïlane aan 
den Graaf van Angers, moe
der werd van den beruchte»; 
ROËJCAND, den held zoo ve
ler Romanschrijvers.— Men 
vindt in de geschiedenis 
van Frankrijk verscheidene 
Vorstinnen, die den naam 
van BERTHA hebben gedra
gen , onder andere eene doch
ter van KABEL den Groote* 
en eene andere van PIPYN L , 
Koning van Aquitanië. 

BERTHA, dochter van I»o-
THARIÜS , vereenigde met al 
de bevalligheden van een 
aangenaam uiterlijk, geesfc 
en moed. Zij was eerst de 
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echtgenoot^ van THEOBAMI 
H . , Graaf van Provence, en 
daarna met ADALBERTUS I I . , 
Markgraaf van Toshanen. 
Zij maakte zich berucht door 
hare eerzucht en listige kunst
grepen. ADALBËRTÜS liet 
zich geheel door zijne vrouw 
geleiden, die hem dikwijls 
in eene taal zeide, welke 
zonder twijfel in die tijden 
edeler moest zijn geweest, 
dat Mj een ezel of een, vermo
gend Vorst Moest wezen. Zij 
wikkelde hem in eene menigte 
oorlogen met de mededingers 
naar den troon, welke zij 
begunstigde om hen daarna 
te verlaten. BERENGARIUS , 
koning van Italië, maakte 
zich van BERTHA, die, we
duwe geworden zijnde, eene 
zamenzwering tegen hem ge-
smeed had, meester, en nam 
haar te Mantua gevangen. 
Voor haren losprijs eischté 
"ij> dat zy hem de voor
naamste steden van Toska* 

nen zoude overgeven: zit 

Z'"ifi*eden opnemen, 

aan Tosill e Lucca > n a 

zelve fi/
e^en' d ien»<*-™ geaett dien tiid «TA* ^ g e h a d ^ ^ *g»** 

^ f è 1 f goeden ouden titS 
T , e d u i d e n ' z e g t « » e n n o i . 

••» 8«lks is zonder twijfel 

uit scherts, want BERTHA 
bevat op verre na de eenvou
digheid der eerste tij den niet. 

- BEUTHAULT (PETRUS) , fe 
Sens geboren , Priester van 
het Oratorium, en Hoog-
leeraar in de welsprekend* 
heid bij zijne Congregatie, 
is de schrijver van de M>' 
rus Qallicus in 12,° en van , 
de Florus jprancisc», in '• 
12.°, welke niet met de 
Florus Eomams kunnen ver-
geleken worden, overW'" 
1681 als Kanonik e n l f 
diaken van Chartres. ft» 
heeft van hem een dichtst* 
over de Stad Troje,gff 
Trém. Zijne verhandel!» 
De ara te Nawtes h^} 
gedrukt, is geleerd en wor« 
zeer gezocht. 

BERTÖEliEMI (JOANNB» _ 
mm) een schilder va& 6 j 
schiedkundige s***f'jL* 
den 5 M a a r t e teJ^ 
geboren. Met e g g ^ . 
aanleg voor de «"Vvsrfta 
de begaafd, kvveetóeW 

talen/onder ***%$, 
tersaan; hij b e g a ^ " 
•Booe, en werd bfl JOJ^ 
rugkomst, door eene .^ 

d e ^ h e t , W < r 
voorstellende, * ° h<JLtB» 
der twijfel onder de§\ .^ 
meesters van dien H' Lge-
s t e ^ b i j d e A k a d e m 1 ^ 
nomen: en er kp f tda j d e 
opgenomen dooreene» flflJ} 
rij van APOLLO, gle
den slaap endene $0. 
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PÉDOX aan zijne familie te~ 
rug te geven* De bekwaam
heid van BERTHELÉMI in het 
heschilderen van plafonds 
bleek uit de stukken te Fon-
tainebleau, in het Museum 
en in het Luxembourg uitge
voerd. Hij was zeer wel in 
de voor deze groote Werken 
vereischte vergezigtkunde 
ervaren. Deze schilder is 
te Parijs in 1811 overleden. 
.Hij-'Was onderwijzer bij de 
bijzondere teekenschool. 

BERTHELET (GREGORIUS), 
een , Benediktijner in 16S0 , 
te Berain , in het Hertog
dom Bar-le*-Duc geboren, én 
in 1754 overleden, was zeer 
ervaren in de kerkelijke 
Oudheden; hij heeft eene 
Traite historique et morale 
de .Vabstinence {Geschied
kundige en zedelijkeverhan-
ling over de onthouding), 
1731, in 4.° en verscheide
ne andere werken over de 
Kerkgebruiken, enz. in het 
licht gegeven. — Zie Dom 
CALMET , Bibliothèque de 
Lorraine. 

BERTHELS of BERTELS (JO-
ANNES) , een Benediktijner 
monnik te Leuven gebaren, 
Omhelsde het kloosterleven 
te Munster, alwaar hij in 
1576 tot Abt van dat kloos
ter werd verkozen, en tot 
dien van MptemachoiEch-
ternach in 1595. Hij moest 
de smart verduren, die Ab-
% «i 1596 door de Hollan-
* - * " . DEEL. O 

ders te zien p lu n d e r e n e n 
h«j zelf werd gevankélijk 
*™ Bolland gevoerd, van 
waarhy met terugkeferde, dan 
na voor hem en zijn e Rejj_ 
gieuzen eenen losprijs van 
16,000 kroonen te hebben, 
betaald. Hij is bekend door 
zijne beknopte Geschiedenis 
van het Hertogdom Luxem
burg , waarin hij de Graven 
Van Luxemburg van CLODION 
den langharige doet afstam
men. Pater BERTHOLET zegt, 
dat deze geschiedenis slechts 
eene aaneenschakeling van 
fabelen is; eene oordeelvel
ling, die niet van overdre
venheid en onbillijkheid i s 
vrij te pleiten. Sog heeft 
men van BERTHELS 17 Sa
menspraken over den Regel 
van den heiligen BENEDIC-
TUS» en de lijst der Abten 
van Epternach. Zijn stijl 
is wijdloopïg en onnaauw-
keurig. 

BERTHEREAU (Dom GREGO-
RIÜS FRANCÏSCUS) , een ge
leerde Benediktijner der Con
gregatie van den heiligen 
MAÜRUS , werd te Belesme 
in 1732 geboren, en omhels
de den Regel van den H* 
BENEDICTUS reeds in 1748, 
in de Abdij van Vendame* 
Hij volbragt de gewone Cur
sus in de Congregatie» en 
daar zijne Oversten lust voor. 
de Beoefening der talen in 
hem hadden bespeurd, zoo 
kweekten zij denzelvcn aan, 
en gaven hém meesters, dié 
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ïn staat waren, denzelyen 
met voordeel te ontwikkelen. 
Hij werd spoedig zeer» erva
ren in het Gfrieksch, het 
Hebreeuwsch, en zelfs in 
het Arabisch. Met deze kun
digheden uitgerust, werd hij 
mede gebruikt in de groote 
werkzaamheden der Congre
gatie , en de taak, welke 
men hem oplegde, was, om 
mcdetewerken aan de Ver
zameling der Fransche ge* 
schiedschrijvers in het ge
deelte der Kruistogten. Hij 
onderzocht de Aiabischehand-
schrïften en boeken der ko
ninklijke Bibliotheek en der 
Abbij van Saint-Germain-
des-Pres. Hij vervaardigde 
uittrekselen uit dezelve die 
hij .zorgvuldig vergeleek, en 
welke- hy de eene in het 
iftijn, en de andere in het 
Fransch vertaalde, en waar
van er vele met den' tekst 
vergezeld gaan. Er w e £ 
derüg jaren aan dat ondank-feare en^oeijejij^ k b 

f eet, dat in de handen van 
deszelfs vervaardiger - e S 
vruchten moest v o o r W S n ! 
»e o^yenteling had in'us-

tigd. E V V e r d e n v e r n i e -

*»oalK nT J b ö "» en. 
Zm** ^Pmiddelen, 

in eenen aan de behoeftig
heid grenzenden staat gela
ten , overleed hij den26Maari 
1794,, en zijne handschriften 
bleven is de handen zijner 
bloedverwanten. /Het is on
bekend, of er ook pogingen 
gedaan zijn , om dezelve ter 
kennis van het publiek te 
brengen; 'het zoude te be
jammeren zijn, Aat demi-
ver verlies voor dekteren, 
bij zoo vele andere %a<N' 
herstelbare verliezen g W ; 

werd, welke de zwijmelgeest, 
die gedurende eene reeks van 
jaren, Frankrijk %*W 
heeft, te weeg bragt. 

enen Maqasin ~.~ü- * .-
S.e'deel, bevat een -belang
rijk berigt van den Heer* 
SACY, over hef leven «n * 
werkzaamheden van dieng» 
leerden Religieus. 

BERTHET (JOANNES]» J 
1622, te Tarascov, *g 
Fransche VfiffiL', 
ches dn P*9*'** door 
maakte z ich .* fo l e°e» 
zyne kunde m g f t

i n g in 
levende talen- ^ij ,ïaar. 
de Sociëteit van Ï « K fr 
bij hij «enigen. W m$ 
maniora ondervvee°'^Jce-
onderwees hij dè ai» . o{CeB 
ne wetenschappen» eB 
voorbeeldeloos geheTzainen 
eenen buig- f * \ ^ 
geest verschillende * jjeii 
heden verzamelende. ,^r# 
heeft van hemgeleert^. 
l'mdeUngm ^^TL,W 
de onderwerpen: tfa «^f 
Uaansche ,Fransche>w 
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sche Klinkdichten ; Proven-
gale liederen; vrije gedich
ten; Puntdichten; Madri
galen en andere kleine stuk
ken in verschillende talen. 
Nadat hij de onvoorzjgtigheid 
had gehad, om uit nieuws
gierigheid de toenmaals be
ruchte waarzegster LA. Vot-
SIN te gaan bezoeken , beval 
LODEWIJK: XIV. , die daar
van kennis had bekomen, 
dat hij de Jesuiten verlaten 
moest. Hij begaf zich onder 
de Benediktijnen. 

BERTHIER (WILLEM FHAN-
cïscus), den 7 April 1704, 
te Issoudun in Berry gebo
ren, ging in 1722 in de 
Maatschappij der Jesuiten, 
en onderscheidde zich in de
zelve door zijne deugden en 
zijne kunde. Na te Mlois 
de humaniora, te Bennes en 
te Rouanen de wijsbegeerte , 
en de godgeleerdheid te Pa
rijs onderwezen te hebben, 
•werd hij in 1742 verkozen , 
om pater BRUHIOY te vervan
gen in het vervolg der His-
toire de Féglise Gallicane 
{Geschiedenis der Galü-
kaansche kerk), door Pater 
LONGÜEVAL begonnen. Men 
heeft hem de zes laatste 
deelen van dat werk te dan
ken , waarin alles de uitge
breidste kunde en de geoe-
fendste pen verraadt. In 
1745 vertrouwde meii hem 
de uitgave toe van het Jour" 
n«l de Trèvoux, welke hij 
t o t groote tevredenheid van 

het publiek en van degelet
terden tot aan de vernietiging 
zijner maatschappij i n frank-
rpk bestuurde. » Nooit, 
zegt de schrijver der Trois 
Siècles, nooit is dit dagblad 
belangrijker en nuttiger ge
weest, dan toen Pater BER
THIER er aan heeft gewerkt. 
Hij heeft in de verschillen
de, door hem vervaardigde 
uittreksels, eene wijsheid in 
de beoordeeling, eene zuiver
heid van smaak, eene gron
dige geleerdheid weten te 
verspreiden, welke het zeer 
te wenschen ware, dat men 
in alle dagbladen aantrof." 
Dit was echter het oordeel 
niet, hetwelk VOLTAÏRE, en 
de vrijgeestèn, die hij aan
randde, er over velden. Pa
ter BERTH'IER had een Lof
schrift vanLODEWIJK XV. 
door VOLTAÏRE, doch voor 
hetwelke die dichter in den 
beginne zijn naam niet had 
geplaatst, gehekeld. Dit was 
genoeg, om den schrijver 
der beoordeeling, tot het 
voorwerp van honende scherts 
en beleedigiiigen te maken, 
tot welke die beroemde matt 
niet bloosde zich te verne
deren. Nog erger was het 
toen de Encyclopédie en de 
Verhandeling over de alge* 
nieene Geschiedenis, in heÉ 
Dagblad van Trévoux met 
die gestrengheid beoordeeld 
werden , welke zij verdien
den. Doch al niogt Pater 
BERTHIER de goedkeuring der 
zoogenaamde wijsgeeren niet 
2 
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wegdragen, zoo werd hij toch 
door goedkeuringen, die van 
meer gewigt waren, daar
voor ruimschoots schadeloos 
gesteld. In 1762 verbond de 
Dauphin, zoon van LODEWTJE 
XV. hem aan de opvoeding 
de Prinsen zijne zonen, met 
eene jaarwedde van 4,000 
franken op de abdij vaniTlo-
lesnie. ha.' hetzelfde jaar 
moest hij de smart ondervin-? j 
den , de maatschappij, waar
toe hij behoorde , in Frank
rijk te zien ontbonden. Zijn 
eerste oogmerk was, om zich 
naat la Trappe te begeven, 
maar zijne Oversten stonden 
hem. zulks niet toe. Toen 
ïn 1764 den Jesuiten , onder 
straf van verbanning, eenen 
ben onteerende eed was op
gelegd, verliet Pater BER-
THIEU zijn vaderland, en be
paalde zijn verblijf te Baden 
enjaarna te Offenlurg. ln 

ï 2? ^ e v r i % i d t o r n e n 
hebbende in Frankrijk te
rug te iceeren, begaf hij zich 
naar Bourges', alwaar hij 
eenen broeder en eenen neef 
had _ die Kanoniken waren. 
*M1 bon zich reeds als ver
soen wanen, toen hij on-

KTSO* 1782 het *>"-
^ w g der geestelijkheid, 

^ j a a r w e d d e van loo0 

g j b a had toegekend; ]ffi 
naa er geen genot van. Dit 
geerend gunstbewijs, Ava* 
W den 9 December b S 

mA by a a n d e g e v o ] g e o 
;en 

van eenen val in den ouder
dom van ?8 jaren. Hef ka
pittel der hoofdkerk bmm 
een openbare hulde aan zijne 
deugden en bekwaamheden, 
door hem eene onderschei' 
dende grafplaats in deszelfs 
tempel te verléenen. JVa zij
nen dood heeft men de Psal
men en IsMAShhetFransch 
vertaald, met aanmerkingen 
en kantteekeningeit fa het 
licht gegeven: het eerateVfetK < 
in 8 dl.n in 12.™° P«»JJ> 
1785, herdrukt in 1788, in» 
dl." zónder aanteekeningen. 
het tweede, Part)'*, 1788,» 
dl.» in 12.o De aanmerkingen 
betreffen voornamelijk deze-
dekunde; dezelve zijn vol 
zalving, en doordringen een 
regtzinnighart. De tan»** 
keningen verklaren den WW 
lijken zin van den tefiT 

schrijver spreidt b£* 
eene ongewone k u n d e n 
dag, en bewijst g t j fet 
de bekwaamste uiüegg8r* 
behoeft onder te doen. f» 
hij het H e b r e e ^ c h ; ^ 

hi j , in eennaauv 
dérzoek, en vereflent 
moei je l i jkheden, Z oo^ 

den zin van den te»» 
bevattelijk.maakt..W* 
THIEB is duidelijk, « > - , 
al juist; hetwelk het J j , 
van eenen goeden b« .„ 
Het eenige verwijt J , 0 ^ ^ 
hem kan doen, / ^ j t o 
HOUBIGANT een wei»»» j e 
veel natevolgen ^en 
denkbeelden van Jien ge „ 
den Hebreër een vert*»8* 
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te hebben, dat dezelve niet 
verdienen. Welligt zal men 
ook oordeelen, dat hjj zich 
somtijds al te veel met woord
wisselingen ophoudt, waar
in de twijfelingen en de on
wetendheid beter zijn dan 
eene beslissing» Nog heeft 
men van Pater BERTHIER ee
ne Wederlegging van het 
maatschappelijk verdrag, 
(Béfulation du conlrat so-
cial), 1789, in 12.m° en zij
ne (Euvres spirituelies, 
(Geestelijke werken) 1811, 
5 dl.n in 12.m<>, een goed 
werk, dat om de zalving, 
die er in heerscht, door de 
godvruchtigen zeer gezocht 
wordt. De Heer MONTIOYE 
DE LA TOULOUBRE, een neef 
van Pater BERTHIER, heeft 
eene Geschiedkundige lofre
de van dien beroemden Je-
suit in het licht gegeven, 
Parijs, 1817 in 8.™ met 
portret. Dezelve is aan den 
Koning opgedragen, en werd 
te Bourges door den schrij
ver , bij de opening eener 
cursus van de Fransche let
terkunde , voor eene talrijke 
vergadering uitgesproken! 

BERTHÏER ( ALEXANRER ) , 
Maarschalk van Frankrijk, 
Prins van Meuchaïel en 
Wagram enz. werd den 20 
November 1753 te Versailïes 
geboren. Reeds in zijne 
vroegste jeugd ontwaarde 
men bij hein eenen grooten 
lust voor den militairen stand, 
et» zijn vader, die adjunct 

van den gouverneur van het 
hotel van oorlog Was , ver
schafte uit al ziju vermogen 
voedsel aan deze ontluikende 
neiging. . Zijne eerste stu
diën werden met roem be
kroond. Nog jong zijnde, 
kwam hij in hèt koninklijke 
Corps van Genie, en ging 
van hetzelve, eenigen tijd 
daarna, in het regiment der 
Lotharingsche dragonders o-
ver, waarbij hij tot kapitein 
werd benoemd. Kort daarna 
barstte dej Amerikaansche 
oorlog u i t , aan welken 
Frankrijk een zoo noodlot
tig aandeel nam. BERTHIER 
ging in denzelven onder de 
bevelen van LA FAYETTE over, 
en streed met moed voor de 
onafhankelijkheid der inwo
ners dier gewesten. De dap
perheid , die hij in den slag 
van de Ohio aan den dag 
legde, onderscheidde hem op 
eene eervolle wijze ondor de 
Fransche officieren, enbragt 
hem in eens tot den rang 
van kolonel. Hij was zulks 
nog toen de Fransche om
wenteling losbarstte. Aan 
gene zijde des Oceaans ge
woon , om zijnen geest, en 
welligt zijne eerzucht met 
denkbeelden van onafhanke
lijkheid en vrijheid te voe
den, omhelsde hij met eene 
soort van geestdrift de nieu
we leerstellingen zonder zich 
echter te veel onder de me
nigte van staatkundige nieu-
wigheidspfedikers te doen 
opmerken. Men had alfitoen 
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bekwame en onverschrokken (| 
veldheeren noodig om de in
vallen der vijanden te keer 
te gaan,. en om de binnen* 
landsche onlusten en muite
rijen te dempen. BERTHIER, 
die met de voornaamste aan
voerders in vriendschapsbe
trekkingen stond, werd tot 
majoor-generaal der nationale 
garde van Versailles be« 
noemd. In 1791 werd hij in 
hoedanigheid van adjudant-
generaal naar Metz gezonden 5 
en toen hij in het leger van 
den generaal LUCKNER ge
bruikt werd, droeg men henl 
den rang op, van bevelheb
ber van den generalen Staf. 
Van de grenzen teruggeroe
pen , werd hij in 1793 naar de 
Vendee gezonden, die toen
maals het tooneel der bloe
digste oorlogen was, en van 
don eenen kant, het schouw-

• *P?* aanbood van getrouw
heid, wonderen van dapper-
heid voortbrengende, en van 
den anderen de kracht door 
vermogende middelen onder* 
steund, vruchteloos worste
lende , tegen een ;hand vol 

fcf^ doop liefde tot hunnen God e n h ^ 

*^» hij hield zich met ROK-
v l ; f ' S a a n , h e t °P»ewen *an plans van het land • U\ 

^ b e l e g v a n ^ i d ; v ^ 

schoten , hij z c i f ont

ving er eene wond, en werd 
eenigen .tijd daarna tot di
visie-generaal benoemd. In 
1796 werd hij naar hetleger 
van Italië gezonden, alwaar 
zijn moed en zijne bekwaam
heid hem door den opperbe-s 
velhebber deden opmerken. 
De inneming van Ceva en 
Mandovië, het overtrekken 
van den Po en de slag van 
Lodi, waren even roo vete 
getuigen zijner d a ^ i d . 
De veldheeï BONAPARTE vet-
koos hem in 1797, om M; 
verdrag van Camp»®»11 

naar Parijs jovertebwnjft' 
Terwijl deze laatste te W . 
was, alwaar hij zich tot J 
n e n t o g t n a a r i ^ g f R ! 
maaktl , verving hem W 
MUERinhetbevelheWefi 
over het leger, en w j g j . 
toen uit, hetgene,ffa'' 
I-ARTE enkel op a W ^ 
den ridder B ' A Z « 1 ' B * ge-
gesteld, zelf a j j w j j het 
dert langen W „i^mn 
bewind een ^ C s , ten 
oorlog tegen, den .. „ staten 
einde- hem •*«>• Ui.[u\0 
tekunnenberooven;1» f. 

hitste..Sotéè VfKV^M 
gevaardigde der K & 
bij den heil genJ ^ 
opstand en de i M * ^ * 
het volk aan, e n /weitf" 
geesten optewinden. vf p 
zekeren dag barstte er* ^ 
roer: in het paleis » ^ 
afgezant uit, alwaar* ljeÈl 

woonkjk een groot aan ^ 
befaamde mannen, \lE! 
verklaarde vijanden ^ 
Pauselijk bestuur p 
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stonden, verzamelden. De
ze bijeenkomsten baarden aan 
Pius VI. eene groote on
gerustheid, en dezelve wer
den zoo talrijk en zoo klaar
blijkelijk vijandig, dat zijne 
Heiligheid verpligt was, de 
gewapende magt te zenden, 
om dezelve uit een te drijven. 
In plaats van al die mui te
lingen uit zijn huis te ver
drijven, en zich alleen aan 
de afgezondene bende te ver-
toonen, die zich alsdan ze
ker zou verwijderd hebben, 
trok JOZEF BONAPARTE met 
zulk een groot aantal gewa
pende manschappen tegen de
zelve op, dat de bevelheb
ber zich verpligt achtte,om 
geweld door geweld te keer 
te gaan._ De generaal Du-
PHOT , die- met den degen in 
de hand naast den ambassa
deur stond, viel bij de eer
ste losbranding. JOZEF BO
NAPARTE redde zich dadelijk 
naar Florence, van waar hij 
aan het Fransche bestuur een 
zeer logenachiig berigt, te
gen het hof van Rome zond. 
Het is thans bewezen, dat 
die oproerige beweging, door 
den afgezant zeïven werd 
aangevuurd, ten einde een 
voorwendsel te hebben, oni 
aan den pauselijken troon 
eenen laatsten slag toe te 
brengen. Vruchteloos bood 
de heilige Vader allerlei vol
doening aan, niets werd ge
hoord, en de generaal BER
THIER ontving bevel, om te» 
gen Rome op te trekken. Al " 

O 

te getrouw aan den wil eene* 
onbillijke magt, trok deze 
Veldheer de opperpriester-
Iijke stad binnen, en het 
was alstoen, dat hij aan Pms 
VI. de driekleurige cocaxde 
durfde doen aanbieden , hem 
uitnoodigende er zich mede 
te versieren (Zie Prus VI). 
Op. den 15 Januarij, den ver
jaardag zijner verheffing, ter
wijl de Opperpriester, op 
zijnen troon gezeten, .de hul
de der Kardinalen, en der 
grooten van het hof ontving, 
werd de Bepubliek uitgeroe
pen en het Pauselijk bestuur 
vernietigd. Pres VI. Werd 
buiten Rome gesleept, en die 
hoofdstad werd de prooi der 
Franschen. BERTHIER kon
digde op eene plegtige wijze 
het oppergezag des Romein-
schen volks af, stelde twee 
Consuls aan, en keerde naar 
Parijs bij diegene terug, wier 
bevelen 'hij zoo sehandebjk 
had ten uitvoer gebragt, en 
die hij in hunne misdadige 
oogmerken zoo wel gediend 
had. BONAPARTE vertrok naar 
Egypte en verlangde hem aan 
zich te verbinden. BERTHIER 
volgde hem, onderscheidde 
zich door zijnen moed in al
le gevaarlijke gelegenheden, 
en gaf dikwijls heilzame 
raadgevingen, die desniette
genstaande eene onderneming 
niet wel konden doen geluk
ken , die enkel vermetel 
zoude zijn geweest, indien, 
dezelve niet in het staatkun
dige plan van het Directo» 
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rium was gevallen , dat Bo-
NVPAKTE, wiens invloed het 
vreesde, wilde verwijderen. 
BEBTIUBV twam in *e« 
naaiuve vriendschapsbetrek
kingen* met dien veldheer, 
die naar mate de fortuin hem 
verhief» hem ook meer aan 
zich zocht te verbinden. .Hij 
had een zeer werkzaam deel 
aan de 'omwenteling van den 
IS Brumaire, werd bijna on
middellijk daarna tot Minis
ter van oorlog,. en opper
bevelhebber van het reserve-
leger benoemd. Toen de ge
schillen 'tusschen de Russen 
en de Oostenrijkers de plan
nen van den Generaal Str-
WAUOW verijdeld hadden, en 
dat de Russen den veldtogt 
verlieten, terwijl de Oosten
rijkers van hunne zijde den-
velven vruchteloos trachtten 
te onderhouden, trok RER-
THIER, in het gevolg van 
BONAPARTE, tegen de vijan
den op, onderscheidde zich 
door eene voorbeeldelooze 
dapperheid in den veldslag 
van Marengo, alwaar het 
Fransche leger, hoe dapper 
het ook wezen mogt, zich 
boven zich zelven Scheen te 
verheffen, en bijna door le 
nen % eenen oorlog ein-
2?' die no§ « n te' 
moeten voortduren. BER-
, "ER, „"^d i n den Z0I"er van 
«delfde jaar (1S0O) verko-
^en> om bet provisioneel 
Bestuur van Pièmont te re-
Rp'en, en kweet zich van 
*V*n last, tot de grootste 

jaren daarna ging hij in 
Spanje, de, wegen tot den 
trouweloosten inval banen, 
door eene onderhandeling 
welke men eenigen tijd daar
na, onder den titel van Fe»'-
drag van • Fontainebkcm in 
het licht gaf. Weldra ver
anderde in Frankrijk alles 
van gedaante; BONAPARTE, 
sedert langen tijd eerste Con
sul ,•• maakte zich van het 
opperste gezag meester, en 
liet op BjÉRTHiEB.een groot 
aantal der gunsten regenen; 
waarmede hij in htkm 
van zijn bestuur zoo mi». 
was. j}e voornaamste waai* 
digheid,.welke hij hentop
droeg, was die van Maar; 
schalk des keizettjjks; «!) 
verbond hem later meer bij
zonder aan zich door niemve 
weldaden, deed ««»,{?„ 
de veldtogten, welke hVm' 
dernam, dpor hein vergezel
len, en otidervond! " « J . 

ten zijner d a p P ^ 2 -
ner raadgevingen. " » ï de 

dom vaS J T « f * * Van 
belooning van 4en V>n*L. 
BERTHIER. Menvenvond« 
d e z i c h a l s t o e n . h o e ^ ; . 
buigzame man, dieg^ . 
lijk enkel zich z f f.l80

a
or 

Pleegde, dikwerf J* 
leende aan de verman*^ 
van zijnen gun s t e h n Swt. hoe dat gevoeUooze hart» 

voor iemand oog e*n
 tet, 

teedere genegenheid K°f. 
de, alS

gdier^elke j j i 
BERTJTIER scheen i°eteaT%&, 
In zijne Vorste'ifkefl 



B E R. 217 

digheid, benoemde hij hem 
ook nog tot Prins van Neucha-
iel en Valangin, tot Vice-
Connestabel van Frankrijk; 
en hoewel hij hem geen e 
kroon gaf, verbond hij hem 
echter met ëen Vorstelijk 
huis, door hem de hand 
eener Beijersche prinses te 
bezorgen. Zoo vele welda
den hielden echter BERTHIER 
in 1814 niet terug, om 
zich onder den standaard 
van het wettige gezag te 
scharen, en om aan het 
hoofd van al de Maarschal
ken, wier hulde en trouw 
hij den koning aanbood, den 
eed van getrouwheid aan 
tiODEwiJK XVIII. te zweren.. 
Den 4 Junij werd hij tot 
JPaii van Frankrijk benoemd: 
de koning vertrouwde hem 
eene der Compagniën van de 
lijfwacht toe. Tijdens de 
terugkomst van BONAPARTK 
in Frankrijk , volgde BER
THIER LODEVVIJK XVIII. in 
België, doch verliet hem 
weldra , om zich naar Beije-
ren te begeven. Deredenen 
dezer onverwachte scheiding 
zijn onbekend. Hetberigtvan 
zijnen dood deed eenige dagen 
daarna alle gissingen daar
omtrent ophouden; men ver
nam, dat hij was omgeko
men, door zich den 1 Juni] 
1815 te} Bainherg boven uit 
een venster nedertestorten. 
Gaarne wil men tot eer van 
dien veldheer gelooven, dat 
<l>t toeval onvrijwillig, en 
een uitwerksel der koorts 

O 

was, die hem bevangen had. 
Wat hier ook van wezen 
moge, men heeft niets met 
zekerheid dienaangaande 
kunnen ontdekken. BERTHIER 
was zeer ervaren in de wis
kunde , en in alles, wat den 
militairen staat betreft. Lan
gen tijd was hy bevelhebber 
van den generalen staf, en 
bezat voor dezen rang eene 
bijzondere bekwaamheid ; 
moed en eene groote koel» 
bloedigheid in het heetst 
van den strijd, waren de on
derscheidende kenteekens; 
van dezen veldheer. 

BERTHIER (VICTOR LEO-
POM>) , broeder van den voor
gaande, divisie-generaal, 
commandant van het Legioen. 
van eer, en Groot-kruis der 
orde van Bei/eren, werd te 
Versames, den 12Mei 1770 
geboren. Üit eene familie 
gesproten, die in de loop
baan der wapenen diensten 
had bewezen, ging hij nog 
jong zijnde, onder de poort-
wachten, en verliet dezelve 
in hoedanigheid van tweeden 
luitenant bij het regiment la 
Fère. In 1794 werd hij tot 
Chef de Bataillon en Aard
rijkskundig-ingenieur be
noemd ; in 1795 tot adjudant-
generaal bevorderd, werd hij 
in 1799 aan het hoofd van 
den staf van het leger van 
Napels geplaatst, en op het 
slagveld van Trebia tot Bri
gade-generaal benoemd. Voor 
zijn on den 18 en 19 Bra» 
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maire gehouden gedrag, Werd 
hem eene eer-sabel aangebo
den. In 1803 werd hij tot 
bevelhebber van den Genera
len staf Van het leger van 
Sanover en tot divisie-gene
raal benoemd. In 1805 en 
1806 maakte hij de veldtog-
ten mede tegen de Oosten
rijkers en Pruissen en over
laadde zich met eer bij den 
Slég van Austerlitz en de 
inneming van Lubèch. Hij 
is te Parijs den 21 Maart 
1807 overleden. DëHeerEc-
tXRV heeft in hetzelfde jaar 
eene Levensschets van hem 
in het licht gegeven. 

BERTHOMJ. - Zie SCHWARTZ. 

BEKTHOLDUS , BERNOEDUS 
of BËRNAM), een Priester vari 
Constans in de elfde eenw, 
vervolgde de Kronijk van 
HERMANUS CoNTRACTÜS , eett 
Monnik van Beic/iènau, van 
het jaar 1054 tot 1064. Hij 
voegde er de Geschiedenis 
vka zijnen tijd bij tot in 1Ó66, 
MÏ welk jaar men meent, 
dat hij gestorven is. Deze 
KroHijk is mét hare bijvoeg
selen , in het eerste deel der 
Oude lessen van CANISÏÜS te 
vinden. Nog zijn er ons van 
«ERTHOLDUS overgebleven 
fosse Stu/yes, ten voordee-
le van GREGORTOS VII . , van 
wien hij een groot voorstan
der was, en het Leven van 
WERJUNÜS GONTRACTUS heé 

*Wh van Miin in Zwitser-
t«nd bewaard wordt. 

BERTHOLDUS , de tweede 
Apostel des Christendoms on» 
der de Lijflandersy verkreeg 
na den dood van MEÏNHAIU>I 
van den Aartsbisschop van 
Bremen en Hamburg den last 
der Missie, en de Bisschop
pelijke waardigheid. Hij be
proefde de Letten tebekem\ 
doch vond verstokte harten, 
en zijnen dood ineengevecMj 
eerst zijnen opvolgM w » -
TÜS gelukte het, de UW 
aan Christelijke geta*11 

te gewennen, e» ^ . ^ 1 " 
lij£in werkelijke Christel 
te veranderen. 

BERTHOI.ET(BAUT^*;: 

£ t ó geboren, was eenJ 
bekwalm schilder. « 

tep«^> ais nato^ 
demie en onderWJ^ 
genomen. De P°ote

t%{ 
tijner-Kerk d t o r j g ^ 
van hent eene •#" meeg. 
te zi ner s c h i i ^ t vo0t. 

al AeBelceeiM^fL^ 

woordige hoofdkf* „„. 
naam, van welKf• #« 
LET kanonik w * lL j fW ; 

meivaart der MUI».. m!r 
eene Opweliim J J w te 
ms enz. Hij overJePi' 
Luik, in 1675. - * l 

BEBTHOIBT ( Jo f f e r 
Jesuit, te S * " 1 " ^ ' 
togdom Luxemburgs^' 
en te Lui/i in l7Da 
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den, is de schrijver eener 
Geschiedenis der instelling 
van hel feest van hetAller
heiligste Sacrament, Luik, 
1746, in 4. t0 alwaar men 
een weinig meer oordeelkun-
de in zoude wenschen; en 
eener Kerkelijke en burger
lijke'Geschiedenis van hel 
Hertogdom Luxemburg en 
het Graafschap Chïny 6 dl.11, 
•in 4 t 0 , een langwijligwerk, 
zonder veel orde geschreven, 
doch waarin men schrander
heid en belangrijke zaken 
aantreft, welke men vruch
teloos elders zoekt. Deze 
geschiedenis wordt thans 
veel meer gezocht dan ten tij
de der uitgave, in 1742; Nog 
heeft men van BERTHOLET , 
de Oude Geschiedenis van 
Arlon ten onregte aange
rand, Luxemhurg, 1744, in* 
S.vo Arlon is eene stad van 
het Groot - Hertogdom» 

BERTHOIXET ( CLAUOIÜS 
LODEWIJK), in 1756 te Tal-
loire, in Savooije geboren , 
was een der beroemdste schei
kundigen onzer eeuw. Voor 
de Fransche omwenteling 
was hij doctor in de genees
kunde , en verwierf door zij
ne kunde en scheikundige 
werkzaamheden zoo veel 
roem, dat hij naauwelijks 
vier en twintig jaren oud 
zijnde, tot lid der Akade-
mie van wetenschappen werd 
henoemd, en na elkander, 
in die van honden, Turin, 
Ruarlem en andere geleerde 
Maatschappijen van Europa 

werd opgenomen. Ook werd 
hij in 1795 bij de stichting 
van het Instituut lid van 
hetzelve. Hij vergezelde B O 
NAPARTE in Egypte, met 
wien hij in Italië reeds in 
betrekking . was gekomen. 
Bij zijne terugkomst werd hij 
in den, behoedenden senaat 
benoemd, en men gaf hem 
het senateurschap van Mont-
pellier. In 1814 stemde hij 
voor de vervalling van N A 
POLEON , en werd door L O 
DEWIJK XVIII. tot pair van 
Frankrijk benoemd. Deze 
waardigheid heeft hij behou
den tot aan zijnen dood, die 
den 6 October 1822 plaats 
had. Onder de talrijke ont
dekkingen , welke de kun
sten aan dezen beroemden 
scheikundige te danken heb
ben , moet men zijne behan
deling tellen , om zoet wa
ter op de schepen te bewa
ren, en vooral de volmaking , 
die hij gegeven heeft aan het 
bleekên, der plantachtige 
zelfstandigheden. Men heeft 
van BEitTiioi,r,ET: 1.° Obser* 
vations sur Vair {Waarne
mingen over de lucht), 1776. 
— 2.° Elémens de l'art de 
la teinture (Grondregelen 
der verwkunde), 1791, in 
8." — 3.° Essai destatique 
chimique (Proeve van schei
kundige weegkunde), 1803, 
2 Dl.« in 8.° Dit werk, 
dat in het Engelsch en in het 
Italiaansch is vertaald, gaat 
voor een der schoonste ge
denkstukken onzer eeuw door. 

11 — 4.° Recherches sur les 
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Uis de VaMniié (Nasporin-
gen over de verwantschaps
wetten.) — 5.° Cours de 
cïiimie des suhsiances ani
males (Scheüuhdige Verhan
deling over de dierlijke zelf-
slandigheden) vóórkomende 
in het dagblad der Polytech-
nike school; en eenige an
dere geschriften over dezelf
de wetenschap. DeFransche 
Vertaling van RIFFAUIA1 van 
hei.Stelsel der scheikunde 
door .THOMSON, heeft hij met 
aanteekeningen, en eene voor
rede verrijkt, Parijs ,1809, 
2 DLn in 8.° — 6.° Metho
de de nomenclature chimi-
que {Wijze eener scheikun* 

"4ige naamlijst), welke hij 
metliAvoisiEii JGUYTON-MOR-
VEAU en FOURCROY, Parijs, 
1787,, in 8.° heeft in het 
licht gegeven, is grqoten-
deels zijn werk, en zou vol
doende zijn, om hem inden 
rang der scheppers van de 
nieuwere scheikunde te plaat
sen. 

„ BERTHOUD (FJGRDINANB) ,"' 
h 1727, te Planceffiont, 
w het Graafschap Nevfcha-
tel geboren, was tot den 
geestelijfeen stand bestemd, 
doch w e r d aoor 2 j j n e h a r t s -
togtelijke neiging tot de 
werktmgkundemedegesleept, 
£W» vader liet hem dus h 
«et uurwerkmaken onderrig. 
te«> Daarop begaf zich BER~ 
J»K«ID naar Parijs, alwaar 
"Hl sedert 1745 zijne uituum-
^ d e zee-uurvvcrken vervaar-
fll8tte, welke door de Fran 

sche zeelieden algemeen ge
bruikt werden. Hij overleed 
in 1807, en liet betrekkelijk 
zijne kunstverschillendewer-
ken na. Zijn neef hm-
WIJK BERTHOUD, zijn knree< 
keling, en de erfgenaam zij
ner talenten, overtreft hem 
nog. De zee-umw£en van 
denzelven, welke zoo naauw-
keurig zijn, dat zij i« affe 
jaargetijden dezelfde ml- , 
matigheid en beweg^ op
houden , zijn thans m 4e 
handen van alle zeevaarders. 

BERTHULPHVS» koningva» 
Mercia, volgde zijnen broe* 
der Witglaph op, 4» J 
839, óf, volgens anderen, J . 
837 overleden was. W »* 
viel de Moor, BOPEBIJ 
die de Galliërs regeerde» 
BERTHULPHUS aan, eni _ .haalde'op hem velevoo dj 

len. Nadat E ^ E W V ° S 
koning van Wessefdyer' 
voor BERTHUI-PHDS.,"DËBICB 
klaard, vraa^» l is, le. 
den vrede, ^ « T t & i t 
lijk v e r l e e n i ^ ï ; M e ^ 

de Deenen ï»8 W \ i e pen « 
waren gevallen, " r gEïl. 
over het l igchaan^ t h o o ö 

wilde biede». , J P ^ L , en 
stierf in hetzelfde jaa 
werd door BÜTHBPD m 
volgd. 

BERTI (JOANNES bj^% 
TKTS) den 28 M e x . J & h 
Serravezza, e e n \ ° „ oB

ieI 

dorp, geboren, Sin»-iineH' 
de orde der Aug"^11 
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Hij werd naar Rome gezon
den, en aldaar tot algemeen 
assistent van Italië benoemd; 
en deed er zijne volledige 
Verhandeling over de God
geleerdheid drukken, 8 Dl." 
in 4. t 0 , welke hij aan Paus 
BENEDICTUS XJV. opdroeg. 
Wijl hij er de onmogelijk
heid van'den staat der zui
vere natuur in beweert, zoo 
veroordeelden eenigje Fran-
sche Bisschoppen, onder 
welke de Heer LANGÜET, 
Aartsbisschop van Sens, zij
ne leer; maar BENEDICTUS 
XIV. vond niets berispelijks 
in dezelve (Zie BELELII). 
BERTI schreef de Verdedi-
ging zijner leer,, in 2 Dl.» 
in 4-t0 Keizer FRANCÏSCUS 
I . , Groot-Hertog van Tos-
haneto, gaf hem eenen leer
stoel in de Universiteit van 
Pisa, met eene aanzienlijke 
jaarwedde.' Het was in die 
stad, dat Pater BERTI den 
26 Mei 1766 overleed, na 
in het licht te hebben ge
geven: 1.° Histoire ecclesi-
antique (Kerkelijke geschie
denis) 7 Deelen in 4."> — 
2.° Eene verkorte uitgave 
defzelfde geschiedenis, ' 2 
Deelen in 8.VD, eene magere 
compilatie, zonder orde, zon
der keuze, vol beuzelingen, 
valschheden en partijdigheid. 
In de eerste uitgaven, on
der andere in die van. 1748, 
vjjndt men in de voorrede 
van het tweede Deel, eene 
soort van herroeping van 
"«gene, wat hij in de eer
ste, ten opzigtevanhetJan-

senismus gezegd had. De 
schrijver beproeft, om zijne 
gewaande dwalingen, ilooc 
een, eenen bondige en zich 
gelijk blijvenden geest on
waardig, gesnap te herstellen. 
Hij verheft de hoofden ea 
raddraaijers der partij tot va. 
de wolken, en vernedert de
gene, die hen bestreden 
hebhen. Hij heeft door dit 
middel gemeend zijn boek 
aan de vergetelheid te ont
trekken , en zelf door de 
ingewijden der sekte gepre
zen te worden, waarin hïf 
zich niet bedrogen heeft. 
» Indien gjj gerucht wik 
maken, zegt een beroemde 
schrijver, zoo verbindt «aan 
eenige partij, en verontrust 
u vóór het overige nergens 
over." — 3.° Verhandelin
gen, Zamenspraken, Ant
woorden, Akademische Be' 
devoeringen enz. Al deze 
werken zijn in ééne uitgave 
in fol. te'Venetië veteenigA. 

BERTIER (JOZEF STEPHA-
NUS), in 1710 te Aim, in 
Provence geboren , ging ia 
de Congregatie van het &-
ratorium, onderwees met 
roem de. wijsbegeerte, em 
begaf zich, onder zwakhe
den gebogen, in het gesticht 
zijner orde te Parijs, al
waar hij den 15 November 
1783 overleed. Een groot: 
voorstander van het stelsel 
van DESCARTES zijnde, maak
te hij het zich tot eene wet 
er niet van aftewijkenl Zij
ne werken zijn: l.° Bisser?. 
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tatioti ou Ton examine si 
l'air passé dans Ie sang 
(Verhandeling> waarin on
derzocht wordt of de lucht 
in liet bloed overgaat) 1739. 
— 2.° Physique des comè' 
tes (Natuurleer der Staart» 
sterren) 1760, in 12."»° —-3.° 
Physique des corps animes 
(Natuurleer der bezielde 
ligchamen) 1755, in 12.™ 
Hij was corresponderend lid 
der Akademié van weten
schappen van Parijs, en lid 
der koninklijke maatschappij 
van Londen. Hij was te 
Montmorency, alwaar de 
Oratoristen een gesticht had
den, met J. J. ROUSSEAÜ 
"bekend geraakt, en bezocht 
hem somtijds zelfs wanneer 
ROUSSEAU Parijs kwam be
wonen. Hij had gelegenheid 
gehad, de zonderlinge ge
woonten van dien berüchten 
man optemerken, en dit 

" maakte somtijds het onder
werp zijner gesprekken uit. 

BERTÏER(JV.), bewindheb
ber van Parijs, Staatsraad, 
was eèn der eerste slagtof-
fers der Fransche omwente^ 
ling. Hij werd in de maand 
J">] 1789 hij het volk aan
geklaagd, als het bestuur 
over de legerplaats van Saint-
Vems voerende, alwaar het 
«ot «eszelfs legerbende ver
zamelde , als patronen aan 
«f soldaten uitdeelende, en 
2ich van duizende middelen 
««dienende, om den prjjg der
f d e n te doen rijzen* Na. 
^ W v o l k , na deinneming 

van het Bastilk, in 1W, 
FOULON , den schoonvaiw 
van BERTIER vermoord hadj 
nam het den schoonzoon fe 
Compiègne gevangen, geleid
de hemnaarParijs en door-
stak hem, bij deszeJfs iiv 
trede in de stad met ver-
scheidehebajonetëtefren. Men 
dwong hem vooraf het be-
bloede hoofd van zijnen 
schoonvader te kussen, en 
nadat hij 'te nudda ta<* 
dubbele foltering den S«f 
had gegeven, weiden lf hoofd en zijn hart op e 

punt eener lans gepla* 
en alzoo door zijne geW 
met bloed bezoedelde> jwj 
denaars door de stad roni 

dragen. 

. BERTIN (NICOUAS), «J 
schilder en leerlmg van̂  
TBNBT en B O U M ^ % 
Oude, werd % f ; r > 
1664 geboren. *f jfe 
was e^n beeWho'jgund6 
Akademié van^"2

 4eïl0m 
kende hem i" d<7. eeïste» 
van 18 jareiW^.fl. later 
p« j s toe ,%nn a ^ e r l ) ) i j f 
als lid aan. ** «ne ta* 
van Home gaf aan j„,aW 
lenten de grootste J kee,i 
In Frankrijk t e r 7 L t < 
zijnde, werd hij -tot» U 
der 'der Romeinse^ # ; 
benoemd; maar nu"" p 
die gevolgen zouden _̂ oJ!,e 
gehal, indien h y « a a > 
ware teruggekeerd, en, 
hem d i e a f e « J ^ 
LODEWIJK XIV. 
vorst van MenZ •. 

die 
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Beijeren, gebruikten hem 
beurtelings aan verschillende 

. werken. De laatstgenoemde 
wilde hem door zware jaar
wedden aan zich verhinden, 
maar BERTIN kon nooit be
sluiten zijn vaderland te ver
laten. Hij overleed te Pa
rijs in 1736, vol van het 
godsdienstigste gevoel. Zijne 
manier was vol kracht en 
bevalligheid; hij muntte voor
al uit in kleine schilderstuk
ken. Er waren verscheidene 
stukken van hem te Parijs, 
in de kerk van Saint-Leu, 
in de-Abdij van Saint-Ger-
main-deé-Prés en in de za
len der Akademie. 

BERTIN (JOANNES) , Bis
schop Vannes, te Peri-
gweux in 1712 geboren, werd 
in 1746 tot Bisschop ge
kalfd. Eenstemmig met bijna 
al de Fransche Bisschoppen 
ten opzigte van de te neme-
ne maatregelen, om de be
sluiten der Kerk, door die
gene , welke de Bulle Unige-
nitu* verwierpen te doen, 
eerbiedigen, zoo had hij in 
de zaak der weigering van 
Sacramenten, zijn deel in 
de parlementaire vervolgin
gen. In 1754 werd-hij door 
een dier hoven tot eene boete 
van 6000 franken veroor
deeld. Eenigen tijd daarna 
maakte men zich van zijne 
inkomsten meester. Zulks 
deed hem echter niet wan
kelen; hij ging voort met 
datgene te doen, wat hij 
weende zijn pügt te zijn: 

hij was in 1749, bij de Con-
ferentiën tegenwoordig, over 
het Herderlijk onderrïgt van 
den Aartsbisschop van Tours 
en bij die van 1753, ten 
opzigte van het werk van 
Pater BERRÜYER. Hij was 
een ijverig, godvruchtig en 
stichtelijk prelaat, en over
leed in 1774. 

BERTIN (ANTONHTS) , ka
pitein der ruiterij , werd op 
liet eiland Bourbon, den lö 
October 1752 geboren. Hij 
kwam in Frankrijk in den 
ouderdom van negen jaren , 
en völbragt zijne studiën 
met veel lof in het cpllegïè 
van Plessis. Reeds in den. 
ouderdom van 20 jaren maak
te hij zich in de gezelschap
pen door even zoo natuurlij
ke als bevallige verzen be
kend. In 1773 kwam er 
eene verzameling derzeïve 
in het licht, die zeer gun
stig werd opgenomen. Joe
gen jaren daarna, versche
nen zijne vier Boeken der 
iïlinnegoden, die zijnen romi 
bevestigden. Eene schitte
rende verbeeldingskracht 9 
verzen vol denkbeelden eis 
gevoeligheid , deden hem met 
den PRQPERTIUS derLatijnea 
vergelijken , van wien inea 
gesjegd heeft, dat bij enkel 
scheen te willen beminnen, 
omdat hg wilde schrijven. 
Hij was de boezemvriend van 
ÜPARNY, zijneh landgenoot, 
die (doch nog gelukkiger) 
de verliefde dichtkunde ook 
beoefende j. noodlottig talent, 
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dat dikwerf den smaat be
derft door den zelven tebeu-
zelachtig te maken, en al
tijd het hart bederft, door 
hetzelve met gevaarlijke beel
den en schilderingen te ver

leiden.' In 1789 stak BEK-
TIN naar Saint-Domingo o-
ver, om er met eene jonge 
Creole (*), met welke hij 
te Parijs in kennis was ge
raakt , te huwen. Op den 
zelfden dag na het eindigen 
der huwelijks plegtigheden, 
werd hij door een hevige 
koorts aangetast, aan welke 
h i j , na verloop van zeven
tien dagen in den ouderdom 
van 38 jaren overleed. Zij
ne werken in 1785 verza
meld en uitgegeven, zijn in 
1802 en in 1806 herdrukt 
geworden. Behalve zijne 
reeds aangevoerde Gedich
ten vindt men in dezelve 
eene Reis door Bonrgondië 
in onrijm en in dichtmaat, 
in den smaak van die van 
CHAPELLE en BACHAMONT. 
Bevalligheid in de denk
beelden , rijkdom in de schil? 
deringen, verscheidenheid 
in de wendingen, gevoelig
heid en bekoorlijkheid in 
de uitdrukkingskracht, zie 
daar wat dezen schrijver 
b»zonder onderscheidt; als 
wensch heeft h$ zich zel
den in ^ e z e tei^e dichtre-
""1~ afgeschilderd; 

En amitié fidele encor pk 
qu'en amour, 

Tout ce qu'aima mon CM 
il 1'aima plus d'un jour. 

Als vriend van DEMM,&« 
LA HARPE, ware het ie 
wenschen, dat hij zich, s». 
als de eerste kon beroemen* 
niets in zijne werken ft 
hebben, dat de teederstt 
ooren kon kwetsen, of w • 
hij , zoo als de tweede <fe > 
jeugdige dwalingen to«««-
ken hersteld had, dieeê n 

verlichten wijsgeer en een» 
Christen waardiger zij«« 

BEBTIN (EXÜPÈUE-, 
een geneesheer te ^ r f 
in hit Bisdom B#*»& 
boren, onderscheidde > 
in zijn beroep te ^ ; « ; 
te Parijs. Hij **£ 

van Aen/mpodar b j j " 
Men zegt, dat die m 
hem dwong, fl.Jtegen-
bloedige • t r a f r J g S k U 
\ro<wdigte*uB/-£ foötv«* 
dat hof hei;«f.|K j , M l , .^ 
la,ten; dat H lïl

a j a t ¥ 
terugkwam, *"f „on jnyW 
bloedtooneelzugn;n

atZij; op hem had g?&au•> ^ 
ne verstandelijk^ pi 
er door ontsteld tf» ^ 
handschriften TZnnu^ 
spreken deze W^^i 
'tegen, die d o o r G * ^ , den schrijver ^ n e r g ^ 
verhaald wordt, * 

«*) Een 

Ver*» 1 
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ook van wezen- moge, BER
TIN genas weder, en begaf 
zich naar Bennes, alwaar 
hij in 1781 overleed. Hij 
heeft eene volledige ontieed-
Jiundige Verhandeling ge
schreven , waarvan hij de 
Beenheschnjving, in 1753, 
in 4 Deelen in 12.mo heeft 
in het licht gegeven. 

BERTIN (ANTONIUS), Pas
toor te Èeims, werd te 
Droupt'-sur-B&le, in Cham
pagne in 1761 geboren, vol-
bragt zijne studiën op het 
Goliegie en daarna op het 
Seminarie van Troyes j. en 
kort nadat hij tot Priester 
was gewijd, werd hij als 
Kapellaan naar Barbonne, 
in het Bisdom Meauoe ge
zonden;, welks • Bisschop 
hem in 1802, de Pastorie 
van den heiligen REMIGIUS, 
van Reims toevertrouwde. 
In déze betrekkingen spreid
de hij eene onvermoeide zorg 
en eenen rusteloozen ijver 
aan den dag; zijne kerk, 
een trotsch gedenkteeken der 
elfde eeuw, bevond zich in 
den treurigsten staat, ten 
gevolge der onnoemelijke 
heiligschendingen, die er 
gedurende de omwenteling 
in bedreven waren. De vloer 
des tempels was opgenomen, 
het graf van den heiligen 
REMIGIUS omvergehaald, de 
groote 'krponkandelaar met 
armen, die het koor der kerk 
^«•sierde, was verdwenen. 
Door de godsvrucht zijner, 
- IV. .DEBT.. . >' •'.' • p 

parochianen optewekken, en 
door zelf de grootste bezui
nigingen in acht te nemen, 
gelukte het den Abt BERTIN, 
al deze verwoestingen te 
herstellen. Hij liet vervol
gens door een zijner paro
chianen dertien schilderijen 
voor den kruisweg schilde
ren; en bepaalde zich niet 
tot deze goede werken. Se-, 
dert langen tijd was het on
derwijs der jeugd eene zij
ner eerste Zorgen geweest, 
en hij schreef te dien einde, 
verscheidene schoolboeken, 
die zelfs thans nog zeer op 
prijs worden gesteld» Dè 
Abt BERTIN onderscheidde 
zich evenzeer in het pre
dikambt en verwierf de lief
de en den eerbied van al zijne 
parochianen , welke zijnen, 
dood den 30 Julij 1828 voorge
vallen , hartelijke tranen toe
wijdden. Zijn Levenslerigt 
is in het Annuaire du De
partement de la Marne, 
voor 1824 opgenomen. Zie 
hier de lijst zijner werken: 
1.° Elémèns d'Histoire na
turelle, exiraits de BïïF-
JFON , de VALMOXT DE BOr 
MARE, PLVCIIE, RAT, et 
plusieurs autres- naturalis-
tes modernes (Beginselen der 
natuurlijke Historie, ge
trokken uit BuFFoiïi VAL* 
MONT DE BoSIABE, PLV-
CHE, RAT en verscheidene 
andere Iièdendaagsche na
tuurkenners) , ÏSOI i inl2.vo 
— 2.° jElémens de giogra? 
pliie, exiraits de (HvTgRiE s 
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XJACBOÏX, VOSGIEN, ME$-
TELLE etc, (Beginselen der 
Aardrijkskunde, ontieenduit 
GVTHRIE, LACROIX, VOS
GIEN, MENTELLE, enz.), 
1802, in 12.vo — 3.° JJ* 
jeune Cosmographe, ouVes-
cription de la terre et des 
eaux (Be-jonge wereldbe-
schrijver, of beschrijving^ 
xan heiland en de wateren) 
1790 in 12,o _ 4-° Esquis* 
se d'un tableau du genre 
humain,' o'u IntroducUon a 
la géograpïtie (Schets van 
een tafereel van het men-
schelyke geslacht, óf Inlei
ding tot de aardrijkskunde). 
5.0 Discours prononcé Ie 5 
Juin 1814, au service so
lennel de h. L. M. M. Lorris 
XVI. ,Eovis XVIL, de la 
Eeine de France, MARIE 
AXTOINETTE , de Madame 
JELISABETH en de Monseig
neur Ie duc d'Enghien (Rede 
den 5 Junij' Ï81éuitgespra-
hen,lij denplegtigendienst 
tan H. H. M. M. EODEWIJK 
XVI., LopEwiM XVII. der 
Koningin van Frankrijk, 
MARIA ANTOÏNETTE, van 
Mevrouw ELIZABETH: en 
Mg>* den Hertog van Eng-
hiënV — 6-° Instrmtion 
*«"* les devoirs des sujets 
envers leUrs gouverains, 
Prechee Ie 8 Octolre 1815. 
y^eerrede over de pligten 
der onderdanen, omtrent 
hunne Vorsten, uitgespro
ken den 8 ÖcfoSer 1815v 
•*- ï'0 Instruction iur fa 
™ffté de craindre Dien 

* * * « w w Ie Roi,prêchée 

t 

Ie 6 Aoét 1816 (Leemt 
over de noodzakelijklmiu 
God te vreezen en den fa 
ning te eeren, den 6 k 
gustus 1816 uitgesproH 
Z- 8° Mémoire surlesmn. 
(Verhandeling over deiè 
ving des Konings) 1819. 

BERTimJSofBEn^g 

van Constans %®f*\\lw 
het k loos ter leven^^ . 
van iMXeml aanvaâ  J J 
w a S de neef va» den > , 
een OMEBUS, een reug 

Bisschop yan . , i e 1^0 

volgde er zi]f" jjii 
wal hem b e h u l p ^ J , 
ontginnen van d « n f „ ^ 
datëBÏSdom, togj,4 
woest was- h™tVvsf. 
dat gewest? Ajjj* ^ 
naaittd,• -b* S . W ^ 
had, gaf « W ^ 
Sithieu, on%elita^f 
te stichten- " oTVetodif 
hetzelve Af?*- V*oBf' 
getal ï e l i g ^ n „ v a n f 
die onder aele« e e f tE»' 
heiligen B E B ^ d e n . ft 
g e l a c l t i g l e ^ n u I l # 

Was 
hun abt B ,Avo0r^ 

heeld. Eenige»^ 0 6 p ! j 
nen dood, die j j h n a a t^ 
had, begaf M l " * ! * * * 
kleine *&**£&& 
alwaar hij * > ^ > 2 in de grootste g e V J # 

£*&&% 
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derijen benijden , die zij be
zitten, met derzelver ont
ginning waren belast gewor
den , zoo als de religieuzen 
van den heiligen BERTINUS , 
zoo zouden onze schoonste 
akkers nog heidevelden zijn. 
De abdij en de kerk van het 
eiland Sithieu, die een der 
schoonste sieraden van de 
stad $t. Omer zyn, hebben 
gedurende meer dan vier hon
derd jaren den naam van den 

'Vorst der Apostelen gedra
gen , maar reeds sedert meer 
dan vijf honderd jaren, dra
gen zij dien van den heili
gen BERTINUS , en wel, om 
de overblijfselen van dien 
Heilige , die men er van alle 
kantel* komt bezoeken.. De 
kerk, een der schoonste ge
bouwen in den Gothischen 
smaak, die er in frankrijk 
bestonden, was een van de 
schoonste sieraden der stad. 
De zeer rijke inkomsten der-
zelve , had men aan de mild» 

, dadigheid van KAREI. den 
Groote , van de andere Kei
zers en van een groot aan
tal Vorsten en beroemde Pre
laten te danken. Het Room-
sche Martyrologium, maakt 

• van den heiligen BERTINUS 
op den 5 September melding. 

BERTIÜS (PETRUS) , te Be-
veren t in de provincie West-
Vlaanderen, in 1565 gebo« 
ren, Hoogleeraar der wijs
begeerte te Leyden, werd 
van zijnen post beroofd, wijl 
™j de partij der A^minianen 

omhelsd had. Hij begaf zich 
naar Parifv, alwaar hij in 
1620 het Protestantismus af
zwoer, met den post van we
reldbeschrijver d e s komWs 
bekleed, en als overtallio-
koninklijk Hoogïeeraar der 
wiskunde benoemd werd, ter
wijl hem tevens den titel van 
Geschiedschrijver van Frank' 
rijk werd verleend. Hij 
overleed in 1629. Zijne aard
rijkskundige werken worden 
meer op prijs gesteld, dan 
al wat hij over de Gfomaris-
ten en Arminianen heeft in 
het licht gegeven." Men heeft 
"van hem: 1«° Commentario-
rum rerumgermanicarumU-
tri tres, in" Ï2fi At/ister-
dam, 1635. Er komt in dit 
kort begrip eene vrij goede 
beschrijving van Duïtsc/iland 
voor, en eerie kaart van hefc 
rijk van KAREI, den Groote. 
— 2'° Theatrtm geographifê-
veteris, 2 dl.n in fol. Am-< 
sterdam, 1618en 1619. Deze 
verzameling , die bijna al de 
oude aardnjksbesch rij vingen 
door geleerde aanteekenirigen 
opgehelderd , bevat, is zeld
zaam , en wordt zeer gezocht. 
Hij heeft een kort begrip 
van dezelve geleverd, Pa
rijs 1630 in 4.to __ 3.° §r^ 
dis terrurum exmentePok-
pomi MELM delineatus, 
Parijs, in fol. —,_ 4-° Tabu-
larum geographicarim con-
tractarum, lib. VIL Am
sterdam , lé iS in 4.w — 
5-° Veteris geogmpMm ta-
foila, Patijs, 1628 ia fpï. 
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•—6-° Notitia episcopatuum 
Gattioe, Parijs 1625, in 

fol. — 7." De ageribus et 
pontibus, Parijs, 1629» in 
8.vo eene verhandeling, bij 
gelegenheid van den dijk vari 
Bochelle vervaardigd. —• 8.° 
Introductio in universum ge-
ographiam , in 12.° Al deze 
werken worden door degene, 
dié de aardrijkskunde beoe
fenen , of over deze weten
schap schrijven , geraad
pleegd. Hij is de schrijver 
der Voorrede, welke aan 
het hoofd van sommige uit
gaven van De consolatiöne 
philosophiee door Boëraus 
voorkomt, Eeyden, 1633, 
in 24.° 

BEBTIUS (ABRAHAM), oud
ste zoon van den voorgaande, 
werd te Leyden, den 15 , of 
volgens anderen den 25 Maart 
1610 geboren, ging in de 
orde der Karmelieten van 
C/tarenton en legde er den 
29 Juni) 1628, onder den 
naam van PETRUS mn het 
guts Gods zijne geloften af. 
»« stichtte te Leyden eene 
Kussie, welke hij van den 
? o b e J ; i s \ 6 5 4 t o t J d e n 4 0 c -
ï e e r h i S > e s t u u r d e » wan-
Keft V a f , a a r o ^r leed . Me* 

••ïïfikp R ,eni e e n i s e s t ich" 
van met veel belang zijn. 

Chaventon, en legde er fa 
1 Juli) 1629, onder den naam 
van PJOJJOJS van JESVsMk' 
RIA, zijne geloften af. h 
1642 volgde hij Pater Bia 
mn St.YvES naat Alffl, 
alwaar hij het Arabisch leer
de van Pater Cmsmüs» 
S T . LIDUVÏNA, broeder V® 
den beroemden GOLIÜS, mei 
wien hij in Junij naar dezi 
berg Libanon vetttoki-»1! 
waar de MaronitentaM, 
klooster van den heiligend' 
SEüsgaven. Naauwelijksw 
hij aldaar aangekomen, 
hij Werd op hrtfflnfo* 
maand Angustus door de # 

d e 4 o o p a a V a s t ' r , ! r ï men verpligtwas,hem»j; 
Tripoli over te brengen,̂  
waar hij den 10 Septet 
1643 overleed. 

' BERTIUS (JoAWs),JJ 
der van den f j J j JÜ 

1615 g e b o r e n . / « 2 V 
der de K a a n e l ^ ? ^ 
rijs te helben^Z\0 

naam van C;ËSAR j 6 ^ e -
BoNAVENTURA- l f t

9 0„ialS 
gafhijzichöaar^» f l f i r f , 
zendeling naat*»< h 
worden gezonden, ^ 
vond er bezwaren. Ï » » ^ , 
het jaar 1647 b e j » ^ 
wanneer hij £ch na e 

tferc begaf. Hij ^ ^ 
missie te V ö ' ^ f h i i ^ 
ten; maar al f a t ^ W a 
kon, was to-fefit* 
van Kapellaan m die» 
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de Prinses van Portugal te 
treden, welke met Don Lo-
DEVVIJK van Portugal, klein
zoon van koning ANTONIUS , 
gehuwd was. Twee jaren 
daarna verkreeg hij vanhaar 
een huis en eene kapel te 
'sQravenhage, Zoodra hij 
er eenmaal gevestigd was, 
wilde hij tot haar niet terug 
keeren; hetwelk haar zoo 
zeer verbitterde, dat zij al
les in het werk stelde, om 
hem tedwarsboomen,enhem 
te noodzaken naar Frankrijk 
terug te keeren. In 1661 
werd hij tot Prioor van A« 
miens benoemd, eenen post, 
dien hij in het volgende jaar 
verliet, om eenen dergelij-
ken te Malt/ia te gaan ver
vullen. Naauwelijks was hij 
er aangekomen, of hij stierf 
er bijna plotselijk den 27 
October 1662. 

BERTOLA (de Abt AURELIA), 
een Italiaansch dichter , 
werd in 1728, te Rimini, 
in Romagna geboren, stu
deerde te Bologna, en deed 
zich, hoewel nog jong zijn
de* door zijn dichttalent on
derscheiden. Hij reisde door 
Frankrijk en Zwitserland, 
en leerde te Zürich den be
roemden GESSNER kennen, 
den schrijver van het uit
muntende dichtstuk de dood 
van ABEL en andere niet 
minder op prijs gestelde 
voortbrengselen. BERTOLA 
vatte voor dezen dichter ee-
n e genegenheid op, die zijn 

geheele leven duurde, en bij 
zijnen dood schreef hij zijne 
lofrede, die een zeer wel
sprekend stuk is. Een be
wonderaar van GESSNEB zijn
de, nam hij den eenvoudi-
gen en natuurlijken stijl van 
denzelven aan. In de Ge
dichten, door BERTOIA in 
het licht gegeven, en die 

, een groot aantal uitgaven be
leefd hebben, bekleeden zij
ne Fabelen de eerste plaats. 
Onder de Fabeldichters komt 
BERTOLA LA FONTAINE het 
naaste bij. Hij wint het in 
bevalligheid en naïviteit van 
PIGNOTTI, hoewel deze hem 
in welluidendheid van ver
zen en in koloriet overtreft. 
Hij heeft niet zoo als GESS-
NER, Herdersdichten ver
vaardigd , maar zijne Gedich
ten ademen kiesche en tee-
dere gevoelens, zucht tot 
eenzaamheid en de vreedzame 
veldvermaken. BERTCHCA was 
lid van verscheidene Akade-
miè'n, en overleed in Janu-
arij 1797. 

BERTOU (JOANNES DOMI-
HDOJS) , een Italiaansche let
ter- en oudheidkundige, in 
de achttiende eeuw, was Pa
triarch van Aqnilea, het ei
genlijke vaderland der Oud
heden , om welke zich. ech
ter tot dusverre niemand be
kommerd had. BERTOM in
tegendeel wijdde zich met 
zulk eene geestdrift aan der-
zelver beoefening, dat hij 
in het bezit kwam van het: 

3 
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grootste gedeelte derzelve, 
doch 'ook tevens de bitterste 
smart móest ondervinden, 
dat dezre oudheden tot dus
verre zoo weinig ontzien wa
ren. De inwoners dier ge
westen namelijk hadden reeds 
sedert een' geruimën tijd* 
tot het bouwen hunner hui
zen geene andere steenen 
gebruikt, dan die, welke de 
bouwvallen in en om Agnt-
leja hun aanboden. Om de
ze vernietigingen te doen 
ophouden vereenigde hij zich 
met verscheidene geleerden, 
en kocht ïn vereeniging met 
dezelve al de steenen , welke 
men in die gewesten, onder 
den grond vond. Nadat hjj 
eënen grqoten voorraad der-
zelve té zamen hadgebragt, 
liet hij er eene overdekte 
galerij {Porticus) van bou
wen, die weldra de bewon
dering van vreemdelingen ert 
zelfs die van Aquileja tot 
zich trok.. Te gelijk ver
vaardigde hij met de onver
moeidste zorg, schetsen van 
de bouwvallen ,. welke deels 
ih de stad zelve / deels in 
«e geheele provincie voor
handen waren, of lietdeZel-
S " a 5 d i g e n , ten welken 
2 ) K h ï J ? W d e u i t m u n -
tendste geleerden in brief-
j ? * s s e % stond, en hun van 
gjne ontdekkingenberigtgaf. 
Hierop gaf hij door zL& 
'Wee beroemde vrienden, 
WUBATORï en APOSTOI.0 ZENO 
^Respoord, verachillende; 

heidkundIge voorwerpen in 

het licht, aan welkenarM 
hij al den tijd toewijdde, wel
ken zijne ambtsbezigWea, 
hem overlieten. Hij oveiW 
in 1750. Zijn < voornaairt 
werk voert teil titel; h» 
ticMta di Agtlilëja pro/m 
e sacre (Wereldlijke en M-
lige oiidhedehwn Aquikja), 
Venetië, 1739, in &h Hei 
tweede en derde ieel van dit 
werk, welke BERTOÜ reeds 
voor den druk bestemühad, 
zijn nooit in het licht ver
schenen. Verscheidene bij
zondere Verhandelingen! 
welke hij over verwantschap-
te onderwerpen geschrev» 
heeft, staan in de mtffl» 
tende Verzameling van fl-
ter CAÜOGEBA, anderen J 
men voor in de ffl»f. 
d'érudition, der Societa * 
lomharia ie Florence* 

BERTOUD (W*mkBU 
oniJesmtyteArf>% 

jong zijnde, »'aSïjre
eU<l 

de Sociëteit g g ^ 
er de schoone letten ]fê 

tot aan de ^f&r-
orde in Frankrijk * jjeef 
bond hij zich aan W^. 
ÜE EoQÜEiAÜBEj *' J. 

van ISenlis, eixeev^^ 
moezenier des k°ninWaat 
Frankrijk. DeZe \M' 
wist de verdienste va»^ 
TOUB te waardereni, * ^ 
hém zijn , geheele v

 wt 
wen : hij benoemde »• h 
Kanonik zjjner \oaV* {i 
tot zijnen Groot- VJ*»-
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/begunstigde hem met de 
Proostdij van den heiligen 
CHRISTOFFEL, welke hij be
geven kon. De Abt BER
TOUD beijverde zich, om de 
achting van zijnen edelmoe
digen weldoener J al meeren 
meer te verdienen» en er 
ontstond tnsschen hen zulk 
eene vertrouwelijke vriend
schap» dat de dood alleen 
van een van heide hen kon 
scheiden. Nadat de omwen
teling was losgebarsten, 
dacht de Abt BERTOUD , die 
in Arras, zijne geboortestad, 
Betrekkingen had, dat de 
Heer DE RoauEtAUBE aldaar 
veilig zoude zijn, en hij 
spoorde hem aan, zich der
waarts te begeven. Deken-
ze was niet gelukkig, deal 
te beruchte LEBON werd er 
als agent gezonden. Hij stel
de er een vermaak in , den 
Bisschop te kwellen, liet 
hem gevangen nemen en met 
beleedigingen overladen, tot 
zoo lang, zeide hij, als hij 
hem naar de geregtsplaats 
zoude zenden. Hij liet het 
echter bij de bedreigingen 
berusten, en nadat de Heer 
BE HOQUELAUBE zijne vrijheid 
had terug bekomen, begaf 
hij zich naar Crespy inVa-
lois , éene stad van zijn dio
cees. De Abt BERTOUD ver
gezelde hem derwaarts, zoo
wel als naar Mechelen, 
waarvan de Heer DEROQUE-
ÏIAURE tot Aartsbisschop was 
benoemd. Eindelijk kwamen 
z ij gezamenigk te Parijs te

rug. De Abt BERTOUD ^al
daar ziek geworden zijnde , 
dacht, dat de verandering 
van lucht hem voordeelig 
zoude kunnen zijn. Hij was 
overste der Religieuzen van 
Clermont en Beauvoisis ge
weest ; deze noodigden hem 
uit , om bij haar zijne her
stelling te komen zoeken. 
Hij overleed aldaar in de 
laatste maanden van 1810, 
tot groot leedwezen dezer 
zusters en des Aartbisschops 
(Zie ROQÜEÏ,AURE), De Abt 
BERTOUD , die met de beoe
fening der letterkunde was 
voortgegaan, heeft de vol
gende werken nagelaten: 1." 
Histoire des poè'tes Frati-
gais {Geschiedenis der Fran-
sche dichters), 1787, in 12.° 
hiervan zijn vier uitgaven in 
het licht verschenen. — 2.° 
Anecdotes Franpaises depris 
l'établissement de la monar
chie,, jusqu'au règne de 
Lorris XVI (Fransc/ie anek
doten , sedert de grondves
ting des rijks, tot aan de 
regering van LonBWHK. 
XV.), Parijs, 1767,in8-°, 
dezelve zijn zeer belangrijk, 
en bieden bijzonderheden aan, 
die over de zeden en gebrui
ken der verschillende tijd
vakken veel lichts ver
spreiden. — 3.° Anecdotes 
Espagnoles et Portugaise» 
(Spaansche en Portugesch& 
Anekdoten), Parijs0 1772, 
2 Dl." in 8.°, volgens het
zelfde plan, als het vorige 
werk behandeld. 
4 



232 B E E . 

BERTRADA, eetie dochter 
van SIMON , Graaf van Mönt-
fórt, trad het eerst in den 
echt met' JFbuiaiiES, Graaf 
van Anjou, eenen gierigen, 
eigenzinm'gen en wreeden 
grijsaard. In 1092 liet zij 
ZïCh schaken Ünrti" P 

-*• , jvuutug vau jirunnry /i, 
die reeds met BERTHA was 
gehuwd, bij welke hij kin
deren had verwekt. YVES 
»E CHARTRES verhief moe-
fligliïk zijne stem tegen de
ze buitensporigheid, maar 
kon noch, de eerzucht dier 
vrouw, twen den hartstogt 
4es komngs bedwingen. 

^^^WCdSheS 
wehjk vereenigden. Pa?" 

2 ï l overleed, ^ r A W a a r 

J e t «loet ech i t Ï S ° T
n z e k e r ? 3117 Zi}n

 e c i t e r »? het jaar 
* ë W l o n J 0 0 1 : ^ o m w e n -
h a a ^ ^ «dieAbdij 
^ M W ° g Z i e n ' "»Wen 

W ^ J ^ S ^ » meteen 

BERTRAM, (COIWEMUS BO-
P NAVENTURA) , Predikant en 

Hoogleeraar in het Et-
breeuwsch te Genève en te 
Lamanne, werd in 1531 (e , 
Thouars'in Poitou gek» 
en overleed te Laasanu\ 
1594» Hij had zijne fcijzon-

' dere studie van de Oostei-
sche talen gemaakt, en wat 
er zeer in ervaren. Er be
staat van hem! 1.° Be*]M-
blim He&morumydenew, 
1580, daarna, te Leijia, 
1621, in 12.° niet Conw»-
tarië'n van KOJJSTANTIK»-
PEREUR, en in de witi« 
sacri van Londen, 8fi»1' 
— 2°. RévisiondelaBW 
Fmngaise {Herzien^ •«* 
rfefc Franschen BijM)f 
Genève, volgens den I». ; 
breeuwschen tekst, 6 « * 
1588. Hij verbeterde/* 
vertaling op verschillen 
plaatsen, maar op anderei 
hjj meer het g - f t f * * 
bijnen, dan fat „fvoi£d. 

— 3 ° F«ne nïeuwe W.8™ 
van'den 3 a t ^ f 1 3 

taal door PASS*»*
 eïlZ' 

' • ' • « ' • ' ' Z i e & ' ' 
BERTRAMUS. ~" 

TRAMNUS. 

BERTRAND J f f ± c ï : 
Departement Ardec»*>£ 
ren , Hoogleeraar der t8 

geleerdheid, te u4jg j '# 
Montpcttier, te 0 ^ V 
te Pa*#>, vervolgens^ 
schop van Nevers*,'^ 
v*n Autim. eindeJr 
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1331 Kardinaal, 'pleitte zoo
vel voor de geestelijkheid 
tegen PETRUS DE CUGNIÈRES , 
dat koning PHIMPPÜS van Va-
lois, in 1339, zich ten ha
ren voordeele verklaarde. 
Het was om de bepaling te 
doen, in hóe verre zich het 
gezag des kpnings tot de 
geestelijke zaken, en dat der. 
geestelijkheid tot de tijdelij
ke zaken kon uitstrekken. 
Zijn werk werd te Parijs in 
1495 , in 4,° gedrukt, en in 
de Vrijheden der Gallikaan-
Sche kerk, Lyon,l770, 5 
'Dl.n in 4.° Hij overleed te 
Avignon, den 24 Junij 1349é 
In de Bibliotheek der Kerk
vaders , vindt; men eene ver
handeling van dienKardinaal: 
De origine et usu jurisdicti-
onum, dezelve is afzonder
lijk gedruist te Venetië, 1584, 
in fol. Hij stichtte te Ba-
vijs' het Coïlegié van Autun, 
en ging voor den kundigsteh 
onderwijzer des geestelijken 
regts van zijnen tijd door. 

BERTRAND (JOANNES), Heer 
van Catourze,' eerste pre-" 
sident bij het parlement van 
Toulouse, heeft zich eenen 
naam gemaakt door zijn 
werk Biinomicon sive de 
i)itisjurisperitorum,hei\sreik 
zijn zoon FRANCISCUS BER
TRAND in 1618 in 4.*° met 
het leven van den president, 
zijnen vader, in het licht 
gaf. Hij overleed den 1 
November ' 1594. .—• Men 
moet hem niet verwarren 

P 
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,met NICOLAAS BEHTRAND, 
uit dezelfde familie, advo-
kaat bij het parlement van 
Toulouse, in 1527 overle
den, die in het licht heeft 
gegeven: De Tolosanorum 
gestis ab iirbe condita, 
Toulouze, 1515 in fol. Hij 
legt er zeer weinig oordeel-, 
ikurtde in aan den dag, en 
jmen kan ligtelijk ontdek-
]ken, dat hij gebruik heeft 
gemaakt van de nasporingen 
van WILLEM DEPÜY-LATJRENT 

:en van BERNARDUS DE LA 
GÜIONIE, Bisschop van Lo-
dève. 

BERTRAND (THOMAS BER
NARDUS), te Parijs, den 22 
October 1682 geboren, en 
den 19 April 1751 overle
den was een beroemd ge
neesheer. Na in 1710 den 
doctoralen hoed te hebbén 
ontvangen, werd hij na elk
ander Hoogleeraar in de 
heelkunde, in dé artsenijbe-
reidkunde en in de genees
kunde. In 1740 tot Deken 
verkozen, bleef hij zulks 
tot aan zijnen dood. Men 
heeft van hem verschillende 
belangrijke werken, onder 
andere: 1.° Vies d'hommes 
illnstres et Catalogue rai-
sonné de tous les autres 
docteurs {Levensbeschrijvin
gen van beroemde mannen 
en beredeneerde lijst van 
alle andere leeraars. — 2.° 
Leven van CELSUS, in het 
Latijn , en een Register. — 
3.° Leven van GviDO PA~ 

5 • 
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TIN. -r- 4,° Remarques sur 
la Pathologie de Lokiïivs 
{Aamerkingen op de Ziek-
tehunde van LökNius). — 
5»° Pkartöaèie et Chimie, 
aveam Index des maladies 
et remèdes {Artsenijlereid-
kunde en Scheikunde, met 
een Regisier der ziekten en 
geneesmiddelen), J— 6.° Re-
marques fugitives sur Fa-
natómie, la chintie, la bo-
taMc[ue (Vlugtige aanmer
kingen over de ontleedkun
de , de scheikunde, de hruid-
*«»&); — 7.» Annalesfa-

welkt Z e S
h a d e i r S n S M ' 

* ia ir?? T 1 ' te ^P«-

^iofoSVofT:e!en mn 

naamste werken zijn; 1/ 
Zijn CHBisTüS-beeldjick 
gebouw la Sammiins, 
eertijds op de NieuwJ%; 
— 2.° de Beelden k\%\-
vaardigheid en der Jlstoi 
boven de bogen van ktte 
van Notre-Dame (Lil* 
Vrouwen kerk); —V^ 
Standbeeld der Inèt* 
Trianon; — 4." dal f 
den heiligen SAXiM&\ 
Invaliden. > - 5.° Hei* 
verheven Beeldwerk van» 
Zegeboogte Mottig 
ter eere van-Liomsw*™' 
opgerigt* Deze knM«* 
was bekwaam* maar 

dient geene plaats i» 
eersten rang. Men bè«jj 
in zijne werken •'•«ar"" 
en kracht. 

rei1 

den 10 S¥f*Z*^ 
was een door " en "Ver' 
zeer eraren «nj» ^ 
zuimde « 1 * ? . ; ^ 
niet. Zijne **S5j t fkr 

seille {QeSeMefmm0) 

slag der pest ie "* , { e e " 
ink«o;ir2ivis;> 
-nige Werk » iet. J l ^ 
kundigen Geneesheer. ^ 
heeft men van hein ^ , r 
è M. DEWÏW'-f ' *W 
vemmt des #**%$& 
ven aan^den Beerv ie, 
over de beweging f ' * 
ren) 1732, in u' 
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Disserfatiom sur Vaïr ma-
ritime {Verhandelingen over 
de zée-lucht), 1724, in4.«> 
waarin men goede waarne
mingen aantreft. 

BERTEAND (FRANCISCUS SE-
BAPHICÜS) , advokaat, te 
Nantës in 1702 geboren, 
overleed in die stadin 1752. 
Hij behaalde f zeer veel roem 
aan de balie, en werd met 
gewigtige zaken belast. De 
kanselief D'AGUESSEAU, door 
zijne talenten bekoord, wil
de hem aan zich verbinden: 
de zucht tot onafhankelijk
heid, en eene vrij zwakke 
gezondheid, lieten hem niet 
toe de aanbiedingen vat) dien 
grooten Overheids - persoon 
aaiitenemen. Eene ziekte , 
die hem langen tijd aan zijn 
bed hield geboeid, gaf hem 
liet denkbeeld,. om in de 
beoefening der dichtkunde 
ëenïge afleiding te zoeken. 
Hier kwam eene verzame
ling uit voort Poésies di
verse» {Gedichten, van ver
schillenden inhoud) genaamd 
Nantes, 1749, onder den 
naam van heijden, met dit 
motto: 

Longi solatïa morW. 

Er komen schoone verzen voor 
in deze verzameling; de 
schrijver volgt gelukkiglijk 
verschillende Oden van Ho-
RATIÜS na. Ook heeft hij 
het Ruris delicm, 1756, 
in 12.W0 geschreven; dit is 
eene verzameling van Fran-
"che ei* Latijnsche verzen» 

welker verdiensten zeer on-
, gelijk is. 

BERTRAND (E WAS), in 1712, 
I te Orbe in Zwitserland van 
; Protestantsche ouders gebo
ren , werd in 1739 eerst 

i dofps-predikant, en daarna te 
' Bern beroepen; vanwaar hij 
! door den koning van Polen, 
' tot deszelfs geheimraad werd 
gekozen. Er ontbrak hem 
noch onderrigt, noch begaafd
heid ;' de akademié'n van StoR-
holm, Berlijn, Florence en 
Lyon, openden hem hare deu
ren. Met een redelijk goed. 
gevolg beoefende hij de aard
beschrijving en de natuurlij
ke Historie, en heeft een 
een groot aantal werken over 
de zedekunde nagalaten. Mett 

.heeft van hem: 1.° hePH-
lantrope (De Menschep 
vriend), 1738,2 dl.n in 12.™ 
— 2.° Mémoires sur la struc-
ture inférieure de la terre 
{Verhandelingen over de in
wendige gesteldheid der aar
de). — 3.° Essais sur les 
vsages des montagnes, avec 
une lettre sur leNil(Proe-
ven over het nut der Ber
gen, met eenen Brief over 
den Nijl) 1754, in 4.«>, eea 
werk, dat door den Heer 
DENINA uitmuntend wordt ge
noemd. — 4.° Mémoires pour 
Servir a s'instruire des tfem-
blemens de terre de la Suisse, 
principalement pour l'année 
1755 avec, quatre sermons 
prononcées è cette occasion 
(Aanteekeningen, dienende 
tot onderwijs, ten opzigte 
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van de aardbevingen in Zwit
serland, voornamelijk voor 
het jaar 1755, Met vier leer
reden, foj' die • gelegenheid 
uitgesproken), 1756, in 8.vo 
— 5." Recherches sur les 
langues anciennes ettnoder-
nes de la Suisse et princi~ 
palement du pays de Vaud 
{Nasporingen over de oude 
en, hedendaagsche talen van 
Zwitserland en voornamelijk 
van Walliserfand), Ï758,in 
8.™ - 6.° Théologie astro-
fomque de W.BmnAU 
Werrelvundige Godgeleerd-

Meen Woordenboek derTf 
. f m« en toevallige dejf 

tt^f^Ungenl 

7 dli i n ™ ^ ^ ) 1775, 
solitaire dn 'm \ X 1 L ° ^ 

' J * a J Bï>i«i^V^t gebergte 

,u;» 17"0 > mt het wei-k 

van BUIAINGEK. Coitfeé 
fidei, vertaald* — 13/Xe 
Thevenon, ou les Jouwen 
de la montagne {De fc-
non of de dagre,izejidmiit 
gebergte), 1777, inl2,«-
1780, 2 dl.n in 8.™ 

, BERTRAND (ANTOMïi' 
RIA), een koopman tifyt»i 
onderscheidde zich ia de om-
wenteïing, op'.het fijW'ïi 
dat CHALIER zich met «P 
talrijken aanhang in die!11* 
bevond.' In 1,793, totig 
benoemd , was de eerste W 
van zijn bestuur, aanr" 
gevaardigden der af"' 
gen, die zich, om derf 
tij van CHAMEB het how» 
kunnen bieden, jptrff 
hadden verklaard, beken̂  
maken , dat hij hw»% 
manentie met het la»*, 
elkander zoude schiet* ^ 

ze verklaring ^ } l L 
mor, onlusten j - j g j . 
moorden. $*deVe M 

BERTRAND te W'J ' av van 

scheidde si* * £ ° 3 U 
BABETJF en ^ e t g 5 M ! S 
den aanval op del ^ zij. 
van Orenelle- " . '. aan' 
nc laatste onderneimng'.i, 
gehouden en door een,,, 
Fitaire commissie vero»1 ^ 
w e r d h i j d e n 9 0 c t o ^ { 

ter dood gebragt- , ^ talenten, noch met W«Jk| 

kendheid begaafd,,* ^ 
d e r o l ^ d i e h j l e e m j ^ , 
speelde, enkel ™ttJlw' 
drevenheid zijner ie£ e„ 
naire grondbeg.nselen' 
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klooster van Soïgnies, van 
welke betrekking hij enkel 
om zijne wankelbare gezond
heid moest afzien. Weinige 
jaren nadat hij tot de heili
ge bediening was toegelaten 
had hij zich toegelegd, on* 
jongelingen tot het priester
schap op te leiden, welker 
getal reeds tot 35 in zijn klein 
collegie was toegenomen; 
toen de besluiten van 1825 
deze kweekelingen van hun
nen godvruchtigen onderwij
zer kwamen verwijderen. Hij 
verzocht de vrijheid, dit nut
tige werk te mogen Voortzet
ten , doch j hoewel hij gratis 
onderwees, werd hem dezelve 
geweigerd. Voor de regt-
bank van Nivelles gedaagd, 
als beschuldigd van in af
wachting der opening van de 
Seminarien, 5 a 6 zijner oude 
kweekelingen te hebben ge
huisvest, werd hij aldaar 
echter, tot schande zijner be
schuldigers , vrijgesproken. 
Zijne werkzaamheden en het 
verdriet, dat hem deze te
genkantingen veroorzaakte, 
bevorderden het einde van 
zijne loopbaan. Hij wachtte 
dên dood met ongeduld en 
zag denzelven met kalmte 
naderen.} door het brood der 
sterken versterkt, gaf hij 
den 22 December 1828, zijne 
zuivere ziel aan zijnen Schep
per over. 

B 

aan de vurige driften van zijn 
karakter te danken. 

BERTKAND (J. J . ) , den 20 
November 1768 te Kalle in 
de provincie Zuid-Braband 
geboren, onderscheidde zich 
reeds in zijne vroegste jeugd 
door de godsvrucht en vlijt. 
Met den grootsten roem yol-
bragt hij zijne humaniora in 
het collegie derzelfde stad, 
ten ging aan de oude Leuven-
sche universiteit zijne Phi-
losopïde volbrengen. In het 
seminarie van Meóhelen op
genomen , was hij aldaar het 
Voorbeeld zijner medeleerlin
gen. In 1793 tot Priester 
gewijd, heeft hij op verschil
lende plaatsen als Kapellaan 
gefungeerd. Weldra nood
zaakte hera de vervolging om 
zich.verborgen te houden, en 
Tan deze achttienmaandsche 
afzondering maakte hij ge
bruik , om zich in de beoe
fening der heilige Schrift té 
volmaken. Hij was daarna, 

f edurende verscheidene jaren 
astoor te Maezenzeele, van 

waar hij zich naar zijne geboor
testad begaf. Gewetensbe
stuurder , der religieuzen van 
het gasthuis van Bébecq, 
arrondissement van Nivelles, 
geworden, fungeerde hij te 
gelijkertijd als kapellean in 
die parochie, en gedurende 
achttien maanden als Coad
jutor van eenen zwakkenen 
zïekelijkètt Pastoor eener na
burige parochie. Hij werd 
daarna aangesteld als Biecht
vader van het collegie en h e t ' 

BERTRAND (LODEWHK) , 
in 1731 te Gelieve geboren; 
ontwikkelde reeds vroegtij* 
dig die uitmuntende talen-
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ten^waardoor WjJaterzoo 
veel roem verwierf, «ij 
maakte zulke verbazende 
vorderingen; in de wiskun
de, dat hJJ, ofschoon pas 
21 jaren oud zijnde, reeds 
naar den' leerstoel der Wis
kunde dong, die door den 
afstand van JALLABERT was 
opengevallen,. Door den roem 
van den vermaarden EUI-ER 
uitgelokt, begaf hir zich 
naar Berlijn om zicĥ ,̂ on
der dien verdienstelijken 
wiskunstenaar verder te oe
fenen, -weid zijn bijzondere 
vriend m weldra zijn ambtge
noot, bij de Universiteit van 
Berlijn, Na eenige jaren in 
Berlijn vertoefd te hebben, 
deedhij eenereis ioorHolland 
en Engeland m dong in 1761 
naar den op nieuw opengeval
len leerstoel der wiskunde te 
Geneve, wanneer hij over 
zijnen geleefden mededinger 
MAME? zegevierde. Hij was 
duidelijk en vatbaar in zijne 
leerwijze, en wist de dor
heid 'der berekeningen, 
door veelvuldige aanhalingen 
van klassieke schrijvers, in 
welker beoefening,hij zijne 
uitspanning vond, te veraan
genamen. Ook maakte hij 
natuurkundige wetenschap
een tot een bijzonder voor-
Werp zijner studie en bragt 
*eAin dezelve zoo ver, dat 
*y bij de openlijke zitting 
«er akademie tot de uitdee-
«ng der prijzen, redevoe
ringen over natuurkundige 
onderwerpen uitsprak, zoo 
als in 1763, Ovw de elek

triciteit als oorzaak van fa 
bliksem, in 1768, Overë 
oorsprong van den hagel,» 
in 1773, Over dien derrf 
bevingen; in 1778, Onk 
waarschijnlijkheid van« 
Zuidelijk vastland, om &i 
tegenwigt der aarde te &• 
nen; in' 1783,;Overkk&U 
en in 1793, Over èflp elk
ander gevolgde veispre/% 
van den Oceaan over de ver-
schillende deelen det »»!«* 
Middelerwijl arbeiddeWjaa» 
een uitmuntend werk, » 
in 1778 onder den titel» 
Développement dè hfff 
élémentaire des aathm» 
qiies {Ontwikkeling * » ' 
grondbeginselen der «f' 
^ ^ ) i n 2 d l , n i n h e t W 
verscheen, in welk fff J 
sommige plaatsen die?»* 
geleerdheid doorstro » 
dat in zijn g e h e e l ^ * 
pel van eenen «xf^L 
L n g e e s t d r a a ^ g . 
ter zijn b e l a n g ^ r ê . 
mens degeom^X j:ewm 

tot.aan hetefe van * lf 
venbezighieUen,^ # 
dezelve i d e n oude ^ 
80jaren, met vele verDvf{, 
genopn ieuwui t f i ' ^0 

BEBTRANO W GV&^' 
—• Zie GüESCiiN. 

BERTBANDUS of BEB*J, 

(Heilige), zoon w j ^ , , 
RAYMUNDUS,gl*aaIV, Jiooj' 

welke ae weren» 
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bood, en wijdde zich in den 
geestelijken staat aan Gfod toe. 
Nadat OTGEBUS, Bisschop 
van Comminges in 1073 o-
verledenwas, werd hij ver
kozen om denzelven op te 
volgen. Zijn ijver deed zijn 
bisdom, weldra van gedaante 
veranderen; zijne redevoe
ringen en voorbeelden ver
beterden de> misbruiken en 
herstelden de deugd en de 
godsvrucht. Niet te vreden 
•zijne kerk hersteld te heb
ben, verbeterde hij ook de 
«tad en vergrootte dezelve, 
zoo dat hij als de tweede 
•stichter derzelve werd be
schouwd. Hij liet voor de 
jonge geestelijken eenkloos-
:ter bouwen en onderwierp 
hen aan de,gewone levens
wijze. * Hij overleed den 15 
oï 16 October van het jaar 
1123 na 50 jaren de bisschop
pelijke waardigheid te heb
ben bekleed. Hij werd ge
canoniseerd , vooral op ver
zoek van W I L I E M , Aarts
bisschop van Aiich, zijnen 
neef. Zijne levensbeschrij
ving is op aanzoek van den 
Kardinaal HÏACINTHUS en van 
•WIMEM , Aartsbisschop van 
Auch, door VITALIS proto-
notaris van AXEXANDEK H L , 
•die uit hetzelfde land was» 
^n omtrent denzelfden tijd 
leefde,beschreven. Ook kan 
men BAILJMET onder den 15 
October en de Qallia cïiris-
tiana 1 &. blz. 1094 raad
plegen. 

ÖERTtlCH (FREDEWK J Ü S -

TINUS) , in 1747 te Weimar 
geboren, fcegatie-raad van 
den Groot-Hertog van Sak-
sen-Weimar, en Ridder det 
Valken-orde verwierf i n v e r - . 
schillende vakken der kun
sten en wetenschappen eenea 
buitengewonen roem. Ged«w 
rende zijne studie jaren in 
Jena 1765—1769 vond hij 
uitspanning in de Dichtkun
de, waarvan zijne Copim 

für meinen Freund en zijne 
Wïegenlieder getuigen. Zijn 
omgang met WIEIAND, M Ü -
satis, VON SECKENDORP , GOE-
THS , VON EINSIEDEÏ, enz. ver
schaften hem in de letterkun
de de grootste ervarenheid. 
De dood van zijnen eenigen 
veelbelovenden zoon, bragt 
bij hem eene .diepe zwaar
moedigheid te weeg, waar
om zijn schoonzoon, de 
Hoogleeraar FRORIEP , he-
sloot, zijnen post van lijf
arts des konings van Wur~ 
temberg nederteleggen, en 
naar Weimar terugtekeeren, 
waar beide alzoo vereen igd 
voor de letterkunde werkten. 
BERTUCH overleed in 1822. 
De voornaamste werken vaa 
hem zijn: de opera: das gros-
ze Laos, de ü/for-Melodrama: 
POMXENA, en het treurspel 
ELFKIDE, de vertaling in 
het Hoogduitsch van DON 
QUIXOTTE della Manche door 
CERVANTES , het Mlderbuck 

fiir Kinder, het Handbuch 
der SpaniscJien Spramlie» 
In gemeenschap met KKAUS , 
gaf hij uit: Journal des Lux» 
w md der Modeti, en met 



240 B E R. 

aijnen schoonzoon het Oppo> 
JtionS'BMP 1817-1820; 
BERTÜCH bragt eène groote 
inrigting tot het graveren 
van landkaarten tot stand, 
het Geographisch lnstitut 
te ffeimar namelijk. -Ue 
door hem ontworpene en 
door verscheidene geleerden 
bewerkte Allgemeine Erdóe-
sehreiiung is bijna voltooid. 

BEKTOLE(PETBüS)inl5r5, 
op het kasteel van Sertlly 
bij Troyes in Champagne 
geboren, onderscheidde zich 
in de Wwchte Conferentie 
van Fontainebkau, alwaar 
DU PERRON DU PLÉSSIS-
MORTJAY, dien men den 
Paus der Hngenoofen noem-. 
-de, bestreed. Hij werd door 
HENDRIK IV., wiens aalmoe
zenier hij was naar Spanje 
gezonden, om eenige Kar* 
ïnelieten te Parijs te bren« 
gen; Het was door zijne 
zorg, dat die orde in frank
rijk bloeide. Eenigen tijd 
daarna stichtte hij de Con- . 
gregatie van het Oratorium 
van Frankrijk, waarvan 
hij de eerste algémeene O-
verste was. Deze instel
ling , . hoewel wat de hoofd-
zaak betreft, gelijk aan dat 
van den heiligen PHHXIP-

.•ïüsyiwlVsBi, wijkt er ech
ter m sommige deelen van 
•>*, waardoor dezelve een e 
wjzondere Congregatie is. 
Dezelve werd in 1613 goed
gekeurd door eene bulle van 
*«w pADIlUS V . , enhraet 
e e n groot aantal door kunde 

en deugd beroemde mama 
voort. Gedurende de 5e. 
schillen, welke eene ra» 
gende partij in de Chrit» 
wereld verwekte, éta 
vele harer leden ziel* 
genoeg tegen de nieaws-
heid te verdedigen; mm 
het grootste gedeelte k 
Congregatie . Weef stee 
verkleefd aan de leer iel 
Kerk eii aan de hesluiten 
harer opperhoofden. Uw 
NUS ¥111, beloonde de ver
diensten van BBBOUÜ-"'. 
eenen Kardinaalshoed. J ' 
BRIK I V . en L0DEV¥UEAU1' 
hadden hem vruchteloos* 
zienlijke Bisdommen-p» 
doen aannemen. HetgaJ 
hetwelk hij indeKfJ 
in den staat had, deed * 
zijne eerste levensvif, 
verlaten. De eenvoeg 
de zedigheid, de a * J ' 
de matigheid w ^ * , 
zijne geliefkoosd* * £ , 

fe*°f > J Si stierï aan 
Offerande op- "Aetaltaar< 
eene beroerte- a_d" . âaioj 
op den oOge»bUK'offeran. 
hij de woorden«er goOc-
de uitsprak, op ^ i # 

toWieafc DJ ï ^ j 
ciscus van Mf»*^ o slli«-
Bus, de K a r d i n a a l ^ 
GUO, enz. waren JJ» # 
den en de beende > 
ner deugden g^"' M 
heeft eV djf" 3 
Werken in 1 6*7 f j | 1 l^ uitgegeven, herdraKt'» 
dooï de Paters B O Ü B ^ J , 

GfiniEüF. Men vindt" 
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zelve ijver en zalving, deft 
geest van versterving en ne
derigheid en eene teedere 
godsvrucht. HABERT BE CE-
RISI heeft zijn leven heschre-
ven, Parijs, 1646 in 4 t 0 

Er bestaat eene latere levens
beschrijving van hem door 
den Abt Gou JET, 1767, in 
12.° Deze, welke de beste 
moest zijn, is verre bene
den de eerste, en draagt den 
stempel van den partijgeest, 
welken de schrijver Was toe
gedaan. In deze laatste tij
den is er eene derde in het 
licht verschenen , aan welke 
men hetzelfde verwijt doet, 
dezelve voert ten titel: Hw-
toire dé PIERRE JOÊ BE-
RULLE , Cardinal, ministre 
d'état r instituteur et pre
mier supérieur des carmeli-
tes en, France, fondatëur 
de la Congrêgation de Vo-
ratoire , suivie d'une nofice 
Mstorique des supérieurs ge' 
néraux de celte congrêga
tion. {Geschiedenis van PE
TRUS DE BERULLE , Kardi
naal, Slaats-Minisfer, in-
steller en eerste Overste der 
Karmeliten in Frankrijk, 
stichter der Congregatie van 
het Oratorium, gevolgd door 
een geschiedkundig overzigt 
der algemeene Oversten dier 
congregatie) doorTABAitAUD, 
» De schrijver herinnert in 
dezelve aan een groot aantal 
belangrijke daadzaken, én 
ontwikkelt er weinig beken
de bijzonderheden in." — 
Zie VAmi de fa. Religioih 
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°'rvT0\£V*'m- 321, 
i Tom. X.VL pag.113. 

BERVIC of BEUWTOK (Ki-
tt. KLEMBKS) , een beroem

de Fransche graveur, w e r ({ 
in 1756 te Parijs geboren 
en had tot eersten meester 
GEORGE WILLE, een' kun
stenaar van groote verdien
sten. De jonge kweekeling, 
met het beste gevolg de schit
terende manier van zijnen 
meester navolgende, overtrof 
hem in smaak en gevoel. Hij 
onderscheidde zich voorna
melijk door de zuiverheid en, 
het tèedére zijner graveer-
naald, en door het overeen
stemmende uitwerksel zijnet 
snede. Men kan hem geen* 
grooter lof toezwaaijen, dan 
door te zeggen, dat hij dien 
der eerste graveurs van Eu
ropa, zoo als van BARTA-
LOZZI , VOLPATO en van den 
onnavolgbaren MORGHEN ver
diende. Zijne behandelings
wijze heeft zeer vele over
eenkomst met die van eenett 
anderen uitmuntenden gra
veur , CÜNEGO , te Verona ge
boren, en in 1766 te Rome 
overleden, hoewel men hem 
«en weinig stijvigheid in de \ 
vleeschen en kleedingen heeft 
verweten, is het echter bil
lijk te bekennen, dat BERVIO 
de graveerkunst in Frank
rijk, het naaste bij aan de 
volmaaktheid heeft gébragt, 
en dat hij zich de waardig*? 
mededinger van BREVE? en 
WANTÉUIL heeft getoond. In 

E 

-Q 

R. 
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1784 als lid der akademie 
Tan schilderkunde aangeno
men, verkreeg hij eene huis-
vesting in de galerijen van 
het Loüvre, en, den28Fe-

j bruanj 1803, werd hij tot 
lid van het instituut benoemd. 
Hij is daarenboven ridder ge
weest der orden van het le
gioenvan eer, van de Réunie 
en van Sint-Michaël. BER-
yic werkte langzaam, vooral 
in de laatste jaren zijns le
vens, uit hoofde van de ver-7 

zwakking zijner oogen. Hij 
is te Parijs, den 23 Maart 

ü r e r l e ? e n * %*roem 

kwamen oefenen. De~ H • 

• « d secretarie , 1 ^ ; % .secretaris van 

De He( 

h«t instituut, heeft * 1 " 1 J 

• '^•a* iw nrïï hlsel v m 

* XVI; de Hersteller 

l der openbare vrijheden,a 
groot plano, volgens Cm 
De afdrukken dezer pk, 
worden zeer duur hmld, 
wijl op hevel van het uw-
lutionnair bestuur de fep-
ren plaat verbrijzeld is. -
De Onschuld, volgens Mi-
RÏMÈE. — De hiligeJoB-
NES , volgens RtPffléi. r-
De opvoeding » kmil-
LES, volgens RECBI»--
De Schaking mnMütl-
RA , . volgens GWDO. - ut 
groep van LAOCOOX «"»" 
Fransche Museum, w^ 
BILLARD-PERONVIUE etW' 
RENT: dit is het meeste* 
van BÊRVIC , waaraan Ir» : 
jaren heeft gearbeid. -J» 
plaat is in verscheiden '̂ 
binetten van J W . T 
spreid, en heeft dentf'8» 
allé kenners weggaf' 

BERWARDÜS. —2»^ 

NOÜARDUS. 

BERWICK- — Zie 

B E R w i c i c . - ^ ^ ' 3 i ' 
MES. 

BERVM-ÜS, « " « g * 
jaar 240 « M j l * ^ * 
*r« in Arahe, Jf'^ 

•nekerkeenigenWj, ,* 
te hebben bestou») j , 
dwaling. -;B8-g«*ï> 
niet bestaan had> .,t, 
Hij enkel God w £ « * > 
omdat de Vader ifB J W 
de, zoo als in de J ' ^ 
Verscheidene met fl« 
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zielde Bisschoppen kwamen 
in eene kerkvergadering bij -
een, ten einde de gevol
gen eener dergelijke ergernis 
voortekomen. Zij redetwist
ten met BKRYLLUS , doch kon-
nen zijne hardnekkigheid 
niet overwinnen. Men riep 
ORIGENES tot scheidsman in, 
die niet alleen de dwalingen 
van den Arabischen Bisschop 
wederlegde, maar zijne re
deneringen met zulk eenö be
wonderenswaardige zacht
moedigheid en Christelijke 
liefde deed vergezeld gaan, 
dat hij hem de waarheid deed 
erkennen, en met eenen nieu
wen luister, het zuivere ge
loof, dat hij verlaten had, 
belijden. 

BERZEVICZKY (GREGQRIUS 
VAN) , een Hongaarsch Schrij
ver, "in 1750 geboren, is 
gunstig bekend door twee 
werken, welke over den han
del en de nijverheid van Hon
garije' veel licht versprei
den :l.°De indole et conditi-
one rusticorum in Hungaria 
(zonder jaarmerk), in S.vo 
— 2.° De commercia el in-
dustriu Hungarioe, Leutsch, 
1797, in S.vo Ook is hjj 
de schrijver van een Hoog-
duitsch werk, in hetwelk 
hij zich beklaagt over de ver
drukkingen en knevelarijën, 
Welke, zoo als hij zegt, in 
dat land de Protestanten, 
Evangelischen genaamd, on
dervinden, hetzelve voert ten 
titel; 3.° Verslag over den 

staat_ der• Evangelüohen, 
Leipzig, 1822, ing.vo, het
zelve werd na den dood van 
BERZEVICZKS- , die i a 1 8 2 o 
plaats had, uitgegeven. Daar 
hij zelf een Protestant was 
zoo kan de billijkheid zijner 
klagten wel eenigzins in twij
fel worden getrokken: Ir» 
Hongarije', zoowel als in vela 
andere landen, houden zich 
welligt de Protestanten ia 
hunne regten gefnuikt, om
dat zij in alle bedieningen, 
niet boven de Catholijken 
worden gesteld. 

BBSEtEëi,, een zoon van 
URI of HUR, en van MARIA, 
de zuster van MOZES, had 
van God een bijzonder ver
mogen ontvangen, om aller
lei metalen te bewerken, en. 
hij werd door den Hebreeuw-
schen wetgever, metQuAB, 
aan de werkzaamheden des 
tabernakels gebruikt. 

BESENVAL (PETRT/S VICTOR 
Baron van), werd te Solo-
t/turn , uit eene oorspronke
lijke Savooische familie ge
boren. De zoon van eenen 
luitenant- generaal, kolonel 
der Zwitsersche gardes zijn
de, werd hij als kind reed» 
bij dat Corps aangenomen ea 
was nog geene dertien jaren 
oud, toen hij in 1735zijnen 
eersten veldtogt maakte. In 
1748, tot generaal-adjudant 
van den Maarschalk DE BRO
GUE benoemd, maakte hij den 
Boheemschen veldtogt mede,, 

2 
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*n werd met veel spoed m 
de militaire graden bevor
derd. Een beroemde naam, 
een innemend gelaat bemin
nelijkheid, met een woord 

\ alles wat er vereischt wordt, 
óm in eene wereld, die zich 
bijzonder aan uiterlijkheden 
hecht, te schitteren, bragten 
veel toe, oni hem de alge-
meene gunst te verwerven en 
bevorderingen, te bezorgen. 
Hoewel hij in den oorlog 
nooit geene bijzondere talen
ten had aan den dag gelegd, 
werd hij in 1757 tot Veld
maarschalk benoemd, was 
bij de veldslagen van Has-
tenbeck, Filinghausen en 
Cloostercamp tegenwoordig. 
Na den vrede van 1762, 
Werd hij tot luitenant-ge
neraal, groot-kruis der orde 
van den heiligen LODEWIJK 
en algemeen Inspecteur der 
Zwitsers en Cfraauwbunders 
benoemd. Hij werd aan het 
hof volmaakt wel ontvangen, 
en oefende in het inwendige 
der koninklijke familie ee-
nen iiivloe4 «tt, die hem 
met altijd evenzeer tot èer 
verstrekte. Men kan hem 
^ . * n aan dat hof niet 
* ' T L , t e s t e raadgevingen 
tehebbenmedegedeerds van 
zijn vermogen 0p MARIA AN-
W m zou een veel beter 
gebruik hebben kunnen wor-
«e^ gemaakt. Zonder op-
Jouden bezig met listige 
kunstgrepen, met vrouwen, 
*"et afdanken van staatsdie-
J**s is hetgene, wat hij 
borstelt nooit beter, dan 

hetgene, Wat hij laakt, In 
1789 werd hij tot Binnen-
landsch bevelhebbefc verko
zen , en legde in al de ver-
rigtingen van zijn bestuur 
enkel bewijzen van eenevooi-
beeldelooze onbekwaamheid 
aan den dag, enkelbescliroom-
de maatregelen nemende, on-

eindigende door met paspoor
ten de vlugt tenemen. Hy 
werd echter gearresteerd, op 
den toren.van Brie-Co^ 
Robert gevangengezet,»^ 
Parijs teruggevoerd, 
voo/de Regtbank frO* 
let gebragt, die hem • 

dien tijd van--d«>taaw^ 
verwijderd, ^ * £ 

dagen, in^ene . < ^ f 
en vergetelheid ^ k a . 
zegt men, a e " ^ - » -
rakter, en z y n e ^ ê 

aandieC? tot 
Revolutionnaire» ?e zijne 
zich, d i e h e m j ^ f c , 
geboorte, enz>ln e\ Ven 
tuin niet zouden J t f F , 
hebben, en overig oufle, 
>*> in 1794, 1 » * % ^ 

neigingen W00^t 
troë zelfs de ?&£ t„t 

_ C 

ïmhschrtften ,£»- H 

den naamV311^;1 'er"Cp: 
VAN BESENVAI- 1'Jpi.nin^ 

graaf DB ^GVlWts^t | enaaminhet l ich | e « ) i e 
Slaar deze a * J « * » 
enkel ergerlijke» ^i-
ernst en bekend*& , , , 
denheid van Bs»*** 
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nig waardige bijzonderheden 
bevat, zijn door zijne fami
lie Yerklaard niet van hem 
te zjjn. 

BBSLEB (BAZILIUS) , kruid-
menger te Neurenberg in 
1561 geboren, heeft in het 
licht gegeven: 1.° Hortus 
Eystettensis , 1613, in fol. 
met platen, de herdruk van 
1640 is minder schoon, die 
van 1750 is nog erger. Er 
zijn 366 platen in. — 2.° 
Icones florum et herbarum, 
1616, in 4.o, en hét ver
volg, 1622, in fol. Het Ga-
zophylacium remm tiaturd-
Hum. Neurenberg t 1642, 
in fol., is van MiOHAëtRu-
PEftTUS BESLER, zoon van 
BAZILIUS , in 1661 als doc
tor in de geneeskunde over
leden. Dit boek is in 1716 
herdrukt; maar deze uitgave 
wordt minder geacht dan de 
voorgaande. LOCHNER heeft 
in het licht gegeven: Be
schrijving vnn het Kabinet 
van BAZILJVS en van den 
Heer R. BESLER , 1716, 
dat zeer gezocht wordt. 

BESLY (JOANNES) , advokaat 
des konings te Fontemy* 
le-Coï/ite 'mPoitou, teCou-
langes-les-Royaux, in 1572 
geboren, overleed in 1654, 
in den ouderdom van 72 ja
ren. Men heeft van hem: 
1.° Geschiedenis van Poi-
tou, Parijs, 1647 , in fol. 
zeer gezocht. — 2° De Bis
schoppen van Poitiers, 1647, 

m 4. — 3.o Ad pÉIRt 

ta*ZDJ!B01>* Mstoriam Prcefatio. Hij W a s 2 e e r e J > 

varen in de t'ransche oud
heden; een onnaauwkeuria: 
schrijver, maar in het ge
schiedkundige zeer naauw-
keurig en diepzinnig. Nog 
heeft men van hem een Com~ 
mentarium op RONSARD. la, 
1614 was hij bij de verga
dering der Staten tegenwoor
dig, en verzette er zich te
gen de aanneming van het 
Concilie van Trente. 

Q 3 

BESOGNE, of BESOIGNE 
(HIERONYMUS) , Leeraar den 
Sorbonne, in 1763 in den 
ouderdom van 77 jaren over
leden. Men heeft van hem: 
1.° Histoire de Port-Éoyal 
{Geschiedenis1 van Port-
Royaï), 1752, 6 Dl.«, in 
1 2 ° , vol weinig beteeke-
nende bijzonderheden, voor 
hem, die» zoo als DJ? RAN-
CÉ zich uitdrukt, geen an
der deel heeft dan ƒ,. C. — 
2»° Vies des qmtre évêques 
engagés dans la cause de 
Port-Royal(Levensbeschrij-
vingen der vier Bisschoppen 
in de zaak van Port-Royal 
gewikkeld), 1756 , 2 Dl.« , 
in 12.° — 3.° Principes de la 
perfectionchrétienne(Grond* 
beginselen der Christelijke 
volmaaktheid), 1748, in 12.° 
— 4.° Principes de lapéni-
tence et de la conversion ow 
Vie des Pénitens (Grondbe
ginselen der boetvaardigheid 
en derhekeering, of Leven der 
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Boetelingen), 1762, in Ï2.° 
— 5«° Principes de la jus-
tice Chrétienne, ou Vies 
des Justes (Grondbeginselen 
der Christelijke regtvaar-
digheid, of Levensbeschrij
vingen der Begtvaardigen), 
1762, in 12.° — 6.°, Con
corde des livres delaSa-
gesse (Overeenkomst van de 
boehen der wijsheid), 1737, 
in 12.°j een goed boek, dat 
echte! een weinig naar de 
vooringenomenheid ruikt, 
volgens welke de schrijver 
zgne schrijfwijze regelde. — 
7. Verscheidene werken o-
yer de tijdsomstandigheden, 
xn welke hij zich met l e s t 

en om J S T e ï W a a ï d ' 
waren er C c h * T n S t a n d 

uitgevaardigd. I n f r ^ ^ 
h j üet beLd i l 3 5 h a d 

4 e n de S t n t o n 6 1 - i g e n 

testantschen «&?ï d e n P r o ' 
vrö«vv teerde hl ^ ° i c ^ e 
t o t den s rh lVj Zl-lnen dood 
*>#' E r V °* d e r K e r I * te-
I'-8 •A>LIleStaat v a n hem: 

«"•«rM»» «** Vtr8tom sa-
mmnmenta,Wiriem~ 

berg, 1636, in 4.» — 4° 
Synopsis rerwm ciborie cm-
dito gestarum, Franekr, 
1698, in 8.vo - 5.0 ïïistn-
ria Constantinopoliimo -
Turcica, post avulm a 
CAROLO M. Occideniem, d 
hoe usqne mmm deéucia, 
Straatsburg, 1634, 2 il? 
in 8.vo Hoewel deze werken 
zeer geleerd zijn) zijn de
zelve echter genoegzaamniet 
buiten de Duitsche gtö» 
verspreid. 

, BESOMBES DB SAW-fr . 
Nies (PETRUS L O D E » • 
Raadsheer der accijns*»! 
te Montaüban,teCa»f 
1719 geboren, en 11'J 
zelfde stad den % OtfJ 
1783 in'den geur van^ 
ligheid overleden,^}; 
durende eenigen ¥'Je0f 

. onchristehjkewjff" £ 
het dwaalspoor geb* ,j 
zijn hart was a«f f de 
om smaak ^vAier-
leer en de » < f f 00gen 
zelve. Hij 0PfH.d/ den ont-
voor de waarhew;, 
wikkelde y e ^ v . n „ 

m een ff^^l 
licht, ten ti^-«#**• 

tisadjvgumsaftf'np\i 

de beoefening ««» eere 
VOnd D B - S ü N T Ö ^ ^ 
uitspanning va;,,ne„ s»nJ' 
zaamheden van z!JnVcnie' 
ook blijkt het ni e ^ t , 
gel van voornoem" g do0r 
dat hij er g ^ 1 / ^ 
drongen was. ^ e 
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Vertaler van hetzelve verge
lijkt . dit werk met de Na
volging van J- C. en tracht 
zelfs aan hetzelve de voor
keur te geven; maar zeker 
is het, dat de godvruchtige 
schrijver er een zediger, en 
meer met de waarheid stroo-
kend vonnis over velde. De 
Navolging kan altijd het 
voornaamste stichtelijke hoek 
zijn, zonder dat het werk 
van den Heer DE SAINT-GE-
NIÈS daarom minder op prijs 
behoeft te worden gesteld. 
Behalve dat het nog schoon 
zoude zijn den tweeden rang 
te bekleeden , zoo maken de 
rangen in dergelijke geval
len niets uit, Men moet dit 
werk niet verwarren niet 
een ander, dat ten titel 
voert: Gevoelens eener boet
vaardige ziel, over den psalm 
Miserere mei, Deus: en de 
terugheering eener ziel tot 
God, over den psalm Bene-
die anima mea. Dit laatste 
is het werk eener beroemde 
dame, door hare godsvrucht 
en langdurige boetvaardig-
heidbekend: (Zie VALI-IÈIIE). 
Er bestaat eene zeer stich
telijke levensbeschrijvingvan 
den Heer DE BESOMBES, on
der den titel van Vie de 
M. JP. L. BESOMBES DE 
SAINT - GEXIÈS , in 8.v° 

BESPLAS (JOZEF MARIA ANNA 
GBOS DE) , Leeraar der Sor-
ionne, Prediker en aalmoe
zenier des Konings, Cfroot-
Vikaris van Besaiigon, werd 

1 den 13 December 1734 te 
CastelnaudaH geboren. Hii 
was te Parijs zijne studiën 
komen volbrengen, en na er 
de heilige wijdingen ontvan
gen en zijne doctorale proef
jaren volbragt te hebben, 
had hij zich aan de gemeen
schap der Priesters van de 
parochie van den heiligen 
Suwpmus verbonden, eene 
school, alwaar, onder het be
stuur van den Pastoor, jon
ge geestelijken zich voor de 
werkzaamheden van hunnen 
stand bekwaamden. De Abt 
DE BESPLAS bezat vele ta
lenten en had goede studiën 
gemaakt. Hij wijdde zich 
aan den predikdienst toe, 
en verkreeg onder de kan
selredenaars van dien tijd, 
welke zeer talrijk waren, 
eenen eersten rang. Hij kwam 
andermaal de Sorbonne be
wonen ; dit gesticht had zich 
met de loffelijke doch moei-
jelijke taak "belast, om uit 
zijn midden geestelijken te 
leveren, om de ten dood ver
oordeelden tot in hunne laat
ste oogenblikken bij te staan. 
De Abt DE BESPLAS verzocht 
om deze bediening, en ver
vulde dezelve met den mees
ten ijver, door dezelve wa
ren de gevangenissen voor 
hem geopend, waarin hij on-
gelukkigen had ontdekt, in 
vochtige holen, van alles 
ontbloot op elkander gesta
peld; door dit tafereel ge
troffen, schilderde hij het
zelve op eene welsprekende 
4 
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wijze , in eene redevoering 
op Witten-Donderdag voor 
&O:PÏ:\VUK XV. uitgesproken, 
en fcjj had het geluk te ver
nemen , dat die Vorst neve
len Aad gegeven, ter ver
pachting van het lot der ver
oordeelden, De Abt DJE BES
LAS is de sclwijver van ver
schillende werken onder de 
volgende titels: 1.° he R^ 
tml des esprits forts (Het 
Rituaal der Vrij geesten), 
zfl«e gewoonte, om men-
^hen» die alle gevoel van 
wdienstbaddenafgeschnd, 
whTOamdoodbij testaan, 
ï t J f » ««dervinden 

2 o n/0/i
8 TOJ waren. — 

m3,inl?ie70
e^M)' 

(Pr0eveZTl%^ire 
frenmdS),\tnsf^t 

Sr: ̂ s vïï 

barbij èiine V V o e S d e 

een ro,,? ' ' 2 *H. am8.°, 

denkbeelden zijn edel, zijns 
voordragt rijk en schitteren!, 
en zijne welsprekendheidJe-
vend en indringend. 

BESSARIQN , titulair Patri
arch van Konstantinopl eo 
Aartsbisschop van meen, 
Werd in 1393 te Treèitoié 
geboren. Hij verlangd F«-
riglijk de vereewging te 
Grieksche met de L a * * 
Kerk,-.- en spoorde denfe-
zer JOANNES PAMOMGUS» 
om dit werk te vol»» 
Hij begaf zich naar W 
verscheen OP de kerW' 
dering van Ferme, « • 
naar Florence verpla» 
hield eene redevoering' «• 
de aldaar vergaderde Vrij» 
en maakte zich W> <k"g 
zoo door zijne taknfJJ 
door zijne zedigheid.j 
bemind. De « h f j j 
Grieken begonnen W» 
zeer te haten, ^ / ^ 
pligt was . » # g i IV, 
ven, alwaar Mefc

 UIÏei 

vereerde. öfl W.Knever 
^ I f l f t e l ^ * i B | *• 
seïijken stoel f*2L$d 
plaatst, indien «e*., yeP 

AÏ-ANÜS , jsich « P j » 
heffing van den ü » , ^ 
Griek* als beleed>gft;et 
de Latijnsche mAUv 
verzet had. HÜW^raiiit» 
schillende ̂ 8% $-é** 
maar die van &*&& 
hem onaangenaam. -' y.&. 
dat de Legaat, over jjj 
derwerp zijner %**m 
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den Hertog van Bonrgondië 
geschreven hebbende, alvo
rens zijn bezoek bij LODE-
\V«K XI. afgelegd te hebben, 
deze achterdenkende en op
vliegende vorst hem zeer 
slecht onthaalde, en zeide 
hem, terwijl hij hem de hand 
op den breede baard legde; 
Barbara grceca genus reti-
ment quod habere solebant. 
Dezebeleediging, zegt men, 
baarde den Kardinaal zoo 
veel verdriet, dat hij aan de 
gevolgen daarvan, op zijnen 
terugtogt in 1472 te Ravenna 
overleed. Dit verhaal is van 
PETRUS MATTHIAS; maar an
dere geschiedschrijvers zijn 
van gevoelen, dat BEESARION 
aan den Koning mishaagd 
had, door hem om genade 
voor den Kardinaal BALTJE 
(zie dat artikel) te vragen. 
Deze beide oorzaken waren 
voldoende, om zijn einde te 
bevorderen, zonder dat het 
noodig is er de gemelijkheid 
van eenen vorst tusschèn bei
de brengen, die hem des te 
onverschilliger zou moeten 
zijn; daar hij slechts oogen-
bïikkelijk betrekkingen met 
denzelven moest hebben. 
Zijn lijk werd naar Rome 
vervoerd, en in eene kapel 
der St. Pieterskerk begra* 
ven, alwaar hij zijne graf-
plaats had voorbereid, op 
welke men dit grafschrift 
ziet: 

BKSSARION Episcopus TuscU' 
lanus, 

S. R. ecclesia cardinalis, 

Patriarcha Constantinopoli-

Nobili grascia ortus oriundüsque 
&ibi vivens posuit. 

BESSARION was de vriend van 
de geletterden en bescherm
de dezelve. ARGYROPH«,US 
THEODORUS DE GAZA , POGGO^ 
LAURENTIÜS VAU.A, PLATÏ-
NUS , enz. vormen in zijn 
huis eene soort van Akade-
mie. Zijne boekverzameling 
was taïrijk en uitgezocht. 
De Senaat van Venetië, aan 
\yien hij dezelve schonk, 
bewaart dezelve thans nog 
zorgvuldig. Deze Kardinaal 
heeft verscheidene werken 
nagelaten, die onder degene, 
welke de wederopkomst der 
letteren heeft voortgebragt, 
eenen rang bekleeden. De 
voornaamste zijn: 1.° Ver
dediging der leer van PM» 
TO, waarvan de uitgave zon
der jaarmerk, maar van 1470, 
in fol., zeldzaam is. — 2.° 
Brieven, op de Sorbonnein 
4.° gedrukt. — 3.° Orazio-
ne contra il Turco, 1471, 
in é.° en andere werken in 
de Bibliotheek der Kerkva
ders. 

BESSAS, Bevelhebber der 
Romeinsche bezetting ten tij
de , dat TOXILA Rome kwant 
belegeren. De Romeinen 
door eenen wreeden hongers
nood gedrongen, vraagden aan 
BESSAS , om, of hun levens
middelen te verschaffen, of 
hen de stad te doen verla
ten. BESSAS antwoordde den 

Q 5 
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burgers dat het hem niet 
mogelijk was, hen te voe
den , niet geoorloofd hen te 
dooden, en niet veilig hen 
weg te' zenden. Na hen 
getroost te hebben, scheepte 
m hen af, hun belovende, 
dat BELisApaus weldra met 
de troepen zoude komen, 
me de keiler Van Konstan-
tmopel zond. BESSAS en 
zi)n ambtgenoot CONON ver
kochten den rijken het ko
ren, dat zij in hunne ma
gazijnen hadden voor eenen 
T 1 ° S T P ^ S > De«iaatko-

1 - geldde\t X d e e ™ r 
deelte daarvan . v ™ > ge-
waren voor 5!-' l a a t s t * 
« - I v e b S o m ^ ï i ^ i e 
ne( aangename IS™* e e ' 
^ k t e n e l k a n d e r ï : U °n t-
h e t v l e e S c h ï e i ' J ^ ' g ^ U 
^ n k o m m e r e r

w e S e » 5 f e 
ren. Toen l £ ? % e i l W . 

2y hunne m e S L ' b r a § t e n 

womad 2 ; 7 ^ V W a s t,e 

?*"»' als v o 0 r l V O ° r d& 

verteerd, e n „f d e armen 

muizen en K, , » ^ t t e n , 

puinï,„.j " a u e n , en fm « ; J » 

verzuimde hij de 
rige bewaking Ier ski 
Vier Isauriërs voèn het 
middel, om buitenlisfarf 
te komen, en gingenta-
LA aanbieden, om heM 
eené beloóning in RUM1* 
brengen. BESSAS en tos 
werden onderrigt vanliefjt' 
ne,1 wat er gesmeed wh 
zonder zich te bekoM«re!t> 
om er in te voorzi* ft 
Gothen kwamen ht *»" 
December 546 hbmiïf-
Men kwam aan foiw^ 
berigt brengen, fo ft*s 

meteenige andera de V»S 
nam; hij verheugdewèW' 
over, en verbood hemteve 

volgen, zeggende, ^ 
menschgeene grootere v« 

de kan smaken, danqj 
vijand te zien vlug» 
schatten, door 3^1 
zoo vele hebzucht e»»' 
den bijeenverzameWiV 
in handen van den o' y 

'«hoopen ^ ' • J
e n °P 0»dè 

iS»" Jn licn' Toen 

naar. In het jaar»» , 
keizer • JUSMNWNI»1j? ^ 
en twee andere veW» 
naar Cotchide yOm%tl 
MERVEZ , die in W^ 
Laziërs wilde doordrms 
het hoofd te bieden- V 
veldheeren deden n ^ # 
der dan hunnen F^jt* 
welke redenen ^ j t ent' 
aan BESSAS irijnenï ^ef 
nam, al zijne goedel: ^ 
beurd verklaarde, .^i» 
naar het land deï ^ 0\ff 
verbande, ahvaar W 

BEssEt(GomWrfs fff!"")1 
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in het Latijn BESSEMUS , een 
geleerde IJaitsche Abt, van 
de orde van den heiligen 
BENEDICTÜS, in 1672, in 
het keurvorstendom MentZ 
geboren, omhelsde het kloos* 
terleven in de Abdij van 
Gotwick, in Oostenrijk» en 
maakte zich beroemd door 
zijne kunde en zijne deug
den. Dê Keurvorst van Keu
len benoemde hem tot zijnen 
Öfficiaal of Geestelijken Reg
ier. Die van Mentz belast
te hem met een gezantschap 
aan de Prinses CHRISTINA 
xsaWolfenbuttel; en, door 
hem overtuigd, keerden die 
Vorstin en de Prins ULRICH 
van Brunswyk tot den schoot 
der Catholijke Kerk terug» 
Hij werd in 1714 tot Abt 
Verkozen; in het volgende 
jaar werd hij tot Rector der 
Universiteit van Weenen be
noemd. In 1718 moest hij 
de smart ondervinden, zijn 
klooster door eenen brand 
verteerd te zien. De bibli
otheek trok zijne geheele 
aandacht, en 'het gelukte 
hem, dezelve te redden. Een 
gedeelte van den rijkdom der-
zelve was men aan hem ver
schuldigd ; en hij ging voort, 
dezelve te verrijken. Er 
kwamen uit zijne pen uit
muntende werken voort, on
der welke men aanhaalt: 1.° 
een geleerde Voorrede, aan 
het hoofd van twee brieven 
van den heiligen AUGÜSTÏ-
NUS, tot dusverre onbekend, 
?» welke hij ontdekt had. 
Het zijn brieven aan OPTA-

TUS van Mileve gerigt. 2.° 
De poenis parvulorum gui 
Hne bapiismate deóeduntU-
3.° Chronicon Gotwicence, 
een werk, dat men, wat de 
geleerde aanmerkingen be
treft, met dat van MAunucoit 
De re dogmatica vergelijkt. 
Deze geleerde Abt overleed 
den 20 Januarij 1749. 

BËSSER (JOANNES VON), 
Ceremoniemeester aan het 
hof van Pruissen, daarna' 
inleider der afgevaardigden, 
en krijgsgeheimraad van den 
koning van Polen, was een 
uitmuntende Hoogdüitsche 
dichter. Hij gaf de geschie
denis der krooning van dett 
koning van Pruissen in folio, 
en zijne overige werken in. 
8.v0 in het licht, en over
leed hoogbejaard te Dregden* 
den 11 Februarij 1729. De 
koning had sedert eenigen tijd 
zijne bibliotheek gekocht. 

JBESSET (HENDRIK DE), Heer 
van la C/iapelle-ïMilon, in
specteur der schoone kuns
ten, onder den markgraaf 
DE ViixtCERF en opziener 
der gebouwen, toen de groo-
te COMERT in 1683 tot op-
perbewindhebber der gebou
wenwerd benoemd. Hij voeg
de bij dezen post, dien van 
secretaris derakademie, der 
opschriften en gedenkpen
ningen. Men heeft van hem 
een Relation des campagnes 
de Rocroi et de Fnbourg 
(Verkaal derVeldtogtenvan, 
Roer&i en Friburg), in 16il 
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en 1645, in 12.vo met eene 
sierlijke eenvoudigheid ge
schreven: zoodat het tot een 
voorbeeld in dien smaak kan 
dienen» Hij overleed in 1693. 

BESSIÈRES (JOANNES BAP-
TISTA), hertog van Istriat 
maarschalk de» Keizerrijks, 
in 1769, te Prayisac, bij 
Cahors in het Fransche De
partement Lof geboren, ging 
den l November 1792 als 
eenvoudig vrijwilliger in het 
legioen der Pyreneën ;- zijne 
talenten en zijne dapperheid 
yeïhwmn W 'm Geinige 
A»ten van den rang van een-

Kapitein 4 c r i n f a n 
o n d ^ h e i d d 6 a . c h ft «U 
*>$ het legei, van de Moezr7 
«tng ia 1796. met £ « ' 
YW een bekwaal J K ^ r o e * 

«Pperbevel overal f' d l e , h e t 

™*vaart'dZf ? £ fe#*M 

?^Aeider
dS^ra

1ë'0«-
*»«, daarn» A * ^Icreeg 
i n ^e S ^ g W s e n ? Na, 

*» fiiïehebJen, verdien-
ve ï^!!S , E R E S»da tde0T,ne ] . . opper. 

'.e«> andermaal 

Jh* veldslagen,.0p' 

oo^ op i S T s r i?°ne 

de Oostenrijkers 
standaarden 5 aan het iutrot> 
rend bewind overtetangm 
Hij hield zich slecks mi 
korten tijd te Paryi^h' 
gaf zich met den rang van 
kolonel Weder naar het Ie-
get , verliet den oppeweH' 
heer niet meer gedurende da 
gehefelen teldtogt, kwam»» 
hein te Parijs terug, w 
gezelde hem op üijne J«* 
langs.de kusten, WMs 

ziln gevolg RcheepsttM' 
tl Hij behoor * f 
kleine getal veldht* « 
BONAPARTE mede kf'% 
r^ . te rugbragt , 5 
toonde meer beleid*»"" 
dan BKSSIÈBE», <"»d9* 
werpen van Bo^f" 
den 9 Nov^mif'f*, 
ondersteunen, * < * # 
t o t d i v i s i e - g e ^ S 
gaf hem de •««**,,ttte 
Eet bevel ovet M * w 
paard zijner gat f' ^ 
Mei 1804 tot a« jVp, 

heid van Rijkr ' tf JW 
verheven f verliet niJ ca. 
in September 180») Kei. 
der het öpperbevjIJ ^ 
aefs , een bevelhe»»%#i 
by het leger i n / « ' & 
te gaan bekleeden, • , 
deef aan al de j a t f j £ 
van dien snellen > ^ 
en onderscheidde *«» 
al in den slag van •« 
« to , door de roemr«Ke^ 
_ . - « ? _ 3 J . U« nan» e t" ,< vallen, die hij aan) 
der Keizeïlijke fffyp 
de Oostenrijkse"? «r ( # 
deed, weifee "y J ^ 
deels veroverde-

http://langs.de


lijks was de Oostenrijksche 
oorlog geëindigd, of de 
Pruissische veldtogt begon, 
en werd te Jena, door ee
nen enkelen slag nog spoe
diger geëindigd. Rusland 
alleen bood aan NAPOLEON 
nog het hoofd, en de dag 
van den 9 Febrliarlj 1807, 
op welken de maarschalk 
BESSIÈRES, te Eylaut op 
nieuw bewijzen van zijne 
talenten en zijne onversaagd
heid gaf, had duizènde dap* 
peren in de beide legers 
zien vallen, zonder iets aan 
den wederkeerigen toestand 
der beide staten te hebben 
veranderd, toen na eenen 
ïangdurigen en moeijelijken 
veldtogt, de uitslag van het 
gevecht van Eriedland, den 
14 Junij 1807, den vrede 
van Tilsit te weeg bragt.' 
Men mogt zich vleijen, dat 
de rust van Europa door 
dit verdrag eindelijk voor 
langen tijd zoude bevestigd 
zijn, toen in April 1809, 
de oorlog, die met Oosten
rijk eensklaps weder was 
losgebarsten, door den slag 
van Wagram werd geëin
digd, op den oogenblik, 
waarop de Engelschen zich 
van de Zeeuwsche eilanden 
meester maakten, en Ant
werpen bedreigden, wer-
waarts het Fransche bestuur 
in aller ijl den Prins van 
Ponte-Corvo (BERNADQTTE) , 
van den Oostehrijkschen veld
togt te Par ijs teruggekeerd, 
n ad gezonden» De verba
zende werkzaamheid, die bij 

E S . 253 

in dit bevelhebberscha» aan 
den dag legde, hadden al de 
ontwerpen der Engelsche on
derneming doen mis l u k k e n , 
en het smaideel genoodzaakt 
af te deinzen, toen de Kei
zer , zander twijfel verschrikt 
door den invloed, welken die 
Prins, door zijn gehouden 
gedrag had verwekt, heime
lijk den Maarschalk BESSIÈ
RES , in 1808 Hertog van 
Istria geworden, naar Ant~ 
werpen zond, om het opper
bevel van den Prins van 
Ponte-Gorvö over te nemen 
en zich in zijne plaats te 
doen erkennen. De Hertog 
van Istria had bij zijne komst 
al de bedoelingen des Kei
zers vervuld, en hoewel hij 
in de eerste bijeenkomst, die 
hij met den Prins van Ponte-
Córvo had gehad, stellig 
aan dien Prins verklaard had, 
dat hij enkel door hem aan 
de troepen wilde voorgesteld 
worden, had hij desniette
min, op den oogenblik, waar
op hij binnen Antwerpen 
was gekomen, aan de chefs 
der corps, en aan den plaat
selij ken staf, dien hij onmid
delijk bijeen had geroepen, 
de hoedanigheid, waarmede 
hij bekleed , en de instrnc-
tiè'tt, waarmede hij voorzien 
was, bekend gemaakt. Wijt 
de veldtogt geëindigd, Ant
werpen gered, en zijn mili
taire roem volkomen voldaan 
was, zoo vertrok BERNADOT
TE, onmiddellijk naar Parijs, 
den Hertog van Istria, eene 
rollatende spelen, die eenen 
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ïiïksmaarschalk met zeer tot 
eer verstrekte. De Hertog 
Weef slechts korten tijd te 
Antwerpen,' naar Parijs te
ruggeroepen, ontving hy er 
in hetzelfde jaar nog een be
velhebberschap voor Spanje; 
wel verre van daarom ver
zocht te hebben, nam hy 
hetzelve niet dan met groo-
ten tegenzin aan, maar hy 
moest gehoorzamen. Hij was 
in zijne pogingen in Spanje 
niet gelukkiger dan zijne 
voorgangers, en verzocht 
weldra om zijn ontslag. Daar 
j&ijne eerste dépêches verlo
ten geraakt, of onbeantwoord 
gebleven waren, zoo schreef 
hij op nieuw en met meer 
nadruk, eindelijk werd zijn 
verlangen vervuld, en hij 
werd te gelijkertijd tot voor
zitter van het kies-collegie 
der Haute -Garonne beroe
pen,. Te Parijs terugge. 
keerd, vertrok hij andermaal 
met den Keizer, om zich 
naar Duïlsckhnd en Polen 
te begeven; volgde dien vorst 
ïnqepzelfs noodlottigen togb 
tegen de Bussen, en maak-
te in 1813 den Saksischen 
veldtogt mede. Het was op 
<h»rl Mei van dat jaar dat 
•ny in een gevecht, hetwelk 
den slag van Luizen vooraf 
gmg, eenen roemrijken dood 
vond. De Hertog van Istria 
Was niet van geleerdheid ont
bloot, hjj bezat schrander
heid en bevalligheid. Onbe
kwaam om zelf een hatelijk 
°ntwerp te smeden, bezat hij 
ec«ter genoegzaam de hoeda

nigheid van hoveling-, om 
hetzelve, zoodra hij er eenig 
persoonlijk voordeel voorn} 
ne eerzucht in voorzag, uit 
al zijn vermogen tea dienst 
te staan. 

BESSIN (Dom WIIM), • 
een Benedictijner van j * 
Congregatie van den nei
gen MAURUS, werd fe &>'• 
la-Ferrière, in hetBisim 
Evreux geboren en owW 
te, Bouanen in W- * 
heeft van hem e » * * 
der kerkvergadering f" 
Normandijë, lllh^ 
Hij is mede betrokM* 
weest 'in de nieuive * 
der Werken van den W 
gen GREGORIÜS * f .' 
door de Pate»n"*ï ï 
MAKTHE bezorg "*" 

een oratonstv01'1 

Paschen bestred • 

•.'•BBSSON Ofm)'S' 
krijgsbouwkundige • ^ 
kunstenaar, m JJ wh 
eeuw te QrenoW 8 ]iel, 
is de uitvindervanvf ^ 
derte werktuigen», ^ 
PASCAWS, : ander'J „ 
van TkeatriM mtcM< , 
de beschrijving &*$, 
licht gegeven, f'J „„ifuit* 
infol.8 W . ' & V 
uitgegeven: *• v..„„gi1 

eJAndi oleafj0H 
medicameniis gf^0 „. % 
Znrichl559, *%- , , *rfr 
Le Cosmolée ^ u\i 
tuig, omhemeleny^ 
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— 3.° Usage du cotnpas 
d'EvcLlDE {Gebruik van den 
passer vanEvcums) 1571, 
in 4>t0 

BESSON (JOZEF), een Je-
suit, in 1607 te Carpentras 
geboren, ging reeds in 1623 
onder de Maatschappij, en on
derwees bij dezelve de Hu
maniora en de wijsbegeerte. 
Daarna wijdde hij zich aan 
het predikambt toe, .en werd 
rector van het Collegie van 
Nimes. Reeds sedert ver
scheidene jaren had hij zij
ne oversten verzocht, hem 
toetestaan het Evangelie aan 
de ongeloovigeh te gaan pre
diken en in de Missien te 
werken, aan welk verlangen 
eindelijk werd voldaan. Hij 
verbleef gedurende verschei
dene jaren in die van Syrië, 
en overleed te Aleppo, te 
midden zijner heilige bedie
ning, den 17 Maart 1691. 
Hij heeftverschillende schrif
ten nagelaten, doch voorna
melijk een werk, dat ten 
titel voert: La Syriësainte, 
nu des missio?is des Pères 
de la compagnie de JÈSUS 
en Syrië {Het heilige Syrië, 
of over de missiën der Va
ders van het gezelschap van 
Jssus in Syrië), Parijs, 
164Ö, in 8.w 

BESTU. — Zie CAMURNIUS. 

BESTUCHEFF - RIUMIN (A-
Ï-EXIS, graaf van), raadsheer 
e n kanselier van Rusland, 
1 0 1693 te Moskan geboren. 

Hij verscheen e e r S t i n d e 
diplomatische loopbaan, als 
begeleider der afgevaardig
den van PETER h ) h | 
vredesverdrag van Utrecht 
in 1713. In den dienst van 
den keurvorst van Hanover 
GEORGE I . , die later koning 
van Engeland werd, over
gegaan zijnde, werd hij door 
«lien vorst met een gezant
schap naar Petersburg ge
zonden, van waar hij naar 
Engeland terugkeerde en 
zich aldaar tot in 1717 op
hield. Hij ging alstoeh in 
dienst van zijnen eigen vorst, 
die hem met eene diploma
tische zending naar Bene-
marken belastte. Als bui
tengewoon afgevaardigde der 
keizerin ANNA , bij den Ne-
dersaksischen kreits, won 
hij de gunst dier vorstin, 
door haar voor Rusland ge-
wigtige stukken ter hand te 
stellen, die hij in de hand
vesten der hertogen van Hol*-
stein geput had. Deze vorstin 
gebruikte hem in eenige an
dere gezantschappen, en be
noemde hem in 1740, tot 
geheïiaraad en minister van 
staat. Na den dood der kei
zerin, verbond BESTUCHEFF 
zich aan het lot van EIREN, 
tot wiens benoeming van re
gent , gedurende de minder
jarigheid des keizers IWAN, 
hij veel had toegebragt," 
maar nadat de regent ver
vallen verklaard en verban
nen was, werd hij in zijne 
ongenade betrokken en ver
giftigd. De komst tot den 
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troon der keizerin EMZA-
BETH gaf hem de vrghéid 
weder, en deed hem den 
hoogsten trap van eer be
stijgen; hij werd zelfs se-
nateur, en 's Rijks kanse
lier. Hij had op dert geest 
dier vorstin zulk eenen in
vloed verworven, dat hij ge
legenheid van den oorlog, 
die om de erfopvolging van 
KAREL VI. losbarstte, hij 
haar in 1747 deed besluiten, 
om een leger van 36,000 
man naat Duiischland te 
zenden, om. Oostenrijk, 
Engeland en de Nederlan
den tegen Frankrijk te on
dersteunen. Deze wapening 
en de onderhandelingen van 
BESTÜCHEFF, bespoedigden 
net sluiten van den vrede 
van Men, die in 1748 ge-
teekend werd. Koning FRE-
DERIK IL van Pruisgen vii-
andig zijnde, deed hij tuS-
schen RuslandenOostenrijk 
een verbond tegen dien 
vorst sluiten, en in 1756, 
ngtte hij naar Pruissen een 
leger, dat de pogingen der 
vereenigde Mogendheden 
moest ondersteunen. Maar 
na een voordeel, den30Au
gustus 1757 door dit leger 

schreef BESTCCHEPF, die dé 
Kwzenn zeer . neêrslagtig 
*«g. en m de verschillende 
Jooftcho kunstgrepen, die 
«]J wi het werk had gesteld, 
keesde niet te zullen s l a ! 
| e « 5 aan den veldheer, die 

Pea voerde, ten einde ge* 

bruik van denzelven te ma
ken , om zijne ontwerpen te 
ondersteunen. Daar de kei
zerin tégen, alle verwacfc'ng 
herstelde, en vernam, dat 
haar leger, wel verre van 
deszelfs voordeelen te ver
volgen , eenen aftogt had 
gekozen, over welke Europ 
verbaasd stond, zoo liet zij 
onderzoek doen, waaruit 
bleek, dat het bevel tot dezen 
aftogtdoorBESTUCBEFFgege-
ven was , dien men daar
boven in een ontwerp W * 
ken vond , strekkende, om 
de troonsopvolging te ^ 

deren. Ten p i * , ^ 
werd hij in hechten.*g* 
men, en ™«r f / f L 
hoofdstad verwijf g 
verbannen. Z p < J ^ i 
schap duurde al *» ^ 
I - tijd der 5 % 

dien hij ™ » f L e ï « W 
willen berooven, * ^ 
op bedacht, om "güden 
lingschap te v ^ o r e kei-

zerin CATHAHINA U ^ 
geroepen, n a m

0 " V ^ 
in den Senaat i^é*' 
eene aanzienlij^6 J ^ 
Maar ondanks ^ J i e f 
dien hij i n ^ S h » 1 * * 
had geput, had ^ > 

verdriet zij» f stJtfJl9T ondermünd, * a A e W ' 
gen tijd, %*%** 

April 1766. 

BESTÜCHEPF 
.Biutf"1 (!*' 
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CHAè'i,, graaf van), broeder 
van den voorgaande, wijdde 
zich, zoo als hij, aan de staat
kunde toe, en werd met ver
schillende gezantschappen be
last. Hij was kort na den 
dood van KAREI. XII . , afge
zant in Zweden. Door de 
factie der Mutsen, welke 
met die der Hoeden in te
genstand was» ondersteund, 
en van derzelver ontstaan af 
voor de belangen van Rus-
land overhellende , deed hij 
in 1734 het voor Zweden 
niet zeer gunstige verbond 
vernieuwen, hetwelk in 1723 
gesloten was, en dat de partij 
der hoeden, door eei^enaau-
we verbindtenis met Frank
rijk, had willen doen ver
vangen. Zijhé voornaamste 
middelen, om in de staat
kunde te slagen, waren de
zelfde als die van zijnen broe
der, namelijk list en om-
kooping. Zoo'lang, als hij 
in Zweden woonde, was hij 
met al de geheimen van het 
kabinet van Stokholm be
kend , en verkreeg afschrif
ten van al de Memoriën en 
"Dépêches van hetzelve,'daar 
hij een der eerste ambtena
ren , van het ministerie van 
buitenlandsche zaken, door 
de kracht Van! het goud had 
omgekocht. In 1741, in welk 
jaar de oorlog tusschen Rus
land en Zwedenlosbaistie ,in 
zijn vaderland teruggekeerd, 
Werd hij na elkander'naar 
•Polen, Pruisseh Oostenrijk 
en Frankrijk gezonden, in 

IV. DEEI,. 'R 

W ! ^ A , S T e m d I a«d hij 
yan 1756 tot .1760 vertoefde; 
Hy overleed m i 7 6 0 i n d e n 
ouderdom van 74 jaren. H i j 
was met de weduwe van 
eenen zeer rijken en vermo
genden Russischen Heer in 
den echt getreden, die ook 
Vol listige gunstgrëpen was, 
doch in welke zij niet altijd 
slaagde ; want, in eene za-
menzwering tegen de keize
rin EtizABETH gewikkeld v 
werd deze weduwe, na dat 
men haar de Knoiit gegeven, 
en de tong afgesneden had, 
naar Siberië verbannen, al
waar zij haar leven eindigde. 

BETFORD. —Zie BEDFORT. 

BETHENCOURT (JOANNES DE), 
een Normandijnsch edelman, 
kamerheer van KAREL VI . , 
ontdekte in 1402 het eerste 
de Kanarische Eilanden; 
met behulp van HENDRIK I I I . , 
koning van Kastilië, ver
overde hij er vijf derzelve , 
in welker oppergebied hij 
onder den titel van koning, 
door dien vorst werd beves
tigd , op voorwaarde van hul
de aan de kroon van Kasti
lië. Er bestaat een Verhaal 
zijner overwinning \ hetzelve 
is te Parijs in 1630 gedrukt. 
— PETRUS DE BETHENCOURT, 
een zijner nakomelingen in 
1667 overleden, stichtte in de 
WestilnMën, eene congre-
gratie der hospitalisten, on
der den naam van Bethleë-
milers. • 
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BETHSABÉE, eene vrouw-
van URIAS , was eene gelegen
heid van zonde voorDlvm, 
die na haren echtgenoot te 
hebben doen omkomen, haar 
huwde, en SALOMON bij haar 
verwekte. 

BETHLEN (WOLFGANG, graaf 
van), kanselier van Zeven
bergen, werd in 1648 ge
boren. Hij is slechts door 
een werk bekend, de Ge-
scliiedenls van Zevenbergen, 
waarvan het behoud iets zeld
zaams ia. Be graaf BETHLEN 
liet hetzelve drukken toen 
de Tartaren, op hem kwa
men aanvallen , hem gevan
gen namen, en zich van zijn 
kasteel Kreusck, dat zij ver
nielden , meester maakten. 
Voor het lot van zijn werk 
bevende, had hij naauwelijks 

. den tijd gehad, om hetzelve 
in eenen kelder te werpen 
waarvan hij de opening liet 

. toemefselen. Toen een zij
ner nakomelingen het kasteel 
Weder wilde doen opbouwen, 
vond hij in den kelder de 
verstrooide fragmenten van 
net voornoemde werk. Hij 
verzamelde dezelve, en na 
vele moeite gelukte het hem, 

.-«* .-twee. exemplaren van te 

.vervaardigen, waarvan het 
, eene m de bibliotheek van 
«en graaf van SCHAFFGOTSCH, 
te Hemsdorff, en het an
dere in die van Breslau werd 
geplaatst. De geschiedenis 
van Zevenbergen is Jater her-
jjukt, onder den titel van 
ttwtpriarum Pmnoriico-Da-

eicarum, libri, zonder Mt-
oord noch jaartal. Eene 
nieuwe uitgave in fol. is in 
1796 door den Heer Hoon-
MEISTER bezorgd. De Heer 
SEWARZ heeft er een ver
volg en aanteekeningen bij
gevoegd : de oorspronkelijke 
uitgave bevatte de geschiede- ; 
nisTvan Zevenkrgenskeltii, 
van 1526 tot 1601. 

'BETHLEN-GABOR, tot j» • 

G A B M ë L - B E T O * . VOMf W» 
Zevenbergen, nf.'«« J 
zoo oud als arm «if J t 
ten,' drong zich inbffj 
vanGABRiëL-BAWOK'0J 
van Zevenbergen. »* 
verlaten hebbende, n̂ 

dat vai-J&WJJ^i 
t e g a a ^ m a a t a g ^ i f l 
invloed .S^^rZ W 
de Turken " f f S * * 
om zijnen «"fV'-^assu 
den oorlog te « * £ & * • . 
BATTORI,

 v a"?i , , verlate»» 

werd in W10 „ veifl
eI<1 

BETHLEN-GfABfe
in{Ic, 

verscheidenepl*fse! ^ 
garije, zag »«f J ? «frffc» 
pacfia in het bezit• 

hing van -Hon#> J njp 

. ^ *•£?£*£ 
troepen, teëm

f-oiMvoUtm 

kenf De graaf B ^ a g , 
zijner v e l d h e e r ^ êt-
dood. GABOB ,OJ ch° teJe, 
winnaar, vraagde^ ? 

en verkreeg «J - j f -M 
voorwaarde, dat h « ^ 
titel van koning ^ W 
garij'ë afzien, en 
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len zoude, tot dien van vorst 
des Rijks. FERDINAND be
krachtigde dezen vrede, door 
hem als souverein van Ze
venbergen te erkennen, en 
door hem zeven graafschap
pen aftestaan, die omtrent 
50 mijlen in den omtrek groot. 
waren.; Nadat deze onrus
tige man, zijne regten op 
Hongarije had willen doen 
herleven, werd hij door WAL-
IJENSTEÏN overwonnen, en deze 
oorlog eindigde door een ver
drag, waardoor Zevenbergen 
en het naburige grondgebied, 
na den dood vanGABoR, (die 
in 1629 plaats had), aan het 
huis van Oostenrijk verze
kerd werden. Er, zijn in 
Zevenbergen nog , verschei
dene graven van BÈTHLEN , 
die beweren van deze fami
lie te zijn. 

BETHUNE (PHILIPPÜS DE) , 
graaf van Selles, luitenant-
generaal van Jiretagne, en 
landvoogd van Rennes , in 
1561 geboren, en in 1649 
overleden, verwierf veel 
roem door zijne gezantschap
pen aan de hoven Van Schot
land, Rome, Savooye en 
DuitscMand* Hij was de 
tweede broeder van den be
roemden MAXIMIUAAN DE BE
THÜNE, hertog van Sully-
Zijn Gezantschap inDnitsch-
land, is te Parijs, in 1667 
in fol. door de zorg van zijn' 
kleinzoon, HENDRIK, graaf 
van Bethune, gedrukt. 

K-2 

BETHÜNE. _ Z i e S ( J M i y i 

BETHÜNE (ARMANDUsJ 
DB), hertog van Charost, 
luitenant-generaal der Fran 
sche legers, werd denl JUI 
lij 1728 te Versailles gebo
ren. Hij stamde uit hetzelf
de geslacht af als SULLY, de 

'vriend, raadsman en staats
dienaar van HENDRIK IV . , 
en scheen hein tot voorbeeld 
te hebben genomen. In 1745 
in dienst getreden, verkreeg 
hij in den ouderdom van 24 
jaren, een regiment ruiterij. 
'Toen hij in 1758 het bevel 
gaf, dat men zijn zilverwerk 
naar de munt zoude bren
gen ,• om in de behoefte van 
den staat te voorzien, en zijn. 
zaakverzorger hem eenige 
voorstellingen, over het be* 
langrijke van eene zoodanige 
gift deed, zeide de hertog: 
» Ik offer mijn leven wel 
voor den staat op, ik kam 
dus ook mijn zilverwerk wel 
opofferen." Zoodra de vrede 
van 1763 hem had toegestaan 
een stil leven te leiden , zoo 
scheen zijne weldadigheid 
werkzamer en vernuftiger te 
worden. Hij vernietigde twin
tig jaren voor de omwente
ling de leenheerendienst ia 
zijne domeinen, liet op de 
wegen van Berri groote wer
ken ten uitvoer brengen, niet 
minder met oogmerk, om daar
door den staat ten dienst te 
staan, dan om daardoor aan 
een groot aantal personen, 
een bestaan te verschaffen * 
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en stichtte in Breïagne lief
dadige gestichten, om die
gene optenemen, welke door 
ligchaanïsgebreken belet wa
ren , door moeijelijke werk
zaamheden hun bestaan te 
verzekeren. Al zijne denk
beelden liepen op dit en* 
Icele uit, de verligting der 
menschheid. Zijne weldaden 
kenden geéne grenzen, zij 
waren de eenige bezigheid 
en bijna de behoefte van zijn 
leven. Hij verzekerde jaar-
lijksche ondersteuning aan 
de armen, die zich. aan gee-
nen arbeid konden overge
ven; Mastte zich met het 
onderhoud en het onderwijs 
der verlatene kinderen; gaf 
jaarwedden aatv vroedvrou
wen, aa« geneesheeren en 
heelmeesters; r ig t t e a l f 
«flwinwek op, e J b e t 
over een gedeelte zijnerin 

«an5 enlietnn!: Tan katoen 

de ve e z i ew f Vd d e l e n> om 

dien h ? S ; ^ V V I J J C X V . 

^ n e e n ' 4 * i e t toch dien 

een • geschenk fan honderd 
duizend Franken had gedaan, 
werd'- hij echter in 1793 in 
hechtenis genomen, en men 
weet niet of men zich meer 
moet verwonderen, over de 
ondankbaarheid, waarmede 
het zoogenaamd volksbestm 
van dat tijdvak, de talrijke 
weldaden, heeft ktrnald, 
die dezte weldadigeraanover 
de lij den de mensèkid taJ 
uitgestort, of over kt on
verklaarbaar toeval) few*" 
hem het leven heeft bewaard. 
In/«.Fora?opgesloten* 
hij gedurende de revoln» 
naire vogelvrij-verWarMf 
vergeten, en had zijne vrij
heid aan den 9Tto«'f 
te danken.' Eeö«^aflff 
ge kinderziekte, .Aj « J 
maals in '.tot •*«**' % 
doofstommen, mïVZki 
hertog van feu»» « X 
b è s t u S r d e r s ^ ^ 
gen aanrigtte, W 2 e n . 
I r O c t o b e ? 1 8 ^ f . 
tenis en de b e h o e f 
gelukkigen onttrokk • # 
jaar voor znnen doo« v 
hij tot maire van Je 
arrohdissementvanWyg 
noémd, in w e l k ^ e t ' ï 
hij zijne aandacht_e» 
zorg tot al de W*** 
beplalde, welkef e l ^ r 
eischten. Dit verhef aie 
levendig gevoeld « ^ 
talrijke klasse zJjnerJyj 
_—__.•- , u «ruiker hö'H .; 

heids"1 tot welker h-^ naren, 
door de Voorzienig" 
gezonden te zp» o» . |,ür< 
bloedende wonden *J-
geroorlogen te geneze' 
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BETÏIUNE- CHAROST (LODE-
WIJK FBANCISCUS DE), uit 
dezelfde familie gesproten 
als de voorgaande , maakte, 
ten tijde der onlusten, die 
in 1789, bij gelegenheid der 
ordonantiën van Keizer JO
ZEF II», in België ontstaan 
waren, aanspraak op het; 
oppergebied van dat land. 
Hoe ongegrond en ongerijmd 
zelfs deze aanspraak öók 
was, gelukte, het dezen, on-, 
rustigen man toch, om in 
verscheidene Fransche grens
steden , eene vrij aanzienlij
ke partij tot stand te bren
gen , welke besloten scheen, 
om de wapens in zijne be
langen op te nemen, doch" 
die nog meer door de rede, 
dan wel door de kracht wel
dra verstrooid werd. BETHUT 
NE werd door de criminele 
regtbank van Braband bij 
verstek ter dood veroordeeld, 
en was genoodzaakt in Frank
rijk eene schuilplaats te 
zoeken. Hij leefde aldaar 
eenige jaren vrij gerust, 
hoewel hij de hersenschim, 
die hij gevormd had, en 
waarvan hij onophoudelijk 
sprak, nog niet Jiad laten 
varen. In 1793 in hechte-
tenis genomen , werd hij den 
28 April 1794 voor de re-
volutionnaire regtbank ge-
bragt, en op denzelfden dag 
in den ouderdom van slechts 
23 jaren,. onthoofd. 

BETIS of BATIS, land
voogd van Gaza, voor DA- H 

bij den 
gewond 
BETIS 
stad, 

R I U S ' ^ ^ i g d e die plaats 
inoediglyk tegen ALEXANDER 
den Grooie. Nadat die vorst» 

eersten a a n v a l 
geworden, ü e t j ^ 

na de inneming der 
in het jaar 332 vóór; 

J. C. op eene wreede wijze 
van het leven beröoven. Meer. 
dan tien duizend manschap
pen moesten over den kling 
springen, en op eene laf
hartige wijze strafte men 
eenen moed, die den groot
sten lof waardig was. BE
TIS werd met de voeten aan 
de kar van den Macedonï-
schen held gebonden, „en 
kwam op 'eene erbarmelijke 
wijze oni het iïlèven. Deze 
trek wordt door DE SAINTE-
CROIX v e r w o r p e n . ' I 

• BETON (DAVIO) Aartsbis
schop van Sint- Andreio, 
— Zie BEATOTJN. — (blz: 
532 des vorigen deels abu
sievelijk BEAÜTOUN genaamd). 

BETTA (FBANCISCUS ttxx, 
TOLDO), in 1526 te Bove-
redo geboren, bekleedde de 
aanzienlijkste posten bij den 
Kardinaal CHRISTOPHOKUS 
MADRUZZI , enOcTAvrüsFAR-
NÈSE , hertog van Parma, 
die hem in zijne afwezig
heid tot Yicé- Hertog be
noemde. LODEWIJK MABRÜZ-
ZI , neef van den Kardi
naal , CuRisTOPHOBt-s ver* 
koos hem in het prinsdom 
Trenie tot zijnen luitenant. 
Door eene bijzondere gunst, 

3 " . • • •• ' " - - ' 
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stond heni de Aartshertog 
FERDINAND toe, om bij zij
nen naam dien van DAL 
TOMO te voegen 5 en Pitis 
IV. verleende .•hem. den titel 
vanpaltsgraaf. Zoo vele titels 
waren voor de welwillend
heid der grooten en vorsten, 
die belang in zijne fortuin 
stelden, nog niet voldoen
de 3 ASEXANDER, Hertog 
van Parma, • benoemde hem 
tot voorzitter van den raad 
tyj het opperste geregtshof. 
BETTA. onderscheidde zich 
in die foediervkgen, door 
asijtó talenten en zijne kun
de , en overleed te Parma 
iu Augustus 1599. Deze 
verdienstelijke regtsgeleerde 
heeft, volgens TAETAROTTI, 
vifavboekdeelen in hand
schrift ma- Conmltatttn 
nagelaten. Het w a s door 
«jmvzorg en zijne kunde, 
dat de stads-en landregten 
van Z1jn; vaderland verbe-
terd werden r men verkoos 
hem later om naar Weenen 
f £aan> en de beves%,W 
fles keizers te vei-k,..-^^ b 

gaande A . a n d e n V o o r-

den, beoeW l 6 5 , 0 V G r i e-

i SSfe en Maan. 
^ a j S ™ ™>«len in 

^Srw^ A k a d - i e 

« * » de regeri ng van 

i KARKL I I . , in 1701 teLonèn 
: overleden j muntte vooral uit 
; door de uitdrukkingskrachten 
1 de beweging van zijn gelaat, 
i in de hartstogtélijke rollen, 

zoo als in den HAMLET es 
andere stukken van Soatm 

; PEAKE. Hij heeft zelf in 
i zijne taal eenigemiidelmati-
': ge töoneelspelen gescirerea. 

; . . BET-ÏINELM (XAVEMÜS), 
leen Jesuit en beroemdIta-
! liaarisch letterkundig *J 
teMantm&en Uw}11? 

geboren.. Hij stota*» 
de Gollegiën der Soa** 
van zijne •geboorte-stad» 

hij zich nwtBrfciit,? 
waar hij g e d u r e n ^ J 

• ren de schoone 1 ^ 
dervveeS,-Pater W&» 
had veel s m a a t ^ g . 
heid voor - A ^ g V 
maar eene n f f j l # 
Schroomdheid,belet«>^jer 

talent aan den^ag, ^ 
gen. Er bevonden^ 
toen teBrescmfie" ^ 
de geleerden, * > * 
QmniNi en de Gnff* ^ 
ZVCCHELUenV^ 0 f 

eerste, dienen R # I 
aanleg van Pater ^T 
had bespeurd, « * £ * > 
aan, om denzelvei ^ 
kweeken, en . * $ { , , , # 

«oude *! 
de Kar<l1 

stellen , naar a e „.„„onoi» 
lid van was. G^fU* 
te gehoorzamen, / . ^ 
Bram»,, * J h£, *» 
mie, een K«nKUlv 

dat hij eenige « ^ etl. 
de Akademie f * t * ^ 
stellen, daar de ^ Ö I 1 # 
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zeer werd toegejuicht, en 
dat van dien oögenblik af, 
hem de dichterlijke loopbaan 
liet binnen treden. Nogvoor-
deeliger maakte hij zich be
kend dooreenige gedichten, 
welke hij tot oefening voor 
zijne kvveekelingen zamen-
stelde; maar te Bologna 
bragt hij zijnen roem van 
een goed dichter tot stand. 
Te gëlijker tijd, dat hij de 
gewijde wetenschappen be
oefende, liet hij op het too-
neel van zijn Collegie^ zijn 
treurspel JONATHAS uitvoe
ren. Hoewel dit stuk moet 
onderdoen bij die, welke in 
den zelfden geest Pater GRA-
NELLI vervaardigde, werd 
hetzelve echter met geest
drift ontvangen. Het is voor
al omtrent den* vastenavonds
tijd , dat men de kvveekelin
gen in de tooneel-voordragt 
oefent. Ondanks de menig
te uitspanningen, die omtrent 
dien tijd in Bologna voor- | 
handen waren, was het too-
neel der Paters Jesuiten al
tijd vol aanzienlijke perso
nen , gretig om het nieuwe 
treurspel te zien en toe te 
juichen. De jonge schrijver 
alom feestelijk onthaald door 
de goedkeuring van een ver
licht publiek, dat niet zeer 
ligt te bevredigen was, toe
gejuicht, wijdde zich geheel 
aan de beoefening der schoo-
ne letteren toe. Hij ver
kreeg tegelijkertijd kennis
sen , die hem nuttig waren, 
ei» won de vriendschap van 

R 

MAMFBBM:, een' beroemden 
sterrekumhge e n uitmunten
den dichter. Nog m e e r b i j . 
zonder verbond hij z i c h ï n e t 
de geleerden ZANOTTI e n 
ALGAROTTI, die later eene 
zoo schitterende rol , i n , j e 
wetenschappelijke en letter
kundige wereld hebben ge
speeld. In 1751 tot bestuur
der van het Collegie der e-
delen te JParma, toenmaals 
het beroemdste van geheel 
Italië, benoemd, onderwees 
hij aldaar tot in 1700 de 
dichtkunde, de geschiedenis, 
de humaniora, en bestuurde 
de tooneeloefeningen van dat 
Collegie, voor hetwelke hij 
zijn ÖËMETRIUS POLIORCETES 
vervaardigde, welk stuk zeer 
gunstig onthaald werd. Ge
durende de tusschenpoozin-
gen, welke zijne ambtsbe
zigheden hem overlieten, en 
gedurende zijne vacantiè'n , 
deed hij verscheidene reizen 
in verschillende Italiaansche . 
steden. Deze reizen hadden 
ook een geheel bijzonder 
doel. Er waren ïn het Col
legie van Parma twee neven 
van den Prins van HOHEN-
LOHE, die Pater BETTINEIAI 
verzocht had over hunne op
voeding te waken. Het ïs 
ook tot onderwijs der beide 
jonge Prinsen, dat hij in.. 
1765 eene grootere reis door 
Dattschland ondernam. In 
het "Volgende jaar ondernam 
hij ook met den oudste zij
ner beide kweekelingen ee
ne reis door Frankrijk, weo 

4 
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waarts hij door. het verlan
gen, om VOLTAIRE te leeren 
kennen die toenmaals te Qe-
nève woonde * werd henen 
gelokfc (*). Gedurende die 
reis legde Pater BETTINEIIM 
de laatste hand aan zijne be
roemde Brieven van VincH-
uvs aan de Arkadiërs, die 
bijna even zoo spoedig te 
Venetië niet zijne onberijm-
de versi sciolti (**),;— witte 
verzen —, gezamenlijk met 
die van FRUGONÏ en ALGA-
ROTTI werden in het licht 
gegeven. Na eenige maan
den te Parije gewoond te 
helden, alwaar men hem 
eenehuigvesnnginhetCol-

/e had gegeven ïei8de hij 
egie van LODEWUK den groo 

ad gegeven ïei8de hi, 
verscheidene gewesten 

zich 
van 

door 
van 
^JSancy, aanhet hof va„ 

m> ea van daar, Lar A« 

«nwerdop d e L f Z ° n d , e n ' 

Ifras niuXï i°m
? ?.* 9,root man Ulijn, ^fiKodd^l 

Men zegt, dat hun owta 
houd allergeestigstwas.Het 
dagblad lePubUwte, Ut 
er in deszelfs Nos. van 26 
Brwmaire en ie ifrtw, 
van het7e jaar der Fraimèe 
Republiek, eenige trekken 
van geplaatst, maarden» 
te dier bijsonderWan aji 
uitvindingen van den dag-, 
bladschrijver, die daardoor 
0*6 belangstelling zijnes le
zers wilde opwekken- Daags 
na zijn bezoek, ontving 

i ter BETTINELM van: Voinr-
; RE eene uitgave #« *" 
'ken, met dit vie«p* 
; dichtstukje: 
: Compatriote de VIM»* . 
;Et soa secrétaire^e* : 

C'est.A vonsd'écnre <-;-,, 
Vous-avezsonameetsi""')' 

ajdus vrij in hetJM**** 
vertaald: , • . • ' 

zijn' geheim* fXm: 
Gf zift de « W S ft. .. 
. 'door ViBGiiW};\,„« 

, stijl «m «gW Ti® *> 
Herroept «2/» "el 

ziel in 'tJeven. 

InVTW hluMJft 
leeerd, ondernam JJ , 
reis naar Venetië'. w & 
tweede, welke hij V* , 

entf 

"ClOff» 7e^"' « ' e v é l ö ^ » en men noem* »»"-ofjI1en 
****** tt/ffl J°ïke nie* berijmd zijn, eren a^o r" 

« w rwta, - , rinket rijm bevrijd. — 
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stad deed, alvyaar hij in 1748, 
zijne Brievenva.versisciolti 
geschreven had. Zijne O-
versten hadden hem dikwerf 
aangespoord, om zich, aan 
den predikdienst toetewij-
den, en hij had zich uit 
hoofde van de zwakheid zij
ner borst daarvan verschoond, 
Door den Overste, van zijn 
Collegie op nieuw daartoe 
nitgenoodigd, begaf hij zich 
naar Verona^ alwaar hij ge
durende verscheidene Vas
ten , en op verschillende 
feestdagen des jaars predik
te. Hij bekleedde tegelij
kertijd den leerstoel der 
schoone letteren: ook zeide 
de Ridder PINDEMONTE , in 
zijne landelijke gedichten o-
ver BETTINELLI sprekende, 
dat hij de jeugd in de kerk; 
tot God, en in zijn huis tot 
den goeden smaak bekeerde. 
Hij bevond zich te Modena 
toen in 1773, de orde der 
Jesuiten in Italië vernietigd 
werd, Hij keerde alstoen 
naar zijnen geboorte - grond 
terug, en vatte zijne letter
kundige werkzaamheden we
der op; en in het tijd verloop 
van drie en twintig jaren 
Vervaardigde hij het groot
ste gedeelte zijner werken. 
Eene zeer aanzienlijke en 
buitengemeen geestige Da
me, had hem verweten s dat 
hij onder zijne verschillende 
werken er geen enkel ten 
voordeele der schoone sekse 
geschreven had. Hij had zich 
eerst verschoond met het 

•E 

kleed, hetwelk bijgedragen 
had, met zijnen staat en zij
nen onderdom; m a a r y ^^ 
verbeeldende, dat hij het 
herhaalde aanzoek der da
me niet van de hand mogt 
wijzen, schreef hij achter
eenvolgend zij ne Brieven aan 
LESJBIA, over de puntdich
ten , zijne Brieven over de 
schoone kunsten, en zijne 
vier en twintig zamensjira-
hen. Hij gaf dezelve in 1796 
in het licht, in hetzelfde 
jaar, waarin de Franschen 
geheel Italië overmeester
den. Toen dezelve Mantua-
belegerden, begaf de Abt 
BETTINELLÏ zich naar Vero-
na, vanwaar hij in het vol
gende jaar te Mantua te
rugkwam. Hij leefde aldaar 
verscheidene jaren, zonder 
dat zijn hooge ouderdom noch 
de levendigheid van zijnen 
geest, noch zijn opgeruimd 
karakter eenigzins veranderd 
had. Hij stierf met de stand
vastigheid van een Christe
lijk wijsgeer, den 12Septemb. 
1808. Zijne voornaamste wer
ken zijn; 1.° Ragionainenti 
filosqfici, con annolazioni. 
Deze wijsgeerige Verhande
lingen, waarvan hij slechts 
twee Beelen in tien Ver
handelingen in het licht gaf, 
maken eene volledige Ver
handeling van godsdienstige 
zedeleer ui t , volgens de ge
wijde boeken, en spreken 
over den gezalfden mensch, 
den redelijken mensch, den 
eigenniagtigen mensch, over 



266 B E T . 

de schepselen enz. — 2.° 
Dell' entiisïasmo delle helle 
arti, 2 Dl." in 3 Stukken, 
Een Fransche levensbeschrij
ver/ die onlangs over BET-
TiNEMJ heeft geschreven» 
verwijt hem, dat hi j , over 
de geestdrift sprekende, koel 
Was gebleven. Deze, Voor 
het overige zeer achtbare 
schrijver heeft niet overwo
gen, dat hét in dit werk 
niet te doen is, om den 
prachtigen zamenhang van 
een gebouw, noch om de 
verdeeling van een schilder
stuk, nocVom de uitdruk
kingskracht eener groep, 
noch om de schoone omtrek
ken van een fraai standbeeld: 
ter naauwkeurige uitvoering 
yan al deze voorwerpen, elk 

ongetwijfeld geestdrift ver-
eischt; maar toen de Abt 

- J w n u . w t a f de geest-
j ^ y f / w i l d e hij*nkel 
wei de lcun^en Generen; 
e n j e t i s onbetwistbaar, dat 
«en met beter o v e r een on-

^ e n m o g e , redeneert, dan 
E k a J m t e

n
e n koelbloedig-

heid. In alle geval doet de 
meXï f ^ e t (indien 

Vergeten, door de zuiverheid jan Z l j n e n s t j j l s h e t v e m u f t 

ïijfcheidderuitdrukkingen.-
? ' VwlogMd'amore, 2Dl.n 
d e l f t Z a T n s P r a k e n *»»»»-
««We de schrijver over de 
« M Ï 5 . ° P e e n e '**}*«»• die S«*^ns strijdt »%' me t 

zijne grondbeginselen, m& 
met zijnen stand. Bij km 
is dezelve een teeder en 
zuiver gevoel, 'en niet een 
onstuimige hartstogt. Hij 
tracht aantetöonen, welfonin-

, vloed de verbeeldingskracht, 
de ijdelheid, de vriendschap, 
het huwelijk, de eer, è 
beoefening der wetenschap-
pen enz. op dit gewei uit
oefenen , en het gebied, 4at 
hetzelve op devoo 
len des geestes mfc 
De laatste zamensjrtf 

i ten titel: Over de W». 

'lofspraak op dienbert* 
dichter: dit zijn twee ««0 

•muntende stukken. -
•BesorgimeMo^egk1 

enz.3dl.n Di t*?*^* 

Spaansche W * ^ * 
randt', en ^ t * ' 0Iat 
regt als « P P ^ f i * * 
beschouwd, »»eefti«er-
gegeven tot wee g # 
ken van wee s ^ 
'Spaansche Jesu^^jicl.! 
ven hetzelve % ^Bf 

i om den aanval van * ^ 
TÏNELLI afteweren ^ pf|t 

DKÈS en hxf^W w schrijvers de eer ^ 
vaderland wrekenfe'de )(».• 
door hunne m t g e b ' e

t # 
de eenen grooten d l 5. 
de letteren W^0 < Lettere SVm%^ 

heeft BETTiNEtW ft|# 
lijk gemaakt, & ^ 0' 
tegelijkertijd onder 



B E T . 267 

hangers van DANTE en P E -
TRARCHA een groot aantal 
vijanden op den hals gehaald. 
Intusschen zijn de letter
kundige ketterijen, die, vol
gens het gevoelen van een 
later kunstregter dit boek 
bevat / n i e t van dien aard, 
dat dezelve den banvloek; 
verdienen. Alle verlichte 
lieden bekennen eeiiparig-
ïijk, dat DANTE met ' dé 
schitterendste verbeeldings
kracht begaafd was , en dat 
het, gezang van den graaf 
UCOLINO alleen voldoende 
aoude zijn, om hem onster
felijk te' maken, zoo als drie 
eenvoudige liederen van PE-
TRARCHA voldoende zijn, om 
zijnen roem van groot dichter 
te handhaven. Maar welken 
eerbied men ook voor deze 
béide lichten der Italiaan-
sche dichtkunde kóestere, 
al beoefene men zelfs bij 
hen de nadruk en de be
knoptheid eener taal, die 
zelfs bij hare geboorte, zich 
in hare geheele kracht ver
toont, zal men zich echter 
in onze dagen wel wachten, 
die woordvoegingen die La-
tinismussen, dien onbuigza-
men stijl, die dikwerf slecht 
verdeelde verzen, die gé-
dvvongene Wendingen, die in 
onbruik Vervallene woorden, 
die duistere uitdrukkingen 
natevolgen, welke bij DAN-
TE voorkomen. En men zal 
io het algemeen ÜIPETRAR-
£MA, die welluidende en mët 
»eelden doormengde verzen, 
a*en ongedwongen en zuive

ren stal bewonderen; hiaat 
men zal zeker die kwijning, 
die vermoeijende eentoonie-
heid niet bewonderen, w e j \ . 

zijner klinkdichten neérscht. 
En dit zijn de gebreken ,* 
welke de Abt BETTINELM in 
deze beide schrijvers heeft 
opgemerkt, zonder hun de 

J eer tèweigeren twee groote 
i dichters te zijn.'—6.° Ita-

liaanscke Brieven eener da-
• me aan hare vriendin over 
i de schoone kunsten enz. 3 
Dl.n — 7 . ° Gedichten, 3 

: Dl.n in l2.m o DézelvebèVat-
| ten zeven kleine dichtstuk-
ken, zestien brieven in on-

[ berijmde verzeng (sciolii)* 
klinkdichten, catizoni, enz. 

I — 8 k
p -Treurspelen, 2 Dl.n 

i ia #.vo, .bevattende de treur-
1 spelen van JONATÏÏAS , XER-

XES, D E M E T R I Ü S PoIilORCJE-
TES i en het geredde Rome 
naar VÖLTAIRE vertaald. — 
9.° Proeven over de wel" 
sprekendheid, met eenige 
andere Brieven, redevoerin
gen enz. 2 Dl.» in i2.mo 
Wij willen hier de verschil
lende lofspraken niet her
halen , die onderscheidene 
schrijvers aan de letterkun
dige verdienste van BETTI-
NELM hebben toegezwaaid; 
de eene schijnen ons niet 
zeer onpartijdig, en de an
dere al te waanwijs. Wij 
zullen ons bepalen, metten 
opzigte van dezen schrijver 
het oordeel der beroemdste 
Italiaansche letterkundigen 
aantevoeren. Volgens hun 
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gevoelen, \vas BETTINELM 
met groote geestvermogens 
hegaafd, hij had eenen uitge-
zochten smaak, eenen steeds 
zuiveren en sierlijken stijl, 
die tevens , eene zeldzame 
juistheid bezat. In zijne, too-
neelkundige werken, schet
tert hij meer door de wijs
heid des plans ,< de waar
heid der karakters en de 
herijmingj-dsindoor de stahd? 
punten ea inkjeëdïngen^ Zy-
ne lierdichten worden zeer 
^P.FiJs gesteld. Hij» ver
heft zich twöit zoo als S;iN-. 
KW*R, iven, CHUBKERA, 

IttWAu; i^aar hij is oob 
.*»£>. noch hoogdravend^ 
«och reWgachtig 2Jo d s J A ! 
m r ! l j n e W ^ o t e n . 

soiolti, w,welke hii dik 
, ^ l s FK^OW, die ii d t 
« v a n g e d i c h t e n d 
2 f S n * r b a a r d e / e n 

^^f^Sr1; 

l e e i r ï f i S ^ ' ^ g e -
K frnsch; J e s l t , 

^ / e S S n 1 5 8 2 S t e 

Scheid» ? , l e n ' onder
door ? " Z l ? h i ° ^ » e o r d e , 

'wSL ?j m tg e^eidheid en 
J^cheidenheid zijner kun-
* S ^ B « b e o e f e n i n g 
i« .^«sbegeerte en god™. 
^heidAad hü I e X ; 
V o L e n ^ " " ^ u n d e >e-

®V- en hij onderwees 

deze verschillende 
I schappen met gelijken min. 

Qok had: hij de LatpschB 
dichtkunde beoefend, en zich 
met alle soorten van lelte-
kunde bekend gemaakt. Hij 
overleed te Sologna den li 
November 1657, in het ff. 
jaar van zijnen ouierèn< 
Hij heeft de volgenie -w' 
ken nagelaten; VMwh 

' Mfaro-tragadia j)08<?fflW> 
P a rma , . 1614 } : i n^ ; ^ 
stuk, . dat in vetscW«»« 
talen is vertolkt,^1 
meene geestdrift' 
werd, en dat vers 
uitgaven,heeft gehaj;",: 

c ^ , e e n t o o n e e r f « { 
Italiaansch en he S 
vertaald, en aan*£ j f 
van Frank f h *parf(, 
XII I . , o p g e ^ f l ' ( o i r 

cmw m.oralerr.^^i 
poeticiim, l 6 2 b ' .„<)# ' 
Dl.n, het eene»VB9 
het andere-in M ^ > 
het laatste i f & i 

van d e n d e n . - ^ J i e , 
later afeonderJflK"'.^, 
titel van ®ffZ0 

licht gegeven , J | . ^ 
in 4,to — 4« * ,i (W 

matnm paf **l0\kh * 

l2,mo .ook iuthew^.5, 
9^uigaveontleejd. j , 
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accedit EVCLÏDBS explica-
tui, 1642 en 1645, in fol. 
6.° Mrarium pMlosophi&, 
mathematica in tres tomos 
distributum, Bologna 1648, 
in 4.t° 

BETTONI (DOMINICUS) , een 
Italiaansche schilder, ;die 
uitgemunt heeft in het voor
stellen , van dieren en vruch
ten. Hij overleed in het 
jaar 1705. * 

BETTINI (SEBASTIAAN-BAS-
TIANI) , een Italiaan sch schil
der, in 1707 geboren. On
der zijne meesterstukken telt 
men eenen H. FRANCISCÜS 
VAN PAULA , op het plafond 
van het paleis Salbiati te 
Florence, alwaar hij AURO
RA heeft geschilderd den 
zonnewagen vooruitgaande, 
én een leven van den Pro
feet ELIAS ,• in het Karme
lieten-klooster van Florence. 

BETTINUS of BETTINI (AN-
TONIÜS) vier- en veertigste 
Bisschop van Foligno , was 
gesproten uit ecne beroemde 
familie van Sienna, alwaar 
hij in 1399 het eerstelevens-
licht zag. AUGUSTINUS BET
TINUS, zijn vader, wijdde 
hem aan de studie toe, 
en, hij bevlijtigde zich met 
zoo veel ijver en geluk op 
de regtsgeleerdhéid, dat hij 
in verscheidene Universi
teiten van ïtdliÜ tot aan
moediging en voorbeeld ter 
navolging diende. Hij werd 
k o " daarna priester, en 

was in het genot van groó-
te inkomsten, V a n w e j k e 
hij, zoowel als Vat l a l „,«_ 
ne goederen afstand deed 
om dezelve aan de armen 
uittedeelen, waarna hij i a 
het gezelschap van JKSITS 
ging, in hetwelke hij zoo 
gestreng leefde, dat hij door 
de géheele wereld bewon
derd Werd. Te Bame ge
komen, maakte hij zich bij 

^Paus EucfENiusr I V . , zoo 
'bemind, dat hij van hem 
de kerk van den heiligen 
JOANNES en PAULÜS ver
kreeg , naast welke hij èea 
Collegiö der Jesüiten sticht
te. BETTINUS gaf bewijzen 
van zijne kunde, in het 

i Concilie door Pius I I . , te 
Mantua, belegd, en werd 
kort daarna naar den Her
tog van Milane gezonde», 
en bouwde voor zijne orde 
hèt klooster van dèn heili
gen HÏERONYMUS , waarvan 
hij de eerste prioor werd. 
Hij was later Nuntius van 
Pius II . in het Milanesche, 
en Apostolisch poenitentiari-
TIS , tot dat hij , tegen zij
nen wil , door den Aarts
bisschop van Milane, tot' 
Bisschop vdn Folignovoor
waarts* hij zichbegèveö had, 
om de hem aangebodeh&waar-
dighëïd te vermijden) ge
zalfd werd. Hij bestuurde 
dit bisdom óp eene voor
beeldige wijze, èn herstel
de de kerkelijke tucht zoo
wel in zijn bisdom als ook 
op verzoek van PAULUS I I . , 
te Milane en op andere 
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plaatsen. De aalmoezen en 
liefdadige geschenken, die 
hij steeds imldelijk aan de 
armen uitdeelde , deden hem 
den bijnaam verkrijgen van 
Vader der behoefligen. mj 
overleed den 22 October 1487. 
De Bibliotheek van ©AM* 
bezit, een handschrift, de 
theologische werken van dien 
prelaat bevattende, waarvan 
er vele zijn gedrukt gewor
den, zoo als onder andere 
1.° de Verklaring van'net 
gehed des Heeren in het 
Italiaanscla, Brescia , 1686, 
Genua 1686. — 2.° llmonle 
santo di Dia, Florence, 
1477, in 4.»' 1491 in fol. 
X)it is het eerste hoekwerk 
geweest, dat met koperen 
platen is versierd geworden. 
— 3.° De Divina prcesen-
tia enz. 

^ETTS (JOANNES) een kun-
dig Engelsen geneesheer, 
te Winchester geboren, en 
in het jaar 1642'te Oxford 
tot, het, CoIJegie het Lig-
chaam van CJSBISTUS toe
gelaten. In 1648 door de 
Visitators uit hetzelve ver
jaagd zijnde, wijdde hij zich 
aan de geneeskunde toe, en 
ontving in 1654 den titel 
van Doctor. Hij had eene 
groote praktijk te Londen , 
voornamelijk onder de Ca-
thohjken tot wier Godsdienst 
hij was teruggekeerd, en 
werd later geneesheer van 
«oning KAREI. II, Voor het 
overige was hij een regt-
B cHen en liefdadig man, 

Men' is met de nijzondetie-
den van zijnen dood onbekend. 
Zie hier de titels der werken, 
welke hij heeft in hetliè 
gegeven: l*°De.ortuet» 
ttira Sanguinis. Londenlföö, 
in8.vo In dit werk komt Ie 
geschiedenis voor, der ontle
ding van den% e W , M 

THOMAS PAKR, die 152ju* • 
9 maanden geleeft hee«. --
2." Medicina m Wm' 
pïdanatwalicmnm-®1' 

l i j k . B m ^ i n l S W ^ 
burg, of, volgens * J 
tl Memmingen ^ ^ 
zoon van eenen w j > 
derwees met r o e n i ^ 
ne letteren en * ffj 
geerte, en W f f S L 
fan hkC0lW>;l% 
^ ' / l w a L J h e e f t ^ 
overleed. W ^ j . ^ % 
hem v e r s c h e i d e n . 

Zijne tooneel^K «er-
NA, JüDiTHenJ ..h 

V een'18 

BETÜSSI $ofhwr 
liaansche l e ^ £ ef"! 
trent het begmdf 8 J1 

de eeuw g e b Ö > * * 
zijne vroegste J « < i hej 
ten in het hf, k-
x-eeds beroemd « g ^ „g 
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TRITS ARËTINO (Zie ARETINO 
— PIETRO —) zijnen gids 
in zijne studiën inrigtte, 
waren zijner bevordering 
steeds in den weg. Men 
heeft van hem: 1.° Dialogo 
amoroso e time, Venetië 
1543, in 8.vo. — 2.° Itali-
aansche vertalingen van drie 
Latijnsche werken van Boc-
CACIÜS. — 3.° De Casibus 
virorum et fceminarum il-
lustrium. —. 4.° De Claris 
mulieriebus. —> 5.° De Ge-
nealogia deorum» Dit werk 
heeft dertien uitgaven ge
had; — 6." Levensbeschrij
ving van BOCCACIUS , in 
het Italiaansch, Venetië, 
154.6, in 8.vo _ 7,° LA 
LEOÜOBA, 1557, in 8.vo 
1,° Bagionamento sopra il 
Catajo, luogo del Bignor 
Pio EÜEA OBIZZI, Padua, 
1567, in 4>t0 Ferrare, 1669. 
9.° L'immagine del tempio 
di DOBINA GZOVAXXA tfA-
•RAG<Ma,Venetiël557, in8.v° 
BETT'SSI overleed in 1580. 

BEUKEI, BEUKE&SZ of BEU-
XELSZOON (WÏM.EM) , een be
roemde Nederlandsche vis-
jscher, te Biervliet) een dorp 
in de provincie Zeeland, ge
boren , vond, omtrent het 
jaar 1416, de wijze uit, om 
haringen te zouten, en te 
kaken, ten einde dezelve 
te kunnen vervoeren. Hij 
is te Biervliet in 1447 o-
verleden. De Hollanders 
hebben een gedenkteeken op 
*jj» graf opgerigl. Toen 
KAREI, y , door. Biervliet 

trok, ging hg d e z e g r a f . 
plaa s bezoeken, SomfniKB 
schrijvers hebben echter be
weerd, dat deze behande
lingswijze reeds vroeger be
kend was en dat twee Diep-
penaren, dezelve reeds ia 
de 14«e eeuw in gebruik 
hebben gebragt. Het moge 
waar wezen, dat de wijze, 
om haringen te zouten vóór 
BEÜKEL bekend was, maar 
zeker is het dat zijne ma
nier beter was, dan al de 
vroegere, en algemeen werd 
aangenomen. 

BEÜP. ~- Zie Baaup. 

BEUGHEM (CORNEMS VAN), 
een beroemde boekenkcnner 
en boekverkooper der zeven
tiende eeuw, werd te Em
merik geboren, en heeft 
verscheidene Bibliographi-
sche werken in het licht ge
geven, zoo als: 1.° Bilrfi-
ographia juridica et poli
tica, Amsterdam, 1680, in-
12.vo — 2." Medica et phy-
sica, 1696. —3.° Bibliogra-
plda Eruditorum Critico cu
riosa, 1689. — 4.° Het ge
leerde Frankrijk, ibid.1683 
enz. 

BEUNINGEN (KOENRAAD VAN), 
burgemeester der stad Am
sterdam, werd aldaar in 1622 
geboren, heeft zich zeer on
derscheiden , door verschil
lende gezantschappen, zoo 
frinnenlandsche als aan vreem
de hoven , daar hij in dezel
ve steeds vele beKwaamheid 
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en schranderheid aan den dag 
legde. In 1652 werd hij tot 
de koningin CHRISTINA van 
Zweden gezonden, om deze 
Vorstin ten gunste der Hol
landers intenemen, aan wel
ke zij tot dusverre minder 
Vóorregten had verleend, dan 
aan de Engelschen. In 1655 
werd hem benevens den Hee-
ren EPO BOOTSMA en KNIP-
ÖÜIZEN VAN LÜISEËEG den last 
opgedragen, om de geschil
len te vereffenen, die tus-
schen het hof van Zweden 
en de stad Bremen gerezen, 
W T ? . ' e * k o * t daarna be
gaf > j zich mor Soppen-
Men. Het was b ^ e Z e 

0 * 1 * 4 » a a t «en hem 
beschuldigde d e n koning van ' 
Denemarken t e g e a dielfvaS 

nadat TIN RP,», ' ' 

stelde Ha « — vervallen, 

S d f c w ^ - Hij 

n al* bekwaam, maat 

daarenboven als Franfajk 
zeer toegedaan af, en spoor
de hem aan, om van hem 
eene gunstiger beschrijving 
te doen. VAN BEI-MOT 
werd in Frankrijk zeer wel 
ontvangen, en hield er aan
houdend op aan, om hulp 
tegen de Engelschen re wa
gen » zonder hierin ecte 
te' kunnen slagen, nit hoof
de van de geheime bedoe
lingen , welke het Fransche 
hof met dien ooiiog W; 
ook trachtte hij ta ¥' 
jaarden eenen stilstand wn 
wapenen te verschateiu »' • 
tusschen veroorzaakte hem 
de al te groote b W * 
van zijnen geest, en de*' 
Voorzi'gtige wijze» w ^ tó -*•*£ 
aangenaamheden< IUJ, ,. 
zich vooral tof***'* 
konings, van **&J& 

" " I 

S^.Gemain het ^ . 
o~p"den"Ï5 Ati&J^m 
den hals, toeft 

&*»>* 

bevordering van d« .&. 

derlmidén en Mf% 
teekend was, en ö i e t 

moestgehouden**™J> 
zoodra8 het k f f ' V 
nings verlaten had, « £ 
voorzaal gekomen J « U 
waar hij eene g1'00* Jerd 
te krijgsoversten^ v ? . 
vond,ofhijoverfaid «V 
» De muilezels e n te» jjce< 

len goedkoop w o r d * " s 
ren f ik heb den * j » 

mijn zak." ^ d ^ 
hijJ bij gelege^f ie *»» 
zen Zeilen vrede, fl 
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de overwinningen van Frank
rijk perk stelde j eejtien ge
denkpenning lietslaan, waar
op hij als een tweede Jo-
ZÜÉ werd afgebeeld, tot de 
zon zeggende: Zonne sta 
stil! welke woorden men 
rondom den gedenkpenning 
las (*). Hoewel de Franschen 

IV. DE* 

ten^d5en'««daJtmen de-
f d a a d zf* «IB een' der 
beweeggronden aanvoerde 
van den oorlog, d i e ] a t * 
tusschen Frankrijk e n ^ 
Nederlanden losbarstte, 5500 
ontkende VAN BEUNINGEN ech
ter standvastig, ooit aanlei-

JEEI. 

(*)' Zonderling en geheel tegenstrijdig zijn de verhalen 
der Geschiedenis van dezen gedenkpenning; De schrijver 
der Levensbeschrijving van eenige voorname meest Neder-
landsche Mannen en Vrouwen, III Dl. bladz. 319 Zegtj 
dat dezelve nooit bestaan heeft, dan in de hersenen van, 
hen, die dit verdichtsel uitgedacht hebben, hij haalt ter 
staving daarvan, een uittreksel van een Fransch gedicht 
aa?i) in 1673, door DE LA VOLPILIÈBB , doctor in de 
Godgeleerdheid te Parijs, onder den titel van la Hollande 
aux pieds du Roi (Holland aan de voeten des Konings) 
uitgegeven, zijnde van dezen inhoud, 

Ce Ministre orgueilleux qui m'attira la guerre ; 
JPareil è ce hardi, qui s'égalantaux Dieux 
Et voulant élever un tröne sur les deux, 
En fut precipité par un coup de tonn&re 
Enfant de PaAëTON, dont l'orgueil non pareu 
Entreprit de mener Ie cliariot du soleil; 
Malheureux jugitif, source de mes desastres: 
Faux JosvÊ, faux devin, qui de la même voix-, 
Qu'on arrèta jadis Ie plus brillant de* astre* 
Entreprit d'arrèter Ie plus Irillanl des Roi*. 

Vrij in het Nederduitsch aldus vertaald: 
Die trotsche sterveling, Jioogmoedig op zijn waardei 
Die mij in oorlog bragt, en zoo veel onheil baarde, 
Aan dien bespotten en vermeteten man gelijk, 
Die zich tot God verhief en waande in 't hemelrijk 
Een' troon te vesten, maar met éénen donderslag 
Zich in zijn' Jiooge vlugt ter neer geworpen zag, 

' Het kroost van PHAè'TON, wiens trotsch den zonnen-wagen 
Te mennen dacht , "Herleid door schand'Ujk zelfbehagen. 
Ellendig vlugteling l de bron van al mfjn leed, 
Een valsche Jozuê', en tevens valsch Profeet, 
Die op denzelfden toon, gelijk in vroeg're dagen 
Set schitterendst gesternt deed stilstaan naar behagen, 
Ook thans alzoo begreep in 't doel van zijn belang 
Den scldtterendsten Vorst te stuiten in zijn gang. 

B*j de woorden Ministre orgueilleux stond een sterretje 
verwijzend op de volgende aunteekening, aan den voet 



tot dezen gedenkpen-
te hebben, gegeven, 
hij zelfs niet gezien 
Voor het overige stond 
na het sluiten van dit 

m BEÜ. 
aing 
ning 
dien 
had. 
hij, _.,. 
verdrag, bij het Fransche 
hof zeer slecht in aanzien, 
en werd naar zijn vaderland 
teruggeroepen, waarnaar hij 
reikhalzend verlangde. Daar 
VANBEUNINGEN dagelijks dui
delijker inzag, dat de -Fran-
schen den ondergang van 
zijn vaderland beoogden, zoo 
"werkte hij met eenen- on-
vermoeiden ïjvjer, om zijn 
advies, ten opzigte van het 
verbod, om met de Fran-

schen handel te drijven, te 
doen doorgaan, daar hij zulks 
als het eenige middel be
schouwde , om de magt dier 
kroon te verminderen. Maar 
dit voorstel gelukte hem even 
zoo min, als het voorstel) 
hetwelk hij deed, om eene 
aanmerkelijke belasting of 
de Fransche wijnen en bran
dewijnen te stellen, wijl 
men deze beide vooiwpen, 
als zeer nadeelig wor jen 
Nederlandschen handel te-
schouwde; hij te^'Z 
mét "de DE WITTES, niet 
welke hij in zeer 
betrekking stond, m*" 

der hhdzijde: VAN BBUNÏNG, qui fit peindre .u"80?1^!!» 
cette parole de JosuÉ: Sta sSl(vm BEUNINGEN , <f e " 
zon_het schüderenmet deze goorden van SoM'. &»" 

wfdiger deur zonderlinge verzen eeneii [W«J m 
vtfeenden inhomVzou gesXeven hebben :> V? ^ W 
1 f°f-'f d.e'^geleerdheid, d o e t ^ ^ ) ^ 
l £F3* nief **& «* dienen, om^alsdh^ij 
l lil f f-f echte m n i ted<>™ doorgaW-r * £ * 
l til hTMZult nm™> dat ik. u onderr^^ 
l^lfehjheyemaandhkd, welke f f f - ^ - J S S » . 
I JK Ü MiJ zel*™ Reenen JoZUÉ ^d.ffll > 
» y beroemende, de zon te hebhen doen ^ ^ i » , 

> L Z emr lÓUUr ******** W^ïSmi»» 
» £ l l T / < e w ' die zich te mijnen koste ffT; 
»%ZakJ< U heb '*»' ••***• deel noch: "*£fa 
* 2 ' * f c / ' ««« de schilder®, dié men vf^W 
l norTk fe Z$n' » ' M nooit eenig woord * • £ > 
»ZeZT-/edachte ^had, in staat, *?#£%**. 
'» 11 ezoJrhetd> ?«™etelheid enbalddadigf^d * « 0f 
•>W^tma^ Ae^Mf ooit hunnen zeggen* J» $ tt 
l Zfimmlk eetl Peniing of zulk eene ^fjd' 
» Zn'' T V « W * dezelve bestaan enkel » w 
» Sz<2 de fe"** dèrgene, die deze logfn

 # 
^nonnen. Gp begrijpt wel, mijn Beer, dat ^ 
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tegen de verheffing van den 
Prins van Oranje; maar daar 
de partij van den Prins het 
sterkste begon te worden, 
voegde hij zich ook bij de
zelve, en spoorde in 1669 
de stad Amsterdam aan, om 
bij de andere steden, het 
Verzoek van den Prins te 
ondersteunen, om plaats te 
mogen nemen in de verga
dering der staten. Toen zich 
in 1670 het gerucht had ver
spreid, dat Frankrijk met 
Engeland overeengekomen 
was, om de VereenigdeNe-
derlandsche Provinciën të 
overrompelen, werd VA# 

S 2 

BEUNINGEN n a a r Engeland 
gezonden, o m te onderzoe
ken, wat hiervan was, of 
hetgene, wat ,n e n aeide ee-
mgen grond had, en om te-
vens_ de oude traktaten te 
vernieuwen. Hoewel hij on
ophoudelijk schreef, dat men 
zich op hëfc Éngelsch Mi
nisterie niet moest verlaten, 
sloeg men er echter ia Hol
land weinig acht op, en 
eindelijk maak te hij aich zeï-
ven dïets, dat er 'geene ge
heime betrekkingen tusschen 
Engeland en Frankrijk be
stonden , een gevoelen, waar
van hij in het vervolg, doch 

» derrigting u verpligt mij van het tegendeej, té óvertui-
» gen, hetwelk onmogelijk is, of wel te bekennen, dat 
» gij mij groofelijks hebt verongelijkt, enz. — Ondanks 
deze plegtige verklaring, zegt G. VAN LQÖN, in zijne 
Beschrijving der Nederlatidsche Historiepenningen enz. Hl 
Dl, Hadz. 18 gemèlden gedenkpenning in het kabinet van 
den Heer GEHARD AMELIS VAN HOÖGEVEEN , schepen en 
vroedschap te Leijden, gezien te hebben, en geeft opge* 
melde bladzijde eene afbeelding der beide zijden van den" 
zelven: Op de eene zijde ziet men eene opstijgende zon t 
dat gedeelte der wereld, hetwelk Nederland, Frankrijk, 
Spanje en GfroofrBrittannië bevat, beschijnen; onder dit 
randschrift: Eqquis •cursum inflectet? (Wie zal toch ha
ren loop stuiten?). Op de andere zijde, slaat JOZUÉ de 
volKen van den koning ADONIZEDÉCH en zijne'horidge-
•nooten, voor"Gibeón, en doet de zon, om zijne vijanden 
geheel te kunnen verdelgen, eenen, geheeten flagstilsiaa<n. 
Het randschrift is aldus: Stetit sol in Medio Coeli. — 
Idb. JosviE C. X (Dé zon stond stil in het midden des 
Hemels. — Boek van Jozué X H.). Om, deze tegenstrij
digheden, overeen te brengen, is het waarschijnlijk, 'ook 
volgens het gevoelen van VAN LOON , dat deze pemihg in 
toter tijd, en, buiten weten van VAN BRUNIN4ENK in 
«ttitschlahd geslagen is. V e « t a l e r . " 
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al té Iaat, de ongegrondheid 
ontdekte, hetwelk hem ver-
uligtte honden onverwijld 
ie verlaten. In 1672 zond 
de Prins hem naar Engeland 
terqg, om aan den hertog 
van Bmkingham, en den 
graaf van Arlington, voor
stellingen, tot e,en verdrag 
te doen, en maakte daarna 
tot andere zaken gebruik van 
zijnen dienst. Maarzich bij 
herhaling de ongenade van 
den Prins op den hals ge
haald hebbende, en door 
tusschenkoniBt van D.i'BüR-
NET werkende, om 'de ver
lorene gunst terug te heko
men, antwoordde de Prins, 
dat hij zich niet meer aan 
hem kon vertrouwen. Hij 
was vooral vruchtbaar in 
ontwerpen en voorstellingen 
strekkende tot welzijn van 
den staat; maar hij vond 

, gewoonlijk al te groote hin
derpalen, om dezelve ten 
uitvoer te kunnen brengen. 
Zijne inzigten strekten zich 
zeer ver uit, en hij "bezat 
eene bewonderenswaardige 
vlugheid vah geest, gepaard 
met vele onbestendigheid, 
die veeleer uit ligteinnigheid 
dan uit dubbelhartigheid 
voortsproot. Bekwaam in al
lerlei wetenschappen , was hij 
vruchtbaar in nieuwe denk
beelden, bezat hij eenen vro
lijken en opgeruimden geest, 
en was hij in den omgang 
aangenaam; Hij was voor 
het overige opregt, deugd
zaam en zelfs in vele op-
zigten godvruchtig, ofschoon 

- dikwijls op eene zonderlinge 
wijze, die veel naar dweep
zucht overhelde. Men zegt 
van hem, dat hij eens aan 
den Burggraaf DE TÜRENNE 
bekende , 'dat, indien hij zich 
van het bestaan van eenen 
enkelen goeden godsdienst 
kon overtuigen, hj' den Ca-
tholijken zoude verkiezen, 
maar dat hij geloofde, dat 
men langs verschillende we
gen in den Hemel tonde ko
men. Menzegtook,^/ 
ge'durende zijn hesftwr ra» 
Amsterdam aan #» fa" 
genooten aanleiding b W 
geven tot het begaan van 
velerlei misslagen, eM» 
hg onder andere ie voor 
naamste oorzaak l8.A 
weest, van het/en| * 
West-ïndischeMeafóSï 

legde hi] zich ??Bl ,aft. 
opTdèn W e s t 4 n d i B ^ c . 
& toe, doch ^ V 
log aan denzelven r 

deel toeta-g) j £ g * 
slecht gevolg, ^ a i l i e i d 
in eene ^ a a r m o e ^ 
deed vervallen, die e" ^ 
i n e e n e v o l s l a g e n e ^ e l , 
nigheid ontaard^ t()|)er 

ken staat hg deM" 
1693 overleden is. 

B E Ü B f e C D l O N ^ ^ 
zestiende eeuw m ^ ' d e 0 r 
geboren, werd met ( 
voeding heiast van * ^ 
oudsten zoon van^ . v,aB 

VASA. B|j de. k 0 5 ^ 
zijnen kweekehng^ deJd, 
troon, werd ng T 
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in den Rijks-Senaat en den 
raad des konings toegelaten; 
maar in eenen aanval van 
krankzinnigheid, liet EEICH 
hem in 1557, door zijne 

. wachten met dolken door
steken. 

BEüBNoNvmuE (PETRUS 
RIEI. DE) , maarschalk en 
pair van Frankrijk, te Cham-
pignoles in het Departement 
der Aubd) den 10 Mei 1752 
geboren. In den beginne 
tot den Geestelijken Staat 
bestemd, zond men hem naar 
Parijs, om zijne studiën te 
volbrengen, maar door eene 
'onwederstaanbare neiging tot 
den militairen stand mede* 
gesleept, bevlijtigde hij zich 
meer bijzonder op de wis-
en aardrijkskunde. In 1766 
ging hij met den rang van 
tweeden luitenant onder de 
Gendarmerie , daarna in het 
regiment van He-de-France, 
waarbij hij, na alle mindere 
rangen te hebben bekleed, 
Majoor werd. Onder de be
velen van den Heer DE SUF-
1?BEN maakte hij in 1779— 
1781 de veldtogten mede naar 
de Indien, waarin hij twee
malen gekwetst werd. Hij 
ging in dat land een rijk 
huwelijk aan, doch daar hij 
door den bevelhebber van het 
eiland Bourbon, zonder, dat 
hem eenige redenen bekend 
waren, van zijnen post ont
zet werd, kwam hij in 1789 
in Frankrijk terug. Hjj ont
ging er het kruis Van den 

S 

eene 
en ver-

heiligen LonewuK als 
schadeloosstelling, en 
kreeg den rang van luitenant-
kolonel van de Z w i t s e r s c h e 

Compagnie der gewone garde 
van Mg.r den graaf van „ ^ 
tois. Toen de oorlog in 1792 
losbarstte, verbond de maar
schalk IIUCKNER hem, in hoe
danigheid van Generaal-adju-
dant-kolonel, aan zynen per
soon, den 13 Mei van het
zelfde jaar benoemde LODE-
VVIJK X vI. hem tot veldmaar
schalk. Hij bood bij Maulde 
verscheidene malen met zijne 
brigade het hoofd aan de po
gingen desvijands, en dekte 
dit gedeelte der grenzen. 
DUMOURIEZ , die hem krach
tens staatkundige grondbe
ginselen, vele vriendschap 
toedroeg, bragt hem het bre
vet van luitenant-generaal, 
dat de koning niet meer gaf. 
BEURNONVtfAE, die echter 
meer revolutionnair was dan 
zijn patroon, had met de aan
voerders der demagogische 
partij verbindtenissen aange
gaan , die hij door eene brief
wisseling , in hunnen stijl 
geschreven, onderhield; hij 
had hun waarborgen gege
ven , door hun vier uitgewe
kenen overteleveren, die hij 
gevangen had gemaakt, en 
die zij voor de criminele regt-
bank van Saint-Ménékouid 
voerden. Hij werd met de 
organisatie van het leger van 
het Noorden belast, met het
welk© hij eene vrij snelle 
beweging Blaakte, om deel 
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te nemen aan het gevecht 
van Valmy. Terwijl de ge
neraal en chef DUMOURIEZ 
eene reis naar Parijs deed,. 
dwong hij t aan het hoofd van 
dat legercorps, de Oosten
rijkers om het beleg van 
.R^we^optebreken', en zich 
onder de nmren van Bergen 
(Mons) te begeven. Hij bragt 
veel toe tot de overwinning 
van Jemmapes, waarna hij 
hevel ontving, om zich naar ' 
Metz te begeven,' ten einde 
het bevel over het leger van 
den Moezel op zich te nemen, 
dat verscheidene maten door 
de Oostenrijkers geslagen 
•werd, namelijk in de om-' 
streken vanTrier, peWgen 
en Grevenmachern. Na deze 
ongelukkige gevechten, en 
terwijl hij zijne winterkwar
tieren betrokken had, werd 
njj «oor eenige zijner oflV 
«eren, en door sommige in
woners van Brussel van ge-
brek aan burgerzin dhlid 
(tmvume) aangeklaagd? 
J » £ «P d e n ^ e f d a g ï ; 

# t e 2 t 0 ^ 
ven, andermaal aangeklaald verzocht hii „m P l a a S d ' 
van he \ ï i - ° m Wn oïlt^S 

^ ^ i e g e r t e r u g t e k e e r e n . 
Z ^ ^ i h e v i g e n v v o o r -
» j < ï , gedurendeWelken 
ÜANTON hem verweet, de 

ÖellJk toegestaan. Maar 

den 14 Maart daaropvolgen
de , door de factie der Gk 
ronde, die zich te midden 
der wanorde, welke zij had 
medegewerkt, om teweeg 
te bïengen, zich op hare 
zucht tot orde beroemde, 
werd hij den dolken der A> 
narchisten tot een doel ge
steld. Sommige hunner we- : 
len hem ïn zijne appartemen
ten aan en hij ontsnapten̂  
enkel door zich in den tuin 
nedertelaten, vimvan Mj 
verpligt was den W f ó 

beklauteren. ïoen na den 
ongelukkigen veUslag w 
Neerwinde, •Donoowo gj-
voelde, datzijnenederlag 
zijnen ondergang na zichzoj-

de slepen, b e s l o o p 
met de Oostenrijk^ J ° " 
derhandelen. M^JZ 
B E Ü B N O N V ^ , ^ ; ^ : 
ontwerpen tegendewnv^ 

medetedeelen, ^ t e o n . 
aantesporen, « g ^ L ^ 
derstennen. BE"B

séoi.lf 
verraadde au « JoisV Je-
vextoomven>Aoov?^m 

zen brief aan hel ^ » " a e . 
algemeené veilig>iel"j. ten 
tédeelen. H i j W ^ J r 

gevolge belast, o»». J ^ 
missarissen «ei .nafru# 
met de geheune ^ 
voorzien, om wuJLaS,m 
die te Saint-Amnd^. 
hechtenis te nemen, ^ 
gezellen. DOTioüB^heI1 
hun oogmerk voor, en 
zelve te doen a r r f e ^ ; d6 
daar hij w e i * ° # 
partij die hif <* ^j„en 
van BEÜBKONVU*8» 
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ouden Vriend te kiezen had, 
zoo verzocht deze , om in het 
lot der Commissarissen te 
deelen, hetwelk DUMOU-
RIEZ hem toestond, tevens 
het bevel gevende, dat men 
hem zijnen degen zoude la
ten behouden. Op den weg 
van het Fransche naar het" 
Oosteürijksche hoofdkwar
tier, had BEUBNONVILLE po
gingen gedaan, om te ont
snappen, en werd door èen 
der manschappen van de es
corte ïigtelijk gewond. Jn-
tusschen klaagde de gene
raal CUSTINE hem aan, als 
door zijn slecht bestuur de 
rampen voorbereid te hebben, 
welke het Duitsche leger had 
ondervondenv en" beschut* 
digde hem daarenboven van 
noch de gevoelens, noch de 
deugden van eenen republi
kein te bezitten, DUBOIS-
CRANCÉ, LAPOKTË, en voor
al ROBESEIERRE , die hem de 
gunst der Girondijners niet 
kon vergeven, klaagden hem 
op hunne beurt aan. Geluk-
kiglijk voor hem bezat de 
Conventie nog eergevoel ge
noeg, om, uit aanmerking 
dat hi j , in de magt der vij
anden zijnde , zich niet kon 
verdedigen1, aan die beschul
digingen geen gehoor te ver-
leenen. In den beginne in 
de gevangenis der citadel van 
Egra in Bohème opgesloten, 
werd hij later in die van 
OlmutZt iu' Maraviëaverge-
liragt. Ontsnapt zijnde, werd 
Mj andermaal gevangen ge* 

•• 8 

nomen, en eerst na drie en 
dertig maanden te zijn op
gesloten, werd hij in de 
maand November 17J95 d o o r 
demtwisselmg, W e l k e i n e n 
deed van hem en z^n e lot-
genooten, tegen MAD A M E " 
dochter van LODEWIJK XVI, 
thans Dauphine, in vrijheid 
gesteld» Kort na zijne te
rugkomst te Parijs benoem
de men hem tot generaal-en-
chef der vereenigde noord-
sche en Bataafsche legerben
den , waarbij men later het 
leger van Sambre - en * Maas 
voegde; daar hij eenige te«v 
genkanting had ondervonden 
legde hij dit bevelhebber-
schap in 1798 neder. Daar* 
na als lid van het directo
rium voorgedragen, werd de 
Heer BARTHELEBIS in die be
trekking boven hem verko
zen , en in 1799 werd hij als 
algemeen Inspecteur der in
fanterie aangesteld. Na den 
18 Brümaire van het jaar 8, 
tot gevolmagtigd minister en 
buitengewoon afgevaardigde 
te Berlijn benoemd, was het 
door zijne tusschenkomst, 
dat men te BayreutTi de 
Fransche uitgewekenen aan
hield en zich van hunne brief
wisseling, meester maakte* 
Twee jaren daarna vertrok 
hij als afgezant naar Madrid. 
Bij de stichting der orde was 
hij tot groöt-öfficiervan het 
legioen van eer benoemd, en 
den 5 Februarij 1805 werd hij 
tot den senaat beroepen. Om
trent dien tijd ging hij een 
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tweede huwelijk aan met 
Mejufvrouw DE DÜRPÓRT. 
In 1808 ontving hij den titel 
van graaf. !n 1813 werd hij 
tot groot-kruis van dé orde 
der Re«nie benoemd, en den 
22 December van hetzelfde 
jaar, tot lid der buitengewo
ne commissie van den se
naat. In hoedanigheid van 
keizerlijk commissaris naar 
Mézières gezonden, vaardig
de hij aldaar proclamat^ën 
uit, die naar de omstandig
heden berekend waren; maar 
de inval in dat grensgewest 
voerde hem weldra naar Pa
ra?* terug. Als lid van den 

, senaat. s t e m d e hij voor de 

NAPARTE, en was in i s u 
een der vijf l e d e n 4 ™ 

SPSS 
< o e n m a ï ( / ¥ n s ^ R E I < X ) , 

Pe«- Bii J- ,raad b e r ö e-

J u n i i 3 2 " S t aa*?, e n den 4 
en I f up a i r ,v a n F™nhrm 

was terug gekomen, 

maakte hij door een besluit, 
te hijon genomen, ten op-
•zigte van BEURNOKVIME eene 
uitzondering op zijne luimig. 
tie. De laatste volgde La-
DEWÏJK XVIII. naar Geni, 
en keerde met die;) vorst 
naar Parij's terug. Bij be
sluit van den 19 Septemba 
1815 tot lid vandengeAeim-; 
raad benoemd, werdhij zulks 
den 19 October daaropvol
gende van: de commissie, 
door den minister van oor
log CtARKE opgerigf, on 
de titels of regten der ou
de officieren te «Sme
ken, ten einde dezelve ƒ 
militaire 'en ' staatkundige 
rangen te verdeelen. In «e 

maand Augustus presideMde 
hij het kies-collegie nnhe 
Moezel-Dep.* D^M» ISU tot comanènr der orde 

van den H. U^f f d * 

den hertog van;^"'* e 

lint versierd. nij ia
 nen 

rijs ten gevolge jan _ 
hevigen aanval van j , 
.den 23 April 1821 J j J 
den. D a a r ; B E ü ^ e n 
geen e mannelijke erig ^. 
naliet, zoo droeg f on. 
ninklijke ordonnantie' 
middellijk na z i j n e n ^ 

gevaardigd, zij* P ^ W onder de titels van mar»? g|l 

gerangschikt, aan • 
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neef, den veldmaarschalk DE 
BEüBNONVüiiE op 5 die kolo
nel van het 6.e regiment, 
2.e afdeeling der koninklijke 
garde was. 

BEURKIER (LODEWIJK) een 
Celestijner Religieus, te 
Chartres geboren, legde al
daar den 8 April 1613 zij
ne gelofte af, en strekte 
zijner orde door zijne kun
de en zijne deugden tot 
sieraad. Hij was de broe
der Tan PA'UIUS BEUKRIER, 
abt van Sainte - Geneviève , 
en algemeen overste der Fran-
sche Congregatie. Hij over
leed te Vichi den 8 April 
1645, na in het licht te heb
ben gegeven: 1>° Histoire 
des Vèlestins de Paris {Ge
schiedenis der Celestijners 
van Périjs), 1634, in 4. t0 

— 2'° Sommaire des vies des 
fondateurs el des reforma
teurs des ordres religieus 
{Kort begrip der levensge
schiedenis van de stichters 
e» hervormers der religieu
ze orden). Parijs , 1634, in 
4 . t 0 , met platen. — 3°Ana-
logïes et antitheses de l'in-
carnation du Mis de Dieu, 
et des actions les plus no
tables de sa vie, avec Ie 
pêche a"ADA3i {Overeen
komsten en tegenstellingen 
der menschwording van den 
Zoon Gods, en der voor
naamste daden zijns levens •>. 
met de zonde van ADAM) , 
Pari/g, 1632, in S.w — 
4 , 0 Jsagoge f seu introdm-

tio ad seientiam de sacra-
mentts, Partj* 1 6 3 2 j 
16.mo ' 

.BEUKRIER (VwcfiNïmg.. 
TOUSSAINT), een godvruch
tige geestelijke en Priester 
'van de Congregatie der Eu-
disten, wijdde zich toe aan 
het onderwijs der jongelin
gen in de seminariè'n, en. 
legde in die betrekking veel 
ijver aan den dag. Hij on
derwees de godgeleerdheid 
in het seminarie van Rennes 
en werd overste van hetzel
ve. Hij werkte ook in de 
Missiè'n, én hoewel deze 
dubbele bezigheid veeltijd 
van hem innam, wist hy er, 
nog te-vinden, om zich aan 
de studie toe te wijden, en 
nuttige werken te schrijven. 
Men heeft van hem Confé
rences ecclésiastiques sur Ie 
sacerdoce^ les fêtes el les 
mysières {Kerkelijke Confe* 
rentiën over het priester
schap, de feesten en deffe-
heimen). In 17S0 verkreeg 
hij het prïoraat van Mon-
iigny, waarvan hij niet lang 
genot had. Hij overleed te 
Blois den 2 September 1782. 
Zijn leven komt voor in het 
werk getiteld Modèles du 
Clergé {Voorbeelden der 
geestelijkheid). — Men moét 
hem niet verwarren met PAU-
LUS BEUKRIER, Pastoor van 
Saint-Etienne-du-Mont en 
later algemeenen abt van Sain-
te-Géneviève \ die aan PAS-

$ 5 
CAI. de laatste heilige Sacra-
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„xenten toediende. Deze^f 
verieed den 25 Januawj. 169o. 

BEURS (WDUUM) , te Dord-
rec/tt in 1656 gehoren, was 
van zeer geringe afkomst, 
doch maakte zich beroemd, 
door zijne bekwaamheid in 
hefr schilderen. Hij, legde 
zich in den: beginne op de 
landschappen toe, volgens 
de voörs'objciften van zijnen 
meester WHAEM VAN DRUC 
IENBURG; daarna ging hij 
tot de portretten over r en 
slaagde kierin zoo gelukkig* 
lijk, dat, indien hij zich 
had kunnen onthouden van 
in de kroegen te gaan zwel
gen , hft z p e fortuin zeer 
ver zoude gebragt hebben. 
De armoede noodzaakte hem, 
zich naar Qroenlo of Grol, 
in Gelderland, te begeven, 
alwaar hij zich bezig hield 
mét het schilderen' van bloe
men , en het onderwijzen in 
het teekenen aan jongelin* 
gen, te wier gebruik hij een 
Werk-schreef, overhefcmen-
gen der olieverwen, hetwelk 
echter niet zeer belangrijk is. 

'.•• BEüTHER(MrcHAët), hoog
leeraar in de geschiedkunde 
te Mraapburg, leefde om
trent het midden der zes^ 
tiende eeuw-, heeft een groot 
aantal geschiedkundige ver
handelingen nagelaten, waar
van de voornaamste zijn: 
1.° Animadversiones histor. 
•«* cronolog, .-f 2-q Fasta 
vntiq. roman. Aaèr, athen. 
•"*• 3 '° Animadversiones in 

TACÏT , hiv. SALLÏÏST, -
4.° .Velleium Paterculmt, 

BEÜTÏIER (CiiEMENs), een 
Zwitsersche schilieï, die 
vooral in de landschapen 
uitmimtte. Als zijne mees' 
terstukken haalt men aan ( 
den .hof mn Eden; - k 
val- der oproerige Engekm 
- . d e n heiligen -Aam® 
aan het'strand det M f* 
dikendè' 

BEUVE. .'%'Zb s»m' 
BEÜVJE. •-, ' 

".'BsanraiKT ( ^ " " Ö ! 

Priester van het Sem* 
van den heUigeu f ^ 
van Chardomet,m\ 
daar de wetens^ • J . 
godsvrucht blouf'^i* 
bijzonder ^±J2gm) 

herdrukt, ovf toT^-
ste Christelijke *T£. 
ke waarheden, vo° . e i a . 
en feestdagen e» an

2o JU«. 

hen). Hij heeft ^ ^ 
werk nagelen,»* bt,s 
zijnen dood •!» fe

 gJ«(< 
gegeven, te •*#*3^ 
des Apótres, ff%»è* 
viséenprónes{^fj^ 
Apostelen, vermis 
leerredenen v%f0

l%iib 
rys> 1668, in

n
8* v0adif' 

ve is in eenen eenv ^ 
eemeertzamen stf.Ben oV 

> e n , maar is P lat 
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naauwkeurig. 

BEVERIDGE (WM-MEM) , BE-
VERËGIUS, Bisschop vanSint-
Asaph, in Engeland, in 
1708 in den ouderdom van 
71 jaren overleden, verdient 
de achting der geleerden van 
zijn vaderland én van vreem
de gewesten. BOSSUET stond 
met hem in briefwisseling. 
Zijne voornaamste werken' 
zijn: 1.° Pandectencanonum 
apostolorum etconciliorum, 
1672, 2 dl.n in fol. Dit 
boek, dat niet zeer algemeen 
i s , is met aanmerkingen ver
rijkt, die zeer op prijs wor
den gesteld. — 2.° Codex 
canonum ecclesia primitivcB 
vindicalus, Londen, 1678 , 
in 4.° — 3.° Overwegingen 
over -den Godsdienst, Am
sterdam, 1731, in 12.° — 
4.° Over de tydrehenkundir 
ge instellingen, in het La
tijn , honden, 1669 en 1705, 
in 4.0 Deze werken zijn vol 
geleerde aanmerkingen; de 
stijl derzelve is edel, en de 
schrijver legt in dezelve vele 
zedigheid aan den dag. Het 
is te betreuren, dat met zoo 
veel licht, de schrijver dat 
des waren geloofs niet heeft 
gebad, en dat dit gebrek hém 
tot ongerijmdheden en voorin-
genomenheden tegen de Ca-
tholijken heeft medegesleept. 

BEVERINI(BARTHOI.OMEÜS) , 
e«i der geleerdste Italiaan
s e letterkundigen der 17.e 
eeuw, •werd in 1629 geboren. 
Aas 15 j a r e n oud zijnde, had 

hij reeds op de voornaamste 
dichters der eeuw van AU
GUSTUS, aanteelceningen ge-
maakt, die de goedkeuring 
der geleerden wegdroegen. 
Hij ging te Rome in de Con
gregatie der Moeder Gods 
genaamd» onderwees de God
geleerdheid in die stad, en 
tèjBwcca de Rhétorica. Hij 

I stond in briefwisseling met 
. doorluchtige personen, en 

CHRISTINA, koningin van 
Zweden, verzocht hem dik
wijls om verzen. Men heeft 
van hem een groot aantal 
werken, zoo Latijnsche als 
Italiaansche; de voornaamste 
zijn: 1.° Gedichten aan 
CHBISTINA, koningin van 
Zweden, opgedragen, Rome, 
1666, in 12.° — 2:° Eene 
Vertaling der 'JEneïs , huc-
ca, 1680, in IJL0; — 3.° 
Syntagma de pondèribus et 
mensuris, ibid 1711, in8.° ; 
gevolgd door eene Verhande
ling over de staatsvergade-
ringen der Romeinen, en de 
Jaarboeken der stadLuccat 
een werk, dat in handschrift 
in die stad bewaard wordt. 
BEVERINI is in 1686 overle
den. • 

BEVERLAND (ADRIANUS) een 
leerling van Vossius, en. 
doctor in de regten, werd in 
1654 in de Zeeuwsche hoofd
stad Middelburg geboren en 
overleed in 1712. Hij maak
te zich in het letterkundige 
Europa door eerlooze schot-, 
schriften bekend. In 1680 
gaf hij zijne verhandeling in 
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het licht: De stolatm vif- j 
ffinitatis jure, Lep'den,, in 
8.° Hij werkte te gelijker
tijd aan een nog buitenspori
ge? werk: De prösUbuïis 
vetérum genoemd, en indien 
zijne vrienden hem zulks niet 
belet hadden, zou hij de on
beschaamdheid hebhen ge
had, hetzelve in het lichtte 
geven. VOSSIÜS laschte een 
gedeelte van hetzelve in zij
nen CATÜIILUS. Het werk van 
BEVERLAND ,; dat het meeste 
gerucht heeft gemaakt is zijne 
verhandeling: De peccato 
originali philologice elucu-
Irato, 1678, in 12.mos en 
1679 in S.vo Hij vernieuwt in 
hetzelve het gevoelen van 
AGRIPPA (Zie AGRU-PA — 
HENDRKCORNEMS- enKiïs-
SEN). De Universiteit van 
Men schrapte hem van de 
l«st harèr studenten; sloot 
nem in.^ene gevangenis op, 

' * ƒ ? h™ öe vrijheid niet 
weder dan nadat hij door 
eeden be oofd had, „im mer 
«fsdergelyks weder tezulien 

v ^ S T ' KziJn vadedand 
veracht, stak hij naar Enge-
« over, a Waar hij al lijn 

stukken besteedde. Men zegt, 
toJ?-m z « n e dal ingen 

ZÏ5 ' \ fornicatione ca-
\™ ^xonitio, Londen, 
*697, m 8.°, waarin echter 
nog vele ontuchtige trekken 

&\NJ aIs e,M Iosba"-
al* <*n dolzmnige gestorven 

Zijne dolainnigheid bestond 
hierin, dat hij waande,door 
twee. honderd mannen ach-

,, tervolgd te worden, die zijnen 
' ondergang bezworen, hadden. 

BEVERLEY(JOANNES V*S)( 
eene geleerde Aartsbisschop 
van. York, stierf in721B.. 
Dever/ey,waaïhenenhiji!i» 
in zijnen ouderdom begw* 
had, in den geur van heilig'; 
heid; volgens het beri^J: 
BEDA-, zijnen hfhng' *«J ' 

zijne sch r i f t enen .^» : 
vloed, de beoefen, ^ 
wijde schriften W ^ 

gehouden, m "** . „ft. 
boven zamengesteW' ^ %, 
milim in$ff?' am-
MpMölm <"l0da 

tissam, eM' 

rikaansch schrijver «ene(?,. 
tiende eeuw, K,.^ fa 

het licht, te ^ J e t t i » 
in 4 deelen g e ^ a n G , ; 
1722 met depja« t el)tel} 
BEWN. Dit v«j * J h j * 
werk, i s i f t v e l e I h ^ ' 
kundige P « n t e n ' * keur̂ ' 
handelt, niet naauff* 

I Ó M , Hertog van t» $, 

ren/een bekende ^voorfl3. 

Veldheer, / i e fcft -rf 
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in den ongelukkigen slag bij 
Breslau, in '1758 gevangen 
werd genomen. De keizerin 
MARIA THERESIA gaf hem in 
het daaropvolgende jaar, zon
der losgeld of andere uitwis
selingen zijne vrijheid we
der , maar FREBERIK II. de 
Gr oo f e, die gevangene veld-
heeren nooit weder op prijs 
stelde, belastte hem met het 
opzigt over de vesting Stet-
tin, alwaar de Hertog ver
scheidene jaren in werkeloos
heid doorbragt, tot dat de 
Bussen en Zweden in eene 
dreigende houding deze ves
tingnaderden. Hij schilderde 
den koning den toestand van 
Slettin af, hetwelk den vorst 
zoo wel ^«viel, dat hij den 
Hertog in 1762 tot veldheer 
<ler Infanterie benoemde. Nu 
trad hij andermaal met onder
scheiding te veld. Toen hij 
"met zijn corps bij Reic&en* 
lach in Silezië stond, bevond 
hij zich in eenen neteligen 
toestand , want van den ee
toen kant had hij de Oosten
rijkers, van den anderen 
SCHWEIDNITZ , en was hij van 
het leger des konings ge
scheiden. De veldmaarschalk 
DAUN wilde zich zulks ten 
nutte maken, en liet hem 
den 16 Augustus 1762 door 
vier legerhenden aanvallen , 
en wel van alle kanten; moe
dig bood de held den aanval 
het hoofd, en toen de Oos
tenrijkers de Pruissische ïrn-
gagie begonnen te plunderen, 
belette de Hertog hun zulks 
»*et l uw Weef in. zijne vas- » 

te stelling, op de hulp dés 
konings wachten; doch de 
Oostenrijkers waren H\vo. 
rens dezelve nog kwam af
gemat, in plaats van te ze
gevieren, lieten zij den Her
tog het slagveld behouden. 
Gedurende den oorlog over de 
Beijersche erfopvolging, bleef 
hij werkeloos in zijn Gouver-
hement; want hij gevoelde 
de zwakheid van zijnenou-
derdom reeds al te wel, en 
overleed in 1782. De Her
tog stak in ligchaamsgestal-
te boven het geheele Pruis-
sische leger uit. 

BEVERNINGK (HIERONVMUS 
VAN) is in het stuk van ge
zantschappen, en gewigtige 
onderhandelingen een der be
kwaamste mannen der zeven
tiende eeuw geweest. Hij 
werd den 25 April 1614, uit 
een oud adellijk, Pruissïseh 
huis geboren. Zijn 'groot
vader JOANNES BEVERNINGK, 
een Pruïssisch edelman» 
kwam in 1575 met den graaf 
van HoItenloAe in Holland. 
De Staten gaven hem eene 
Compagnie infanterie; daar
na werd hij luitenant-ge
neraal der artillerie. Hij 
huwde met de dochter van 
DIEDERIK LONK , burgemees
ter van Gouda, die ook al-
gemeene Tresorier der pro
vincie Bolland was. Uit dit 
huwelijk werd geboren MEL* 
CHIOR VAN BEVERNINGK , ka
pitein onder het voetvolk in. 
dienst der algemeene staten, 
en bevelhebber derkasteelen 
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Argenteuu en Dalem. Deze 
trad in den echt met JSIBYLLA 
STANDART , eene dochter van 
liEONARDUS SJ-ANDART , kapi
tein onder het voetvolk, en 
Gouverneur van de schans 
Siiodsenburg, tegen over 
Nijmegen, uit dit huwelijk 
werd dan onze HIERONYMUS te 
Gouda geboren. Deze stad 
welke zich met regt beroemt 
eenen zoo grooten man te 
hebben voortgebragt, zag hem 
ïn 1645 reeds onder het getal 
harer schepenen, en in 1668 
onder dat harer burgemees
ters. Zij zond hem in 1646 
als afgevaardigde, bij de 
provinciale staten. Hii leg
de aldaar zulke doorslaande 
bewijzen van zijne bekwaam-
heuLaatt^den dag, dat het 
™t]a*g duurde of men be
diende Zlch van hem in de 
gewigt,gste aangelégenhe-

VANÜREDERODE in 1650 naar 
öe staten van Utrecht, om 
dezelve , i ^ 0 0 d i g e ^ « 

op de buitengewone verga
dering der Vereenigde # ? i 
^ e « te bevinden, welke 
ho,,l« enha8e zo*fo Se-
* £ \ worien- DezeIfde 

h e m \ * i « $ ° m n d zo»dett 
g r o l , 6 5 ï ' * * * « * * • 

^ e n i e R e PublLVv an 
% efe«rf , als b u i t e n g e 
^vaardigde gezonden!ff 
556 hoedanigheid werd in het 

volgende jaar in die m 
buitengewonen afgezant ver
anderd. Den 21 April 1651 
sloot hij den vrede tusscJiet 
de Nederlanden en Enge
land. Gedurende den loop 
van dit gezantschap droeg 
men hem den post van alge 
méeneri Tresorier der V* 
eenigde Provinciën op. Hf 
heeft denzelven bekleed i* 
in 1665, en het hing* 
van hem af denzetajangêi, 

te behouden, mntdoSm-\ 
Generaal verzochten te»» 
met de uitoefening van ««; 
bediening voorttegaan, e 
stemden eerst in Het on J : 

toe, dat bij h«n J E 
nadat zij men> A \ è 
hunne redeneringen» n

hew 

hunne beden, « y heffl 

vërmogten. £ A e ^ 

schrift, f f t%eltevw 
gedrag ^ ^ { m daar-
den was; e»om, tevjjs » 
van een blivtfA * J V 

geven, ^ X ^ T 
ten hem eenen gee»ckTltol 
gouden beker ten.g^ ^ 
fn 1659 had h ^ a f f 

vaardigden , a&. J $ « 
te doen «PhoTe A^M'! 
in de Provincie v 0 
gerezen waren. • „aar 
werd hij t w e e n ^ s t e 
I0ee/gezonden. " a a ü r 
maal sloot hit een z e « i s l 
maal sloot ny ^ ^ M I V Ö I 
verbond met * » ? * * . 
van ^ ^ 2 ' b i ) ^ 
tweede maal « ^ J p V * 
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jaar sloot hij in hoedanig
heid van afgezant, met En
geland het vredesverdrag van 
Breda. In 1668 werd hij 
in hoedanigheid van buiten
gewoon afgezant naar Aken 
gezonden, tot het vredes
verdrag tusschen Uranhryk 
en ^Spanje, en dit verdrag 
werd den 2„ Mei ; gesloten. 
Men bettoeinde hein in 1668} 
om zich met Prins JOAN 
MAURITS , als buitengewoon 
afgezant naar den Keizer 
te begeven, doch verande
ring in den toestand van za
ken was oorzaak, dat dit 
gezantschap geen voortgang 
had. De Staten van Holland 
schonken hem een prachtig 
zilveren servies^ om hem 
hunne tevredenheid over zijn; 
gedrag en zijne onderhande
lingen te kennen te geven. 
In 1671 begaf hij zich in 
hoedanigheid van buitenge
wonen.afgezant naar het hof 
vm Spanje, om zijne Catho-
lijke Majesteit te bewegen 
flfoogstdeszelfs geschillen 
met Frankrijk in onderhan
deling te brengen, en tot 
groote tevredenheid zijner 
meesters, slaagde hij 'ook 
in deze zending. In 1672 
vplgde hij don Prins van 
Oranje, als afgevaardigde 
der staten bij het leger. 
Daarna wilde hij rust ge
nieten. Hij dacht, dat hij 
zich met den verworven 
*oem moest tevreden stellen, 
*»ar luj zich van. al dat
gene gekweten had, wat 
een goefle onderdaan aan zijn > 

vaderland verschuldigd i s ; 

teseernoodig, dan dat men 
hem m de afzondering ZOud" 
laten, waarin hij l a c h t e 
te leven. De verdubbelde 
aansporingen van de s t a t e ï 4 
en van den Stadhouder ver-
pligtten hem in 1673, zich 
met eene der gewigtigste on
derhandelingen te belasten, 
welke zich tot dusverre nog 
hadden opgedaan. Wij be
doelen de Conferentiën van 
Keulen. VAN BEVERNINGK 
verscheen op dezelve in hoe«? 
danigheid vaii buitengewoon 
gevpimagtigde* Deöpligting 
van den vorst van Mirstem-
lerg had het geheele uit
werksel, hetwelk men van 
dien vermetelen stapverwachfc 
had; te weten, het afbreken 
der onderhandelingen met be
trekking tot Frankrijk. Men 
ging echter voort, met de 
bondgenooten dier kroon te 
onderhandelen, en men deed 
zulks met het beste gevolg, 
want VAN BËVERNINGK, bragt 
den keurvorst van Keulen, 
en den Bisschop van Munster 
in bondgenootschap met de 
algemeene staten. In het
zelfde jaar 1673, werd hij 
tot Curator van Leyden's 
Höogeschool benoemd, eene 
Waardigheid, welke gewoon
lijk slechts aan diegene 
gegeven wordt, welke het 
vaderland in groote pos
ten gediend hebben. Toen 
hij de rust meende te zullen 
genieten, welke hij sedert 
lang zocht, zag 'hij aicb. 



288 B E V. 

ia de moeijelijkste aller on- | 
derhandelingen gewikkeld, jj 
Men verzocht hem zoo drin
gend, om zich als gevol-
magtigd afgezant der repu
bliek ter sluiting van den 
algemeenen vrede naar Nij
megen te begeven, dat hij , 
na zich meer dan eens ver
schoond te hebben, hij dezen 
gewigtigen en werkzamen 
last niet weigeren kon. On
noemelijk zijn de hinderpa
len , die hij daarbij moest 
overwinnen. Eene minder 
volkomene schranderheid en 
ondervinding dan de zijne, 
zouden nunmer geslaagd heb
hen; want, behalve deFran-
sche afgezanten, werkten 
bijna al de overigen onein
dig meer, om het vredes
verdrag te doen mislukken, 
dan om hetzelve te bevorde
ren. Intusschen scheen het 
»» de inneming van Qend, 
datüe vrede, tenminste een 
noodzakelijk kwaad voor Bol. 
land was geworden; en de 
voton begrepen zoo wel de 
noodlottige gevolgen, welke 

T ^ m i B ^ d i e r sta<* kon-
öe nebben, dat zij vuriglijk 
»aar het einde van den oor-
Jog verlangden. VANBEVEU-

« ontving bevel, ö m den 
woning vm FrankrijkxnziU 
n e legerplaats te Wetterm 
™ gaan bezoeken, en nadat 
TOen de innemende wijze 
»P welke hij aldaar ontvan
gen werd, gezienhad, twij-
ïelde men niet meer aan het 

Zelv* werd werkehjk den 

10 Augustus 1678 tusschea 
Prankrijk en ïïollani ge
sloten-; waarna VAN BEVER-
NINGK op eene krachtdadige 
Wijze tot middelaar diende, 
om ook dientusschenlrani-
rijk en Spanje den 11 Sep
tember van hetzelfdejaatW 
stand te brengen. Hij iW 
den 12 October 1679 een 
handel- en vriendschapsrei' 
drag tusschen Zweden «• 
algemeene staten. W «* 
naT zoo vele roemfe ® 
gelukkigeonderfandej^ 
dat hij eindelijk fcigj. een vergeten l e v e n ^ , 

l a n g d - n " f 2 buitengoed naar znn tra» » .. {(l 

in de n a b i j l ^ ^ i i j 

met het ^ Z ^ ' 
lerlel vt&&.}\„owte 
sen, die h | ^ 2 , , Jbf 
der wereld IW**%fc* 
deze aangename » ^ 

dige ^ ^ f ' i t ^ f ; 
die, waarnief 6 pWleii 
sten roemrijk J J ^ea 
en het besturen va p 
hebben a f g e w ^ J ' ae f 
hem niet, om v j » ^ 
leerde" wereld »' j ^ -
Zeer zorgvuldig ^ c > 
ne bediening v a" M 

had doorgebragt' .ftenJ 
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IZAAK Vossius, die kort te 
voren voor de Universiteit 
van Leijden was gekocht. 
Het waren de beginselen eener 
koorts, die van dag tot dag 
sterker werd, en die hem 
den 30 October 166,0 weg-
maaide. Bij zijne ecbtge-
noote JoANNA XiB GILLON , 
uit een adellijk,geslacht van 
Picardijë gesproten, en den 
11 Mei 1735, te Amsterdam 
geboren, heeft hij gëene kin
deren verwekt, zoodat, daar 
hij eeneenige zoon was, zijn 
naam in de Nederlanden is 
uitgestorven. Hij werd be
graven te Gouda, in de groo-
te kerk, in eene kapel aan 
de zuidzijde van, het St. 
Jans-hoor, oudtijds de ijze
ren kapel genaamd, doch 
door hem van marmer her
bouwd. Zijne bloedverwan
ten hebben er zijn graf
schrift, dat in het korteene 
levensbeschrijving behelst, 
in staat om een geheel boek
deel te vullen, en door den 
vermaarden GR^VIÜS in sier
lijk Latijn opgesteld, op ee« 
nen toetssteen doen uitbou
wen. Indien VAN BEVERNINUK 
zich de moeite had gegeven, 
aanteekeningen over zijne 
verschillende gezantschappen 
te schrijven, zou zulks het 
leerzaamste en belangrijkste 
hoek zijn , dat men over dat 
onderwerp ooit gezien had. 
Hij heeft altijd geslaagd in 
zijne onderhandelingen. Dit 
is een roem, waarvan men 
«aauwelijks een voorbeeld 

IV. DEEI,. T 

vindt, onder al degene, die 
zoo vele openbare zaken heb
ben te behandelen g ehad. 
Hy was werkzaam en schran 
der en liet zich door niets 
afschrikken. De Fransche 
en Nederlandsche schrijvers 
komen overeen, met hein den 
grootsten lof toe te zwaaijen» 

BEVERWIJK (JOANNES VAN) 
BEVEROVICIÜS , werd den 17 
November 1594 te Dordrecht 
geboren. Zijne ouders waren 
BAUTHOLOMEUS VAN BEVER
WIJK, uit eene beroemde Ne
derlandsche familie gespro-» 
ten, en MARIA VÈSAÏ. , eenö 
bloedverwante van den be
roemden geneesheer van dien 
naam. Hij leerde de Gfriek-
sche enLatijnsche talen on
der GERARBÜS JOANNES VOS
SIUS, die dezelve toenmaals 
aan de school van Dordrecht 
onderwees. Vandaar begaf 
hij zich naar de Hooge-school 
van Leyden, alwaar hij zich 
op de geneeskunde en du 
schoone letteren bevbjtigde, 
en alwaar hij met algemeens 
toejuiching 'als meester in de 
vrije kunsten, en Doctor ia 
de geneeskunde werd aange
nomen Hetverlangen,om zich 
ïn de geneeskunde te volma
ken, deed hem Leyden, na 
een vierjarig verblijf aldaair 
verlaten, om zich naar Frank-
rijk te begeven. Hij studeerde 
er onder de beroemdste Hoog
leeraren , die er toenmaals' 
te Caen, te Parijs en. te 
Montpeltter waren. Daarna 
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ging hij mat Padua én het ji 
zich aldaar tot Doctor m de II 
wijsbegeerte en geneeskunde 
bevorderen, waarna hij zich 
tiaat Bológne begaf, om zich. 
onder het opzigt van FAEEIZIO 
BARTOLOTTI, dien hij gedu
rende eenigen tijd. bi) zijn 
zieken bezoeken vergezelde, 
ia de praktijk te oefenen. 
In Dordrecht teruggekeerd, 
oefende hij aldaar de genees
kunde met zulk een mtmunr 
tend gevolg uit , dat hij in 
1625 tot stads - geneesheer, 
en Hoogleexaar in de heel
kunde werdbenoemd. In 1627 
werd hij lid van de magistraat, 
in 1628 schepen, in 1631 pre
sident der admiraliteit, in 
1633 curator of bestuurder 
«der weeskamer, eindelijk 
werd hij van wege de stad 
Dordrecht, bij herhaling tot 
de vergadering der staten 
van Holland en West-Vries* 
land gezonden. Uit zijn eer
ste huwelijk met ANNA VAN 
DUIVERBEN, die in 1624 over-» 
leed, werden hem geena 
kinderen geboren. In No
vember 1626 ging hij een 
tweede huwelijk aan [nïet 
EUZABETH BAKKER, èene 
dochter van WILLEM BAK
KER, schepen van Zierikzei, 
en van BARBARA BAX. Hij 
verwekte bij dezelve acht 
kinderen •, waarvan er in 1677 
slechts één zoon WILLEM en 
fivee dochters ANNA en MA
RIA overbleven. Hij over
leed in 1647 en Werd in de 
kapel der heilige BARBARA, 
in de groote kerk van Bord-

recht hegraven. Mengafta 
het volgende grafschrift. 

Lex hic medéndi, sanitat/s re-
g a l a , , 

Salus salutis civium vits ar-
tifex, , , v;< 

Mortis fugator sedulus, \* 
tor suse > ' , . ,„ 

• ' Scriptisimperstesilisepoiti* 

Zijne b e k w a a m / f J 
aa» ''SS d J g ö«F-
verschillende m !™Aatl. 
welke door > » » 
deld geworden- f* y 
vau hem in ^ W 
Idea.Medmf.VW0i. 

sicm. ~& flrW^f mppomtufeLmde 
Calculo e* pgittolie(0 
ealculo. ^ \m%(,rëMï 
Q;MstmW%m&m\<0>^ mestiom^mt0m.-
etMedinnV^w,»* 

latradtictio^'w^ 

derduitsch f%im$ 
van Over f ^ g 
geneemiddem vJfi 

Waarin hij & LyVeM 
endegenee S heg n V B t ^ 
tegen de • W g S * > 

Thesaurus saSiaf^x 
^«.(ookinhetNed i 

onder ^ffdZ^0 
uitnemendheid W 

http://Idea.Medmf.VW0i
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Onder al zijne schriften heeft 
het meeste gerucht gemaakt; 
Epistolicm Questiones de 
VitmTermino, waarin hij 
het vraagstuk behandelt, of 
de levenstijd van elk mensch 
in het bijzonder bepaald en 
onveranderlijk is , of dat de
zelve veranderd kan worden. 

BEVERWIJK (VINCENTIUS 
VAN), ook VAN HAARLEM ge
naamd , een Leuvensch god
geleerde , werd in 1525 aan
gesteld als geloofsonderzoe-
ker, en tevens als Rector of 
principaal van het predik-
heeren-klooster, te Haar
lem. Hij was zeer tegen 
ERASMUS ingenomen, en gaf 
tegen denzelven onder den 
naam van GODEVAART Tox-
ANDER, een stukje in hetlicht. 
ERASMUS wederlegde het
zelve , en terwijl hij al de 
ongerijmdheden van hetzelve 
in een helder daglicht stelt, 
geeft hij hem den naam van 
hardmkkigen kwaadspreker. 

BEXON (GABRIO^ LEOPOMJ-
KAREI, AMÉ) in 1748, te 
JRemiremont in het Fransche 
Dep.' 'fosges geboren, om
helsde den geestelijken staat, 
en maakte zich bekend door 
twee werken, het eene ge» 
titeld SijstèMie de Jeriilisa-
'tion {Stelsel van vnicht-
laarmaUng)Bancy 1773; het 
andere Catéchisme de Vagri~ 
culture (Catechismus van 
«fe» akkerbouw) Parijs 1777. 
P B BUPFON, die hem ge-

T 9 

noegzaam zonder grond, als 
een bekwaam natuurkennel-
beschouwde, l i e t hem deel 
nemen aan zijne werkzaam
heden. HIJ IS ook de schrijver 
eener Geschiedenis van'Lo
tharingen, waarvan er slechts 
het eerste deel in het licht 
is gekomen, Parys, 1777 , 
in 8.™ Hij had zulks aan 
de koningin opgedragen, die 
hem uit erkentenis, den post 
van voorzanger in fa Bainte» 
Chapelle, te Parys bezorg
de , alwaar hij den 15 Fe-
bruarij 1784 overleed. Vol
gens den schrijver vaneenen 
brief, voorkomende in de 
Aff. etAnit., N.° 20, 1784 
heeft de A.bt BEXON zeer wel 
gedaan, deze Geschiedenis 
van, Lotharingen niet te vol-
tooijen. » Hij neemt, zegt 
deze beoordeelaar op eene ge
maakte wijze, eenen scher
pen, beslissenden, op eene 
belagchelijke wijze meestcr-
achtigen en waanwijzen toon 
aan. Volgens zijne verkla
ring , was er vóór hem niets 
goeds over de geschiedenis 
van Lotharingen, in het licht 
verschenen, en hem was het 
voorbehouden er een© te le
veren, die in dat opzigfc 
niets te wenschen overliet» 
Men zou zeer gaarne hebben 
gezien , dat hij woord had 
gehouden^ maar wat is er 
gebeurd? dat zijn voortbreng
sel , dadelijk bij rleszelfs in 
het licht verschijnen geval
len i s , en dat men desselfe 
schrijver verbannen heeft, 
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«als hebbende van de geraak-
Icelijkheid een misbruik ge» 
maakt een werk slecht te 
schrijven v dat zoo ligtelijk 
wel te schrijven was.'' Desïe 
ïeóordeeling heeft een wei
nig streng geschenen; het 
Werk wordt met meer 'toege». 
vendheid in een geschied -
en letterkundig dagblad be
oordeeld .i 15 Mei 1777, blz. 
81. Nóg heeft mea van den-
delven Oraison funèbre de 
ia Princesse CHARLOTTEDE 
LORRAÏXE , abhesse de Remi-
TemotLt:{Lt?'ftrede derPfiOses 
CHAmOTTEVAXLoTHARÏN-
GJEN , abdis van Bemiremont). 
Om niet bekend te zijn heeft 
bij aan het hoofd zijner wer
ken SCIPIO BEXON geplaatst. 

BEYERLINK (LATJKETSTIUS), 
Aartsdiaken van Antwerpen, 
zijne geboortestad, enbestmir-

v der van het Seminarie aldaar; 
•overleed in M%7,ïh den on
derdom van 49 jaren. Hij gaf 

seene nieuwe uitgave in het 
licht vaja het Magnum the-
atrum vitte ïmmance van 
/wiNGHEz, met aanmerkelij
ke vermeerderingen, 7 D l* 
in tol. Nog heeft men van 
hem: Mblia sacra variorum 
transhtorum, 3Dl.«infol., 
en vele andere werken. 

BEYEKUS. — Zie BEIER. 

^BEYMA (JULIÜS), werd te 
Vo/dim in Vriesland, in 
A546 geboren. Zijn vader, 
«w» raadsheer was, zond hem 

a a r Uuven, om er de 

regtsgeleerdheidte studeren, 
waarin hij groote vorderingen 
maakte. Vandaar taf JDJ 
aich naar Orleaw, w ' 
hij tot Licentiaat in hiep 
ten werd bevorderd. Hij on
derwees te Witte>der§,i* 
heiiden en eindelijk Je/». 
neker. Men benoemde hj 
daarop tot vatöwty* 
opper-geregtshof van Pi* 
land, e n , n a d i e n ^ 
weinig meer dan.mf**. 
hebben *aaw"* ' J t 
leed hit te * * £ * * . 

ken zijn: > 'Jwjftifr. 
Commenïim» ««* ll^mW 

ones JuriS' " f' 0(0-

tmni et flff** e* 

BEVS ( « L , die f 
r o e m d . B o f k d S ^ g 

zestiende f * £ * * * ; 
i s de eerste f eïyn v 

werken, w e l l ^ a / e > 
zijn gekomen^ ^ # 1 
ding d e r i «J i e B « { 
klinkers van J ^ j ft J 
klinkers t f f i S ^ 
uitvinder & * ° T j ^ i , , 
was de b ^ l J * 

Maar &f\ **& A 
werd enkel J » 0 r f 
v a n d t e n ^ V 
raar. 

sedert 15*7 ë 
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gevonden, en «geen ander had 
hem nagevolgd. Het was 
GfiiLis BEVS, die het eerst 
daartoe besloot, en die deze 
MaMistiscke medeklinkers, 
iil de uitgave, welke hij in 
1584 vanhetLatijnscheCom-
mentarium van CLAUDIUS 
MIGNAÜT (bijgenaamd MINOS) 
op de brieven van HORATIUS 
leverde. Hij heeft vele na
volgers gehad. GIBLIS BEVS 
overleed te .Parijs deri 19 
April 1593. Hij , was met 
MAGDALENA PJCANTIJM, eene 
dochter van den beroemden 
Antwerpschen drakker&mis-
TOFFEL PLANTIJN gehuwd ge
weest, bij wie hij eenen 
zoon AÖKIANUS genaamd, had 
verwekt, op wien men dit 
koddige grafschrift maakte: 

Ci £it BEYS qui savait anier. 
veiHe, 

Faire des vers et -vuider la bou-
teille. . 

Aldus vertaald: 
Alhier rust BüVS, 7ty wrocht 

zijn' verzen naar den trant; 
Maar sttle menig' JlescA ook 

ledig aan den kant* 

BEVS (KAREX, DE), te Parijs 
in 1610geboren, bezat reeds 
zeer vroeg eenen gelukkigen 
aanleg voor de dichtkunde. 
Pas 14 f aren oud zijnde, had 
hij reeds Fransche en Latijn-
sche verzen vervaardigd,waar-
door hij zich veel roem ver
wierf , ScARRÓN̂ en CöIAETTE 
prezen hem met overdreven
heid tot loon voor den lof, 
welken BEYS hun in sijne ver

zen had toegezwaaid. Op ver
moeden, dat hij een schot
schrift tegen den Kardinaal 
DE KICHEWEU in omloop had 
gebragt, werd BJBYS , bene
vens de schrijver der Mili» 
ade, in de Baslille opge
sloten. Doch eerlang bewees 
hij zijne onschuld, en werd 
in vrijheid gesteld. Zijne 

. buitensporige gulzigheid, on
dermijnde zijne gezondheid 
zoodanig, dat hij het gezigt 
er door verloor, en den 26 
September 1659 overleed. 
Hij heeft drie hïijeindende-
treurspeleh nagelaten: 1.° 
Le jaiouos sans sujet (Be 
ongegrondejaloersche) 1635. 
— 2.° TMöpital des föus 
(Met Dol/mis), 1625. — 3.° " 
CMLINIM ou les frères ri-
vxmsc (CÈLINIA of de mede-
minnende Ir oeders)^ 1636.-*— 
Een blijspel getiteld Les il-
lustresfo:us{J)eleroemde(f&k-
hen), 1652. — Eene Verzame
ling nanDicJitwerken, Parijs 
1651, in8.v0 Men vindt onder 
deze werken een 'Latijnncli 
gedicht op de zegepralen van 
Ï,ODBWMK XIII.,' met de ze» 
gevieringen van LOBEWHIC den 
regtvaardige gedrukt, 1649, 
in fol. Men schrijft hem het 
Blijspel les Chansons (de Ede* 
deren) toe, Parijs 1640, ia 
12.mo Bit stukje bestaat uiÉ 
verzen op verschillende zang-
wij zen, toenmaals in zwang, 
ett men is van gevoelen, dat 
dezelve aanleiding hebtien 
gegeven tot de Vaudevilles (*y 

(*) Voix ie nïïe. —> Vrolijke tooneelstukjeg. T 3 



294.: ' B .E 'Y. .' 

die onder de tooneelkundige 
voortbrengselen, niet altijd 
de zedelijkstë zijn. 

JÖEyssEB (J. MicHAè'r,), divi
sie-generaal onder de Repu-
blief:, werd in 1754, te 
Mièauvilliers (Rappoltswei-
ler) in het Fransche Dep.* 
van den Opper-Rijn gebo
ren; hj} had de heelkunde 
beoefend, tot welk vak zij
ne familie hem bestemd had; 

• eene van natuur, onrustige 
inborst, verwijderde hem 
Weldra van die loopbaan , eh 
èeeA hem W&kdten de zee 
te gaan bevaren. Hij stak 
naat Indië over, met Óog-
nier t^er eene bevordering 
£ % B W n ' 1

t o t Welke h | 
tJ£P* &\ *• Teel hinJ-

baan Sf tC r w e l k e ^OP-
den, begon Jij den oorW 
als partiganger te r o e i ? 
o n t w i j d e i e e J W d S e -

ï" , J n i e u w e gelegenheden 
tafentenT ^ ^ o r v e n e 
« ^ ^ o n t w i k k e l e n ; chi-

in" HoïïJj ®ln% a I s kapitein 

Wgekeerd, was hij,tMens 

? J - * . l o sba r s t t en , te 

^ £ ? ^ » « ^ 

Dragonders van JEióffeaf ie»; 
noemd., werd hij helastsom-
mige der bijeenschuilingeiiuil 
elkander te drijven, oiein 
het Departement van Mëi-
Jian gehouden weiden, ar 
kweet zich met even zooveel 
ijver als geluk, van de w' 
schillende ConimisSiê'n, k 
hem werden, toevertwmfi: 
Brigade - generaal gewwfa 
diende hij in 1793, on er de 
bevelen van den Vd&f 
IABOÜBBONNAW, m • 
koningsgezinden wW 
gne„ die z A ^ A l 
gerscharen *f%*±-
den, en behaalk**"-
merkelijke voordeelen. «»• 

neel Inde Departement^ 

ger , ïoo^ ^ f f weren, 
werd, ^ t e

n £ l e e e t -
het g a ^ ^ i * ste hoop,«e« jj. 
had opgevat. / ^ u S va» 
velhebber^erJJ ^i, 

te A:H»'•js.SV? tenissen Vanitien p 
zich* 

hadden, rerKia«-dlotli»t 

nadruk tegen d » ^ * 
voorvallen - e n 

besturen. 
omhCtktacl>" 

* • 

zelve aan ae v. m,W zond,teona fgeken; s 

HÊBAUtT-I>E idenoP; &w 
m e d e p l i g r i g ^ f ^ M 
der a ^ t e n a r e n ^ . . ^ 
aangeklaagd, w . JullIj * 
zitting vanden*' 
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een verrader des vaderlands 
verklaard en buiten de wet 
gesteld. Daar er echter tal
rijke vertoogen te zijnen voor
deel© werden ingeleverd, zoo 
werd het besluit reeds dett 
volgenden dag weder inge
trokken , en men stelde zich 
te vreden met hem voor de 
balie te dagen. Hij kwam 
alvorens hij in het minst 
met deze besluiten bekend 
was» door eene zwakheid 
van karakter, welke door zijn 
geheel voorgaand leven kan 
verklaard worden, en die niet 
dan al te dikwijls met eenen 
grooten moed óp het slag
veld gepaard gaat, verklaar
de hij zijn leedwezen, van 
tegen zijne grondbeginselen 
aan, een besluit te hebben 
onderteekend, dat de nako
melingschap zeker als een 
zijner grootste eertitels zou
de beschouwd hebben, en 
verzekerde de vergadering 
van zijne onschendbaarste 
verknochtheid- De vergade
ring scheen met de door hem 
gegevene verklaringen te 
vreden , gaf hem het bevel
hebberschap van Nantes te
rug, en wel op het xutdruk-
kelijk verzoek der afgevaar
digden dier stad, en de waar
borg , welke de afgevaardigde 
PEEARD aanbood, die zijn 
hoofd ten onderpand zijner ge
trouwheid stelde. Den 9 
•September van hetzelfde jaar 
sloeg hij de konïngsgerin-
den, aan het hoofd eener co
lonne van hefcljiïentzer-garra» 
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. soen, die 6000 man sterk was, 
en veegde den geheelen lin
keroever der hoire, van 
Nantes tot aan de z e e schoon j 
maar hij onderging zeif ï 
twaalf dagen daarna eene vol
komene nederlaag, en werd 
zwaar gewond. Eenige an
dere ongelukkige schermut
selingen, deden de nog niet 
geheel uitgedoofde achter
docht weder ontwaken; men 
schreef aan verraad dat
gene toe, wat slechts het 
uitwerksel van gebrek aan, 
krijgstucht, van moedeloos
heid en van onervarenheid: 
van sommige Republikein-
sche legerhoofden was; ec 
werd bevel gegeven, hem 
aantehouden en naar Parijs 
te voeren. Door den afge
vaardigde ViHERS aange« 
•fclaagd, als aan heimelijke 
kuiperijen schuldig, werd 
het beschnldigings - besluit: 
tegen hem uitgesproken , en 
de beulen der Commissie» 
van openbaar welzijn en al« 
gemeene veiligheid, schaam
den zich niet, om in de re-
volutionnaire vierschaar, als 
medepligtigen aan eene zelf» 
de samenzwering, op dezelf
de bank te doen zitten, en 
dien dapperen BEÏSSEB, met 
lidteekens bedekt, wiens• 
eenige misdaad welligt was.» 
de zwakheid te hebben ge
had , zijnen haat jegens hen 
te ontkennen, en dien plaat s-
ververvanger der gemeente 
van Parijs, dien HKBEUT» dett 

( verachteïjjksten en. wreed-
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aardigste m«iteling van dien 
tijd, dien BEYSSER enkel 
bij naam kende, en wijl 
hij door dien vriend van 
BOKSIN dikwerf was aange
klaagd geweest; wijl deze 
ook het bevel in de Vendee 
had gevoerd, was b i j , uit 
hoofde van mededingingen 
beroep en verscheidenheid 
van gevoelens, de persone
le en staatkundige vijand van 
BEYSSEK 'geworden, zeker 
indien beide zamenzweringen 
beraamden, geschiedde zulks 
niet uit medepligtigheid!... 
Doch ftit was de openbare 
staatkunde der Comités: zij 
vexbonden de factiën, die 
geheel in] stelsel verscheiden 
waren, aan elkander, ten 
einde meteenen enkelen slag 
het grootst-mogelijke getal 
hunner vijanden te verdelgen. 
BEYSSEB hoorde het vonnis 
zijner veroordeeling met ee-
«en onhjdbaren moed aan j 
hij- was de man niet meer, 
dien men nog kort te voren, 
eene vernederende vergeving 
had zien insmeeken. Hij 
had zich niet verwaardigd, 
om op de vragen te antwoor
den, welke hem door den 
voorzitter der Revolution
a i r e Regtbank gedaan wer-' 
«e», en sprak gedarende.de 
geheele zitting geen enkel 
woord uit. JVaar de gevan
genis terUggebragt, liet hij 

" Eich eene pijp en wijn bren
gen , waarvan hij slechts een 
«eer matig gebruikmaakte, 
en vervaardigde een dicht-
stwkje op zijnen dood. Met 

dezelfde standvastigheid, 
waarmede BEYSSER zijn dood
vonnis had aangehoord be
trad hij het schavot, Men 
hoorde noch Magtennochbe-
dreigingen van hem, en zij
ne trekken gaven de minste 
gemoedsbeweging nïetteken-
nen. Zijn hoofd viel op den; 
13 Apriiir94. 

BEZA (THEODOMS), eigen
lijk DE BEZE,ïverd'eM 
zelay, in het touw % 
Wtement F Ö « ) « 2 ; 
geboren. Hij votagt(W 
lerste studiën teP(tf»2 
een'zijner oomen,^ia5J 
heer bij h e t M f ^ J 
zond hem velgen* * 
Qrleans, daarna naa^ . 

MAR hem w m
n nmBjcte, 

nieuwe %*$!&&#*> 
de. T e J W j J L f t * 
maakte fyz\C

fl„ I r f 1 ^" 
de bevalligheden v a y / e » 
laat en v a n ^ e n ë

 or4
8 

door zijnen aaneg Zjjna 
dichtkunde b e w e m a , 
puntdichten efi -y» 
stukken, M«n hen loM 

naam onder de jojfi> l¥ 
len. HöoeZongdenJaTaR 

,metdeonbeschaamdh«e 

eenen PETBONIÜS' ^ d 
dichten waren %r M 
Zijner zeden. • W J H 

van honm^ ^ 
eenigen M^onx^A zijnel.openbaren^ d h J 
eene vrouw, f?fp ^ n^ 
bende, begaf «ü 

http://gedarende.de
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Geneve en vervolgens naar 
Lausanne, om erhetGrieksch 
te onderwijzen. Negen ja
ren daarna riep CALVINUS, 
zijn meester, hem naar Gfe-
n'ève terug, en maakte ge
bruik van zijnen dienst in 
het predikambt. In 1561 
was hij aan het hoofd der 
bijeenkomst van 13 Prótes-
tantsche Predikanten te Pois-
'H. Hij was het , welke in 
die vergadering, waar KA
KEL I X , de koningin - moe
der, en de Prinsen van den 
bloede tegenwoordig waren, 
het woord voerde; maar na-r 
dat hij gezegd had, » dat 
JESUS ÖHHISTUS even zoo ver 
van de Eucharistie als de 
Hemel van de aarde verwij
derd was," ergerde hij door 
deze woorden zijn gehoor en 
verbitterde het hot*. BEZA 
schaamde zich over zijne on
bescheidene vermetelheid, en 
verzachtte zijne uitdrukkin
gen, in eenen brief, dien hij 
aan de Koningin zond. Wijl 
de burgeroorlog door deze 
bijeenkomst niet was uitge
doofd, hield BEZA zich bij 
den Prins van CONDÉ op, en 
bevond zich bij hem in 1562, 
bij den slag van Drenx. In 
het volgende jaar begaf hij 
zich naar Geneve <> en werd na 
«len dood vanCAi,viNtrs, wiens 
ijverigste medehelper en ge-
trouwste leerling hij was ge
weest, het hoofd dier kerk. 
Deze hoedanigheid deed zij
nen hoogmoed rijzen en ver
hitter de zijne inborst. Hij 

behandelde de koningen zoo 
als hij dezuuwistersbehan-
delde. ANTONIUS VAN BOUR
BON, koning van Navarre. 
was een JÏJMAIVUS , MARIA 
STUART eene JMEDEA enz. 
Hij was de twistbazuin ge
durende de burgeroorlogen. 
Van uit Geneve vuurde hij 
al zijne volgelingen aan, die 
over geheel Muropa verspreid 
zijn. Men beschuldigde hem 
RENAUDIE aangespoord te 
hebben, in 1560 de zameh-
zwering van Amioise te 
smeden en POLTROT te heb
ben overgehaald, om den 
Hertog van, GUISE in 1563 
te vermoorden, enz. Hij 
trachtte zich tegen deZe be
schuldiging te verdedigen; 
maar zijne redenen konden 
hem niet regtvaardigen. In 
1569 kwam hij in Frankrijk, 
om1 eëne zijner zusters, #ie 
eéné geestelijke dochter was , 
te verleiden; maar zij ver
weet hem zijne goddelooshe-
den, en weigerde naar hem , 
te luisteren. Hij had ook 
vruchtelooze pogingen bij zij
nen Vader aangewend , aan 
wien hij zijne geloofsbelijde
nis in de Fransche taal had 
gezonden. Dikwijls werd hij 
geroepen, om te Bern en. 
elders bij Conferentiën te
genwoordig te zijn. In 1571 
nam hij in eene Sijnodê  te 
Bochelle, het voorzitterschap 
waar. Hij overleed te Ge
neve in 1605, als een los
bandig dichter, en een on
stuimig Godgeleerde be-
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s«houwd. In zijnen óüder- n 
dom huwde hij niet eene jon- » 
ge dochter, en was zoo zeer 
ip armoede vervallen, dat 
hij enkel va» de milddadig-

-heden bestaan moest, die 
hem in het geheim werden 
toegevoegd. Hij heeft de 
vertaling in het Fransch der 
Psalmen voltooid, welkeMA.-
KÖT begonnen had; maar de 
vervolger is minder gelukkig 
in, de wendigen en in de 
keuze der uitdrukkingen. 
Zijne katijnsche gedichten 
werden in het licht gegeven 
oaüer flatt tlt*A van Juvem-1 

lia Bette.., 1548, in 4° In 
eeiten meer gevorderden ou
derdom nam hij er eenige 
lpBbandige plaatsen uit weg, 
«n gaf zijne Gedichten onder 
dent tuel \mPoemaia varia 
m het hcht, waarvan debes* 
^0

mtm» is van 1597, in 
f' . Deze Jtrek kan doen 
™ ^ / a t zijne zedenniet 
a«*jd bedorven Waren, of ten 

nïwste,,dat: h|j ophield, die 
van ancien te bederven, 
^jne .voornaamste prozaïsche 
werken .zijn; 1.° Eene L*. 
Jlhsche Vertaling van het 
nieuwe Testament met mh-
tmiemngm, - 2.° Verhan* 
dekng werfct refrt dat 

t ? £ * * * ZeUen> om 

«efc fensch vertaald door 
VOUADON, Geneve, 1560. 
W«,° Dit boek, bij gele! 
|enheid der strafoefen'ing van 

ff^^^^hschdanin 
^fertijn. ö m beweert er 

in, dat de Qveïheden regt 
hebben, om de ketters te 
straffen. — 3,° Voiifmlo 
CkristiM® Mei, 1560 in 
g,yó__,4.°Paap$c/ie wereld' 
haart, lW>™AV-<-V 
Geschiedenis•-.der. Bom* 
tóe»*:i580,3 4J».in8.*! 
— 6.° De wehker dertr» 

Iemes virorufii t«WWJ' 
1580;,Jn4,tP-r8j i°^V 

dood diens : * « J g 
heeft van h e n U ^ S 
verzen, die e c t ó ^ t 
neden ,zijne W f ^ a 
dichten zijn, m, ymv 

spelen de -töW: Ce)0r 
BRAjam, wT0 • 
enz. 

Zoon Van* ^ ïtePel 
de bedienwg. ™ ^mê 
in i^^«f;ft

eSevolg> waar, en .heeft de J ^ . 
Verhandelingen^^», 

in zeven r*ien* Y0n?xiiïl* 

ven deelen ^ \ j 0 , •» 
zelve werd * / * > * » 
1666, t e / ^ ' ^ f 

1659, te i ^ f g e r f ; 

offerande van den SaP 

file:///mPoemaia
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waarin men over de kerkge
bruiken van den Sabbat han
delt. 

BÈZE (Pater DE) , een Fran-
sche Jesuit, die in de' In
dische missiën gebruiktwerd, 
en aldaar belangrijke en nut
tige natuur- en wiskundige 
waarnemingen maakte, die 
in 1492 aan' de Akademie 
van wetenschappen werden 
gezonden. Nog heeft men 
van hem Beschrijving van 
eenige boomen en planten 
van Malaka, met aanteeke-
ningen ven Pater GOUGE, 
mede een Jesuit. — Een 
andere de BÈZE, Kanonik 
van Sainte- Opportune heeft 
een dichtstuk de Beschaam
de dwaling, 1768 , in 12.m° 
in > het licht gegeven. 

BEZONS • (JACOBTJS BAZIN , 
Graaf DE) , Maarschalk van 
Frankrijk, de zoon van ee
nen Staatsraad, begon zijne 
militaire loopbaan in 1867, 
in Portugal, onder den graaf 
BE SCHOMBERG. Hij onder
scheidde zich vervolgens in 
een groot aantal belegerin
gen en veldslagen, tot in 
het jaar 1709, wanneer hij 
den veldmaarschalksstaf van 
Frankrijk ontving. In 1713 
nam hij Landau in, en werd 
na den dood van EODEWIJK 
XIV. , tot lid van den Be-
gentschapsraad benoemd. De 
maarschalk DE BEZONS over
leed in 1733, in den ouder
dom van 88 jaren, als een 
m*<tt» beschouwd, even ge

schikt, om aan het hof en 
aan het hoofd des legers te 
verschijnen. 

BEZONS (ARMAND BAZIN DE) , 
broeder van den voorgaande, 
doctor van het gesticht en 

'het genootschap de Sorbonne, 
verhief zich door zijne ver
diensten, en vooral door den 
< invloed van zijnen broeder 
i1 tot verschillende posten. Hij 
'werd algemeen zaakvoerder 
i der Fransche geestelijkheid, 
daarna Bisschop van Aire, 
vervolgens Aartsbisschop Van 
Bordeaux, Rouanen, lid 
van den regentschapsraad, 
en na den dood van LODE-

-VVUK XIV. met het bestuur 
der économaten belast. Hij 
overleed te Gaillom in 1721» 
in den ouderdom van 66 
jaren. 

BEZOUT (STEPHANUS) , een 
beroemde wiskunstenaar, 
werd te Nemours, den 31 
Maart 1730 geboren. Na 
zijne eerste studiën volhragfc 
te hebben, legde hij zich 
op de wiskunde toe, voor 
welke hij eenen bij zonderen 
smaak Voedde, en er snelle 
vorderingen in maakte. Wel
dra maakte hij zich bij de 
Akademie van wetenschap-s 
pen door geleerde verbande* 
ïingen bekend 5 dezelve nam 
hem. in 1758 als lid in haar 
midden op. In 1763, werd 
hij als examinator der as-

• piranten naar de marine be
noemd, en vervaardigde te 
hunnen dienste eene volle-
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dïge wiskundige handleiding. 
Daar de post 'van examina' 
tor der Artillerie, in 1768. 
door den dood van CAMUS 
was opengevallen, zoo werd 
dezelve aan BEZOUT gege
ven, die dénzelven iwet dien 
van examinator der mari
ne, geheel zijn volgend le
ven waarnam. BEZOUT leef
de zeer eenvoudig, zich en
kel met dê wetenschap aan 
welke hij zich had toege
wijd , en niet zijne pligten, 
bezig 'houdende; .zich geene 
andere afleidingen veroorlo
vende , öau aife, -welke meii. 
in een beminnelijk gezin, 
en in den schoot van eenige 
uitgezochte vrienden/ vindt. 
HIJ overleed den 2T Septem
ber 1783, in de nabijheid! 
van FontainebleaUt alwaar 
iuj een klein buitengoed had ' 
verkregen, en werd aldaar 
begraven. Hij was konink
lijk .loinstregter bij de Aka-
denue. van wetenschappen. 
Men heeft van hem f J.° 
Cours de matUmatiques a 
tnsage des murins (Verhan
deling over de wiskunde ten 
Mmste der zeevarenden) 6 
5 i . n m 8 . v o _ 2 .° Cours 

fJ&HUlerle (Verhang 
<™S over de wiskunde ten 
%enste der Artillerie) 4 

t «1.» m S . v o _ 3.0 Théorie 

• « ^ equations Algéhriques 
Kfespiegehnde kennis der 
Wgebraïschegelijkmakingen) 

' ^BM'AM, eene Indische 

B I j A . 

Godin, die voor XACTAOÊ 
de 'Magt doorgaat, De In
dianen noemen haren echt
genoot XACTEUNT, dat is de 
Vermogende. Al wat zij van 
deze Godin en van haren 
man verhalen, is geheimzin
n ig , en beteekent de slot 
en de oorzaken der dingen. 

BiACCA(i;M.), een^ 
liaansche letterkundige,» 
Parma, mn?p}ooüeM> 

in 1735 overMeö-,. 4F? 
; voornaamste werken2IJnU * 
Ortografia 'mam** %* 

'%&**£$&, 
dige Verhandeld >f*mt. 
1728, waarin hy « ^ 
eenkomst van ie J 
denis der oudhedg ; trflor. 

stelt. - 3-0%eidichW 
en JSnet)ewvau^ e t 3 . e 
enz. voorkoiftf0^ » . 0 

9.e en 21 .^4 e e l ' R e n 
verzameling, *•» h Y?izen. 
gen in I tal iaan^ 

„v'\ een 

geleerde ^ k e ^ i M ' 
feeraar der welsP^ w 
te Roveredo, ffjfc» 
tepïaats, in lv'fo^' 
Men heeft aan hen ^ 
rede, t o t e e n e g ^ 
den H. JOANNES u*J j 0 , 
MUS te danken, *?ffcSticV 
1753; benevens eem» ^ 
lelijke perken» e»g Si!» 
kleine ve rba l e*g , 
Austria subjfarUm 

gionum, l'7*" 

http://5i.nm8.vo_
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BIALOBOCKI, een Poolsch 
dichter uit de Zeventiende 
eeuw, heeft eenige Hymnen 
of Lofzangen uit het latijn 
vertaald, Krulum, 1648, 
en een Gedicht vervaardigd 
over den oorlog der Kozak-
leen , ibid. 1653, benevens 
eene Verzameling van ver
zen op de koningen en prin
sen van Polen» 

BIANCA of BI.ANKA(RÜBEA) , 
de vrouw van den landvoogd 
van Bassanó, BAMISTA a 
PORTA , bij de inneming dier-
stad door den dwingeland 
ACCIOUNO, in 1253 gedood, 
had het ongeluk van aan dien 
tiran te behagen, die, na 
haar door vleijerijenniet kun
nende bewegen, om aan zijne 
drift te beantwoorden, haar 
eindelijk met geweld tot zij
nen wil bragfc en onteerde. 
Maar deze tweede LUCRE-
TIA, hare schande niet kun
nende verduren, ging in het 
graf van haren echtgenoot, 
wient^ lijk reeds in eenen 
volkomenen staat van ver
rotting was, en verpletterde 
zich door deszelfs grafzerk. 
Men vindt deze gebeurtenis 
omstandig verhaald en afge
beeld in het werk: Treur' 
tooneel der Doorluchtige 
Vrouwen, enz. door Jj. VAS 
ZAHTEH , Amsterdam 1699, 
in4.«> 2e. afdi.blad: 53—54. 

• BUNCANI (JOZEF) een Ita-
liaansche Jesuit, wiskunste
naar en sterrekundige tePar-
**« in 1621 overleden, was 

daarenboven zeer ervaren in 
de geschiedenis, de wijsbe
geerte en de schoon e ictte-
ren. Zijne belangrijkste wer
ken zijn; 1»° AnisToTMTJS 
loca mathematica ex omni
bus ejus operibus collecta, 
Bologna, 1615, — 2.° Bre~ 
vis inlroductiq ad geogru» 
phiami — Z° Sphera mun-
dit seu cosmographia de-
monslratita, ibid, 1620-

BlANCHETTI (LAUEENXIÜS) 
Kardinaal, werd aan de U-
niversiteit van Parijs tot 
doctor in de beide regten be
vorderd. Bij zijne terug
komst te Rome benoemde 
GREGORIUS XIU. hem tot 
Prelaat der heilige Consul-
ta , en bijzitter der Rota. 
Gedurende de vijf jaren, wel
ke hij deze bediening uitoe
fende , schreef hij drie groo-
te boekdeelen, onder den ti
tel van Besluiten der Rota» 
die langen tijd in de Bibli
otheek van Rimini zijn be
waard. Onder het Pausschap 
van SIXTUS V. werd hij met 
den Kardinaal GAGTANUS naar 
Frankrijk gezonden, en daar
na niet den Kardinaal H I P -
roiiiTüs ALBOBRAKBINI naai* 
Polen, welke laatste naden 
dood van INNOCESTIUS IX. 
tot de Pauselijke waardig
heid verheven zijnde, hem 
bij de bevordering van den 
5 Junij 1796, met het 
purper ' vereerde, te gelij
ker tijd tot de Congregatie 
van de onderteekening der 
Kerkvergadering en van het 
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heilige Officie bevorderde, 
en tot Beschermer der Kerk 
van horetto te Rome be
noemde , alwaar hij , na zich 
in al die verschillende be
dieningen onderscheiden te 
hebben, in 1612 overleed. 
Hij werd in de kerk van JE-
'sus' dierzelfde stad begraven. 
Zijne verdienste meer dan 
zijne geboorte had hem tot 
die waardigheid verheven. 
Tweemalen stond hij op het 
punt, om Paus te worden. 
Nadat hij al het goede, het
welk men van zijnen neef 
CiESAK zeide, vernomen had, 
Het hij hem te Rome komen, 
en kon zich niet onthouden 
deszelfg wisheid, gedrag, 
en afkeer van alle jeugdije 
vermaken en uitspanningen 
te bewonderen. Hem eins 
an eene galerij latende ko
men, die vol zeldzaamheden 
en kostbare voorwerpen was 

. spoorde hij hem aan, omdatl 
gene te nemen, wat hem 
Jet meeste zonde behagen, 

f a « T 9^ g A R scheen weinig 
gevoehg voor al dat zeldza? 
"»•». en bepaalde zich met 
^eenvoudigWsbeeldvan 
f E ^ l a e z e « > waaraan niets 

X "dra Cn «* «"» den B r tongregatie van 

.hSmk mëh ******* 
V a ^ u / C H E T T I (C^AR) , n e e f 
J™ Am voorgaande, werd 
^ 8 M e i i 5 l 5 , t e i 0 S 

S n ' W e r d hÜ « V h u w d 

hij wie hij negen kinderen, 
drie zonen en zes dochters 
verwekte. Zijne bedieningen 
van senateur, hoofd van het 
geregt en sleutel-bewaarder 
van hef; paleis, belette km 
niqt na den dood van HEK» 
MNA, die in 1638 voorviel, 
alle zorg aan hunne opvoe
ding toetewijden. flji be-
sloot ook, om, nog meer dan 
hij tot dusverre gedaan had, ; 
aan zijne zaligheid te wei-
ken; en, om zich fe^* 
het publiek no<É % / f 
ken , ondernam hij deCms-
telijke scholen teherstê a, 
die, volgens der^lven^ 
linff door eenen senateur 
mofsten bestuurd ^ 

van edelixed^ « and ge. 
ne zorg -.«f"-"nnu hem 
hragt, «W^w*. 
k r a c h t d a d i g i ^ ^ S ^ b | 

tige o n d e ^ « g ^ d a a r i bewerkte iivhetveivog^^ 

enboven, dat , eniet« 
schap op geregelde d a g ^ 

g a d e r d e V e n ^ t S i ^ ieluktwaSvV0«ndeh5eenet 

enboven nog WnL,8> congregatie j a n ^ 0 

in gemeenschap W« omve-
aan'het onderwijs ' & 
tenden toewijdden.v ^ 
gregatie, welke inentf 

^ / & noemt, heeft de^.. 
zondere eigenschap" aie 
enkel leèken • « • g , ! * 
genoegzaam gegoefl .'sia8„ 

e r van te J ^ f i L l ö » ^ datzijkleederendwge 
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verkiezing, zelfs van zijde, 
mits zwarte, en dat, wan-
neet zij door de stad gaan, 
zij zich door hunne knech
ten, kunnen, doen volgen; 
maar in hét inwendige van 
het huis is onderling alles 
gemeen. Men neemt er nie
mand in aan, dan na drie 
proefjaren vólbragt te héb
ben , ett men légt er hooit eene 
gelofte af; maar in de vet» 
dëèling der bezigheden, mag 
men diegene niet weigeren * 
waartoe men benoemd is* 
Deze congregatie werd in 
1644 gesticht, en kort daar
na, door den Kardinaal FRAN* 
CISCÜS BARSERINI goedge
keurd. De godvruchtige in-
Steller overleed in 1655* 

BIANCIII (MAÏICÜS AÜTONI* 
«s) , een door zijne welspre
kendheid beroemde advokaat, 
Werd tot höogleeraar in de 
regten benoemd, aan de uni
versiteit van Pttdïiu, alwaar 
hij in 1498 geboren was. Hij 
overleed den 80ëtoberl548, 
en heeft de volgende Weifkèn 
nagelaten: 1.° Tractattot de 
indiciis homicidii ex propo-
sito cömmiisi, Venetië, 
Ï545 in fol. — 2>° Practica 
criminalis aurea, ibid 1547, 
in S.vo — 3.° TractaMs de 
compromissis etc. ibid 1547, 
in S.vo 

BIANCHI (FR* FERRARI), een. 
Modeéhsch Schilder en beeld
houwer, wordt voor den mees-
ter van. CORKEGGÏO gehouden* 
ztjne schilderstukken züjn 

| nog w de kerken vam 3i^ 
dena voor handen. Hij over* 
leed in het jaar 15io, 

JBIANCHI (Jvtxvs MAHIA), 
een üominikaner-MoHnib van 
Venetië, Was uit eén msttt 
aanzienlijk geslacht, en stu
deerde te Sulumankti en €« 
Alcalu de Henarèsf waarna 
hij gedurende driejaren de 
wijsbegeerte onderwees. Hij 
gaf Ook lessen te Vmetiê', 
alwaar hij zoo Vele beivijzetl 
van zijne kunde aan den dag 
legde, dat zijne oversten hem 
in 1650 naar dé vergadering 
der orde te Rome zond en > 
oin er de leerpunten van den 
heiligen THOMAS te verdedi
gen ; hetwelk hij, ofschoon 
pas 30 jaren >̂ud zijnde, niét 
zoo vele bekwaamheid de6id, 
dat men hem vervolgens laet 
rectoraat van deö H. THO
MAS te Napels gaf; maar 
daar de pest er verwoestte» 
gen had aangerigt, riepmen 
hem naar Rome terug, ia!» 
waar hij, na de Bisdommen 
van Sqüituei, Spalatro, Cór« 
fu en Acsarcttf geweigerd 6ë 
hebben, door ÏKNOCESSTIUÖ 
XI. tot secretaris van den 
ïegter werd benoemd. Hi] 
overleed in 1710, en heeft 
de Index libtorwm prohibi- t> 
lorum nagelaten. " 

BIANCÈI (PEÏRÜS), werd te 
Rome in 1694 geboren. De
ze schilder slaagde even ge-
lukkiglijk iö de geschied
kundige taféreelen, de land
schappen , de portretten, de 
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zeegezigten en de dieren. Zij
ne werken bevinden zich te 
Bomè, alwaar hij den. l-s 
Maart 1740 overleed. "D 
onderscheidde zich door.de 
naauwkeurigheid zijner tee-
kenihg en door de kracht van 
zijn koloriet. De ontleed-
kundige figuren in gekleur-
de was, werden door hem 
zeer; verbeterd. 

BlANCHI (JpANNES B A P T I S -
TA), een Italiaan, hoogleer
aar öer ontleed-, kruidmeng-, 
sch<ei- en praktische genees
kunde, werd te Turin, den 
12 September 1681 geboren. 
In den onderdom van 17 ja-
jren had hij reeds den docto
ralen hoed ontvangen. De 
koning van Sardinië liet een 
gebouw voor hem oprigten, 
waarin hij zijne proefnemin
gen maken en zijne lessen 
geven kon. Onder zijne ver
schillende werken bemerkt 
men f 1.° Lettera suU' in-
sénsiUUta, Turin,1755, in 
8»vo jfn <jezen brief randt de 
schrijver de denkbeelden van 
HALLER aan, over de gevoe
ligheid , waarover deze zij
ne eerste proefnemingen in 
het licht had gegeven. — 2.° 
Ilistoria Iiepatica, sev, de 
Aepatis strmturu, usibus et 
vuorbis, Turin, 1710 —1716, 

> 4.W; Gfeneve, 1725, 2 
dl.» in 4^0 met platen, en 
zes Ontleedkundige Verïian-
delingen*—- 3.° Denalura-
H in Immano corpore vitio-
*«> morbosaque generatione, 
mori», ibid, 1761,in8.vo 

Het 2ijn deze beide laatste 
werken, die aan Biiscmhef; 
meest tot eer hebben ver
strekt. Hij overleed den 20 
Januarij 1761. 

BUNCHI(3OANNESANTONIOS)I ; 
een Minderbroeder, werd je 
Lucca den 2 October•W[ 
geboren. Na gednreixfef 
Scheidene jaren de Wijsbe
geerte en godgeleerdheid» 
hebben onderwezen, wf 
de hij de vooraf *J. 
dieningen # * " J J J 
werd ook lidvandeageloô  
r a a d t e i J ^ . ^ S , 
ker der Boom* «*? 

«jkheid. m **%£*<• kend, door een we J, 

MENS XII. s°% Ja patés-
ten titel v o e r j - j ^ ^ , 

trattatl *'J%0> «•' 
ve.opinïonirM * $ -^ in 

4.«>, van M^L-eded*» 
deze V e r h a n c f ^ v a t t 
de schrijver ^ ƒ Gescj(le. 

GIANNONE,
 inj^g9nWt 

denis van 'fj ^ 
Napel* mtg^l^tt k e m e t d e t y d g 6 f4|d 

het hof ^-JSP^Vt het noi va» - , vanj 
waren, H e t ^ ^ 

ju 

zelfs de ' " ^ - ^ e r »*J 
zijn Avelgevap» °" e er„f 

•' r»„jaoks Z,.lnc..a;i!ni 

waren. Het w*- j n # 

goedkeunng ? n " 
lelfs de Pa«S £ 
z in AveigB*";-- i ine 
„en. -Ondanks, « g » ^ , , 
a è bediening^» * , e* 
Leekte/Pater ^ r e n aaj 
ter de schoonelej ^el-
en voorname!*)» a 

http://door.de
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poëzij. Hij gaf verscheidene 
"treurspelen in het licht, on
der den letterverzettenden 
naam van FARNABIO GIOACCHI-
NO ANNOTINI, welke dien van 
FRA GIOVANNI ANTONIO BIAN-
CHI bevat. De meestbeken. 
de zijn: 1°. MATBIIAVA, 
JEFTE, ELIZAPETM) THOJU-
MASto Mono., welke onder 
den titel van Gewijde en Ze
delijke Treurspelen in het , 
licht verschenen, Bologna, 
1725, in 8.vo — %° LA ƒ>/-
NA,: BEMETRIO, VIRGIN IA, 
ATTALIA , Gionata liberato, 
DAVÏDE perseguitato da 
SAVL. Al deze stukken , be
halve ATHAMA enDAvjtDzijn 
in pnrijm, en dé meeste war
den pp de tqoneèleri vanJSo:-
logna uitgevoerd. Het laat
ste vooral werd met geestdrift 
ontvangen/ doch er verscheen 
ook eene hekeling van het» 
zelve in het licht, in het 
Latijn geschreven, waarin 
men, na eenige gebreken in 
het treurspel DAVID te heb
ben aangewezen, verder o-
ver het onbetamelijke sprak, 
dat een Religieus, en voor
namelijk een theologant, 
zich met tooneelkundige 
voortbrengselen inliet. Va
der BIANCHI , beantwoordde 
deze hekeling door zijn werk, 
getiteld: 3.° De' tizj, etc. 
{Over de misslagen en ge~ 
oreken van hethedendaagscïie 
tooneel, en over de wijze, 
«»» dezelve te verbeteren, 
ia zes verhandelingen, Rome 
1753, in 4 > In dit werk 

hetwelk hij onderden naam 
van den ArkadiS c i l e n herder, 
LAURISO IRAGIENSE , in het 
licht gaf, verdedigt hij het 
gevoelen van MAFFEÏ , e n we-
derlegt, dat van Pater CON-
CINA, die in zijn werk De 
spectaculis theatralibus, de 
tooneelen, als met den Gods
dienst strijdig, had aange
rand. Het boek van Pater 
BIANCHI, door de wereld met 
geestdrift toegejuicht, bragt 
eene soort van ergernis on
der de Geestelijken en Gods
dienstige lieden te ., weeg , 
die bijna algemeen in het ge
voelen van Pater COJJCINA 
deelden. Het werk,' dat hij 
in 1745 in het licht gaf, 
verzoende hem met deze laat
ste , en strekte hem veel 
meer tot eer , dan zijne too
neelkundige voortbrengselen. 
Dit is hetgene, wat wij in 
de eerste plaats hebben ge
noemd, als het meest over
eenkomende met zijne talen
ten en zijnen staat. Pater 
BIANCHI had nog drie Treur
spelen vervaardigd, zoo als 
MARIANNA don A M W S O en 
RÜGGIERO ; de beide laatste 
gaan over verliefde« onder
werpen. Hij was verstandig 
genoeg, dezelve niet in het 
licht te geven, zoo min a ls 
sommige blijspelen, zoo als 
de Talda en de Antiqnarius. 
Pater .BIANCHI overleed te 
Bologna den 18 January 1758. 

U 

BIANCHI (GERARMIS) , Kar
dinaal, werd te Guinago 9 
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uit eene onbekende en niet 
zeer bemiddelde familie ge
boren. Daar de pastoor dier 
plaats eenen goeden aanleg 
in hëm bespeurde, zoo leer
de hij hem lezen. Toen hij 
een Weinig onderwezen was, 
plaatste hij hem te Parma, 
Mj eenen edelman; die hem 
den last opdroeg, zijne kin
deren te vergezellen, wan
neet zij zich naar dé open
bare school begaven. BIAN-
CHI was verstandig genoeg,, 
om van deze gelegenheid ge
bruik t« maken, ten einde 
zijne kundigheden uitte brei
den ; met ijver volgde hij de 
lessen, welke men aan zijne 
jonge meesters gaf, en wel
dra plukte hij de vruchten 
zijner pogingen. Na zijn on
derwijs door de beoefening 
van het Burgerlijke en Ca
nonieke regt voltooid te heb
ben, ging hij te Rome het 
beroep van adVokaat uitoefe
nen. HIJ maakte zich aldaar 
bekend bij NïcoWs1 III., 
die toenmaals den pauselij-
ken stoel bekleedde. Deze 

Opperpriester, door Jojne ta
lenten en zijne verdiensten 
bekoord, versierde hem in 
Ï27S met het Róomsche pur
per, eK na de bloedige, en 
treurige gebeurtenis, onder 
aen haam van Siciliaamc7ie 
Vespfirs bekend, zond hij hem 
W gezantschap naar Sicilië. 
üe Kardinaal BUNCÏII, in 
Rome teruggekeerd, over
leed aldaar den 1 Maart 1302. 

Bwuscm (AECHANOBLO), 

Kardinaal, werd teGffwW 
do , in Lombardyë gek» 
Hij was een Beligieus ia 
de orde van den heili* 
DOMINICÜS, en geloofsonèr-
zoeker. Deze hoedanig» 
biragt hem in betrekking é 
den Kardinaal GHISH* 
een' Religieus derzelfde «• 
de , welken PaüsPAra»«v' 
tot algemeen geloofsonder' 
zoeker in het i/M*** 
had benoemd, teafü* 
Pater •''ton* * fi 
Biechtvader, en n a W » 
1545, o n d e r a ^ - ; 

pIÜS v. -m^jSt 
den, benoemdeM^ 

l i a a n s c h e ^ w u ^ ^ 

onder den W g J , onder 
van JANUS . f ^ j ^ ^ 
welken b ^ f S U ger 
k e „ heeft f "f l pl»f 
ven, beoefendete

denawf 
de kruidkunde, kuI1fc 
lijkeHistorie, d ( n p *ij 
de natuurkunde , t o ! I 
tot doctor in ^ W 
bevorderen, en X ^ e » 
L n d e n . d i e n s ^ i ^ 
toe., Zijne s c h w ^ V f 

leedkunde. fljffi,»* 
ceïsche akadem^ een J 
herleven, . * « g f c f 
sch ïedknndig[J&> ¥ 

dezemaatschappa1 
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Verschillende door hem ver
vaardigde Verhandelingen 
zijn in de Akademische ak
ten van Sienna in de Mé-
moriè'n van het Instituut 
van Bologna, en in het Let
terkundig dagiïlad v&n Flo
rence gedrukt. Hij over
leed in 1775. 

BlANCHINI ( FRANCISCUS ) , 
te Verona, in 1662 uit eene 
aanzienlijke familie geboren, 
maakte zich reeds ïn zijne 
jeugd beroemd door de op-
rigting der akademie der 
Aletofili, dat i s : Bemin-
iiaars der waarheid. Deze 
maatschappij, voornamelijk 
aan de wis - en natuurkun
dige wetenschappen toege
wijd, werd door de kunde 
van haren stichter toegelicht. 
De Kardinaal OTTOBONI, la
ter Paus , onder den naam 
van ALEXATXDER VIII. be
noemde hem tot zijnen Bi
bliothecaris. Hij verkreeg 
daarna een kanonikaat in de 
kerk van de heilige MARIA 
der Rotondo, en daarna in 
die van den heiligen hxv-
BENTIÜS in Damaso. Hij was 
secretaris der conferentiê'n 
over de verbetering van den 
Almanak: CLEMENS X I . , die 
zijne geheele verdienste ken
de , benoemde hem tot dien 
post. INNOCENTIUS XIII. en 
BENEDICTUS XIII. gaven hem 
openbare bewijzen hunner 
achting. In Ï705 nam de 
senaat hem in den Bomein-
schen adel op , eene eer, die 

dezelve tot al de leden zijner 
familie, en zijne nakome
lingen uitstrekte. jDeze ge_ 
leerde overleed, i n 1729 
als lid van verschillende 
akademiën. Sedert 8 jaren 
had hij zich met waarnemin
gen bezig gehouden, die hem 
tot het trekken van eenen. 
jneridiaan voor Italië kon
den dienstbaar zijn. De bur
gers van Verona lieten na 
zijnen dood in de hoofdkerk 
te zijner eer een borstbeeld 
oprigten, eene onderschei
ding, waarmede zij de ge= 
dachtenis van den Kardinaal 
NORIS reeds vereerd hadden. 
Men heeft van BIANCHINI: 
1° Palazzo di Cesari, Ve
rona 1738, in fol. platen.— 
2.° Inscrizi'oni sepolcrali, 
della casa di Augusto, 
Rome 1727, in fol. Deze 
beide werken strekken ten 
bewijs, dat hij zeer wel met 
de oudheden bekend was. 
— 3.° Eene Uitgave van 
ASASTASIVS de Bibliothe
caris: De vitis romanorwm 
ponlificum, 1718 — 1723, 
4 dl.n in fol, met aantee-
keningen, verhandelingen , 
voorreden, prolegomena's en 
verschillende tekstverklarin
gen. De geleerde aanmer
kingen zijn er mildelijk in 
verspreid, maar liet werk is 
vol drukfouten. — 4.° Ver
handelingen over de dichtr 
kunde en welsprekendheid. 
— 5.° Algemeene Geschie
denis, in bet Italiaansch, 
Rome, in ê.t0 1697, met 
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platen. Hoewel dezelve ee-
nige bijzondere gevoelens be
helst, wordt zij echter zeer 
gezocht, wijl de schrijver 
zich op gedenkstukken der 
oudheid beroept. — 6.° Be 
calendario et cycïoCessaris, 
ac de pascJialicanom samti 
ÏÏIPPOLYTI martyris, dis-
sertationes dtm, Rome 1703, 
in fol., een geleerd en alge
meen geacht werk. — 7.° De 
tribus generihus instrunten-
torum musicoe veterum orga-
niece, Rome 1743. Hij was 
een algemeen geleerde. 
Men moet hem niet verwarren 
met JOZEF BIANCHINI , zi}n' 
neef, mede een "Veroneès, 
oen oratortst van Rome, die 
jtegen het Bellnm papaïe van 
THOMAS JAMES (Zie diennaam 
en BUKENTOP) heeft geschre
ven. Zijn antwoord wordt 
gevonden, ïn de verzameling 
ten titel voerende, Vindicice 
canonicarum scripturamm 
mlgatm edit, Rome,, 1740, 
in 'foL Ook heeft hij in het 
licht gegeven,' Evangelisa-
rium qmdruplènc latinm vef-
sionis antiquos, in fol. dat 
men als een vervolg van hét 
voorgaande kan beschouwen, 
en eene verzameling van Ver
handelingen, waarin al het-
ge«e, W a t h e t h u i s d e J , M E . 

OTCISSEN ten gunste der kun
sten en wetenschappen heeft 
gedaan, ontwikkeld Wordt, 
Venetië, in fol. in hét Ita-
üaansch met platen versierd. 

BIANCHINI (JOZEF MARIA) 
e e n ^roemde Italia&lische 

letterkundige, in 1685 ge-
boren , lid van verscheidene 
akademiën. De meeste zij
ner werken zijn voorlezin
gen in de Florentjjnsche aka-
demie gehouden. Hij over-
leed in 1749. , 

NATÜS), een Italiaan^ 
wfsgeeV en geneeskunde, 
in 1720 geboren, was hoog-

neeskunde aan *<™ 
t e i t v a n P « ^ I ' ^ d l e ï e 
nagelaten, die 

kunde en ? > * & * « • 
den, e n i s w l " s w 

„iet BlASCB" 

graphisc^ k a ^ t a in * 
ten! A^^^\Tïi.^-' 
S o t h e e k ^ I ) ^ cus vergeten W m\>v 

hliotheek, •*£%&& 
aan VINCENTIOS *. vang
bekend, die « J » ' J J 
pieerde en d^eiv de, 

LnebelangHjk^aeinfe 
P a t s t e , v o o ^ n t e l 0 e ; 

*&• &ST*1fi 
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ontdekking der nieuwe we
reld (1492), en die van de 
Kaap de Goede Hoop am-
toonen. De kusten der Mid-
dellundsche Zee en voorna
melijk die der Zwarie-Zee, 
alwaar er ten tijde van B I 
ANCO, een zeer bloeijende , 
handel was , worden op die 
kaarten zeer naauwkeurig op
gegeven. Er heerscht de
zelfde naauwkeurigheid niet 
in die van de kusten van de 
Oost-Zee en de Noord'Zee, 
welke de Venetianen slechts 
zeer zeldzaam bezochten. In 
eene der kaarten , door FOR-
MALIONI in het licht gegeven-, 
ziet men de Westelijke kus
ten van Europa en' Afrika , ' 
van Kaap Finisierra tot aan 
Kaap Bojador ; men vindt er, 
ook de Kanarische Eilan-' 
den, Madera, Porto-Santo 
en de Agorische Eilanden; 
maar de eilanden van elke 
groep en voornamelijk de Ago-
risc/ie Eilanden zijn op de
zelve niet op naauwkeurige 
afstanden geplaatst. De eer
ste kaart der verzameling van 
BIANCO' en die ook in het 
•Werk van FORMAUEONÏ gevon
den wordt, is een kostbaar 
gedenkstuk voor de zeevaart-
kunde. Men ziet een pas
ser , meetkundige figuren en 
scheepvaartkundige tafelen 
op dezelve, welke bewijzen , 
dat de zeevaarders van zijnen 
tijd om verslag van hunne we
gen te geven, en de plaats 
des aardbols te bepalen, waar 
z y zich bevonden, zich van 

U 

| zinnebeeldige berekeningen 
en bewerkingen bedienden. 
Zij maakten echter geen ge
bruik van breedten en leng
ten; en op de kaarten van 
BIANCO vindt men enkel eene 
schaal, bestemd om de afstan
den te bepalen. Het tijdstip 
van den dood van dezen geo-
graphist is onbekend; dezelve 
moet echter omtrent het jaar 
1500 hebben plaats gehad. 

BIANCO (CHRISTOPBORUS , 
DEL) op het einde der zes
tiende eeuw te Montajone, 
een kasteel in Toshanen, ge
boren, stond in zeernaau-
we vriendschapsbetrekking 
mét den beroemden SCIPIO 
AMMIRATO (Zie dat artikel) 
als kanonnik van Florence 
overleden. Dezeverbondhem 
aan zijne, studiën, en liet 
hem bij zijnen uitersten wil 
al zijne goederen n a , óp 
voorwaarde, dat hij zijnen 
naam en zijne wapens zou
de voeren. BIANCO kwam deze 
voorwaarde naauwkeurig na; 
en na den dood van zijnen 
vriend liet hij zich SCIPIO 
AMMIRATO de jonge noemen. 
Dit is de t i tel , welken hij 
aanneemt, in de uitgave, 
welke hij van de geschiedenis 
van Florence van AMMIRATO 
den oude met zijne bijvoeg
selen geleverd heeft. De eer
ste uitgave'dezer Geschiede
nis kwam in 1600 in 2 dl.n in 
fol. in het licht. Die , welke 
SCIPIO AMMIRATO de jonge 
leverde, verscheen van 1641 

3 
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tot 1647,in 3 dl.» in l o l . , 
met aanmerkelijke vermeer
deringen , door hem bij het 
eerste deel fgevoegd, waar-
vanhij twee boekdeelen maak
te. Hij had ook dergelijke 
op het tweede deel gemaakt, 
die in handschrift zijn ge
bleven. BUNCO heeft daar
enboven nog bijvoegselen ge
schreven tot de Albero es-
tória della faniiglia de Con
ti enz: door Guim, zijnen 
vriend. Het tijdstip van zijn 
overlijden is onbekend. 

BlWSCOMNï (ÏOANNES BAP-
TIST-V^JOZET-), een Italiaan-
sclie letterkundige van Ï V 
rona. in 1780 overleden, 
^ f ' . w d a n k s zijne han-
delbetrekktngen, a 4 de be
oefening der geschiedenis eri 
de naspormg der handschrif
ten van Z1Jn vaderland. Men 
heeft aan hem eene ver
meerderde uitgave te danken 
der hronyk éan de stad 

^ohtèdhundig verslag der 

Landvoogden mnVerona, 
ann L J W e r k t e evenzeer 
S n t J e r z a n » ^ g der Ver-
S f , . ? Grieksche Ge-
sc^edschdjvers. 

BUNCONI (JoANNES LoDE-
WnKj^en beroemde Italiaan-

tL i Ba,l°sm d e n 3(> Sep-
t ^ W 1717 geboren, en 

in 1742 tot Doctor bevor
derd. Het eerste werk, waar
door hij zich bekend maak» 
t è , . was eene zeer goede 
Vertaling der Ontleedkunde 
van WINSLOW , welke hij in 
het licht gaf, onder den ti
tel van Esposizione antifa 
mica délla struttura del 
corpo uniano, Bologna, Vf 
— 1744, 6.dLnin«.w.fc 
hetzelfde jaar werd IJ door 
den Landgraaf van Bessen-
J)armstadt,V^-Bmhor 

hof geroepen, ^ % 

coNr zes jai-en vertoef Uq 

schreef aldaar m »ie\%t 

in 4.to, aan deh beroem 
Markgraaf ^ - i j S ^ Hij was Versche^ne «v 

de'talen wf^'»%„, 
het FranScA f * ^ eene 

ookgaf^«J
eVï^-

triciteit ,lft ,ft„ „rvend den 
zijnen . geleerden^n m 

'graaf l * > * * ^ J én * 
artikel) o p g e e f ^ 
Holland * »/ „̂tFranscn 
Hij scb-eefookïnhe» en 
en van 1748 ^ > 

Bolland in .8.' ,.„ f̂anscn 
Hij schreefoo 
en van .1748 
Vagllad mn ^rfit0\ 
nieuwigheden « in fat 

lei 

nienwigneaw • , i n ,» 
waarvan hij 3 *> is de 
licht gaf. *»%g*m 
schrijver TT ^ a l * ) 
andere werken, w« ^ 

colarita delfa "fa mnvn 
allri paesi délla v e r l 

Lucca, 1763. — -J ^ o , 
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aan THUBOSCHI gerigt, en 
die ten getalle van twaalf zijn, 
plaatste hij dien beroemden 
geneesheer in de eeuw van 
AUGUSTUS, tegen het alge
meen gevoelen aan, en zelfs 
tegen dat van zijnen geleer
den vriend, die CELSUS be
schouwde, als in de eeuw 
der Latijnsche letterkunde 
geleefd te hebben, welke men 
gewoonlijk de zilveren eeuw 
noemde. Hij was een der 
ontwerpers der letterkundi
ge dagboeken van Rome, 
voor welke hij verscheidene 
belangrijke stukken leverde, 
en onder andere de Lofre
den van den Doctor LUPPA-
CHINÏ , van MENGS en PIRA-
KESI. De Lofrede van MENGS 
werd ia 1780 afzonderlijk, 
met eenige bijvoegselen ge
drukt. BIANCONI stond groo-
telijks in aanzien, en door 
zijne kunde en door de re
gelmatigheid zijner zeden. 
Hij was lid van verscheidene 
geleerde maatschappijen, zoo 
in Italië als in Vuitsehïand. 
Paus BENBDICTUS XIV. ver
eerde hem met hoogst des-
zelfs welwillendheid, en gaf 
hem eenen aanbevelings-brief 
voor den koning van Polen. 
AUGUSTUS III . , die hem tot 
zijnen opperhofraad benoem
de , hem aan ELEONORA VAN 
ESSEN, eene dochter van den 
Opper-landvoogd, uithuwde, 
en in verscheidene, staats
zaken van zijnen dienst ge
bruik maakte, voornamelijk 
in 1760, bij het hof van 

O 

Frankrijk, alwaar hij zich 
met de meeste eer van zij
nen last kweet. Tot beloo
ning voor zijne diensten, 
benoemde hem AUGUSTUS I II . 
in 1764 tot zijnen gevolmag-
tigden minister bij den Heili
gen stoel, alwaar hij zich 
tegelijkertijd als staatsman, 
als natuur-en als letterkun
dige evenzeer onderscheidde. 
Op eene reis, welke hij naar 
Perosa deed, stierf hij plot-
selijk den 1 Januarij 1781, 
juist toen hij zich met de 
voorbereidselen bezig hield , 
om eene uitmuntende uitga
ve van CENSUS , eene nieu
we Levensbeschrijving van 
PETJIARCHA , en belangrijke 
nasporingen over de balling
schap van OVIDIUS in het 
licht te geven. Na den dood 
van BIANCONI heeft men nog 
twee zijner werken ïn het 
licht gegeven, als Due let
tere intorno a Pisa e Fi-
renze, Lucca, 1781, en eene 
Verhandeling over de ren
baan van CAXACALLA, Rome, 
1792, met 19 fraaije platen. 
Dit werk is in het Italï-
aansch en Fransch geschre
ven , en is een der prach
tigste. 

BIARD (PETRUS), een be
roemde beeldhouwer in 1559 
te Parijs geboren en in 1609 
overleden. Hij had zich naar 
Rome begeven, om zich in 
zijne kunst te oefenen, vol
gens de groote voorbeelden, 
welke die beroemde stad 

4 
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aanbiedt; hij kwam te Pa
rijs terug, rijk in kundig
heden voor zijn vak. Het 
meesterstuk van dien kun
stenaar is het standbeeld .te 
paard van HENDRIK IV», in 
verheven beeldwerk, op de 
groote deur in het inidden 
des voorgevels van het stad
huis. De gedaante van dien 
koning is zoo wel geëven-
redigd, zijn gelaat zoo wel 
gelijkende en zoo majestu
eus , dat hetzelve > volgens 
vele kenners voor het beste 
afbeeldsel moet gehouden 
woï4en, dat es van dien 
vorst bestaat. 

_BURD (PETRUS), een zen
deling onöer ae Jésuiten, 
yas>5 in 1580 naamvelijks 
15 jaren oud, toen hij zich 
in dê  maatschappij van JESUS 
begaf. Zijn smaak, of lie
ver de ijver, waarmede hij 
fcezield was, deden hém ver
langen om in de lüissiènge-
bi-uilcMe worden. Die van 
Canada was geopend; zijne 
oversten bestemden hem voor 
dezelve. Deze nieuw-ont
dekte volken waren nog ge
heel in den staat van wild-
toeid; doch zulks was niet 
in staat om vader BIAHD af-
teschrikken. In den begin
ne werd hij verstoeten, maar 
z p e volharding en zijne 
zachtmoedigheid, deden h'em 
ongevoeliglijk het vertrou
wen der wilden winnen. 
*fl begonnen hem aantehoo-
*?n, toen eene landing der 
«•«gelschen, hem in zijnen 

Apostolischen arbeid kwam 
storen. De haat tegen het 
Catholicismus, en meer nog 
tegen de Jésuiten was op 
dat tijdstip in Engeland ten 
top gestegen. Pater Bun» 
werd mishandeld, men te; 
roofde hem van al wat hij 
had; sloot hem in eene ge
vangenis op, en vMW • 
eindelijk van alles onthloo 
naar Frankrijk terug. H 
overleed te AvignonJ^ 
November. 1622. & J 
gedurende n e g n j j S 
leeraar , der « o « , e e f t 
te Lyon geweest, mj ,, 
in het licht g e g ^ , 
Lettre: av # » £ $ 

der Generf der J e ^ 
voorkomende J» h ieveB. 
^ f n f v n V 3 l ^ 
nuarij t6U> ^ #««»• 
Beschrijf H, .p» «f ' 
Frankrijk' - ' ftW èt 
Ual -win de '£ a4a, en 
Ent***» * % $ * 
van te%ene'Sonder^*: 
van heefi™ef*lnti f. 

—- 3.° *>* iSmrK 
Souverein-ponW}- „ 4; 
gezag des ƒ « « & * * 
'Belation de «« mr 
FranceiVerhtf^ 0, 
Frankrifk), W 

s t a d i n Carie,,J * 
e e n d e r ***» *J%W» 
Griekenland, e B ^ 
sommige oude», <̂  
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hetwelk echter niet veel 
gezegd is , bloeide omtrent 
hefc jaar 608 vóór J .C . Hij 
begon zich bekend te maken, 
door de vrijlcooping van ee-
nige gevangene meisjes. Men 
schrijft ' hem verscheidene 
kwinkslagen toe. Nadat ie
mand hem gevraagd had, 
wat het moeijelijkste te doen 
was, antwoordde hij , dat het 
in het geduldig 'verdragen 
van tegenspoeden bestond. 
Zich eens in eenen hevigen 
storm op zee aan boord van 
een schip bevindende, hoor
de hij Goddeloozcn, die de 
Goden aanriepen: zwijgt, 
zeïde hij hun, opdat de 
Goden niet ontdekken, dat 
gij hier zijt..... Hij was 
gewoon te zeggen dat een 
menscli, die het ongeluk niet 
Mn verdragen, waarlijk 
ongelukliig is Eene 
andere zijner spreuken, was 
deze: Wijl de wereld vol 
goddeloosheid is, moet men 
de menseken beminnen, even 
alsof men dezelve eens moest 
Aaien Men verhaalt, 
dat gedurende de belegering 
zijner geboortestad, hij aan 
iemand, die hem vraagde, 
waarom hij de eenige was, 
die de stad verliet, zonder 
iets mede te nemen, zou ge
antwoord hebben: Ik neem 
alles mede.,... DIOGENES 
LAëimus verzekert, dat hij 
meer dan twee duizend 
dichtregels op Joni'ê heeft 
geschreven, en dat hij inde 
armen van eenen zconziiner 

• • • • • • O 

dochter, voor een' zijner 
vrienden pleitende , den geest 
heeft gegeven. Zijne mede
burgers, dxe door zijne les
sen niet wijs Waren gewor
den } begingen, de bnïtenspo-
righeid hem eenen tempel 
toetewijden. — Men moet 
hem niet verwarren met BY« 
AS , zoon van AMYTIIAON, ko
ning van Elide, die zijnen 
broeder MELAMPÜS vergezel
de , toen hij PKOSTÜS , koning 
van Argos ging opzoeken , 
om zijne dochters, die woe
dende waren , te genezen, 
en met eene dier Prinsessen 
IPHIANASSE genaamd, inden 
echt trad. 

BIBAÏIS , vierde Sultan uit 
het geslacht der Bahariti-
sche Mammelukken, in E» 
gypte, in de oude kronijken 
der Kruistogten onder den 
naam van BONDOUCDAR be
kend, dat een bijnaam was, 
en hoofd der boogschutters 
beteekent. Hij leefde in de 
dertiende eeuw, en werd na, 
zijnen voorganger vermoord 
te hebben, volgens gebruik, 
door de krijgsmagt uitgeroe
pen. Hij gaf eene vaste 
staatsregeling aan het rijk 
der Mammelukken, sloeg de 
Tartaren terug, herstelde de 
magt der Muzelmannen, sloeg 
de Franken, die zich in 
Syrië hadden nedergezet, 
met veel voordeel, ontnam 
hun een groot aantal plaat
sen en gewigtige posten, en 
vernielde hunne kerken; doch 
5 
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voor Accon of St. Jean 
d'Acre stiet hij tot tweema
len het hoofd. Hij kwam in 
1277, na 19 jaren geregeerd 
te hebben, 'door vergif om 
het leven. , 

, BlBADC of BlBAUT (WlL-
IÏEM) , in het Latijn BIBATJ-
TIÜS , Overste der Karthui-
zersvwerd te TMelt, inde 
provincie West- Vlaanderen 
geboren, en leefde in het 
hegin der zestiende eeuw. 
Hij had zijne studiën aan de 
Universiteit van Leuven vol-
bragt, eti wescd aldaar voor 
een zeer geleerd en schran
der man gehouden. Hij on
derwees, de Godgeleerdheid 
te Gend, en gaf aldaar zij
ne lessen itt tegenwoordig- • 
heid van een talrijk gehoor, 
toen ^de hliksem in zijne 
school sloeg en vele der aan
wezigen zwaar kwetstei Hij 
Averd door deze gebeurtenis 
zoo zeer getroffen, dat hij 
de^geïafte deed vanKarthui-
W'te worden. Hij vervul
de dezelve , door zich ih 1500 
l" H J B » thuizerrklooster van 
m-Royal (ValliSrRegina), 
hy Gend, te begeven. Hij 
stond hij zijne orde zeer in 
afzien. £tfa verscheidene 
Moostervoogdijschappen te 
hebben waargenomen, werd 
Jy «i 1521 tot Algemeen-
^verste verkozen. Hij over
leed den 24 Julij 1535, in 
het Groote Karthuizer-Kloo-
st,er. Men las aldaar zijn 
geschrift, waarvan wij en-
Kei fte v i e r volgende regels 

wilW aanhalen; 

Hic vir érat spifans sinwro | 
pectore CHMSÏÜM, 

, IncumTiens _ studiis, nöcte die-
oue sacris • 

Historias sanctas, arcade 
scripta legefcat 

Pertsesus mundi, cshcasem-
per amans. i 

LIVINUSAMMOJS,*6"/0!;^1'" ! 

ven beschreven. Ev bestaan 

van hem: V ^ T 

Jittek u i t ge sp ro to^ 
fc hij presideer , J 
nes etconciom^ln 
door JÜSTUS H ^ ' 2 te 
herKarthnizer ï g ^ f 

Erfart, in 1539 « g ^ . 

Dit waren de g w . ^ _ 
oefeningen ^„^VichP 
2.0 Twee W r

s f van den 

heüigenJo.VCB*s'CBB^s, 
leven vW W . p<wf> 
door ' I * » * ^ * * <*• 
1534, ia:p*jfêl#ï 
LOTÖMPHÜS van o 

dei- de herstellef hewelk, 
tooneel gerekend , n n l „ . 
hoe men het ? * % » «jjn* 
ge,aaneenenina«v a

e ï ^ 
Itand weinig, °' Qjjp 
strekt. Z i i n ^ S , ^ 
^ è « genaamd^, ^ 'e, dat 
in 12.°, ïs **=•JJ isvey 
in Italiaansch ^ v e r ^ 
vaardigd. De «*£&* 
vaardigde he t^ ' n a V o n d S ' 
durende de va» 
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dagen ISABEUA B'ESTE , 
Markgravïn van Mantua, te 
vermaken, welker hof het 
verblijf der genoegens was , 
die een Kardinaal niet had 
behooren te dienen of te dee-
len. Het schijnt, dat BIB-
BIENA nog tot andere dingen 
geschikt was, dan om Co-
medïën te maken. JULIUS 
II. maakte in netelige onder
handelingen gebruik van zij
nen dienst, waarin hij véle 
bekwaamheid aan den dag 
legde. Door LEO X. werd 
hij tot Kardinaal en Opper-
Bevelhebber benoemd, in den 
oorlog met den Hertog van 
Urlino, en de uitslag regt-
vaardigde zijne keuze. Met 
zijne legatie in Frankrijk, 
in 1518 was hij niet zoo ge
lukkig; maar zulks was min
der zijne schuld, dan die der 
omstandigheden. Hij kwam 
tegen het einde van het vol
gende jaar, te Rome.terug», 
en overleed den 20 Novem
ber 1520, niet zonder ver
moeden van vergeven te zijn, 
waarvan er echter geen be
wijs voorhanden was. 

BlBBIENA (FERDINAND GAL-
M ) , een schilder en bouw
kunstenaar, werd te Bolog
na, in 1657 geboren. Hij 
beoefende de grondbeginse
len zijner kunst, onder CIG-
NANI, een' beroemden kuns
tenaar. De meester deed zij
nen leerling in de wereld 
optreden. Zijne talenten voor 
de bouwkunde, voor de too-
neelversieringen en voor de 

yergezigtkunde deden hem 
in dezelve W e l ontvangen. 
De Hertog van Parma en de 
keizer, gaven hem den titel 
van hunnen eersten schilder, 
en overlaadden hem met wel
daden. Volgens zijne teeke-
ningen, werden er verschei
dene prachtige gebouwen op-
gerigt. Zijne vergezigtkun-
dige stukken zijn vol smaak. 
Hij overleed van het gezigfc 
beroofd, in 1743, zonen na
latende, die zijner waardig 
waren. Hij is de schrijver 
van twee bouwkundige wer
ken. 

BlBBIENA (FBANCISCUS G A L -
M ) , broeder van den voor
gaande, te Bologna in 1659 
geboren, en in 1739 overle
den, was, even als hij, een 
schilder en bouwkunstenaar. 
Hij bestuurde gezamenlijk 
met den markgraaf MAFFEI, de 
bouworde van den Schouw
burg te Verona, welke schoo-
ner i s , dan die, welken hij 
later in Rome heeft opgerigt. 
Te Bologna onderwees hij 
de regels der bouwkunde. 

BIBIANA (Heilige), eene 
Romein sche maagd, beroemd 
door haar «elopf <p., hare 
deugden, 'onderging, volgens 
het algemeene gevoelen, den 
marteldood, onder JULIANUS 
den afvallige. AMMIANUS 
MARCELMNUS zegt, dat die 
keizer APRONIANUS in 363 
tot landvoogd van Rome aan
stelde , en dat APRONIANUS , 
op weg zijnde, omzichnaac 
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die stad te begeven, het |j 
ongeluk had, een oog te 
verliezen. Deze officier even 
zoo bijgelpovigals zijn mees
ter, schreef dit toeval aan 
de kracht der tooverkünde 
toe; en in deze dwaze mee
ning, besloot hij de toove
naars te verdelgen , en on
der den naam van toovenaars 
verstond men enkel de Chris
tenen (een nieuw bewijs, 
dat de Heidenen de wonde
ren niet miskenden, welke 
zij wrochtten). Men telt de 
heilige BIBXANA en hare ge-
heele familie, onder de mar
telaren, die toenmaals ge
folterd werden. Zij werd 
met geeselriemen geslagen, 
die van koord voorzien wa
ren, tot dat zij den geest 
gaf. Men liet haar ligchaam 
liggen, om den wilden die
ren tot eene prooi te ver
strekken ; maar een Priester, 
JOANNES genaamd, nam het 
des nachts! heimelijk weg, 
en begroef hetzelve, bij het 
paleis van LÏCINIUS, Zoodra 
de Christenen de vrijheid 
hadden, om hunnen gods
dienst uitteoefenen rigttenzij 
eene kapel op over haar graf. 
In 468 liet Paus SIMPUCIÜS 
<* eené-^hooae kerk op 
bómven, welke';-*naar eene 
godvruchtige vrouw, die de 
vereischte fondsen tot de 
opbouwing had verschaft, 
OJympina werd genoemd. 
HoNORius III . liet dezelve 
later herstellen. Doch later 
weder zeer vervallen zijn
e s heeft men haar met 

die van * de heilige MAMA, 
de meerdere vereenigd. UR-
BANUS VIII. liet dezelve in 
1628 weder opbouwen, en 
plaatste er de overblijfselen 
in van de heilige BIBIAKA, 
DKIHETBTA én DAFROSA. De
ze waren ontdekt geweest, 
op eene plaats, welke men 
-somtijds het Kerkhof mde 
heilige BlSUM heeft ge
noemd. 

BlBMANDER ( ^ 1 ' 
werd te BücAff" 

ware MM^W d% 
dien hi), zoo â  ^ 
byna al de g e g t o g , 
veranderde, ü!) J 6

in j e n 

theologischen ee g T R t S 
Zurich, en bad**« Jget, 
den martel f r ' o t ^ . , 
Hij overleg *n ' m t c e n t d e i ouderdom vangtad aan 

fi5 iaren, i n a ,scliei^fle 

'' •. te hé-
jotnaa«-

65 jaren, veïSlll,~-
de pest, f , Lf t a f 
werken i n > e t l « > » ^ ^ 
ben gegeven; ^ ^ 
ste zijn: X'-* J0£' 

wericen i»"~ ^ ^OT»89'" 
ben gegeven; ^ ^ 
ste zijn: l'-iL Jfc***' 
ü % « ^ a n d n B,s; 

tok, 1638, u» Züeti^-

in fol. 1543. D e J rjjl, 
meling is f * \ S > \ 
en bevat vele * * f e t f 
d e H ^ / t Hetzelve » 
van Mehfc *?„ ^ \ 
zeldzaam g ^ d e n * 
Eene m^Jf^i % 

richt 154-ÏJ
 m 
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Comtnentariè'n over verschei
dene boeken van de Heilige 
Schrift enz. — 5.° De ra-
tione communi ttngiiarnm et 
lïlterarum omnium, Zurich, 
1548, in 4.™ hij tracht daar 
ïn aantetoonen, dat er tus-
schen al de talen en let ters, 
die in de wereld in gebruik 
zijn, overeenkomst bestaat. 
Hij was zeer bekwaam in 
de Oostersche talen. 

B I B U S , eene dochter van 
MILETÜS en van de Nimf 
CYANEA, weende, wijl zij 
het hart van haren broeder 
CAUNUS , dien zij op eene 
onverstandige wijze bemin-" 
d e , niet kon bewegen , zoo 
zeer, dat zij in eene fontein 
werd veranderd. 

BiButus (MAUCUS-CAÏ,PUR-
NIUS), een der hevigste te
genstanders van CiESAR. Met 
hem onder het eerste Drie
manschap in het jaar 59 
vóór J . C. tot Consul be
noemd , kantte hij zich be
stendig tegen al de maatre
gelen aan, welke zijn ambt
genoot voorstelde. CAESAR , 
die steeds de gunst der me
nigte zocht te winnen, wil
de den Senaat eene nieuwe 
wet opzigtelijk het verdee-
len van veroverde landen 
doen aannemen, ten gevolge 
waarvan de landerijen van 
Campanië, onder twintig 
duizend arme burgers zou
den worden verdeeld. BIBU-
^ s en al de Senatoren wei
gerden dezelve aanteriemen, 

en de discusHën daarover 
waren zoo hevig, dat de 
Lictoren van dien Consul 
en drie gemeensmannen ge
kwets t , zijne bundels ver
broken werden, en dat Bi-
BULUS uit de vergadering 
werd gejaagd. De partij van 
CAESAR behield het veld, en 
de wet ging vervolgens zon
der tegenkanting door. De 
Senaat, in schrik gejaagd', 
wilde de vermaningen niet 
aanhooren, welke BIBULUS 
daags na dit tooneel aan 
denzelven deed, Deze sloot 
zich gedurende de achtmaan
den, welke zijne waardig
heid nog duren moest, in zijn 
huis o p , en bepaalde zich 
enkel tot het uitvaardigen 
van edihteiié Deze edikten 
en zijn buitengewoon gedrag, 
verwierven hem de gunst 
van een gedeelte des volks 
en waren C^SAR ZOO hinder
lijk , dat , toen hij het ge
meen door geschenken had 
omgekocht, hij hetzelve op
ruide, om het huis van zij
nen ambtgenoot te belegeren, 
en er hem met geweld üït-
tehalen; maar zijn ontwerp 
gelukte n ie t , en BIBUMJS 
verliet zijn huis niet eerder 
dan daags, na den laatsten 
dag van zijn Consulaat. Hij 
nam daarna deel aan den 
oorlog tusschen CSSAR en 
POMPEJUS, en had het alge
meen bevel over de vloten 
van dezen laatste. Hij over
leed gedurende dien oorlog 
op zee aan eene ziekte in. 
het jaar 49 vó"r JV C. Hij 
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was metPoRCiA, eene doch
ter van CATO gehuwd, en 
deelde in de geestdrift van 
dezen laatste voor de vrij

een voorwendsel der trouv..-
heid of eerzucht is. Brav*. 
'uw' bezat meer schrander
heid dan militaire talenten. 
Toen hij landvoogd in Syne 
Was, kwamen de Parthers 
Antiochië belegeren, wij 
stelde ziek tevreden met 
zich in de stad opgesloten 
te houden, zonder hulp te 

- vragen, noch aan CICERO , 
i ie in Cilicië was, noch 
aan de andere naburige be
velhebbers ; maar hij was 
schrander genoeg, eenen 
Partischen Groote omtekoo-
pen, die redenen had, om 
zich over OROCUBS, zijnen 
koning te beklagen, en hem 
aantessporen, om eenen op» 
stand tegen dien vorst te 
verwelfken, die zich alstoen 
genoodzaakt zag, de troe
pen, die Antiochië beleger
den, terug te roepen. 

BICAISE (HONORÈ) , een 
Proven^aal Geneesheer, te 
Aix in 1590 geboren, be
wees groote diensten aan zijn 
vaderland, gedurende de bei
de pesten van 1629 en 1649. 

. Men heeft van hem Manna-
fa inedicorutn, ex apliorism. 
Sipjpoc. Londen, 1659, Pa-
ry's, 1739 in 12.° 

BlCCHIERAÏ (ALËXANDER) , 
Geneesheer te Florence, in 

het begin der achttiende eeuw 
geboren en in 1796 overle
den , was Hoogleeraar in de 
geneeskundige behandeling 
van bedlegerige zieken aan 
•de Universiteiten van Pf's» 
en Florence, maakte de 
praktische school van iet 
gasthuis dier laatste sföd W£ 
éèn brandpunt van leering 
en onderwijs. Het is zeer 
te betreuren, dat zijne zeer 
geleerde weer- en geneen-
kundige w^ïnemwgen met 
gedrukt zijn. 

X A v E H r U s ) , e e n P y ^ 
geneesheer van hetemae 

Ichttiendeeem^deedinj 
„en korten ^enslo^ 
wetenschappfreu/enstapp 

doen. Te ?&"**" Ml A \ il November IJ/1 

S\Aen volbragt h i j ^ n e 

g e l 0 f n J u d ï n eu rijdeerste studiën,. eeskun-
ste cursus. i» .«? £ . giRCVs 
Aeteüyon, on. ^ ¥lugtte 
A^TONitrs P fW'"Lv leg 
uit deze stad, n*tMJsl van 1793, c n k W B ^ ^ 

alwaar hij M S1
 nieet' 

van kweekehngen T s, 
derde, die deberoemde^ 
sAtii/r uitlokte- ffel-
beroemden HoogleerB" ^ 
dra onderscheiden, « ^ 
in zijn huis opnam» ^ 
in zeker «S^fJ^ zoonenmedestreverd 

wijdde B * T * ^ :or * 
nen geheelen «ver ^ e 
wetenschap toe, & ^ 
al de theore«sche e Y 
tische oefeningen v* 
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meester en zijnen vriend. 
Na den dood van dezen laat
ste , werd hij op zijne beurt 
de steun van de weduwe 
en den zoon van dengenen, 
die hem als vader had be
handeld, en eindigde het 4. e 

deel van het Heelkundig 
Dagverhaal van DBSSAULT. 
In den winter van 1797 be
gon hij de loopbaan des on
derwijs , en gaf beurtelings 
met het beste gevolg les in 
de ontleed- en heelkunde. 
De ontwikkelingzijner grond
beginselen deed den schrij
ver der Algemeene ontleed-
Kunde vermoeden, en niet 
lang duurde het, of men er
kende in den kweekeling, 
den waardigen opvolger van 
den grootsten heelmeester der 
eeuw. Ofschoon naauwelijks 
acht en twintig jaren óud, 
werd BICHAT in 1800 tot Ge
neesheer vsa het Hótel-Dieu 
benoemd, en bragt in de 
praktijk der geneeskunde, 
dien zelfs waar- en proef~ 
nemenden gang, die hem in 
de physiologie zulke snelle 
vorderingen had doen maken. 
Zijne grondbeginselen, zeer 
strijdig met die der heden-
daagsche ziektekenners, zjjn 
aangenomen en gevolgd door 
Doctor BROÜSSAIS , Genees
heer en Hoogleeraar in Val-
de-Grüce, die zich bijzon
der heeft toegelegd, om de
zelve uïttebreïden en te ont
wikkelen. De onvermoeide 
ijver van BICHAT gevoegd bij 
de noodlottige kiem eener 
kwaadaardige rotkoorts, die 

hij bij het onderzoeken van 
lijken had opgedaan, sleepte 
hem den 22 Snlij 1802 naar 
het graf: hij stierf in de 
armen der weduwe van zij
nen ouden meester; die bjj 
nooit verlaten had. Hij heeft 
in het licht gegeven: .1.° 
(Euvres ckirurgicales de 
DJESSAVLT etc. (Heelkundi
ge wei-ken van DJESSAVIT 
enz.) 1797, 2 Dl.n in 8.vo 
— 2.° Traite des memlra-
nes (Verhandeling over de 
vliezen), 1800, in S.vo — 
3.° Recherches physiologi-
ques sur la vie et sur la 
mort (Natuurkundige na-
sporingen over het leven 
en den dood) 1800, in S.vó 
— 4.° Anatomie générale 
appliquée a la physiologie 
et è la medecine (Algemee-
ne ontleedkunde op de nas
tuur- en geneeskunde toe
gepast) , 1801,4 Dï.n in 8.*> 

BICHETTO (MARIANÜS) , een 
geleerde Jesuit van Patermo, 
zeer ervaren in de weten
schappen en letterkunde, 
overleed te Palermo den 17 
Julij 1647. Hij heeft naam
loos in het licht gegeven: 
Argomento delfunerale che 
si fa nel Tepia Maggiore 
di questa citta, dal fede-
lissimo Regno di Sicilia & 
20 Febraro 1647, nella 
morte dell Serniss. Infante 
Buldassare Principe delict 
Spagtie, seguita in Sara-
goza d'Aragona è 9 d'Ot-
tobre 1646, Palermo 1647, 
ïn 4. t 0 Men vindt'ook een 
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puntdicht door hem vervaar
digd , in het werk, dat ten 
titel voert Selecta Epigram-
mata, Palermo 1656, in 12.° 

BICHI (ALEXANDER) , Kar
dinaal, Bisschop van Car~ 
pentras, te Bresme gebo
ren, Apostolische Nuntius 
in Frankrijk, werd door 
Paus URBANUS VIII- , in 
1614 tot Kardinaal benoemd, 
daarna tot medebeschermer 
van Frankrijk en Abt va» 
Montmajour in Provence 
bevorderd en overleed te 
Mome den 25 Mei 1657. 

BICHI (ANTOMUS) , Kardi
naal, Bisschop van Osimo, 
den 30 Maart 1614 te Sienna 
geboren, werd tot Internun
tius in Vlaanderen, Bis
schop van Möntalcino, 0-
simo en Carpentras benoemd, 
daarna dpor Paus AIEXANDER 
VII., den 9 April 1657, tot 

' Kardinaal beyorderd, en den 
19 Noveriiber 1659, onder 
den titel van den heiligen 
AvGvsTims, als zoodanig 
verklaard, ook was hij Be
schermer der Karlhuizers. 
Hij overleed in zijn Bisdom 
van Osimo inFebruarij 1691. 

Brcm (KAKEL), Kardinaal 
en Abt van Montmajout-
tez-Arles, -werd te Sienna 
«en 6 Mei 1638 geboren. 
Na algemeen Bijzitter der 
Apostolische kamer te zijn 
geweest, werd hij den Ï3 
^bruarij 1690 door p a u s 
AtaANhER VIII. tot Kar

dinaal benoemd, 'en overleed , 
te Rome den 7 November ! 
1718, 

BICHI (VINCENTIUS), Kar
dinaal-Priester der heilige 
RoomscheKerk, onderden 
titel van Sr. PEXBtsüMon-
torio, werd den 2 Februari! j 
1668 , te Sienna geboren, mj 
was Aartsbisschop van X«J-
dicea, inpartfS^m 
urn, enApostolisohe^ 
us,bii de CaA^K. 
s e r s c h e J c a n t o J ^ X 
September 1709, % &. 
aandringen ~J*3Zt 
naalKARELftcffl,g 
in het vorige a * ^ a t t 
meld, metdeNungJne 
Portugal werd bekeca 
Prelaat Lom f1 JJ^fc 
lijkertijd benw»"*. KiJ0if 

aartshertog ^ Wngvan 
z i c h n o e t . e u a ^ ^ l ^ 

Spanje ^X\?m*ioh 
trokken « W S , ^ , bof 
n a a r d e v e r ^ - j ^ 
te begeven, ^aai ^ . 
stemd waren. } ^ de 

hoedanigheid ^ koD * 
tius beklad ƒa s ; h e t h 0 { 
die be t r ekk ing^ „ * 
v a n Barcelona S ^ 
hoor verkrijgen- ^ 
zich langer op eho« at 

zijne p ï i g ^ S o r f r 
hof te maken, ^ > * 
CHI zijne ^ " S n A f : 
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de, en tevens aan den ko
ning van Portugal schreef, 
om denzelven te verzoeken 
aan den Nuntius BICHI geen 
gehoor te verleenen. Men 
antwoordde te Rome aan den 
prins AVEM.INO, dat het zon
der last en tuiten weten van 
den Paus was , dat BICHI , 
aan zijnen pligt, omtrent het 
hof van Barcelona was te 
kort geschoten; men zeide 
hem zelfs, dat meri hem te
rug zoude roepen, te meer 
daar men aan het hof van 
Lissabon over zijn gedrag 
niet tevreden scheen. Daar 
ïntusschen keizer JOZEF in 
1711 overleden was, zoo hiel
den de klagten tegen BICHI 
van den kant des aartsher-
togs, nu keizer geworden, 
op, en de Kardinaal KAKEÏI 
BICHI, wist de zaak betrek
kelijk het hof van Portugal 
zoowel te behandelen, dat 
men aan den koning schreef, 
dat VINCENTIUS Bicur, een 
zeer waardig en deugdzaam 
prelaat was , den vorst ver
zoekende geen geloof te wil
len slaan aan de beschuldi
gingen , waarmede zijne vij
anden hem trachtten zwart te 
maken. De koning van Por
tugal stelde zich met deze 
getuigenis tevreden, en VIN
CENTIUS BICHI wist zich zoo 
wel in zijne gunst te drin
gen , dat de vorst eenigen 
tijd daarna den Kardinaals
hoed voor hem verzocht; maar 
daar de Kardinaal BICHI , zijn 
oom, den 7 November 1718 

*V. DEEII. : ,<• ••• 

was overleden, zoo stelden 
de overige Kardinalen aan 
den Paus voor, dat het niet 
betaamde den Kardinaalshoed 
aan eenen Prelaat te geven, 
die door zulke waardige vors
ten beschuldigd was geweest. 
Na den dood van CLEMENS 
XI. in 1721, herhaalde het 
hof van Portugal, bij INNO-
CENTIUS XIII . , zijnen op
volger deszelfs aanzoek, ten 
gunste van VINCENTIUS B I 
CHI, zich op de getuigenis 
beroepende, welke zelfs het 
hof van Rome, van zijne 
verdienste en regtschapen-
heid had afgelegd. INNOCEN-
TIUS XIII. verschoonde zich 
daarvan; men ging zelfs ver
der: BICHI werd teruggeroe
pen , en JOZEF FIRRAO naar 
Lissabon gezonden, om hem 
te vervangen, maar de ko
ning van Portugal weiger
de den laatste te ontvangen, 
en, ofschoon BICHI in Sep
tember 1721 zijn afscheids-
gehoor van hem had gehad, 
zoo wilde hij hem echter 
niet laten vertrekken, zon
der dat men hem de verze
kering gaf, dat hij tot het 
purper zou worden verheven , 
waarop er in eene congrega
tie , te Rome gehouden, werd 
voorgesteld, om VINCENTIUS 
BICHI, op straffe van den 
Kerkelijken ban terug te roe
pen; maar de dood van lx» 
NOCENTIUS XIII. deed deze 
maatregelen staken. Bij zij
nen opvolger BENEDICTUS 
XIII . , deed men nieuwe po-
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gingen ten gunste van BICHI. 
Deze Paus was wel genegen» 
om het hof van Portugal ge-, 
noegen te geven, maar het 
algemeen gevoelen der Kar
dinalen verzette er zich te
gen, zoodat BICHI, in eene 
bijzondere congregatie, in te
genwoordigheid des Paüses 
gehouden , den 5 Maart 1728, 
uitdrukkelijk buiten het Kar-
dinaals-Colïegie werd geslo
ten , hetwelk den volgenden 
dag in eene andere; congrega
tie bevestigd werd. De ko
ning van Portugal van dit 
besluit onderrigt, verbrak bij 
besluit van den 5 Julij 1728 
alle betrekking met het hof 
van Rome en de Pauselijke 
staten» welk besluit eerst 
den 21 October 1731, door 
een ander werd ingetrokken, 
nadat men te Lissabon het 
berigt had ontvangen, dat 
Paus CLEMENS XIL, den 24 
September VINCENTIÜS BICHI 
tot Kardinaal benoemd ën 
Verklaard bad. Zijne bevor
dering maakte een einde aan 
de geschillen,, die te zijnen 
opzigte tusschen de beide ho
ven zoo vele jaren geheerscht 
hadden. Deze Prelaat, die 
Portugal met de toestemming 
des konings verlaten had, 
was den 26 Junij 1731 in 
•TOe-aangekómen. Hij hield 
z *j .*n den beginne eenigen 
*]jd in de nabijheid van M-
vorno op, en vertoefde daar
na eene korte poos in Sienna, 
«Que geboortestad, vanwaar 

?^o i n d e ï ^ l c d e n 8 Februarij 
* ' « va. den avond te Rome 

aankwam, en. aan het paleis 
van zijnen broeder, den mark
graaf BICHI , afstapte. Den 
17 derzelfde maand deed hij 
zijnen openbaren intogt I» 
Rome door de volkspoort) ea 
begaf zich naav het VatikaaDj 
alwaar hij tot het gehoor tg 
den Paus werd toegelaten, <fó« 
in een consistorie van <to 3 
Maart hem op eene plegiig® 
wijze den hoed gaf, en den 
31 daaropvolgende b&t 
t igheid der mmitMlkg & 
opening, aan bffl w«'te» 
waajpna hem den titel W 
ST. PETBVS i» Montono 
werd gegeven. 

BlCLAKE(J0AMKS).-2ie 
VlCTOB DE TUNOSES. 

B I D A Ï , ™ * ^ 0 ' 

BlDDtE 
ruchte E»g' 

-Zie 

ruchte WFZ &.•&)& 
de van de f 5 " S » , * 
n i ta r i ssenofÜ^GIo-
1615, in hetgraafseWÏ,.„, c\iooV 

onderwijzer in d i e s ' ; > ' 
uit hoofde van « M ^ j , 
lnn^A sfthriften dik*» 
gevangenisgevwrfe«- 58 j , 
WEM. liet hem .»•* p 
vrijheid stellen• J« * 
hij , na de herstel W ê t 

wittige g e z a g . / ^ V 
dezelfde dwaling j^hei» 
spreiden, zoo .SM*» 
.'op niemv op; W^M 

dezelfde <"*«""&". ^ w » 
spreiden, zoo -jjf» J > > 
ov niemv op; W^M 
de gevangenis, m ^ %,&»" 
Verhandeling *eë^0-
ligen Geest, en •«&» 
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Ie Catechismus werden door 
beulshanden verbrand. Hij 
loochende de Godheid vanJ. 
C. en beweerde, dat de hei
lige Geest slechts de eerste 
der Engelen was. 

BiDERMANN (JoANNES GoTT-
iiiEB), eenHoogduitsch schrij
ver , in 1703 geboren, was rec
tor der collegien van JSfaum-
lurg en •Friedberg, en over
leed in 1772. • Hij is de 
schrijver van een aantal Let
terkundige Verhandelingen, 
te Naumburg, van 1740 tot 
1770 gedrukt. — 2.° Acta 
Scholastica, 8 dl.« 1741.— 
3.° Olia litteraria, Freib, 
1751, enz. 

BIDERMANN (JOANNES GODE-
JFRIDUS), in de zeventiende 
eeuw Pastoor in het Bisdom 
Baniierg, hèëft in het licht 
gegeven: 1.° Geslachtregis-
ter der Graven van Fran-
jkenland, Erlangen, 1746, 
— 2° Over den adel van 
het Vaiglland, Culmbach, 
1752, in fol. en 3.° andere 
Geslacfitregisters enz. 

BIDERMANN (JACOBUS), een 
Jesuit, de Schrijver eener 
Verzameling van zeer ge
zochte gedichten, getiteld: 
HerQiim epistolts et $ylvu-
la hendecasyllalarum, lib. 
UI. Li/on, 1636. 

BIDLAKE (JOANNES), een En» 
geïsche godgeleerde en,.dich
ter 4 te •p&»0»fó,'-in".175K' 

V 

| geboren en i n 1814 overle
den. Behalve Predikatiën, 
dre afzonderlijk g e c | l . u k t z « n 
heeft hij in het Jücht aetè-
ven: 1.° Leerreden, 2 d/.n 
— '2.° Inleiding tot de be
oefening der aardrijkskunde. 
— 3.° EUGEXIO of Lessen 
van PJRUDÈNTIVS, een ver
haal. — 4.° VIRGIXIA , een 
Treurspel. — 5.° Vierdicht-
s tukken, ten titel voerendei 
de zee, de zomeravond, de 

jeugd en het jaar. 

BIDLOO (GODEFRIDUS) , een 
Geneesheer en Dichter, te 
Amsterdam den 12 Maart 
1649 van doopsgezinde ou
ders geboren, werd reeds in 
zyne vroege jeugd, tot Doc
tor in de genees - en ont
leedkunde bevorderd, en in 
1688 tot Hoogleeraar in de 
Ontleedkunde te 'sGraven-
hage benoemd. In 1694 ging 
hij tot eenen ontleed» ent 
heelkundigen leerstoel te 
Leijden over, en overleed in 
dien post te Leyden, in de 
maand April 1713. Hij was 
ook geneesheer geweest van 
WiM-EM I I I . , koning van 
Engeland? en het was in 
zijne armen, dat die Vorst 
in 1702 zijnen geest gaf. 
Zijne bezigheden hebben hem 
niet belet de volgende wer
ken te schrijven, 1.° Ana-
tomia Immani corporis ,met 
zeer schoone platen van hsx-
RESSE, in fol., Amsterdam» 
1685.•••—. 2.° Bissertatio ie 
anUqnitate Anatomes, Leij-. 

2 
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den 1694. — 3,° Oratio in 
funere Pauli Hermam*, 
Medic. Doctor, Leijden, 
1695. — 4.° Vindicïa #««-
rimdam delineationum Ana-
lomicarum enz. tegen den be
roemden FKEDEKIK RuysCH. 
— 5.° Brief aan Axroxiys 
LEEUWENHOEK over de die
ren, die men soms in dele-
ver der schapen en ander 
vee vindt, Delft, 1698. — 
6.0 GVIUMLMVS COWPMR 
(een heelmeester te Londen) 
ctiminis Utterarii citatus 
corum tribunali Societatis 
Britannoregia, Leijden, 
1700. CQWPER had zich van 
4e ontleedkunde van BIDLOO 
meester gemaakt, en dezel
ve onder zijnen naam en 
met zijn afbeeldsel doen 
drukken en dit is de mis
daad van welke BIDLOO hem 
beschuldigt, en die hij be
wijs t .— 7.° Exercitatio-
num Anatomico- Chirurgi-
carum Decades ducs, Leef
den , 1708. — S.0 Een ge-
Schrift over de laatste ziek
te van WILLEM I II . koning 
van Engeland. Na zijnen 
dood in 1719 heeft men zij
ne Nederduitsche Gedichten 
verzameld, en te Leijden 
uitgegeven, ook was BIDLOO 
niet vreemd aan de beoefe-
tomg der Latijnsche dicht
kunde. Hij heeft slechts ee-
Men zoon nagelaten, even als 
Mj CtODEPRinus genaamd, 
*»octor in de regten en fis
kaal dei; krijgsmagfc van de 
Jtaten v a n Bolland, Nico-
*"^s BIDIJ00 , Geneesheer van 

B 1 E. 

Czar PETER '.L, was zijn 
neef, de zoon van zijn koe-
der tiAMBERTüs BIDLOO , Art
senijmenger te Amsterdam* 
en een geleerd man, die ook 
vele dichtstukken geschreven 
heeft. 

' BIDPAÏ, een f a b e l » ; 
heeft, zegt men in b*J*J 
400 vóór J . C . g e f , " 
op. last van den Indffe" 
koning D A B S » f'e 

I n d i s c l i e t a a l , ^ ^ 
naam van KA0A A ' . 
S A , hoogstuitlokk* ^ 
vallige verhalen ^ 

keurig nit de San en 
taal ontleend, wan eJaJen ; 

staat ™«UZtige*erha' 
Hytopadeiai^ m&. 

vormd is. 

BIB (JAC0«\'eieren. 
Antwerpen*}™^ 
Hij was zeer erva 

namelijk i» aeJvmWiX: 
de. Jöen h e e f t • ^ % , 0 
ImperatorumW' CW 

Imperatorum f01'nm 

^neaaJvtloJ^o^ 

mismaia Oract^ 

BIE ( ^ s ; ^ 
te Lier, ^ e?SJ V 0 # 

werpen, «* 
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Hij leerde de schilderkunde 
onder WOUTERABTS. Inden 
ouderdom van achttien jaren, 
begaf hij zich naar Parijs, 
en nam aldaar zijnen intrek 
bij EUDOI.F SCHOOF , schilder 
van LODEWHKXIII. Na zich 
onder het opzigtvan dien be
roemden schilder, wel geoe
fend te hebben, begaf hij 
zich naar Rome, alwaar hij 
zich gedurende zes volle ja
ren, met het navolgen der 
schoonste voorbeelden bezig 
hield. Daarna bezocht hij de 
voornaamste steden van !#«-
Uë, alwaar hij gelegenheid 
vond, om zijne kunst voor 
verscheidene Kardinalen uit-
teoefenen. In 1623 keerde 
hij naar Braband terug, al
waar hij schoone schilder
stukken vol personen vervaar
digde, en vooral voor de kerk 
van den H. GOMMARUS te 
tner, zijne vaderstad, eenen 
heiligen ELTGIVS , die voor 
het beste zijner stukken wordt 
gehouden. — Deze ADIUANUS 
is de vader van CORNEMUS 
DE BIE, die in Vlaamsche 
verzen het Gulden CaUnet 
der Dichters heeft geschre
ven. 

BIEL (GABRiëi,), een der 
grootste Schoolgeleerden zij
ner eeuw, werd volgens som
mige in Zwitserland, doch 
volgens anderen te Spiers of 
te Tuhingen geboren. Hij 
onderwees langen tijd de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid ïn deze laatste stad, 

alwaar hij i n het jaar 1495 
overleed. Men heeft van hem 
Commentariën op het Boek 
der Spreuken, eene Verkla
ring van den Canon der Mis, 
enz., ïïagenau, 1519. — 
Men moet hem niet verwar
ren met IlODEWWK DE BIEI,, 
Hoogleeraar in de Wijsbe
geerte te Weenen ; vanwien 
men heeft: Vtilitas rei num-
marice, Weenen, 1733, een 
deel in 8.° met platen. 

BlEM"EI,D (JACOBUS F R E -
DERIK , Vrijheer VAN) , te 
Hamburg den 31 Maart 1717 
geboren, vergezelde als ge-
zantschaps - Secretaris, den 
Graaf van TRUCHSÈS, afge
zant van den koning van 
Pruissen aan het hof van 
Londen, In 1745, benoem
de de koning van Pruisseti 
hem tot onderwijzer van den 
Prins FERDINAND , zijnen 
broeder, en tot Curator der 
hooge - scholen, en in het 
volgende jaar tot Vrijheer 
en geheimraad» Hij begaf 
zich vervolgens naar een 
zijner landgoederen in he6 
Altenlurgsche, alwaar hij 
zijne overige levensdagen 
sleet, zijnen tijd verdeelen-
de tusschen de studie en de 
zorg voor zijn gezin. Ge
durende zijne laatste ziekte» 
liet hij zich naar Altenburg 
vervoeren, alwaar hij den 5 
April 1770 overleed. Wij 
hebben van hem verscheide
ne werken, die niet tot den 
eersten rang behooren; ï .° 
3 
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Staatkundige Instellingen, 
Luik, 1774, 3d l .n inS .vo 
— » Indien hij er de schep
per niet van is (zegt de 
schrijver zijner lofrede) is 
hij er ook de eenvoudige 
naschrijver niet Van." Men 
vindt in dezelve eene Aard
rijkskundige beschrijving van 
Europa, niet staatkundige 
aanmerkingen doormengd; 
bij hét lezen der artikels, 
die Spanje, Portugal, "Ita
lië enz. betreffen, kan men 
gemakkelijk opmerken, dat 
hij volgens de voorbórdeelen 
zijner sekte schrijft. Men 
leest er dingen in, die klaar
blijkelijk valsch, en door 
den hartstogt in de pen ge
geven zijn. Bïjvb. m het 
derde deel blz. 16, zegt 
hij , dat » de Joden, die 
men in Portugal ontdekt, 

. verbrand ,* en hunne " ver-
heurdverklaarde goederen 
naar Rome gezonden, wor-

i™:',.:?^ *'««.>«ens'de 
Katholyke geestelijkheid gaat 
zoo ver, dat hij zelfs de 
^schoppen, die herders des 
volks, buiten de volksver-
gaderingen sluit: eene grond
stelling, die door dën Heer 
^ECKER , jn deszelfs verhan-
" W . ,over het beheer der 
geldimddeJen bondig wedërr 
% d wordt.* Onder de Eu-
Topesche natiën, zegt die 

ienaar, schijnt de 
geestelijkheid, die 'de vrij
willige giften van Vorsten 
e« volken, tot eigenaars van 
^gebreide goederen hebben 
gemaakt, en die zoodoende 

een vermogend en we0 D -
ligchaam van burgers vornlt, 
daardoor reeds een regt te 
hebben verkregen, van ia de 
volksvergaderingen te spre
ken , of zich te doen ver
tegenwoordigen. Daarenbo
ven stelt bet vertrouwen der 
volken haar in staat, hm 
behoeften van nabij te zien, 
en hunne wenschenfe ton
nen." BIEWEM stemt ecli-

e n ' e e r b e w y z e n t e g ; 
lijkheid al « ^ T J 
zoeken te w W * J g 
bemerkt ook » "v, ü. 
g rondbeg inse len ,^^ 
fekeur igheidvleg 1 1 ^ 
enkel kunnen dienen 
de natiën «"f ö ^ v » 
brengen, —/• . fc we
der Dmtf''Jne lette-

te Cornet, J ^ t 
Protestantscne . V j^st-

de teschaving J ^ 
schappen o n d ^ v i l d e t j 
volgens de-WJjze .. toeK 
oorleelen, w a ^ e ï g e e -
geschreven is »* -ĵ jptf; 
Se natie ^ f a ^ s ! - } 
der g e v o r d e r d J ^ ^ -

Brieven. — f „ „ W ^ s 

http://3dl.ninS.vo
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jaren bestaan heeft,hetwelk 
lang is voor een dergelijk 
werk, dat, wanneer het zwak 
i s , gewoonlijk een zeer kort 
leven heeft. Een zijner vrien
den heeft in 1770 te Berlijn 
in eene openbare vergade
ring , zijne lofrede uitge* 
sproken; men begrijpt lig-
telijk, dat de Schrijver en 
zijne werken er niét zeer 
strengelijk in beoordeeld 
worden. 

BlEMNSKI (FRANCÏSCUS) , 
tïroot-Maarschalk van Polen, 
ïn 1766 overleden, verbond 
zich in den beginne aan het 
Jot van koning STANISLAUS , 
en onderwierp zich vervol
gens aan koning AUGUSTUS 
HL ; hij reorganiseerde on
der dien Vorst, aan wien 
hij den post van groot-maar
schalk te danken had, de 
policie van Warscfiouw en 
van het geheele koningrijk, 
en handhaafde dezelve met 
gestrengheid. Men heeft 
van hem eene vertaling in 
het Poolsch, van een ge
schrift uit de groote verzame
ling van ROUSSET ontleend, 
behelzende de aanspraak van 
Polen op Lijfiand en Koer-
land, te Warschau ïn 1751 
gedrukt. 

BIELKE (STENON KAKEL, 
Baron DE) Vice-president der 
regthank van Abo , teStoh-
fiolm in 1709 geboren, legde 
veel ijver, voor de bevorde
ring der wetenschappen aan 

den dag, en vooral voor de 
Natuurlijke Historie, welker 
gebied hij door zijne belang
rijke en geleerde aanmerkin
gen vermeerderde; dezelve 
komen voor in de Gedenk
schriften der Akademie. 

BIELKE (NicoliAAs Graaf DE), 
uit dezelfde familie als de 
voorgaande, lid van dett<Sfe« 
naat onder GusTAAFlII.,en 
bestuurder der mijnen, waar
van hij voor zijn wijs bestuur 
eene geheel nieuwe partij 
trok, was ook lid. der aka
demie Van Stokholm, een kun
dig beschermer der weten
schappen , én de bezitter eener 
rijke bibliotheek en eener 
kostbare verzameling van mi-
neraliën. Hij overleed in 
1789. — Men moet hem niet 
verwarren met eenen ande
ren NlCOIiAAS BlELKE, uit 
dezelfde familie, die in den 
moord van GUSTAAF III. be
trokken werd, zijne misdaad 
bekende, en zich door ver
gif om het leven bragt. 

BIENNÉ (JOAKKES), in het 
Latijn BENE NLvrus, een be
roemd Boekdrukker te Pa
rijs , was de medestrever der 
MoREïiSenTuRKEBËg, die hij 
in de schoonheid zijner let
ters , de naauwkeurigheid zij
ner uitvoeringen, en de deugd
zaamheid der werken, die 
van zijne pers kwamen, even
aarde. MAITTAIKE beeft hent 
niet vergeten in zijne £«?-
vemfoschrifvingett fe fee-

4 
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roemdste Boekdrukkers van 
Parijs, hij beweert dat zij
ne Grieksche en Latijnsche 
uitgaven, het bij die der 
beste Drukkers, niet behoe
ven onder te doen; de voor
naamste derzelve zijn: de 
VEMOSTHENES , geheel in het 
Grieksch, 1570 in fol. —• 
hvCRETlvs ibid, in 4. t ö — 
jhet Nieuwe Testamentin het 
Syrisch, Grieksch en Latijn, 
in 4to enz. Zijne dochter was 
het Grieksch en Hebreeuwsch 

f enoegzaam meester, om den 
ruk in die beide talen te 

besturen. BIKNSÉ overleed 
x*£ariJ* dei* 15 Februarg 
1588, en w e r d te 'St. ffi-
laire begraven, alwaar SCE-

Mortis causa venu<i • M » 

• ^ « ^ M . o w d a , manusje 

Cof<SmAV™ (JOANNES JA-

SÏL !aadsheer •» «rimi-
w a a ^ - « , 1 7 6 0 overleed, 
S i ^ n e ^ ^ n d e r e be-
, ™ ' i e i d °«* de misdadigers 
ïe ondervragen, en hunne 
wf , t p ï , g t , , s e n t e «n^eJckeh. 
2 « bijzonder veel toe. 

w»YMbei»den te bevwjden, 

die hetzelve onveilig maat 
ten, en gaf twee Besdif 
vingen van dat gewest ii 
het licht j Casset, 1755 ai 
1758. • 

BIESEHNGEN. — Zie h 
ZEIitóGEN. 

BIESKJS. (NICOLUS), een,, 
geneesheer, wijsgeer en 
dichter, tè• Gend in\W 
geboren, werd Sooglm" 
in de geneesta<fe8*fl«; 
Universiteit » * * £ " 
geneesheer v a n k e ^ 
MIMAAN II. , a ^ f T ih 

hij in 1573 ovetlf 4 . * 

verbond deze g e n e e ^ J 

Mi, en <*•&&& 
geroorlogen ƒ f ^ ^ 

siteit w» •*fA detl hertog 
nuttige v/q^biJa 

van J/to- Z ? i.» f** 
ste w e r k e n ^ ' *&, 

Antwerpen 55M 6 f 

2.° i»:&***«:\0t* 
X.Emcomnif'^1^»-8*vo - K *miB 8,ï' 
Leuven, 1S6*» in

ftJ, V.' 

Antwerpen, *D" 
1613, in 8.™ 

eerste B i b l i o g ^ Koninklijke B J W ^ ^ 

zoon va» eenen ver» 
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handelaar fii zijden stoffen» 
Vroeg reeds als knaap, ont
wikkelde hij eene bijzondere 
zucht voor de talen, waarom 
zijn vader hem ook liet stu
deren. Hij wijdde zich aan 
de beoefening der regten toe, 
maar geschiedenis en talen 
waren echter zijne lievelings
wetenschappen. In het jaar 
1773 begaf hij zich als bij
zonder onderwijzer naar Büt-
zow, alwaar hij voorlezingen 
hield over geleerde talen en 
geschiedenis. In het jaar 
1777 werd hij te Berlijn 
geheim-secretaris van den 
Minister VONZEDMZ, welke 
hem vervolgens aan koning 
FBEDERIK II . aanbeval, die 
hem tot Bibliothekaris aan 
de Koninklijke Bibliotheek 
benoemde, voor welke BIE-
STEK van het grootste nut is 
geweest. Hij overleed in 1816. 

BIET (RENATUS), regulier 
Kanonik van de heilige GE-
NOVEVA, Abt van Si. Leger 
van Soissons, werd in 1700 
geboren, en heeft nagelaten: 
1.° MlogedumarécAald'Es-
TBÉES (Lofrede van den 
maarschalk d'EsTRÊns) — 
toenmaals nog in leven— 
1739, in S.vo _ 2.° Bis-
sertation sur la vêritable 
époque de Vétablissement 
fixe des Francs dans les 
Gaules (Verhandeling over 
het ware tijdstip - van de 
vestiging der Franken in 
GaWë), 1738, in 12.*° 
De schrijver wedcrlegt in 

dit stuk het gevoelen van 
Pater DANiëi. over de neder
zetting der Franken in Gal-
ïië. Op het einde van het 
boekdeel, vindt men twee 
verhandelingen over hetzelf
de onderwerp, de eene in 
het Latijn van RIBAUD xm 
IA CHAPELLE, en eene an
dere in het Fransch dooi
den Abt LEBEUP. Maar daar 
de redeneririgen, waarmede 
de Abt BIET zijn gevoelen 
bekrachtigt, niet bondig ge
noeg zijn, om Pater DANié'r* 
te wederleggen, is het be
ter zich aan het gevoelen 
van den laatste te houden, 
hetwelk i s , dat de Franken 
VÓÓr CliOVIS Of CliODOVEUS 
geene vaste woonplaats in 
Gallik' hadden. Dit gevoe
len is het minst aan onze
kerheid onderworpen, en 
wordt bijna algemeen ge
volgd. BIET overleed in 1767. 

BIÈVBE (N. MARÉCHAI., 
Markgraaf DE ) , een oud mus-
ketier en schrandere geest, 
werd te Parijs in 1747 ge
boren, en overleed in l789 
te Spa, in de provincie Luik , 
is minder bekend door zij
ne militaire verdiensten, dan 
door zijne schrandere ant
woorden , en woordspelingen; 
hoewel geheel met het ge
bruik dier woordspelingen 
ingenomen, die niet dan al 
te dikwijls eenen geest ver
raden , die tot groote dingen 
buiten staat i s , was ns BIÊ-
VRE niet zonder eene zekere 
5 
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verdienste; in 1783, gafh 
7e Séducteur{de verleider) 
een berqjin^ blijspel in 5 j W 
drijven, in het licht, dat in 
dien tijd al te veelgeprezen 
werd, en hetwellc men aan 
JDOBAT, en zelfs aan MON
SIEUR, later LODEWIJK 
XVIII. toeschreef; hetzeïvg 
is verre be»«den Ie Méckant, 
waarmede, men niet gevreesd 
heeft, hetzseïve te vergelij
ken. Les Ré.piiiatiofis, eeij 
ander blijspel ,in;5 bedrijven \ 
van DE BIÈVRE, w;er$l koel, 
ontvangen, en slechts eénr 
maal uitgevoerd. De overige 
werken ran dien boertigen 
fcc^ijver ^ j n : V'- ' j fcg** 
^ < *******toamiem 
tfS Wi?Tfe-******* 
Kpnef aan mevrouw de ara-
fvTMOlXdoordev&Zr 

1770, in S.vo ~J 2-° lef 

iJf°"3!AN£ h«* ongeil 

%£jSgï# / ^ . v e r s l a g 

4 0 T ' * ' * 0 , m s.vo _ 
•'T»» Am<tn™ de Pangè 
f£«*et<lfj*fée Lir^ 
Wemmmnjën van deuen* 
lo^Vre m, mn ^Zoover-&0<tt?i LVRE) J7f2, in M O 

rij werdaal̂ MoNsiEim, broe
der van Kónirig Iwsmn 
XVI. toegeschreven. - 5.' 
Mmwach eji ! caïwhm 
(Almanak in èoordffek-
g-e/^);ir,7J, in S.voBÈvst 
verzocht niet nadruk om «• 
ne openstaande plaats bij k 

akademie, "} e n ze i* te 

dat hij door tan Aht UMIRI 
was voorgekomen:>hm 
geval, antwoorddeJujJ.«* 
nia mcit muff

mfj*; 

ïn een deelde in i ^ 
de Heer O ^ w ^ j ï 
titel van Mwm<lX 

•JÖB3S-
scheiding * / £ ? £ » , • vo
ta, i f ^ t a * * 
kreeg ta » \TvaIV JWwJ-
m a a r i h f s f ^ ^ ^ 
r#ft. Maat oe^„ r f e£n- • 
d e s t a d ^ y ; e ] ) e \ e * 
ge l schen ,^ i e u

 egeven. 
eerden, had - « " J U * 

ken en me* Zfr
e"cï-

Vï8' zoon JACOBUsnEco«c
oin y 

V-INS veroordeel»» heWett 
hoofd te verheze"-,,^, 
ten uitvoer,, w«J 8

s c^-
tenopzigtevanzg1 fl^ 
zoünfen^adatKon 1 , ^ 

fDRiKlï. h e m h e ^ v ^ 
; geschonken, werd^J,!»-
kasteel van * * { " * V 
ten. Eenige J.are%rijhe; 
verkreeg hij « J * W 
weder, en kwam * 
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terug, alwaar hij door ver
driet overladen in 1553 over
leef, JSijne gedachtenis, zoo
wel als die van JACOBÜS DE 
COUCY werd in 1575 in eer 
hersteld. 

BlEZELINGEN ( C H R I S T I A A N 

JANSZ VAN) , een bekwaam 
schilder, in 1560 te Delft 
geboren, vervaardigde eëne 
teekcning van BALTIIASAR 
(SERARDS , den moordenaar 
van den Prins van Oranje, 
hoewel de staten zulks ver
boden hadden. Hij vond 
ook het middel, om het 
lijk van den Prins te zien, 
en vervaardigde eene zoo 
wel gelijkende schets van 
hetzelve, dat dezelve boven 
alle andere is verkozen ge
worden , om welke redenen 
HENDRIK GERRITZ POT, toen 
hij de groote schilderij ver
vaardigde, die in de sche-
penskamer op het stadhuis 
te Delft hangt, zich van dit 
voorbeeld bediende. Men 
verhaalt dat BIEZEIJNGEN zich 
aan boord van een schip be
vindende, om van eenige 
vrienden, die naar Spanje 
vertrokken, afscheid te ne
men, hij zich liet overha
len , om met zijne vrouw en 
beide kinderen de reis mede 
te maken. Toen hij te Ma
drid was aangekomen, vond 
hij werk aan het hof, en Heef 
aldaar tot aan den dood van 
zijne vrouw. Toen keerde 
tyi naar Holland terng, al
waar hij een tweede huwe
lijk aanging, en zich te Mid' 

delburg in Zeeland met dec 
woon vestigde, a i w a a r h « 
m het twee en veertigste iaat 
van zijnen ouderdom overleed. 

BlFFI (JoANNEs), den 21 
Junij 1464 te Mezago in het 
Milanesche geboren, na de 
oude talen en de schoon e let
teren te hebben beoefend, 
verkoos hij den geestelijken 
staat, verkreeg verscheidene 
beneficiën, waarvan de aan-
nierkelijkste de pastorij van 
Mezago was. Met roem 
kweekte hij dë Latïjnsche 
dichtkunde aan, en behalve 
drie schoone Beschrijvingen 
van Viterbo, Florence en 
Rome, die onder zijne dich
terlijke voortbrengselen ge
vonden worden, heeft hij na
gelaten: 1.° Miraculorum 
vulgarinm beatissinuR Virgin 
nis MAMJB in carnien he-
roicum traductio ad Srx-
TUM IV. Rome 1484, in 4. t 0 

— 2»° Carmina in landem 
anmintiaiionis beatte isirgi-
ni* MAitr.E, Milane 1493, 
in 4.to — 3.° Facetiurum, ad 
illustrUnimum et excellen-
timmum virum,, D. hm-
nisxTWM MEDICMUMI enz. 
Rome en Milane, 1512. De
ze IiVURENTIUS BE MEDICIS 
was de Mein-zoon van LAU-
REOTIUS de Hoogmoedige , in 
1492, overleden. Be boer-
terijën, welke dit hoek be
vat, zijn even zoo onschul
dig als zulks de zeden van 
den schrijver waren. Hij 
heeft er verscheidene Treur
zangen bijgevoegd en aan 
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het einde des boekdeels vindt 
men de Levensbeschrijvingen 
van eeriige Heiligen. De 
Abt BIPPX heeft ook andere 
werken geschreven, die min
der belangrijk zijn: hij is 
in het jaar 1512 overleden. 
— Een andere BIFFI (JOAN-
NÉS AMBROSIUS) een' Itali-
aansch dichter der zeventien
de eeuw, werd te Milane 
geboren, en is de schrijver 
van de volgende werken: 
1-° II dolore enz. of het 
Leedwezen vanden loetvaar* 
digen zondaar, Milane, 
1605, in 12.mo — 2° La 
risorgente Roma of let her
stelde Rome, in acht gezan
gen 1610. De sc&ijver 
heeft er vier bijgevoegd; in 
de tweede uitgave, die on-

Kwam. Roma, etc. dat is-
Rome hersteld door l , & 
dendaden van KO»STMZN 

tl*?*- jSfr ^ 
^ v v e vryi 0 S e n n a a x l w ] k e u ' _ 

w g . i s n i e t Vrij van de 'se-
2en'..d>i»deItaIiaL-

ziin»t ."'J e v e n SeIök vele 
ÏÏne i 5 ' d f n o o ^ n , en de-
fffiï ^hen hebben «age" 
«nmildin verbloemde spreek-
Wjzen e n bijnamen. 

BroitAs, tolk van de taal 
£ t

H u n n e I Ï ' a a n h e t h o f v a n 
^ o n o s i ü s den Jonge, Kei-

ze* van het Oosten,, behoor-

de, zoo als men zulks is 
zijnen naam en uitdeiifo«, 
dien hij bekleedde kan all* 
den, tot de natie der H» 
nen , en was dikwijls Mff 
zantschappen bij Ar» 
den Koning van dat «I 
gebruikt. Hij was in $ 
een dergene, die Ewcon, 
afgezant der Hunne/t W* 
ten over te halen, om»} 
nen meester Arnu te ver* 
raden en te fa»***'. 
BIGILAS gew^fif 
zeeruitge*to^n

e lJ« 
zerij vanE«EC0N,to2 
z ich JmetM«i»,^ 3 
dezen'booZenaa^g£ 

öhbewust was,« ft 
heid van «%fan f e ! 

hopendebï/«gut. 
den ««WEST, * 

h a d ^ r / t S ^ 8 1 

venvande^e^,,^ 
had,maaï^C,T,en^ ontdekt 

!S 

aan ATTiUontfle^'^l,. 

«^Tond'f AV^ 
overtuigen. *11 „ei# 
dadelijk f v 2 s t b e^ 
en toen de yor» ^ 
dreigde van z ^ n ^ a 
zijne oogen te «o ^«l 
den , bekende ,k j j> 
les; waarna de ƒ ^ 
in eene naauW• g % * . 
liet opsluiten, « « , , * 
n i e t eer o n t s l a g , 
toen zyn^oon hem cfhi, 

grooie som g«" s " J 
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JBIGLU (ANDREAS) een 
Augustijner Beligieus, om 
trent het einde der 14.e 

eeuw uit eene adellijke Mi-
lanesche familie geboren, 
bloeide van het jaar 1420 
tot 1435 en maakte zich be
roemd door eene zeldzame 
ervarenheid in de geleerde 
talen. Hij was het Latijn , 
het Gri°tsch en het He-
breeuwsch volkomen meester. 
In 1425 was hij bij het al-
gemeene kapittel zijner orde 
tegenwoordig, en sprak er 
eene Latijnsche redevoering 
uit , waarvan men de wel
sprekendheid bewonderde. 
Men heeft van hem: 1.° Be 
ordinis eremitarum sancti-
Augustini propagatione, 
Parma, 1601 , in 4. t0 — 
2-° Ris tor ia rerum Medio-
lanensium, van 1402 tot 
1431; een tijdvak van on
lusten onder de hertogen 
JOANNES MARIA en PHIMP-
FUS MARIA, zijnen broeder. 
Deze geschiedenis komt voor 
in het Thesaurus antiqui-
ïafum UuUcarum van PE
TRUS BURMAN, 6 Dl.», 9.e 
aflev. en in de Scriptorum 
rerum iialicarum van Mu-
RATOBI, 19*e dl. Pater Bi-
•aiitA overleed te Sienna, in 
1435. 

BIGNE (GACE DE LA) en 
öiet DE IA VIGNE, zoo als 
bijna al de levensbeschrij
vers hem noemen; uit eene 
adellijke famillie van' het 
Bisdom Bayenos geboren, 
was kapellaan van koning 

JOANNES, en volgde dien 
vorst, na den ongelukkige* 
slag van Portiers, inEnge
land. In 1359 te Rochqfort 
zijnde, begon hij een dicht-
stuk over de jagt de JRo-
tnant des oyseauLv genaamd, 
dat hij bij zijne terugkomst 
in Frankrijk eindigde. De 
koning liet hetzelve tot on
derwijs van zijnen zoon, 
PHIIIPPÜS , Hertog van 
Bourgondiè' vervaardigen. 
De abt GOÜJET schrijft dit 
gedicht aan GASTON DE KDIX 
toe, wijl het aan het einde 
van den jagtspiegel door 
dien vorst is gedrukt; tioe-
wel hetzelve van de hand
schriftenzeer verschilt. Mea 
is van gevoelen dat GACE ten 
minste tot in 1374 leefde. 

BlGNE (MARGUERIN BEÏ«l) 9 

uit dezelfde familie als de 
voorgaande gesproten, was 
leeraar der Horhmne, en 
Groot-Deken der kerk van 
Mans. Hij werd in 1540 
te Bayeux geboren, en leef
de nog in 1591. In 1575 
gaf hij eene Bibliotheek der 
kerkvaders in het licht, § 
dl." in fol. die hij in 1589 
in 9 dl.n Het herdrukken. 
Hij is de eerste geweest, 
die een dergelijk werk heeft 
ondernomen. De volledigste 
uitgave, die er van bestaat, 
is in 27 deeïen in fol. Lyon 
1677. Er bestaat eene an
dere van 16 dl." in M. 1644» 
die ook op prijs wordt ge
steld , wijl dezelve de klei
nere Gricksche Vaders he-
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vat. Nog eene ahdere werd 
er te Keulen, in 1694 in het, 
licht gegeven. Pater P H I -
M^piris DE SAINT JACQÜES', 
heeft eene verkorte uitgave 
dezer verzameling 2 di.n in 
fol. 1719 bezorgd. Men voegt 
gewoonlijk bij de Bibliotheek 
•der Kerkvaders de Index lo-
córunkscriptureesacreB, Ge
nua, 1707, in fol. en de 
verzameling^ van NOURRY, 
Partys,' 1703 en 1715» 2 
dl.n ün fol. LA BIGNE onder
scheidde zich door zijne Re
devoeringen en Leerreden. 
In 1578 gaf hij eene Verza
meling van synodale statu
tenVin8.voenilll580eene 
ihtgme van ISIDORUS VAN 
ferraia*, MI fol. iu het ücht. 

Bt̂ NICOTTRT ( S I M O N D E ) , 
raadsheer l n het landsgereit 
™\RfmS) alwaar h | den 
15 Mei 1709 geboren Werd! 
was zeer ervaren ïn de oude 
en hedendaagseletterkun
s t » ^ hf f t ^gelaten: 1.° 
Mecuetl de poésies latines 

Z„?ntg"lSes (Verzameling-
^nLakjnsche en FranseA% 
S*faile») 1754-1767 , in 
•wjw> Deze verzameling werd 
E J T S t i & onthaald; de 
v e r ö 6 S^htm vooral 
verdienden groten lof van 
«en kaüt der dagbladschrij- ' 
vers, Deze godspraken, die 
niet altijd onfeilbaar zijn, 
Vergeleken dezelve met die 
vanXATüLLüs; maar deze 
Jaal zoo wel als vele an-
«fctekeeren, vonden zij wei-
«*S heden, die van dit ge

voelen waren. Men m 
echter toestemmen, dat BK 
NICOURT , onder onzenietn» 
schrijvers diegene is, weit 
den 'Latijnschen schrijver» 
bevaUigheid, sierlijkheid * 
zuiverheid van stijl het w» 
te.hijkomt. —2.°ifa* 
pensees ëtachèes {M» 
losse gedachten) I73öi « 
12.mo herdrukt onto èn ti
tel van Pensees itrQttf 
•pMlösopMqmW&f 
%nkJueVn;X-gen), 170, ».M' , M 

klein getal « P ^ 
dergelijke werken,,*» 

wijzen, dat2UWkbeel. 
merken, en g i d , 
den f^./Tf drukken 

Zijne .^nSJd&\vij 

diepzintug; X ' « B ^ 

feow» i r !* SIzeIe *K" 
h e b b e n " M e n % # dienste-, «^„1750 &*f 

Latijnscheenl^ ra5f» 

stukje B ï f l S ^ der goede dichte1; , 

De Fransche FT ,,,f' 
welke hij w f ^ , fl»' 

& e h i e W g * * ] # 
x W e n ^ f ^ j l V , 
den ridder »E <f * ^ 
deze soort'*»*>% <&. 
lieden we er. i W J W 
indien d e z e l v e . W j ^ 
in onbetamelyke 
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nigheden of in vrij kwaad
aardige heke lingen ontaarde. 
BIGNICOÜRT is te Parij's in 
1775 overleden. 

BIGNON (B'OELAND) , de va
der van den beroemden HIE-
RONSMtfs, aam wien het vol
gende artikel is toegewijd, 
was een zeer geleerd man , 
en die de e enige onderwij
zer van Zijnen zoon wilde 
zijn. Met d.ën' eenvoudigeri 
rang van arïvokaat bij het 
parlement van Party's te vre-
den, benij dde hij gedurende 
zijn geheel leven geenen an
deren titel; maar door zijne 
xleugd werd hij de zwijgen
de hekelaar van de eerzucht 
dergenén, die zich iinet min
der verdienste dan hij tot 
de eerste overheidskosten 
zochten te verheffen» Zijn 
zoon behoefde niet elders te 
gaan, om een voorbeeld van 
zeldzame regtschap^nheid, 
noch om eene andera school 
te zoeken, om de talen, de 
Humaniora, de welsprekend- j 
heid, de wijsbegeerte, de 
wiskunde, de CesehïcsdeniK, 
de regtsgeleerheid en zelfs 
de Godgeleerdheid te keren. 
ROELAND BIGNON had te An-
gers en te Toulouse de regts-
geleerdheid gestudeerd, en 
in deze laatste stad hïïd hij 
zorgvuldig dè lessen bijge
woond van R6AI.DET en •MA-
BAN, beröÈHide regtsgöïeer-
den. Toen de eerste zich 
"aar de Universiteit van 
Ff! ..* had begeven i vfilde 
«Ij zijnen post "in hoedanig-
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I heid van Doctor- Regent wèf 
vervangen, en gedurende een 
jaar , dat hij te Toulouse 
onderwees dicteerde hij uit
muntende korte uitleggingen , 
over de vijf Boeken der Decre^ 
taliën, die nog in de handen 
zijner familie zijn, Hij ver
scheen daarna aan de balie, 
werd veel geraadpleegd, waör-
in hij steeds zijne regtscha-
penlleid, zijn juist verstand 
en diepe kunde aan den dag 
legde. Hij voegde daarbij , 
hetwelk nog oneindig ach
tenswaardiger i s , al de deug
den , die den' waren' Chris
ten vormen. Deze verdiens
telijke man Was den 1 Maart 
1559 te St' De fis d'Anjm 
geboren, en overleed in het 
begin der zeventiende eeuw. 

BIGNON (HIERONYMUS) , de 
zoon van den voorgaande, 
werd te Part/s in 1590 ge
boren. Zijne vorderingen on
der zijnen vader waren zeer 
voorspoedig; reeds in den 
ouderdom van tien jaren bfjf 
den jongen prins vaa €OJ,DK 
geplaatst, om aan deozelven' 
naijver in te boezemen, gaf 
hij eene vrij goede MescFirij-
ving van /iet Meilige haiiA 
(Beseriptioti de la Térre 
Bainté), 1600 in het licht. 
Drie jaren daarna, namelijk 
in den ouderdom van 13'ja
ren , vervaardigde hij voor 
den jongen Hertog van VKN-
DÓaiE, bij wienHBM»mKlV*. 
hem had geplaatst, eene Ver-
handeling over' de Romein-
seke Oudheden (Traite'den 
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antiquités romaines), 1604; 
en in zijn 14.e jaar , zijn 
boek over de verkiezing der 
Paassen (l' Election des Pa-
peg) 1605, in 8/vo; een nieuw 
onderwerp, hetwelk hij met 
zulk eene schranderheid be
handelde, dat de geleerden 
van zijnen tijd er over ver
baasd stonden. SCAMGER , 
CASATJBONIUS , GROTIUS , Pi-
THOÜ, DE THOU, DU PER
RON , . SIRMOND enz. betuig
den achting voor dezen jon
gen schrijver. HENDRIK I V . , 
die veel behagen in zijn 
onderhoud had gevonden, 
plaatste hem als edeljonker 
bij den Dauphin, later 1,0-
DEWYK XI1L Hij vereenig-
de sin deze betrekking de 
ongedwongene manieren eens 
hovelings, met de aan ee-
nen goeden burger noodige 
beoefening der wetenschap
pen. Na dat een Spaansch 
schrijver in een zwaar böek-

j e i n fo^' d e n voorrang 
«er kpaansche koningen, bo
ven de andere vorsten had 
vastgesteld, wederlegde hij 
denzelven in zijne Verhan
deling De Veoocellence des 
rots etduroyautnedeFrance 
(Uver de uitnemendheid der 
koningen van Frankrijk en 
de* Franseten Rijks), aan 
HENDRIK IV. opgedragen, 
I6 l0ün8.vo. H | was toen' 
TOaals eerst in zijn negen
tiende jaar. Na "den nood-
wttigen dood van dien vorst 
verliet hij het hof, en» sinsr 
*»e reis doen door Inliet 
™*.usV.gafhemdeondub-

belzinnigste bewezen zijner 
achting. De beroemde Fm-
PAOLO , door zijn onderhoud 
en zijne werken bekoord, 
hield hem eeni gen tijd Ie 
Venetië op. Nadat BIGM 
in Frankrijk was terugge
keerd, werd hij in lfl»i 
algemeen advokftat vanden 
erooten raad,inl,626,sfaató- • 
raad en algemeen ódpokaat 
bij het parlement van £«r«tf, 
en m\642,temnWb; 
b l i o t h e k a r i s ; * * ^ 
ne nakomelinffer.^2; 
en schrandere W £ 
waargenomen. • w»• i 
had §y zijnen jos ^ 
m e e n a d v o k ^ ü s i 
schoonzoon *TJ3FH*\ toen 

deze m wW u ' JPJ, op, 

en oefendeJen zei 
met tofd%Si\ve^ 
heid ,ema e n^J A N Oo 5 -
De Koning* ^ w B « n -

belangrijkste g t o ^ e , 
ringen. Hij Ove«ee

asaienS: 
doordrongen van g ,,, 
tige ge-voelens,^ Beh3lse 
zijnen «roost vond. , 
de reeds aang^er

het li* 
ken , beeft « Ö ^ L e « 
gegeverti eene ^ W ' 
Wjzen van J V ^ " 

die de diepste g» Q* 

heeft hij z°*FZt°P^: 

van JLAVAt, "" 
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Indien m de MolukscTte ei-
' landen; in orde gebragt, 
Parijs, 1619, 2dl."in8.vo 
Er bestaat eene Levensbe
schrijving van^dezen grooten 
mm\ door den Abt PERAU, 
1757, in X2.»° 

BlGNON (JoANNES PAULUS) , 
klein-zoon van den voor
gaande, Abt van Saint-
Qjtentin, Bibliothecaris des 
Konings , een der 40 leden 
van de Fransche Akademie, 
en honorair lid van die der 
wetenschappen, der opschrif
ten en schoone letteren, werd 
te Parijs in 1662 geboren. 
Hij ging in de congregatie 
van het Oratorium, welke 
hij later weder verliet. Hij 
overleed te He-Belle, onder 
Meulan in 1743. Hij had 
zich in alle wetenschappen 
geoefend, en beschermde alle 
geletterden. Men heeft van 
hem: 1.° Vie du per e J?RM~ 
$ois LÉVÈOPE , (Leven van 
Vader FJRANCISCUS LÉVE-
QUE) , Priester van het Ora
torium , Parijs 1684, in 12.o 
— 2.° ABDAZZA, zoon van 
HANIF, een roman, dien hij 
niet voltooide, en die echter 
in één deel in het licht werd 
gegeven. Een nieuwere uit
gever heeft er de laatste hand 
aan gelegd, en ABDALLA in 
2 dl.n het licht doen zien. 

BIGOT (WILLEM) in 1502, 
te Laval, de hoofdstad van 
het Fransche Dep.£ Mat/enne, 
geboren, beoefende even ge-

IV. DEEU W 

lukkig de Latijnsche en Fran
sche dichtkunde, gijn le
ven biedt eene aaneenscha
keling aan van ongelukkige 
voorvallen. In zijne vroeg
ste jeugd was hij bijna aett 
slagtoffer derpestgeworden; 
terwijl hij te Angers was , 
om zijne philosophische stu
diën te volbrengen, was hij 
ten gevolge van eenen twist, 
waartoe hij geene aanleiding 
had gegeven, verpligt de 
vlugt te nemen. Gedwongen 
om het land te gaan bewo
nen, leerde hij , zonder be
hulp van meester, deGriek-
sche taal, en maakte groote 
vorderingen in de wijsbe
geerte, de sterre-en genees
kunde. Hij onderwees in , 
1543 de eerste dier weten
schappen in de Universiteit 
van Thuringen, terwijl hij 
te gelijker tijd de lessen volg
de van de beroemde genees-
heeren CÜREUS en WIM.EM 
CASTEROT, en dat hij zijn 
Catoptron vervaardigde. De 
vervolgingen der talrijke leer
lingen van MEI«A'NCHTON , 
wiens grondbeginselen hij 
bestreden had, noodzaakten, 
hem zijnen post te verlaten , 
en de wijk naar Bazel te 
nemen. Op de belofte hem 
gedaan van kern eenen leer
stoel der wijsbegeerte te ge
ven, kwam; hij in Frankrijk 
terug; maati'daar hij zich 
in zijne verwachting bedrogen 
zag, nam hij eenen post aan 
de Universiteit van Nime.f 
aan: hij had eenen dergelijke» 
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post met eene ruime bezoldi
ging aan deüniversiteit van 
Padua geweigerd. Maar hij 
moest geenen enkelen oogen-
blikrust noch geluk genieten. 
Baar zijne voorregtsbrieven, 
hem bij herhaling betwist 
werden, zoo zag hij zich 
tot menigvuldige reizen naar 
Parijs genoodzaakt, om der-
szeïver deugdelijkheid, te doen 
bevestigen. Bij de terug
komst van zijne laatste reis 
werd hij van eene afschuwe* 
lijke misdaad beschuldigd, 
aan welke hij geheel onschul
dig was. tiet slechte ge
drag zijner vrouw had hem 
genoodzaakt, haar te Tou-
louse te laten, alwaar de 
medepligtige harer ongebon-
denheden óp eene deerlijke 
wijze verminkt werdé Men 
beweerde, dat BIGOT de be
werker dezer misdaad was, 
en dezelve door ëen' zijner 
oude bedienden had doen ten 
uitvoer brengen. Hij werd 
in de gevangenis geworpen, 
en bleef* er verscheidene ja
ren in , daar deze ongeluk

kige zaak in 1549 nog niet 
was afgeloopen. In hetzelf
de jaar gaf hij een Latijnsch 
dichtstuk in het licht, in 
?!UIe!k, hÖ zich over zijn 
lot beklaagt, Het schijnt, 
<M» H in het volgende jaar 
zyne vrijheid verkreeg; en 
hoewel het tijdstip van zijnen 
dood onbekend i s , is het 
Waarschijnlijk, dat het ver
driet zijne dagen verkortte, en 
" a thij omtrent het jaar 1552 
overleden is. Men heeft van 

I heia Caloptroh, of de sfu-
* gel, Bazel) 1536, in 4' 

—* 2.° Somnitim in pok-
gerat, CAROU èscriUtir 
ah regno Gallise expultii, 
Explanatriiï somni epispk 
Parijs, 1537V;in8.voDK 
dichtstuk is opgedragen aa» 
WILLEMDUBEU-AÏ, ta*il 
in 1534 in D.«fefe«^as 

gevolgd, toen deze met eeno; 
leheime zending belast P . 
I e d e r t d a t t i j d # ^ 7 
hem altijd V j X 

| Achter 4^f&.' 
Itoptron heeft * * • * £ . 

f ken: ^ C ^ Ï 
ad JESmtWfiW 

sitppte*> Volgen8 ' •men 
1549 in f USÏechK 

eew enkele"*; ,Befde 

diï gedicht g ^ > , e 

dichtkunst te lag" henl! 

verzen, n0e,,o(! oiu "̂  
middel niet *%„ + 
door her *££«*£ 
Zen. M e n h ^ t g

b l i ^ 
datGALViN^^6» JP 

WILLEM ^ffifd 
ven, o f f l h e ' % ^ 
den Koomschen W ^ , 

en het -*rT\.-xtèP™ 
hebben omhe l^ 1 »^ «J 

CALVINÜS schreei, 
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van PETM/S en niet van Wïr.-
USM droeg. Om nadere bij
zonderheden betrekkelijk het 
leven van dien schrijver te 
kennen, kan men de Biblio
theek van GOUGET, Xjll* dl. 
hladz. 63 raadplegen* 

BIGOT (EMEUY) in 1626» 
te JRouanen, uit eene fami
lievan den tabbaard geboren; 
maakte gedurende zijn gehee-
Ie leven zijn voornaamste 
\verk van de beoefening der 
letteren en van geleerde na-
sporingen. Hij overleed in 
1689, den roem van een dei-
geleerdste mannen zijner 
eeuw te zijn, nalatende. Hij 
heeft het Leven van den hei
ligen CiniïSosTOMüs door 
PAJ-LADK 1680, in4.™ in het 
Grieksch, met de Latijnsche 
vertaling van AMBUOSIUS ," 
den Camaldwlenzer in het 
licht gegeven. Hij had het 
handschrift dier levensbe
schrijving in de Bibliotheek 
van Morence ontdekt. Zijne 
zeden waren die van eenen 
man, geheel aan de studie 
toegewijd. Hij had eene rij
ke Bibliotheek verzameld, 
die in 1706 voor eenen zeer 
aanzienlijken prijs verkocht 
werd, en waarvan de catalo
gus , in datzelfde jaar in 12.° 
gedrukt, zeer gezncht wordt. 
De Abt DE Louvoitj kocht de 
handschriften derzelve voor 
de Bibliotheek des koninas. 

BlGOTTlÈRE (GciBO .BK h\) 
Was een der eerste leden van, 

de akademie van Anders, 
dat is een der dertigen 
welke koning LODKWMK in 
den beginne koos, om dit 
genootschap uit te ï l l a k e n . 
Hij was den 6 Maart umi 
tot raadsheer in het Jands-
geregt van Jtngers, zijne ge
boortestad verkozen, en hij 
legde in 1650 dien post ne
der, zonder echter op (e hou
den de zittingen van hetzel
ve als honorair lid , geregeld 
bij te wonen. Weduwnaar, 
geworden zijnde, verkoos» 
hij, den geestelijken staat te 
omhelzen. Zonder echter van 
beroep te .veranderen. IJij 
was de raads- en scheidsman 
van velen. — BENATÜS BB.TA 
BIGOTTIKRE , Heer van Per-, 
chemhmilt, zijn zoon, «Ik» 
president in het parlement' 
van Bretagnè is geweest, en 
na gedurende zijn geheeïe Ie* 
ven den roem van een ver» 
licht magistraatspersoon, en' 
een vriend der waarheid te 
hebben genoten, in 1727 tö 
Remies, zijne geboortestad, 
is overleden, was doctor dei* 
faculteit van Angers, en had 
zich de regtsgeleerdheid door 
en door eigen gemaakt, Hij 
was daarenboven een wijsgeer 
zoo wel uit neiging als uit 
studie, en bezat zoo wel de 
zeden als de opreglheid der 
ouden.; Mert heeft van hem: 
V° Lcmdsregleu van Jireta-. 
gney met aanmerkingen, Ren
nes , m% , 2 dl.» in 12.WP —• 
2.° .Inleiding ut het, Fran-

' sche regt, in betrekking'1 tot 

file:///verk
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de landsregten van Bretagne 
z. , Rennes, 1693, in 4.™ enz. 

BaciHii.DE, eene geborene 
slavin, werd door de konin
gin BRÜNEHAULT vrijgekocht, 
die haar met haren zoon THÉ-
ODEBERT , koning van Aus-
trasiè' in den écht deed tre
den. Deze laatste, na 2 zo
nen en eene dochter bij haar 
verwekt te hebben, vatte oe
nen tegenzin tegen haar op, en 
deed haar in 709 vermoorden. 

BUJDERBECK ( C H W S T O F P E L 
LAURENTTOS) , een Hanover-
scheregtsgeleerde, en raads
heer te Zeil, in 1682 te 
Schmnn geboren, vertaalde 
in het Hoogdmtsch dé uit
muntende Verhandeling over 
de waarheid van den Chris, 
ielijken Godsdienst, door 
ABBABIE (Zie dat artikel} 
»»et aanmerkelijke vermeer
deringen. Het werk van AB-
BADJE, om deredeneerkracht 
van hetzelve, billijkerwijze bp 

« m e t dezelfde geestdrift 
g m de overige dlelen van 
europa ontvangen. BILDER-
EECK overleed in 1749. Men 

•' Bonwep (GEORGE BER-
fARnus),inl693inhetWnr-
jembergsche geboren, Hoog
leraar ^ der wijsbegeerte te 
petersburg en der Godge
leerdheid te Tubingen, over
leed in 1750, Men'zegt, 

a t a l d e personen zijner fa

milie mèt twaalf vingers ea 
twaalf teenen geboren wor-
d en. Doch dit is het niet, wal 
BILPINGER het meest onder
scheidde. Zijne geschriften 
maakten hem in Duiisckltml 
beroemd J het Meest gezoch
te i s , dat, hetwelk ten titel 
voert: Dilucidationes pli-
losopMctödeDeo, animk-
mana f mundo, etgeneralm 
rerumaffeclionihs. Eljws 

een voorstander vmLwum. 
De akademièn 0 f l ^ 
burg en MM« n h e B l < 
als lid op. 

BlLGUER ( J « * » S S 1 

M) , een ^f^Z-

(He 
r a l 7 ' ? r i é n \ v e e f t W 
bevorderd- ' .awsverlian-

ger in «—_ ~stór,enfl'<»u 

? e m ^ ? e 5 tot Doctot 

rarissimè • £^K 
aut quast frof; m heeft 
*$•», 1761 w.4 ' h e° tW 
daarenboven . 7 • j.," 0* 
duitsch nagelaten'</_, 
derrigtingen oV[ , frlt 
fening der heeWM tf 
MMtaire bospitfV^%> 

zig, 1763, » » ; # # 
zuehiigeti, I 7 0 ' •*.. 

BIMOTW ( f o) u*afjt 
tricisch H / 0 ? * tt»T< 

diger der vrijheid 

http://BaciHii.DE
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vaderland 5 en een der beste 
veldheeren van zijnen tijd. 
Na den wapenen van KAKEL 
V. in Italië te hebben we. 
derstaan, ging hij met STROZ-
ZI in den dienst van Frank
rijk over, en, werd hij het 
beleg van Dieppe gedood. 
— In de achttiende eeuw 
was het hoofd dier familie 
JOZEF JOAGHIM, Markgraaf 
van BiLioTTi, in 1794 het 
laatste slagtoffer der revoluti-
onnairé Regtbank van Oranje. 

BILLAIÏD (Ci,AüDiüs),Heer 
van Courgenay, werd te Sau-
•vigny, in het Bourbonne-
scké, in 1550 geboren. ïn 
het huis der Hertogin van 
JRetz opgevoegd, volgde hij 
in zijne eerste jeugd de loop
baan der wapenen, en kwam 
vervolgens, als Raadsheer en 
Secretaris in dienst van MAR-
GARETHA van Valois. Hij is 
de schrijver van verscheidene 
Treurspelen, die noch aan 
zijne fortuin, noch aan zij
nen roem eenigzins voordee-
lig waren. Deze stukken 
zijn: POLYXEXA, GASTOD 
J)E JPOIX, 3ÏER0VEUS, 
PANTHEA, SAVT.) ALBOINUS 
enz. Dezelve zijn te Parijs 
gedrukt, 1610, 'in 8.° Zijn 
heste stuk, en dat eenige 
schoonheden aanbiedt, is HEN
BRIK de Groote, een treur
spel met zangkoren, Parijs, 
1612, in 8.° Hetzelve werd 
in 1808 herdrukt, in welk 
jaar het treurspel, dat LE-
GOUVÉ, onder denzelfden ti

tel mtgaf, mede in het licht 
verscheen. Sedert datMAR-
GARETHA zich aan het bestuur 
onttrok, was B«,ïiARDZOnder. 
bediening gebleven: metoog-
merk om zijn lot te verbe
teren, droeg hij zijnen JSfey, 
DEIK de Groote op, aan MA
RIA BE MEDICIS, de tweede 
vrouw van dien Vorst, en 
toenmaals Regentes van het 
koningrijk; maar deze laag
hartigheid haalde hem slechts 
de verachting van MARI4 en 
der hovelingen op den hals. 
Deze schrijver ïs een der 
eerste > geweest,, die onder
werpen uit de geschiedenis 
van Frankrijk ontleend, op 
het tooneel heeft gebragt. Hij 
heeft ook ïn het licht gege
ven : 2° iBglise iriomp/ian-
te (de zegepralende Kerk), 
een heldendicht in dertien ge
zangen, Lyon, 1618, in l . ° 
— 3.° Carmina greeca et 
latina in olitum ducis JOYO~ 
SICE (den Hertog van JOYEÜ-
SE), Parijs, 1587, in 8.° 
BILLARD was zeker geen goed 
dichter, maar men kan hem 
geene geleerdheid weigeren, 
eene zaak, die in zijnen-tijd 
niet zeer algemeen was. On
der de gebreken, die men in 
zijne treurspelen en in zijn 
gedicht de zegepralende 
Kerk waarneemt, moet men 
toestemmen, dat er inde eer
ste wel gekozene tooneelen, 
belangrijke standpunten voor
komen, en dat men in zijn 
dichtstuk, te midden van 
verscheidene aan zijn onder-
3 
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werp vreemde verdichtselen, 
wel geslagene verzen > en voor 
den tijd, Waarin hij leefde, 
vrij schooné beschrijvingen 
aantreft. BILLAK» overleed 
te Parijs in 16JL&. 

BHAARB (PETRUS) , den 
16 Februarij 1653 te Emèe 
in het fransch dep.1 May* 
enne geboren, ging, na zij
ne studiën te Parijs vol-
bragt te hebben, in 1671, 
ih den ouderdom ym 18 ja* 
ïcn, in de congregatie van 
het oratorium. Hy ' verliet 
dezelve eenige jaren daarna, 
en omhelsde den geestelijken 
staat. Na het diakonaat ont
vangen^ te hebben,'wijdde 
J"J *«*. *<* veel ijver San 
net predikambt toe. In 1681 
ontving hij de pr i e s t e r i i j k e 
wijding, en eenigen tijd 
aaama begaf hij J p h n a i r 
Alem, tot den Heer ï Ï Ï 
WE^benoemd Bisschop van 
ë tan v a n PerM™ 

. f e / f f i Volgde hem tofc 

^>f^t Bij zich, wijl 
voeIen s n i e t o V e r e e n k w a m * n 

«te WE, S \ - F W ^ mat 

Ö 5 > B ^c« naar i V « e 
W te Ï V ^ , begai 
:„c? *<* ^ee»» scheep, be> 

fpfK fazureM, Smuria , 

vip*! n a Aie lm^&izm 

In Fraèkrijh teruggekeerd, 
hield hij zich niet de gewij
de bedieningen en den pre-
dikdienst pezig, was in 
Verscheidene kerken yé-
zaam, en voornamelijk ia 
de parochie van Suint-M' 
enne du Mont, waar zieii 
veroorloofd" hebbende, MI 
een wérk, ht Beest mtè 
zeven Korens enz. genaamd, 
een hevig en alle autjt 
buitengaande hèééfh 
tegen de hsêtfjf ^ 
drukken, w a i i f ' » 5 
te Tours, akaav Wj ««» 
bevond, aangeteto' <* £ 
de gevangenisdiBts« 
slofen. Naar P a g / , 

waard, bief J>0'" u 

neer men ^ « & r e e g 

i n 1698 de vergu^ ' S T , 

zich naaï a? a \ ? n \ & . 

delijk werd > ^ " .*« 
op Verzoek van 1^ iK 

gegeven. W » ^ ?1C 
zijns levens, W» , „J fleer 

nen bloedverwant JJ 
dier plaats, «F ' a l" 
in 1726 overleed. 

'wou*' , i n ^ 6 3 ' t e
J n # 

cfcr//* geboren-, en d „ 

was reeds zeer vw S i, 

stuurde n o g J 0 ^ J 
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f die hem tot z i j n e n secretaris 
benoemde. N a den dood van 
P a o ™ , w^gerde BovEa* 
degzelfs onvolger, ö i e Q^ 
IAUD-VAKBNNES verachtte» 
hem in zijnen dienst te hou
den. Deze begaf zich als, 
toen naar de Vereenigite Sla» 
ten, alwaar hij tot aan zij
nen dood, van de jaarwedde 
leefde, welke PETHIÖN hem 
had toegelegd. Onder den 
naam van dien hatelijken man, 
heeft men in 1821 Gedenk-' 
sc/irfflen in het licht gege
ven , die niet van hem zijn. 
Behalve zijne Rapports aan 
de gemeente en aan de con« 
ventïe, heeft BILLAUB-VA.-
BENNES nog in het licht ge
geven: 1.° Despotisme des 
Ministres (Wïïïekeimgfaid 
tier Ministers), 1790, in 
g.vo — 2.° EUmeiis de Re-
puUieanisme {Grondregels 
van Gemeenelestgezindïieiü), 
1703, in S.vo 

Btudié'n in het collegie van 
Jtiitty. In 1792 tot l id der 
gemeente van Parijs be
noemd, werd hij algemeen 
als een der voornaamste aan
hitsers, van de September» 
moorden beschouwd; daarna 
lid der conventie geworden, 
«stemde hij niet alleen voor 
den dood des konings, maar 
verzette er zich tegen, dat 
men heni verdedigers zoude 
geven. Hij kwam in het 
comité van algemeene wel
zijn, welker woede hij zelfs 
vermeerderde. Na den 9 
Thermidor werd hij, met COL-
XOT B'HERBOIS naar Cayenne 
verbannen, en van 'dien oo-
genblik af was zijn leven 
eene aaneenschakeling van 
Bomaneske gebeurtenissen. 
De plaats zijner gevangen
schap ontsnapt, begaf hij zich 
naar Mexico, kwam, als ie
mand die zijne gelofte reeds 
heeft afgelegd, onder den 
naam van POLYCARPUSVARE-
SJAS, in het Dominikaner-
Klooster van Porlo-Bico: het 
"was op dat tijdstip, dat de 
Spaan sche Coionïën tegen het 
moederland opstonden. BIL-
X.AUB-VARENNES omhelsde do 
partij der opstandelingen, en 
meer dan eens stond hij op 
het punt, om in het lot te 
declen, dat voor derzelver 
gevangene- aanvoerders be
klemd was. Verpligt,. om het 
vaste land te ©ntvlugten, 
ging hij CGÏIC schuilplaats 
vragen aan JPETIHON , toen-
Jiiünls president xm ïEaïii^ 

'W 

BlIAAUJDEI. (JoiNNEH BAP» 
TISTA) , werd den 25 Janua-
rij 1751 te Scrvon bij Bainte 
Mene/iotdégehamri. Hij stu
deerde te Varennes en ver
volgens te Reims, kwam in 
deze stad op hefc Seminarie 
en maakte daar zulke vorde
ringen , dat hij in 1779 tot 
Priester gewijd werd, en ee» 
ïiïgen tijd aïs bestuurder op 
het Seminarie gebleven zijn-
do, werd hij vervolgen* als 
Vicaris naar Buzawj gezon
den, waar hij achtercÉnvol-
gons! Ac npens!aandcpastoiïj-< 
4 
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én van ISlisy-U-Compte én 
van JSspourdonbeMeedde. De 
weigering van den eed in 
1791 noodzaakte hem het vol
gende jaar Prankrijk te ver
laten, en niet zonder groot 
gevaar ontsnapte hij aan de 
gewelddadigheden, en slag
tingen, die het tijdvak der 
verbanning kenschetsten. De 
Nederlanden, vervolgens 
Westfalen, boden hem beur
telings eene schuilplaats, 
aan, maar de wensch, om zij
nen landgénooten nuttig 'te 
a-ijn deed hem de gestreng
heid der tijden trotseren. Hij 
kwam in den zomer vanl795 

tfl1B-^^ en na in 
het geheim den dienst waar 
genomentehebbenindeBis! 
dommen van Kaprijk,Tm 

h y Z i c h i n i 7 9 6 i i ^ t
z e w e 

verlief V„y • l e t ""«et 

«e* werk 1!;t J ^ e n 0 V e r a a n 

den £ Z e ïnoeijelijke tij-

•Mi '«&' S J s , r k e 

k«/ e n .derzelver omstre-

» « d e r e n S 0 f
1

O , ï d e r s t e u n ^ , 
hi z X ^ ~ C T ï e k e e r<*Meed 

J * l c h fa,J ««en beminnen. 

Hij moedigde vele afgevalk-
ne Priesters aan zien. wêtr 
te bekeeren. Nooit was Ij 
in zijne ijver terug te hoi-
den, en de vervolgingen ie 
van het Directorium ttoff» 
hem niet. Hij was mei 
oorzaak der oprigtingvanJut 
Seminarie van Meniietilkb 
1797, hetwelk door to^J: 
LABRÜSSE bestuurd Hrerd. Hij 
.begunstigde op dezelfde »U*> 
andere goede i n ^ » " 
het tijdvak vmht&nff 

zich aan denieuffeordê  
zakenonderwierM»^ 

stand bragt, om ^ 

rigtingder^ftelk 

men het weesc
nn.ptytwe& 

dankennwf « S ^ 

zig hield. »«;dev0i$iflbS 
dezelve \ 1 J g - r f * f 

stand bragt. »Jal inF.. 
verbannen M f ^ * 

Ie diensten. *" ie va» 
het kleine s j g , w * f 
MememlU »a a rJlig # 
plaatst, ^ ^ t e ^ ' 1 ' daarna noodzaakt ,f6 „ 
zerlijk d e k * * ' J > 
sluiten. D B ^ V ' 
Werd Pastoor r a n ^ e 
ontving aldaar «f i^ef. 
k a n t e n W ^ f ^ 
vaartgangers. *«, . z e I * 
gaf hi j , of deed J ^ J 
gen ' uitgeven, J * ftt-
len dienst met eene* 
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moeiden ijver uit. Zijne eer
ste zorg na de herstelling 
was, om het kleine Seminarie 
van Lièsse weder te herstel
len. Hij vergrootte en onder*; 
steunde het gesticht endeed 
er te gelijker tijd de goede 
orde en de godsvrucht herle
ven. Hij was het ook, die, 
in 1824» het thans zoo bloei-
jend Seminarie van JLaon op* 
rigtte. De vrome gemeente der 
onderwijzendej zusters van 
SaintMr me kanton van Sisso* 
•ne is aan hem ook haren eer
sten oorsprong verschuldigd. 
Indien andere door hem begon
nen werken niet dien uitslag 
gehad hebben, dien hij ver
wachtte, zoo zijn de omstan
digheden daarvan de voor
naamste oorzaak. Wij zul
len niet van de diepe gods
vrucht van den Heer: BJLI.AU-
TSEU , van de levendigheid 
zijns Geloofs, van zijnen 
geest van versterving en ar
moede , van zijne gehechtheid 
aan de regels der tucht en van 
xijne liefdadigheid, spreken. 
Deze en andere deugden waar
van hij een voorbeeld heeft ge
geven, zijn met eenige uit
weiding te Soissons in het 
licht verschenen, ineenele
vensschets, die zonder twijfel, 
van tanen geestelijken vriend 
en medegezel der werken van 
de Heer BILLAUDEL afkoms
tig is. Wij hebben slechts 
de voornaamste en te gelijk 
de gewigtigste daden, door 
de wijsheid, die er overal in 
doorstraalt en door debljzon-

W 

derheden waarin hij treedt, 
uit deze aaoteekening ont
leend. De Abt BuJlvmi. 
bezweek den 22 November 
1827, aan_ eene smartelijke 
ziekte; zijn dood v,m ^ea 
stichtelijk als zijn W©a ga_ 
weest was. De levensschets 
is verzeld van aanmerkin
gen, in welke men de voor
naamste gebeurtenissen van 
de omwenteling herinnert, 
en in welke men eenige 
deugdzame geestelijken van 
diezelfde omstreken leert 
kennen, als: JOZEF DUGUET 
oud Pastoor van Parfonde-
val, en overste van het Se* 
minarie van Soïsson, over* 
leden den 22 December 1807; 
LODEWIJK DANTHENY, Mon
nik van haoih door de op
standelingen in 1795 gevan
gen genomen en den 26 De
cember ter dood gebragt; KA
BEL LABRUSSE, Monnik te La-
on , overleden in 1808 j de Abt 
CHAKLET , Monnik van Saint-
Queniin} overleden in 1826; 
den abt DE BEAUKEGARD Groot-
Vicaris teLaon, en vervolgens 
te Soisson overleden den 21 
Junij 1827, enz» Wij kunnen 
slechts in het voorbij gaan, de
ze Geestelijken aanstippen en 
wij zijn verpligt naar de zoo
wel naauwkeurige als fraaije 
levensschets te verwijzen. 

BILLAÜT (ADAM), bekend 
onder den naam van maitre 
ADAM {ADAM-Baat otMees-
ter ADAM) , op het einde der 
regering van LODEWIJK XIII . 
5 
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*»n het begin Van LODEWMK 
XIV., een schrijnwerker té 
•jtfevërsy werd door de dich
ters, van! zijnen tijd, dé 
VitiëiLÏüs, aaü dé sckaaf-
Mnli genoemd. Èüj maak
te Vérjièn te midden zij
ner' gereedschappen én ftês-
Schén. De Kardinaal JöÈ 
'BtcsÉtlÊtri %n de hertog 
van Oiïlëdns' gaven hem 
jaarwedden. Zlijtie ChevlU 
les (Pijnen) ,c ïn 4.to, zij
ne ViïebxeqWn ' (Spp'Mer^ 
loor) in l2.njó enz; wérdëii 
zeer gezocht. Örider éené 
menigte^ ylatte uitdrukking 
gen, vindt meö éenige ge
lukkige perzen in dezelve. 

tem*™ {Zoödra hetl%M)is 
b*J iedereen bekend. Vo t / r ï 
»E haalt mét lof een rondeau 
aan, dat aldus begintj 

•: iiüJöïS0 ' comme«»Pa-

' S W heeft" ïn ÏS06 een 
fteU!1^fö «ndér dént£ 

S e J i n p l i c h t gegeven, 

Jg* M verblijf van Versaii 
***> «ooit had willen verlaten. 

^ f e COfl ^ ? A N N ^ 'BAPTK-
A^O D K W W«'TOZEP)S den31 

Januarij 1765 te Parijs gt-
boren \ én den 16 Julij 1825, 
als oudste der advokateaw 
gemelde stad aldaar overle
den 5 w,èrd ten tijde der om
wenteling y als plaatsvet» 
gerid afgevaardigde bij kh 
fionale yërgaderihgbenoerâ  
ntaar nam gèehe zftfing i 
dezelve. Zijne gema(ig»« 
blonk in die tijden van i»-
schrikking» bijzo*.^ 
Voor de crimiJia/« tefm-
k e h ' v a n ' P a ^ ^ ^ Co(iversch*''pHedin 

gen uitgésp*11' d l \ £ 
zijne talent»en » « £ 
mérischenliefAe « * • « £ 
eer versrfe». J 

Was hit de jerdcdig^ 

Van o.entcom% ieam 

»«*$»•? 
eer. 4Jöe " °cïlattoaetiii« 

zoo als: l'„ ,„v h08JU>4> bet, ••*^^rsu*j 
én door-&*&* i' 8i« 
Noord-Amerika.'%^3; 

Weitel&ke kust ̂  p. 

«1^1795, 3 dIA>jeJ!# 

Atlas in 4.» 7 4 : V » 

Euphraat, 18W» *^A*; 

-mr, ^00 - *8ftl•' 
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in 8.vo — 6.° Zamenzwering 
van CATXLIXA tegen de Ro-
ineinsche Republiek, door SA-
MJSTIUS, nieuwe vertaling, 
1795 , in ie.»» — Voorts de 
volgende oorspronkelijkewer-
leen: 7.* Voyage du lieute-
nant TIMBERLAKE , chéz les 
Sauvages haUtdns du Hord 
de 1'Ajnérique (Reis van den 
luitenant TiMBEntAKE, on-
der de iïilde leiooners van 
/iet Noorden van Amerika), 
1797, in 18.ino _ 8.° Re-
cueil des plaidoyers dé M-
31. (xVlGJiAMi père etjils, 
GAYKAL, CIIAVVEAV-LAGAR-
DE et ÉIZ.ZECOQ,, peur les 
S. S. BOVEGET, notaires a 
Passy etc. (Verzameling der 
pleitgedingen der Heeren 
GvlcilAiw, vader en zoon, 
GAYKAL , CHAWEAU - LA-
GABJOE en JB/jDiEcoft, voor 
de Heeren ROVÉGET , nota
rissen te Passy, enz.) 1810 
in 4-to — 9,° Quelques con-
sideratións sur les tyrannies 
diversen, qui ont' precédé la 
reslauration, sur Ie gouver
nement royal, et sur la der-
nière tyrannie impériale, 
(Menige overwegingen over 
de verschillende dwingelan-
dijk'n, die de herstelling van 
het wettige gezag zijn noor* 
afgegaan, over het konink
lijke ' lestmir, en over de 
laatste keizerlijke dwtttqe-
ImuliJ)* 1815, iuS.vo—..10.° 
Vu Frangais u Vltomrahle 
lord, WELLINGTON sur m 
lettre du 23 Septemlre der-' 
nkr ,\ fimi CusTEmEAGlIt 
(Km Jt'ramch.mmi, mm dm 

achtbaren tordWrEii,mGTojsr> 
over deszelf» hHqf m n den 
23 September a. am hrd 
CASTELBEAGH). D e z e hvie£ 
was betrekkelijk het W e~ 
nemen der voorwerpen van. 
kunst, uit het museum van 
Parijs. BIH-ECOQ wederi eg
de denzelven, met even zoo 
véle schranderheid als vader
landsliefde; hij heeft daar
enboven nog eene uitgave be
zorgd van dé JP/iarsalia van 
IrfjCANUs, in Fransche ver
zen vertaald door BJRÊBEUF , 
vergezeld met den tekst, iiit 
de beste uitgaven overgeno
men, met het leven der bei
de dichters, en beoordeelen-
de , aanmerkingen op hunne 
voortbrengselen, In 1816 ont
stond er een geschil tusscheti 
BIM-ECOQ en den graaf UECA-
KAMAN, pair van Frankrijk: 
in zijn pleitgeding over het 
testament van den prins D'HB-
w s , had de eerste gezegd, 
dat mi CAKAIWANS gunstbe
wijzen van Bo.NAPARTK had
den ontvangen; en hij was 
verpligt zulks te bewijzen, 
in eerien brief, Welke in de 
dagbladen is verschenen. In 
de zaak der hertogin DE MON-
TEBEMW» , heeft hij deregten 
en de wettigheid van de kin
deren dier Dame verdedigd. 

BlLMRBEC '(EoMSTANTtlN 
TON) Luitenant - Oeneraal ïn. 
Pruislsehen diemjt, te Jani-
kow in 1713 geboren, kwam 
ïn 1737 in het nieuwe Regi
ment van PrinsltasnitiK,en 
werd bil bctaelve achtereen-
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volgend, Luitenant, Kapi-
ein Majoor, Luitenant-Ko
lonel ; hij onderscheidde zich 
in het beleg van Praag, te 
Pirna, in de veldslagen van 
Reickenberg, KolZin, 'Cun~ 
nersdorf, en bij het gevecht 
vmNimfotrff, alwaar hij dè 
orde van verdienste ontving, 
in 1772 werd hij tot Gene-
raal-Majoor en bevelhebber 
van het Regiment van Kosen 
en in 1784 tot Luitenant-
Generaal en Bidder van den 
Zwarten-Adelaar benoemd. 
Hij overleed in 1785. 

^ J11.W of Bauw. (JACOBUS 

*W». vader landvoogd was , 
geboren, «verleed in 1581 ' 
te.Parijs, bij 4 N E B R . an ' 

S2 die ™« <*«* hei* 
van Pehlr, m H ' ISIDORUS 
ISfféM^T^' e Qvandenhei-

** Wet degr " 1 ^ z iJn b e " 

K^rtrinder 
• S ! > L ^ k k m g e n . Hijver-

«** o ^ r den titel van 05-

servalionès «acm, 1585,ia 
fol. geleerde aanteekenisj» 
in het licht. Zijn levenk 
door CHATABD in het Laijji 
beschreven, Parijs, W, 
in 4.° Men vindt hel* 
aan 'het: einde der werken'»' 
den H. GRWowsa.wnN® 
anzë, in de uitgave vanlJÖ 

B l L M o f BttLï(XlCOBUS), 

een Jesuit te « f * < 
in1602 geboren *»%* 
in 1679 overkH^00 

groot fmdéfaW**' 
Een in ****££! 
waarvan W ^ W J 

het meest bekende is. 

het dorp f * ' ^ > 
het msdomM0f'J 

boren, g * * * ^ ^ 

ner orde. »y . n «el-
mët moed de {JJ ^ 
ke de AartsbisschopJ^ 

stelde, om ^ J J j j w r 

S k al? H e r v o ^ ï 
MELANCHTHON, eu f < 
werd in naam f er s .telt 
lijkheid en der• U ^ 
van IteuUn, &%»* 
gezonden, omver^Ë^ 
ongeregeldheden * ƒ -

welke va. Aie,\ijn»(f: 
hadden; hÖspfVatde*'1' zoo veel kracht, ^ 



B I L . 3 4 9 

zer den afvalligen Aartsbis
schop, voor vervallen ver
klaarde van de keurvorste-
lijke waardigheid. Die zelf
de Vorst maakte van zij
nen dienst gebruik in ver
schillende conferentiën, te 
Worms, Augsburg en Re
gensburg gehouden. De nieu
we Aartsbisschop van Keu
len ADOLF VON SCHAUEN- ' 
BUHCt, die zich in 1551 naar 
het Concilie van Trente be
gaf, nam hem derwaarts 
mede als zijnen Theologant, 
en hij verscheen aldaar met 
onderscheiding. In zijn va
derland teruggekeerd, ge
bruikte hij zijnen invloed 
bij de Keulsche regering, om 
er de Jesuiten toe te laten, 
die er van pas kwamen, 
om den voortgang der kette
rijen te stuiten. De nieuwe 
Aartsbisschop benoemde hem 
tot zijnen Vikaris - Generaal 
en Suffragaan» Hij overleed 
in 1557 alvorens bezit van 
die waardigheid te nemen. 
Men heeft van hem eenïge 
wederleggende godgeleerde 
werken, en eene Mede op 
de Besnijdenis des Meeren, 
welke hij in de Kerkver
gadering van Trente uit
sprak, en welke in de Kerk
vergaderingen van, Pater 
LABBE 14.e deel voorkomt. 
Hij heeft eene Gescliiedenis 
van het Concilie van Tren
te geschreven, welke in 
handschrift bij de Paters 
Karmelieten van Keulen is 
olijven berusten. Het zijn 
memoriën, van hétgene, wat 

er onder zijne o o g e n i n d i e 
Kerkvergadering w a s v o o r . 
gevallen; dezelve 2 | j n w a a r . 
dig, het licht te jsien, 

BlM.iKGSI.EY (HENDRIK) ©en 

beroemd Engelsch wiskuns
tenaar, en, onder de rege
ring van ELIZABETH, Lord-
Maijor van Londen, was te 
Kantelberg geboren. Hij 
studeerde gedurende drie ja
ren te Oajbrd en kwam ge
durende dien tijd in zeer 
naauwe vriendschap met ee-
nen grooten wiskunstenaar 
WHITEHEAD genaamd, die 
aldaar een Augustijner Mon
nik was. BiLt.iKGSi.EY werd 
daarna aan zijne studiën ont
trokken, om bij eenen hoe» 
denmaker te Londen, des-
zelfs beroep te leeren. Hij 
Verrijkte zich in het vervolg 
zoo zeer door zijnen handel, 
dat men hem 'in 1597 tot 
Lord - Maijor benoemde, en 
tot den adelstand verhief. 
Toen, onder de regering van 
HENDniK VIII . , ae kloos
ter» vernietigd werden, ont
ving BILMNCSLEY zijnen ou
den vriend WHITEHEAD aan 
zijn huis, en verzorgde hem 
aldaar tot aan deszelfs dood. 
BU.MNG8I.EY maakte geduren
de dien tijd zeer groote vor
deringen in de wiskunde, 
en toen WinTEiiEAD op het 
punt was van te sterven» 
stelde hij hem al zijne wis
kundige waarnemingen ter. 
hand, met de aanmerkingen s 
die hij met zeer veel zorg , 
op de grondbeginselen va» 

http://BlM.iKGSI.EY
http://BiLt.iKGSi.EY
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EÜCHDES had gemaakt. BIL-
MNGSLEY overleed hoog be
jaard te Londen, den 22 No
vember 1706, na in 1570 te 
Zonden eene vertaling in het 
Engelsch in foi, der Grondre-
gelsjxmMucLims met ver
scheidene aanteekeningen in 
het licht te hebben gegeven. 

BuMNGTON ( M I S T R E S S ) , 
een -der grootste zangeres
sen , die met eéne CATALANI 
en MARA wedijverde. Zij 
was de dochter van eenen 
zekeren Duitschen reizenden 
toonkunstenaar, WEICHSEI. 
genaamd, die haar mede naar 

eerste edeïdenkemt ' l 

«eel ,Van BrurThne T 

1786 weid J " i » \ h e t *** 
vent ƒ -aJ "9 h e t C^» 

vvaarïoosd h J 1 n Z e e r T 
g ^ zü L k Daarop, be-

' » f e * in Londen te da„Ten 

J»d,oalwaarZ i jmetalgemee-

ïti»J!i 1 7 9 4 reisde zii ter 

talent naat JWiè', alrat 
haar evenzeer grooto m 
ten deel viel, en waarif 
hare muzikale ontwittaij 
voltooide. Voor hettwigt 
was deze. zangeres «e 
even zoo groote Virtuoieii 
buitensporigheden als in i 
kunst. Door'dezelvewd 
tigde zij het leren m h 
ren man, die in Mm 
leed;, zij huwde Jaarna»' 
Aonon eenen Heer ** , 
Lyon, en zettexiéMM 
Venetkmek neder» Am 
reeds in 1801 verscheen zy 

weder i n J ^ J f t ï ' stond zijindengteWta 
harer bevalligheid, enjon 
met het beste gevolg aaj 
beide i w * - r ï 3 3 
Voor het overige feaM J 

H a a f ecngenoof ^ 

ten verlate»» o.e«j ^ 
bleef achteï, tot ^ ^ 
haren dood, f $&. 
moedelijk g ^ J ¥ 
gen, en berortW ov ^ 
| ebeurde ,h a ar l )^g # 
naar haren man te ̂  ,-
iix ^««.-Ieed « i l h l i * 

in •-.:"" 
tiitc 

TAtAMverreonoei—-11 
in omvang der steî  el. 
lijkheiddestoons,*^)» 
tende buigingen» nj ^ 
de versieringen; j ' ^ 
kale kunde heeft « f l 

verre overtroffen. 

Zij overleed w »"" > 

zielde n i ^ g > " 
moest ZJJ 6u K i ^ h 
TAI.AM verre onderdo» {p 
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BlIAON ••(FBANCÏUÖÜS BE) 
leefde te Rome in dezestien-,, 
de eeuw, in hoedanigheid 
van secretaris van den Kar
dinaal JoANNES DU BEMIAY-
LANGEY. Men schreef te zij
nen tijde veel voor en tegen 
de sekse. BILLON nam de 
verdediging derzelve op zichj 
ïn een allegorisch werk ten 
titel voerende: De onowr*> 
minnelijke schans der eer en 
deugd der .vrouwen, in vier, 
holwerhen verdeeld- Er zijn 
verscheidene uitgaven van dit 
oorspronkelijke voortbreng
sel geweest, hetwelk een 
der buitensporigste i s , dat de 
mensclielijke geest ooit heeft 
voortgebragt» en dal juist 
daardoor aan den schrijver van 
hetzelve eene beruchtheid 
heeft verschaft, die zeker 
niemand hem zal willen be* 
nijden. 

BIMCOT (JOANNES), een 
Priester uit het Bisdom Be-
eangon, te Dole ïn Fran- j 
c&e-Comté in Ï709 geboren , 
is bekend door Leerreden, 
welke hij voor de Zondagen 
en voornaamste Mesten des 
jaars zaménsteMe, welke 
dikwerf herdrukt zijn, en 
waarvan de voornaamste uit
gave is die van Lyon, 1785 
5 dl.n in l2 . m », dezelve zijn 
in het Hoogduitschvertaald» 
Augshirg, 1774, 4 dL« in 
8«vo Hij is te Macherans 
«» het Bisdom Besa?ipon in 
3767 overleden. 

BIUOUET (PmMPPüs).» eeh 

Benedüctgner Jadliriow der 
congregafce van denH-MAU-. 
ntrs, te Rouanen i t t m $ 
geboren, legde i„ 1 7 0 2 . n d 
Abdij van onze lieve Vrouw 
van Lire zijne gelofte af. 
Door zjjnen geest en de ver
scheidenheid zijner talenten 
onderscheiden, zou hij do 
Kerk met verscheidene* nut
tige werken hebben kunnen 
verrijken, indien eene bui
tengewone inspann ing en ijver 
voor zijne studiën, hem in 
den bloei zijner jaren niet 
had weggemaaid. Hij over
leed den 2 Maart 1720 in 
den ouderdom van slechts 36 
jaren. Naauwelijks had hij 
er 2S bereikt, toen hij in 
1712» de Hebreeuwsche taal, 
in de Abdij van den H. STE-
PHANUS vmCaen, onderwees» 
alwaar hij in het volgende jaar 
den leerstoel der Rhetoriea, 
bekleedde. Toen de Heer 
PnousTEitj, Hoogleeraar in 
de regten aan de Universiteit 
van Oxford, aan de Bene-
diktijnen van Órleatu zijne 
bibliotheek had gelegateerd, 
op voorwaarde van dezelve? 
publiek te maken, zoo werd 
B11.1.0UEÏ tot Bibliothecaris 
verkozen; en eene zijner eer
ste zorgen was, de Catalo
gus dier Bibliotheek op te 
maken, die in 1721 doop 
MERI vervolge en in het licht 
gegeven i s . BaLOUET is te 
Orleans overleden zonder; 
eenige werken na te laten. 

BUXPART (KATVRT, KENA-
TUS) den 8 Januawj 1685 te 
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Beviri, een stadje aan de 
Maas, in hetFrarischeDëp. 
van dien naam geboren, ging 
in de orde der Dominikaneh, 
onderwees bij dezelve met 
roem de godgeleerdheid, en 
Werd tot driemalen toe' als 
provinciaal verkozen, en 
overleed te Reviü Aen 20 
Jannarij 1757. Men heeft 
van hem eene Verhandeling 
óver de Godgeleerdheid 
(CoursdeThéologie), Luik , 
1746 — 1751, 19 dl.n in 
«•vo; dezelve is herdrukt te 
Venetië en te Wurtzbitrg in 
3 dl.» in fol. Pater BincuART , 
hecht zich meer aan de school-
^ e ^ r e d e k u n d i g e , dan 

fis c 2 e ^ : 

doorSde S - l d geworden , 

ff flïïS? j» d« Kerkelij-

JTV0* «ij er een groot <re-

Snen aan/fer^^S g e n orde-broeder ontleend 

w * * der Verhandeling, 

jE tó , W54, 6dl.nin8,t« 
komen deze thesis niet voor. 

BiMiY. — Zie BIUF, 

• 'Bas of Bitsms (I» 
WIJK VAN) een HolIaiÉA 
óntléedkundige der «w-
tiende eeuw, gaat vwrA" 
uitvinder door eenernfew8 

wijze, om ligchamen_teont
leden, en van eengehek,* 
Se lijken vooibeèrftek 
hoeden, * * « " » £ 
zelverbutoaarah«rffórf')e; 
Souden , > * « £ • 

^ ; **•?•£ "-
vaardigde, besroiV\i On
lang in to^erf£hS 

'0«M«r ^r^fjr 1660, in 

a l I e in.1692,, e „. 
vereeniga w «• 

B,I.SON ( T f l 0 M ± { S 
Bisschop van J d e n ^ 
van waar h« ^ d * 
van r ^ / ^ f j r i n f 
plaatst, stond *» j , 
ting bij koning W ^ K 
die S bem«?t£» 
des Bijbels'«JJJ&, * 
belastte, M f e V 
fol. Men heeft " > 
dere werken van h ^ > ; 

lijk een O^rde^J f 

hem. Hij overijl 
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BINEB (JOZEF) j een Hoog-

duitsche Jesuit, in 1778 o-
verleden, heeft een uitmun
tend werk in het licht gege
ven, hetwelk ten titel voert: 
Apparatus eruditionis adju-
risprudentiam pr&sertim, ec-
clesiasticam, partes XIII» 
De vijfde uitgave daarvan, 
is van Augshurg, 1766 — 
1767, 7dl.nin4.to Het zijn 
jaarboeken, vol nasporingen 
en daadzaken, welke men 
elders niet aantreft, tenmin
ste niet op eene wijze ver
zameld, zoo als in dit werk. 

BINET (STEPHANÜS) , een 
Jesuit, te Dij on geboren, 
en te Parijs, in 1639, in 
den ouderdom van 71 jaren 
overleden, gaf Levensbe» 
schryvingen der Heiligen en 
andere werken in het licht, 
die in eenen wijdloopigen en 
onnaauwkeurigen stijl ge
schreven zijn. ZijneProeve 
over de wonderen der na' 
tuur , in 4. t0 onder den naam 
van BENATUS FKANCISCUS uit
gegeven , wordt het meest op 
prijs gesteld. Deze schrijver 
was ten minste zeer vrucht
baar. De lijst zijner wer
ken, het geestelijk leven be
treffende, beslaat eene gehee-
le halve zijde in fol. van het 
Woordenboek van MOKEBI. 

BINET (FRANCISCUS) , alge
meen Overste der Minder
broeders, was eerst een Be
nedictijner geweest. In het 
^9*.stt

e Jaa*" van zijnen ouder-
• ,*V. Do;!,. X 

dom, o m h e l s hij de instel-

onder d e s z e l f ^ C " S ^ e f 

igctée) den W Ï 3 S S 
Hy werd achtereenvo]K8Ilcl 
procureur-generaal, en alee* 
meen Overste dier orde, en 
overleed in 1520, in den 
geur van heiligheid. 

BINET (CMITMUS) , te Beau-
vais in de zestiende eeuw 
geboren; advofciat bij het 
parlement van Parijs, de 
bewonderaar en vriend van 
RONSABD, wiens volledige 
werken hij in het licht gaf» 
met weglating echter der he
kelingen tegen het hof van 
KAKEL IX. Men heeft van 
hem verscheidene Gedichten 
achter de Werken van JOAN-
NES DE* LA PÉRÜSE gedrukt, 
Parijs 1573 in 16.mo Zjj n e 
voornaamste werken zijn: 
1.° Ditcourt tur la vie de 
PIERRE ROXSAR» (Bedevoe» 
ring over het levert van PE
TRUS BOSSARD); Purijs, 
1586, in 4.to _ »^tm& 
vertaling uit het Latijn in 
het Fransch van JOAOTËS B O 
RAT van de Orakels der twaalf 
Bibyllen, portret naar het 
leven, door JOANNES RAEEÏ., 
Parijs, 1586, in fol. —- Jo* 
ANNES BINET, zijn oom, in 
1553 overleden, een goed» 
regtsgeleerde, maakteookla-
tijnsche en Fransche verzen, 
— PETRUS BINET , zïjn broe
der , die jong in 15.34 ïs over
leden » deelde in dfctl aanïêg 
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1718,-1719 én 1720,iiiw 
deeltje in 12.mo is gedruti, 
In;. verscheidene zeetoglet 
toonde hij zich zijnen vk 
waardig. Tot de eerste» 
gen-der militaire zeemagt̂  
klommen, werd hi) in 1756 
tegen het Fransche smalW 
uitgezonden, Waarow &• 
MSSONNIÈRK het bevel «ff 
de» ten ^inde de inneraag 
van Mahon te beletten;« 
den' 20 Md werd ei f 
Slag; geleverd b*f*Z 

aftQgt. t e ' W - « J g ? 
hij teLonk^^f" 
m e n , werd DIJ "' 
krijgsraad veïoordeeW, J 
doodgeschoten j e £ rflai 

izijner familie voor de dicht
kunde. Men kent van hem 
de Gelofte vw denmsscher 
uan NEPTWVS , en eenige 
andere klinkdichten j , door 
CIAUDIUS BINET, in een zij
ner . werken de Vermaken 
vaii het landleven 1 bijeen' 
verzameld, Parijs, 1583. 

BINET (RENATUS) , .Koog-
leeraar der oude universi
teit van Parijs ? waarvan hij 
tweemalen Rectöjj was,» en 
daarna opziener van het ly
ceum BONAPARTE. Zijn', ge-
heelen levensloop Jsan men 
met deze weinige woördeni 
uitdrukken: » H§ heeft ge
durende zestig jaren als hoog-
leeraar gefungeerd."^ BïNET 
heeft door de Vertalingen in 
liet Iranschvan^iRGmosöö 
HORATIUS , die tot dus verre 
de beste zijn, welke inonrijm 
Jestaan, groote diensten aan 
het onderwijs he.wezep, en 
daardoor aanspraak op dé afc 
^nieene achting Verworven. 
«9 }8 zeef hoog bejaard te 
Pa™M m 1812 Qïet&dm. 

* > u T ^ 0 * s ) , een Ën-
gelsche admiraal, door zijne 
Wgelukken vermaard, Was de zoon v a ^ d M l u k._ 

^ n
d q f i fderdom van 70 ja-

ten overleden, en wiens togt || boren , is «- - ^ 
n«W; Sicilië, i„ de jaren « verscheidene W&*' 

ÏIB? £e?e
17e r^ j t ii , s : e? «S» ^eds sedert ïanff « P £ 0 * 1 

»TedlW?'. , D£ dD,Dd,dès admiraals was « » « g „ z i j «ft, 
ies t f l d a t d e E«S;el/chen Bwo gedood hebben, » ^ V , , K A 
Ce M \ b e t e r 7 a B bediend," «eidl een hoveling *°*>Ly^df-6 Zlch w « de aanhoudende rampen zijner zeemagt »* 

Het ; vonnis •»- . . 

w.erd J ? ^ . ** «r 
uitvoer ««Wpjr t tga l , 
ter v^ooping»^ 
de Enge^ p 2L^ 
waarmede ^ e J C 7 J i e i . 
laden waren, g e j

i e t 6 . 
ben, slechts J n \ n W 
hebhen g e ^ ^ n i e i 
Fransche **»*>£ rfta. 
genoeg genadei-at^J 

?odgcHe' 

„iteeneadeHijkei^vaa 

BlNGHAM 

1715 te #'#«?:fo»il 

de schrijd Joot 

•at* 
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PEIUGRINUS BINÖHAM , zijnen 
zoon, onder den titel van 
Verhandelingen, Proeven en 

. Leerreden, voorafgegaan door 
zijne Levensschels, 1801, 
2 dl.n in 8-vo in het, licht 
gegeven. De stukken waar
uit deze verzameling bestaat, 
zijn: 1.° Verhandeling over 
het •Millenium, of gevoelen 
der aanhangers van het stel
sel , dat de aarde na het 
laatste oordeel, duizend ja
ren lang een paradijs zou 
zijn, 1772, naamloos. — 
2.° Verdediging der Angli-
haansche leer en liturgie, 
naar aanleiding der ver
dediging van TuEOPMJtLVS 
LIXSSAY, 1774. — 3,o Bis-
sertationesapocalyptictë. De 
schrijver beweert in dezelve, 
dat . de heilige JOANNES de 
Ware schrijver van het Boek 
der Openbaring i s ; dat niet 
de Paus maar MAHÓMED de 
antichrist i s , dat niet Rome, 
maar Konstanlinopel het Ba* 
Itylon der voorzegging is . 
Hj}j deelt ïn bet gevoelen der 
Millenarissun, met uitzon
dering echter; dat volgens 
hem het Millenium of dui
zendjarig rijk nog niet be
gonnen ïs. Deze godgeleer
de , aan wien nien vele kunde, 
met eenen zweem van dwee-
perij doormengd niet kan 
weigeren, overleed in het 
jaar ISOO te Pimpern, alwaar 
hij Rector der parochie was. 

BINOHAM (JOZEF) , een ge
leerde Engelsehe geestelijke, 
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te WakqfMd in l 6 6 2 g e b o , 
ren, heeft onder den titel 

L ï * 3 t n I a d e E p i sche taal een werk i n
5

h t 
licht gegeven. Het*«lve i s 
in het Latijn vertaald, Maiia 
1724-1738, 11 Ol.nin4.to 
Het is een geleerd werk, 
vol nasporingen, maar ook 
vol vooroordeelen, en onge
paste hekelingen der leer
stellingen , der liturgie en 
tucht der Catholijkc kerk 
betreffende. Daar men de 
meeste dier hekelingen reeds 
beantwoord had, en dezelve-
daarenboven van het gering
ste belang niet zijn, zoo is 
het moeijelijk den Schrijver 
niet van eenige kwade trouw 
te verdenken. Hij overleed 
den 17 Augustus 1723» Nog 
bestaan er van hem in het 
Engelsch de navolgende wer
ken: 1.° Verdediging der 
Hervormden van Frankrijk, 
in 8.vo — 2." Kerkgebruiken 
bij het Sacrament des Daap-
telt, 1712. — 3.° Leerrede 
over de barmhurtigheidGtods, 

jegens de hoetelingen, 

BINGXEY (WAKD), eender 
beroemdste 'JNederiandsclte 
tooneelspelers, werd ia 1755, 
te Rotterdam, uit-gegoede 
Engèïsche ouders geboren, 
én door zijnen vader tot den 
koophandel bestemd, tea 
welken einde hjj bij «ijnea 
moederlijken ooiii, den ilces 
STANTON, ïn gemelde stafi 
wonende, • op "het kanlocs" 

http://Ol.nin4.to
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werd gedaan, doch zijne 
neiging trok hem tot het 
tooneel, en reeds in zijn 
achttiende jaar verscheen hij 
op hetzelve, onder de lei
ding van den in dat vak 
verdienstelijken OORVER , die 
zijn leermeester werd. In 
1779 betrad hij voor de eer
ste maal het Amsterdamsche 
tooneel, doch werd,. ,wijl 
men hem voor een Engelsen-
man hield, en de haat te
gen Oroot - Briitannié (dat 
toenmaals, zonder oorlogsver-
Haring, èe schepen, onder 
4e Hoilandsche vlag wegnam) 
zeer groot was, in het ge
heel niet gunstig opgenomen; 
toen later echter het treur
spel ACHILLES t e n t o o n e e i e 

stuk de M van dien held 
vervulde, werd hij met al-
gemeene geestdrift toege-

deed hy ̂ ,ch op h e t i n e e J 
hoe langer zoo meer bewon-
deren. Hymuntfe evenzeer 
m;m het komieke als in 
het ernstige Treurspel, en 
H z o° Wel de lachspieren 
g , b ^ e f n g te brengen, als 
ÏÏLw tf^en over de wan-
B h S ^ S ë ^ n . Zelfs 
é&JpJg*1 t o eg^egd, om 

S j Ae F r a n s c h e taaïuit-tevoeren, waarvan hij in 
* « * op het Fransche too
neel van Amsterdam, in de 
moegelijke rollen van Pm-
S T E \ e n honing LEAR, 
ProeVen heeft gegeven. In 
1 7 9 6 v e r i i « hij het Am-

sterdahische tooneel, en w 
kreeg het bestuur overeen 
gezelschap tooneelspelers, 
met hetwelke hij het Neder-
duitsche tooneel te Bottw 
dam stichtte, en in verschei
dene Nederlandsche steden 
met • de grootste toejuicĥ  
speelde, Waarbij hij tem 
dikwerf dé sprekendste te-
wijzen van zijne mendij' 
vendheid en vaderWsM* 
aan den dagltgb. H6™' 
leed aan *»/f™ Z 
krachten in J«nijl8I«',I2 
roem nalatende. *•».«» 
nooit falend gebugen> we 

; de diepste faU» * J * 
kunst en van het toon l ^ 

hebben w f P j L 
vier door hem « £ » 
kinderen wfef er tm^ 
roem de * * * » m* 

'neelspelerHoBOT. 

Kanonik v f | X v e r l * > 14 Februarij 16410^ ^ 
gafinl606eeneWdl (n iB 

kerkvergadewngen' 0t 
fbl. xn hethcht,** j -
andere in 9 dl.» f ^ 
i„ ifise in 1U fl" . .ft#c in 1638, ï"; „„«nrux'p 
Zijn geheel buxtenge;ept 
raakt, door die, w ^ 
zijn verschenen.-"0 

Hollandsche z<*"f $ti0 
bevelhebber ff/* $ 0 
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de meerdere magt van den 
Admiraal D'ESTREES , en vol
hardde , ondanks zijne ver
liezen, in de verdediging 
zijner stelling; maar toen er 
eene bom in het kruidmaga-
zijn was losgebarsten, kwam 
BINKES met het geheele garni
zoen in 1677 om het leven. 

BINSFELD (PETRUS) , in het 
hertogdom Luxemburg gebo
ren, ontving den doctoralen 
hoed te Rome. Bij zijne te
rugkomst verkreeg hij een 
Domheerschap te Trier. 
Daarna tot Bisschop van 
Azot, inpartilus injidelium 
benoemd, werd hij suffragaan 
van den prins-keurvorst. Na 
de kerk door de regelmatig
heid zyner zeden, door zij
nen ijver en zijne werkzaam
heid gesticht te hebben, o-
verleed hij te Trier, den 24 
November 1598. Hij heeft 
geschreven: 1." Bncftiridion 
theotogiceB pastoralis, Douai 
1617; een werk, dat tegen
woordig niet zeer gezocht 
wordt, wijl er over dat onder
werp sedert dien tijd betere 
in het licht zgn verschenen. 
2.° Conunenlariwt de Simo
nie/, , Trier 1605, in 12.mo, 
dat zeer gezocht wordt. — 
3.° Tractatus de confessio-
nilus maleficorum et saga-
rum, Keulen 1623, in eenen 
tijd vervaardigd, waarin men 
veel over toovenaars sprak; 
het ontbrak dus niet aan 
hekeling, in eene eeuw, 
waarin men ten opzigte van 

de tooverijëa al te Hgtgeloo-
vig was; maar thans, nu 
men al te ongeloovig om
trent dat onderwerp i s , zon 
het welhgt geene genoegza
me hekeling vinden. (Zie , 
LE BEUN, DE HAAN, SPEJ 
enz). — 4.° Eene Verhande
ling De tentationihus, vol 
wijze, nuttige en troostrijke 
raadgevingen, eene vrucht 
der ondervinding en der be
oefening des harten. 

BÏON van Smyrnq, een 
Grïeksche dichter, onder 
PTQLOMEUS PmiiADELPHUS , 
bloeide in het jaar 288 vóór 
J . C. MOSCHUS, zijn leer
ling, zegt dat hij aan ver
gif overleed. Zijne Idyllen 
bieden landelijke tooheelen 
aan, met veel teeder gevoel 
voorgesteld, eene zachte en 
ongedwongene dichtkunde, 
en eenen zuiveren en sier
lijken stijl. De uitgave Van 
dien schrijver door LorceE-
JPIEBRE, met de Fransche 
vertaling, 1680, is niet zeer 1 
algemeen, doch wordt, om 
de uitmuntende aanmerkin
gen zeer op prijs gesteld. —• 

BION, een Grieksch wijs
geer aan de boorden van den 
Borysthetiès geboren, een 
leerling van CRATES, daarna 
«en aanhanger van de leer 
der Cynikers, oefende zich 
in de dicht- en toonkunst, 
sprak een groot aantal zin
spreuken uit , van welke 
sommige geestig} en andere 
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' geheel van geest ontbloot zijn, 
zoo als al die eigenzinnige 
zedemeesters, die zonder roe
ping en zonder vaste grond
beginselen prediken. Door 
iemand gevraagd zijnde, wie 
de meest ongeruste aller men-
schen was, antwoordde hij: — 
Degene, die het gelukkigste, 
en het meest gerust wil zijn... 
— Over het huwelijk spre
kende, zeide h i j , dat eene 
leelijke vrouw . eene ^groote 
f laag voor harenman was*, 
en dat, indien eene schoone 
vrouw een voorwerp van 
genoegen ware, èulks min
der voor hem, dan voor zij
ne buren »n«<. -w. J 

scheen, er t r e u r i g D S n I 

%l^t^nandereniX 

loosheid i ' l , D e §°d4e-

bijna atóM J , J f P ^ a l r e 
J ? waJS.VeWaadde." De-

v a V i ï e g t < ï e ^ S e 

Wen, hii *r <Uufe«re> «egt 

^ i i b S e n d 0 0 d - Eens 

d i e z 3 n
Z e T ^ S ° ^ e e ' W a ren, indip? JJ \ e r ï o r e n 

fcende. Ü T «e»» *"» er-

hordde hn?Jl °0/{' a n t " 

§ee*e Si?6* "I* W 
een.'»-, I J ^ n *• waarin niet 

. n u t t l g e en beoefenende I 

I grondregel, maar die de Hei-
densche wijsbegeerte nimmer 
zal verwezenlijken, was it-
z e , ; djie hij, aan zijne ht> 
lingen gaf: Wanneer $ 
piet dezelfde onversc&fy 
heid de bekedigingen n 
pligfpiegingen zult aanfa 
ren, zoo ijióogt gifje!» 
ven, dat gij vorderingen 
de deugd hebt -gemeiU •<• 
Hij vond iets tegenstrijdig ii 
•de t IijkplegtigWfi"-' ®f 
verbrandt è lie&»> "f 
hij , alsof lij ofm% 
waren, en • » toeef, 
hen,, alsof lij W f™. 
hadden; eene togtede 
Woordspeling, «*«» * g 
weinig waardig. W ' 
den mantel en den befeta* 

der Cynikew v a r e n ' " y 

TÜS te volgen: v e ^ 
lingen.^e geene ^ 

dering ^ ! e n ' > L e V met de qpff*Bi 
derlijkheid' «tor f ^ 
wösen bekend g ; j 
zegt, dat bi] W J F j ^ , 

d e , en God om e i( 
voor dezelve » • » . « # 
kinderachtigste f""*; 
heden streefde hgI f * 
jmebing. Men W g ^ 
hij t e i«?«z« n d * ' t l ee -
zen als leerlingen &.# 
den, ten einde niet * ^ 
luisterrijk g e r o I f * e # 
ren, BION M o w J y V 
het jaar 300 voor J. ^ 
Men moet heW i»e{ 
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ren met eenen anderen BION, 
die tot de sekte van DEMO-
CBITUS behoorde, en te Ab' 
dera een wiskunstenaar was. 
Deze was de eerste, welke 
giste, dat er zekere streken 
bestonden, alwaar de dagen en 
nachten zes maanden duurden. 

BION (NICÖXAAS) » een 
werktuig - en krijgsbouw-
kundige , vervaardigde wis
kundige-werktuigen en aard-, 
en hemel* bollen. Hij over
leed te Parijs in 1731, in 
den ouderdom van 81 jaren, 
nalatende: 1° De la con-
struction et dog usage* des 
instrument de mathêmati-
qnes (Over het vervaardi
gen en liet gebruik der wis-
kmAige werktuigen) Parijs, 
1752, in 4.w *- 2.° De 
Vnsage des globes et des 
splières {Over het gebruik 
der aardbollen en spheren) 
Parijs, 1751, in 8.v°; twee 
goede verhandelingen door 
zijnen zoon in het licht ge
geven. 

BIONBO. •— Zie B&ONDUS* 

BIÖRSER (ERICH Jtnuus), 
een Zweedsche oudheidkun
dige , tolk des konïngs en bij
zitter der kanselarij,.in 16i)G 
geboren en ïn 1750 overle
den , is de schrijver van een 
groot aantal, Lalijasehe en 
Zweedsche werken, over de 
Nöordscïie geschiedenis en 
Aardrijkskunde, over feScan-
*inavische gedenkteekeneiï, 

n de Zwe«dgche munten, enz. 
welke werken ift de Neder
landen weinig bekend zijn. 

BiSmcnö» (MATÏHEÜS), 
etn Zweedsche geleerde» in 
1607 geboren, onderwee» 
eerst de welsprekendheid t* 
Vpsal, werd vervolgen» l e . 
gatie-secretarïs, afgezant aam 
verschillende hoven, einde
lijk staatsraad, en overleed 
in 1671, den roem nalatende 
van een bekwaam staatkun
dige te «ijn. Onder andere 
geschriften, haalt men va» 
hem aan; Oratio derevolu-
ta periodo hellor. Grotk. ex
tra patriam sub GüSïAVO 
ADÜJCPBO. 

BloBNSTAHI. (JA0OBÜS J Ö -
NAS), in 1731» te Rotarba 
in het Zweedsche gewest Sü~ 
dermannlaiid geboren, vol-
bragt zijne studiën t» JJpml, 
en bevlijtigde zich bijzonder 
op da Óoster*che talen; hij 
maakte aich in 1763 bekend 
door het eerste gedeelte zij
ner Dialogn* hehmicui 'vss 
ttrabico dialecto illustratus. 
Hij kwam vervolgens ïn hoe
danigheid van onderwijzer hij 
den baron VAN KÜBBECK, 
maarschalk van het 'Zweed
sche hof, bezocht-'oen ge
deelte van Europa niet zij
ne kweekelingen-, en weid. 
bij zijne terugkomst, tot twee
de lioogïearaar der Oimtat-
sehe falen t&Upml,ml77ïjt 
tot haogïeferaar der wijsbe
geerte, en ïn 1779 tcjjun* 
4 
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den, tot hoogleeraar in, de 
Oostersche en Grieksche ta
len benoemd. Op bevel des 
konings , eene reis naar Tur~ 
Mjë ondernomen hebbende, 
overleed hij den12 Julij 1779 
te Salonicld aan de pest. Men 
heeft van hem Brieven, ge
durende zijne reizen, in het 
4weedsch geschreven, die 
ook, onder den titel van Bi-
MWSTAIIL'S reizen , in het 
^federduitsch vertaald en uit^ 
gegeven zijn, alsmede een 
Wrvolg pp die Brieven. > De 
«erste bieden belangrijke en 
onpartijdige oordeelvellingen 
aan. Men vindt in dezelve 
aeldzame en weinig bekert
j e l>i zonder!™,̂ *; S »eKen-
feelijlc V O L Z 1 1 ' ^ e t r e , k -

Vervolgt ^ d b«?ocht: het 

™ het: fckï « S S ! d00d 

^ient genoegzlaHw' " T * 

«"gevers deze „ a S i d e 

schriften verminff ? ^ g e ' 

* e reizfeer i« t! "etölJ> «at 
i.»i ' öceeas rflo-fpa«»jii_. hmik e S n t e ^ a r % en 

^ f e S k e ' V j a c h t i g e , w.„ *, Jfe °OrdeeWli»,JL ' 

voor of tegen een 1 
voor of tegen een voortbreng 
sel der kunst uitdrukt. Mei 
kan er over oordeelen, lm 
de verwondering, welfe if 
te kennen geeft, teiWtBi 
in de kerk van den H.tV 
TRiis, een CHRISTUS'saki 
Kruis, met het hoofd m« 
beneden geschilderd, est 
meesterstuk van BIJMM 
hebben gezien. Men moei 
eene zeer o^etvhkldgeken-
nis hebben, om lüetfrwe* 
ten., dat zufc de heilig» 
PETRUS is, die in <le!!e h0.u" 
ding is geschilderd,'en «f 
de marteldood van dievi £• 
postel altijd o p » w j -
£ige wijzewordtvoorgesteld. 

mms), een &?*%. 

sten (/oor, <"e " m ,op heefruitgevond«u, om P 

dendiamanttegtav^; 

I n n o A S « BH 1BBW° °,„or'« 
PBWW^ 

Vooral 
en «eeven ± \ S ^ t e « ^ ! É V «m zich aan de « » , 

aan het hof van 
I I . , koning van t*W 

MUane mt fti <m ^ 

vlugtte oenva» 

* s ^ n en vertrekken) zich 

om zich aan de v« 
LoDE«TtJKSFOBZE,h«^, 
Milane, te onttreW*- tot 
CISCÜS I. b«»«»md«W 
raadsheer'bij h e tJ f l \o t of-
van Pdry's, daarna derf perbewindhebber van ^ 
terliike magtj en J 7#ï<' 
van den *e«aat van/" 
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KAREL IX. gaf hem in 1570 
den post van zegelbewaar
der , en in 1573 dien Tan 
kanselier vm Frankrijk. Op 
verzoek van HENDRIK I I I . , 
die hem van de zegels ont
hief» gaf CrREGORIUS XIII. 
aan BIRAGCE den kardinaals
hoed. Hij was, zegt de pre? i 
sident DE THOÜ , een Vflor-
zigtig, milddadig en zeer op-
regtman. Alvorens den gees
telijken staat té omhelzen, 
was hij gehuwd geweest. Hij 
zeide gewoonlijk, fat Rij een 
Kardinaal zonder titel, een 
Priester zonder beneficie, en 
een Kanselier zonder zegels 
was ; maar zulks was slechts 
eene woordspeling; want hij 
was geen priester zonder be
neficie , wijl hij Bisschop van 
Lavaitr, Abt van Flavigni, 
van Saint-Pierre de Sens 
enz. was. BIRAGUE overleed 
in 1583. 

BlRAGÜE (FlAMINIO DE), 
neef van den voorgaande, ge
woon edelman des konings, 
oefende zich, niettegenstaan
de hij een Italiaan was, in 
de Fransche dichtkunde , nam 
BÖNSARD tot voorbeeld, en 
volgde deszelfs gebreken na. 
Zijne eerste dichtwerken, aan 
zijnen oom opgedragen, zijn 
te Parijs, 1585, in 1 2 > 
uitgegeven enz. 

BIRCH (THOMAS), den 25 
November 1705 te honden 
geboren; hij verliet de sekte 
de* kwakers, welke zijne oa-
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ders waren toegedaan, om tot 
de Angükaansche kerkover-
tegaan, waarin hij a l s i e e r a a c 
optrad, en achtereenvolgend 
het Bectoraat in verschil
lende parochien waarnam 
en voornamelijk te Deèèen 
in het Graafschap Essex. j ^ 
1753, werd hij te Aberdee» 
tot Doctor in de Godgeleerd
heid aangesteld; en den 9 
Januarij 1766 stierf hij aan 
de gevolgen van eenen val 
van het paard. Hij . was 
een der voornaamste mede
werkers van het Geschied
kundig en leoordeelend 
Woordenboek, in het En-
gelsch, 10 dl.ninfol.,1734 
— 1741. Eene Compilatie, 
waarvan men, zoo als van 
de meeste dergelijke werken 
kan zeggen: Sunt bona, 
sunt qumdam mediocria, 
sunt mala multa. Men heeft 
van hem: 1.° Leven van 
BOYLE, 1744, in S.vo— 
2*° Afbeeldingen der beroem
de Personen van Groot-Brit" 
tannië, door HOUBRAKEN ge
graveerd, «iet derzelver le
vensbeschrijvingen , 1747 — 
1752, 2 dl.», in fol. — 3.° , 
Gedenkschriften over de re
gering van koningin ELIZA-
BETJB, 1754, 2 dl.n, in 4."» 
— 4.° Geschiedenis der ko
ninklijke 3Iaatschapp§ van 
Londen, waarvan hij lid was, 
én secretaris was geweest* 
1756, 4 dl.n, in 4.» 

BIHCHÏNGTOJÏ (STEPHAKÜS) 
geboren inliet dorp Bircïdng-
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ton, op het eiland Ta.net. 
Hij Was Priester eri Monnik 
der orde van den H* BENE-, 
irtpTüs vm Kantelberg. Men 
heeft Tan hem ëene Geschie
denis ; der Aartsbisschoppen 
van Kantelberg i sedert de 
stiqhting vari dien stoel in 
Mr tot het jaar 1382» WAK-
THotf kent aart denzelfden 
Schrijver toe: de Historici de 
Regibus, JLnglorttW, tot in het 
jaar 1367 ,,-r- de Poiltifici* 
bus Romani&t tot in het jaar 
1378. Deze laatste verhan
delingen zijn niet gedenkt, 

BlRCK. — !?ie BBTütE ju^ 

^ ^ ^ ^ ( P A B U N U S ) , eèn 

an. i&y* te CW<Mf« meeste 
W % vrije kunsten, reïfe 
^ ? c h i M e „ o n d S d o m ^ 

^ T O ^ a ï | | w e r d d a a t 
«a i£ediker der kerk van Vb 
l - ^ v u l d i g h e i d g ^ ! 

|eie aanZienii}ke ^ a a r d . h e -

2 ? W 6 ' g e r d j docheindè-

ê t n e k s t t f e hiJ **<*• «rat 
cl Woost"voogdijschap te 
™ ^ . Deze geesteHfke , 
S l e e d f h e t Jaar 1645. 
*«ne werken zijn; l , « p w , || 

tilla in tyominicto et h 
tivitatis iotin amti, o* 
spronkelijk in het Poobl 
—< 2.° Oftttiom funhi 
tfës. «. 3,° Polemic$è0> 
—. 4»° Academica fa, te 
wéten' deimpedineié^ 
iïarum littemnw> ea< 
.vïrtute (W(L%iremh, « * 
Serisio in exeqmsf0 

ire /««ere te* / i ^ y 

postredUmè»ümf 

Zegt nln 4 e k » - ^ 

en de zoon « n ^ » 

naamJ. Mfi frfie M»"« 

door ^ j S f e i é * 
voeding h ^ , . ï \ e t W 

langenfjdt v g
 # E 

gunst te ^ V * v# 
Sroot-Heitog^ ;;S )^ 
v a n d e n j P i f n ï ï W 

ders i« het werk. ^ j 
zocht hij fcfff& 
te winnen v f A

d ' j ^ 

Verstand, « e n g e r e 

laat, i» f* „t««*eg 

den, verschafh»J£ V 
al wat hy v e « gi,, f 
gansteüng der B*™ 

http://Ta.net
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worden zijnde, zag hij de 
loopbaan der schitterendste 
fortuin voor zich openen. 
Vruchteloos echter beproefde 
ANNA 3 hem in den Coerland-
schen adel te doen opnemen, 
hij werdmet verontwaardiging 
verworpen, en toen zij in 
1730, na den dood van haren 
echtgenoot,tot denRussischen 
troon werd geroepen, stelde 
haar de partij > welke haar 
ondersteunde, tot voorwaarde 
dat zij BIKEN niet mede naar 
Petersburg zoude nemen. 
Maar hij verscheen aldaar 
weldra met eerbewijzen over
laden, met den naam en de 
wapens der Hertogen van Bi-
EON in Frankrijk, (Sedertlang 
voedde hij haat enwraak in zijn 
hart, tegen diegene, welke 
den snellen voortgang zijner 
fortuin hinderpalen in den 
weg hadden willen stellen; 
hij maakte van zijne nieuwe 
magt, en van zijnen invloed 
op de keizerin, onder wier 
naam hij Rusland regeerde, 
gebruik, om aan z^jnevijan
den den geheelen last eener 
gekwetste eigenliefde te doen 
gevoelen. De familie DOL-
GORUCKI, die zich onder zij
ne vijanden onderscheiden 
had, was zijn eerste slagt
offer; —> twee Prinsen uit 
dat huis kwamen op het rad 
jso. het leven, twee werden 
er gevierendeeld, drie ande
ren onthoofd, en de aanhan
gers dier familie van al hun
ne goederen beroofd en verre 
^an Moskau verbannen. On
der het verschrikkelijke 

voorwendsel, dat het Russi
sche volk met eene ijzeren 
roede moest geregeerd wor
den, deed hij meer dan elf 
duizend personen omkomen 
verbande hij er meer dan twee 
en twintig duizend, en W a 8 
zelfs doof voor de stem der 
keizerin, die zich, zegt men, 
somtijds aan zijne kniën ne-
derwierp, om hem te «mee-
ken, eindelijk toch een ein
de aan zoo vele wreedheden 
temaken. Middelerwijl dron
ken de hovelingen geknield 
op zijne gezondheid, zeggen
de: * De vloek treffe hem , 
die niet de opregte en ge
trouwe vriend van Monsei
gneur den Hertog VANBÏREN 
is." In 1737 werd hij tot 
Hertog van Coerland be
noemd , hij , die eenige ja
ren vroeger, zich niet eens 
tot den adelstand van zijn 
land had kunnen verheffen. 
De vreemde Vorsten erken
den alle zijne verheffing, te 
beginnen met den koning van 
Polen, die de digtsfe nabuur 
zijnde, ook het meeste te 
vreezen had. De fortuin, die 
voor BIBEH nognïetgenoeg had 
gedaan, bragt hem in 1740 
tot het regentschap. AKNA , 
in dat zelfde jaar gestorven 
zijnde, wilde de magt in de 
handen van hareh gunsteling 
laten, en belastte hem met 
het bestuur gedurende de 
minderjarigheid van haren 
achterneef den Prins ÏWAN, 
dien zij tot haren opvolger 
benoemd had. In den naam 
van al de orders va» den 
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s taat werd aan EIREN het 
verzoek gedaan, de teugels 
van het bestuur in handen 
te nemen; al de Grooten van 
jhet rijk, waarvan sommige 
de geïukskin deren van dien 
gunsteling waren, en andere 
nog bij de herinnering zijner 
vorige magt beefden, haast
ten zich om dit verzoek te 
onderteekenen, en BIREN 
werd tot regent benoemd. 
Weldra ontdekte men de eer
zuchtige bedoelingen van den 
Hertog van Coer land , die 
niet te vreden zelf het Rus
sische rijk te regeren, hei
melijk, werkte, om aanhan- , 
gelmgen te winnen,, ert den 
troon aan z i j n e familie. t e 

^ 1 ^ M a a t de maar
schalk MUNNICH verijdelde 
in eenen nacht de ontwerpen 
van den regent. Vroeger 

had b j al zijnen invloed in 

tot het regentschap f e b e v o ^ 
deren, hopende L t gezag 
«et hem te Zullen dellenl 
^ zijne verwachtirig bedro
gen, ondernam hij6 om de 

&£**£van de" ^ 
doT « n ZIJne PJaats te 
van den Uie2* ï a den nacht 

^«rekken van den Hertog 
ja» «IREN, maken ^ch mees-
S^nziJnenPersoon>noei-
je« nem m eenen soldaten-
J J W gewikkeld, en Tl 
* * hem naar het kasteel 

SchU'tsseïburg. Zijn piw 
werd opgemaakt, en hij ik 
eén staatsmisdadiger, k 
dood schuldig vcrkW; 
men schonk hem echt»lef 
leven, maar zijne goekffl 
werden verbeurd veritó 
en zijn persoon naar FA. 
of Polim in Siberië, «•: 
schans door MÜNNIOH if-
dacht, verbannen. Maarl» 
in het volgende jaar ee* 
plotselijke omwenteling Eu-
Lmvn,emsclwoB-d0é' 
ter van den Hertog va" &• 

ning van zichte J«™ 

te logen.T^&£ 

dat de i W f . ^ f t d 

J x e i d t e b l i j V ^ I ^ 
en groetten elkanaer 

elkander « « g j f y 
doch S F ^ B " S ' l l L t 
komst van PE;ER ^ 

aan het hof .teruggaf 
eene d e r t i g ^ ^ 
schap had wel & > • 
en hunne denfebeei 0t 
nen veranderen,, » ^ 
hnnwederkoengeJvjW 
nen verdooven,J» at# 
bijna tot eene 2 ^ , 
was geworden, « y ^ 
tegenstand aan f e e t t , l 
des keizers. mm* 



fen door de goedheid van 
PETER I I I . , dan gebelgd, 
van niet in zijn Hertogdom 
Coerland hersteld te zijn 
geworden j voegde BIREN zich 
bij de partij , die CATHABINA 
II . op den troon bragt, en 
gaf aan die Vorstin raadge
vingen, die haar zeer nuttig 
waren. GATHARINA herstel
de hem in zijn Hertogdom, 
waarvan hij zes jaren daarna 
het bestuur aan zijnen zoon 
toevertrouwde. Een onrus
tig leven eindelijk moede, 
bragt hij de laatste jaren van 
zijnen ouderdom in de een
zaamheid en de rust door, 
en overleed te Mittau, den 
28 October 1772, in den ou
derdom van 82 jaren. Vier 
jaren na zijnen dood werd 
zijn zoon van het Hertogdom 
Öoerland, welks inwoners 
zich onder de bevelen van 
CATHARINAII. wilden stellen, 
beroofd. 

BIRGER DE BiEi.no, Opper-
hofmeester en Recent van 
Zweden, werd in het jaar 
1210, uit de familie der Fcu> 
KUNGAKS, in dien tijd de ver-
niogendste des Rijks geboren, 
en in welke het Opperhof-
meesterschap bijna erfelijk 
was geworden. Koning ERICH 
de Stamelaar vreesde niet, 
hem in 1236, INGEBQRGA, 
zijne zuster, ten huwelijk te 
geven. BIRGER toonde zich 
zoo vele gunst weldra waar-
|J|8« Lubek werd door de 
Deenen belegerd, ett het lot 
«iet stad baarde bekomme* 

ring; BIRGER vliegt derwaarts 
henen, verslaat d e vijanden, 
doet het beleg opbreken, en 
keert met roem overladen 
naar zijnen schoonbroe<ier te
rug, die eenige jaren daarna 
zijne diensten met den post 
van Opperhofmeester beloont. 
Nooit deed een Vorst eene 
betere keuze. BIRGER, do 
Zweedsche kusten door aan
houdende zeerooverijën der 
Finlanders onveilig gemaakt 
ziende, ondernam om zijn 
land van die plaag te bevrij
den, en bedacht tegen zijne 
vijanden eene wijze van oor
logvoeren, die zooweleenen 
grooten Staatkundige als ee» 
nen grooten Christen waardig 
was. Finland was nog Hei-
densch; Catholijke Missiona
rissen waren de legerbenden, 
die de Zweedsche Staatsdie-
naar tegen hen opzond, en 
in weinige jaren herstelde 
het Christendom bij de Fin-
landers het geluk en bij de 
Zweden den vrede en de ge
rustheid; waardige vruchten 
van den Godsdienst van JESUS 
CHRISTUS. Om echter nieu
we invallen voortekomen, 
liet BIRGER langs de kusten 
schansen bouwen, waarin hij 
Zweedsche volkplantingen 
plaatste. Middelervvijl over
leed koning ERIGH 'de Sta
melaar, zonder nakomelin
gen natelaten. Door zijne 
geboorte, door den aanzien
lijken rang, welke zijne fa
milie altijd had bekleed, en 
door zijne verbindtenis met de 
oude Vorsten had BIRGER , 

http://BiEi.no
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zoo niet klaarblijkelijke, ten 
minste op billijkheid steu
nende regten op de kroon. 
Vermogende mededingers on* 
dernamen echter hem dezelve 
te betwisten; IWAR-BLO , een 
der Staatsraden verzamelde 
oogenblikkelijk de Keurvor
sten, en vereenigde, na 
vruchielaoze pogingen, om 
zelfverkozen te worden , de 
stemmen op het hoofd van 
VALDEMAR, den zoon van Bra-'. 
GER , pas dertien jaren pud. 
Dé Opper - hofmees ter , in 
Zweden teruggekeerd , be
tuigde zijn misnoegen niet 
zelf verkozen te zijn•; het 

f £ ™ f k o n i n S te worden; 
«ij verkreeg échter het re
gentschap, en hield tot aan 

„ : . , , ' » * m men niet 

w f t % s I°°* traktaten 

SZ^^T zeer * 
^ t S ÏV. d« borsten dier 
"«MW, hy g u l g e e n twee

de huwelijk aan met M» 
TIIiDA'. VAN HOMTEISW 
duwe van ABEÜ, fisii; 
van Dewwwkeiu M ge
heel met het geluk douw
den bezig houdende, M 
hij zich onophoudelijk H 
met aan- dé wetten en hé 
lingen van dat volk ie port' 
ste volkomenheid te geren; 
hij stelde een perk aan d» 
bijzondere wraakoefeningen, 
en zorgde voor At fe%™4 

in de hmn, tmpé f 
openbare wegen; Uj mm-

i tigde de lijfeigenschaP,stoud 
den vrouwe» toe, om 6 ^ 
v e n , e n v a a f g f e ^ 
wetten, tegen J ^ £ 

uit. Hy W™ " % s l 

nung •«» * to6velltou\vi 

•A-1 . 'T 1°. JMI roem * 
eem A niet den w f [ * 
""='"6", ., -rtplkeM189: d a p p e r h e i d ^ ^ j . 
verworven W» g ^ 
n c gedachten^ deo J # 

"aan hem te 
dan door d e n , 

m e n t , het rijk tU! 
ve 

zijn „ 

«rdeeld. f 
ne vier » » B a

n , r t j»-
zoodoende, ^ f L i * » 
willen, het « " f j i » 
en tweedragt « ^ f c , 
hebben. B a u w * * ^ 
1266. Z i J B l e v e n f e V 

't beschreven; zf ^ 

zamenges^ k « 
het meester*"1 

TIN 
in 
BERG 
voor 
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Zweedsche welsprekendheid 
gehouden. 

BIRGER, koning van Zwe
den , zoon van jVÏAGNDS LA-
DULAS , en kleinzoon van den 
voorgaande, werd in 1280 
geboren» In 1284, werd hij 
als erfgenaam van de kroon 
zijns vaders erkend, die, zes 
jaren daarna overleden zijn
de , hem in den ouderdom 
van tien jaren als meester 
van het rijk naliet. Men 
moest een "regent zoeken, 
en men gelooide een man, 
waardig om te regeren, in 
den maarschalk THORKEL CA-
NATSON , bekend door zijne 
dappere en militaire talenten 
te vinden. Deze man, de 
verligting der eeuw waarlijk 
waardig, begon door al de 
voorregten'te vernietigen, wel
ke de Geestelijkheid in Zwe
den genoot en stelde het stel
sel van algemeen© gelijkheid 
in , te midden zelf» van de 
duisternis der middelaeuwen. 
Verbeteringen in de wetten 
en de instellingen getuigen 
nog van zijne overeenkomst 
met de invoerders van nieu
wigheden der XVIII. eeuw; 
zoo vele zaden van tweedragt 
moesten eindelijk hunne 
vruchten dragen. De hertogen 
ERICH en WALDÉMAR broe
ders des konings, plaatsten 
zich aan het hoofd van eene 
groote volkspartij, die zich 
van verscheidene gewesten 
ïneester maakte en bedreigde 
zelis «Jen troon. BIRGER kon | 
de pogingen der muitelingen 

n het hoofd niet bieden, en 
« verzoende s i c h ^ zijne broe-

ders. D e d o o d W r H O R K E I , 
was het onde rga hunner 
verzoening; door bunnen voor
spoed aangemoedigd, ewdhte,, 
de koninklijke prinsen weidra, 
nieuwe opofferingen. BIRGKU 
weigerde en werd weldra ia 
hechtenis genomen, en men 

i: bragt hem met zijne vrouw 
MARGARETHA van Denemar
ken en zijnen zoon MAGNÜS 
naar de vesting van Nyhae-
ping; hij werd door zijne 
aanhangelingen met geweld 
uit dezelve bevrijd, doch zag 
zich genoodzaakt zijne staten 
met zijne broeders tedeeien. 
Van spijt zich aldus beroofd 
en vernederd te zien, tot 
het uiterste gebragt, zochfi 
hij een middel, om zich van 
zijne béide mededingers te 
ontdoen, doch wijl hij zulks 
niet met geweld kon ten uit
voer brengen, nam bij zijne 
toevlugt tot verraad. ïlij 
noodigde zijne beide broeder* 
op een feestmaal, en gedu
rende den maaltijd, werdea 
zij aangehouden, met ketens 
beladen, en in een gevangen 
hol geworpen, waarin zij wel
dra van honger stierven'. Een 
dergelijk gedrag, ten opzig-
te van zijn eigen bloed, ver
bitterde diegene zelfs tegen 
hem, dio zijne voorstander* 
waren. De Zweden wilden 
niet langer eenen koning heb
ben, die zijne banden inefc 
eenen dubbelenbroedermoord 
bezoedeld had, en d\vongett 
hem zich naar Denemarfien. 
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te begeven. MAGNUS , de zoon 
van hertog ERICH, werd tot 
zijnen opvolger verkozen. 
De zoon van BIRGER, ook 
MAGNÜS genaamd , wilde, na 
een langdurig verblijf in De
nemarken, beproeven, om in 
Zweden terugtekomen, hij 
werd gevangen genomen, en 
door zijnen neef, die op den 
zoon dé misdaden des vaders 
wilde wreken, onmeédogend 
ter dood veroordeeld. Het 
berigt van dien dood kwam 
BIRGER ter oore, die er de 
hevigste smart over gevoel
de , en kort daarna in 132Ï 
in Denemarken overleed. JZijn 
Iflk werd in de kerk van 
Rtngstüdt, 0p het eiland 
Zeeland bijgezet. MAGNUS 
had met lang genot, van 
eenen aldus te midden der 
onlusten en omwentelingen 
verkregen troon; eene vermo
gende factre, die hem denzel-
ven deed Verlaten, bvagtZtoe* 
den kort daarna andermaal 
m wanorde, en ontroering. 

BlRGITTA.^ZieBRiGrTTA. 

^ BlRINGUCdO (VANÜCCIO) , 

«en Itahaansche wiskunste-
d e r * L ? ^ h e t midden 
de„ ? t ï e n d e ee«W overle-
in LT? achtereenvolgend 
van p®' V a n ^ Hertogen 

2fJ-n r d e reP«Miek van Ve-
S S i » , 1 ? h i e l d z i c h voor-

^ e t a I t n . t.e smelten enz! 
waarover hij in zijne Pi™. 
^ ^ i « h a n i l t , F S f l M Ö 

in 4. t 0 ; dat in den tijd m 
op prijs werd gesteld, « 
in 1572 in het Latijn, et 
in 1627, Rouanen Het 
fransch vertaald in hetlielif 
werd gegeven, doch datta 
enkel noch als, eene A-
zaamheid wordt gezocht. 

BIRIMÏS, Bisschop, w>s 

de eerste die het Erangelie 
aan de Westerse/ie Sésm, 
veertig jaren i?a de komt 
van Aucraww» h foto-
land, verkondigde, Paus*-

NORIUS droeg M ^ 
a a n B i R i N O S o p . ^ V 
dezelve verzocht. NatotB 

schop te # J F f t J . 
trok hij naar G ^ / f l 
nië,-zonder emë*^ 
dere bedoelingen root•* 
k o n i n g W ^ - J . 
• ^ T f e ï " a f d e e d 

waren, ^ J ™ . . ^ 

daar ^•."fwristt . *oWD8 
doopte h i j C i N i G 7 ' s , 

zijnen koe er, * * w 
zich in weinigê jaren , 
hoofd van eene a ^ » e P 

kudde zag gep^ ; •>, 
bleef aldaar w - J J ^ n 
n a verloop van 2 ^ r 

hij eene k e r M o ^ k e n 
en zijnen B f ^ V f 

stoel geplaatst had-

— Zi» *** 

KENHEAD' 
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BIROAT (JACOBÜS) , te Bor
deaux geboren, omhelsde de 
maatschappij van JESUS , en 
ging vervolgens in de orde 
van Cluny over, door zijne 
bekwaamheid voor den kan
sel verwierf hij eenen uit-
gebreiden roem. Hij werd 
prior van Betissan, raadsheer 
en prediker deskonings, en 
overleed in 1666. Er bestaan 
van hem Predikaliën en 
Lofreden in verscheidene dee-
len, in 8.vo 

BIRON (ARMAND DE GON-
TÈVhV baron DE), in 1577 
maarschalk van Frankrijk; 
had door zijne dapperheid in 
verscheidene belegeringen en 
veldslagen, in 1569 den post 
van groot-meester der Artil
lerie verdiend. Nadennood-
lottigen dood van HENDRIK 
I I I . , was hij een der eer
sten , die HENDRIK IV. er
kenden. Hij diende hem op 
eene nuttige wijze, in de 
veldslagen van Arques, IvH 
enz., en onderwierp een ge
deelte van Narmandijè' aan 
zijne magt. Hij werd in 
1592, bij het beleg van E-
jpernag, in Champagne, door 
een kanonschot, gedood. De
ze veldheer had Commen~ 
tarïèn geschreven, welker 
verlies DE TIIOÜ zeer beklaagt. 
Hij was vol ijver voor den 
Catholijken Godsdienst, en 
hij was het, die HENDRIK IV. 
afraadde, zich naar Engeland 
°£ fa Rocheïïe ïe begeven, 
en hem aanspoorde } ö m den I 

IV. DBEI. 1 

hertog van MAYENNE het hoofd 
te bieden. Hij w a s de peet 
van den Kardinaal DE RICHE-
WEÜ en gaf hem x(jnen naam 
van ARMAND. Hij beroemde 
zich door al de graden ge
gaan te zijn, van dien van 
soldaat tot dien van generaal: 
hij zeide, dat men op zulk 
eene wijze maarschalk van 
Frankrijk behoorde te wor
den De gestrengheid 
is de ziel der krijgstucht. 
De Maarschalk DE BIRON 
vergaf nooit de militaire mis
slagen , hoewel hij al de an
dere over het hoofd zagj 
maar deze gestrengheid ging 
dikwerf al te ver. Geduren
de de Godsdienst-oorlogen, 
wilde BIRON een huis doen; 
afbranden; de officier, dien 
hij er mede belastte, vree-
zende eens achtervolgd te, 
worden, verzocht, dat mei* 
hem dit bevel schriftelijk 
zonde geven. Wel te drom
mel l zeide BIRON, behoort 
gij tot die lieden, welke 
zoo zeer mor het geregt 
vreezen ? Ik dank w af; 
nimmer zult gij mij dienen, 
want elke krijgsman, die 
eene pen vreest, vreest nog 
veel meer voor eenen degen* 
Een valsch en onredelijk 
grondbeginsel; men kan "de 
gevolgen eener onregtvaar-
digheid of gewelddadige han
deling vreezen, zonder daar
om voor eenen degen beducht 
te zyQ» 

BIRON (K*RE!* »B <3ÖN-
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TATJIIT:, Hertog v a n ) , zoon 
van den voorgaande, Pair , 
Admiraal en Maarschalk van 
Frankrijk:, was de vertrou
weling en gunsteling vanHEN-
DBIK IV. Deze Vorst verhief 
te zijnen gunste de Baronnie 
van BIRON tot een Pairschaps-
Hertogdom. Hij onderscheid
de zich bij alle gelegenhe
den y te Ivri, bij de belege
ringen van Parijs en Roua-
nen, - en in 1594 bij den slag 
yan Aumale. In hetzelfde 
jaar werd hij in den slag van 
Fontaine-Frangaise gewond. 
Te mitden van een aanhou
dend schietenuit vuurröeren, 
werd hy, geheel met degeü-
Steken doorboord, op dien dag 
door den koning zelven ont-
zet. Hy onderscheidde zich 
nog tegen Spanje in de bele
geringen *an Amiens en 
Bourg-en-Bresse. Wj werd 
afgezant in Fngelai™** 
Brusselr en in ZMtserlant 
De komng overlaadde hem 
met weldaden; maar de m a S 
schalk W a U a f h a r t i g g e S 
onvxn^eene z a m e n z ^ i n g f e 
g ? y p o e s t e r fetreleh. 
ïï,Terb°öd zich met S«-

n e m 6 n
n ^ e ' Zijn voor

g a 7 e t d o 9 ^ e k t W 

£ e ^ a a « k l a a g d e ! Zoodra 
h o „ d l a a r S C ¥ k ™ aange-

E P l " ' w e l k e m e n h e m te 
*ast l e g d e e n Verklaarde 
S v L V e f o l S e n

t
s > met eené 

2wakheid, welke geenszins 
^ e n ^ d b e a n 4 o e S we«a»i hy steeds had ge

toond ,' aan dezelve schuif, 
Hij werd veroordeeld, on 
onthoofd te •worden, en 11 
vonnis werd den 31 Juf M 
ten uitvoer gebragt. %» 
drift voor het spel waste 
tengewoon. In eenjaar™-
loor hij door hetzelve ro« 
dan 500,000 kroonen, M 
was een ni6nsch wwaanfa: 
Onophoudelijk roemde »| 
ziqh zelven, enswkkwf 
van anderen. Hij «"» 
geene zmdgheü, om 3»* 
S o v e n d e g r o ^ e * ^ 

der'öudlieid te stellen.^ 

maarschalkenyan^.* 

laatste **£%£* 

voorbeeldeloos w * ^ W 

zijne minn»rfle"; J , » 
bjleg vatt i»Jf» U : 
KON hem openg» , jetj, 
zeer verkeerd had g * ^ , 
zijne minnares» »» ^ 

morren, ei} h e n < , te 
fiver bezielde,.°%»bf 

treuren, dat een * »f 
e e n e , i n e e n e n h t f ^ 

zeldzame en « « J ' ^ , ' 

eenen dergely^n è 
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niet met de overige deugden, 
die de groote mannen uitma
ken , voorzien was. 

B I R O N ( L O D E W . U K A N T O N I U S 

DE GONTAUM, hertog van), 
pair en eerste maarschalk 
van Frankrijk, ridder der 
koninklijke orden, kolonel-
generaat van het regiment 
der Fransche gardes, land
voogd en luitenant-generaal 
des konings van de provin
cie Languedoc, enz. werd 
den 2 Februari} 1701 te pa
rijs geboren, heeft zich in 
de loopbaan der wapenen on
derscheiden , en meer nog in 
de orde der zedelijke en Chris
telijke hoedanigheden. Toen 
hij in 1745 tot kolonel der 
Fransche gardes werd be
noemd , bestond dit regiment 
enkel uit Heden zonder tucht 
en zonder zeden; de Fran
sche gardes waren de schrik 
van geheel Pfflrj;"*: men vrees
de niets zoo zeer, dan de
zelve bij nacht te ontmoeten. 
D E BmÓN ondernam, om dit 
corpg te hervormen; bij slaag
de hierin zoowel, dat hij er 
een der bestgeregelde en ze» 
delijkste corps van maakte. 
Ook zeide FREBERIK I I . , ko
ning van Pruisseri, dat hij 
te Partjs slechts iitiee wel 
georganiseerde corps kende, 
dat der Pastoors, en dat 
der Fransche Gardes. Hij 
overleed den 29 October 1788, 
door de goede Tburgers har
telijk betreurd, en dei| krijgs-
*M>4en, een dier laatste v'eör-

• y 

beelden (eertijds zoo menig
vuldig, thans «oo zeldzaam) 
nalatende, waarin de krijgs-
moed naast don Godsdit-nst 
en de deugd schitterde. JDe 
schrijver van een uitnmntaod 
werk heeft aldus over hom 
gesproken: » Een man, die 
door zijne wijsheid en dap
perheid , de, steun des troon» 
de raad des vorsten , de be
schermer van een der aan
zienlijkste gewesten des rijfas 
was» dat zich te allen tij
de met zijn wijs bestuur ge
luk zal wenschen, stelt er 
zijnen roem in, den Gods
dienst te vereeren, denzel-
ven te regtvaardïgen endooE 
den glans zijner deugden te 
troosten; die te midden der 
grootheden, er geene ware 
kent, dan God te vreezen; 
die in zijne verhelfing enkel 
de hand ziende, die hem tot 
dezelve gebragt heeft, en de 
pligten, die met dezelve ver
bonden zijn, zijnen tijd ver
deelt tumichen datgene, wat 
hij aan zijnen koning, en 
hef gen e, wat hij aan den op
persten Koning der koningen 
verschuldigd is . Is hij in 
deze ijdel-spitsvmnige eeuw»' 
waarin de valsche grondbe
ginselen de. overhand zoeken 
te bekomen, waarin men me
thodisch dwalen j met reden 
zich bedriegen, en door de 
schipbïeak des gelooft! of het 
verval der zeden, eene ge.-, 
ruststelling vinden wil». i($ 
hij in deze beden-ene eeuw* 
zég.ik» niet de zegepraal 

http://Lodew.uk
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Tan den Godsdienst, en de aan
moediging der godsvrucht?" 

BIRON (ARMAND LODEWIJK 
UB GoNTAUiT, hertog van), 
neef en erfgenaam van LO
DEWIJK ANTÖNIUS , werd den 
13 April 1747 geboren. Een 
beroemde naam, eene schit
terende fortuin, een edel ge
laat, een geest met vele kun
digheden Verrijkt, en voor
al eene ongewone zachtheid 
en edelmoedigheid van ka
rakter , onderscheidden hem 
reeds bij zijne intrede in dé 
Wereld. Jong en tegen zij
nen wil gehuwd, bragt hii 
ïrt verschillende landen vaü 
Jtorojpa de onbestendigheid 
zijner genegenheden, en 
k w a m i n * W . r p m e t ; c h ,_ 
den^ overladen en zonder ere-
diet terug. Zijne wisselbrie
ven liepen op de plaats rond 
zonder aangenomen te wér! 
J n , en men zag hem, 0 m 
g * en twintig Louis jj% 
bekomen, accöptatiën, VaJ 

tard d u i d e n d W 4 a S 
^ d e n . In : 1777 stond hö 

F i n s BE GfüEMENEE af OD 

ïirfrenfA e n e n h e m e e«e 

g b a « t e n , vertrok dehertog 
d e r ^ R ° N ' d i e n°S n i e t * * 
E- o n d e r den naam van 
«ertog van LIUZÜN bekend 
J J ^ W t geestdrift v o o S 

«••»<* onder de dapperste. 

Door zijne kBJgsha%ni 
ridderlijke hoedanigliéa, 
won hij aller harten;uk 
dien de wenschen itték-
ten verhoord waren gw-
den, zou de hertog vankc-
ZUN j bij den dood vane
nen bom, tot kolonel i| te 
regiment der gardes «f» j* 
noemd geworden. Maar n/o 
particulier gedrag had op i> 
geesten al te lerende ia-
drukselen gemankt, en W 
regiment iugata**10' 
den he rva t faw* . 
toevertrouwd. Nadatdenw-
schalk van Bmos overleto 
was,namdekttogvanLU 

BmoNaan^nwerdi^; 
tot de mten-geMf g j 
den. Voor d M " « 5 » 
heidder , * „$fi. 

einse/en van vuj . 
gjkheid f t ó ^ 
d e v e r g a t o n g o ? ^ ^ 

wegbragten,^» ^ 

stander van ^ n hert 6weV 

hebber van h t ^ a a h B l 
^ « , daarna tot ge 
het leger van AjWfo 
vervolgens van da ,j 
^ benoemd, »afl , y 
bijzonderen voors j j 6 ^ 
tegenspoed. In 1/f' Jen 
h|om%ijn ontslag'>^, 
oogenblik ^ f s j S t 
zou t e r u g / ^ Ö * 
worden. i » * « 5 > 
revolutionnaire reg ^ j,,, 
v o e r d , e n o p g ^ 
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zijne legerbende werkeloos 
gelaten, en daardoor, zoo 
als men zeide, den opstand 
der Vendeërs begunstigd had, 
in den ouderdom van 46 ja
ren ter dood veroordeeld. 
Toen hij den 22 December 
1793 de gevangenis verliet, 
om naar het schavot te gaan, 
groette hij zijne medegevan
genen met zeer vele aandoe
ning, en zeide hun: » Vaart 
wel, mijne vrienden, met 
mij is het gedaan, ik ga." 
Op weg naar de strafplaats 
verhaalt men, dat hij deze 
woorden zeide: > Ik sterf, 
tot straf, dat ik aan mijnen 
God, aan mijnen koning en 
aan mijnen naam ontrouw ben 

f eweest." De hertog van 
IRON was geen groote rede

naar; maar bezat vele waar
digheid in zijne houding en 
in zijn gelaat. Zijne zwak
heid deed hem de partij der 
muitelingen omhelzen; en 
bragt hem zelfs zoo ver, dat 
hij den jongen hertog MAU-
JPÈKTITTS, wiens vriend hij 
was, deed arresteren, en on
der geleide, naar de gevan
genis vart Marseille ,zenden. 

BmOTBAU (JoANNES BAP-
TISTA), afgevaardigde bij de 
Conventie door het Dep.* der 
Oostelijke Pijrenehi, was te 
Perjpignan in 1745 geboren. 
Hij was een der ijverigste 
voorstanders, niet alleen van 
de omwenteling maar zelfs 
"van de geweldadigste maat
regelen, die gedurende het 

Y 3 

schrikbewind genomen wer
den. Den 30 September 1792 
tot lid eener commissie be
noemd, welke met het onder
zoek der papieren der gemeen
te van Parijs belast was, be
schuldigde hij deze gemeen
te heviglijk, en verzocht, 
om de organistie eener gar
de , met de verdediging der 
leden van de nationale con
ventie belast. Naar het 
dept.1 van Eure-en-Loir ge
zonden; liep hij groot ge
vaar van den kant des volks, 
dat op hem deszelfs gevoe
ligheid wilde doennederval-
len, dat men door eene wet 
de bezoldiging der priesters 
had ingetrokken. Toen men. 
in 1793 een crimineel ge
ding tegen den ongelukki-
gen I4ODEWIÏK XVI. aanstel
de , verklaarde BIROTEAU O-
penlijk voor de conventie, 
dat hij reeds lang voor den. 
10 Augustus, in zijn hart 
den dood van dien vorst 
besloten had. Hij stemde 
echter voor de beroeping op 
het volk, en dat het dood
vonnis eerst na den vrede 
met de vijandelijke mogend* 
heden ten uitvoer zou wor
den gebragt. Zijn karakter 
scheen na zoo vele buiten
sporigheden te verzachten; 
den 19 Februarij verzocht 
hij, dat men de misdaden 
van den 2 September raogt 
vervolgen, en klaagde de 
gemeente van Parijs ander
maal aan. Hij verzette zich 
vruchteloos tegen het voor-
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stel door CARRIER gedaan, 
om eene revolntionnaire regt-
baiik op te rigten. Tijdens 
de debatten tusschen de fac-
tiën der Gironde en la Afon-
tagne, beschuldigde hij FA-
BRE-B'EGLANI'INÉ , eenen boe
zemvriend van DANTON, van 
onmiddellijk eeneri koning te 
hebben voorgesteld, pn had 
zelfs den moed ROBESPIEEBE 
van huichelarij te beschuldi
gen. Den 31 Mei , na den 
val der Öirondijhen , gëarrës* 
teerd, zou IJIRÓTEAU zéker 
zijn vonnis hebben ondier-
gaan, maar de waakzaamheid 
TL-A?> Sénaatn»e» die hem 
f ? e i f f j bedrogen hebbed 

Sev2 , i ° n W e f e k ö n . H )̂ werd 

n e W E ^ ^ a o m ^ n S zij. 

^&RR (ANTONWS), Hoog. 

B I R . - B I S . 

lèeraar in het Griek 
Bazel, alwaar hij in 
boren werd, eninOT» 
leed, heeft in hetLafjt«* 
Verliaiiéling over èM' 
sersché Geschiedend^ 
Zéll7W,in4.u,bem 
-eene uitgave van ie'SM 
ialriét'ér Latijnse/ie fd 
Van' ROBEBT; Emm, m 
Ï Ï 4 Ï , 4 dl" in tol 4 » 
licht geuren. 

, 0 1 I N O ) ' ^ S en oude 

bevorderd. Jwr •„ 

ia den Hongaar _ 

de , en v e ^ J J ^ , 
gevolge v y e ^ ^ 

VAN ÖDNttW JJ»° , , 

den Xir^J** 
ziende, v a n ^ h W / f 
deren, hxfi ^ J L * * 

noemen. •tiorc •«*** 

noemd, kwamhl^csc^ 
eenerzeererns^ojUï; 

nen $ost tevem 

Jeamète » * £ l t V 
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hij bewees zfjne onschuld en 
werd tot schadeloosstelling 
in zijnen rang bevorderd. De 
3?rins van Correggio benoem
de hem tot regent zijner sta
ten, en vertrouwde hem het 
burgerlijke en" militaire be
stuur derzëlve toe» Men zag 
hem achtereenvolgend Ver
schillende bedieningen waar
nemen , hetzij, dat de onbe
stendigheid van zijn karak
ter hem onophoudelijk tot 
verandering bewoog, hetzij 
dat de fortuin en deomstan-
digheden zich vereenigden, 
om hem onophoudelijk te doen 
veranderen: beurtelings land
voogd dér etad Trente, lui
tenant-generaal , afgezant bij 
den Heiligen Stoel, land
voogd van den staat van den 
Prins A.VEM.INO, tot gewig-
tige aangelegenheden'aan het 
hof van Sdvootfe geèmploi-
jeerd, onder den naam van 
graaf van Sint - George, in 
het JPiemontesche leger die
nende» biedt zijn geheele le
ven eenen kring van niet 
«eer gewone wisselvallighe
den aan. Een zoo onrustig 
en veranderlijk leven einde
lijk moede, begafBISACCIONI 
zich naar Venetië, en gaf 
zich daar geheel en al aan 
het zamenstellen van werken 
over, die wij van zijne hand 
nog Bezitten. Ongetwijfeld 
om geWigtige diensten te be-
ïóbnen, welke dê koning van 
Frankrijk van hel» genoten 
had, gaf dsze Torst hem 
den titel van kamerheer, 

benoemde hem tot markgraaf* 
en versierde hem met den 
orde-band van den Heiligen 
MICIIACZ. Onaa nk s al deze 
eerbewijzen, en n i e t t e 
staande hij hd van verschei
dene akademiën waa, over
leed de graaf BÏSACCIONI den 
8 Junij 1663 in den staat 
van armoede. Hij heeft na
gelaten : Statutii e privilegi 
delta tacra religione con* 
stwtiniuna, Trente, 1621, 
in é.™ — 2.° Verscheidene 
geschiedkundige «tukken over 
de oorlogen in Duitscnland, 
van 1633 tot 1642 in het 
Jicht gegeven. — 3.° Xstoria 
delict guerre citiili di questi 
tempi, eioè d'IngUtterra, 
Catalogna, Francia, mz. 
Venetië,, 1653 en 1655, in 
4. t 0 4.° De humt, om 
met getdlmerken te schrij
ven, Genua, 1635, in 'S.vo 
— 5.° Sensi civili toprd il 
perfetta capitano, con Ie 
comiderazioni topru la tat-
tica di LBOSE imperators, 
Venetië, 1612, in 4.°, Mefs-
tina 1660 in 4.° —6.° Ver
scheidene tooneelstukjes raefc 
mnzijfc, te welen; Ercole 
in Lidiat Semirafliide in 
India $ l OHtkia; Verecon-
da VAmazone d'Aragona, 
"Venetië, 1645 — 1648 *— 
1650 — 1651 — 7.° Een 
werk met platen, over de 
voorstellingen op het nieuw 
tooneel van Venetië., gege
ven, hetwelk ten titel voert: 
Apparali utnici pet il te-
atro navitsiixo di Veitezia» 

' 4 
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l'anno 1644, enz., Venetië, 
1644, in fol.. . _ s.o Ver
scheidene Romans en Verha
len > te weten: l'Albergo, 
favola tratta del vero, Ve
netië, 1638 — 1640, 2 dl." 
.an 12.™; - . / « i V W , ÖW. 
*^«» novelle amorose e po
litieke, Venetië, 1643, in 
4 . t 0 ; ~ Demetrio, Mosco-
vita, istoria tragica, Rome, 
'643, in 12.6; —UPorto, 
novelle piii vere che finte, 
Venetië, 1644, inl2.° Dit 
z«n twaalf vertelsels, welke 
«e schrijver als verhaald voor
stelt door reizigers aan 
boord van een schip, dat op 

^ t P»n* stond , om de ha? ven binnen ta' i • n 

*.«». i n , I ? ' t0.eö%Pest 
25 fareh "" o u d e r«°m van 
f a m S e T l n ^ f J > , g e h e e I e 

1 ? e n *>« hem' ^ ^ ^ z i e* 
•«***&•• < & i r ® e n e ' ««*&«£ 

^ ge a c h t f° i d e » met min-

% h ^ ' e ^ ? i n k I ^ *«* 
generaal en staatsdie

naar, was de lieveling w 
FREDERIK WILLEM IL, fa 
ning, van Pruwen. Na k 
dood van dien koning wd 
hij in 1794 ontslagen,* 
stierf in 1803, opzijnW 
goed bij Berlijn, Zijne mi-
ging tot het MijsficisniiM 
geestverschijningen M iu-
deelige gevolgen. Bij k-
hoorde tot de lllumimU*-

, BISÓHOP (NICOMB), f 
het einde der rij/tiendeen 
het heem iet zestiende eeuV 
een bekwaam boekdrukker 
te te/; ia ne t t en 
en Latijn etvMett.^* 
1529, de VerUWH f 
GriekschekdwèrsnW 

l icht, welke ^ f v e . ' , , 3 
derzelver naaa^eunghe 
en mint» ^er,,mrJn 

prijs w«* ffgftchT 

ven fl><> a « "v * 
loopbaan. . - - . ->- . 

terkundige, te *« „ 
1674 geboren» g * ^ 
•"•« • - gewijd, n i e i a ' 

eginne nu 

dikambt bezig, « ^ h00ft 

VOOrnameI , jkn heilige» H' 

Priester g ^ 4 » j £ * 
in den beginne f ' % 

voornamelijK Jn." ĵ r-
kerk van den heihgw^ 
BENTIÜS verv 
ke kerk hij van IJ^u 
1700 Pasfoor was. t.#. 
tot opziener der Laar*»^ 
sche^Bibliotheek ^ 
werd hij in 1741 fe^id 
Bibliothecaris, « B % . 
|n 1756 zonder wtscw 
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de belangrijke letterkundige 
werken te hebben kunnen 
voltooijen. De voornaamste 
bestaan, in aanteekeningen, 
commentariën, voorreden , 
verhandelingen, op de uit
gaven van ÖANTE, JBOCCACI-
us , en andere schrijvers van 
zijn vaderland, Èlorence, 
1713 , 1728 , in 4.» , eene 
Geschiedenis van de familie 
der PAKCIATICM, van Flo
rence, in handschrift; een 
hekeldicht Hecatombe, een 
blijspel Begolo genoemd, 
enz. Hij had de uitgave 
begonnen van de Naamlijst 
der Laurentiaansche Biblio
theek, waarvan het eerste 
deel Florence, 1752, in 
fol., de Oostersche hand
schriften bevat» 

BlSET (KAREÏ, EMMANüët), 
een schilder in 1633 te Me
e/telen geboren, bestuurder 
der Antwerpsche Akademie. 
Hij was buitensporig lui, en 
ging zich op eene verregaan
de wijze te buiten in het ge
bruik van den sterken drank; 
deze ondeugden deden hem 
in gebrek sterven. Zijne 
schilderijen stellen danspar
tij ën, concerten, hoofscTie 
bijeenkomsten en kaptafels 
voor. Zijne voortbrengselen 
zijn rijk en geestig, maar 
dikwerf wat al te vrij; de • 

Y 5 

teekening derzelve is vrii 
naauwkeurxg, I n a a r h e t ho

J
m 

lonet helt een weinig naar 
het graauwe over. 

BISHOP (WILHAM), jngm 
schop van Chalcedonië, Ï » 
partibus infidelium, en A-
postolisch-Vikaris in Enge
land , was in 1553 te Bray~ 
les, in het Graafschap War-
wiek, geboren. Hij volbragfc 
zijne eerste studiën aan de 
Universiteit van Oxford, 
van waar hij naar het En-
gelsch Seminarie van Reims, 
en daarna, naar dat vanZ?o-
me overging. ïn Engeland 
teruggekeerd, om er aan de 
Missiën te arbeiden, werd hij 
als een Catholijk priester , te 
Dover aangehouden, en inde 
gevangenis geworpen. Nadat 
hij zijne vrijheid had weder 
bekomen, begaf hij zichnaar 
Parijs, en maakte van de ge
legenheid gebruik, om zich 
tot meester te laten bevorde
ren , en den doctoralen hoed 
in de godgeleerdheid te ont
vangen. Andermaal ïn En
geland teruggekeerd, kon hij 
er zonder beletsel aan land 
komen en er zijne ambtsbe
dieningen uitoefenen. Toen 
na de zamenzwerïng der bus* 
kruiden, den huldigings- of 
onderdanigheids-eed (*) van 
de Catholijken geeischt werd, 

(*) Serment d'allégeance — den eed mn getrouwheid, 
uien men in Engeland aan den honing als honing zweert, 
verschillende van dim mn erkenning nis hoofd der Angli-
ImmcheKcrh. Vertaler. 
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was BISHOP van gevoelen, dat 
jjien deftzelvën . kon afleg
gen, en onthield er zich 
echter vanp ajt eerbied voor 
den ftras, die denzelven ver
boden had. Eerst in 1623, 
toen,hij den ouderdom van 70 
jaren bereikt had, werd hij 
«Kit de waardigheid van A-
pOstolisch-Vicarïs bekleed'. 
Be Heilige Stoel voegde er 
üm titel bij van Bisschop van 
Cfttttcedaiiiëi en hij werd. te 
mrij»\, den 4 Juni) vat» het1 

zelfde jaar gezalfd. Hf hield 
zich da-delijk en afeè'r ijverig 
met de regelig deï Cathö-
i , k e Ï 2 * , m geland b * 

welijks had hii den ( S *«. «* r::,^n« 
Itoor eene eriiK*W w" t< 
•*W*W*t,- övSeed h S t 4 

aisr'/n 

t e n g „ S h u n , l e ? Godsdienst gevolge 3-° Keneuit-

(Zie BiiCKWEU), 

BISSCHOP (VALENTISJ),* 
Jesuit te Brugge, iffll 
geboren, gaf in het ^W 
iri het licht ;1.° .£«/»*» 
MaagieUjhn èiaat, «ï 
önderrigtingen kt oxM 
toegewijde Maagden, indn 
Boeken; 

BISSCHOP (COBMEK«4 "f1 

ienUFekui0]WOgéo' 
ren. %&#**** 
d b r f t e t o ^ . f t » ^ 
BoL^nfewnhijg^ 

de" eerste y «» T ^ b t 

Ŝ  WAS* 
hout, volgende ngur 

gesneden, p e ^ f T t ö 

jke stukken. ^ J S ^ 

i schaduw» J j ^ w j 
het' duistere, f ^ , f 

•koning ^mTiA0: langdl BISSCH ; ^ , 

dood van * « « * 7 J ^ 
belette den ^ | J> 
doening te | f ^ > ^ Ieedin^674,twec# t 
latende, te weteff'.# 

schilders waren. Ĵ  r 
d e Z i c h d a a r ^ B > » 
gelen toe, «aan»"».. 
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slaagde. ABRAHAM bevlijtigde 
zich voornamelijk in het 
schilderen van loofwerken. 

BISSCHOP (JOANNES) in de 
zeventiende eeuw, een be
roemd procureur hij het pro
vinciale Hof van Holland, 
was tegelijkertijd een groot 
beminnaar der schilderkunst. 
Hij muntte uit in de teeken-
kunde, en bootste volmaakt 
wel de trekken en manieren 
der groote schilders na, en 
zoodra men zijne voortbreng
selen zag, ontdekte men da
delijk den smaak van TIN-
TORET , BASSAN , KORALS , 
PAUIIÜS VERONESA, RUBENS, 
VAN DIJK en andere groote 
meesters van den eersten 
naam, zoodat de teekéningen 
Welke hij heeft nagelaten, 
op prijs gesteld en zeer ge
zocht worden. 

BISSET ( ROBERT ) , een 
Schotsch schryver van de 
Universiteit van Edimlurg, 
in 1759 geboren, wijdde zich 
geheel en al aan het open
bare onderwijs en aan de 
beoefening der letteren toe. 
Men heeft van hem: 1.° 
Proeve over de aolksrege-
ring, 1796, in 8.vo — 2.° 
lieven van EbuastB SvnKE, 
Londen 1800, in 8.w, een 
zeer gezocht werk. — 3.° 
Eene uitgave van den Spec
tator, met Biographïschë 
aantcekeningen. BISSET is 
in 1805 overleden. 

ïtastfr (KABEL), een ge-
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neesheer en krijgsbouwkun-
dige in het Engelscheleger, 
in 1791 in den ouderdom 
van 75 jaren overleden, heeft 
nagelaten: 1«° Proeve over 
de Theorie der Vestingwer-
hen, 1751 in 8.° — 2.°Ge-
neeskundigeproeven en waar
nemingen i Londen, 1767, 
beide in het Engelsch. 

Bisso. — Zie BISSÜS. 

BISBON (KARELH.ODEWWK) , 
in 1742, teGeffosses, in het 
Fransche Departement Man
che, alwaar zijn vader land
bouwer was, geboren, om
helsde den Geestelijken staat, 
en legde den door de wetge
vende vergadering gevorder
den eed af. Bij de afschaf
fing van de Godsdienstoefe
ningen in Frankrijk, werd 
hij , wijl 'hij geweigerd had, 
zijne wijbrieven overtegeven, 
gevangen gezet. In 1799 tot 
Bisschop van Bayeux be
noemd, was hij in 1801 bij 
het Nationale Concilie tegen
woordig, vraagde in datzelf
de jaar, om zijn ontslag, en 
bragt zijne overige levensda
gen te Bayeux door, alwaar 
hij in 1820 overleed. Men 
heeft van hem: 1.° Alma-
nacït de C'outanees, 1770—• 
1776. -j-2.aPrêservatifcon-
trelaséducüon {Behoedmid-
deltegen de verleiding), 1801 
enz. 

BISSON (HENDRIK) , een 
scheeps-vaandrig, heeft zich 
beroem& gemaakt door den 
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trek van heldenmoed, die 
hem het leven heeft gekost. 
Uen derden Februari} 1796 
met teZwfo»*, zoo als men 
zulks verkeerdelijk heeft 
opgegeven, maar in het stad» 
je Gvemené, in het Fran-
sche Departement Morbihan 
geboren , verliet hij in 1815 
Jte kvveekeling der eerste 
Kiasse, de bijzondere school 
«er zeevaartkunde te Brest, 

EïwiTkT% den f- Maai* 
*MO het brevet var/scheeps-
Taandrig I n dié hoedanig-

zeeën doorkruist, en voor 
p a t s t e n tog r naar S 
2 ?0 ' ! x f ' M eenen 

f e n d e \ r b o
b o r d ° t n ^ 

schip v a n e l ^ch dat 
"•**&, & J W , v r iJ^i terS 

W i S f V V«ftien 
gedetacheerd « 7 2 Wefden 

te best%en P ? a e ö ^ lven 

?PgedraRGn r̂  f ? e n z e I v e o 

vereeniffde A m i r a a I n^m 
W i n d «e blw . e e p r u k -
verwijderd hal geIeischepen 
**afofy ~ ö „ a a ' w a s deP«, 
ScWln]aa!f

0.odzaak* e e n e 

^ vanV/1 tV n k e *-

tuig had gelaten, bedrij 
aldaar de waakzaaéi 
der wachten, werpenê 

.. in zee, bereiken al m-
jj mende de kust van ka-

land, en haasten zich MI 
de zwakheid der Fransck 
scheepsmagt, aan ie ore-
rige zich aldaar bevindende 
zeeroovers bekendtemate» 
Hun aanval was wel voonkm 
door het aanhoudende slech
te weder was het rertrek 
onmogelijk, en Bisrn, die 
zich door zijne mtmm 
deed omiingen, hfidde 
hen dooi # » oowoongp» 
tot W n strijde, via<rc* 
in zij door dememgteiNf • 
ten verpletterd wri* • 
Maar bij, heeft besloten wj; 
ne vlag niet te stap^H 
maakt hun bekend, datj 
voornemeusi^befvaarto. 
hetwelkbèmistoevertrouvri, 
£ ver in de lucht te &0 
«Mingen , dan hetzelve * 

de stuurman „ T » * ^ 
f om, indien P * «v\ zweert om, 

raogt overleven, - ^ 
van zjnen chei ten ui 
te zullen brengen. » 
groote TurkschevaaW,. 

lik meteo*nmW 
den, vallen w e r f den vallen w e - / > 
woedde op de 1» *"V», 
aan , en Klampen to* 
na den w a n h o g e n j teïf 

, en Èlampen 
den wanhopige» 

stand, door bet „ 
scheepsvolk van «****,, 
boden, bij de voorstee» J boden, hij de 
Deze laatste 
gewond, negen der 
schen 

was e f f 
fran-

waren gedopt 
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verdek was overmeesterd. 
Zich zoo goed als hij kon 
naar de kruidkamer sle
pende , waar alles tot zijn 
oogmerk in gereedheid is 
gebragt, riep de scheeps-
vaandrig, na aan den stuur
man, die op het verdek nog 
streed, het bevel te hebben 
gegeven, de vier nog over
blijvende Franschen te waar
schuwen , van zich in zeè 
te werpen: Vaarwel, stuur
man l Ziedaar de oogenhlih 
om ons ie wreken! Het 
kruid wordt aangestoken, het 
schip springt in de lucht, en 
met hetzelve de ellendige 
aanvallers, die hetzelve aan
geklampt hadden (nacht van 
5 op 6 November 1827). 
De vier Franschen hebben 
het land bereikt, en, geluk
kiger dan de onversaagde 
BISSON, wordt zijn waardige 
stuurman nog 'levend aan 
strand geworpen. Men weet, 
dat op voorstel des konings 
van Frankrijk, er door de 
kamers voor de zuster van 
BISSON eene jaarwedde is 
gestemd. Er zijn inteeke-
ningen geopend, om te zij
ner eer te Toulon en te 
Lorient gedenkteekenen op-
terigfen; en de Baron HYDE 
BE NÊUVILIE, die in de 
kamer der afgevaardigden 
eene schoone lofrede van dien 
dapperen zeeheld heeft doen 
weergalmen, heeft gewild, 
dat eene schilderij, de schoo-
ne daad van BISSON voorstel
lende, eene der zalen van 
z ,Ji ministerie zonde versie

ren. Men heeft in het licht 
gegeven: Notice sur Bis* 
sox {Levensschets vanBjs-
soy) door T. F. N. REVET,, 
2 e uitg. Nantes, 1828. — 
Blssoir, eene Melodrama, 
in 2 Bedrijven (in het Cir-
que-Olympiqne uitgevoerd), 
Parijs, 1828, in S.vo; _ 
BlésoX, ou VEnseigne et 
Ie pilote (BtssoN, of de 
vaandrig en de stuurman), 
ib: id: enz. 

Bissus of Bisso (FRAN-
CISCUS) van Palermo in Si
cilië t was een uitmuntend 
geneesheer en een bekwaam 
wijsgeer. Zijn roem bepaal
de zich niet tot Sicilië, 
dezelve verspreidde zich door 
geheel Italië, en hij werd 
alom met geestdrift gezocht» 
FERDINAND D'A.VAI.OS , land
voogd van Sicilië, stelde 
een groot vertrouwen in zij
ne raadgevingen, en volgde 
dezelve niet vruchteloos. 
Zijne verdienste werd zoo 
algemeen erkend, dat indien 
men thans nog in Sicilië 
een uitmuntend geneesheer 
wil aanduiden, men zegt: 
het is een tweede Bissirs. 
In 1580 benoemde hem MAR-
cos ANTOOTUSCOLÓNNA, on» 
der-koning van Sicilië, tot 
eersten geneesheer van Si
cilië en de naburige eilan
den. PHIMPPUS I I . , beves
tigde hem door behoorlijke 
patentbrieven in 1581 in "die 
hoedanigheid-, en dien ten 
gevolge deed Bissus zijne 
plegtige intrede in Palermo» 
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d e n „ 2 9 November van het
zelfde jaar, : Hij werd met 
pracht dpor de geheele stad 
g f ™ ' d o o r d e voornaamste 
adellijken en overheden te 

.paard vergezeld. Bissus be
kleedde deze waardigheid 
wet eer tot aan zijnen dood, 
die den 20 Januarij 1598 te 
Palemo plaats had. Hij had 
de schoone letteren, de wel
sprekendheid en de dicht
kunde ook zorgvuldig beoeT 
lend. De te Pdïermo se-
stichteAkademie had dik
werf het genoegen zijne 
proza en dichtstqkkeh aan-

bevel der &&£L %2 
vastenayondsdlgenTanlSrf 
werd uitgevoerd, fig1& 
eemge perken i n h è t l f l f 
gegeven, te^eteW. 70fcc h t 

Brief o v t t n t f t T h m 

voorkomende 1 ^ ° ^ ° ^ ' 

öeze b S f ^ ' « w » Ï589. 
en v e r d e d i g a a n # e r a n d 

* • * • getiteld; BinmdrM 

Bissus of Bisso, zoom 
den voorgaande, eenfti» 
ter te PtikrmOf eambt 
kwaam Godgeleerde, ir<A 
Goddelijke en mensWjjie 
wetenschappen even» «• 
varen.,- was een .vrelspriW 
redenaar en reivtietl èt 
roem niet alleen in Sieilii-
maar in al de Italmnéi 
steden. Men rond in ien 
alles rmenigd, mt een 
volmasfr geestelijke km 
uitmaken. Tot benfs jf-
ner zeldzame we/sprefearf-
heid kan dienen, dat tom 

hij HU' il ^ W 4 T 
van Paï«mo ^ ? ï f I 
ken er zulk een toevW 
va„ volk was, dat ntej 
loofe de o n d e r W 
Zeive was binnenget*. 
wpUgt. was de deu»* 
lrerfc te s/aiten, o f 
J S door de wacht.J 
onder-konings, te *»* 

delfde eer te b e ^ 

den, verwierf^^^ 
digheden van « n o n i l 
Prötonotans, «« _ / r f : 
der kerk van ** 
Daarna verkreeg »'• fr 
verschillende andere * 
ningen. De graf^fc 
2afttf0 benoemde ^ 
- " - ' tot Begtórjten 

M '5^5^' 
i5«r 
koningrijk 
post hij w. 'jiiï»..-
roem vervulde.̂  ^ . ^ 
kleedde hem de « lt. 
ning JOANNES W J W 

In }60é bmoM&e 
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PTJS III. hem. tot Prior der 
He Drievuldigheid, en de 
Overheden van Palermo, 
bragten het bij zijne* Maje
steit zoo ver, dat zij het 
Bisdom Patri voor hem ver
kregen. In al de posten, 
welke hij bekleedde, ge
droeg hij Jzïch altijd.met 
wijsheid, zedigheid:• en be
scheidenheid, en stelde er. 
een wezenlijk genoegen in , 
iedereen door 'weldaden te 
verpligten. Wanneer hij door 
de wetten verpligt was, de 
schuldigen te straffen, ver
zachtte hij zulks zoo veel 
als hem mogelijk was. Hij 
overleed te Careni, den 14 
Augustus 1623. Men heeft 
van hem jn het Italiaansch 
eenige predikatiën en lijk-
reden. Hij heeft in hand
schrift twee doelen met Leer
reden voor de Vaste j bene
vens eenige andere werken 
nagelaten. 

BISSY. — Zie Tiiunu. 

BmuBÜ (PAUMJS JEREMI-
As), den 24 November 1732 
te Koningsbergen in Bruis-' 
sen, uit eene uitgewekene 
Fransehe familie geboren, 
werd predikant der Protes-
tantsche kerk. Vol bewon
dering voor de letterkundige 
schoonheden des Bijbels, die 
zijne gewone lectuur uitmaak
te , beproefde hij , om dezel
ve in een prozaïsch dicht
s t , de geschiedenis van 
Jfw.EP ten onderwerp hebben
des weder voort te brengen. 

Dit werk, dat niet zondes 
verdienste is , wemelt echter 
van een groot aantal gebre* 
ken; men erkende in den 
stijl eenen schrijver, die 
verre van Frankrijk was ftpl. 
gevoed en ontwikkeld, en, 
die vruchteloos naar dat be
vallige , natuurlijke en en-
gedwongene zoekt, hetwelk 
men bij de schrijvers des lands 
onderscheidt j langwijlighe-
den, beuzelingen, zwakke 
en Icoele navolgingen yan 
verschillende b.ekend ê hel
dendichten , zullen dit werk 
altijd onder, de middelmatige 
rangschikken, in eene soort, 
waarin hetmiddelmatige voor
al onvergeeflijk i s : menziefc 
zelfs met leedwezen ^ dat dit 
dichtstuk , dat zeer in zwang 
is geweest, en jn eenen ze
keren tijd bijna classiek is 
geworden, somtijds \vellus~ 
tige tooneelen aanbiedt, wel
ker levende en gevaarlijke 
kleuren, de jongelieden, aan 
welke men hetzelve, met
eene ligtzinnige onvoorzig^-
tïgheid in handen geeft, van 
derzelver onschuld kunnen 
berooven. De Vertaling in 
het Fransch der Made, van 
BiTAUBÉ, verscheen eerst i a 
1760, onder den titel .van 
Proeve in het licht, en werd 
twee jaren daarna door dat
gene gevolgd, wat de schrij
ver eenê vrije vertaling noemt, 
en welke men veeleer als 
eëne eigenzinnige vermom
ming kan beschouwen. H O 
MERUS wordt er van het be
gin tot het einde meer int 

file:///vellus~
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mismaakt, dan hij zulks ooit 
door LAMOTHE is geweest. 
De schrijver deed dezelve 
door eene voorrede vergezeld 
gaan, waarin hij den oor-
spronkêhjken schrijver voor 
eenen mijmeraar, en Me
vrouw DACIER vóór eene vrouw 
zonder geest of smaak uit-
Krijt. Het gezag van JDE 
fONTENELLE, P E R R A Ü M , L A -
MOTHE , den Abt TERRASSON , 
moesten dienen, om de oor
deelkundige magtspreük te 
bevestigen , waarin hij onder 
andere zeide, dat , » de ge
breken van HOMERUS hem zulk 
eenen afkeer en eene wal
ging hadden ingeboezemd, 
omliem te vertalen, dat dé 
pen erhemdikw^lèdooruit 
de hand was gevallen." On-
S S . d i e - ^ w a a n d e droog-

«ernam BITAUBÉ, om deze 
vr,je verta i n g o m ^ £ 

Lil80ziJnengeheelenJ/to 
& ^ ondernam hij 

!

overvloed en de rondheid* 
hetzelve gelukkighjk (etó 
ben nagevolgd; maarwfe 
al te veel te willen %s-
ren, zou men van i« ook 
de stoutheid, de majesteit, 
de rijkdom der Meuren » 
de mannelijke faal kun» 
vorderen, die iet JWdJ» 
rakter van den zanger ran 
ACHILIKS uitmaken. Hef 
rijmloos dichtstuk over de 
stichting der fórmïfJefro-
vinbien, getiteld Wam rf 
NASSAU, heeft hemdegoed
keuring en achting(te: tof 

het fa«..**«f*nï 
schrijvers is gwloe\ i e ; 
waar heldend cht. He • 

uitgebreid en wei veu . 
de Sdaadzaak grootsch, « 
3fc en zedelijk. Niefs 
rfllC waarheid gesctf meer naar waarnem 6««-
f rd dau de katakters?' 
voortelling der. gebej 
him* i s e e n v o u d * * 

s c W 1 7?? i n «et licht ver-
ï e n o l ; ,DeZe beide werfeen 
S ^ t " ° e n e e a ^ i e t , dat 

S "d^eer. aan de ™»&-
moet ffto. i

g^n e verdiensten 

hem > I ! d l2 t e z , J n k a n »»en 

«« met eene zekere naauw-

JJf • a c h t ' d é beelden van 

Sbber\r^
k *«*« s e n Vowtgebragt, den 

voorstelling 

onderwerpverbonden» {e 
ben derzelver o * deie? 
hoofdzaak. Ondanks o 
ten, welke *"%<*; 
bij de voorstanders o , 
heid gaf, * « * £ > 
echter In Bet fo§» > • 
wenteling in £ < , * » ? 
ken, van welke flf^l 
Thermidor ^ " J ^ i * 
werd. Bij W«2Tl f l» 
het Instituut, kwam^(i 

de klasse der l**°*Lw schoone kunsten. a e i t | 

had hij aan de te^ 

h 
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van D'AJCEMBERT zijne toela
ting tot de Akademie van 
Berlijn te danken. BONA
PARTE benoemde hem tot lid 
van het legioen van eer, 
maar kort daarna ontrukte 
hem de dood, deti 22 Novem
ber 1808 aan zijne vrienden, 
aan de eerbewijzen èn aan 
de letteren. Men heeft van 
hem: 1.° Examen de la con-
fession de foi du vicaire Sa-
voyard. {Onderzoek der ge
loofsbelijdenis van den Sa-
vooischen vicaris), 1763 , in 
g.vo — 2.° De l'niflvence 
des helles lettres sur lapM-
losophie {Over den invloed 
der schoone letteren op de 
wijslegeer té), Berlijn 1767, 
ing.vo __ z.°Elogede COB-
NJEILLE {Lof van CORÏÏBIL-
ZE), 1769, in 8.vo De vol
ledige,, werken van BITAUBÉ, 
zijn te Panjs in 1804, 9 
Dl.« in S.vo gedrukt. 

BITON, een Grieksch-wis
kunstenaar, die omtrent het 
jaar 335 voor J. C. leefde, 
heeft eene "Verhandeling o= 
ver de krijgswerhluige?i ge
schreven , welke in de Ma
thematici veteren, Parijs, 
1593, in fol. voorkomen. 

BIUMI (PATJEÜS HIERONÏ-
MUS), een Geneesheer, en 
in 1699 Hoogleeraar in de 
ontleedkunde t&3Iilanei en 
in die stad in 1731 overle
den » is de schrijver van 
Verscheidene ontleed- en vee-
""jwijtaradige werken, in 

die stad van 1701 tot 171? 
gedrukt; datgene aan het-
welke hij zijnen ïoeni te 
danken had, was: Esamina 
di alcuni canaletti chiiyèri 
enz. Milane*) 1717, in g.vo 

BIVAR. — Zie CID* 

BIVAR (FRANCISCUS D E ) , 
eén Religieus der Cisterci-
enser-orde, te Madrid in 
de zestiende eeuw geboren, 
onderwees in zijne orde de 
wijsbegeerte en de godge
leerdheid, en werd in hoe
danigheid van algemeen-
procureur naar Rome gezon
den. H(j heeft geschreven: 
1.° Levensbeschrijvingen der 
Heiligen. — 2.? Verhande-
ling over de beroemde man
nen der Gistercienser-orde. 
— 3.° Verhandeling over 
de Mlenschwording. — 4.° 
Aanteeheningen op de wijs
begeerte van AHTSTOTBLES* 
— 5.° Aanlee keningen op 
de tijdrekenkunde van JBJÜA.-
vws Lvcms DESTEB , wel
ker echtheid in twijfel is 
getrokken, en die' hij in 
twee verhandelingen tracht 
te verdedigen. Zijne pogin
gen en zijne redeneringen 
hebben niet kunnen belet
ten, dat men nog tegen
woordig deze tijdrekenkunde 
als een ondergeschoven Werk 
beschouwt. Men is van ge
voelen , dat dezelve door Hi-
GUERA gesmeed is (Zie dat 
artikel en DEXTER). BIVAR 
overleed té Madrid in 1636. 
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BIZOT (PETRUS), kanonik 
van den Heiligen Verlosser, 
te Herisson, in het bisdom 
Bourges, is de schrijver van 
«da. Histoire mélallique de 
la Bépuilkjue de Hollande, 
(Penning-Bistoric., der Eol-
landsclie Repul/liefi), Parijs 
1687, in folio, en herdrukt 

' door PETRUS MORTIER, Am
sterdam 1688, 3 Dl", in 8.vp 
Deze uitgave is zeer schoon. 
De geschiedenis verdiende 
zulks; dezelve is zeldzaam 
en . belangrijk. Intusschen 
werA dezelve later geheel 
verduisterd door die van 
VAN Loott, welke veel vol
lediger is. BIZOT overleed 
in 1696, in den ouderdom 
van 66 jaren. -

BLAATJW of, zoo als hii 
schreef, BJCAEÜ, (Wnfcw 
JMSEN), een leerling en 
7 n e " d ; v a n TycHo-BRAiré, 
werd te Amsterdam i n l ö H ' 
geboren, e n heeft zich door 
zijne aardrijkskundige-, en 
drukwerken beroemd ge
haakt. Mm heeft van hem 
eenety Atlas of Tooneel der 
gereld, 3 D l . n i n f ö L Am„ 

« « » < 1 6 3 S ; e e n e F ^ t o -
en? f» '*W? *• Aardbollen 
£ - " e z ? ""muntende druk-. 
f ^ ^ J e Amsterdam, 
ZenM H l J ^ d meteenen 
ZIT ^ Sector bevattende «enen b v a n 1 2 > 0 J a a n 

««* mond van de Jf««5 e n 

*'*elt de Poolshoogte ge-

ï^ï^ ****** 
^ 5 d e n

d e
m o f r r f e e v v*n 

e n mond af tot aan 

Texel, door meer dan e» 
graad breedte, metW«j 
eener roede van I2iw« 
gemeten. — Zijne We* 
nen JÖANNES en Cowtis, 
hehben eene nieuwe iiiljw 
van den Atks van Jiiin» 
vader geleverd; de A'eiit' 
duitsche in U, de Sjrf 
sche in 10, de WaaiwJ 
in 9, de jajfDKta.w II. 
en de Fmsche tekst m ï 
•DI.» fe Ai. #«/r* »;T 

£&sche uitgave- en ^ 

drukkerij verloren,, ,to» • 

trordt bijna met m^;. 

vonden ^ . E S
P , £ * 

is de vervaard^ ^ 

stcrdatii 170** s li? 

f 0 ] . met ) * « * * * 
boekenkennersfie™ j 50 

JANSEN, &'*•£*>$? 
en wedijverende J n J i , 

kets waren. \0éf 
aangaande de g « 

MENT, •"*• ** 

raadplegen. 

B W d B ü B ^ 2 & 

1705 te i M * « * ' 
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-graafschap York geboren, 
volbragt zijne studiën te 
Oxford en omhelsde den 
geestelijken staat. In 1739 
werd bij tot Rector van 
Biehmond, en in 1750 tot 
Kanonik van Bitton en 
Aartsdiaken van Cleveland 
verkozen. Het is omtrent 
dezen tijd, dat hij ten yoor-
deele der godsdienstige vrij
heid • begon te schrijven, 
aan welke hij de grootste 
uitgestrektheid gaf; de ge
voelens , welke bij open
baarde, schenen met de 
Anglikaansche leer zoo zeer 
te strijden, en den genoot
schappen, die van de heer-
schende kerk afgescheiden 
waren, zoo gunstig te gijn, 
dat eene congregatie dier 
Sektarissen, hem voorstelde 
haar herder te zijn. Maar 
BMCKBURNE weigerde zulks, 
behield de Beneficiën, wel
ke hij in de heerschende 
kerk bezat, en bleef zij
ne overige ievensdagen aan 
dezelve verbonden, hoewel 
bij de gebruiken derzelve 
verwierp. De voornaamste 
zijner werken zijn: 1°. Ver
dediging van een werk ge
titeld : Vrije en opregis na" 
sporingen, betrekkelijk de 
Éngelsche kerk. Sommigen 
beweren, dat deze Naspo-
ringen van hem waren; maar 
hij heeft zulks steeds ont
kend. — 2-° Be Biecht 
*toel, of vrij en volkomen 
onderzoek van het regt, 
"ti nut, de stichting, het 

Z 

voordeel der daarsielling 
van leerstellige geloofsbë* 
lijdenissen, in de Protes» 
tantsche kerken, 1664, in, 
S.vo Er was eene tweede 
uitgave van 1770, die dooc 
eene derde verbeterde en 
vermeerderde gevolgd werd. 
De schrijver verklaart zich. 
in dezelve voor de volko-
mene vrijheid. Dit werk 
was als het sein tot een 
hevig geschil, dat van weers
zijden met. eene hardnekkig
heid werd onderhouden, en 
dat tot eene menigte schot
schriften aanleiding gaf. —> 
3.° Overwegingen over den. 
legenwoordigen staat der 
geloofsgeschUlen tusschen 
de Protestanten en de Ga-
tholijken van Gfroot-Britta-
nië en Ierland, enz. 1762. 
Volgens den haat, welkeii 
de schrijver tegen het Ca-
tholicismus aan den dag 
legde, kan men Aveloordee* 
len, dat ondanks de libe
rale denkbeelden, welke de 
schrijver voorwendde, de 
Calholijken, volgenszijn stel-

| sel, niet zeer edelmoediglijk 
" bedeeld worden. -<- é.° Al-

gemeene verdraagzaamheid» 
— 5.° Korte schets der we-
derleggende godgeleerdheid 
enz. 1765, in 1772 met bij
voegsels herdrukt, BLACIC-
EURNE , had door eenige ge
schriften , in welke hij tracht: 
aantetoönen, dat er" in de 
H. Schrift geen enkel bewijs 
gevonden wordt, van een' 
gelukkigen of ongeljikkigen 

2 
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middeïsiaafc tusschen den 
dood. en de opstanding, aan 
eenen godsdienstigen twist 
deel genomen.. Hij heeft ook 
ten gunste der algemeene 
vrijheid geschreven, hetzij 
in afzonderlijke losse stuk
jes hetzij in de Engelsche 
dagbladen, en hij heeft deel 
gehad aan eene verzameling 
Van Brieven en Verhande
lingen over dat onderwerp, 
in 1774, 3 Dl.» in S.vo in 
het licht gegeven. Hij was. 
volmaakt wei met de we-
derleggende godgeleerdheid 
bekend, zijn stijl is leven
dig en krachtig, en zijne 
twistschriften worden, on
danks de afgetrokkenheid 
des onderwerps, met belang
stelling gelezen. In 1804 
kwamen zijne Nagelatene 
Werken .in het licht. Men > 
vindt in dezelve, dezelfde 
vrijheid van niet zeer reet-
zmmge denkbeelden en ge-
welens over het geheim der 
Allerheiligste Drievuldig
heid. Hij overleed den 7 
Augustus 1787. 

Ij van den heiligen Som 
|j en werd vervolgens in k 

bezit der Pastorie van/W 
gesteld. Men heeft vsb 
Abt BLACHE: Refutatie 
VHérésie de CALVIN^ 
la seule doctrine de JW 
de la religion prêtenk 
réformée (De Ketterij w 
CALVIWS, enkel en alleen 
door de leer der Beert» 
van den gemand- henom-
fan Godsdienst mder/e/d). 
ial2.">o, Patijs 1W. Maar 
netene, wat hem bpond« 

heeft b e t a i g e » w 
de zorg, ö* «•» * * » 

ten titel voerende: Af 
ouhistoiresecretef 

P r W ^ E
 (ANTÖNIUS), eeïl 

S S 5 £ 3? »°ota* in .de 

TL^S^oven, droeg 

ïiet b ? l «tad gewond, ver-

geesteh,ke„ s t a a t . G e d a M n . 

d e \ S f Jare« f as hij lid 
^r^iestersvandegemeente 

fes, ow«»»*"•"""-,- ,„,. 
decouvre *•«**& 
des du -CvtopJ*, 

etui 
ie* 

adhèreKt: 
au 

et de ses^ 
óter la vie 
Dauphin ( » £ # 
denis, waann è®^ 
kunstgrepen w»*» , 
dinaal RwZ »*fa 
hangers < om f® » kl 
en den V*¥"}> * > 
leven Ie * " " * * > 
worden). &*-" ' 
schrift, de vruch J ^ , 
„ra..̂ A verbeelding**^. warde alom 

ïfi: ziet BJCACHE _ 
spanningen, b" j? 'ping3 

malen het leven des , 

gered, dien e » « V 

giftig' :en. Niets is 
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gemeen in dit geschrift dan 
de vergiftigingen: de schrij
ver is in alles achterdochtig, 
ziet alom vijanden en mis
daden ; hij heeft het vooral 
gemunt op HAKLAY, Aarts
bisschop van Parijs, en op 
Pater LA CHAISE; hij be
schuldigt den Kardinaal I E 
CAMÜS , Bisschop van Ore-
oiolle, van listige kuiperij
en , van verraad en godde
loosheid. Volgens hem zijn 
het deze drie mannen, die 
de oorzaak van den oorlog 
van 1688zijn geweest, wel
ke niet zou hebben plaats 
gehad, indien men zijnen 
raad hadde gevolgd. Hij 
vermoeide de Overheden met 
zijne verzoekschriften en 
aanklagten, en vaarde voor
al heviglijk tegen de Jesui-
ten uit, tegen welke hij 
bitse uitgebreide en talrijke 
memoriën inleverde. Aan 
iedereen deelde hij uittrek
sels zijner geschiedenis me
de , die met de beuzelach-
tigste langwijligheid, en ee-
ne vaak belagchelijke ver
bittering behebt is. Men 
vondt geen ander middel, 
om zich van zijne aanklag
ten te ontslaan, dan door 
hem optesluiten. Hij werd 
In 1709 aangehouden, en in 
AeBastille opgesloten, waar
in hij den 29 Januarij 1714 
overleed. Zijne memorie en 
overige schriften waren ver
beten, toen "het parlement 
•dezelve na de vernietiging 
wr ïesuiten deed herleven. 

Men hoopte daardoor de Je-
suiten des te hatelijker t© 
maken, en de misdaad op 
hen te laden, van tegen het 
leven des konings samenge
spannen, en den edelmoe
digen burger, die hen gered 
had, vervolgd te hebben» 
Dien ten gevolge sprak de 
President BOLLAND, den 27 
Februarij 1768, een uitge
breid verslag uit, waarin 
hij groote uittreksels der 
geschiedenis van BLAGUE 
leverde, dien hij als een 
ontegensprekelijk gezag aan
haalde. Al de Jansenisten 
hebben na hem de daadza
ken herhaald, waarvan BLA-
CHE alleen de waarborg was, 
en in die sekte twijfelt meft 
verder niet aan de verzeke
ringen vanBLACHE, wiens on
gelukken inen nog beweent. 
Dat de sekte- en dwalings
geest de klaarblijkelijkst-
valsche daadzaken, als waar
heden doet aannemen, dit 
begrijpen wij , maar, dat 
dezeive herhaald worden 
door eenen man, die oor
deelkundige onderzoekingen 
maakt, en geschiedkundige 
woordenboeken schrijft, en 
wel zonder eenig ander ge
zag , dan dat van eenen man, 
die door zijne verbittering 
tegen de Jesuiten, en zijne 
dweepzucht voor het Janse-
nismus, welks voortplan
ting en verdediging hem 
meer dan 60,000 Hvres kost
te , dit is een gebrek van 
oorieelkunde, hetwelk wij 
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moeten openbaren. Wij had
den nooit vermoed, dat het 
afbeeldsel hetwelk wij van 
den Abt BMCHE schetsen, 
een karikatuur was; maar wij 
weten wèli dat dat van den 
schrijver, welkenwij aanha
len van eenen Jansenist is. 
* Pater Gmi/r,ORÉ, zegt hi j , 
een voornaam gewëtensbe-
stuurder, ofschoon toestem
mende, dat het eene mis
daad zoude üijh, in eene 
zamenzwering tégen het le
ven des konings te treden, 
raadde den abt BLACHE zeer 
uildrukkelijk aan, hem niet 
te dwarsboomen door eene 
openbaring, dio de oogmer
ken van God zodde tegen
werken." Wannéér toen 
zulk eene verfoeijelijké mis
daad aan eenen man durft 
ie last leggen, die geduren
d e znn geheele léven den 
roem der d e u g a W è f e j n 

° % >
J.

Wfnè ne<feigheid en 
weldadigheid nooit betwist 
zijn, moet men zich op een 
onwederlegbaar gezag beroè-
Pen-, V/aar is 8zulks hier 
te vmden? Indien Ik van 
een gehuwd Priester zeidè, 
aat m eene zaïriéhspannïng 
tegen den koning heeft kun-

53liTÏB n ' z™ mm'*« 
wiil A i i u n n en gèlooven•', 
Aiü . ' waareerengods-
Jieust ontbreken, a l le^üs-
«a«en kunnen plaats vinden, 
maar eenen belange - en 
«^tstogteïoozen , Religieus 

an zulk e e n e ^ e j ó r v e n e 

S a l e
e J e S J u I a i S e n

l !
 isonS 

u ' « P n > om aan het pu

bliek oude. dwalingen 't 
kend te maken, diek 
beter ware te vergeten. 

/BiiACK (JOZEF), deiT* 
der Chemische pmweül&S 
genoemd, wei'd in ïffl" 
Bordeaux, altraar zijn® 
AetyvmBe/fastinlerhf 
oorspronkelijk, vipmë 
dreef, geboren, hm* 
tvökhijieVoivemf™ 
Molgw, alwaar h,j éleg-

rJdtöemW56^1, 

dighedèn gesch ^ # Jê 

theorie der MJ» ^ 
bragt, door -jetóW-fc, 
kelingen ,M J W 
vooral veel toe, o» ^ 
schap te verspre ^ 

Af 1 ! 
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en maakte zich door zijne 
ongeveinsdheid en regtscha-
penheid algemeen bemind. 
Hij overleed in zijn bisdom 
in 1716. Hij wordt voor een 
der goede Kanselredenaars 
van Engeland gehouden. 
Zijne leerreden zijn in 1723 
in 2 dl." in fol. gedrukt. 

BLACKBURNE. — Zie BLAÜ-
BURNE. 

BLACKI.OCK (THOMAS), een 
Schotsch dichter, werd in' 
1721 te Annan in het Graaf
schap Dumfries geboren. Hij 
•was de zoon van epen met
selaar , en verloor , 'pas zes 
maanden oud zijnde, het ge-
zigt door de lrinderpokken. 
Desniettegenstaande gaf hem 
zijn vader, die meer kunde 
bezat, dan er tot zijnen staat 
vereischfc wordt, eene zorg
vuldige, en naar het gebrek 
van den jongen THOMAS in-
gerigtei opvoeding. Deze was 
met eenert zeer gelukkigen 
aanleg voor de dichtkunde 
ïjegaafd, en in den ouderdom 
van 12 jaren, schreef hij ver
scheidene werken, die' zeer 
gunstig werden onthaald. 
Toen hij zeven jaren daarna 
zijnen vader verloren had, 
nam een zeer kundig Geaees-
heer STEPHEKSON genaamd, 
hem mede naar Edimhirg, 
en liet hem zijne studiën 
san de Universiteit dier stad 
volbrengen. In die zelfde 
«ad verbond hij zich met de 
wtöemdste geletterden. DA-

Niè'ii HUME fvas steeds zijn 
beschermer, en de Heer,; 
SPENCE, Hoogleeraar in de 
dichtkunde te Oxford, ver
schafte hem eenen Toordee-
ligen en eervollen post aan die 
Universiteit; nadat BLACK-
LOCK in 1758 te JSdimburg 
het leeraarsambt had aan
vaard, onderscheidde hij zich 
in dën predikdienst, en in 
1762 gehuwd zijnde, kwam, 
hij 2 jaren daarna zich in die 
stad vestigen. Den tijd, 
welken hem zijne ambtsbe
zigheden overlieten, verdeel
de hij tusschen de dicht- en. 
toonkunst; en hij bespeelde 
verschillende instrumenten 
vrij wel. Gedurende ver
scheidene jaren, hield hij te 
Edimhurg) een kosthuis voor 
jonge kweekelingen der Uni
versiteit, het was alstoen, 
dat hij het grootste gedeelte 
zijner werken zamenstelde » 
behalve zijne Gedichten, in 
1745 reeds te Glasgow ge
drukt, en waarvan de vierde 
uitgave is van honden, 17 5Q 
in 4.° Onder zijne overige 
voortbrengselen telt men: 1.° 
Paraelesis olYeriroostingen 
uit den, natuurlijken en geo-
penbaarden Godsdienst ge
put , in twee Verhandelin
gen , 1767, in §.° Dit werk 
wordt zeer op prijs gesteld» 
en bevat grondregels, wel
ker zedeleer even zoo zacht 
als zuiver is. — 2,° Twee 
Redevoeringen over den geest 
en de hetoijzen van liet Chris-

„ tendom» nit hetFranschvan 
Z 4 
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van JACOBUS ARÏMAND ,1768 , 
i a 8.° ~ 3.° Lofrede van 
Groot-Brittanniè', 1773, in 
8.° Dit is eenelooze hekeling 
van het Britsch bestuur en 
van de Engelschen. — 4.° 
Bemerkingen over de natuur 
én de uitgestrektheid der 
•vrijïieiê, enz. ter beantwoor
ding op Doctor PRICE , 1776 
in 8.° In dit werk doet 
BLACKLOCIC zich als een be
kwaam kenner der staats-
krachten, als een verlicht 
letterkundige, en als een wel
denkend man kennen. — 5.° 
Over de opvoeding dér blin
den, naar het Fransch. van 
HAÜÏ en in de Britsche En
cyclopedie van 1783 gedrukt. 
-BLACKLOCIC overleed in 1791. 
In een zijner Brieven zegt 
HOME van dien Schrijver-
* Zijne zedigheid evenaarde' 
de goedheid van zijn hart , 
en de, schoonheid fijner ge' 
*ie. HIJ had een denkbeeld 
aangenomen, hetwelk hij in 
een zzjner werken ontwikkelt, 
en dat welligt zonderling zal 
sciiynen. Den eerstenmensch 
m eenen staat van perfecti-
bthtett of vatbaarheid voor 
volmaaktheid beschouwende, 
beweerde hij , dat zijne taal 

eve„ weïI i 3 e n , J : 

£ « « W B i é g W i n de klan
ken aHer woorden was. 

EtACKiiioRE (Sir BICHARD), 
een Engeische geneesheer en 
Johter , in mtMire geho-
,£ ' . ^ a f z i c h ' nadat hij 
tte«niversiteit verlaten h a d . 

naar Italië, en ontving 
Padua den doctoralen M 
der geneeskunde. Bi] JJII 
terugkomst in Enpi«i> 
werd hij tot lid van fatol' 
legie der geneesheer» !*• 
noemd, en begon teLmëi 

• practiseren. Koning I t a 
AM benoemdehemtothooft 
deszelfs gewonen geneesfa 
en tot ïidier; hij was ooi 
de geneesheer der koning 

• AKW, e» ovedeeim 17B 
Ziine voornaamste werken, 
vroeger te zeer gerezen, 

£e #« "*"• 

w e ï d e n teeg*; g V h r 
werd uitgenood g d ; ; # 
zelve aan den prms J # 

telenen; doch' J ;,, 
hoor ^e r fal f k s . 
<3P hii aan dit *e** „,,;,. 
te kunnen v o l 5 ; ( , 
stelde zich te vr* *r 
afschriften / f J ^ J 
lessen aan taj%f 
j„r. <?ie v/el verre o . den, die /̂ ingi! 
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afschriften zond. Hg over
leed den 24 Februarij 1780, 
eene weduwe en eene talrij
ke familie nalatende, die de 
edelmoedigheid en de wel
daden des konings ondervon
den. Deze regtsgeleerde 
heeft voornamelijk zijnen 
roem te danken aan een groot 
Commentarinm over de En-
gelsche wetten, 1765, en 
volgende jaren, 4 dl." in 8.vo 

Sommige schrijvers hebben 
dit werk met den Geest der 
Wetten (Esprit des Lois) 
vergeleken; maar de verge
lijking is nietnaauwkeurig, 
en er bestaat tusschen deze 
Beide werken zulk eene ver
scheidenheid, dat alle ge
lijkvormigheid tusschen de
zelve onmogelijk wordt ge» 
maakt: » Nooit, zegt een ' 
beroemde advokaat, heeft er 
minder overeenkomst tus
schen werken bestaan dan 
tusschen den Geest der Wet
ten en het Commentarinm 
over de Engelsclw Wetten. 
Het eerste is eene opeensta
peling van niet zamenhan-
gende denkbeelden, van val-
sche verklaringen, van inval
len der verbeeldingskracht, 
van dwalingen, van mistas-
tingen in de daadzaken en 
redeneringen; eene verza
meling, welke niets leert, 
behalve dat de schrijver veel 
geest bezat, en zeer vlug-
tig las {een eenigzins te ge-
*treng oordeel). Het twee-
oc is eene geheel bepaalde, , 
gftheel gebruikelijke compi* I 

latie, die werkelijk, doch 
onder eenen zeer groven vorm, 
de wezenlijke Britsche con
stitutie bevat." Nog heeft 
men van BLACKSTONE : Fer-
slag der gevonnitde geval
len in verschillende koven 
van Westminster'Hall, van 
1746 tot 1779, Londen, 
1781, 2 dl.n in fol. 

BLACKWAÏ. (ANÏONIUS) , een 
Anglikaansche godgeleerde, 
en een beroemde Criticus, 
in Derbyshire in 1674 of 
1675 geboren, had zijne stu
diën te Cambridge in het 
collegie van Emmanuel vol-
bragt, alwaar hij zijne aka-
demische graden ontving. H§ 
wijdde zich aan het onder
wijs der jeugd toe, en stel
de zich aan het hoofd eener 
bijzondere school te Derby, 
tevens het vikariaat in de 
kerk van alle Heiligen der
zelfde stad waarnemende. In 
1722 werd hij naar Mqr/iet-
Boswortlt beroepen, om er 
de spraakkunst te onderwij
zen ', hij verliet dien post 
voor de pastorij van Claplian, 
in het graafschap Surrey, 
Deze bediening in 1729 ne-
dergelegd hebbende, keerde 
hij naar Market-Boswortk 
terug, alwaar hij in 1731 
overleed. Men heeft van hem 
eene Latijnsche vertaling van 
THEOGNIS, met Aanteekenin» 
gen en verbeteringen, 1706, 
in 8.vo _ 2.o gene Inlei
ding tot de Classiehe Schrij* 
ven, 1718, in 12.vo, een 

L 5 
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ïn den tijd zeer geacht vyerk. 
-r* 3,° De gewijde Classieke 
Schrijvers verdedigd en, op
gehelderd, 2 : dl.n waarvan 
het eerste in 1725, en voor 
de tweede Maal in 1728,en 
het tweede eerst na den dood 
van den schrijver in hèt licht 
verscheen. Hij Verdedigt in 
dit werk. eenige uitdrukkin
gen van het Nieuwe Testa
ment, die als wanspraken 
waren voorgesteld, en die. 
hij tracht aante wij zen door 
de. beste schrijvers gebruikt 
te zijn. Er nestaat. van dit 
•werk een«. Latijnsché verta« 
ling van CHR. 'WOLLIUS , te 
Leipzig in 1736, in het licht 
gegeven, — 4.°. Eene La~ 
tijnsehe Spraakkunst, ten 
gebruïke,zijner kweekelin^ 
gen. Hij was een zeer goe
de onderwijzer,* er kwamen 
J!) z , J n e «anden verdienste
lijke mannen voort, -onder 
welke men RICHARD DAWES, 
de schrijver der Miscetta-
nea critica telt. 

„ ^ACKWEU. (GBORGE); een 
^atholijjce Geestelijke in En* 
geland, in 1545, in het 
graafschap Middlesex gebo-
*J?*i 'v^m zijne studiën te 
y > * het collegie der 
heilige Drievuldigheid, en 
kwam iezeïve t e *DóJy i n 

fe „^"gelsche seminarie vol
t i j e n . Pater PAUSONS, een 
Jesmt en BèctorvanhetEn» „ 
gelsche collegie te- Mome,I 

liet hem tot Aartspriew 
benoemen met zeer i% 
breide yolmagt, om ilt fr 

5tholijke-.Kerk vanMt/M 
"te besturen. Dewei#& 
Geestelijkheid van datta4» 

i, die. lierer gewenscht kA 
i dat de Heilige stoei erSii 
schoppen benoemde, da» 1* 
aan eenen Viferis teonis 
werpen, mg dezen maal» 
gel met tegenzin, en s» 

moeeB denzekwts (hm 

VIi} lang ij K ^ ^ 
EngelsckJeS'»6^ ;, 

•£&&&$ 
b f ^ W « ^ e e n e v e * 
heid teweeg, ^ J 1( 

perking der ^ g j , , 
leend, niet op»"1'" ;. 

haal dif «"tajW 
ten titel . V o e j # p # 

BISHOP).
 leVondci*" 

huMigiaf- V ^ 

Z e l U niet «Hef ' ;^ 
spoorde door•**»#* 
£ CathohjkGe , , , 
zelfs aan, o"1 

(*) Zie mijne amteekening Wad** 37ygfJaler' 
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te leggen. Men was teJRo- j 
me niet van dat gevoelen, 
en BEL!A.MÏNUS , die met 
BMCKWEM. in betrekking 
stond, schreef hem mt Ro
me, om hem aantesporen, 
zijnen eed te herïoepen. Daar 
BLACKWEM. zulks weigerde, 
zoo werd hij van zijne Aarts-
priesterlijke waardigheid be-
xoofd. Hij overleed bijna 
plotseling'te Home, den 13 
Januarij 1613. £ijne wer
ken zijn: 1.° Brief aan den 
Kardinaal CAIMTAÜVS ten 
voordeele der Engelsche Je-
suiten, 1596. — 2.° Ant
woord op de verhooren, viel' 
he hij in de gevangenis heeft 
ondergaan, 1607, in 4.w> — 
3.° Epistoïm adanglospon-
tifieios, 1609, in 4.£o •— 
ê.° Epistola ad Cardinalem 
BELLARMINUM. — 5.° Ver
schillende stukken betrek
kelijk zijn geschil met de 
wereldlijke Geestelijkheid. 
Men schrijft hem eene Ver-
handeling toe over de vein
zerij en de logentaal, het
welk in handschrift is ge-
Heven. 

BLACKWEM, (ALEXANDEU) , 
een geleerd Schotsch genees
heer van Alerdeen, een leer
ling van 'BOERIIAVB, oefende 
zijne kunst in Zweden uit. 
Hij ontwierp er het plan, om 
moerassen afteleiden, door 
eene soort van vrij koddige 
dubbelzinnigheid, wesi zijn 
ontwerp goedgekeurd, en 
ïissn vertrouwde hem de uit
voering van hetzelve toe; 

van welke hij zich met roem 
kweet. Maar overtuigd zijn
de van in de samenzwering 
van den graaf DE TESSIN te 
hebben gedeeld, werd hij 
den 9 Augustus 1748 ont
hoofd. Men heeft van hem. 

i het Zeldzaam Kruidboek , 
met platen versierd, volgens 
natuur gegraveerd, door E L I -
ZABETH BLACKWEtL, zijne 
vrouw, die uitmuntend tee-

; kende, 1739, 2 dl.* in fol. 
waarvan zij eenige exempla
ren gekleurd heeft, die zeer 
gezocht worden. 

BLACKWELÏ. (THOMAS), een 
JSchotsche geleerde, te Ah-
berdeen geboren, en princi
paal van het collegie Mare-
chal in de universiteit dier 
stad , onderwees er geduren
de verscheidene jaren het 
Grieksch, en overleed den 
8 Maart 1757; hij heeft in het 
licht gegeven: 1.° Gedenk
schriften van het hof van 

-AuGVSiüS, 1751 — 1764 , 
3 dl.n in 4.K>» waarvan het 
l . e deel door PAMSSOT , en 
het geheele werk door FEU-
TRI in het Fransch is ver
taald. Er komen in hetzel
ve diepzinnige overwegingen 
en goede grondbeginselen 
voor, doch die tevens ge* 
paard gaan met eenige val-
sche inzigten, over de staats
regeling van heè oude Eo-
me. — 2.° Nasporingen over 
het leven en de werken van 
BOMERVS, 1737, in8.vo__-
3.° Brieven over de Goden-

II teet) 1748, in S.™ 
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BiACKWoob (ADAM), werd | 
in 1539 te Dumferling, in II 
Schotlandgeboren. Zijn oom 

' EOBEBT BEID was Bisschop 
der Orkad%sc7ie Eilanden. 
Baar BIJACKWOOD zijnen va
der in den ouderdom van 10 
jaren verloren had, kwam 
hij onder het opzigt van dien 
oom, welke hem naar Pa
rijs zond, om zijne studiën 
te volbrengen. Hij had al
daar tot meesters ABRIANUS 
TüRNEBE en.JpANNES DoRAT. 
Eenige jaren daarna verloor 
hij R E I D , dié, nain Frank* 
rijk onderhandelingen te 
hebben gesloten, betrekke-

. 'lijk het huwelijk van MARIA 
STOAKT» met FRANCISCUS, 
toenmaals dauphin en zoon 
van HENDRIK H . , op zijne 
terugreize naar Schotland, 
aan de pest overleed. Deze 
dood noodzaakte BMCKWÓOD 
naar Schotland terug te kee-
ren., ten einde er zijne huis-
sehjke zaken te regelen; 
waar daar dit land aan Gods
dienstige onlusten ten prooi 
was, zoo keerde hij bijna 
even zoo spoedig nsm'Frank-
«//i terug. Daar hij in ken
nis was gekomen met JACO-
BUS _BOTON , Aartsbisschop 
van Gtasgow, en afgezant van 
Miotland aan het hof van 
frankrijk, zoo werd hij door 
«ezen prelaat aan de koningin 
MARIA aanbevolen, in welke 
Vorstin hij eene edelmoedige 
beschermster vond. Zij voor
lag hem rijkelijk van mid
delen, om zijne studiën voort 
18 zetten, op welke hij zich 

bijzonder bevlytigde. DB-
zelve hadden niet alleen h 
wijsbegeerte en wiskund* 
ten onderwerp, maar fa-
enboven ook de Oostóche 
talen. Hij begaf zich vet-
volgens naar Toulouse, o« 
de regten te beoefenen. I' 
Parijs teruggekeerd, vff 
kreeg hij eenen leerstoel« 
de wijsbegeerte. Efflte» 
tijd daarna nam MARIA *** 
ART -hm ia ham dienst, 
en benoemde hem tot ruif. 

rottier*, eene stadi,.d»,*. 

togt,vannad Ö v d 
deze koning^ g « B w ö 

beklomme», erkend J 
verkleefdhdd van J ^ , 
trouwen « » ' £ , H i j 
scheidenegunSJJfl6l3, 
overleed te P ^ ^ 
en heeft de volgg^ * 
nagelaten: l- rerSiU

s(S] 

iressa, Pawjs 1»J
 f!> 

% vinculoreltg*» 0 0 
perii.,^de.conjn, 

waarvan de beide |,,Ei, 
i 7 r g , en het det«*M 
d o c h W ^ J ^ ^ 
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et politicapotestute ontwik
keld, en verdedigt de vol
strekte magt en de onafhan
kelijkheid der koningen. — 
3.° Adversus Buchanam di-
alogum, de jtire regni apud 
Scotos, apologia pro regi
bus, Poitiers, 1581, en 
Parijs 1588. — ^Martel
dood van MARIA STUAUT, 
koningin van Schotland, — 
Antwerpen, ,1583 , in 8.vo 

Hij betreurt in dit stuk het 
ïot dier ongelukkige vorstin, 
en verheft zich met warmte, 
tegen de barbaarsche onregt-
vaardigheid , waarvan z\j het 
slagtolïer was. — 5.° Sanc-
tarum precationum prce-
mia, Poitiers 1598. — 6.° 
Jnauguratio JACOBII. Mag-
nm-Èritannios regis, een 
dichtstuk. — 7.° In Psal-
mum BAVID guinqmgesimuni 
medilatio, Poitiers, 1608. 
— 8.° Varii generis poema-
ta, Poitiers , 1609. GABRIEL 
NAUDÉ, heeft al deze wer
ken in eene verzameling in 
1614, in 4.«> in het licht 
gegeven; dezelve wordt voor
afgegaan door de lofrede des 
schrijvers. 

BLACKWÓOD (HENDRIK), 
neef van den voorgaande te 
Parijs geboren, werd na 
zjjne geneeskundige studiën 
volbragt te hebben, in 1624, 
Hoogleeraar bij het konink
lijke Collegie, drie jaren 
«toarna legde hij zijnen post 
tt^w, om te reizen. Te 
^ '«e gekomen zijnde, werd 
«ö aldaar door URBANITS 

T U I . , wiens geneesheer; 
zijn vader was geweest, 
toen deze Paus als Nuntius 
te Parijs was, zeer wel 
ontvangen. Daar zijn roem 
en zijne gelukkige gene
zingen, de afgunst der ge-
neesheeren van Ronle had
den opgewekt, zoo was hij 
verpligt, die stad te verla
ten. Hij keerde naar Frank
rijk terug, en vestigde zich 
te Parijs. Hij overleed te 
Rouanen in 1634, en heeft 
nagelaten: HfProCRATUS 
qucedam cum Mss. collata, 
1625. 

BLADEN (MAB*INUS) , een 
Engeïsch schrijver ten tijde 
der koningin ANNA , diende 
in den beginne in hoedanig
heid van luitenant-kolonel 
onder den Hertog van MARL-
BOROUGH, aan wien hij eene 
uitgave opdroeg der Com-
menlariën van CJESAR , die 
in Engeland nog zeer op 
prijs worden gesteld, was 
lid van vijf parlementen, in 
1714 opziener der munt, en 
overleed in 1746. Hij is ook 
de schrijver van twee slech
te stukken ORPHEVS en Eu-
nibicE, en SOLOS-, 1705. 

BLAES. — Zie BiASius 
(GERARDÜS). 

BLMSUS. — Zie BJCESUS. 

BLAGRAVE (JOANNES), een 
beroemd Engeïsch wiskuns
tenaar , omtrent het midden 
der zestiende eeuw te Nea~ 
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ding in het Graafschap Berk 
, geboren, en den 9 Augus

tus 1611 overleden, is de 
schrijver van verschillende 
werken, welke ten bewijze 
verstrekken, dat hij in het 
studievak, waaraan hij zich 
had toegewijd, heeft uitge
munt. De voornaamste zijn; 
1.° Asfrolabium uranicuni 
generale, 1596, 2 dl.1? in 
4.to — 2.° Wiskundig klei
nood, 1582, in 4.to •— 3.° 
Gnomonigue of Zonnemjzer-
kunde, 1609, 2 dl.» in 4.w 

BIAIR (JOANNES), een ge
leerd tij drekenkundige, werd 
in Sc holland geboren, vol-, 
oragt zijne eerste studiën te' 
Üdimbnrg vanwaar hij zich 
naar Londen begaf en twee
de onderwijzer in een Col-
legiewerd. Hij heeft een e 
eeuwige aanspraak op de er
kentenis der nakomelingschap 
verkregen, door het bLem-

onder dezen tztel in het licht 
gat. Wereldgeschiedenis en 
tijdrekenkunde van deschep-
%ng'tot hei'jaar 1753 
«" >«» 56 tafels voorgesteld, 
faarvm er vier slechts eene 

wen bevatten, welke de eer-
*Je Olympiade -voorafgaan, 
en elke der overige 50 ja-
ren of eene halve eeuw voor
stelt. De koninklijke maat-
B?TOÖ van Londen haastte 
2ich, om hare deuren voor 
«en schrijver van een zoo 
AU*8.wwk te openen, en 
o l e «er oudheidkundigen 

namheminl761onderke 
medeleden op, Inl75« 
1"J tot kapellaan der» 
ses-wedüwe van Willitk 
noemd, enkortdaaaatot<m« 
derwijzer der vviskunèa \a 
den hertog van Yorcl, ë 
hy op zijne reizen door lm 
vaste land vergezelde, i 
1756, had hij eene tweed 
uitgave zijner wereldgescliit 
denis in ,ht licht gegeven 
en ia 1768, verscheen ei 
eene ierde, met 14 aard" 
ïijkskundige kaarten, en 
eene Yeinandelmg -vetnjVt 
over 4e\oïientvgeti tet kwk 
riikskunde.. fem ovettó 
in 1782, van \ettóet w 
het verlies van zijnen b» 
der, die in eenenzeesfc 
was gesneuveld. N»# 
dood heeft men zijn «̂  
in het licht'-gegevett,»1 

titel voerende: Letse» ̂  
de Canons van het <** 
Testament. 

Sen 7 Apm *•- ^bo? 
few- 8^??* ' &fli** z p e Studiën*j * ^ 
sitéit dier staj' ^ 
hijaldaar eengo^ .c!Sl5 

wis,kond g d e ^ , , , 
hem een dier t e e k e ^ 

die den ë*°fnJ/f 
woonlijkvoorafga^, ^ 
vorderingen ware» « y 
tengewoons. • ^ ^ i , ^ 
de V * K ri ^ „en, on tdek ten^ » 
leeraren in h e »L . ^ " 
van het talent, ^ 
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het vervolg op eene zooluis-
terrijke wijze ontwikkeld 
heeft. Eene proeve over liet 
schoone, welke hij toenmaals 
•vervaardigde, scheen hun 
eene meer dan gewone goed
keuring waardig. Zij lie
ten dezelve openlijk voorle
zen, en de eer, die daar
door aan den jeugdigen schrij
ver te beurt viel, was voor 
hem een spoorslag, die hem 
nieuwe pogingen deed in het 
werk stellen. JBEAIR omhels-
>de in 1742 den geestelijken 
Staat, en werd kort daarna 
tot leeraar eener gemeente 
beroepen. Hij nam achtereen
volgend verscheidene kerke
lijke bedieningen waar, tot 
dat hij in 1758 tot eene der 
aanzienlijkste bedieningen in 
de Anglikaansche hiërarchie 
geraakte. Omtrent denzelf-
aentijd droeg de Universiteit 
van Binf-Andrew hem den 
titel van Doctor op; en toen 
er een leerstoel voor d« rïie-
torica en schoone letteren 
aan de Universiteit van M-
•dimlurg was opgerigt, werd 
BL.4IR als ïïoon-keraar ter 
vervulling van denzclven be
noemd. Gedurende twintig 
jaren nam hij da bediening 
van denzelven waar, en zag 
zijne lessen steeds door een en 
grooten toevloed vanlserlin-
gen gevolgd- Eeeds hij het 
aanvaarden zijner geestelij
ke bediening had hij zich 
a^n den predikdienst foege-
Wl.l<l. Men moet bekennen, 
«at e r omtrent dien tijd ia 
^Wtend en veel minfa 

nog in Schotland, eené war^ 
kanselwelsprekendheid he-
stond. De predikers, die er. 
den grootsten roem hadden 
genoten, waren met dezelve 
bijna alle geheel onbekend. 
('Me TILLOTSON). In hunne 
redevoeringen verstikte de 
geest van woordwisseling den 
zin derzelve» Niets wasser 
in aangevuurd, de waardig
heid des ondervverps werd 
niet geëerbiedigd; gewoon
lijk maakte de zedeleer plaats 
voor de behandeling van ge
schilpunten, en'zelden ver
hief zich de redenaar boven 
het dorre eener geleerde ver*-
handeling. BLAIR opende 
voor zich zelven eenen nieu
wen weg: hij vermeed het 
leerstellige, deed in zijne-
redevoeringen eene zachte en 
overtuigende welsprekend
heid heerschen. De zede* 
leer nam in dezelve da plaats 
in , welke haar toebehoort, 
en vertoonde zich in dezelve 
onder uitlokkende en beval
lige gedaanten. Met «en 
woord, hij wist <e treffen, 
en zijn stijl was edel, zuL-
ver en sierlijk, ook ging het 
gunstige onthaal, dat hij ge
noot , alle verwachting te 
.hoven. Boctor BLAIR over
leed den .27 December I80Q. 
Er bestaat van hem 1.° Be» 
oordeelende verhandeling o* 
ver de Gedichten van Os-
SIAN, 176Ö, ook aan het 
hoofd zijner Gedichten ge
drukt. ÉtAtR verklaart zich 
voor derzelver echtheid. — 
2.° heerreden, honden,, 
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1800, 5 dl.n in 8.vo Dezel
ve genoten een buitengewoon 
sterk debiet; reeds in 1807 
•waren er twaalf uitgaven, 
tot 2000 exemplaren getrok
ken, van uitgeput. Dezelve 
zijn in het Nederduitsch ver
taald, bij W . HOLTROP te 
Amsterdam uitgegeven. Er 
zijn twee verschillende Franr 
sche vertalingen, de eene 
door FROSSARD, en de ande
re door TRESSAN uitgege
ven. SACK en SCHLEYER-
MACHER hebben dezelve in 
het Hoogduitsch overgezet? 
ook bestaat er eene Slavo
nische vertaling derzelve. — 
3.° Iiectures on R/ietorich 
and belles lettres, Londen, 
J./S5, 3 ai.n i n 8,Vo: deze 
2 « waa*s«Minlijk de les
sen welke BLAIR in zijne 
hoedanigheid van Hoogleer-
S l M d ' D e z e ^ r h a n d e -
Jmg gaat voor eene der'bes-

?r*« •" ^ e s c h r e ^ n is. In 
*m is er van dit werk te 
Peventer eene keurige over
i g inhetJVedefduitsch 
door den Hoogleeraar. H. BOS
SCHA uitgegeven, die in 1805 
herdrukt is. 

f«B»A?f (ROBERT), in 1598 
lin.

diemtér in de prö-
vjncie Sommerset geboren, 

t ? 1 6 4 9 > n a d e n £ r a a f 
*an WARWICK , admiraal van 
ingeland voor de Parlements-
gezinden, en onderscheidde 
zich verscheidene malen t e - •• 
^ n de Hollanders. Hij bom-
**rde e rde daarop i« 1655 II 

Tunis, stak 9 Tiirkè 
schepen, die er ter rede b 
gen in den brand, en rart 
1200 man aan wal gestept 
zijnde, deed hij 3000btwa-
ners van Tunis over denffitf 

'springen. Hij vervolg 
daarop zijnen togt naar M 
giers en Tripoli, en de* 
aan al de Engelsche slav* 
de vrijheid wedergeven. fl| 
overleed ia WT, m è 
Spaanwie vloot te hebben 
Wagen, van welke hij de 
fatten had veroverd, waar
mede de S p a n j e Sg 

»i « fiii Mi ziin overig» 

„en vader geërfd ha* 

BtAKB CJ0ACHI»).J 

geboren, was*«r -^t, 

toen in 179» *" pn S]#/ 
.schen FranhjV^ 
losbarstte. Hij g ^ » » 
met den rang J ij(vi| 
bij het regiment v * 

ZB van f^JU-5 
°p het einde van J^eiJ 
loff, die hem 8? W ' 
vef chafte &&*»* 
heid en H g ^ W 
ten aan den W^M 
Werd hij t o t J J j J w J 
e n vervolgens ^ 
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van dat corps benoemd. In 
1808 met het bevel over de 
troepen belast, die in Gali-
cië geligt -waren, om den 
inval van BONAPARTE tegen 
te gaan , voerde hij dezelve, 
ter ondersteuning van den 
generaal CÜESTA , in Kastilië 
aan, en werd met hem dooi
den generaal BESSIÈRES, te 
Rio-Seco geslagen, maar hij 
herstelde zijn leger te Bena-
mnte, en nadat CASTANOS , 
door zich van Madrid mees
ter te maken, de Franschen 
gedwongen had , zich langs 
de Ebro te concentreren, 
bezette hij de stad Bilbao, 
versterkte zich door corps, 
door den markgraaf IA ÈO-
BIANA uit het Noorden aan
gevoerd, en rigtte zich naar 
de Fransche grenzen, om 
zich met CASTANOS te veree
nigen. Hij werd hierin be
let door BONAPARTE, die in 
December 1808 in Spanje 
was gekomen, werd aange
vallen en tot Espinasa terug 
gedreven, maar deed ten 
minste eenen aftogt, die door 
al de mannen van de kunst 
bewonderd werd. Tot den 
rang van luitenant-generaal 
verheven» en met het be
velhebberschap der provin
ciën Aragon, Valentia en 
Catalonië belast, rigtte hij 
zich naar Saragossa, behaal
de In den beginne eenige 
voordeelens daarna op zijne 
beurt in twee gevechten de 
nederlaag bekomen hebben
de , keerde hij naar Catalo-

" • ÖEEt, A 

niè'terug, ontzette Gironnë, 
door eene bekwame krijgs-
beweging, en kwam vervol
gens in. het koningrijk Vulen-
tia, alwaar hij' enkel scher
mutselingen met de Fran
schen had. In 1810 namen 
de Cortes hem in het nieu
we bestuur aan. Weldra 
werd zijne afwezigheid in 
de bewegingen des legers 
bespeurd, en door eene uit
zondering op het reglement 
der Cortes, hetwelk verbood, 
dat een militaire bevelheb
ber lid van het bestuur kon 
zijn, benoemde men hem 
tot kapitein - generaal. De 
gewigtigste slag, waaraan 
hij sedert dat tijdstip heeft 
deel genomen, is die van Al-
luera, waarin hij aan CASTA
NOS, het bevel over de An~ 
glo-Spaansche magt afstond. 
Aan het hoofd van het leger 
van Valentia, teMurviedro 
geslagen, sloot hij zich in 
die hoofdstad op, capituleer
de na eenen langen tegen
stand, en werd gevankelijk 
naar Frankrijk gevoerd, al
waar hij tot in 1814 verbleef. 
Bij den vrede in Spanje te
ruggekeerd, werd hij onder 
het ministerie van BAMES-
TEROS tot de algemeene direc
tie van het corps krijgsbouw-
kundigen benoemd, welke 
hij in 1820 verliet, om, toen 
de Constitutie hersteld was, 
in den staatsraad over te gaan. 
Sedert de tegenomwenteling 
in 1823, hield hij óp in be
diening te zijn* en niet dan 

a 
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jitet moeite verkreeg hij eeni-
ge maanden voor zijnen dood, 
die in 1S27 te Valladolid 
plaats had, de zuiverings» 
waarborg'. Men beschouwt 
hem als een der beste veld» 
Jheeren, die de Spaansche 
©nafhankelijkheïds oorlog op 
het tooneel heeft doen treden. 

BIAMPAIN (JOANNES) , Re
gulier Kanonik, der orde 
van JPremonstrateit, den 21 
October 1704, in het vlek 
Vignot bij Commerci gebo-
ren, ging tfen 25 October 
1719 in het Noviciaat der 
aodrj van $ainte-Mai, te 

in 1734, den d o c t o r a l e n S 

ï e n , J e * T e 1 1 i n o P t e Z a l » e -

berden A t ° T d e , n e n Se" «ïen f7i Ü j o n d e n wor-
V a n v f i 6 1 ^ 6 0 ' ) Men heeft 

>€enüehweus mn Pre. " hoire, in 1718. 

fonstraieit^mïkkl 
bhotheek ymhmmmm 
van_ pater MPAIGB, en i/asp 
na in de 8acma\^iMit 
tnonmnenU vanden»-
60 , 11 deel, &Jadz.34,m<!« 
degedeeW. Ook heeft hij è 
kromjk van UOMKWJJN % 
NINOVB, en die van FJCOCH 
beide in dezelfde verzameling 
voorkomende, met Aantit-
hningen verrijkt. Hijisii 
schrijver yan een werkgeti' 
teld: JngementsurlesécrtU 
de M* HvGO,é»éque dePto-
kwak, êUd%tinlm 
Lomin, Ittstoriograpfte de 
JPWwiOïifi-é, etc. (JBeoordee-
ling der Sekifienmèt 
Üeer ÏÏVGO\ Bis*cloj) t« 

val in Lotharing «• 
sc/tieéchrtjver wn Ju** 

in 8.° De schrijvetW 
van het Woordea 
genoemden, • b e W i 
!oorheminhet4e j5 
104, de Jniaa^L 

schrijven, da* * * * 

ligieuZender C g g ., 
den heiligen J»UW\«M, 
(ZieN.°H222van^tt 

denboek.) 
Si 
ie 

ta» 1 6 4 0 , t e ^ ] n L . 
geboren, B e n e d & » 
den heiligen ntAoT 
1Ö65, kloosterbezo' 0 

overleed te ^ » ^ e ( ij tf' 
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hem dat men de schoone w % 
gave der Werken van den 
heiligen AUGUSTINUS te dan
ken heeft. Zie het artikel 
van dien Kerkvader. 

BKANC (LODEWWK UB). — 
Zie BBAXJLIEÜ. 

BIANC of BLANCHA (JOAN
NES), een adellijk burger van 
Perpignan, was eerste bur
gemeester dier stad, toen de 
Franschen dezelve in 1474 
belegerden. Daar zijn eeni-
ge zoon in eenen uitval ge
vangen was genomen, lieten 
de vijandelijke veldheeren 
hem zeggen, » dat indien 
hij de stad niet overgaf, zij 
denzelven voor zijne oogen 
zouden vermoorden." Hij gaf 
hun tenantwoord: » Dat zij
ne getrouwheid aan zijnen 
meester, zijne teederheïd 
voor zijnen zoon overtrof." 
Door deze edelmoedigheid 
verloor JOANNES BLANC zijnen 
eenigen zoon. Intusschen 
wordt deze trek van helden
moed door den Heer PÜIG-
GERI, onderwijzer der Rhe~ 
iorica te Carcassonne, in 
eene Nota, voorkomende in 
de Mém. pmir Vordre des 
avocats door FOSSA, tegen
gesproken. Toen de koning 
van Aragon, JOANNES I I . hem 
had toegestaan, de poorten 
der stad te openen, liever 
dan dezelve aan al de gruwe
len van den oorlog Moot te 
«tellen, gaf hij zich eerst 
ac»t maanden daarna over. 

A 

Men verduurde in die bele
gering al het afgrijsselijke, 
waartoe de honget j ^ aaR_ 
leiding geven; paarden, 
honden, ratten, Ieders enz, 
dienden den belegerden tot 
voedsel. Deze verdediging 
maakte JOANNES BI.ANC on
sterfelijk, en verwierf aan. 
Perpignan den eernaam van 
zeer getrouwe., 

BLANC (THOMAS LE) , een 
godvruchtige en geleerde Je-
suit te Vitri in Champagne, 
overleed , na provinciaal te 
zijn geweest, in 1669. Er 
bestaan van hem verscheide
ne stichtelijke werken, naar. 
de verstandelijke vermogens 
en de pligten, aller klassen 
van burgers ingerigt, en 
daardoor van een algemeen 
en zeker nut; zij zijn: de 
Goede knecht, de Goede 
meid, de Goede wijngaarden 
nier, de Goede landbouwer•'•, 
de Goede handwerker, de 
Goede rijke, de Goede armey 
de Goede scholier, de Edel
moedige soldaat enz. Maai; 
het werk, waardoor hij den 
meesten roem heeft verwor-* 
ven, is een groot Commen-
tarium, op de Psalmen onder 
dezen titel: Analysiè' Psaïr 
morum Dctvidicorum, Lyo'n 
1665, QAl.ninfol., Reulen 
168!. De schrijver bepaal 
zich niet tot den letterlijken 
zin, maar handelt ook breed* 
voerig over het gebéïmzjn> 
nige, dat erin dezegéwjj<Je 
gezangen is opgesloten, 
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BLANC (FIUNCISCUS I E ) , 
een edelman uit Dauphiné, 
vol vuur en geest, maar met 
een zeer zwaarmoedig gestel, 
overleed te "Versailles in 
1698, en is hekend door eene 
Traite des monnaies de 
France (Verhandeling over 
de "munten van Frankrijk), 
Varijs, 1690, in 4 .° , met 
platen, een zeer gezocht 
werk. Men voegt er ge
woonlijk tij de Disseriation 
sur les monnaies de CHAR-
X.EMAG-NE et. de ses succes-
seurs, f rappees dans Rome 
(Geleerde verhandeling over 
de munten van KAREL DEN 
QBOOTE, én van zijne op
volgers , te Rome geslagen), 
welke hij In het voorgaande 
jaar het licht had doen zien. 
Beide zijn te Amsterdam 
herdrukt, 1692, in 4.° De-
ze uitgave wordt minder ge
acht , dan die van Parijs. 
De kunde van ueBLANchad 
hem doen verkiezen, om de 
Geschiedenis aandekinderen 
vaaFrankrijk te onderwijzen; 
doch .hij. overleed alvorens 
dien post te hebben aanvaard. 

BliANC (JoANNES BERNAR-
BUS :LE), te Dij on in 1707 
geboren, geschiedschrijver 
der gebouwen des konïngs 
xmFranlirijk, lid van ver
scheidene AJsademiën, in 
1781 overleden, heeftin het 
licht gegeven: 1.° Lettres 
d'nn Francais sur les An-
glais (Brieven van eenen 
^nnschman over deJElngeï-
*cAen) 1758, 3 dln in 12.wo 

— 2.° Dialogues sur lei 
moeurs des Anglais (Zamen-
spraken over de Zeden der 
Engelscïien) 1765. — .3.° 
Poëme sur les gens de let' 
tres de Bourgogne (Dicht-
stuk op de geletterden van, 
Bourgondië). 1726, in 8.vo 
— 4.° Obsermtionssur les 
ouvrages de peinture et de 
sculpture de VAcadémie 
(Aanteekeningen op de schil
der- en bèeldliouwkundige 
werken der Akademie) ).753, 
in 12.ïno Al deze werken, 
en verscheidene andere, zoo 
als bijv. zijn Treurspel Aben~ 
Saïd, die hem niet over
leefd hebbeh, bewijzen ten 
duidelijkste, dat hij slechts 
een zeer middelmatig schrij
ver is. 

BiANC (Mejuffrouw Ï-E), 
is de naam, welken men 
aatt een wild meisje gegeven 
heeft, in September 1731 
in de nabijheid van het dorp 
Sogny, vier mijlen van Cha-
lons gelegen, gevonden. Zij 
was omtrent tien jaren oud, 
ten minste de Pastoor, die 
haar in 1732 doopte, schreef 
op het register, dat hij een 
meisje van omtrent elf ja
ren gedoopt had, van welk 
de ouders zoo wel aan hem 
als aan laar onbekend wa
ren. Intusschen geeft de 
Mercure de France vanile-
cemberl73I, haar den ou
derdom van 17' i 18 J^en. 
De natuurkundigen putten 
zich uit ïn gissingen om
trent den oorsprong van du 
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meisje; maat het is bijna n 
onwederlegbaar dat het een 
kind was van eemgen schip
breukeling op fle Fransche 
kusten, dat van het eene 
bosch tot het andere, tot de 
plaats was gekomen, waar 
men hetzelve gevonden had; 
of wel het kind van eenen 
inwoner, door hopeloozeou
ders in het boschuitgesteld, 
en dat middel zou hebben 
gevonden, om er in te be
staan; want het is eene 
bewezene waarheid, dat er 
nooit wilde mensehen zijn 
geweest (dat i s , ronddwalen
de afgezonderde, als redeloo-
ze dieren levende menseben); 
wijl de memohelyhe natuur 
ziek met dien staat niet 
mreenigen han (Zie; Wijs-
geerige Cathecismm enz. -
Amsterdam 1820). Men ver
haalt bewonderenswaardige 
zaken van de kracht en de 
vlugheid, welke zij door 
«ene gestrenge levenswijs, 
en door eene aanhoudende 
"worteling tegen do hoofd-
siuiïen en den honger ver* 
ïaregtn had; * Be wijze, 
st-gt KACIMI, du zoon, waar
op zij de hazen naliep moest 
verbazing verwekken; zij 
heeft er ons voorbeelden van 
ilssn zien. Men koa bijna 
gecne beweging san hare 
hesaen waarheiaenj en de 
minste nml aan haar lig. 
chsaraj h<aê was niet leopen 
'fnartt gï|fden. Haar gaag 
*ï'-*3t de redeneringen onzer 
l^ia&ie wijsbegeerte, die 
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de menschen op vier pooten 
wil doen loopen, geheel en-
al den bodem in." H e t be
wonder ens waardigste inhaar 
was de gemakkeiijkheid, die 
men ondervond, met haar in 
de grondwaarheden des Chris
tendomste onderwijzen, eena 
gemakkelijkheid, die de be
schrijving regtvaardigt, wel
ke een oude wijsgeer van 
den mensch heeft gegeven, 
namelijk, dat hij een gods
dienstig wezen is . » Dat 
degene, zegt RACINË , die 
den mensch zoo zeer ver
achten, dit verschil tusschen 
den mensch en de dieren 
verklaren. Ziehier een mfeis-
j e , dat onder dezelve opge
voed, en langen tijd, even 
als zi j , van de spraak be
roofd, geen ander doel heeft 
gehad, dan om voedsel voor 
haar ligchaam te zoeken; 
zoodra zij menschen tot elk
ander hoort spreken, heeft 
zij weldra, even als zi j , de 
wijze geleerd, om hare denk
beelden uïttedrukken; zoo
dra men haar over geeste» 
lijke zaken spreekt, begrijpt 
zij dezelve. Zulks i s , om
dat wij in staat zijn, de
zelve te begrijpen, divino-
rum capaces, zegt JUVENA-
Mts , en omdat onze rede van 
den Hemel komt. Degene, 
die zich met het onderwijs 
van dit meisje belastten, 
hadden niet met een kind 
te doen, dat enkel van zijn 
geheugen gebruik maakt, 
om zijnen Catechismus op-
3 
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tezeggen, maar met een 
meisje, dat hare rede in het 
werk stelt, om de zwarig
heden, welke zij haar ingeeft, 
tegen hetgene men haar voor
stelt te gelooven, tegen te 
werken . . . . . Terwijl zij tij 
de nieuwe Catholjjken.was, 
kwam de Hertog van ORLÉANS 

haar eens bezoeken, onderr 
Vraagde haar over den gods
dienst, ën scheen met hare 
antwoorden zeer tevreden t 
zij gaf hëni haar voornemen 
te kennen, om den klooster-
staat te omhelzen, hetwelk 
de reden was, dat men haar 
in een klooster te Chaillot 
d.ee& overgaan; haat zwakke 
gtóMmd&id belette haar dit 
voornemen ten uitvoer te 
brengen, . ^ . . Zij zelve 
schept een groot behagen. 
toen eersten staat te ver
halen, en verhaalt denzelven 
nooitr zonder de harmhar-
^ i ^ *e danken, 
Welke haar denzelven heeft 
doen verfaten; en toen men 
haar bij den dood van haren 
beschermer, dèn Hertog van 

vraagde, of zij ÖR^ANS', 

met Vreesde, hare jaarwed
de tei zullen verliezen, ant
woordde zij n i e t een bewon
derenswaardig vertrouwen: 
zal m§ God, die mij mid~ 
««»„«#. de wilde leesten 
neejf verloM, om mij Chris-
teü, te maken, verlaten, 
Wanneer ik z-ulks bén, en 
Zul ïïij mij van honger doen 
Stervent flCtjis mijn Vader•-, 

• |J* Zal voor mij zorgdragen" 
m W d e nog in 1754. 

*. BLANCA, ,.'--'. Zie Ba» 

BUNCARD (NlCOUis), Jfl 
1625 een 'kenner van mi-
schriften en geschiedschrij
ver te Leijden, ondeiwws 
eerst de Geschiedenis te 
Steinfurt en te iïliddelkrfr 
daarna de Griefcsche taal en 
Geschiedenis te Mneker, 
alwaar bij in 1703 omhé 
Hij heeft nagelaten, em 
ui&avevan Qmsms-CüB' 
•Tit»> met Mnteehmnm, 

uir, «»*• 

e e n ZOon van a e n r j j . 
dejt0

Prdne%^,«; 
de wera te *.< ^ 
Doctor heyorderd.J 
zijne' kunst ^te ,M*# 
uitoefenen. ÖJ» * 
Ver van versche^ lf(f 
ken, aan we ke«>ee ..„tJ 

schillende « « J j J V 
beurt gevallen,^0 . , 

•i„ 8.vo met 84 V .j,f,, 
het Hoogduitsf' I J * 

E n g e l S c b , ^ « S ^ 



BIL, 

lat. enz. Amsterdam, 1679, 
in 8.vo; Jena, \mz,heij-
den, 1690 — 1756/ Frank
fort* 1705, in 8.vo; met 
de voorrede van BUCHNER, 
Balie, Maagdeburg, 1784, 
in 8.vo; Leuven, 1754, 2 
dl.nin8.vo; in hetEngelsch, 
Londen, 1708,1726, in 8.vo 
Men heeft zijne voornaamste 
werken verzameld onder den 
titel van Opera medica, the-
oretica, practica et chirur-
gica, Leijden 1701, in..4J» 

BtANCAS (HlERONYiaUS) , 
een Spaansch geschiedschrij
ver uit de XVI. eeuw, te 
Saragosta in 1590 geboren. 
Zijne meestgeachte werken 
zijn: Arragonensium rerum 
commentarii, Saragossal588, 
in fol. — Eene Verhandeling 
getiteld: Coronaciones de los 
reyes de Aragon, enz. 1641, 
in 4. t 0 , en een groot aantal 
andere geleerde geschiedkun
dige voortbrengselen. 

BLANCHA. — Zie BLANC. 

Bl.ANCH.Ml0 (FRANCISCÜS) , 
een Parij sch advokaat, zeer 
ervaren in de geschiedenis en 
de geslacht-registers, heeft 
in het licht gegeven: Eloges 
des premiers prêsidens è 
mortier et des conseilhrs 
au parlement de Paris {Lof 
der eerste muts-presidenten, 
en der raadsheeren bij het 
parlement van Parijs) 1645, 
in fol. Ook bestaat er van 
hem: Les M«Ure$ des te-
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quêtes (DeRekwestmeesters) 
1645, in fol. Dit werk is 
echter met ten einde gebragt. 
De schrijver overleed na het • 
jaar 1650. 

BLANCHARD (WILLEM), zoon 
van den voorgaande, een be
roemd advokaat, bij het par
lement van Parijs, bekend 
door zijne Compilation chro* 
nologiqm, contenant un re-
cueildes or donnames ,édits , 
déclarations et lettres-pa-, 
tentes des rois de Frame, 
qui concernent la jéstice, 
la police et les jinances, 
depuis Van > 897 jusqu'at; 
présent; (Tifdrekenkundige 
Compilatie, bevattende eenet 
verzameling van ordoman-
tiën, openbare bevelen, tér-
klaringen, en openè brieven 
der koningen van Frankrijk* 
met betrekking tot het ge-
regt, de politie en de geld" 
middelen van het jaav 89? 
tot liet tegenwoordige tijd
stip) , Parijs, 1715, 'fi dl.« 
in ibï. Deze verzameling 
kostte hem vele naspoiingen. 
Hij overleed in 1724, den 
roem nalatende van een ge
leerd en werkzaam man te 
zijn geweest. 

BLANCHARD (EMAS), den 
8 Julij 1672 te Langres ge
boren. De gedenkschriften 
der akademie van Opschrif
ten , waarvan hij lid was, 
bevatten verscheidene zijner 
Verhandelingen, welke zij
ner kunde tot eer verstrek-

»4 
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ken. In 1711 nam DACIEK 
hem als zjjjnen kweekelïng 
aan; in Ï7M werd hij deel
genoot , en in 1727 volgde 
hij BOIVIN, den Jonge, als 
raadsheer op, Hij overleed 
n 1755, . 

B&ANCHARD (JACOBUS) , een 
schilder, in 1600 te Parijs 
geboren, ontving van HIE-
BONYMUS BOLERY, een der 
beroemdste schilders van zij
nen tijd, de eerste lessen 
In zijne kunst, en ging te 
P-ome én te Venetië zijne ta
lenten ontwikkelen. De be
stendige beoefeningder mees
terstukken van TlHANUS i 
va» TINSORET en van PAU-
ï.trs VERONESA , vormde zijne 
genie. I n Parijs terugge
keerd, 'verfraaide hij hetzel
ve met verscheidene schil-
«enjen. Het Bacc7ms-Mest 
tut de Zaat van MoR1N en 
vooral de schilderij der i v S 

welke men in deJ\~0treDa. 
• g ^ J - , hébben hemnaaide 
i r 5 . , m e e S t e r s geplaatst, 
schilderij, i s b e W o n d e r e n s . 
* » * % • Het licht op de-
^ v e ÏS zoo levendig en zoo-
! l 5 ^ alle kanttn ver-

telen « „ J ? 4 o v e r d e A P 0 S ' 
l o r S ï e d ? r d a a I d e ' Zflnko-wnet bezit zulk èeneirtaig-
l2^m eene ftischheid, dat 
som«Mgen hem den nieuwen 
Z'mw. mÜBüFransc/ten 
*'X'4fnrs genoemd hebben. 

Hij overleed in 1638. 

BLANCHARD (de Abt/out-
NES BAPTISTA), een ksé, 
werd in 1731, 'teTmtm 
in het Fransche Departement 
der Ardennet geboren, ffij 
kwam onder het opzigt w 
de vaders der maatschappf 
en was bijna op den oogea-
blik der vernietiging zjj« 
orde, hoogleeraar in delw 
tQrica,teMetzmteJ(r-

Tempel'der Muzen, m ft» 
in het licht, een werk, dat 

in het licht v e r s c ^ 
werk verschillede J . 
eerst in drie: endj 
Zes declen gehad ^ 
i^ene Verzameling J 
denaaden.^choonej^ 

ten, 8̂». f K V met beoordeelende ° 
Shiedkandige aan»J>. 
vergezeld, en eene J J 
I lieden van beiüg^ 
f lach tzeernutug^ 
kunnen er lessen „ 
ten, die hunnen g« , 
schaven, en voorbee^ 
in hunne teedere 1»U» 
zuiverste §ƒ.<,>*» 
griften, ^ t ^ l ^ 
f o g e n ^ a f t c . d r 3 e 1 f de lessen «et r ^ U e . 
zijne schrijn me*» 
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Hij bezat eene diepe geleerd
heid, schreef zuiver en sier
lijk, en toonde zich altijd 
zeer gehecht aan de reli
gieuze orde» waartoe hij be
hoord had, en welker her
stelling in Frankrijk, hij 
het geluk niet had te bele
ven, daar hij in 1797 over
leed. 

BliANÜHARO (NlCOLAAs), 
een der eerste luchtreizigers, 
te Andelys in het Fransche 
Departement JSure geboren, 
vond reeds in zijn zestiende 
jaar eenen werktuigelijken 
wagen ui t , waarmede hij 
eenen weg van 24 «ren af
legde, en later een vliegend 
schip, hetwelk door een te-
ge^gevvigt van 6 ponden, 
zich 20 voeten hoog van de 
aarde verh ief» Welkom was 
hem de uitvinding der broe
ders MONTGOLPIER. Den 4 
Maart 1784 ondernam hij zij
ne eerste luchtreis, en den 
7 Januarij 1785, stak hij met 
doctor GEFFRIES, van 'Doe-
ver naar Cafais, het Kanaal 
over, waarvoor hem de on
gelukkige LODBWWK XVI. , 
12,000 livres ten geschenke 
gaf, en hem daarenboven nog 
eene jaarwedde van 1200 li
vres toekende. In hetzelfde 
jaar bediende hij zich, bij 
eene te Londen ondernomene 
luchtvaart, voor de eerste 
maal van het valscherm. Na
dat hij in verschillende lan
den luchtvaarten had onder
d e n , werd hij eensklaps, 
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als van het verspreiden vatt 
Bevolutionnaire grondbegin
selen beschuldigd, gevangen 
genomen en naar de vesting 
Kvfstein in Tirol vervoerd. 
In vrijheid gesteld zijnde, 
ondernam hij in 1796 te New-
York zijne 46ste luchtreis. 
In het jaar 179S steeg hij te 
Rouanen in een groot lucht-
schip, in de hoogte. Hij 
overleed in 1809. Men telt 
meer dan 70 door hem on
dernomene luchtreizen. — 
Mevrouw BLANCHARD, zijne 
echtgenoote, heeft in die 
moegelijke loopbaan dezelf
de onversaagdheid getoond. 
Maar na in hare talrijke 
steeds gevaarlijker proefne
mingen volkomen geslaagd 
te zijn, stak, toen zy in Ju-
lij 1819, in den tuin van 
Tivoli te Parijs opsteeg, 
het medegenomene vuur, de 
luchtbal in den brand, de 
gondel, viel in de straat Pro-
vence neder, en de gekneus
de luchtvaarster werd leven
loos opgenomen. 

* 
BIAKCHE. — Zie BJCANKA. 

BlANCHElANDE (PmMBER-
TUS FRANCISCÜS ROÜXEL DE), 
werd te Dij on in 1733 ge
boren. Hij was pas zeven 
jaren oud, toen hij zijnen 
vader verloor, die in de ko
ninklijke legers in hoeda-; 
nigheid van luitenant-kolo
nel van een regiment infan
terie had gediend. Zonder 

11 fottuin en Mina zonder be-
a 5 
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scherming, vergoedde der jon
ge BLAKCHELANDE door zijne 
talenten en zijnen $ver > het-
gene, wdaïyan de omstan
digheden hém beroofd had
den; in dën ouderdom van 
12 jareïï ging hij onder een 
regiment, onderscheidde zich 
door zijnen moed én zijn voor* 
beeldig gedrag, en werd wel" 
dra bevorderd. In 1779 was 
hij majoor van het regiment 
van Auxërrote, met hetwel-
lcë hij naar Amerika werd 
gezonden. Naauwelijks was 
hij in Martinique aangeko
men , of hij werd- tot luite
nant-kolonel benoemd, én 
xcgtvaardigdé deze nieuwe 
gunst, door met slechts ze
ven honderd manschappen 
het eiland SintiVincent, dat 
door vier duizend Engelschën 
werd aangevallen , te Verde-
di.gèn»s Poor deze daadver-
w f f f MHen rang van bri
gadier. Té Tabago onder
voeden de Engelschën an
dermaal dé dapperheid van 
JJMTOHELANIJE; de nieuwe 
brigadier verdreef hen van 
net eiland, en werdiot land
voogd van hetzelve benoemd. 
Van daar ging hij tot het 
iattovoogdijschap van Marti-
mm over, dat hij tot het 
ofgirt der omwenteling be-
weld; omtrent dit noodlot. 
*të* ï^Stip in Frankrijk 
reruggekeerd , bragt hij jn 
«e eenzaamheid van het 
dorp Chaimin, in Francïie-
Comté, het overige van 
een leven door, dat het 
vaderland zoo langen tjjxl 

nuttig was geweest, tot 
LODEWIJK XVI. hemtaiej, 
om de ïandvoogdijseABp <\ 
zich te gaaft nemen, van k 
Fransch gedeelte wiJSiW" 
Domingo, dattoenraâ doot 
onlusten, de voorloopersv» 
nog grooter onheilen krotf 
werd: te vergeefs trac» 
hij de rust aldaar te hert» 
len. Het heat, vim» 
deMlètttUBgentothetg^. 
der mBtkuniigeregtm^ 
den verheven, kwnmden^ 

om dezelve w _ . 0 

des eiland» W j J ^ 
ken, e » . h a a r ^ & -de uitvoering der *» 
,<velke deze ojta* J , 
teweeg geW/J e Iusi 

euvel opgenom»'lfI-

deeld, etl fnJw^ 
zelven ^erd f f ^ 

den van ***&**#* 
als de eenige W % # 
onlusten van ^ fl^ 
beschuldigd,^ « J J 

worden. ^ » *>, ^a% 
haalde achter de««e«4 
„iet, maaï * f V a f , 

in de g"»«ïïi1ï** 
Kort daarna door 
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ionnaire regtbank veroor- ; 
deeld, onderging hij den 11 
April 1793 nioedigiijk het 
doodvonnis. Toen de voor
zitter hem vraagde wat hij 
tegen dat vonnis had inte-
jbrengen, antwoordde hy: 
» Ik zweer bij God, dat ik 
aanstonds zal zien, dat ik 
aan geene der daadzaken 
schuldig ben, welke men 
mij te last legt." Toen hij 
de verbeurtverklaring zijner 
goederen ten voofdeele der 
republiek hoorde uitspreken, 
voegde hij er bij: » Zij zal 
niets hebben , wijl ik niets 
heb." Zijn jonge naauwe-
lijks twintigjarige veelbelo
vende zoon, werd als mede-
jdigtigevan zijnen vader aan
gehouden, en den 20 Jalij 
1794 ter dood veroordeeld. 
DESESSARTS heeft de stuk
ken van zijn proces in het 
licht gegeven, die zeer zeld
zaam en belangrijk zijn. 

BIIANCHET (THOMAS), een 
Schilder, te Parijs in 1617 
geboren , was de leerling en 
vriend van POUSSIN en Ai-
BANI, werd door de akade-
mie van Parijs tot hooglee
raar der schilderkunde be
noemd, en zulks, hetwelk 
met de gebruiken streed, 
terwijl hij afwezig was, maar 
BIANCHET verdiende, dat men 
te zijnen opzigte van deaan-
genomene regels afging. t& 
HRÜN droeg zijn aannemïogs-
^hilderstuk voor, hetwelk 
^ADMUSvoorstelde, dieeenen 
draak vermoordde. Hijbragt 

een gedeelte van zijn leven 
te hyon door, en overleed 
aldaar in ~1689. Een Pla
fond van het stadhuis aldaar, 
waaraan BLANCHET al zijne 
talenten had te kosten ge
legd, werd doóreenen brand 
verteerd. Deze schilder munt
te in geschiedkundige stuk
ken en in portretten uit. Zijn 
opleggen van kleuren is stout, 
aangenaam en los, zijne tee-
kening naauwkeurig, zijn 
koloriet uitmuntend. Men 
ziet zijne schilderstukken 
nog te Parijs en te hyon. 

BliANCaiNI* 
CHINI. 

Zie BIAN-

BlANCKENFEUD (JoANNES), 
uit eene oude Beriijnsche fa
milie oorspronkelijk, werd 
in den ouderdom van 18 ja
ren doctor in de regten,be
stuurde te Rome, gedurende 
9 jaren, onder JUMÜS I I . 
het Duitsche Huis, en werd 
gewoonlijk Sapiens Alleman" 
nus (De wiii ze Duitscher) ge
naamd. Hij werd kort daar
na tot bijzitter in de facul
teit van regtsgeleerdheid te 
Leipzig, en daarop bij de 
stichting der Universiteit te 
Frankfort aan de Oder, tot 
gewoon Hoogleeraar in de 
regten benoemd. Hij werd 
daarna Bisschop van Revel 
en Derpt in Lijf.'land, en 
CJTASPARD VON LINDEN , Aarts
bisschop van Riga, koos 
hem in 1523 tot zijnen coad
jutor. In 1524 volgde hg 
hem in het Aartsbisdom op, 
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en nam hij bezit van Koe-
henhausen, de Aartsbisschop
pelijke residentie. Hij moest 
daarna veel verdriet onder
vinden, van wege de stad 
Riga, die onder zijnen voor
ganger het Protestantismus 
hetwelk hij niet kon verdu
ren ,. had ingevoerd; en daar 
de stad hem weigerde te hul
digen, zoo stelde zij zich 
onder de bescherming van 
WOUTER VON PLETTE^BERG, 
meester der orde. Men werd 
des te ineer pp hem verbit
terd, daar men hem beschul
digde de hulp der Moscovir 
è'rs te hebben . ingeroepen. 
Men dwong hem dus, om 
op den. landdag té verklaren, 
dat hij , zijne Bisschoppen 
en Kanoniken voortaan aan 
den groot-meester zouden on
derworpen zijn, en dat hij 
niets buiten zijn weten zou
de ondernemen. Daar hij 
zeer verlangde, óm dit juk 
afteschudd^n, zoo wilde hij 
?n 1527, den keizer in Span
je gaan bezoeken, ten einde 
Hoogstdeszelfs hulp interoe-
pen, doch hij overleed te Po-
tfttzk, eene niet ver van zijn 
diocees verwijderde plaats. 

BfcANKA, BLANCA of BLAN
K E van KastiUè', in 1185 
geboren, was de dochtervan 
ALPONSUS IX. , koning van 
Jyastilië, en van EIÜEONORA 
van Engeland, werdin!200 
uïtgehuvvd aan LODEYVIJK, 
oudsten zoon van PHHCIPPUS 
•AUGUSTUS , koning van 
JPrmkrijh; toen deze den 

14 Julij 1223 overledenwa?i 
beklom de echtgenoot van 
BirANKA, ónder den naam m 
LODËWHE VIII. den toon, 
en werd met haar te Mms 
in de, maand Augustus van 
hetzelfde jaar gekroond. IJ 
1226 stierf ook LODÉWIK, 

• VIII. en gaf, volgens de $ 
tuigenis van sommige Jfr, 
schoppen, die bij zijnen doül; 
tegenwoordig waren, *i 
roogdijschap over zijnen zo® > 
(later LOVEWVK IA. ot Ai, 
ïeiligeUvmnK)enIwtb^\ 
stuur des rijks aan dekomn-

giuover. B u « » 
teugels vatv to. «W*.» 

Svellstauavastiglieii 

de groote VassaUnf*" 

gesmeed, te scnai j 
gen in behoorhjken* 
door, volgens d e o j » , 
heden, ö t t d e n d e r , 
kunde, dan diende j [ t e 

hen in te slaan. J H r 
den oorlog tegen d ^ 
Zen,doorLoDEW»Kv

slooti) 
gonnen, voort, en p 
f228 een verdrag n ^ 

se, die de v e r e e n ^ 
•het grondgebied va» ^ 

van Frankrijk «f htd' 
had. ïnl229^^ 
den in den streng8'^ ge-
ter, Bellesme, *Mg& 
Tek b ferche ^ 
e n bevond *«*> m 
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pen aatitèvuren, persoonlijk 
aan de zijde vanharen zoon, 
bij het beleg tegenwoordig; 
nam die stad in, en dwong 
den Hertog van Bretagne, 
benevens de overige muite-
lingen, tot hunnen pligt te
rug te keeren. Terwijl de
ze groote koningin zulk ee-
ne goede orde in de staten 
van haren zoon handhaafde, 
verzuimde zij tevens niets, 
om hem zelven ook tot een 
groot koning temaken, en, 
om de grondregels van den 
Godsdienst diep in zijne 
ziel te prenten, zeide zij 
hem dikwijls: Mijn zoon, 
liever zag ik u naar liet 
graf Aragen, dan U met ee
ne enkele doodzonde bezoe
deld te zien. Toen deze ook 
zijne meerderjarigheid be
reikt had, behield hij steeds 
den grootsten eerbied voor 
zijne moeder, en ondernam 
niets zonder haar te raad
plegen, en toen hij in 1248 
«e reis naar het Heilige 
Land ondernam, werd BÏ,AN» 
KA door hem tot Regentes van 
het koningrijk benoemd, en 
zij kweet zich op eene voor
beeldige wijze, van de ver-
plïgtingen aan dien Verheven 
post verbonden. Zij overleed 
den 1 December 1252. De 
abdis van Mïauluisson, eene 
door haar in 1242 gestichte 
abdij, door haar ontboden, 
gaf haar voor haren dood het 

Cisterzienser Mooster-ge-
waad. Zoodra zij was over
leden , hing men haar den 
koninklijken mantel over haar 
kloosterkleed, enoverharett 

« sluijer plaatste men een gou
den kroon op haar hoofd, en 
nadat zij alzoo eehïgen tijd, 
met het aangezigt ontbloot, 
en op eenen , gouden troon 
geplaatst, ter bezigtiging 
voor het volk was uitgesteld, 
werd zij op de schouders van 
de grootste Heeren 'van het 
hof, tot aan de poort van 
Si. Denis gedragen, en van 
daar naar Maubuisson ver
voerd -, alwaar zij hare graf-
plaats had verkozen. De be-
dillers der koningin BLANKA , 
hebben haar trotschheid ten 
opzigte der Grooten, geme-
lijkheid ten opzigte van hare 
schoon-dochter, te vele gesle
penheid, om haren invloed 
op haren zoon te behouden, 
verweten; maar zij hebben 
haar met hare bewonderaars 
veel moed en. beleid toege
kend. Zij is ontegenspreke
lijk eene der beroemdste ko
ninginnen; eene onverschrok-
kene ziel, een even zoo bon
dige als schitterende geest, 
eene volmaakte schoonheid. 
Hoewel zij meer dan veertig 
jaren oud was, toen THIRAUD, 
Graaf van Champagne, op 
haar verliefde, beminde hii 
haar echter smoorlijk (*). De 
kwaadsprekendheid randde 

i £ ^ ^ , » ,deéM.e zo° Yeini£ in den hartstogt Tan dien Vorst, dat 
geaeeite Tan zijn erfgoed te ontnemen, aimmerkelijk vernederde. 
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haren goeden naam aan, wijl 
zij uit staatkunde de onbe-
scheidenheden van dien 
Vorst, en de gedurige bezoe
ken van den Kardinaal Ro-
MANUS , een innemend en wei-
gemaakt man, eii zulk een 
goede raadgever, dat zij zich 
geheel aan hem vertrouwde, 
zonder tegenkanting duldde; 
maar de beweeggronden Van 
dit gedrag, regtvaardigen 
haar volkomen,' en in den 
geest der weldenkenden werd 
het denkbeeld harer deugd 
in het minste niet verzwakt. 

BLANKA of BLANCHB van 
Bourbon,, koningin van Kas-
niië, dochter van PETBUS , 
Hertog van Bourbon, werd 
in 1338 geboren; reeds 
in 1553 gaf nien haar ten 
huwelijk aan PETRUS, ko
ning van Kastilië, bijVe-
naamd de wreede. Toen de 
laatste zijnen natuurlijken 
broeder, Don FREDERIK, 
grootmeester van den Hei-
togen JACOSUS, der jonge 
Vorstin, die Madrid nader
de , tegemoet had gezonden, 
vatte hij , van dien tijd af, 
tegen zijnen broeder en zijne' 
toekomstige echtgenoote, ver
moedens op, die nimmer wer-
S . ^ w i s c h t . Men ver
spreidde het gerucht, dat 
«IANKA met eene hevige drift 
voorFREDERIKbezield, zelfs 
Voor hare komst de beloofde 
getrouwheid had geschonden, 
e& PETRUS was de eerste, 

i ^ . d u . a .T n § e l o o f *6 hech
ten, h0 begaf zich, hoewel 

niet dan met tegenzin, naar 
Valladolid, alwaar zi/'n k> 
vvelijk den 3 Junij vaa het
zelfde jaar werd voltrolrfen; 
maar reeds den volgenden 
dag verliet bij zijne ec%-
noote, om zich in de armen 
van MARIA BE PAMMIA,la-
re mededingster te werj» 
Door zulk een gedrag w\ 
ontwaardigd, vereenigdefo 
koningin zien jöeimeJijicW 
de factie der broeders ë j 
koniags, die Kkstilië re f] 
ontrustten; zoodra Peiwf 
zulks.ontdekt had, ginghn 
alle SïeMeti te buiten, tyj 
verklaar « J & ^ » ï . -
nietig, liet k l*6* zijne 
echtgenoote' a anMf > e» 
gaf bevel, dat mentor'. 
faleda gevangen «oude * 
ten. BijhetdoortrelckMf 
Sd, plukte het J j 
snappen, en de n» V 
te bereiken; terwijH 
d a a r l e t ^ a a r P ^ ; 
smeekte «X d * J > 
^ v e r v o k e ï t Ö -

heid, hare « ^ - j g * 
wogen het volk, «WIJ" 

FREDERIK snelde toe, ,ite. 
te bevrijden, doch w 
loos. foteJo,&oo*Wd 
den wreede ^ l e g ^ e n , 
stormenderhand Wyfap 
en de k o n i n g i n ^ 0 0 
teel vm Meê0Ufat 
vervoerd; zij wtf*J" & 
reeds in 1361 iVf** j 
m ige van verdriet, 
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gens anderen , op bevel van 
haren gruwzame» echtgenoot, 
door vergif. ,De geheime ge
denkschriften , die m de bi
bliotheek van het Eshunaal 
hewaard worden, pleiten voor 
het eerste gevoelen. Deze 
ongelukkige Vorstin was niet 
volkomen 24 . jaren oud. 
Kort daarna wreekte het ge
wapende Frankrijk haren 
dood. DuGUBSCMN stelde 
zich aan het hoofd der troe
pen, en PETBUS de wreede* 
kwam door de handen van 
deszelfs natuurlijken broe
der, HENDRIK DE TRANSTA-
MAUB in 1368, om het le-
fen. 

BiANtfA, koningin van JYa-
varre, erfde dit rijk, naden 
dood van KAREJC III. , haren 
vader. Nadat zij met JOAN-
NES van Aragon, den zoon 
van koning FEKDINAND I . in 
den echt was getreden, ver
bond zij haren, echtgenoot 
aan de kroon. Bij haren 
dood, die in 1441 plaats had, 
liet zij den troon aan Don 
CAÏUCOS, haren zoon, na, 
hetwelk grooteoneenigheden 
tusschen dien Vorst en Jo-
ANNES van Aragon, zijnen 
vader, te weeg bragt.-~ Zie 
JoAjMES H . , koning vanü-
ragon en Namrre^ 

BLANK», VAN NAVARRE, 
oudste dochter der voorgaan
de en van JOANNES VAN ARA-
Jjs» werd in 1424 geboren. 
* la re deugdzame moeder liet 
fiaac itt de beste grondbegin

selen opvoeden, en in 144Q 
in den echt treden met Don 
FREDEMK, Prins van Astu* 
nè', die later koning werd, 
onder den naam van HEN
BRIK IV. en die geene kin
deren bij haar verwekte. 
Door een gedeelte, zijner ho
velingen van onvermogen ver
dacht , zou dez,e vorst ech
ter nimmer de schalde heb
ben gehad, deze verdenkin
gen verwezenlijkt te zien, 
indien zijne minnaressen en 
de schandelijke deelgenoote» 
zijner buitensporigheden zijn 
geheim niet verraden bad
den. Van haren kant nam 
BfcANKA, ten opzigte van dat 
punt steeds de grootste ach
terhoudendheid in acht, en 
spaarde, zoo veel het haar, 
mogelijk was» den goeden 
naam. van haren echtgenoot. 
Deze Vorstin was van haren 
kant niet vrij van verwij ting , 
en hetzij om deze reden, het
zij om eenen geheel anderen 
beweeggrond» men kwant tot 
het besluit eener volkomene 
scheiding tusschen haar en 
haren echtgenoot. De eed 
werd van beide z p e n afge
legd, dat het huwelijk nooiê 
voltrokken was geweest, en 
de Bisschop van Segovia, 
sprak de scheidingsakte. ujt. 
Het was op deze wijze., daÊ 
na eene twaalfjarige echt-
verbindtenis,, de koningin 
BWNKA in 1453 werd weg
gezonden, en bijna zonder: 
gevolg, en van a! de vorige 
eerbewijzingen, aan haren 
rang verschuldigd, oirtbjoot> 
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aan het hof van den koning 
haren vader verscheen, al
waar nieuwe ongelukken op 
haar wachtte. Aan JOANNA 
HENRIQUEZ, hare schoon
moeder gelukte het JOANNES 
TAN ARAGÖN tegen zijne ei
genekinderen te verbitteren, 
die niet te vreden* met hun 
allerlei geweldenarijen te 
doen verduren, weldra zelfs 
in zamenzwering tegen hen 
trad. Don CARLOS , broeder 
van BLANKA, overleed, en 
liet haar het koningrijk Na-
parra, ten erfdeel na. JO
ANNES VAN ARAGON liet haar 
dadelijk aanhouden, en haar 
onder geleide van PERALTA, 
izijnen vertrouweling, naar 
de graVin DE Forx, zijne jong
ste zuster voeren, die , on
danks de banden des blóeds, 
hare wreedste vijandin was. 
Nu begon waarlijk de ge
schiedenis der ongelukken 
van BLANKA, voor welke <*1 
de reeds ondergane ramp
spoeden niets waren, in ver
gelijk Van hetgene haar nog 
was voorbewaard. Naar gene 
zijde der Pireneën vervoerd, 
vond zij, ondanks dënaauw» 
keurige waakzaamheid hafer 

' wachten, het middel, om 
aan den koning van KasUMë, 
naren voormaligen, echtge
noot, het berigt van ha-
ïen beklagenswaardigen toe
stand te doen geworden, 
®n zond hem tevens een 
geschrift, waarbij zij hem 
tot erfgenaam van haar ko
ningrijk van Navarre ver-
Klawfde. Zij hoopte welïigt 

daardoor het hart van Ha' 
DRIK te treffen, en kuit 
bewegen haar te kip teko-

• nien; maar twee geheels ja* 
ren verliepen er in tanen; 
in het kasteel van Otïb on
gesloten, wachte BIANKAH 
vergeefs op haren bevrijder! 
en stierf, op bevel dergrari» 
van Mx, aan vergif, ft 
geschiedschrijvers, die è 
in 'de vergiftiging dezt > 
vorstin overeenkomen", sijv 
het niet volmaakt eens om-
trent het tijdstip; sommigen : 
hebkngezegd, d a t B u » 
bijna dadelijk tia toe g' 
vangennemingvetgeveuws, 
taaar dat men tona^ 
verborgen had gehouden,-.»' 
XijfeHomdezenmaaJ 
STgemakkeliibHeh»-
nenverilaren:Donto; 

de broeder van'*&»>% 
van wege zijne fa* • 
binadefgelijkloto^. 

BuNKA.-ZJeB..^ 

BUNKENHEIM 
Graaf van), eerste» * { • 
van Straatsburg, wp 

11393, na den dood J 
1 R E N T I Ü S V A N W E ™ ^ , 

„p aanbeveI in |V^ ) ( i 
hertog van bem ^ 
een. en vijftigste BissjV 
Utrecht benoema» ^ s 
tot mededinger «L^et 
VAN BRONKHOHST , , aie 
der Kerk van #<;>()> 
door AJCBRECHT J W 

ondersteund. De eV&W 
55 stemmen, en 
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slechts 27. De keuzejan 
BLANKENHEIM werd door Paus 
BOMFACIUS X. bevestigd. 
l)e meeste geschiedschrij
vers , en vooral de Neder-
landsche, spreken over hem, 
als over eenen man, die eene 
diepe kunde en eene groote 
dapperheid bezat, en in het 
bestuur van zaken zeer er
varen was» Slechts door 
GÜIMEMAN wordt hij, in des-
zelfs werk de Mpiscopis At' 
gentinensïbus van gierig
heid beschuldigd. Hij was 
in de krijgszaken zeer er
varen , zoo als hij zulks bij 
verschillende gelegenheden 
aan den dag legde. Hij wend
de zijne wapenen tegen de 
Heeren van BAASFEM) in 
West/alen, die zijn Diocees 
langen tijd verontrust had
den, verwoestte hunne lan
derijen en vernielde hunne 
kasteelen. Hij belegerde en 
nam Roeverdm in , en bragt 
hetzelve met het geheele 
landschnp Drenthe weder 
onder zijn Bisdom, na voor
af reeds vruchteloos de gel
den te hebben aangeboden, 
waarvoor die landerijen door 
zijnen voorganger waren ver
pand geweest. In 1306 werd 
het Kasteel Reineslein door 
hem belegerd, ingenomen en 
geslecht. Hij heeft ook een 
verbond aangegaan met Wir,-
öa i , graaf van Holland, 
tegen den Heer van Arkel, 
«ie door rooven en branden 
?'Min Bisdom veel onheil 

graaf^et, slot ï % e s ^ mefc 
geweld aantastte, heeft hij 
het zeer sterke s l o t Everi 
stetn belegerd, D a %»? 
bestormingen veroverd ™ 
ten gronde toe verbrak, ï« 
HOI trok hij met J ^ 
leger tegen Groningen op, 
doch kwam met de stad tot 
l™ vergelijk. Daarna bragt 
ny met vele moeite t&Utrecfit 
eenen door de voorstanders 
van VAN Altrat , verwekten 
opstand tot bedaren, Hij 
redde zich met: „voed u i t af 
de verlegenheden w e l ] f e JA_ 

l°^\^nv^ÏÏQlland, 
hem berokkende, en 0vér' 

leed den 9 Octpber 1^3 on 

tetard,ehebben, engerd 
BliANKHOFP (JoANNES)jj A& 

zoon van ANTONIUS BLANK-
HOPP » werd in 1628, te 
Alkmaar, van geringe ou
ders geboren. Zijn «erste 
meester was ADRIANUS TEER
LING, die een schilder én 
verwer was, de tweede P E 
TRUS tofeïNBURCr,- en de 
derde :;CiBSAR sEvEJROirjeEN. 
Toen bij dezen verliet, jbe-
gaf hij zich nwvRme •>. c n 

zopflra hij aldaar was aan
gekomen, \verd hij lid yan, 
de schilder - maatschappij , 
die den naam van Bend 
draagt, en in welke nie
mand wordt toegelaten, ten 

B-h • • : . - . . -• '• 

file:///verd


418 B L A, 

zij hij Hoog-óf Neder duitsch 
verstaat. Men gaf hem den 
bijnaam van Jan-Maat, en 
Êet is onder dezen naam, 
dat hij het meeste bekend 
is . Hij reisde drie malen 
naar B-ome. Eens bekroop 
hém de lust om aan boord 
der vloot te gaan, welke 
naar Candia vertrok, en 
wijl hij er zich bijzonder 
op toelegde, om schilder
stukken te vervaardigen, 
welk de zee, de schepen 
en de stormen voorstelde, 
zoo kon hij op zijn geraak 
de voldoening smaken , der
gelijke voorwerpen^ volgens 
natuur te schilderen. Hij 
is in 1670 overleden; 

^ BLANKVAM (JUSTUS) , ëen 
licentiaat in, de godgeleerd
heid en kanonik t&Antioër-. 
pen, was niet alleen een 
vijand der pracht, maar 
daarenboven zeer slordig en 
smerig op zijne kleederen 
en op zijnen persoon. Hij on
derscheidde zich door zijne 
godsvracht, en door zijnen 
ijver op de studie. In 1588 
gaf hij te Antwerpen inliet 
licht: Modus placandez ir& 
divhm fioc tumultuoso tra-
gteo tempore. •— Descriptio 
Lollarium. Hij overleed te 
Antwerpen, den 19 Maart 
1600, en werd in de hoofd
kerk begraven. 

BLANQUET BÜ CHAYLA (AK-
MANDÜS SlMON M A K I A ) , "Vice-
Admiraal van Frankrijk, 
«* 1769teMarvejQls, in 'het 

Fransche Departement h-
Zere, geboren, diendereeis 
in zijne vroegste jmgi i| 
de koninklijke zeemagf, en 
maakte de Ameritansche 
togten, onder den Gaaf 
B'ESTAINC, mede, Inltö 
kwam hij tot den rang » 
scheepsluitenant, eninP 
tot dien van kapitein. W 
directorium gaf nem he* 
vel over een linieschip* 
het smaldeel, datJesteÈ 
WaS, om den veldheer Bo-

ge„Stand,diedendj 
L a al de offiaejl 
scieepsnaagttenj*^ 
gehad, werd hi]»" w 

schip * * # « * i * , 
ver hij het beve j 

phon over. Avoeu^ ^ 

overgegeven^^ It(;r 

hij over dezen sM fli 

L ^ l t U e b b e n o ; ^ 
Door dit b e r i g t > r 

heelMuropaonW..^ 

L o r d N ^ s Q N ^ V 

den degen V«B 
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schen Schout-bij-naclrt naar B 
Londen, als een bewijs der 
overwinning, Welke het 
Britsch smaldeel had ge
haald, en zwaaide in zijn 
berigt» der schoone verde
diging van den Frankttïi 
den grootsten lof toe. JPER-
BEB, een ambtgenoot van 
BLANCITJET , schreef ook ee-
nen brief te zjjnen voordee-
le. Door LÖDEWIJK X VIII. 
tot Vice^Admiraal benoemd, 
overleed JBiANQüET nu OKAY» . 
I A , den 4 Méi 1826, te 
Tersailles. 

BLARÜ (PETRUS DE) of DE 
BX.ARUORIVO, in 1427 gebo
ren, Kanonik van Saint- \ 
Dié, een kundig onderwij
zer in het geestelijk regt, 
en een middelmatig dichter, 
maar een goede Latinist, 
overleed in 1505. W\) heb
ben een dichtstuk van hem 
over den oorlog van Nancy 
en den dood van den Her
tog van Bourgondiè', in 6 
boeken, volgens de memo-
riën van RENA-PUS , Hertog 
van Lotharingen, zamenge-
steld. Hetzelve voert ten 
titel: Nanceldos opus, in 
pago S. Nicolai de Portu, 
15IS, in fol., mefchoutsnêe 
platen, zeer zeldzaam. 

BIAS^TO (JACOBUS), van 
Brugge in West-Vlaanderm 
was een Minder-broeder te 
vouai, en predikte niet vele 
^Vekendheid en grooten 
J*w m de meeste steden van 

B b 

Artois of Atrecht en Hene
gouwen. Hij verwierf daar
door zulk eenen roem, dat 
hij in 1596, tot vierde Bis
schop van Namen werd be-
noeihd; en in 1600 tot vier
de Bisschop van Saint-Omer. 
In 1598 sprak hij met de 
grootste toejuiching, te 
Brussel in de Franschetaal 
de lijkrede uit van PHILIP-
PUS Ï I . , koning van Spanje. 
Bij deze gelegenheid vervaar
digde JUSTUS VAN WEERT , 
Raadsheer te Antwerpen, 
het volgende tijdschrift: 

OrtVs et oCCasVs, boreas et 
CarVLVs aVster 

PLanXerVnt Clnères, Magiie 
PMUppe, tVos. i , 

BLAS^EÜS overleed te Saint-
Omer in 1618, en FRANCIS-
cus LUCAS , mede een Brug-, 
genaar, en Deken der kerk 
van Saint-Omer, sprak zij
ne lijkrede uit. 

BLASCO-NUNNÈS VELA , een 
Spaansch zeevaarder, diebet 
eerst in Zuid-Amerika, bij 
den zee-bpézem van Uraia, 
de landengte van Panama, 
die de beide groote Oceanen 
van elkander scheidt, ont
dekte. Om van het gemak 
van dien. overtogt gebruik 
te kunnen maken, liet hij , 
na door geschenken sommi-
P m-sten van dat land te 
hebben Omgekocht, en an
dere door de kracht van wa
penen Ie hebhen overwon^ 
nen, vier versterkingen bou» 
2 • • • • - • • ' • * • • " • • -
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weh / Deze voorspoed ver
meerderde zijne eerzucht. 
Hij werd beschuldigd en 
overtuigd, .zich van het op
pergezag in de door hem 
overwonnen landen te heb
ben willen meester maken, 
en in regten betrokken, 
werd hij op bevel des ko-
nings van Spanje onthoofd. 
Zonder deze trouweloosheid 
zou hij den onsterfelijken 
roem hebben verdiend, voor 
FRANCISCUS PIZABRO en P I -
EGO D'ALMAGROÏ, in 1525, 
den weg naar Pe r» ..te heb* 
ben gebaand. 

JBLASÈRE (LopEWiJK w), 
luit eene beroemde familie 
van Qend geboren, was , 
volgens ZWEERT , een man 
van groote verdiensten, in 
l>ijna alle wetenschappen er
varen, en die op velerlei 
wijzen aan'zijn Vaderland 
de grootste diensten bewees. 
Hij reisde naar Jeruzalem, 
alwaar hij tot ridder werd 
verheven;, het verhaal dier 
reis gaf hij onder dézen ti
tel in het licht: Ilinerari* 
ftm profectionis è LVDOW~ 
co BLASJGRÏO suscepttë in 
^errum Sanctam, JSgtjp-
fum, Si/Ham, aliasque A' 
siaticas et EuroptSas regi
mes. 

BJGASÏUS (Heilige), was, 
naar men meent, Bisschop 
van Seèaste, alwaar hij in 
316 , op bevel van AGRICO-
*"Wis, landvoogd van Cap-
padocië en Klein-Armenië, 

den marteldood onderga?, 
Men weet niets met zete 
heid van dezen nwtelmi, 
waarvan het Booimclie mar
tyrologium op den 3 Febru-
arij gewag maakt. Bj i' 
titulair patroon 'der ®f 
bliek van Bagusa. 

Busms of BLIES ( 0 B * 
DUS), een geneesheerinw 
begw der zeventiende een 
fa Vlaanderen geboren, «• 
in' 1682 orededen, waf 
Booghevm Aen^eeim: 
&J*Mrterda®,tote* 

tracto, ib. 1666--
Olservatu anaW 

é/Zooiomm ff/j 
ib. 1676, m W ^ 

i n ï2.mo ; T 6. ^ 
handeling WWV» p 
over de-wjze J>«#)ï 
te genezen, *W • , „ 
12,mq — 7. ** Jfi6r, 
dic.compendiu^'l 
12.1D0 enz. — *,J J-J^? 

zich evenzeer au «. 

een flr^KV ? 

orde van ^ t t * ^ 
siwtrs in de W ^ 
de schrijdt eener 
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ling van herkelyke Con-
gtiMiè-n, onder den titel 
van Syntagma* welke zeer 
geschikt i s , om de kerke
lijke tucht van zi]nen tijd 
te kennen» Dezelve is te 
Oxford, in het Grieksch 
en in het Latijn in fol. ge-, 
drukt. Men heeft van den 
zelfden schrijver vraagpun
ten over liet hmcelijk, 
voorkomende in het Jus. 
Gneco-Bomanum van LEUN-
C M V I Ü S . 

BLAU (FELIX ANTONIUS) , 
in 1754 geboren, Hooglee
raar der Godgeleerdheid te 
Mentz, en een warme voor
stander der omwenteling, 
was een dergenen, die het 
meeste toebragten, om de 
aansteking dezer Fransche 
koorts, in die stad veld 
te doen winnen. De plaat
selijke overheden, lieten 
hem in 1793 gevangen ne
men, en in het kasteel 
König&tein opsluiten. Toen 
derFranschenzichvan Mentz 
hadden meester gemaakt s 
kwam hij uit de gevangenis 
en werd tot regter bij de 
criminele regtbank dier stad 
henoemd. Hij overleed den 
23 December I79S, en heeft 
nagelaten: 1.° Beoordeelen
de geschiedenis der kerke
lijke onfeilbaarheid, Frank
fort 1791, in S.vo. Een 
laatdunkend werk, in het 
«oögduitscfa geschreven, vol 
,nM de hevigste aanvallen 
^SeMeCatholijkekerk.^ 

B 

2.p Proeve over de zedelij
ke ontwikkeling des men-
sclte®, Frankfort 1795, in, 
g#vo — 3.° Beoordeeling-
der iesluiten betrekkelijk 
den godsdienst in Frankrijk, 
sedert de omwenteling ge
nomen, gegrond op de be
ginselen van het Staats-
en kerkelijke regtt Straats
burg 1799 in 8.vo 

BLAURER (AMBROSIÜS), Je 
Constans in 1492 geboréna ' v 
was door kloostergeloften 
verbonden, weifee hij yet-
brak om de dwalingen vai» 
LÜTHER te omhelzeü, die 
hij in zijne geboortestad 
predikte. * Hij werkte ver
volgens met flEcoLEMopAijiüP 
en JJPCER , om die sekte in 
de stad Vim in te voeren; 
en eindelijk met BRENTIU$ 
en twee andere Protestant-
ten, om dezelve in het 
Hertogdom Wurtemberg in» 
gang te doen vinden, en. 
overleed in 1567* Mett v 

heeft van hem godsdiensti
ge werken, die zelfs doot 
de aanhangers zijher parüj 
weinig gelezen worden. 

BtAVJEP (JoANNES IiODE-
WIJK) werd den 6 JuJy 1719 
te Besangon geboren. Zij
ne eerste neigingen waren 
voor den geestelijken staat. 
J\a zijne studiën tePari js , 
werwaarts zijö vader hem? 
gebragfc had, volbragt te 
hebben, ging hij in de o't-
Je der Benediktijnen • het 
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{kloosterleven weldra moede, 
verkreeg hij zijne wereld-, 
ïijkverklarïng* De Prins 
van CONTI, die hem be
schermde, verkoos hem tot 
zijnen Bibliothecaris, en 
verschafte hem den post 
van koninklijken CensoH 
BLAVET omhelsde met geest
drift de gevoelens dei (eco
nomisten en was de bijzon
dere vriend van QUESNAY, 
van BLÓNDEAU en ran ver
scheidene andere, die de 
overeenkomst van gevoelens 
dikwerf vereenigde. Men 
heeft van hem: 1.° Essai 
sur Vagriculliire moderne 
{Proeve over de Jiedendaag-
sche landèouwhunde)Parijs, 
1755, in 12.mQ Dit werk 
is gezamenlijk met NoraN, 
kanonik van den heiligen 
MARCEÏ-MNUS te Parijs, za-
mengesteld, — 2.° La the
orie des sëntimens uoraux^ 
A'ADAJH SMZTM• professeur 
de philósophie è- Glasgow 
(De bespiegeling der zede
lijke gevoelens van ADAM 
SMITH , hoogleeraar der 
wijsbegeerte te Glasgow), 
Parijs 1775 — 1797, 2 
dl." in 12.mo — 3.° Ge
schied - en staathmdige ge
denkschriften van Groot-
Bnttannië en Ierland, on-
ner de regering van KABEL 
*1', JACOBVS II., WILLI-
<AM III., en MARTA, om 
tot vervolg en opheldering 
is dienen der geschiedenis
tan van Engeland door Hu-
* * . , BMOLJSTB en BABROW , 
»it het Engelsch van den i 

ridder JOANNES DAMWU 
in het Fransch verfaali, 
Londen {Qenh()im,l 
dl." in 8.v° G««, I?8i 
2 dl." in 'S.yo. — 4.° ito-' 
sporingen, over de Mttw 
en de oorzaak « ^ 
rijkdom der natiën, »*' 
het EngehcK van Ssffli 
in- het Fmnsch vert* 
lwrdtm,Wt 6 ?>n 

\%mo hemen en verbeten 
Parijt 1800, 4 dl." in S. 
Bovcmn had vroeger eM 
lieve ia hBtUtgeë^en' 
Z L beschuldife hem, 
Ae aiVne vermat ca «a» 

Hollandsche J&fr 
i m te Z o ^ 0 
Als zijne •""**%* 
wordén aang^ . 0 S t , 
beeldsels v a n J « ^ 

tooneelspelers. 

k i sedert onheg 'U 
den de t e u g e b j j , ^ 
stuur inede^^TeeP 
gehad, leefde ; # ^ 
tiende eeuw, * $«» 
z e e r geleerd n ^ e l f 
Doctor io hfvMti regt/enhrngtll^ 
ie stichting *»n 
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gie, ter eere van den H. 
PANCRATIUS opgerigt, van 
welben heilige hij het le
ven beschreven heeit, dat 
langen tijd onder de boeken 
der kerk van dat Colegie 
bewaard is. 

BlEISWIIK (JoANNBS VAN), 
uit de adellijke familie der 
BLEISWWKEN van Delft ge
sproten, welke zich nok 
door Braland verspreid 
heeft, alwaar zij zich met 
de adellijkste familiën ver
bonden heeft, werd den 8 
November 1483 geboren. In 
den ouderdom van 22 jaren 
deed hij eene reis door 
I<ranhrijk en Spanje, kwam 
in de maand September 1507 
terug, en werd schilder 
in zijne geboortestad. Men 
roemt hem, als eenen man, 
die eene buitengewone gods
vrucht , met eene bijzondere 
goedhartigheid en 'beschei
denheid vereenigde. Zijne 
«preuk, die men door zijne 
hand in verscheidene zijner 
hoeken vindt geschreven, 
was: Disce mori (Leer 
sterven). Hij leverde een 
staaltje zijner kunde in ee
ne Verhandeling, welke hij 
over de ver achting der tij
delijke goederen in het Jicht 
gaf, ter verklaring van de
zen tekst; Beter is een 
goede naam dan vele rijk
dommen , en de goede gra
tie heter dan zilver en 
md. Spreuk XXII. , l , 
W'J overleed te Delft den 

B 

25 Augustus 1565. > 

BLEISWIJK (PIEXER VAN).»', 
Oud - Baadpensionaris van 
Bolland, curator van 'slands 
hoogeschool te Jheijden, be
stuurder der Hollandsche 
maatschappij van weten
schappen te Haarlem, werd 
in 1724 geboren. Van zij
ne prilste jeugd af was hij 
de vriend en bevorderaar 
van kunde en geleerdheid. 
Behalve de staatkunde en 
regtsgeleerdheid, welke hij, 
beoefende, viel zijn smaak 
voornamelijk op de wis- en 
natuurkundige wetenschap
pen: eene uitmuntende Fer-, 
handeling over de dijken 1 
(de aggerïbus), .welke; hij., 
in 1744 te Leijden openlijk 
verdedigde, strekt hiervan \ 
ten bewijze. Deze verhan-v 
deling is verscheidene jaren 
daarna in het Nederduitsch 
vertaald en \vordt nog in 
dat vak geraadpleegd. Zij
ne nagelatene boekerij was 
eene der kostbaarste en ryk-
ste, en bewees in alle op-
zigten den gezonden smaak 
en de veelomvattende kun
digheden van haren vorigen 
bezitter, aan wien de hoo
geschool van Leijden vele 
nuttige instellingen te dan
ken had. VAN BLEISWIJK 
overleed te 's Gravenhage,-
den 29 October 1790. ^ 

BLEKERS, een bekwaam 
historie - en beeldenschil-

, der, te Haarlem in 1635 
b 4) 

file:///vordt
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geboren. VONDEL spreekt 
over hem in zijne gedich
ten , bij gelegenheid van 
twee schoone schilderijen, 
door BLEKERS geschilderd, 
te wefeh'; De zegepralende 
VE$VS , voor den prins van 
Oranje, en eene PANAÉ , 
voor den schout van Ken-
nemerland, * BASEREN ge
naamd* . 

BiEMUR (MAKIA- JACOBA 
BOUETTE ÖE) eene Benedik-
tijriet religieuze van het 
Allerheiligste Sacrament;, 
werd den 8 Januarij 1618, 
van adellijke en godvruch
tige ouders geboren. Reeds" 
ïh deh ouderdom van vijf 
jaren onder het opzïgt van 
eene harer bloedverwanten j 
eene religieuze in de Abdij 
der Keiligé Drievuldigheid 
van Caen geplaatst,"." en 
reeds in- dié1 têédere jaren 
aan de oeféitlngèö van hef 
kloosterleven gewoon, ver
zocht jrff, e]f j ^ e n oud 
ïijnde, onï dè gunst, hét 
öfdegew'asid te mógen ont
vangen , en legde hare ge
lofte af, zóodrst de kerke
lijke wetten haar zulks toe
stonden; De ijver , welken 
zy in alle oefeningen aan 
den dag l e g < j e f Aeed haar 
5?* 0ï>2igtster der Nieuwe- n 
Iingen verkiezen. Zij werd {] 
i n het vervolg tot 'priorin 
verkozen. Toen de Herto
gin van MeUetiburg te C/ta-
tittön een Benediktijner 
Nonnen - klooster h a d ™ - II 
sticht, verzocht zij a a n de J 

Abdis der heilige Driev»!-
digheid. Moeder JACÉIM 
BLËMÜR , om deze nieme 
Congregatie te regelen. Zij 
nam zulks met raigde 
aan, eri hoewel de ngi 
gestrenger moest wezen i 
was zij ook aldaar een voor-
beeld van godsvrucht « 
boetvaardigheid. Mentó? 
van haar; L° L'ame f 
nèdktine {Het benediktip 

2" Us grandeurs de MA-

forèmgeto tot-A» dood) 
Z. 4.° Vélogé de*erios* 

iöi* (laf van zif t* 
& delgden «£ 
dende personen,**'l( 
de laatste eeuw*** 
wn den heilig™^ 

MS geleefd l ^ 

schrtjvingen van s0. 
dene godvruchaff^ 
nen, : zoo als jan t 
FoüRIER »E W J J J J ^ 
van dom Pm^pVS peïe 
CISCÜS en • « j»*"^ *• 
heilige maagd over^ 
24 Maart 1696. 

' B u n » ( * » < # • 
B B ) , een M i ^ i l 
der de guiten- ^ 
Augwtus Wrfi, L ftöu-
«it eene aanzien J # e 
üe gehor'n* voluut 
studiën in het ton è 
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MannMiamni tè MecMen, n gen andere volkstamme**, 
fn o S e E daarna de re- f Liefderijk wet<len z i j - door 
S s derzelve. Hij meende de vaders onthaald, e n de 
door God tot het werk der wilden schenen daarvooi ge-
Zendelingen geroepen te | voelig te zijn; maaï weldra 
zim, en maakte aan zijne 
Oversten het verlangen be
kend, om* et zich aan toe 
té wijden. Zij zonden hem, 
om 'het Evangelie aan de 
wilden van Zuid-Amerika 
te verkondigen. In Spanje 
ging hij scheep,' om zich 
naar Ewnös-AyreS te be
geven 9 alwaar hij zich in 
het Collegie dier stad op
hield, om de taal der Gu-
araniërs te leeren, onder 
welke hij moest werkzaam 
Zijn, Het welgelukken de
zer Missie deed de Over
sten besluiten, hem het 
bestuur eener moeijelijker 
onderneming toe te vertrou
wen. Men wenschte eenén 
Weg te vinden, korter dan 
door Peru, om zich naar 
de Missie der Chïquiters , 
eene volkplanting, door Pa
ter A.RCE ontdekt, te bege
ven. Hij ging te dien ein
de met dien vader op de 
rivier Paraguay scheep, 
welke zij in den beginne 
vnj gelukkiglijk opvoeren, 
totdat zij een vaartuig vol 
Layagas ontdekten, deze 
waren eene woeste en trou-
welooze natie, die den 
stroom, in uitgeholde boom
stammen , bij wijze van ca-
fto's, bewoonden. Zij kwa
den, zeiden zij, hunne hulp 
m «scherming inroepen te-

ziende, dat zij de •ov«Ma&gt 
hadden, maakten zij zich 
van het vaartuig meester en 
vermoordden, het scheeps
volk. Pater DE BLENDE trof 
hetzelfde lot. Zijn lijk werd 
in de rivier geworpen. Pa
ter ARCE» die zich, alvo
rens dit bloedtooneel plaats 
had, van zijnen ambtsbroe
der had afgezonderd, over
leefde hem slechts zeer kor
ten tijd, wanneer hij even
zeer vermoord werd. Deze 
dubbele marteldood had in 
het jaar 1715 plaats* 

BiERlrs (JOANNES) , Prior 
van het Klooster van den 
heiligen JACOBÜS in de stad 
Lui/i, was te Diest, in de 
provincie Zuid-Braband ge
boren. Hij leidde een voor
beeldig leven, en legde zich 
met den meesten ijver toe, 
op de beoefening der god
geleerde werken. Men heeft 
van hem: Historia révela-
tionis. B. JULIANJS COR-
NSziENsrs divinitm factoe, 
et institutionis festi Vëne~ 
fabilis Sacramenti. 

BiESSEBOIS. — Z i e C O R -
NEI1LE BldESSEBOIS ( P E T R Ü S ) . 

BlESUS Of BhMSVS ( C . 
SEMPRONIUS) , was twee ma* 
len Romeinsch consul, in 

# b o 
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het jaar 253 vóór J . C. met 
CN. SEBVXMÜS CiÉPio en 
negen jaren later met A. 
MANMÜS TORQUATUS ATTI-
cus. Gedurende zijn eerste 
Consulaat zeilde hij met 260 
galeijen naar Sicilië, werd 
door HAMILCARBARCAS te-
wig gedreven , en verloor in 
eenen storm 160 galeijen en 
een groot aantal transport-
schepen. Daar de Romei
nen dit verlies aan den wil 
der Goden toeschreven, zoo 
stonden zij hem,,met uit
sluiting van zijnen ambtge
noot de eer van den zege-
togt toe, en de Senaat be
sloot, dat men slechts eene 
vloot van 50 galeischepen 
zoude onderhouden. W 

BLESUS (JDNIÜS) de oom 
van JSEMOT», e n luitenant 
van GrERMANicus in Pctnno-
me, toen de opstand van 
IERCENNIUS losbarstte j hii 
werd eenige jaren daarna als 
^ d v o o g d ^ a a r Afrika m-
^onden, alwaar hij TACFAIX-
NAS versloeg, verkreeg te 
•Rome ,. door deninvloef van 
«EJANUS , den zegetogt, maar 
werd ook i„ de ongenade van 
d*en gunsteling betrokken. 

ofi p* «ENATOS B E M ) , den 
^ J?eoraarij 1 6 96 , t e W 
vvL %?}?rm> g^g reeds 
^oegtydig in de Congrega
tie van het Oratorium, en 

ton±rW^S %*"*"> «et 
d T t . - P 6 ' r e S ? e m e n t tegen 

Ptu l k en gaf aanleiding, 

[da t hij dezelve verliet;» 
hij behield de vrienMaj 
en de achting zijner wn$ 
ordebroeders. Hij bain fe 
Parijs, ahvaar zijnt telen
ten hem bij het koning 
Collegie eenen Ieerstoelte 
Welsprekendheid en het hl 
maatschap bij de AkaW 
van schoom letteren hezaf 
den. Hy gaf verscheid» 
werken in het licht, die doe 
het publiek zeer wel onl 
vaneen werden, zoo ah: h 
mnoire deJvtWl'Apor-
tat (Geschiedenis m J£ 

tijdigheid, juistheid,^ te* tp stralen.. .»» "" Val.mi 
v a „ hetzelve . f a » * * 

m e n volstrekt.n>;# 
njerkingnemen,»»^. 
geeren,, zegt een oj* 
lige schrijver, heHj 
on|etwMeldmetkgcJtI 

geven , de eigen^W: 
San dien f f A k 
niet.over'het h o j » ^ 
ben gezien , * ^, 
aan de goede hoedan'» f 

welke hij bezat, i g ^ i 
de,wedervaren. * ^ 
schrijvers dan ge*1' »,*, 
dat de abtnEi.i^.Krte, 
ten gunste d e r W J * ^ 
eenen Vorst, 4 ^ «** 
geerige verwaan<f«? { j ; 
f e tbe l agche l i i k^ l^ 
eenen W » » ^ tflfleB * 
afgeschilderd? " 
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wifsjteuétt, die zoo bekwaam I het Christendom gelasterd. 
3 n f om de minste missla- - 3.° Vertaling ( i n het 
S n der Christen-keizers op «• *w«««M ™" — ^ — . 

te sporen, en zoo onmeedoo 
, oni dezelve te veroo-

deelen, willen zij, dat men 
omtrent aanstootejijke bui
tensporigheden de oogen slui-
t e , omdat het hun behaagt, 
te verklaren, dat een zooda
nige Vorst tot- hunne sekte 
behoort, en bijgevolg onthe
ven i s , van alles wat-de re
de en het gezond verstand 
hem kunnen verwijten. Heb
ben zij vergeten, wat zij zoo 
dikwerf gezegd hebben, dat 
een goede geschiedschrijver 
noch tot eenige sekte, noch 
tot eenige partij moet behoo-
ren; dat hij van alle voor
oordeel en hartstogt moet vrij 
zijn, en geen ander doel dan 
de waarheid hebben moet?" 
— 2.° ffistoire de VÈmpe-
reur JovihS (Geschiedenis 
van keizer JoviAmrs) met 
de Vertaling in hetFransch 
van eenige werken van kei-
xer JULIANUS , 1748, Parijs, 
2dl.ninl2.°, een werk, dat 
niet minder op prijs wordt 
gesteld, dan het voorgaande, 
en wel voornamelijk door de 
kunst, welke de schrijver 
bezit, om de daadzaken uit-
tekiezen, te regelen, en in 
een te smelten, door de vrije 
en geschakeerde wendingen 
van den vertaler, en door de 
wijsheid en regtvaardigheid, 
met welke hij keizer Jovi-
*NCS regtvaardigt, door de 
öiêuwenvetsche wijsgeeren, 
°m zijne verkleefdheid aan 

Fransch) van sommige wer
ken van TACITUS, Parij's. 
1755, 2 dl.», in 12.° JJ)e 
Zeden der Germanen e r iW 
Leven van AGBTCOLA, zijn 
de beide stukken, welke 
deze even zoo sierlijke als 
getrouwe vertaling bevat. 
Dezelve worden voorafgegaan' 
door een lieven van TACJTUS, 
door de kracht der denkbeel
den en den mannelijken stijl 
dien schrijver waardig. — 4.° 

, Tivmius of de zes eerste 
der Jaarboeken van TACI-
TUS, in het Fransch ver
taald, Parij's > 1768, 3 dl." 
in 12.° Dit werk heeft wel 
verdiende hekelingen onder
gaan. Hetzelve is op eene 
platte en , gekunstelde wijs 
geschreven, en men erkent 
er niet dan zeer zeldzaam 
den sierlijken geschiedschrij
ver van JULIANUS in. Deze 
vertaling, hoewel voor het 
overige vrij naauwkeurig, 
haalde hem eene menigte, 
puntdichten op den hals. Wij, 
willen de volgende aanhalen , 
omdat dezelve de gevoelens 
vanden Abt DEI,ABI,ETTERIB 
leert kennen-, over onderwer
pen, die toenmaals aan de 
orde van den dag waren. 

Des dogmes de QUESNEI, un tris-
te prosdlyte 

En bourgeois du Marais afait 
parier TACITE. 

5.6 Lettres mi sujet de la 
relation du quiétistne de 3L 
PBELIPPEAUX {Brieven èe-
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trëkkefojk /iet verstap over 
hei óuiefciifflüs door den 
Meer PBELIPFJEAUX), 1733, 
in-ia*.' Bit losse stukje, dat 
zeldzaam en vrij wél geschre
ven^ i sy bevat eehéregtvaar-
diging" der zeden van Me
vrouw GTÜYÖN. — 6.°JËenige 
Vé'rMndelingen;-itt~.de Ge
denkschriften, der Akademïe 
van schoóne- letteren, die 
zeer• op prijs worden gesteld. 
De abt DE fik. BI<ETTKHIB O-
vêrleëd in 1772 in eeneri-
hoogen puderaöhi." Hij was 
een geleerde, * die zeer aan-
den Godsdienst verknocht 
Was, ett wiens zeden de* 
grondbeginselen niet logen
straften, lij} bezat grondige 
en menigvuldige kundighe
den, en hij is ontégenspre-, 
lijk een der beste geschied
schrijvers <Fer laatste tijden; 
hij munt in; de, kunst ui t , 
om af beeldingen te schetsen; 
die van den heiligen ATHA-
NASIUS, in het Èeben van 
JoVÏAtiirjS, i s een meester
stuk. 

-BÏ.-Ï. 

gebrek, door dehetiimerty 
achtervolgd, van deuscliit-

' terenden toestand iflner <HI< 
ders, tiara hij in %f osge-
luk- zekere achteidoèten 

' beschroomdlieid aan( 4» 
hem iiiet verliet, «elis 

J * 1.0 Februari} 1733 te 
i e T k ^ , v a n ouder S

J geboren , 

g e h e e t e gronde had gehol-
J f ' ^ w e l i j k s h a d h i j z i j -
V* " i ^ g " m het Collegie 
van den Kardinaal LEMome 
votbragt, of hij begon de ge- II 
W l e verlegenheid' van J U 

*pr«S fortuin'ZOli(ierv«or- i 

toen zijne iuimauuig»w» 
beter waren geworden. Jf 
zoclit van dien-tijd afin* 
hoeken den emigèn tro* 
voor zijne mmpm; in *ijii 
studiën had hij steeds dm 
bijzondere talenten en voor
al door dei hem- eigene ge» 
makkelijkheid, om veiüen 

éérste tooneti ivfièt 1«g-
ninif Werden aan zijne on-
gelukken toegewijd, «nzjj-
ne eerste verzen waren ea 
treurzang. In 1)53,^ 
hij in het publiek öp,*' 
dèn dood van '&*"?' 

riiefc belangstelling *wf 
lezen, Vele.'afideff «•** 
vermeerderden dm 
welfeé " i j ^ / l ^ 
verworven had, en ^ 
werden z i j r i e w e ^ a , 
beloond, door d » £ p, 
koninklijken C ^ ^ 
Gazetie de France^ 
zoo dikwerf over W< 
eette zeer W j r l e ^ , 
ze had bezig « 
schonk hein cene j « p 

. j.^.-lr ht>nl 1™,, de, en trok 1*« V i 
behoeftige* "* 

mtu Jjj f ° ].f 
verkeerd had. j ^ j ^ e n * 

en n«"»- "", /«»" 
uit den behoeftige rijft uit den ftenoeius- tija 
waarin hij zoo W ce«> 

en vtïv0 DLr aer s t u w * " c " :s flif 
de blijvende s e c r e W ^ 
beruchte m e n * ^ 

http://itt~.de
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maatschappij, die de .naas
ten -liefde vaa de liefde tot 
God zocht te verwijderen, 
en zich had ingebeeld^ en
kel ui* menschlievendheid 
te bewerken, wat het Chris
tendom sedert zoo vele eeu
wen door Christelijke lief
de, dat is door Godsdienst 
en menschen-liefde veree-
nigd, gewrocht had» De ij
ver , welken JBLIN DE &IIN* 
MORE in deze maatschappij 
aan den dag legde, is al
tijd loffelijk, ten minste in 
deszelfs doel, het belaam-
de daarenboven aan het kind 
den ongeluks een der, voor
naamste steunen vanietzel-, 
ve te zijn. Koning hom* 
WIJK, XVI. met eerbied 
vervuld voor zijne talenten 
en deugden, benoemde hem 
tot bewaarder van de hand
vesten, secretaris en ko
ninklijk geschiedschrijver, 
met de ordeteekens van den 
Heiligen MICHACI. en den 
Heiligen Geest versierd» 
De omwenteling, die zoo ve
le fortuinen ondermijnde, 
vernielde die van Bras BE 
SLUNHOKE, die enkel en al
leen in de posten bestond, 
welke hij bekleedde, geheel 
en al. De Groot-Vorstin van 
Mwlaniï, en later keizerin 
weduwe, xyierletterkundige 
Correspondent hij gedurende 
veertien jaren geweest was, 
«oud hem 6000 franken, om 
nem in de behoeften te on. 
«««•«(eunen, in welke hij zich 
«wond. In 1805 werd hij 
m t i e n e r der Bibliotheek 
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van het Axsenaal vexkcim* 
en twee jareti daarna, den 
26 September 1807 stierf h$j 
met de pen in «k haisul, nog 
lofwaardiger door zijne maat-r 
schappelijke deugden da» 
door zijne talenten. Behal
ve zijn aangevoerd dichtstwk 
op den dood van de<ii Adrni* 
rual $ ï W , bestaan er nog 
van hem S.,° Ferssheidene 
heldendichten JSAPJIO mn 
PüAOJV, 1760:; StüIJSaan 
CAumrs, 1760 j GAsnmmE 

IV., 1,761.; CALAS aa?i zijn 
nè vrouw eti Mtideren., 1765* 
Deze heldendichten werden 
na elkander vervaardigd én 
in hef. licht gegeven j wen. 
vereenigde en gaf dezelve 
in één deel, onder den titel 
van tweede uitgave» 176/ 
in het licht, dezelve werden 
in 1768 herdrukt, en ander
maal in. 1774. In de laatste 
uitgave komt een Brief #an 
•B.VCINE voor, en een hek 
dendicht getiteld: de fferta*-
gin DE LA VALKTÈHM., Be
valligheid, natuurlijke schil
dering, gevoeligheid, ett 
vooral een bijzonder zuivere 
stijl onderscheiden deze wer
ken, r—, 3.° OnmAKis* ,een 
tooneelspel, Parijs 17-73,•$& 
veel opgang maakte,,doch 
dat de tfchwj'rerin 1S03, men 
weet niet om welke reden, 
aan het fooneel heeft onttrok
ken. DeHeerGrEOFFRoivan 
ORïBAxrs sprekende, zegt, 
dat het een uitmuntend, WJJJS-
«elijk ïngerige werk i s , waar
in men wel geschetste .• J«r-
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rakrers, en belangrijke too-
neelen waarneemt. — 4.° ha 
Requêie des JMes de Salen-
cy (Het verzoekschrift der' 
dochters van Salency) 1774, 
in '8.vo ^_ 5.0 jspitref' a 

" VOLTAIRE, au duc DE Ri-
CBELIEU , au Cardinal DE 
BERNJCS, au comle et è la 
comtesse du Nord, au mé-
decin ROUSSEL , a mademoi-
selle RAUCOURT , è madame 
HE BEAUMONT etc, (Brie-
venaan VOLTAIRE; aan den 
hertog van RICHELIEU % aan 
den Kardinaal DE BERNIS , 
aan den Graaf en de Gravin 
van het Noorden, aan den 
geneesheer ROUSSEL, aan 
Mejuj'vrouwRAUCOVRT, aan 
Mevrouw DE BEAÜMONX 
enz.). Ai deze werken on-
derschexden zich door den 
geesten de bevalligheid, die 
dezelve heeft ingegeven . -

phe de la piètè Male (Jo-
kiS1/0! f8 ze8ePraalder 
Amderltefde), e e n fooneel-
s t u k , ï n d n e bedrijven en in 
W 6 " , ' . fevoI^d door eenige 
losse dichtstukjes, 1775,in 
'. "7 '-0 Wistoire de Rus-
„fy dePu™ Van 862, jus-
(LZ^T6 de PAUL U* 

rZrtjmr862fotaaKde 

regenng Van JpAVTrr„ r v 

f lege. hütorique (Geschied-
%ndtge Lofrede) Va)l g . 

Bourges; en zeen 
v^nsberigten van CHTOTI, 
LUOL-EJ JOANNES Ro2WeM. 
~7 9.° Elite depmtfitgi-
twes (Bloemlezing t » t e 
mehtsMjes), Iffio, l fo, 
in 12.mo Deze veraniclui}, 
is vertolgd doorLusEAu-iii'; 
•BoisGEBMAffl, die er itw 
deelen bi/gevoegd heeft. ï« 
schrijft aan Bus m SIK-

>, MORE de Commetitariën tt 
I BACtüs toe, onder den nm 

\\ via den vervolger derB/nm-
lezing enz. in hef licht ge' 
geven. Na zijn' dood heeït 
men onlet rijne-pa^leïeia ge
vonden, een txeuïSpel geti
teld: ISIMBJEBGA, «ƒ k 
Echtscheiding mnPHMi-
pus AÏÏGVSTVS, in yijfft; 
drijven en in verzen, in 1$ 

• bij de Comedie Frof* 
aangenomen; Konisf^' 
pus, een treurspel*0* 
JPHOCMES in Fransctew,eB 

vertaald, eneene Fe** 
ling over de ondeeg' 
daagsche dic/iüunie- W' 
wel de stijl der W*»* 
dezen dichter, zu'ver'/,; 
kuischt, vrij v a n o g 
zenheid, wartaal f h g 
daagsche zwier Jf',.*i! 
dezelve de onderschep 
verdienste der .dicj*J, 
echter niet; te vergeef 
men er die kracht, d« k 
hevenheid en diea *m 

i n , die de e d e l s t el. 
drukkelijksfe, AM*, ae 

dige taal nmttyfa&te 
iele* 

V M , > Aartsbisschop van 

m , 
dru„ 
dige . « - —-• • ( 

ziel en het leren' 
kunde iB, — , . 
Wanneer men een"» uit» 
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talrijke voortbrengselen van 
den schrijver, eene verza
meling der beste stukken 
wilde vervaardigen, zoo zou
de dezelve even zoo min de 
Boekverzameling van eenen 
letterkundige als die van ee
nen man van smaak ontsieren, 

BtOCCHttJS, of BiOCKIUS 
(COKNEWS) van 's Graven* 
hage, licentiaat in het ker
kelijke, en burgerlijke regt 
verliet de wereld, om zich 
onder het kapittel der Ke-
guliere kanonikeit van U-
trecttt te begeven, waarbij 
hij in 1532 als prioor fun
geerde» Hij overleed den 5 
December 1553. Men heeft 
van hem: 1.° Tructatus de 
Simonia Religiosortm; — 
2.°Sermo de proprietatibus. 
ReUgiosorum, enz. 

BMCH (MARCÜS EMEZAR) 
een beroemde natuuronder
zoeker, werd in 1723, te 
Anspach, van behoeftige 
Israëlitische ouders gebo • 
ren, groeide zonder èenig 
onderwijs op, en kon in 
zijn negentiende jaar, zijne 
moedertaal, het Hoogduitseh, 
nog niet eens lezen, en 
nog veel minder eene letter 
van het Latijn j enkel en 
alleen had hij eenige Rab 
bjjnsche schriften leeren le
zen. — desniettegenstaande 
werd hij toch huisonder-
^ïizer bij eenen Joodsehen 
™*l«acest« in Hamburg. 
Om leerde hij Hoogduitseh 
BQ Latijn, «n verwierf ook 
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eénige kennis in de ont
leedkunde. Daarna begaf 
hij zich naar bloedverwan
ten te Berlijn, en legde 
zich met eenen bijzonderen 
ijver op de ontleedkunde 
en alle takken der Natuur
lijke Historie toe, werd 
te Frankfort aan dë Oder 
tot dé doctorale waardig
heid verheven, en keerde 
hierop , naar Berlijn # terug. 
Hij werd aldaar praktiserend 
geneesheer, in welke be
trekking hij zich te gelijker 
tijd, als een man van een 
edel karakter, en als eeïi 
beroemde geleerde bekend 
maakte. Hij overleed in Au
gustus 1799. Zijn voornaam
ste werk is eene Natürge-
schichte derFische (Natuur' 
Ujke Historie der visschen), 
een sieraad der Duitsche let
terkunde. Dit werk werd 
in den beginne door hem 
voor eigene rekening uitge
ven , daar hij echter de kos
ten niet langer kon bestrij
den , zoo werd hij bij dé' 
voortzetting van hetzelvedoor 
vorstelijke en andere gegoe
de personen ondersteund, 
van daar, dat men op elke 
plaat der zes laatste deelen, 
den naam van den begunsti
ger vindt, Ojb wiens kosten 
dezelve gegraveerd werd; 

&10CH (Qenn^ -tt • 
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heeft een Eatij'nscke Verhan
deling, geschreven over den; 
dadel-palmboom van Pales
tinaven Idumea, waarover, 
er dikwerf in de H. Schrift 
gesproken wordt. Koppen* 
hagen, 1767, in 8.vo Hij 
overleed in 1773. 

BLOCK (MAGNÜS GABRlël.) , 
secretaris van den groot-her -, 
tog van Toskanen, en een 
kundig 'geneesheer,,in 1669 
te Stokholm geboren, al
waar hij in 1722 overleden 
i s , heeft nagelaten: \°Ver-
Jtandeling over de verschijn
selen der rivier Motala, en 
het meer Weter, Stokliolm, 
1708. — 2.° Aanmerkingen 
op de voorzeggingen 4er ster-
reteigchelaars en geestdrij* 
vers, LinMping, 1780. 

BLOEMAART of BioEMAERT 
(ABBAHAM) in 1567 te Go-
rinc/iem geboren, was een 
beroemd Nederlandsch schil
der, die in alle vakken wel 
slaagde, maar vooral in de 
landschappen uitmuntte. Hij 
had de beschaving van zijn 
kunsttalent, voornamelijk aan 
zich zelven te danken. Na 
zijne studiën te Parijs vol-
bragt te hebben, werd hij 
te Amsterdam als stads-
bouwkunstenaar aangesteld, 
en zette zich eindelijk te 
Utrecht als schilder neder, 
«ornmige zijner stukken dra
gen sporen van overhaas
ting , doch zulks wordt 
«WselQk vergoed door de 
sehooBh^ia en den luister 

van, zijn koloriet, de f. 
neid in de zamensfeljk, 
en voornamelijk è«r ie ^ 
paste verdeeling van lick 
en schaduw. Hij m ook 
een uitmuntend twhm, 
en zijn in het licht gegts» 
teekenboek behoort nog tt 
genwoordig onder de betó 
waarin de gronden dier faut 
vervat zrjn, en onderwi* 
worden. Hij was ook in' 
ets- engmeerkunst emt>. 
en hee« ook in die rato 
uitmuntende stukken g«i& 
ver,d, Het koninklijke Ma-
seuift VMV Parij's Wit <k 
neerUikeŝ \Hmj7attiBioi 
MAART, de BruiïojïMJiTJ» 

tenaar overleed te IW 
in. 1647, nalatendeviei» 

Rome ging en éf* 
en plaatsnijder rdff 
verwierf; dochte&*| 
in een tweegevecht * \ 
de., 2.°'HENDKIKf2 
beeldtenissen. 3.°ïf*f 
heeft de stukken f&\ 
ders in het koper f ders m ™» - f y^w 
4.°,C0BNEMS»f " eIJ5 
ste,zijnerrbro^s<b(flJ 

1603 te VtrecMhé 

was eerst &}$?'&* 

leed. m»*rZ*t- ,, 
scheidde rf<*j>g 
dusverre nog o n y , ^ 
verheid en s c h o ^ g t 

eenen ^ ^ U * 
licht totnM"1 
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scheidenheid en zachtheid 
van koloriet, zoo voorbeel
dig boven andere, dat hij 
de schepper eener nieuwe 
school werd, waaruit BAU
DOT, POILLY, CHASTEAU, 
SFEYER, ROULET en anderen 
zijn voortgesproten. 

BLOEMEN (JOANNES FRAN-
CISCUS VAN) > een schilder 
in 1C5G te Antwerpen geJ 
boren, vestigde zich'in Ita
lië, alwaar hij de bewonde
renswaardige liggingen van 
het Compagna di Roma 
schilderde. Zijne schilde
rijen werden door de Engel-
schen zeer gezocht, vooral 
om de kundige verzwakking 
der kleuren. Hij overleed 
in 1740 te Rome, alwaar 
hij lid der schilder Akade-
raie was. 

BLOEMEN (PETBUS VAN), 
broeder van den voorgaan
de , beoefende de schilder
kunst met roem in Italië, 
Werd in de zelfde Akade-
inie opgenomen, en overleed 
in 1699 als bestuurder van 
die van Antwerpen, zijne 
geboortestad. — NORBERTUS 
VAN BLOEMEN, zijn broeder, 
ging, even als de vorige, 
naar Italië, alwaar hij even
zeer het lidmaatschap der 
Akademie van Rome ont
ging, en keerde naar Am-
*terdam terug, alwaar hij 
f l e e r t . Zijne schilder-

ï^llyeenkomsten. \ 
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Btois. — Zie BLOSIUS en 
PETRUS DE BLOIS. 

BLOK (JACOBUS BEUGERS), 
te Gouda, omtrent het Jaar. 
1580 geboren , was zulk een. 
bekwaam schilder, dat Ru-
JSENS , die hem in zijne ge
boortestad kwam bezoeken , 
de loffelijke getuigenis van 
hem aflegde, dat onder al 
de schilders, die hij kende , 
er geen was, die hem in het 
vergezigt- en bouwkundig© 
vak evenaarde. In zijne jeugd 
bezocht hij Italië en de stad 
Rome, alwaar hij zich mefc 
ijver op zijne kunst toeleg
de. Zijne bekwaamheid in 
het bouwkundige gedeelte» 
deed bij den koning van Po~ 
len den lust ontstaan, hent, 
in zijnen dienst te hebben. 
Hij werd aldaar door den vorst 
geacht en bemind , maar der 
hovelingen benijdden hem , 
en trachtten hem te dwars-
hoornen; waarom hij , na zijn 
ontslag te hebben bekomen, 
naar zijn vaderland terug 
keerde, alwaar hij gelegen
heid vond, om van den ko
lonel PERSIVAL, die bij FRE-
DERIK HENDRIK , prins van. 
Oranje, zeer, in achting 
stond, de wiskunde te lee-
rem Daarna ging hij als 
opzigter der vestingwerken, 
in dienst van den aartsher?-. 
togLEOPOLD, die hem vele 
genegenheid toedroeg'; en 
die, wanneer hij in het veld 
was, hem dagelijks ruim 3 
gulden boven zjjne jaar-. 
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wedde toelegde. In de om
streken van Berg-Si.-Vinox > 
vier hij van zijn paard, en 
werd; door dien val zeer ge
kwetst , op bevel van den 
aartshertog stelde men alle 
middelen te zijner herstel
ling in het werk; dezelve 
waren echter vruchteloos ; 
Hij overleed en werd in ̂ de 
kerk der Minder-broeders 
begraven. Zijne weduwe,, 
van eene jaarwedde voor het 
overige van haar leven ver
zekerd , begaf zich. weder 

n a a r Braband* 

BLOK of BLOCK (BviNiëi.), 
te Slettin, in 1580 geboren, 
gaf reeds in zijne prille 
jeugd, bewijzen Van zijne 
neiging voor de! schilder-
kunde, waarom men hem te 
JOantxig onder het opzigt 
stelde van JACOBÜS SCHE
VER , een bekwaam schilder. 
Hij legde zich vooral op de 
portretten . toe ,'• en slaagde 
hierin bijzonder wel. .Voor 
ÖusTAAP ADOLP , koning van 
Zweden, schilderde hij het 
huis der hertogen van MeeR-
lenhirg. Maar aan het; hof 
zijnde verloor hij in 1651 
ïn eenen brand, door de 
troepen gesticht, al wat hij 
bezat, zoodat hij niet dan 
wet moeite zijnen persoon 
kon redden. Hij overleed te 
Rosïo/i in het 80:B jaar van 
fijnen ouderdom. 

B&OE of BMCK (BENJAMIN) , 
»oon van den voorgaande, in 
J»31» te Lubek geboren. 

Zijne ouders door den in tó 
vorige, 'artikel vermeld» 
brand, van alles ooihliA 
ziende;, boos hij met zyne 

, broeders EMANÜ&Ï ei&MW, 
de partij, om zijne toA?,t 
tot de schilderlcunde te ne
men. FRUDEWKADOIF,!» 
tog van Mecklenbnrg,® 
dersteimde zy'ne familie.'»' 
najn voornamelijk .BSKUJ. 
in zijne bescherming. J 
eerste proefstuk .w * 

sjsche bms- , , 

d e r . en a l t a a r s ^ , 

hem rtl?S^ fla zich met aa» te 

brieven van &f.f Jij 
h^ben voomen, | # , 
zich in l6 .5 9 ,nï#' ' 
alwaar hi] •"» \ , mW 

ste «mf^&U\ 
gang vond. m „j 

oefening W*J$f** 

ten van vei»" oŜ i, 
aanzienlijkste P < , te-
onder a n d e r e n ; » " ^ 
roemden * ^ U $ 
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dochter van den beroemden, 
schilder THOMAS FISCHER van 
Neurenberg in den echt trad. 

BM>K. -— Zie KOERTHEN. 

BLOMMEVENNA of B)M)EME-
TKNNA, in 1457 te Leijden 
geboren, maakte voorbeeldi
ge vorderingen in alle be
schaafde wetenschappen, tot 
dat hij in den ouderdom van 
22 jaren zich van de we
reld afzonderde, om zich te 
Keulen in de Karthuizer 
orde te begeven. In dien 
staat heeft hij nog vele ja
ren als een voorbeeld vatt 
godsvrucht en Christelijke 
deugd geleefd. Hij werd 
prioor van zijn klooster, 
en opziener der orde aan 
den Bijnkant, welke be
dieningen hij 29 jaren lang 
met den grootsten lof heeft 
waargenomen, tot dafc hij 
den 30 September 1516 naar 
een beter leven is overge
gaan. 

BLOND (JOANXES m), Heer 
van Branville^ te Évrenw 
geboren, beoefende de dicht
kunde voor zijne uitspan
ning. Hij gaf eene verza
meling van Gedichten onder 
dezen titel ia het licht: 
La printemps de Vhumlle 
espémnf (De lente van den 
nederigen, /lopende), Parijs 
1536, in ie.™ De regels 
«** betaraelijkheden en wel-
1(**ndheid zijn in dezelve 
niet -teer naauwkeurk in 

C c 
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acht genomen. n« 
van J U , % ^ « £ v 
noot hij was, W e u "J •? 

zich tot een zijner m^din 
gers; maar de n a W l w , 
schap heeft een groot vêi> 
Schil tusschen deze beide 
dichters weten te stellen. 

BLOND (JOANWES BAPTIST* 
AXEXANDER LE)', een beroemd 
bouwlcunstenaar, in 1679 ta 
Parijs geboren, werkte lan
gen tijd in Rusland mee 
zeer .veel roem, en overleed 
in 1719 van verdriet, eenen 
klap van PETER den Qroo-
te wiens architekt hij was, 
te hebben ontvangen, en 
wel m een gemelijk oogen-
blik, waarmede die vorsfc 
met dan al ie dikwerf be-
hebt was. Êr bestaat. v a « 
hem: Theorie et pmtisZ 
dujardinage, relativement 
a la, aecorution (Theorie en 
praktijk vm den t£ar~ 
beid, met betrekking tot de 
sieraden) i n 4.to * ' 

. BLOND (WILLEM x,Ev, te farm in 1704 ^g'J* 
Wijdde Z ich aan debeoefe* 

^S hofs te !•• d e l j 0 n k e r s 

Hii Z ? i ,Z l - ' a geweest.-
1781 M*^ dm 2 * Mei* 
^ 8 l « Men heeft v a t t hem 
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een groot aantal werken: 
1.° L'Arithniélique et la 
Geometrie de l'officier (De 
reken* en meetkunde des 
officiers)' 2 dl.» in 8.vo -^ 
2.d Mlérnehs de fortificatie 
ons (Beginselen der krij'gs-
louwhmde), in 8.vo — 3.° 
Mléniens; dé la guerre, ei 
des siéges (Grondregels dés 
obrlogs en derbelegerïngen), 
3 dl.n in 4.w _-4.° L'artille
rie raisonnée (De berede
neerde artillerie). — • 5.° 
JL'attaque des places (Eet 
aanvallen van plaatsen),' en 
verscheidene aridere over de 
krijgskundige meetkunde. 

BLOND (GASPARD MicHAei. 
m); in 17;38 geboren, Bi-
bliothekaris van het Göle-
gie Mazarin, lid der Aka-
demiè van opschriften ' eri 
schoone letteren, der Com-
ihissïe van de gedenkteé-
tenen, door de constitue
rende vergadering -èit'fiét' 
wetgevende ligchaam inge
steld. Hij "Werd met de 
regeling van verscheidene 
Vernietigde "boekerijen be
last , en verrijkte de Ma-
Zarinische Bib'liotheek met 
«leer dan 30,000 boekdee-
len. Men heeft van hem: 

'j Observations sur tes 
Medailles du cabinet de 
*£LLEBZiï (Aanmerkingen 
^P de gedenkpenningen van 
net kabinet vanPELTcnniN), 
in 4.to — 2.° Sescription 
«f* pierres ffravées du cu-
«*»e* du duc d'Orlêans 
WetcArtjving der geëiste 

steenen uit het hekel m 
, den hertog van Orktii), 
2 dl." in fol. ml'ret-
s cheidene Verhèlbgen, 
L E BLOND is in »over
leden. 

'BLONDEAÜ (CtAUDius),* 
vbkaat bij het pari* 
van Parijs, begon inlw-« 
met GUERET, ziften amW 
broeder, het Journal 
palais, dat tot 1700 & 
12 dl." i« 4.t0, en waar» 
de laatste uitgave is r* 

H 1T55 2 41.11 i» fo1, . 

Beneficiën vaa Bou» 

g f t e g i n der *+ 

BLONÓIUS, een » ,6 

der twaalfde ee« < « 
dienst van BjJ» f, 

geland vetbo», ' ,(; 

kronijk, de fc ^ 
waarin Î OPOM) ^ „ ^ 

had opgesloten. flyfc» 
Romance te f f > l f 
hij met hemh<rffiBEiF. 
stild, en w a j W 
zulk eene v o < ° i 
tij heeft #»gb»k* 

Frankrijk bezit 
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«chriften van dien • getrou- J 
wen dienaar. 

BLONDEN (DAVID) , te C7d* 
lotis-sur-Marne, in 1591 ge
boren, JProtestantsch predi
kant in 1614, werd in 1650 
hoogleeraar der geschiede
nis te Amsterdam. Het 
luchtsgestel dier stad, ge
paard met zijne vlijt, deden 
hem het gezigfc verliezen. 
Hij overleed in 1655. Wei
nige geleerden hebben die
per in de kennis der talen, 
der Godgeleerdheid , der 
Wereldlijke en kerkelijke 
geschiedenis doorgedrongen 
dan hij. Zijn geheugen was 
een wonder; geene enkele 
daadzaak, geen enkel tijd
stip ontglipte hem. BLON
DEN was een uitmuntende 
Criticus, maar een zeer 
middelmatig schrijver. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
ï.° Pseudo-Isidorus en T'ur-
riatius vapulanles, Genève, 
in 4.to Hij bewijst in het
zelve de valsohheid, of lie
ver de vervalsching van ver
scheidene Decretaliën door 
ISIBOKUS verzameld. Men 
had zulks reeds vóór hem 
gedaan (Zie Ismonus MER
CATOR). — 2.° Assertio ge~ 
mealogi®, Fmncim, 1655, 
ïn foJ. tegen CHIFJPLET, wel
ke de Fransche koningen, 
Van het tweede en derde 
geslacht van AMBERT liet 
afstammen , d ie , volgens 
™'«i met BMTIUDA, eene 
oochh, van CLOTAHWS I . 

'•'" ' c 

gehuwd was. Men verheeld-
de Zich in de?.e fahel de 
omverwerping der Salische 
wet te Vinden, welke de 
vrouwen van de kroon uit
sluit. — 3.° Apologia pro 
sententia S. HIIMONYMI ds 
presbyteris et episcopis, in, 
4.w — 4.° De la, primauté 
de l'églïse {Over de opper-
hoofdigheid herJterk) Ge-
heve, 1641 j, in fol. Men 
kan ügtelijk nagaan, op 
welk eene wijze deze op-
perhoofdigheid der kerk (Hij 
zou naauwkeuriger gespro
ken hebben, indien hij van 
het hoofd dér kerk gezegd 
had) door eënen Protestant 
behandeld Wordt j hij door
loopt alle eeuwen, oni daad
zaken optesporen, die zicht 
tegen het gezag van den 
opperpriester aankanten.— 
5.° Traite sar les sibylles 
{Verhandeling over de si
billen), Charenton, 1649, 
in 4.c? — 6.° Eene andere 

| legen de fabel der Paussin 
JöAXNA, Amsterdam 1647, 
in 8.TO, een werk, dat ee
ne heldere en onpartijdige 
crïtiek bevat, welke de 
dweepers zijner sekte dik
werf tegen hem in het 
harnas joeg, — 7.° Geschrif
ten over de wederleggende 
Godgeleerdheid. 

( MLONDEI, (FRANcisdtrs), ko
ninklijk hoogleeraar der wis-
en bouwkunde, lid der Aka-
uemio van wetenschappen, 
bestuurder van die der bouws 

c 3 . - ••'• • 
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Tornde, veld - raaariSchalk en 
staatsraad te Mibemonty in 
het Fransche Dep.* Aisne, 
in 1617 geboren, en te Pa-
tys in 1686 overleden. Hij 
werd in eenige onderhande
lingen gebruikt. Men heeft 
van hem verscheidene wer
ken over de bouw- en wis
kunde , die nuttig zijn ge
weest. De voornaamste zijn: 
1.° Nptës sur.l'architectu-

• f e de SAVOT (Aantëekenin-
gen op de bouwkunde van 
SAVOT):— 2.0 Cours d''ar
chitecture ( Verhandeling 
over de bouwkunde) in drie 
deelen, 1698, in fol. -
o. Art de je f er les bombes 
(Kunst om vuurkogels te 
7 o r ^ ) l , 6 9 0 , i n l 2 . m o -

chtecture {Oplossing ier 

M' .Wh » fol.'__ 5.° 

ÉnJüï Ze du calendrier 
'&T'-(Geschiedenis van 
^Jiomeinschen almanak), 
fn

ariJ«' Ï6S2, in 4.to waar' 
tó,?, fn , d e ^oMregels der 

verklaar vindt. De poor-
T ™*»t~Denis en S W -
ffome, te P«™>* zijn 
TpJgens de teekeningen van 
oien beroemden 'bouwkung-
«enaar opgerigt. BïoNmï, 
«TA t e n b iJ n a GVGn zoo 
|oede letterkundige als w i s . 
^«nstenaar. Men kent zij

ne Vergelijking nntmi-
BUS met KOMWS, 

BlONDEI. (FlfflMl»), 
een geneesheer in 1ÖV 
Z t ó geboren, was 'wat 
lijfarts van den keurvorf 
van Trier, en overleed« 
1682. Men ieeft va» ia 
Lettres sur les eaux »'f 

rales d'Aix et de Si" 
(Brieven over de mint,' 
wateren aan Aiz en Berk 
Brussel, 1662, in W* 
en eene vertaling van het-
ze\Ele werk in tot UöJ» 

GUSTUS), eenEngelff 

ders geboren, j » y ; 
trekking van lietjj j 

oyerstalcen. w_ 
yanhet Collegie^ 0 
h e e r e n v a n i ^ ; ' ; ^ . 
i n 1727 , de za J{ltt 

maakte, gaf l"Jlï0Ctet 
het licht' T,mM 
de: De. verbeef t 
eener zwangere" ^ $ 
Leijden, » Vf.U^ 
•Fransch vertaald1» ^ 
het licht gëgevej^ ., 
woord van D A M » ^ . 
verschafte hem g e g V 
een ander «...fjcl^ 
schijnen, g?j!te «tf« f.' 
tfer verbeelde' rtlCV 
ner moeder opJL&« 
TURNER an twoo i j^^ 
gende jaar ,# en « „ , 
Ie pennestryd &cru 



BtoNDEi. (PETRUS JACO-
BUS), een Parijzenaap en I 
naaste bloedverwant van den 
voorgaande, is de schrijver 
van 1.° Relation des séati' 
ces de Vacademie, des lel
ies - lettres et des sciences 
{Verhaal der zittingen der 
ahademie van, schoone let
teren en wetenschappen), 
voorkomende in de Mémoi
res de Trévoux van 1702— 
1710. — 2.° Les vérités de 
ïa religion chrêtienne, en~ 
seignèe par principes (De 
waarheden van den christe-
lyken Godsdienst, volgens 
dê grondbeginselen onder
wezen). En van eene,3.° 
Verhandeling in 'tol. tegen 
de boekdrukkers en hunne 
överdrevene winsten. Hij 
overleed in 1730. 

BtONDEI. ( I4AURENTHJS ) , 
een bloedverwant van den 
voorgaande, werd te Parijs 
geboren, en was reeds vroeg
tijdig in betrekking met de 
kloosterlingen van Port-
JRoyal. Na eenige jongelin
gen te hebben opgevoed, 
belastte hij zich niet het 
opzigt over de drukkerij 
van den Heer DESPBÉS , bij 
vrien hij in 1715 zijnen in
trek nam. Hij stelde zich 
niet enkel tevreden met de 
handschriften van dien druk
ker riatezien, maar werkte 
ook aan eène nieuwe Le-
tentbeschryving der Heili-
f«», welke in 1722 te Pa-
TiJ*-> bij DfiWRËfi'enfjDJBs-

•• ' - ' C 
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SABTS, in fol. i n het licht 
verscheen. Nog heeft meii 
van hem: Mmngelisdie qe-
dachten, oefeningen en ge
beden. Hij Was zeer erva
ren in de boekenkennis en 
in de kerkgebruiken, en 0 , 
verleed in 1740 na verschil
lende stichtelijke werken in 
het licht te hebben gegeven. 

BLONDEI. (JACOBUS FBAN-. 
CISCÜS) , teBouanen in 1705, 
uit een e in de bouwkunde 
beroemde familie geboren r 
bereidde zich door zijne oe
feningen in de schoone let
teren, de wis- en teeken-
kunde, om dezelfde loopbaan! 
te bewandelen. In de prak- f 
tijk dier kunst onderwezen, 
was hij in den ouderdom van 
35 jaren in staat, om onder
wijs in dezelve te geven, en 
hij is de eerste geweest, die 
voor dezelve te Para's eene 
'openbare school geopend 
heeft; in 1755 als lid der. 
bouwkundige Akademieaan-

fenqmen, werd hij later te 
*arijs tot Hoogleeraar ver

kozen. Hij overleed den 9 
Januarij 1744, nalatende: 
1.° Cours d'Architecture, 
ou Traite de la décoration, 
distrilution et consimctiom 
des batimens (Bouwkundige 
Cursus, of Verhandeling' 
óver de versiering, iwrdee-
Ung en oprekking der ge
bouwen), 9 Dl.ii in 8.vo. 
1771—im. Hij gaf enkiï: 
de vier eerste deeleri tekst'»' 
met twee deelen platen in, 

e l • • • • • - • " - • : • • * • * . : . ; < ; •:.;•;• 
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hel licht. De Heer PAT TE, 
heeft in 1777, het vijfde en 
zesde deel tektst, met een 
deel platen, volgens het 
handschrift vjm BLONDEI. 
uitgegeven. — 2.° Dè la 
decorafion des édifices {Over 
m versiering der gebouwen), 
1738, 2 dl." in .4,» — 3.° 
Discours sur Varchitecture 
{Verhandeling óver de boiiio-

• hinde) in 12.mo Hij is het, 
die de artikels ove» de 
löüwkunde, welke men in 
de Encyclopédievindt, ge
leverd heeft. 

. ^?j*DET> een geneesheer 
mih» l t t ° i e r s> in het JFran-

a r s ^«'-£ 

."'=•» i / 4 8 , m I2.mo 

^«a, beoefende met roem de 
jrmdkunde. Hij overleed in 
V i » , en, was een iaar te 

^ w e t " t d e r A k a d^ ••w. wetenschappen aangeno- j 

men. TOURNEFOM, fa* 
kundig betooger in im h 

,ninklijken tuin, leerde è 
talenten van Bwm te
nen. Hij verliet zit\i wan
neer hij ziek was,rata 
•waarneming van zijnen posl 
op hem. De leerling traclitti 
zijnen meester te evenai» 
Öij maakte vele öntdektin-
gen in de kruidkunde, e» 
liet aan zijne erfgename» 
zeer mauwkemige Kni* 
boeken, en belangrijke J» 
teekeningen na. 

DEL iE.^EESlES. 

het Italiaansch FuvioBi-
ONPO , te' Forli gek* 
SecretarisvanEtGE^; 
e„ van eenige antoA 
sen, overleed te f*V 

75 jaren. , W ^ V 
geestelijke was, * £ 
Ëi jaanhetPauselJg 
in de voor|egten>Jveri 
stand niet deelen.jj 
zamelde geene foj 
leefde steeds * £ « 
^eer. Men heeft jan 

1474, in.&I. ~[Z'mtP 
riarumab inelf» 0 
imaniimpemadctn« ^ 
Decades 3 , , f " e t > n 
in fol. Deze beide' . 
komen ook in,Je

lr i l vo»1' 
ling zijner Wff,^ 
Bazell53l,^%M^' 
moet zich, a e g t . ^ t tf 
CBKOW, niet al «• 
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dezen BLONDUS vertrouwen. 
Hij heeft dikwijls bedriege-
lijke gidsen gevolgd, en zijn 
doel was steeds meer om 
vele dingen te verzamelen, 
'Aan om te onderzoeken of 
dezelve naat waarheid wa
ren." 

BLONDUS. 
( J O A N N E S ) . 

— Zie BJCOUNT 

BtooD (THOMAS), een 
ondernemend en vermetel 
niensch, en afgedankt kolo
nel van het leger van CKOM-
•WEM.. Het gelukte hem, 
na, door de waakzaamheid 
van den Hertog van OBMONP , 
voor het kasteel van Dublin 
het hoofd te hebben gestoo-
ten, zich van den persoon 
des Hertogs meester tema
ken , mét oogmerk, van 
hem te Tyburn te doen op
hangen ; maar ORMÖND werd 
door zijne bedienden ontzet. 
Hij beproefde vervolgens om 
uit den toren van tionden, 
de kroon en koninklijke sie
raden wegtenemen, maar 
daar hij ïn dit doel niet 
Slaagde, zoo werd hij aan
gehouden en voorKAREüH. 
gebragt, op wien zijne stout
moedigheid en bedreigingen 
zulk eenen invloed te weeg 
bragten, dat deze vorst hem 
niet alleen weder in vrijheid 
stelde, maar daarenboven 
eene jaarwedde van 500 

5onden sterlings verleende. 
«*>oi> overleed in 1680. 

C 

BLOOT.—- 2iie BtoTïüs. 

BLOSIUS, of DB B L 0 1 S 

(LOOEWIIK) , uit het huis van 
Blois en Chatillon, in 1506 
te Don -Etienne, in Wt 
voormalige Prinsdom ïmik, 
bij Beaumonl, in Henegou
wen geboren, bragt zijne 
eerste jaren aan het hof van 
KABEI. V, door, en was e-
deljonkêr vart dien vorst. 
In den ouderdom van 14 ja
ren ging hij in de Abdij 
van Liessies, tot de Orde 
van den H. BENEDICTUS , 
bij Avesnes in Fransch-
Êenegouwen, In 1530 Abt 
geworden, voerde hij vele 
verbeteringen in het gesticht 
in , deed er de wetenschap
pen en deugden bloeijen, 
en stierf, na het Aartsbis
dom Kamerijk te hebben 
geweigerd, in 1566 in den 
geur van heiligheid. Zijn 
leerling, JACOBUS FKOJÜS, 
gaf in 1571 zijne stichtelijke 
werken, met zijne Leve'ns-

I beschrijving, die een spie
gel aller deugden i s , in 
fol. in het licht. Het voor
naamste is zijn Speculum 
rettgiosorum. — Al zijne 
werken zijn met even zoo 
veel oordeel als godsvrucht 
geschreven j zij zijn vol van 
die heilige zalving, welke 
op het hart werkt, en te
vens den geest voor de over
tuiging opent. PHILIPPÜS I I . 
koos dezelve bij voorkeur, 
om zich gedurende eene 
lange ziekte tot eenen Chrjs-

c t5 ... 
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telijken doodvoortebereiden. 
In 1631 werden zijne over
blijfselen uit"' hel; graf opge
haald, en in een bij het 
koor öpgerig't, praalgraf ge
plaatst: waarop men dit op
schrift leesti 

w ]R. ï>":LVDOVICO Siosro 
Hujm monasterii abbati XXXIV, 
.. JSfobili Blesmsium sanguine, 

Religiosa vita, " • ' c ' Asceticis libris^ 
Monasticee, disciplines restatt-

ratione , 
Domi forisque clarissimo. 

BI^TIUS ( H Ü G O ) , was 
eerste Bibliothecaris des 
Keizers van Oostenrijk;, té 
Weenen. Keizer MAXIMI-
W , » v e r t r o u wde hem het 
«EEfi** der nieuwe Bi-
•büotheek, welke hij had 
^ f i g t , en R t m X II . 

- f f i J K dood> dieinlöOS 

S T ^ G E i , opgevolgd 

• & C n , - 1 e n ^ s p r e k e n d 

fe e s
a *V d o c h eenen wttften 

geest, bezat. Hij heeft na-
^*™'. 1.'Oratio in duo-
rmJuvenum ADRIANI FBI-
m,* "'S?*?»* et LAVREtt. 
ii. HtSTERT, Patricii 
Viennensis komicidas. — 
— Oratio Paranetica Lo-
vanii habita ad Jnventw 
1%L m recJe Varenle* li-
«urot tttot Jaovanittm mori-

bits studiisqne infomaéi 
mittant, — 3.° Omtimcé, 
de Mlephante mp in kt 
regiones invecto, et fe Ho-
rologiis Lovumemhi «w< 

BIOÜNT (JOANKES), in be( 
Latijn BLONKUS, eenEn̂ l' 

"sche Godgeleerde der W! 

eeuw, lid der UniretW 
van Oxford, en ians* 

.. <?er hoofdkerk van n 
l tn 1232 werd hij tot Aai\\ 
// bisschop van Kantelberg m-
Loemd, maar, Jaar de Pm 

ziine benoeming wet kon 
goedkewetvvba4 W BJJ 

feü begaf zicH dus naar ö̂  

commèntanen. 

bekwaam; E n g ^ ^ ( 

leerde,. . m . H J . L 

leden, heeft « f » , 
werkennagelaen, » y 
tfe voornaamste J ^ . 

Md, iemttfdeï^ 

Woordenboek der » ^ 
ke woorden» « » j J> 
breemvsch, Gr idJ^» 
tijn, I taH af sf i l ing e ; 
ii de EngeJ^V^ 
bruik. - - 3. fJ r iBa?* 
Woordenboek, f ; , . .W\ 

druWng«h t"lk' 
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oude en hedendaagsche wet
ten voorkomen, verklaard 
worden, waarvan de beste 
uitgave van 1691 in fol. is. 
BLOÜNT was een ijverige 
Catholijke, en deelde aan
merkelijk in de vervolgin
gen , welke de belijders van 
dien godsdienst toenmaals 
in Engeland moesten ver
duren. De vermoeijenissen, 
welke^ hem de zwervende 
levenswijze, die hij genood
zaakt was te voeren, ver
oorzaakte , haalden hem ee-
nen aanval van beroerte op 
den hals, die hem in het 
graf sleepte. 

BLOÜNT (HENDRIK), een 
Bidder, in 1602, te'Tit-
ten/tanger in het Graafschap 
"Hertford, in Engeland ge
boren, onderscheidde zich 
door zijne deugd en zijne 
talenten, en werd met ver
schillende gewigtigé bedie
ningen belast; door den dood 
van zijnen oudsten broeder 
(THOMAS POPE BLOUNT , wa
pendrager) erfde hij eene 
aanzienlijke fortuin, en werd 
Groot-Sherif of landregter 
van het Graafschap Hert
ford. Hij overleed den 7 
October 1682. Men heeft 
van hem een Verhaal zijner 
reize naar den Levant, in 
het Engelsch, 1636, in4.w 
en eenige andere werken. 
Twee zijner zonen zijn in 
«e republiek der letteren 
bekend. Wy zullen er in 
«e volgende artikels over 
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BLOUNT (THOMAS-POPE), 
oudste zoon en erfgenaam 
van HENDRIK BLOUNT, in 
het vorige artikel vermeld, 
werd te Upper-Halloway 
in de Provincie Midlese® 
geboren. Bij het leven zijn» 
vaders werd hij reeds tot 
Baronnee benoemd, en ver
scheidene . malen als afge
vaardigde naar het parlement 
gezonden. Gedurende zijn» 
drie laatste levensjaren, be
noemde het lagerhuis hem 
tot Commissaris der reken
kamer. Hij overleed te Tit-
tenhanger in 1697, eena 
talrijke nakomelingschap na
latende. Zijne werken zyn 
enkel verzamelingen van 

. slecht zamenhangende spreu
ken. Het voornaamste voert 
ten titel: Censura celebrio-
rum auctorum, siveTraeta-
tus, in quo varia virorum 
doctorum de clarissimis cu-
Jiisque seculi scriptoribu* 
judicia redduntnr, Londen, 
1690, in fol. In de uitga
ven van Venetië, heeft men 
de spreuken der schrijvers, 
welke de ridder BLOÜNT in 
de levende talen, waarin 
dezelve geschreven waren, 
geleverd had , in het Latijn 
vertaald. Nog heeft men 
van THOMAS POPE BI<OUNT 
eene Natuurlijke-Historie, 
Londen, 1692, in 4.» en 
Troeven over verschillend* 
onderwerpen, in 8.vo 

BIOÜNT (KAREïi), broeder 
van den voorgaande, een be
ruchte Deïtt, te Vpptr-



Mê Bfc.O. 

ffallotoay in 1654 geboren, 
maakte zich door de Verta
ling der beide eerste Boe • 
ken vaii het .L'èvén, van A.-
^piAONius, pan tyana door 
PIHLOSTRATUS , 1680, in fol. 
op eene wijze bekend, die 
zijnen roem niet zeer guns
tig was. De aanteekeniri-
gen zjjn nog öngerijmdef 
3an het vertaalde werk. De
zelve strekken enkel, om dep 

, Godsd,ienst te mis.maken, en 
^ e èewjde boeken jn eën 
helagcheJijk licht .te stellen. 
Dit Cammeniariumoip zich 
zelveri reeds onteer.end, werd 
eene dubbele 'sehandzuil, 
Xoodra men wist , dat het 
eene letterdieverij was; want 

. « l e aanteekeningen, welke 
BLOTJNT als de vrucht zij-
ÏÏL ?-6

 L8eIeerdheid le-
handschriften van den baron 
^ W , o n t l e e n d , X i S 

Jg*, later i„ het ^msih 
ï f " a a l H-Berh jn y 1774, 4 
S f # l2"V0 w e r d i" 1693 
zeits m Engeland verboden.' 
Vaar. BLOUKT in datzelfde 
jaar op de weduwe van zij
nen broeder verliefd was ge-
Worden, e n v r e e s d e | n é 

Mspensatie te zullen kun
nen bekomen , om met haar 
10 «en echt te treden, zoo 
*edde hij zich uit deze ver
legenheid door zich van het 
teven te bërooven , .het gewo-
n^mteiude van een'mensch, 
•*"» geen ander heil kent 

dan den wellust, en i\<k 
zonder herstel van fad» 
ven beroofd vindt. %ietft 
men van BLOUNT As volgen
de werken, waarin km-
dwalingen der rede tft to 
lage hulpmiddelen der logen-
taal, even zoo vergedrev» 
worden als, zijne aanteelfr 
ningen op JPHILOSTRATUS: I; 
Jhüma mundi, o/Gescb 
deniswn de gevoelens t 
Ouden, letretielijk J 
staat der zielen ha den dooh 
Londen, 1679, ia 8.w -r 

strhe offers, J.tóQ,.w«' , 

begeerte enoflj*^ 
letteren, bon* , 
8#vo —. 4. " 1 1 % W 
naamste .schrijver 

vVerk ge t i t e l d : ^ 0 , 

in S > , herdrukt ^ 
met .verschelde J 
stukken, onder d f 8 5 
Verschillende &» ^ 
JCABEL BLO?**1 &{& 

schillende stukke ^ 

of in tvvyfejVeKJ ^ f 
stellingen, die dJu, f 
vatten, door een«5ond 

hij teLondf^t^éj 
dezen titel f het J 
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den Christehjhen Gods
dienst. — 5.° Religio Mei, 
Londen 1683, ia 12.™ 

BLOW (C. JOANNES), een 
Engelsche toonkunstenaar, 
in 1648, in het graafschap 
jSïolUngham geboren, com
ponist vari koning JACOBUS 
II . t kapelmeester der hoofd
kerk van den heiligen PAU-
%m, en organist der abdij van 
Westminster, in 1708 over
leden. Zijne stukken, bij 
gelegenheid van het eeuwge
tij vervaardigd , zijn in één 
deel in fol. verzameld, en in 
1700 onder den titel van En
gelsche Amphion uitgegeven. 

BliÜCHER (GËBHARD r L E -
BRECHT), Prdssisch gene
neraal, veldmaarschalk, prins 
van Walilstadt, werd den 16 
September 1742 te Rostock, 
geboren. Eerst diende hij 
Zweden, en schaarde zich in 
den zevenjarigen oorlog on
der de banier van Pruitaen* 
Daar hij zich met den rang 
Tan kapitein niet genoeg be
loond achtte, vraagde hij 
zijn ontslag, dat hem gege
ven werd. Vijftien jaren na 
den dood van FREBERIK den 
Groote, begaf zich BUJCIIER 
onder de regering van FKE-
DERIIT WH-LEM op nieuw in 
dienst van Pruissen. In 
1792 en tijdens den oorlog 
insschenFran/inj'/i en Pruis-
*e«, Was hij kolonel, en het 
*oVnde jaar werd hij gene
nd-majoor. Hij voerde in 
1 ?9* in den slag van Kctij* 

gerslaiilen^ tiet' W e l óver 
eene afdeeling,,4eï'ranscheiï 
werden geslagen , ̂ elke zic]i 
echter door het vijandelijk 
leger eenen weg baanden, 
en eenige maanden later,in. 
een tweede gevecht van Kaij. 
serslauten, BLÜÖHER om
singelden, die zich gedwon
gen zag, de vlugt te nemen. 
Terwijl de Pruissen den 14 
October 1806 te1 Jénti gesla
gen werden, randde de her
tog Van Brunsvnjk den ge
neraal DAVOUST te AiterSVAdt 
aan; maar terug gedreven 
zijnde, Vertrok BLÜ'CHER , dfó 
over de ruiterij het bevel 
voerde , in goede orde. Hij 
retireerde tot Schwartmï 
alwaar hij, door MÜRAT iii 
het naaüw gebragt, met zijn 
leger, 20,000 manschappeii 
sterk, krijgsgevangen ge
maakt werd. Weinige maan
den daarna werd hij tegett 
den generaal VÏCTOR uitge
wisseld. Tijdens de zamen-
spanning tegen NAPOLEON inv 
1813, commandeerde hij hét' 
centrum der bóttdgenooten, 
welke te Luizet),, te Baut-
zeii en te Wurlchen gesla
gen werden. Generaal-en-
chef van het Russlsch-Pruis-
sische leger geworden, over
won hij den maarschalk MAC-' 
DONALD. Toen dé Bon%e-
nooten in 18\êinFfan/irf& 
vielen , verloor hij den slag 
van Brienne, maar de oor
logskans keerde te RotUère 
te zijnen voordeele, alwaar 
hij, met hulp van den prins 

VON SCHWARTZENBERG, dö 
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Franschen versloeg, wier 
leger uit 40,000 manschap
pen bestond. Maar daar hij 
zich de overwinning niet ten 
nutte wist te maken, ver
loor hij daarop in de gevech
ten van Champ - Aubert, 
Montmirail, ChüteauTMer-
ry. en Vaux-CAamp 32,000 
man. Hij versterkte zich op 
de hoogte van Laon, met 
90,000 man, welke ofschoon 
nit vele afdeelingen bestaan
de , hij onder zijn bevel had 
Weten te vereen igèn. Hij 
Wederstond daar twee dagen 
aan de aanvallen der Fran
schen; maar, misschien uit 
al te groote omzigtigheid, on
dernam hij het niet, den 
vijand te achtervolgen. Bij 
de eerste intrede der bond-
genooten in Parijs, besloeg 
BLUCHER den regter vleugel 
van het leger. In ISIS 

Mi ^ t e r ^ k o n g ^ ^ 

fjyAe Nederlanden biieen-

£ i g e n ' , e n ' ter aarde geJ 

stort, en door de paarden ge 
^ « H e , had hij zijn leven aUeen a a „ d e d q ^ 

J ^ J H E B vertrok den volgen-
«eMag naar Brussel, om het 
'-"igeische leger te onder* teo-
«e«. Den 18 liet hij 30,000 
manschappen daar, om zij
nen optogfc voor den g e n t 
*»al.GROÜCHÏ te bedekken, 
•* begaf zich naar ïTaf«v 

fo». De Engelschen mm 
in verwarring gebrâ , foei 
de generaal lfow met 
30,000 Pruissen den regte 
vleugel der FranscW aan-

'. viel, en hun, die doorG» 
CHY moesten ondersteund lijn 
geworden, de overwinning 
ontwrong. BLÜCHER snefe/a 
juist toe, en de nederig 
was ' voor NAPOLEON d»> 
Hy toog naar Parijs do« 
Ie Pont-du-Pecgi digt \ 
Saint-Germain, dat zich & 
vergaf. Na deze tweede het* 
stelling, vergezelde hij.de 
vorsten van Rusland en 
Pruissen naat Engeland, en 
werd aan de Universiteit vat 
Oxford d$ doctor aangetó' 
men, eene onderscheid^ 
welke mét een honorair M 
eens' genootschap? van J 
leerden gelijkstaat W 
„e terugkomst n j g j 

-uit, en volgde zinen^» 

daarop n a a r W ' . S 
hij na eene lange • * £ 
1819,indenoUderd ^ 
77 jaren overleed. t»»e 
bladschrijver g e e f J , , 
bewoordingen verslag 
legerhoofd. * T e « ^ • 
heeft men hem met ^ * \ , 
overste der Hoi-"* * 
FKEDERIK &»• É W r ^ 
geleken. 2**"*%* 
tig; hij ondernam de. 
ste plannen, « ™ V 
met verwonderlijken ^ft 
ten uitvoer. B ^ i ? 

niets van dit ^eS'A\è' 
bekwaam genoeg*» hjj 
ne «chermatselin^»' 

http://hij.de
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valt op den vijand aan, en 
gewoonlijk teruggeslagen, 
vergadert hij zijne troepen, 
stelt ziek in eene hinder
laag , vernieuwt den aanval, 
en vermoeit door nieuwe aan
vallen meer, dan hij schade 
toebrengt. Hij was eengroot 
speler, en bragt den lust der 
speeltafel met zich ten oor
log ; hij was beuzelachtig, hij 
zocht, de eenzaamheid, hij 
streed nimmer gezamenlijk 
met het volle leger. Aan 
Bi-ü'cHER alleen moet men 
de verwoesting van billeek 
en Mecklenberg toeschrijven. 
Hij was kloek, maar zonder 
do'orzigt, eni als Iegerhoofd 
ver beneden zijne eeuw." 

BLUM (JOACHÏM CHRISTI-
AXN), werd den 19 Novem- * 
her 1739 te Baihènau in het 
markgraafschap Branden-
lurg geboren, alwaar zijn va
der een welgestelde koopman 
was. Hij studeerde te Frank
fort onder BAUMGARTEN , en 
sloot aldaar eene naauwe 
vriendschap met ABBT en 
TöuwjEn. Na zijne studiën 
vol bragt te hebben, keerde 
hij naar zijne vaderstad terug 
zonder eene bepaalde bezig
heid te zoeken. Zijne me
deburgers noemden hemdaar-
om ook den ledigganger tot 
dat hij zijne uitmuntende 
Spaziêrgünge {Wandelin
gen) in het licht gaf, en 
ben daardoor overtuigde, dat 
»en ook zonder bediening 
«Pwae nuttige wijze werk-
^ « . e n x e l f e hij Jietwan-

delen, zich ten nutte yaj»>, 
zijne medemenschen kan be
zig houden. Bus»overleed 
den 28 Augustus 1790. Men 
kan hem als schrijver eenen
even zoo bevalligen en leer
rijken prosaïst, als vluggen 
en natuurlijken dichter noe
men. — Van zijne Wande-
lingeh verscheen de eerste 
uitgave in 1774, én de der
de in 1785. Behalve dit 
werk" verdient bok nog zijn 

: Duitsch' "Sprioltwortefbmck 
(Spreekwöordenboek), 2 dl.n 

1780 '— 1782, vermeld te 
worden. . 

BLUMAUER (AliOYsïtrs) > de
ze jn Duitschland algemeen 
bekende dichter Werd dèn 
21 December 1755, teStey~ 
er in Oostenrijk geboren* 
studeerde in zijne vaderstad, 

f ing te Weenen in de orde 
er Jesuiten, gaf na de ver

nietiging derzelve aldaar pri
vaat-onderwijs, tot dat hij 
als boekenkeurder werd aan
gesteld , welken post hij in 
1793 echter nedèrlegde, daar 
hij eenen boekhandel over
nam, aan welken hij sedert 
1786 reeds eenig aandeel 
had gehad. Hij overleed te • 
Weenen den 16 Maart 1798. 
Zijne vèrkleede (Travestir-
te) Mniade heeft hem on
der de komieke en boerten-' 
de dichters eenen eersten 
rang aangewezen f jammer „... 
maar, dat het dèn godsdienst 
en de goede zeden onteeren-
de en bespottende gedeelte, 
dat men in dit stuk, alsmo-
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de in vele andere zijner ge
dichten , veelvuldig aantreft, 
dezelve voor een Christelijk 
en deugdrainrtênigemöed oh-
verdragelijk, en voor de 

- jeugd hoogstgevaarlijk ma
ken." ^ : 

BiiüTEAtr • (Dom RAPHAËL) y 
een Theatijner-Monhik in 
1638 ,: te Londen van Frari-
sche ouders geboren, stak 
naar Frankrijk over, en on
derscheidde zich te T ar ijs 
als een geleerde en predi
ker. Hij begaf zich vervol
naar Lissabon, alwaar hij 
denzelfden roem genoot, daar 
hij in korten tijd het J?or-

' tugeesch genoegzaam had ge
leerd , om in dietaalte kun-

• «en prediken, en overleed 
«* « e stad, in 1734. Er ' 
bestaat van hem een Portu-
geesch en Laïifnsch Woor-

^ « 1 7 1 2 » 1721- meteen 
«yvoegsel, Lissabon 172? 

' Tr28' 2 < J^"infol. Twee 
doctoren Van de akademie 
öer VhjUgen, hielden elk 
eene verhandeling om dit 
vraagstuk te beslissen: Of 
net roemrijker voor Engé-
'and was, aan dien geleer
de het bestaan te hebben ge-
§ev?fi\ ofvoór Portugal hem 
™ hebben bezeten? 

BtYëNBUBG (AöMANüS 
VAN), werd in eenen Veld-
togt van WILLEM I I . , g raaf 
Van Holland tegen de West-
Vriezen gedood. Bij zijn 
overlijden Het hij eenen zoon 

na, ridder DIDEMK™]]!,?. 
ëNBURG genaamd, d/e fa 
stamvader van liet siellijh 
geslacht Van dien naam in 
Holland is geweest. 

' BtyeNBüRff (ADEM 
VAN), uit het adellijkegfr 
slacht van den voorga»* 
gesproten, werd te W' 
redt in I5ö0 geboren. «\ 
vvas niet alleen grondig n* 
de legtsseleeïdheidmmtè 
met de dichtkunde bekenk 

i, zoo als zulks uit eene te* 
zameling zijner dichtstutei 

J)ordrecht benoemd, en k 
ter tot verscheidene ge* 

ie groote k e r k w » ^ 
vecht begraven. 

B i * » (*Jf 

in 1626 "dder de' %il 

d e n a M i c B A e ^ 
Naaldwijk, «a j j f t # 
Dordrecht, ^ d * * 
alleen een welsp;joteSl^ 
maar ook een g ^ # 
kundige was,JU.fr* 
ennieuweregescj^ ^d 
vrucht had g * f ' > 
hij i n verscbe^e *• 
en gezantschappen «J^ta 
Bij gde w e t e n s c h a p 
deJ kracht « / • & V 
der dichtkunde. ^ c ^ 
van hem eene » * * 

http://JU.fr*
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en geleerde brieven in het 
Latijn geschreven, die, zon
der gedrukt te worden, m 
handen zijner vrienden zijn 
gebleven. 

BwëNBURG (ÜAMASIÜS 
VAN) , uit het adellijke ge
slacht van BLYÖNBURG , werd 
te Dordrecht in 1558 gebo
ren. Hij trad in den echt met 
MAIUA VAN DER AA , vrouwe 
van ffoj"wegen,, die,'zonder 
hem kinderen natelaten, voor 
hem overleed. Zulks trof hem 
zoo zeer, dat hi j , om eenige 
afleiding te hebben, besloot, 
eene reis door Duifsckland 
en andere landen te doen, in 
hoop, dat zulks zijne smart 
lenigen , en dezelve welligt 
met den tijd doen ophouden 
zoude. Hij vertrok in 1616, 
en na dien tijd hoorde men 
niet meer van hem spreken. 
Volgens het algemeene ge
voelen, is hij in Bohème 
overleden. Hij was zeer er
varen in de schoone letteren 
en wetenschappen , en heeft 
de volgende werken nagela
ten : I,° Cento Ethicus. — 
2." Veneres BLTEXBURGI-
CJE, «ive Carmina Eroti
ca. — 3.° Epitome Operum 
JB. FüLGmTti in triginta 
capita disMbuta, enz, 

BOADICKA , weduwe van 
PBASUTAGÜS , koning der 
Iceners in Engeland. Door 
2iJn testament had de ko-
nm& ^jne dochters met kei-
Z errr 5?° m erfgenamen 1V» DEEÏ,, D 

449 
benoemd. Maat weiverre 
dat dit testament aan zijne 
dochters en zijne onderda
nen volgens de bedoeling 
van den testateur^ de be
scherming des keizers zou
de verschaffen, maakten de 
Romeinsche officieren, on* 
der voorwendsel, van het 
deel van hunnen vorst in 
bezit te nemen, zich van 
alles meester. BOADICEA be
klaagde zich over de on-
regtvaardigheïd, welke men 
aan hare dochters aandeed. 
Niet alleen verachtte men 
hare klagten, maar liet 
haar zelfs openlijk geese» 
len, en hare dochters door 
soldaten verkrachten. Dit 
meer dan barbaarsch gedrag 
deed al de Britten aan het 
muiten slaan. , Men wit 
ook, dafc SENEKA , door de 
gestrengheid , met welke 
hij datgene invorderde, wafc 
eenige Engelsehe volken hem 
schuldig waren > veel tot dien: 
opstand bijdroeg. BOAÖICEA 
stelde zich aan het hoofd 
der opstandelingen, en van 
de afwezigheid van PAÜLI-
NUS gebruik makende, liet 
zij de Romeinen over den 
kling springen. Men be
dreef jegens dezelve ongë* 
hoorde wreedheden. Die van 
Camelodumm, welke ia ee-
nen tempel gevlugt warert , 
werden levend in denzelven 
verbrand. Men telt, dat er 
meer dan tachtig duizend 
Romeinen in dien moord 

omkwamen. PAÜMNUS, die d 
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zich pp het 'eiland .Mom 
bevond, snelde toe, om den 
muitelingen het hoofd te bie
den , die zich reeds ten ge
tale van honderd-twintig -

. duizend man, onder de be
velen van BOADICEA beton
den. Hoewel de magt van 
PAULINÜS slechts tien-dui
zend man sterk was, durf
de hij echter Londen, waar
in hij eerst de wijk had ge
nomen, verlaten x om den 
Britten het hoofd te gaan 
bieden, die hij geheel en 
al overwon. TACÜTUS zegt, 
dat er tachtig - duizend Brit
ten op de plaats bleven s en 
slechts 800 Romeinen zoo 
gesneuvelden als gekwets
ten. BOADICEA, die de vlugt 
had genomen, bragt* üich 
Bit wanhoop, doos vergif 
om het leven. ö 

-BoAïSTüAjr, of BOISWUÜ 
(PETRUS),-bijgenaamd ü««-
nay té Nantes geboren, 
werJeed te JPanj'sin 1066. 
«y is een der eerste schrjj-

••7°*** d i e zich beklaagd 
hebben, dat de moeders ha
re kinderen niet zoogden, 
«ehalve eene Vertaling uit 
netltaliaansqhinhet Fransch 
«er vertelsels van BANDEI.-
x>°) door BÉLLEFOREST ver
volgd* hyon 1616, 7 dl.« 
m 16.mo? heeft J,ij eenige 
Romans van weinige waarde 
samengesteld, benevens de 
Geschiedenis van CHSSLT-
toomus i een slecht werk 
over de staatkunde. Maar 
n»en heeft hem een ander: 

- B OC. 

werk te danken, kt aich 
door de zonieilinge oud® 
werpen belangrijk makt, 
hetzelve voert ten titel Thé-
utre du monde 011 il ut 

fait ample discours he
ser es huinaines (Tooneel iti 
wereld, waarin om k 
memchelijke ellenden $ 
loopig gehandeld wo4\i 
Panjs, 1584 en I598,1 

dj.a in I6.«io Hij veik 
daarin, zonder de beham 
lingswj/ze aanteroeren, è 
de beroemde schilder LEO-

helm W-TAtgsvontett,* 
in de Wbk te vliegen. 

BOATÉ.-Z« BOOT, 

• B0BRT]N.(HÈNDBIKe|lR' 

EEtlv, bekwame^ 
schilders,' : w * » 5 
gesamenlflk • « - * % 
% schilderijen, * ^ , 
wen tvvee verse» y 

schilderden I j * * } , 

groot aantal P«s,.ji. 
|atschitterendehja 

aan ***&£*> 
hoofde vrn^1\êil( 
e n hunne I f l g J . * 
de feesten te b e « ^ 

en 1692. 

BoCAGB. — m 

BoCCACJtÜS « . 
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(JOANNES), in'1313 te Cer- .; 
ialdo in Toshanen geboren, 
werd door zijnen vader, die 
een landman was, bij eenen 
Florentijnschen koopman ge
plaatst. De jongeling ̂  die 
weinig geschikt was tot dejï 
handel, wijdde zich toe aan 
de beoefening van hetregt, 
en daarna aan die der dicht
kunde voor welke hij eenen 
bijzonderen lust gevoelde. 
PETRARCHA "was zijn mees
ter en de leerling moest dik
werf toevlugt tot zijne edel
moedigheid nemen. De re
publiek van Florence gaf 
hem het burgerregt, en zond 
hem naar PETRARCHA, om 
hem aantesporen naar Flo
rence te komen. PETBAR
CHA , van den factiegeegt on-
derrigt , die deze stad ver
deelde , haalde BOCCACIÜS 
over , dezelve te verlaten. 
Hij reisde alstoen door Ita
lië, hield zich aan het hof 
van Napels op, werd er van 
koning ROBERT zeer wel ont
vangen , en werd verliefd 
op eene onechte dochtervan 
dien vorst. Hij begaf zich 
van daar naar Sicilië', al
waar koningin JOANNA, door 
zijne talenten bekoord, hem 
op eene innemende wijse 
onthaalde. BOCCACIÜS van 
zijne reistogten teruggekeerd 
ging zich te Certaldo op^ 
sluiten, en overleed aldaar 
in 1375. Deze schrijver was 
een der eerste, die aan de 
«aliaansche taal de beval
ligheid, zachtheid en sier* 

D 

lijkheid schonk, welke haar 
van alle andere fcveude talen 
onderscheiden. ZQU„ o z a 
is het voorbeeld, dat zich 
;de schmvers van zijn land 
voorstellen. Zijne verzen be
zitten veel minder verdiens
te. BOCCACHJS heeft in de 
dichtkunde PETRARCHA nooit 
kunnen evenaren; en in het 
onrijm, ten minste in het 
Jtaliaansche, bleef PETRAR
CHA onder BOCCACIUS , of
schoon hij hem in het l<a-
tijnsche overtrof. Men heeft 
van hem de volgende wer
ken: 1.° Qeslacïitregisler 
der Goden, eene fabelleer 
vol geleerde aanmerkingen, 
en in welke BOCCACIUS, ve-
Ie ̂ werken aanhaalt, welke 
wij niet meer bezitten. Da 
zeldzaamste uitgave van dit 
werk is die van Venetië, 
Un, in .'fel. —2.° Verhan
deling over de Rivieren, 
Bergen en Meren, Vene
t ië , 1473, ïn fol. Er ko
men zeldzame onderwerpen in 
voor; maar vele ook, waar
in het den schrijver aan on
derscheidingsvermogen ont
breekt, en waarin hij enkel 
volgens volksoverieyèrinp-en 
spreekt. — 3.° Beknopte %-
schiedenis vm Rome, tot 
het jaar 724- na deszelfs 
stichting. _ . 4.0 Ig pfa^ 

colo. ~ ,5.° l'AmaromÉ-
emmetta. -^ ÖABeBooMQf 
der hefde. - ^ 7.«, Opem 
gtocondissima ciaè ÏÜrha*. 

oudste uitgaven desser ÊQ-
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' m a n s , Worden het meest op 
prijs gesteld, enkel en al
leen , om derzelver oudheid, 
die, welke men in de zes
tiende eeuw in het licht heeft 
gegeven, behoeven bij dezel
ve nergens in onder te doen. 
1— 9.9 heven van DASTE^ 
in het Italiaansch, Rome, 
1544, in S.vo, te Florence 
ïn 1576, in 8.vo herdrukt. 
—- 10.° Declaris hominibus; 
D i m , 1473, in fol. — 11.° 
Becameron. Dit is eene 
verzameling van 100 gees
tige verhalen, vol romanes
ke lotgevallen en wellustige 
beelden, die bij de schoon
heid en zuiverheid van taai 
f f r aJ»teken, e n "die de 
volgende uitdrukking op PB-

nen brengen: Auctor vnris-

• FLÜ^SS?* 
«en^modderpoel, datMFON-

WpT£ b.eg»nnen uittegeven, 
• J g » uitgave men échter 

^ & S e t e e f t g e b r a ^ 
"«.»», * ™ men zijn 

ren. Zij Werd te A^> it 
het klooster èl'wompti-
on opgevoed, en deed zich 
weldra onderseheik, door 
hare talenten vooraUekd-
werken Iiarer kunne, «• 
dat men zelfs niet vreesde 
haar het opzigt over diets-
rer medeleerlingen, rf'« 
minder gevorderd warenta 
zij, toe te vertrouwen; »J 
dat Mejufvrmw LE J W 

\\ alvorens zelfs optehouh 
kweekelioge te zijn, zié 

«door het onderwijs hetwelk 
zn gaf nuttig had gemaakt 

reeds uitgeguwl, aan te 
heer FiOTET DÜ BOCCACE. 
o n a g e r van hethoo% 
te Dieppe, die haar W 

vve achterliet. 
vroeg had Mevrw. 
CAGEeenengroowW 

J«S" 

dedichtkundegevrf;;if 

zij ontveinsde 
haar talent, ? * J * in dén ouderdom va B 

ren tegen hare » * * 

tlJetot 
36 j J ' 

zien. 

g BOCCIGE (MARIA ANNA Ï,E 
•PAGE, echfgenoote van Fi-

;*oer DU) , lid der akade-
gien van £ 0 « « , Bologna, 
^l™*, Lyon, en Rouanen, 

*moï\de1e Iaatste stad 
0 e ü 22 October 1710 gebo-

tegen 'het verlang.^ 
Zich anders da» J ^ 
bekoorlijkheden >J „,, 
schoonheid £ f " d »o«-
k e n . Eindelijk tot* •, 
derdom gnomen, v 
men zonder * * " > < 
publiek zijn b/s a

 crl>-
maken , en de l e ^ e * 
•ge wereld zonder w ^ 
lijk te schijnen*%n 
houden; feegon z'.IkJJe-
dichtstuk dat aan f. 
mie vm JRotmnen, * 
boortestad,aangeöoa 
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door dezelve bekroond werd; | 
hetzelve voerde ten titel: 
Prix alternatif entre les 
belles lettres et les scien-* 
ces (Afwisselende prijs tus-
sclten de schoone letteren 
en de wetenschappen). Dit 
stuk, dat gelukkige verzen, 
een' edelen stijl, uitgezoch
te uitdrukkingen aanbiedt, 
was het voorspel der be
rijmde navolging van het 
verloren Paradijs, een ge
dicht in 6 zangen, dat kort 
daarna in het licht verscheen. 
Men kon niet verwachten 
in het werk eener vrouw 
die verhevenheid van denk
beelden , die trotschheid der 
schilderingen, die kracht in 
de uitdrukkingen aan te tref-
ien , welke den Engelschen 
dichter onderscheiden; maar 
al het treffende en bevallige 
van dat gedicht, is onder 
de pen van Mevrouw DU 
BOCCAGE vrij gelukkiglijk 
vernieuwd, die, wat hier 
ook van wezen moge, ten 
onregte haren naam naast 
dien van den zanger der eer
ste dagen heeft geplaatst. 
De Bood van AMEL, een 
dichtstuk naar <3ESSNER ver
taald , paste heter voor ha
ren geest; ook slaagde het
zelve oneindig veel beter; 
haar treurspel der Amazo* 
nen, dat kort daarna in het 
licht verscheen, verwekte 
de algemeene aandacht; het
zelve werd zesmalen ten 
*ooneele gevoerd, maar kon 
si«h daarna nietlangerhand-

D 

haven, zoo nvoeijelijk is het 
voor eene vrouw het hoog© 
begrip van het treurtoeneel te 
begrijpen! De Colombiade , 
een heldendicht in 10 zan
gen, werd op verschillende 
wijzen door de letterkundi
gen ontvangen. Sommigen 
bewonderden de uitvinding 
van een geheel nieuw on
derwerp , dat waarlijk tot 
het heldendicht behoorde , 
dat door zijne omstandighe
den, en door al wat het
zelve voor eene vruchtbare 
verbeeldingskracht opende, 
eene ware letterkundige ont
dekking Was; terwijl ande
ren de verdiensten der uit
vinding en de bijzondere par
tij welke eene epische mute^ 
van deze bijna romaneske 
reis, van de'ontdekking ee«-
ner nieuwe wereld, en de 
verschillende karakters der. 
overwonnenen en overwin
naars kon trekken, toestem
den , beriepen zij zich met 
reden op de uitvoering, die 
waarlijk het onderwerp niet 
waardig was, hetwelk het 
bekende talent van Mevrouw 
Dtr BOCCAGE verre te boven 
ging. Eenige gelukkige ver
zen,, sommige belangrijke 
standpunten , en van tijd tot 
tijd uitboezemingen der zang
nimf van het heldendicht 
waardig, zijn niet voldoen
de om de verdienste van een, 
heldendicht en den roem des 
dichters of der dichteres te 
bepalen; maar de critiek' 

' w a s toenmaals toegevend, 
u 3 
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ten ópzigte van eene vrouw, 
welke de letterkundige we
reld had aangenomen, en 
vööi* welke de geestdriftzoo 
groot wës» dat men tot 
roem harei* talenten en ha-
rër 'schoonheid zeide: jporma 
tfïsktis, arte MlXÈKVA; dit 
was dè spreuk harer bewon
deraars. Al de geleerden 
stelden er eenè eer in , haar 
te onthalen; tóen "VOLTAÏRE 
hftat té Èerney ontving, 
plaatste hij haar eenen lau
werkrans» op het hoofd, en 
voegde ër b i j :> Dit is het 
eènïge sieraad, dat aan wv 
kapsel ontbrak;" JFÖNTENEÏ.'-
J* noemde haar zijne doch-
t^'5 en CI.AÏKA.UT vergeleek 
haar met Mevrouw W W 
ÏS t' Z°° 7eIe Wdigin-
*ü» welhgt T e e l toe, om 

I^ten hare werkën t 0 t die 
volmaaktheid te breuken we -

£»fen dei- grootén en gelet-
* ^ e n te boeijën, veïtrofc 
y naar Mome ^ wemaam 

S - Ï O e m «aar reeds was 
JS l ï jgegaan. Dè geest-
üiitt der Italianen, behoefde 
joor die der Franschen niet 
o?der te doen. Men haastte 
f.Gh> om haar in de Arka-
«isciie akademie op te ne-
taen en er werden op den 
dag hareï intrede , zoo vele 
gedichten tot haren lof ver
vaardigd, dat men er een 
geheel boekdeel mede vulde. 

Paus BENEDICTUSI/K ont
ving haar ook mi nle on-
derscheiding en uien vet-
haalt, dat hij,omtaKar
dinaal PASSIONNEÏ kWag-
chelijke zijner gednrigeW 
zoeken bij de beroemde Fr» 
sche Dame te doen gevoel* 
hém eens al lagchendezeifc 
Ethomofactusest. Er!** 
rond zich toenmaals te Mm 

| Mevrouw ie hertogin »i 
Ar®> doehter van den lü 

11 SinaalÈBsmi, die, ahomi 
den geestelijken staat te om
helzen, gelimvd was gewest. 

Deze\ongeVettoglA>?ie , 
eene»e te^aS sgingw 
met Mevtomv W Booo» 
ïïn'i die eensinhar^ 
Pwoordigheidtotdenfr 

ne dochter de £' Me. 

vromv, he?naBj 

de Romeinen M>» 
goden steeds to * , 
delingen g e z o c j - j e . 

dote, i n h a r e ^ t e l f 
Italië verhaalt, "A ^ 
, Ik schoot te 2 ' 
als in het k a a t j e I 
in men zelden *J k 
ons wordttoege^P , 
hoorlijk ^ n J ^ 
Van Rome bffy 
naar # r f « f \ > , f 
„aar d e , . i V « * £ > 
geestdrift was * fcf 

ziener van het ">«se' & 
de vrijheid " J J ' W 
beeld in tonwS*" 
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Men verwondert .zich dus 
niet meer, dat zij in een ha-
rer brieven uit Rome schreef: 
* Ik geloof, dat de wierook 
eene heilzame zelfstandig
heid is , men voedt mij met 
denzelven, en mijn» gezond
heid bevindt er zich uitne* 
mend wel hij." Men kan 
ligtelijk denken, dat een 
brief, waarin eene zinsne» 
de voorkomt, dié zoo wei
nig is overeen te brengen, 
met de zedigheid, die voor
namelijk eene vrouw moét 
kenschetsen, aan geene on
bekende gerigt was, ook is 
het aan Mevrouw »u PER
RON, hare zuster, dat zij 
aldus spreekt, na haar als 
in verzachting gezegd te heb
ben. » De zucht, om van 
zich zelven te spreken, in 
elke andere gelegenheid als 
eene ijdelheid beschouwd, 
moet zulks niet zijn in eene 
briefwisseling, waarvan het 
eenig doel i s , om elkander 
de dingen, die ons betref
fen, en die ons het meest^ 
ter harte gaan, medetedee-
len." Is zulks enkel, om
dat zoo vele lofspraken haar 
betroffen, ofwel omdat haar 
dezelve meer ter harte gin
gen , dat zij dezelve nan hare 
zuster verhaalde? Dit willen 
wij niet onderzoeken. Dit 
alles belet echter niet, dat 
de brieven van Mevrouw DU 
BOCCAGE zeer innemend en 
met eene bevalligheid en 
fwigekunsteldheïd geschreven 
aV|n» die ér, volgens het ge

voelen van verscheidene let
terkundigen, bet beste der 
werken dezer dichteres en. 
schrijfster van maken. Doch 
kan men daarom VOLTJURK 
geiooven , die niet vreesde 
hare zedigheid te kwetsen, 
door haar ronduit te schrij
ven : » Uwe brieven over
treffen die van lady MON-
TAIGU : ik ken Konstanti-
nöpel door haar, Rome door 
u , en, dank zij uwen stijl, 
ik geef de voorkeur aan 
Rome." Deze beoordeeling 
is welligt evenzeer gevleid 
als dezelve vleijend is. Be
halve de reeds aangevoerde 
werken van - Mevrouw DU 
BOCCAGE , bestaat er nog van 
haar: 1.° de Opera, eene 
«de, 1750. — 2.° Dichter-
lijke en prozaïsche Mettge» 
tingen, uit het Engelsch in 
het Fransen vertaald, 1751, 
2 dl.n in 8.™ — 3.° J)e Tem
pel des roems, een dicht-
stuk» naar het Engelsch 
van POPE , 1764. — 4.° Voya-
ges en Angleterre, enHol-
lande et en Italië, en let
tre» {Reizen door Engeland, 
Holland en Italië, in brie
ven). Bijna al de oorspron
kelijke werken van Mevrouw 
DU BOCCAGE , zijn in het En
gelsch , in het Spaansch, in 
het Hoogduitsch en in het 
ïtaliaansch vertaald. Dan 
hoe schitterend ook de roem 
moge geweest zijn, die haar 
gedurende haar leven ver
gezelde , zal de nakomeling
schap haar echter geene 

14 
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naarmate de znémlks » 
eischt , aan eea ieder r«gi 
doet wedervaren, H/J M 
vervolgens, in 1664,zijne 
Pietra di jparagm, tegen 
Spanje drukten. Sustit 
hekeldichter de wraak \a 
dat hof vreesde, zoo begaf 
hij zich naar Venetië ,i 
waar hij zich meer Mi 
ders in veiligheid waanlt; 

groote hulde bewijzen, en 
haar veeleer als eene bemins 
nélijke v rouw, die den lust 
en de bevalligheid harer eeuw 
Icon u i tmaken , dan als eene 
heroemde schrijfster be
schouwen , waardig , om tot 
«e laatste nakomelingschap 
over ie g a a n , en om den 
iu i s te r der Fransche letter
kunde te vermeerderen. JVa ,, UCia „. ,,»,«,,„•, nm» 
zonder gevaar de stormen der en overleed aldaar in 10! 
omwenteling te hebben door- De meeste schrijvers, i 
gestaan, is Mevrouw Dir " ' ' "" 
•BoccAGE, te Parijs in de 
*«aand Julij 18Q2 overleden. 
Ware werken zijn te Lyon, 
*m , 1 7 6 4 en 1770 in 3 
v i n ^ l 8 ' 7 0 , ^ ^ ^ Men 

* W Z ? 7 > d o o r B E ™ ' L W w « dat artikel). 

^0,«einSche' £ l * * ' T * 
r e » . Was de 6 S e b ° -
AHBïn^ ,^7^e: 'Bafipw. van 
*R0 J :V( f f^E l . iK 0 -P X E -

1)6 •'«tófife' ^eldlcht. 
hem. R„*„ S beschermden 
«P den r C f m i ' d i e ^h 

f ^ S ^ ^ a f z i j n e 
fcetlich^ ,« -Parnasso, in 

.&%£>.Jmtet&m, 1653, 

ho?en».»UB«f A P O W O , zijn 

hZt' d e , f % e n der ge-
f>*to wereld aanhoort, en 

f orer hem gesproken hebhek 
beweren, dat /»)' niet zijnen 
natuurlijken dood gestorven, 
i s , maat dat vier gewapen
de mannen, aijn nuis bin
nen gedrongen zijnde, op 
den oogenblik, dat hij m 
alleen in hetzelve bevond, 
hem, door hem met mij» 
met zand te slaan, kiaf-
komen. Intus.schae /i*jl* 
het doodregistcr^i"**'4 

van Ae Heilige Soltf** 
sa, te Venetië, Ü»$ • 
woonde, dat hij fa « f 
vemhei-1613, in den ouder-
dom van omtrent STja»* 
kolijk «iet bijkoraenW* 

sen overleed dt!-- { , 

van 

2 dl." in 4° W * * , 
zit geene groote w 
ten; Jjaaor fjfi 
SAVE, die hetzelve » u . 
schrift had gelezen, VJeE 
er aldus over: » « u, 
zoo weinig van dag<^, 
wat ik er in *oc%^ 
Hit vreeze van W» 



B O C. 45T 

niet heb kunnen besluiten, 
hetzelve gedrukt te herle
zen. Ik herinner mij nog, 
dat het oordeel, hetwelk ik 
er over velde was, dat zij
ne aanteekeningen op TACI-
*TÜS , veeleer die van eenen 
redenaar dan van eenen staat
kundige waren,' en dat, in 
plaats van, zoo als TACI-
TÜS , vele dingen in weinig 

.woorden te zeggen, BOCCA-
Ï.INI zeer weinig zakelijks 
3n vele woorden zegt." Op 
den roem, dien zijne Pietra 
di paragone hem verworven 
had, vertrouwde PAÜLUS V. 
hem de burgerlijke regering 
cener kleine stad toe. Boc-
CAMNI bestuurde dezelve zoo 
slecht, dat hij na verloop van 
drie maanden moest terug 
geroepen worden. • 

BoCCANEGRA (WttI.EM),mt 
eene beroemde familie van 
Genua, werd, na zich in 
1257 aan het hoofd der De
mocratische partij te heb
ben geplaatst, door het volk 
tot aanvoerder verkozen, en 
voor tien jaren aan het 
hoofd des bestuurs geplaatst. 
Maar daar hij zich door 
zijne dwingelandij gehaat 
maakte, werd hij in 1262 
yan zijn gezag beroofd. 

BQCCANEGRA (SIMON), klein
zoon van den voorgaande, 
werd in Ï339 tot eerste Do-
»e van Genua verkozen. Hij 
nood langen tijd het hoofd 
aan de SWNOIA'S, de Do-

RIA'S de GRIMAIDI'S en Fi-
ESCÓS of FIESCHI'S , de hoof
den der Guelfscbe partij , 
die zich eindelijk van Ge-
nua meester maakten, en 
hem dwongen zijne -waar
digheid nederteleggen. Zich. 
naar Pisa begeven hebben
de , werkte hij aldaar, om 
zich te herstellen, en werd 
in 1356 op nieuw tot Doge 
verkozen. Zijne vloten be
haalden groote voordeelen 
op de Turken, de Tartaren 
en de Spaansche Mooren. 
jtn 1363 kwam hij door ver
gif om het leven» 

BOCCANEGRA (GILMS), broe
der van den voorgaande, 
werd door hem ter hulp ge
zonden van ALFONSUS X I . , 
koning van Ka$tiliëi tegen 
de Mooren, op welke hij 
twee roemrijke overwinnin
gen behaalde, waardoor hij 
den titel van Admiraal en 
het graafschap Palma ver
kreeg. Hij onderscheidde 
zich niet minder onder HEN
DRIK I I . , door zijne over
winningen op de Portuge
zen , de Engelschen enz., 
en overleed in 1372, den 
roem nalatende van de 
grootste Zeeman der 14.e 
eeuw te zijn geweest. — 
Zijn zoon BAPTISTA, dien 
de Gehuezen in eenen op
stand in de plaats van den 
Franschen landvoogd hadden 
gesteld, werd op bevel van, 
BouciCAUi/r onthoofd. —Een 
andere BOCCANEGRA (MARI-

I d 5 
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MUS) een Gfenueesch bouw-* 
kunstenaar uit dezelfde fa
milie, heeft in de veertien
de eeuw te Gemia , de, wa
terleidingen aangelegd, de 
haven vergroot, en het ar
senaal der galeijen voltooid» 

BoCCARINI Of BQCCHERINI 
(LUÏGI) , een beroemde com
ponist, den 14 Januarij 1740, 
te Lticca .geboren, en te 
Madrid in 1806, overleden. 
Na zijne eerste toonkunsti-
ge oefeningen, onder het 
opzigt van zijn vader vol-
bi-agt te hebben, ging hij 
zich te Rome volmaken 
alwaar hij nóg jong zijnde, 
door het oorspronkelijke zij
ner eerste zamenstèllingen 
verwondering verwekte. Ia 
zyne vaderstad terugge
keerd voerde hij m e t

g ee -
*en virtuoos, die zichtoen
maals te Lucqa ophield, ee^ 
nige zijner ^voortbrengselen 
«»t * en weldra verspreidde 
*wh zyn roem door geheel 
Mahe, en g i n g h e m £ M^ 
dnd vooruit, alwaar de ko-
a»>g. h c m met vele onder
scheiding onthaalde: het
welk hein bewoog, zich in 
bpattje te vestigen; hij werd 
f aan de koninklijke Aka-
lemie verbonden, op voor-
Waarde van jaarlijks negen 
stokken zamentestellen. Het 
£|jn deze zamenstèllingen, 
die na elkander, te Parijs 
en elders gegraveerd en .uit
gegeven zijn, en 58 wer
ken van Bymphoniën > $e.v~ 
tnors\ QuinietWs enz. vor

men.; Men heeft ran dtm 
componist slèclifs een eniel 
kerkgezang, namelijk een 

, Sabat ' Mater gelaveerd, 
• intusschen dragen %ia al 
zijne stukken den stengel 
van een buitengewoon ge
dienstig gevoel, waaromma 
wel eens heeft gezegde" 
indien aan God de toonN 
kon behagen, wen v»> 
meiijk die van Boccm 
moest spelen. Indien ds 
componist, die den m 
heeft gehad Bims rom, 
te gaan, hem inde fij» 
phown mét w\ «*»«< 
niét heeft tonen evenare, 
fean men echtet zeggen, Ö 
hij hem in Ae imnderk 

•lanmfikè., voortbrengsel» «• 

i zijn b e w - A j - * * 
Zijne .taed.iejjjj 
bezitten «eneW aan 

eene 7 ^ ^ 
sommige. zijf M i $ 
lingen,. een m J Jfe, 
hemelsch kar^t e * 
ponistenvoorde« a5li . 
fijke toonkunst es 
plaats inruimen. 

Bolonesche letter»» # 
1488 geboren J ^ 
ver van \}fji&\ 

Bologna, }5f>lï{ 
1574 herdrn^ ^», * 

1508. - 3 i / v / > J 

heeft in handst^ 
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laten de Geschiedenis van 
Polen, in 17 boeken; van 
welk werk de koninklijke 
Bibliotheek van Frankrijk 
een afschrift bezit. 

BOCCHI (FRANCISCUS) , een 
der vruchtbaarste schrijvers 
van Florence, alwaar hij in 
154S geboren werds en in 
1618 overleed. Hij heeft, 
een groot aantal schriften 
in het Latijn en in de Tos-
kaansche taal nagelaten';. de 
voornaamste zijn Verhande
lingen , over verschillende 
letter-toon-staat-en zede-
kundige onderwerpen, van 
1573 tot 1680 gedrukt, ee
ne Geschiedenis der schoon
heden van de stad Floren
ce, 1592, 1677, 1678, 
8.vo. — Lofreden der he-
roemde mannen van Floren
ce , en van verscheidene an
dere personen, ibid. 1607; 
— eene Geschiedenis van 
Vlaanderen , eenige Brie
ven, en andere minder-
Belangrijke geschiedkundige 
Werken. 

BOCCHI (FAUSTINO) , een 
. Italiaansche schilder , in 

1659 geboren, was de kwee-
keling van ANÖEÏ.0 EVE-
RARDUS, bijgenaamd ilFlam-
minghino, een beroemd schil
der van veldslagen. Hij on
derscheidde zich door schil
derstukken van eenen zon
derlingen smaak| hij vond 
behagen in het schilderen 
van dwerg-beelden , die hij 
m vrij groote stukken in

voerde. Een zijner schilde
rijen stelt een volksfeest ter 
eere van eenen afgod voor* 
Om over de kleinheid zijner 
dwergen te doen oordeelen, 
heeft BOCCHI hij dezelve 
een cocomero (eene soort 
van meloen) van natuurlijke 
grootte geplaatst,, die naast 
deze dwergen als een heu
vel schijnt. BOCCHI is in 
1742 overleden. 

BOCCHORIS, koning van 
Egypte, in het jaar 781 
vóór J . C. TROGUS POWPEJÜS 
en TACITÜS verhalen, dat 
die Vorst, na de Godspraak 
van AMMON, over eene me-
laatschheid, die Egypte be
smette , geraadpleegd te heb
ben , hij volgens den raad 
van dat orakel, de Joden 
als eene nuttelooze en der 
Godheid hatelijke ' menigte, 
uit zijn land verjoeg. M O -
ZES maakt deze fabel krach
teloos. Hij leert ons op 
eene stellige wijze waarom 
en hoe de Joden Egypte 
verlieten. Het eenige wat 
men uit de getuigenissen 
der ongewjjde schrijvers kan 
afleiden, is dat BOCCHOEIS 
de PHAHAO i s , waarover er 
in de Boeken van JMOZMS 
gesproken wordt, en dat de 
menigvuldige plagen, vvaar-
mede Egypte onder zijne 
regering geteisterd werd, 
tot het sprookje der me-
Iaatschheid hebben aanlei
ding gegeven. Men weet 

j daarenboven, dat de oude 
» ongewijde geschiedenis van 
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Egypte, slechts eene ver-
valsching der gewijde ge
schiedenis is . Men zie 
hierover: HEKODOTE , his
toriën du peuple Mlreux 
sans Ie savoir, Parij's en 
Besangon, 1824L bladz. 25 
— 37. • 

_BOCCHUS, koning van 3Iati-
ritemië, met JUGURTHA zij
nen schoonzoon, tegen de 
Romeinen verbonden, werd 
tot tweemalen door MARIUS 
overwonnen. Hij zocht zich 
daarna in de vriendschap 
Zijner overwinnaars te drin
gen }> en leverde den onge
lukkige^ JUGÜKTHA aan SYL-
*•*• over. De verrader ver
t e e g ï n het j a a r 100 vóór 

-•- * e e n , gedeelte van het riiV „„ ",. ° u e e i i e van nei 
$om? m ^gelukkigen 

eenf ItT, i n 1633> oi 
S 7-^t &mi,ie gebo-
voor / 1 J n bS«*de*e lust 
S u n a t U U l ' I ö ] k e Historie 
^erscheidene jaren, de voor
s t e de6ien van i ^ 0 j 9 « 
f «oorreiZen s om er per
soonlijk de verscheidene too-
_ eeien der natuur waartene-
»!»* Hij gaf achtereenvol
gend verschillende werken, 
voornamelijk over de kruid
e n d e in het licht, waar
door hij bijzonder Veel roem 
Verwierf. Na eenigen tijd 
opziener van den fcruidtuin 
*an FERDINAND II.., Qroot-
We*tog T aa ÏW&wmtezijn 

geweest, verlietbijden 
reld en nam te Florence a 
1782, het Cistercienser-g-e-
waad aan, waarbij zijn. doop
naam van PAUWDS indien 
van Sthvio veranderd wl\ 
en het is'om deze reden, 
dat een gedeelte zijner» 
ken, onderden eersteam, 
en andere onder dien* 
SILVIO in het Jicht zijn 1 
geren. Sommige schrijK 
hebben hem van lettere 
venj beschuldigd, onder m 
dere de Heer m JVSSIBU; 
maat deze beschuldiging " 
niet kvïezen. Onder ver
scheidene xceds zeldzaa» 
gewordenegedrulctewerta 
heeft hij eenige handseW 
ten nagelaten, waart».! 
behoort eene ft» 
mtme ™nj«fi 
Gorsika. Ven t . 

•Natuurtonner <*' J 

geboortestad. » p r . 
werken zijn: *• .aet 
UjkeWaarnemn^ 
Fransch verta* ^ 2 . 

1697, in ^°%%id 

Museo di P«nie> 
1697, in 4.» 

Boccom of B j W j l J 
RINUS). T°<» ^ > ' ' 

i„ 129S (en ^ \ t ^ 
hervormd had, f0W 
zekere ^fmcco^ gelaten, stelde BoW 
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aan het hoofd dergeneii,. j 
welke buitengesloten, enby 
gevolg met het nieuwe be-
Ituur niet tevreden waren. 
Hii ondernam om de deuren 
der kamer van den grooten 
raad openteloopen, e n den 
Doge te döoden, doch men 
maakte zich van hem mees
ter, en in 1299 moest hij 
met zijne medepligtigen op 
het schavot zijn leven ver
liezen. Zijne partij ging te 
niet. > 

BoCH Of BoCHIUS (JoAN-
NES), te Brussel in 1555 
geboren, beoefende; in den 
beginne de godgeleerdheid 
onder BEMIARMINUS ; maar 
weldra verliet hij deze loop
baan, om de Muzen aante-
kweeken, en onderscheidde 
zich reeds vroeg door zijne 
gedichten. Hij reisde door 
Italië, Polen en Rustand. 
Zich naar Moshau begeven
de, bevroren hem de voeten, 
en men stond in beraad, om 
hem dezelve aftezetten. Toen 
de landstreek der Lijflanders, 
waarin BOCH woonde, over
rompeld werd, gaf de vrees 
hem het gebruik zjjner voe
ten weder. Hij overleed in 
1609. Men heeft van hem 
prozaïsche en dichterlijke 
werken. Deze laatste heb
ben hem door VALERIUS AN-
ïffiEAs den BKLGISCHEN Vra-
GÏUÜS doen noemen. Men 
moet bekennen, dat BOCH 
een dergoede dichters zijner 
eeuw was, en dat zijne ver
s t e Chieksehe en Êomein-
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sche dichterlijke schoonhe-^ 
den zeer nabij komen. —•' 
Zijn zoon JOANNES ASCAGNUS , 
heeft zich mede in de dicht
kunde onderscheiden. FRAN-
cisetjs ZWEERTS heeft de ge
dichten van BOCH , vader en 
zoon, verzameld, en te Keu* 
Zen, in 1655 in het licht 
gegeven,. 

BoCHARD bf BoCHART? (SA-
MUè'L'), een Protestantsche 
Predikant werd. in 1599, te 
Rouanen uit eene aanzien
lijke familie geboren. Hij 
was, door zijne moederj de 
neef van den beroemden 
PETRUS DÜMODLIN. Hij ö-
penbaarde eenen grooten aan* 
leg voor de talen, daar „ hij 
zonder vele inspanning het 
Hebreeuwsch, Syrisch, Chal-
deeuwsch, Arabisch, Ethi-
opisch enzi volmaakt wel 
leerde. CHRISTINA , koningin 
van Zweden, die hem ver
langde te zien j spoorde hem 
in 1652 aan , eene reis naat 
Btokholm te doen: BOCHAR» 
ontving er alle bewijzen 
van achting, die zijne schran
derheid verdiende. Te Caeti, 
alwaar hij predikant was, 
teruggekeerd, stierf hij er 
plotselijk in 1667, terwijl 
hij met HÜET in. de Akadë-
mie dier stad zintvvistte, 
den roem nalatende, van ia 
alle vakken een geleerde 
van den eersten rang te zijn 
geweest. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° PhaZeg en 
C/mnaan, een werk, waar* 
óW hij een groot Hchtovet-
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de gewijde Aardrijkskunde 
verspreidt, maar vol hersen-
schiinmige woordgrondingen, 
ea Ingebeelde afleidingen. 
Er bestaat eene uitgave van 
hetzelve van Caen, onder 
den titel van Geographia 
sacrd, 1646, in fol. eene' 
van Frankfort, 1694, ir» 
4.*°, en in de verzameling 
zijner werken, Amsterdam, 
1692, 3 DIA in fol.; deze 
Aardrijkskunde wordt daar
in met verscheidene belang
rijke en nuttige verhande
lingen vermeerderd. De uit
gave van Letjden 1712, is 
dezelfde als die van Amster-
dam, maar met een nieuw 
ttfelblad voorzien. ~ 2.° 
Hierozoïcon, of geschiede-

••»»hder dieren van-de E. 

™fu«z ™rling 
ifl«»j«~ ° • » vrat,de ge* 
leerden over dat onderwerp 
gezegd hebben.- 3.° TrSè 
des minérav* J / 
des » ; ! ? ' desPlantes, f*PWreneS(tont.lam. 

' j!/£m mentim {Verhan-
fhJ over de delfstoffen, 
f° planten, de edelgesteen
ten, waarvan de Bédel mel-
fng maakt). Men vindt er 
dezelfde geleerde aanmer
kingen l n , als ih de voor
gaande. _ 4.0 Traite du 
faradis terrestre enz. (Ver-
mnaeling over het aardsch 
f aradijs enz). Deze beide 
Jaatste, zijn op eehige frag
menten na, waarmede men de 
uitgave zijner werken heeft 
verrijkt,^verloren geraakt. 
WOK heeft men van dien 
geleerde eene Verhandeling I 

| aan het hoofd der vertaty 
van^ den Ai» , door &• 
GBAIS , waarin tój Weert, 
dat JENEAS nooit k liaiii 
is geweest» DiosrasEi-
UCARMSSUS haalt vetste 
dene schrijvers aan i 5i' 
hetzelfde gevoelen staaii 
houden. 

BOCMRT BE SAB0N(J© 

NES BAPTISTA. GUSWRB)(« 
Bte président bij het j>a 
ment van Parij's, werd, 
16 Januarij 1730 in die sa 
geboren. Na zijnecursus' 
de ïegteti te hebben w 
hragt, wijtóe \i\i zich» 
geestdrift aandekoefeiff 
derwis-enstenekundeft 
en maakte grootevord* 
gen in dezelve, fli)^ 
aan wien d e « ^ ï 

te, voren, P , e e . : 
ontdekt, g e t f f L t e 
ne kringvo««g'^it£C? 
eenebrandsnedf«J>l08. 
werd afgebee ' ;nBeJ 

m e n later lee V 

planeet of * * * * ' : 
Je vaste ^ r / ! > f 

meendhad. JW ^p, 
waarvan PJZ^^ 
bediende, ^ j V 
keurig, dat de ^ 
genwoordig « f |tt » 

voor de ure»»» -Uf; 

pligten verzuimen' 
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te op zijne kosten een werk 
van den heer LAPLACË , over 
de gedaante der hemellig1. 
chamen, getiteld; Theorie 
du mouvement elliptique et 
de la jigure de la ter re 
{Beschouwing van de ellip
tische beweging en van de 
gedaante der aarde), 1784, 
in 4.w Ook drukte hij, op 
eene drukkerij, welke hij 
op eene zijner buitenplaat
sen had, de Verhandeling 
van den kanselier D'AGUES-
SEAÜ , over het leven en 
den dood van den Heer 
D'ACUESSEAV, zijn'vader, 
waarvan hij slechts zestig 
exemplaren trok. Hij was 
in 1779 tot lid der Akade, 
Mue van wetenschappen aan
genomen. SAKON dacht aan 
de woede der Revolution
airen te kunnen ontsnap
pen, door zijn bestaan in de 
eenzaamheid te verbergen 
maar al de leden d e r v a & 
n e W O v a n h e t P a r l e , 
ment, waren door een dier 

ïn s ïti 'Tik e d e h e b zS 
en de bloeddorst in de nen 
gaven, tot den dood besteld-
«• t ^M.b t - en oï± 

on* het leven. Er bestaat 
eene lofrede van Sinov f« 
800 door Mo^uTZ2 

n a^ere door C A S ' S I N I 1 «et «ent gegeven. 

BOCHEL of B o ^ w ^ . 
RENTIUS), advokaat Ui het 
Parlement van Partf*, i n 
1629, in eenen Wogen ou
derdom overleden, w a s te 
Crepy in Valois geWren, 
Men heeft van hem verscheil 
dene werken, vol geleerde 
aanmerkingen: 1.° Décrets 
de l'èglise Gallicane (Be-
sluiten der Gallikaansche 
kerk)l Ptaf^Vii Ï609 ,-in-fbl.-
•^ 2.° Bibliothèque du droit 
Xrancais {Bibliotheek van 
het jbransche reet), Parü* 
1671 , 3 dl.n i / i r 5^3.0 
Bibhothèque canonique (Bi* 
bhotkeek van het kerkelijke 
™St)\.P*f*> !689, Sdl.n 
m fol. Deze werken zijn 
doorvoede grondbeginselen 
geieïd, en zeer verwijderd 
van de valsche grondregels, 
die zich later i „ \e t burger-
S e . e n g e l i j k e regt &b-
ben ingedrongen. — 4* / w 
tune de Bellis {Stad^' 
van Senlis}, 1 7 0 ^ ift < g 
~- »• tunosiié ou som-
contents les résoluUomZ 
plusieurs hpHoo ,**wwf-«« 
touchaltJal t ^esUons 
tmcnant la creation du mon
de ̂ qumjugëment (7 rl 

lomngen zijn.Verwït
P' 

verscheidene srfZ v m ' 
nukken £ f e l f ^ -

(*) Kamer van het parlement, uil eenen voorzitter 
Vmckeidene raadsheeren bestuatide, waarin men gedut 
de </e vukanttfn 4e regterlijke zaken waarnam. 

en 
'm* 

Vertalen 
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BOCHIUS. — Zie BOCH. . 

BOCK (HIERONYMUS) , meer 
bekend onder den naam van 
Tragm, een' gelatiniseerdeh 
naam van het Gfrieksche 
woord rpuyog, (een bok), vol
gens het gebruik der geleer
den van de zestiende eeuw 
waarin hij leefde, werd in 
1498 te fieidbach geboren, 
en overleed in 1554 te Hom-
back, aan de tering. In de 
kennis der oude letteren er» 
varen j was hij bij derzelver 
herleving een der voornaam
ste herstellers der kruidkun-
de. In den beginne school-
onder wijzer te Tweebrnggen, 
Werd töj later geneesheer; 
daarna de hervorming van 
LUTHER omhelsd hebbende, 
werd hij predikant dier sek
te. Als kruidkundige heeft 
hij , door het banen van ee-
nen geheel nieuwen Aveg, 
zijnen naam onsterfelijk ge
maakt. Hij doorkruiste de 
velden en wouden van 
Vmtscliland, om alle ge
bruikelijke , zelfs de meest 
gewone planten te verzame
len. Hij vergeleek (degene, 
Waaraaö hij overeenkomst 
bespeurde; onderscheidde de
zelve door kenschetsende 
aan teekeningen, welke hij 
van derzelver gedaante ont
leende; zocht dé overeen
komst op tusschen de na
men, welke zij bij de Ou
den hadden , met die, wel-, 
ke zij thans in het bijzonder 
fo elk gewest voeren; en , 
oni fa zeker opzigt zijne be

schrijvingen voor iet oog 
zigtbaar te maken, liet hij 
de door hem verzamelde plan
ten naauwkeurigafteekenen» 
Hij • gaf zijne waarnemingen 
in het 'licht, in het wik, 
dat - OTTO BRUNFELS , eenan-
dere kruidkundige, in 1530 
en 1532, onder den titel ra» 
Herbarium m het licht gaf.. 
Het eerste werk, dath|H 
der zijnen naam alleen hein 
uitgegeven, is myn A 
Kriiuter Buch etc. (Me» 
kruidboek der in Duitsch-
land, aroeijende jpïonten), 
1539, mfol. zonder platen. 
Kort daarna gaï hij « W i 
andere uitgaven Wtp at« 
Van in het licht. Medestre-
vervanFüCHSenBBU^. 

der' kruidkundige££ 
leer waren» U ^ 

schappelijkeg^J 

voordeele der w „ 
door hem.aan e ° » : 
werk in het h c M 
dat des te n»t 5 % , 
daar zulks het « g ^ 
dien aard was- ,5 
heeft v e r s c h e ^ ; feffj 

in het Hoogdmt e"» |̂  
waarvan de ««fifa* 
zaam &•**&& 1* 
Straatsburg, ^ . ^ 
bevat 430 hoofd uW e 
m eer dan de eerst ^ 
47T figuren voor. ' ^ 

in dezelve VfJ^K beeldselvaahetg d ^ 

% volgende u-tg*» 
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vergeslagen. De andere uit
gaven voJgden elkander op , 
in 1551, 56, 60 , 65 , 72 , 
80 , 95 en 1630. De meest 
op prijs gestelde van alle is 
die van 1595, omdat dezel
ve door MELCHIOR SEBITZ 
en NICOLAAS AGEIUUS ver
beterd en met een 4.e deel, 
handelende over de hoofd
stoffen en de dieren vermeer
derd is. KLYBER heeft dit 
werk in het Latijn vertaald, 
en aan hetzelve den volgen
den titel gegeven: Hiero-
nymi Tragi Stïrpium maxi
me earum gues in Oermania 
nostrti nascuntur enz. Li-
Iri tres, in laiinam lingu-
am eonversi, interprete DA-
VID KEYBER Argentinensi, 
Straatsburg, 1552, in 4."> 
groot 1200 bladz. met 568 
platen. Deze platen kwa
men later afzonderlijk in het 
ïicht onder den titel van: 
Vivtë atque ad vivum ew-
preèsmimagines omnium 7ier-
larum in H. Bock herlario 
depictarum icones sofce, in 
4.">, Straatsburg, 1553, en 
1554. In deze "minder vol
ledige uitgave dan de voor
gaande , vindt men niet het 
afbeeldsel van de beeren^ 
Maauw. In beide komt het 
afbeeldsel van den schrijver 
voor. De vriend vanBócK, 
de beroemde KOENIUAÖ <3ES-
NER, stelde aan het hoofd 
der Latjjnsche vertaling eene 
voorrede, de geschiedenis 
der kruidkunde behelzende, 
tot op den tijd, waarop gij 

' IV. DEFA. E 

beide schreven. BOCKVOB*-
d e e i : e e n e a n d e i - e b ^ w a a ^ 
m hy de gronden ontwik
kelt, die hein bewogen heb
ben, om de planten volgens 
derzelver verwantschap, i^ 
eene nieuwe orde to rang
schikken; eene gelukkige 
poging, die eindelijk de 
gelukkigste regeling heeft 
voortgebragt. Met oogmerk, 
om den naam van BOCK, den 
eersten gids der kruidkun
digen van latere tijden, te 
vereeuwigen, heeft PiuwtER 
als de tolk hunner erken
tenis , eene plantsoort, wel
ke tot de Eup/iorèia's of 
wolf «melken behoort, Tra-
gia genoemd, welke plant, 
door hare hoedanigheden in 
het wapenschild van BOCK 
eene zeer juiste zinspeling 
maakt. 

BOCK (FREDERIK-SAMÜEI.) , 
den 20 Mei 1716, te Ko
ningsbergen geboren , en in, 
178(3 overleden, hoogleeraau 
in het Grieksch en in de 
Godgeleerdheid, aan de uni
versiteit derzelfde stad. Hij 
heeft over de godgeleerd
heid , over het onderwijs en 
de natuurlijke historie ge
schreven. Zijne voornaam
ste godgeleerde werken zijn! 
1." Specimen theologis na-
turalin; Znllichau, 1543, 
in 4.» — 2.° Mistoria Sa-
eianimi Frussiei, Könings-» 
bergen ,. 1753, in 4.» — 3«° 
JUisfaria Anti - THnitario* 
mm, mmirm, soeinianimi 
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een Duitsche «cMMer, l 
Saltzburg in de XW.ee» 
geboren, heeftveldslagene1 

jagtpartijen geschilderd, e 
graveerde ook mnel ii 
hout. Men heeft mtai 
122 platen, volgens de te 
keningen van J. AMMW 
voor eenen Bijbel inWi' 
Frankfort -gedrukt, .a» 
dere voor eenen Hooftó 

et socinianorum, ï deel, l.e 
afdeeling-j Koningsbergen en 
Leipzig; 1774, 2 dl.n 2 
afdeel." **5*Ö? 1784, in 8«vo 

Hij heeft over het onderwijs 
een Handboek van Onder
wijs geschreven, Konings
bergen en Leipzig, 1780 in 
S.vo; en over de natuurlijke 
weten schappen: 1.° Proeve 
eenër beknopte' natuurlijke \ 
JSistorie over de Pruissi-jj schen TITVS LIV;ÜS,TOI 
sche barnsteen, Köningsber- f de teekeningen vm T. 
gen , 1767, in 8.vo __ 2.° f MBB 
Proeve eener, natuurlijke 

Historie va,n Oost- en West-
Pruissen. Dessau,«5, dl.» 
in 8.vo met platen,, 1782— 
1784. — 3. Pruissische vo-
geloeschrijving, waarin de 
vogelen Volgens derzelverna-
™ J h verwantschap ge-
rangschikt worden. - - &° 
J H ? °wrdenafuurme 

S f ^ # e b o f n , overleed in 
• W *Ta*,a«»y, was hoog-
feaar % ontleedkunde te 
Zl>!taü*> en heeft ver-
scfteadene werken nagelaten, 
waarvande voornaamste zijn : 
JL*, ptof*ri*> enz. Ifcm-
'Jf^ 1599. ~ V %«öi,-
ff 20V? ™°rèi, enz. lïelL 
Wadt, I5SO, in 8.vo__3 to 

f&J30*?? H™burgi, anni\\ 

B8CLEn(J0AïiNEsHESDWI 
'raadsheer des keizers • 
,vah AenkentvoïSt\anilW 
/koninklijk gescWedschrf 
van Zweden, en W * 
,a«.in.a«>..gMclued"« 

e„ overleed « J J 
ontving jaa rw# r s o

t e . 
schillende • J » » ^ . , 
.andere van ^ g ^ . -
en vaii de kora J z to 

beroepen haJ.^.B ; 1 , 
naamste ,werto» ^ 
Commentation®J: «0 
_-2.° TimuriW{»'^ 

Notitia sancUJ^ ^ 
perii, IGSl,^ .l(tf 
• is veeleer e e n ƒ ^ 
onderwerpen en ^ 
vers, dan e e n e r ^ , ^ 

van het aljsr»111*^ frt̂ »"" 

! ] W , v « M t f w s r , 1577, in I P*»V«**?*!&P' 

5 ° 
BoCKSBEBCHSR (JOAHNBt) , I Ï7J5, in 8' 

mat» — , . jr«-
Bibliogr^o^fP o _ - 0» 

http://XW.ee�


B O C. 467 

delingen, 3 dl.n in 4.°, 
Rostok, 1710. — t'° Com-
mentatio in Gnanr librium 
de jure belli et pacis, 
Straatsburg, 17l£ in 4.Q 

In dit werk doet hij een 
overdreven lof aan den schrij
ver wedervaren, en het werk 
geeft geen zeer groot denk
beeld van den commenta
tor, 

B0CQÜH.1.0T (LAZARUS A N -
DREAS) , te Avallon, in het 
Fransche Departement Yon-
iie, van geringe ouders ge
boren , bragt zijne eerste le
vensjaren in verstrooijing en 
ongeregeldheden door. Eeni-
ge ziekten, die hij onder
ging, bragten hem tot gods
dienstige gevoelens; maar 
zoodra het gevaar voorbij 
was, keerde hij tot zijne 
slechte gewoonten terug. In 
1670 volgde hij in den ou
derdom van 23 jaren den 
Heer DE NOINTEÏ. op deszelfs 
gezantschap naar Ronstan-
ïinopel. ïn Frankrijk te
ruggekeerd, werd hij t&Di-
jon als advokaat toegelaten, 
en wijdde zich niet denzelf
den ijver aan het vermaak 
en aan de studie toe. Ge
lukkige ingevingen deden 
hem echter dikwijls het ge
vaar der levenswijze gevoe
len, welke hij leidde; hij 
besloot er van af te zien, 
«n werd in dit besluit be
vestigd door zijn broeder, 
"»*> een Religieus der orde 
van den heiligen FBAKCISCUS 

E 

was. Hij omhelsde den jrees-
telijken staat. Zijn B ^ S " 
benoemde hem tot JPastn 
van ChAtelnx, daarna Z 
Kanomk van Avallon, «! 
vertrouwde hem verschillen
de lasten toe, waarvan hii 
zich steeds met veel ijves 
kweet. Hij overleed in 1728 
in den ouderdom van 80 ja
ren. Hij had eenigen tijd 
te Fort-Royal doorgebragt, 
alwaar hij zich in deletter* 
kunde en de godgeleerdheid 
geoefend had. Men heeft van 
hem: 1.° Verscheidene boek-
deelen met Homeliën, en 
andere stichtelijke werken. 
BOCQÜIM,OT schonk dezelve 
aan de drukkers, en bepaal
de zelf den prijs van elk 
exemplaar, opdat de armen 
het zich ook zouden kunnen 
aanschaffen. — %° Traite 
sur la liturgie (Ver/tande-
hng over de Kerkgebruiken), 
m S.% P«^jrV, 1701, een 
voor de vrienden van kerke
lijke oudheden, geleerd, 
zeldzaanren belangrijk boek, 
7* 3'H™loire du c/teva-
her RAYABD (Geschiedenis 
tanden ridder RAYAHD), 
m 12.» - • 4.° Brieven en 
andere Verhandelingen. Men 

burgerlijk en crimineel lui-
l™™^*™ Avallon, 1755, 

BOCSKAÏ. — ZleBoSTOAT 
(öTEPHANUS.) 
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een beroemd" Napolitaansch 
geslacht geboren, was een 
wereldlijk abt. UBBANUS VI. 
gaf hem in 1378 het Aarts
bisdom Napels ; doch hij kon 
er geen gerust bezit van ne
men» dan nadat de onwettige 
Paus CIEMENS , en de,ko
ningin JOANNA er uit ver
jaagd waren. Daar deze 
laatste kort daarna de stad 
had ingenomen, zoo werd 
BOCZUTUS van zijn Aartsbis
dom en zijne goederen be
roofd, en na eindelijk lan
gen tijd rondgezworven te 
hebben en bij zijne vrienden 
verborgen te zijn geweest, 
werd hij ontdekt en aange
houden. Door behulp van 
NICOLAAS UKSINO , graaf van 
Nole, kwam hij echter uit 
- ? ^ g e n i s > en begaf zich 
m 1379 naarJRome. URBA-
NÜS zond hem/in hetzelfde 

-jaar nog naar Milane. al
waar hij aan den Burggraaf 
^AÏ-EAS , dispensatie gaf, 
om zijne naaste bloedver
wante CATHARINA , de doch
tervan den Hertog BJEENA-
£9Nj te huwen. IVadat de 
koningin JQANNA gedood was, 
ham BOCZUTUS. andermaal 
bezit van zijn Aartsbisdom, 
doch had er niet lang genot 
Tan» daar hij den 25 Mei 
JoSo reeds overleed. 

BODE , (CHEISTOFFEI, AU
GUSTUS), Hoogleeraar te 
MeMstadt) beroemd door 
«ijne diepe ervarenheid in 
«e gewijde letterkunde, en 
«oor het groot aantal talen, 

Welke hij geleerd had, wu 
in 1722 te Wernigerode, in 
Neder-Saksen^émn. Hij 
Was bijha al de Oostersche 
talen meester; verstond het 
Arabisch, Syrisch, Ckl-
deeuwsch, Samaritaansèj 
Ètiopisch, en het He-
breeuwsch der B.èlijnea. 
Deze studie kostte hem j; 
slechts achttien maandeuWj 
heipzig ioorgehragt. Bij* : 
kennis dier talen voegde 
in het verroJg nog die van \\& 
Armenisch, het Koptisch & 
het Turksch, en haivoff 
de beüe laatste geenenme» 
ter. Zijne vaste \voonp]38»( 
te Helmsladt hebbende, *; 
waar hij eenen leerstoel èa • 
wijsbegeerte bekleedde, ea, 
alwaar hij eene c u r ^ f 

de Oostersche talen V£ ; 
opend, w e i g e r ^ £ , 
leerstoel voor é ^ J J | 
aan de Universiteit^. 
* » , e n h e t a a n ^ t : 

tement hetwelk? "Jjfe, 
bonden was. Hij s 1 " ^ 
7 Maart 17 6 J p e , : 
roerte, en het taI«JK 

ken na, w a a r v a n ^ , 
Vertalingene 

gen van het i> W"J^,A, 
vient, nit ^ }$M 
Perzisch, A r ^ A ^ ; 

enz. zijn. W n e e ^ 
boven in het hcht & » -
Pseudo-cnttca'iw^fr 
qeliana, Balie,< ^ir 
f.o,eenWerk, J J e 
„ene, welke *<* fol^ ; 

Ieoefeningderhed| isi 

bezig houden,onmej£*t 
hetzelve is eene er» 
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werken van Mo*- en BEN- I 
GEB. ' 

BODE (JOANNES JOACHIM 
CHRISTOFJFEL) , in 1730 te 
Brunswijk geboren, waar 
zijn. vader soldaat was , en 
later als steenbakker té, 
Seh'öppenstiidt op eene be-
krompene wijze zijn bestaan 
Verdiende. Tot boerenarlbeid 
was de jonge BODE te zwak, 
even zoo min scheen hij tot 
ganzenhoeder geschikt te 
zijn, en overal werd hij steeds 
de domme CMIISTOFFÉI. 
genoemd. De ïdeine meen
de echter tot iets veel ver-
heveners hestemd te zijn, 
voornamelijk gevoelde hij 
neiging voor de toonkunst, 
en daar de broeder zijns va
ders toch eenigzins vermo
gend was, zoo hield hij ge
stadig bij denzelven aan, 
hem toch muzijk te laten 
leeren. Deze, het gemaal 
moede, en de spreuk van 
GEM.ERT indachtig: Mir 
GüRdBS Ut mir ffar nicht 
bmnge, der komtnt durch sei-
ne Dummheit fort, betaalde 
voor hem bij den stads-mu-
sïcus KROJJC in BrunswtjA 
het leergeld. Nu was de 
jonge boeren-knaap leerling 
in de toonkunst, doch tege
lijkertijd , moest hij zich 
huisknechts - diensten laten 
welgevallen. Hij bragt het 
echter zeer ver in de mu
zijk, en wist de meeste in-
sitnmehtentebespelen. Toen 
bÜ Hautboist was gewogen, 

huwde hij met een-jong» 
schoon, doch zeer atni meis-, 
j e , welke stap hem dikwerf 
in geld-verlegenheid b ï agt. 
In 1750 ging BODE, vrouw 
en kinderen achterlatende > 
voor een jaar naar Helm-
stadt, alwaar hij bij den 
kamer-musicus STOM , on-

i derrigt in de Basson ontving. 
Een student aldaar, SCHLU-
BECK genaamd, dien hij on-
derrigtte, nam hem in zijne 
woning op, en maakte hem 
met de Italiaansche en I»a-
tijnsche taal, en (door STOCK-
HAÜSEN) met de theorie der 
sehoone kunsten en met de 
Engelsche taal bekend. Van 
Melmstadt begaf hij zich 
naar Celïé, al waar 'eene aan
stekende ziekte, hém van zij
ne vrouw en drie geliefde 
kinderen beroofde. Daarop 
ging hij naar Hamburg, al
waar hij zich op een tooneel 
bevond , dat met zijne talen
ten strookte. Hij vertaalde* 
Romans en tooneelstukken, 
trad in de vrijmetselaars
orde, welker aangelegenhe
den te bevorderen, hij later 
tot de hoofdbezigheid zijns 
levens maakte, zoodanig 
zelfs, dat de Èht BARRÜEÏ> 
hem beschuldigt, een der
genen te zijn, die het meest 
tot de bevordering yah de 
sekte der llluminês hebben 
toegebragt, en eenen der ij
verigste voorstanders van 
WEISHAÜPT te zijn geweest 
In de jaren 1762 en 1763 
toestuurde hii met beleid ek 
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omzïgtigheid de uitgave van
den Hamburger Correspon» 
dent. In het jaar 1765 scheen 
ïiet geluk hem op eené zeld
zame wijze te begunstigen, 
want eenê zijner kweekelin-
gén, een bloejjend en zeer 
rijk meisje, kwam hem •> 

': juist toen hij voor eenen 
vriend, om hare hand wilde 
gaan vragen, onverwacht te 
gemoet j, en bood zich zelve 
aan den werver aan. jMet 
haar bragt BODE nu geluk
kige dagen 'door, doch he
laas slechts weinige, want 
na een snel vervlogen jaar, 
stierf zij , na eenen origeluk-
Irigeh val van het paard, in 
zijne armen. BODE was door 
haar m universelen erfge-
naamjjenoemd, hij ïietechter, 
d m deelen van .haar groot 

yerwanten over € t t Behield 

ireW e ld t e n nitv°<* 
« c e r ' P n 0 m . n a m e I , J f c l , o e k -en ™. i n ""gever te zijn, 

MuS*' «»n eenen hoek-
*£!^I^ t^Ieerden op t* 

t e n l # fhnftenen wel 
g^Pordeele der schavers 
^zorgen zonde. Het eiste 
« U l t d e boekdrnkkerif 
j an BODE W as L E S S I N G ' ! 

M * * w poch BODE waren , 

in het liande/rat ervareii, 
en om deze reden moest dat 
schoone plan mislukken. Ja 
het jaar 1778 wïgde BODE 
de weduwe van BEMSIOHP , 
als zaakverzorger miWei-
mar, in welke EetrekkingVij 
in 1793 overleed-Hefchofwi 
Meiningen, had BODE wk'« 
raad, dat van Gothaiib-
gatieraad, en dat van Dn*; 

! *ta<//, tot geJieimraadW 
noemd. Zulk een mm w 
et van den dommen Cmü 
TOFFEL geworden. Geluk' 
Jrige vertalingen van oor
spronkelijke werken, voor
namelijk der Engelschen, 
verwierven BODE , onder« 
schrijvers van D'uifscMm. 
eenen bijzonderen roem. 1% 
ne' voornaamste vertalingen 
zijn, die van:YoVof\ 
timenteelereis.~M" 

_- de '.PrediUiit^^ ' 

een beroemde D - j g g 
rekundige, denW«V 
1 7 4 7 t e S f l « ^ « 

vroegste j e ^ / * „ « 
! dige .wetenschappen rf 

voorzeide in den o»** 
van 1 9 j a r e n e e n e j ! 
duistering. D»»* g e 
leerde landgenooten JDE 

moedigd, en aan ^.^ 
in defzelfe WerfczaJ" 
verbonden, maakte »J.EiJ 
snelle vorderingen, ^ ^ 
in 1772 als s te f f^ 
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der Akademie ran Berlijn 
aangenomen. Tien jaren 
daarna werd hij als lid bij 
dezelve toegelaten. Toen hij 
zich in 1798 met de be
roemdste Duitsche sterre-
kundigen vereenigde, die 
zich volgens den raad van 
LALANDE, te Gotha verza
meld hadden, waarvan het 
observatorium voor de ster
rekundige werkzaamheden 
zoo geschikt is , , vermeer
derde de koning van Pruis* 
sen de hem vroeger reeds 
verleende jaarwedde met 600 
guldens. BODE heeft een 
groot aantal belangrijke ster
rekundige werken in het 
licht gegeven, waarvan de 
voornaamste zijn: 1.° Die 
üstronomisc/ien Jahrbücher 
{Be sterrekundige Jaarboe
ken) een voor eiken sterre-
kundige onmisbaar werk.— 
2.° Entwürfder astronomi-
schen Wissenschaften (Ont
werp der sterrekundige we
tenschappen). BODE over
leed te herlijn » den 24 No
vember 1826. 

BODENSTEIN. — Zie CARI.-
STADT. 

BODENSTEIN ( ADAM \ de 
zoon van denberuchten CARI.-
ETADT, een geneesheer, in 
1577 p Bazel overleden, 
Was een groote voorstander 
der leer van PARACELSÜS, 
hij vertaalde zijne werken, 
wi vervaardigde op dien 
schrijver aanteekeningen, 

E 

welke door da geneeshee-
ren zijnet sekte zeer op prijs. 
werden gesteld, maar wijl 
deze sekte tegenwoordig zeer 
gering in getal i s , worden, 
zij zulks veel minder door 
de hedendaagsche artsen. 

BODIN (JpANNEs), te An-
gers in 1630 geboren, be
oefende de regtsgeleerdheid 
te Toulouse, kwam vervol
gens te Parijs, alwaar hij 
als advokaafc bij het parle-: 
ment werd aangenomen. KA-
REII IX. maakte van zijnen 
dienst gebruik, in hoeda
nigheid yan zijnen prokureuc 
in de zaken, die de Nor-
mandijsche wouden betrof
fen. Hij was in 1571 re
kwestmeester en raadsheer 
van den hertog van ALEN--
§ON. Daar hij de gunst van 
koning HENDRIK I II . had 
verworven, zoo liet deze 
vorst MiCHAëi, DEI.A SERRE, 
om een schotschrift, dat hij 
tegen BODIN had vervaar
digd , gevangen nemen, en 
hem op levensstraf verbie
den, hetzelve in het licht 
te geven. Nadat BODIN zij
nen invloed by HENDRIK ver
loren had, volgde hij in 
1579 en in 1582 den hertog 
van AIEN^ON naar Engeland, 
Men onderwees toenmaals, 
openlijk aan de Universiteit 
van. Camlridge zijn werk 
Over de Republiek, te Pa
rijs in 1576 in fol.gedrukt, 
en door hem zelve in het 
.Latijn vertaald» zoo als de 

e 4 ' . •..' ".-.,'•.' -
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titel Öefc Etnische uitgave 
van 1603, zulks te kennen 
geeft: JOAN.BOBINI5 de Re-
$ullicti, j UK 6 ap ip$o 'in 
ittiimm eouverso, in ioï. 
lu dit Werk staaft BÖDIN 
jzijne grondbeginselen door 
Voorbeelden uit de geschie
denissen aller volken ont
leend* De geleerde aanmer* 
kingen zijn in hetzelve met 
«vinder kunst aangebragt» 
•dan in den geen der mi-
ten , waarmede men het Ver
geleken heeft, en dat aan 
hetzelve Welligt het bestaan 
heeft gegeven. .Men vindt 
er vele gevaarlijke , valsche 
«a. het Christendom beleè-

C C V^af^ hebben 

• g e n d e w e r 5 > ^ ^ V o l -

'*>4.to ml VJ*>nm* 

thodkïh f™m d e t d a n m e ' 
leerï * T e W i a d e n <*er ge-

iicpft J d e z e overladen 

dikwerf l i r ^ T ^ r ^ 

S l e t H?m der ^ » d -
fl»,£ J l e n ' m z n werk 

^eld. Het stelsel der luchV 
«trekjn, van den president 

* e K 0vergenonien. -*, 2,0 

Beptaphmerm è édilii 
rerum sublkka atcams, 
ook wei de Mmirlijh 
Godsdienst (Mmüisme) 

,vün BODIN gènoeml', eett 
handschrift, waarin hij dra 
natuurlijken en Joodsckn: 

godsdienst tegen denClnw 
telijkèrt doet pleiten, l^m 
afkeerigheid voor dezealaaf' 
ste, die hem de onwedetl̂ -1 
baarste leerstellingen deslj 
verwerpen, belette hem nis 
eene menigte brjgeloovif 
dwalingen aan te nemen; 
zijn. Naturalisme is vol van 
dezelve. ïti zijne. Demon-
st'raüon èwngèlique heeft 
de Heer HIJET, on tegen-
sprekelijke bewijzen van Je 
onkunde erf kwade twmvgt-
Ie verd, welke in deze Ver
handeling van Ban»**" 
schen. - 3 . ° & ^ f 
mande, ou ' T ^ M f ' f 
der» (De AMti«»f*. : 
tttiir der duivAthv™' [ 

handeling^ over de W* 

jtt naars), Parys, «J1» 
'4,to, men ziet et i»i 
die man, welke tenop 
van de godsdiensttP « J 
heden zoo ongeloovii*J 
echter niet aan het b» J 
der duivelen,, n f J; Jt 
omgang, welken ' 
en bedorvene Dienscne» 2 

hen konden hebben, »« 
de; hij haalt zelft W^,. 
beelden aan, onite^ t 
zen^a t^dedmve l l j ^ 
doet, om ons djt * « 

dat er noch tf J;. ken, dat er «» - - . ^ 
noch toovenaar» noi fC 
ge tooverkracht .&«**'• 
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voegt er bij , dat zulks een 
der waarschijnlijkste mid-. 
delen i s , om deszelfs rijk 
uit te breiden (Zie BROWN 
— THOMAS —) •— 4.° Thea-
trum naturen, Lyony 1556, 
ïn8.vo, dat verboden werd, 
en niet zeer algemeen is. 
Hij overleed in 1596, te 
Laon, alwaar hij prokureur 
des konings was, aan de 
pest. In 1576, afgevaar
digde des burgerstands van 
Vermandois bij de staten,, 
heeft hij zich steeds tegen 
het hof aangekant* In het 
vervolg maakte hij van zij
nen invloed gebruik, wel
ke hij te Laon had, om 
deze stad zich ten gunste 
der Ugue te doen verkla
ren. Hij herstelde dit on-
regt door de Laonnezen tot 
de gehoorzaamheid aan HEN-
BRIK IV. terug te brengen. 
BODIN was levendig, stout, 
ondernemend, nu een ijverig 
verdediger der monarchie, 
dan een overdreven republi
kein. Zijne kundigheden wa
ren noch diep, noch bondig. 
Openlijk begunstigde hij de 
Hugenooten. Sommige schrij
vers hebben beweerd, dat hij 
een Jood was, omdat hij in 
eene Zamenspraak over de 
godsdiensten, die niet ge
drukt i s , den voorrang aan 
den Joodschen godsdienst 
geeft, en wijl hij in zijne 
Republiek, JESUS CHFJSTÜS 
«iet eenmaal genoemd heeftf; 
«igenlijk gezegd had hij vol-
Strekt geenen godsdienst, 

en niet zonder grond heeft 
men hem van godverzaking 
beschuldigd. 

BODIN (JOANNES FRANCXS-
tfus), oud bijzonder ontvan- ,." 
ger te Sanmur, en afge
vaardigde van Maine en Loi~ 
re werd in 1766 te Angers 
geboren, en overleed in Fe
bruari) 1829, corresponde
rend l id van het Instituut 
en van de koninklijke maat
schappij der oudheidkenners 
van jRrankHjk, was reeds 
vroeg de administrative loop
baan ingegaan, en besteed
de den tijd, dien hem de
zelve overliet aan letterkun
dige werkzaamheden. Hij 
oefende zich ook in eenige 
kunstvakken , voornamelijk 
de bouwkunde , voor welke 
hij eene» bijzonderen lust 
gevoelde, en hij leverde in 
1796 aan het Nationaal In
stituut zijne bijdragen tot 
het plan van een zegetee-
ken, hetwelk ter eere van 
de Fransche wapenen moest 
worden opgerigt. De staat
kundige gevoelens, welke 
BODIN aankleefde, deden hem 
in 1815 zijnen ontvangers-
post verliezen} en niet zon
der vele tegenkanting van 
de zijde van het ministerie, 
werd hij in 1820 als afge
vaardigde van het Departè-
ment Maine -en*Loire, tot 
de kies-kamer toegelaten. 
Behalve eenige stukken in 
de verzameling der Cclti-

I sche akademie gedrukt, en 
e 5 •.•_-.. 
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het 3.e deel (1821) der Ge
denkschriften van de ko
ninklijke maatschappij van 
Oudheidkundigen van Prank-
rijb i heeft men van hem: 
1° Recherches historiques 
sur la vitte de Saumur, 
etc. (Geschiedkundige na-* 
sporingen over de stad Smt* 
mur enz.) Saumur, 1812 — 
IS15, 2 dl,n in 8.°, met 
platen door den schrijver 
geteekend. 2.° 'Recherches 
historiques sur TAnjou et 
*es manymens (GeschiedJiun* 
dige nasporingen over An-
jou en de ffedenkteehenen 
wn hetzelve) ibid. 1821 — 
I I 2 2 . - 2 dl.n i n s . v o -
* L „ t r e s h mes commet' 

H L " 1 8 2 2 dieven aan \ 

^SngeTTnen^de 

gr, in 8.vo —1822 

Vwmuide in nrrr-e««*Me 

feS *ï W ? l k e Provincie 
i n J S g e b 0 r e h w » s - Reeds 
S T l w°egste jeugd had „ 

^geS d T r 0 p d e S t U f i e 

e e i " , *n .*» wetenschappen 

| e m a a l t # H i j werd religi-

S s . e n , w i j d d e z i c h « n ; 

£r.,-ft*fenuiSr d e r heilige 

**** nagelaten onder den 

upistohm, non sobHam & 
r%rwit spiritwm. ' I 

BoDtEy (Sif Tmm), m 
Engelsch edelman, in 1544 
te Exetèr gekau. Bij" de 
komst der koningin MARW 

;. tot den troon, begaJtójzicft 
naar Gerieve. Ondei tu-
ZAJBETH teruggekeerd, W 
hij door die koningin, met 
verschillende gewigtjge on-
derhandeljngen , bij ,& 
Duitsche Torsten en toi 
JVederlandsche staten betóf 
Hij onttrok zich verrolgei 
aan het.gewpel der staaft; 
zaken, om zich uitsfoited 
aan de kunsten en jeeWk-, 
schappen toe <te wijden, 
waarvan hij een ijverig be
vorderaar weid. Hg over
leed in 1612, na aan* 
Universiteit V a n ^ / ^ J 
Bibliotheek te hebben r 
maakt, w e l k e ^ S -
woordig mbJftSi ! 
noemt. HYDE WJ J •„ ; 

de C^^tln. 
Uit erkentenis * j g ^ 
deze geleerde n ^ g : 
jaarigks zijne foto» 
spreken. 

B0DMEB(SAMël.)f^,/ 
ker van beroep, t k„r 

legde zich OP ^ '» ^ 
de toe, ^ J f ' iaait vaardiging b e l a s t e ^ , 
van den staat: van'• 0 
de verschillende i^J» 
Zwitserland, m % ds 
de werkzaamheden ^ e 

aanlegging eener ^ 
bedding Joor.tL,fB 

werk, <fct <*»» u,f* 
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landstreek van overstroo-
mingen en moeras - dampen 
beveiligde. In de handves
ten van Bern worden de 
werken van BODMER be
waard. Hij stierf in 1721. 

BODMER (JOANNES JACO-
BÜS), een beroemde Hoog-
duitsche dichter "en letter
kundige) werd in 1698 te 
Grajensee bij Ziirich, ge* 
horen. Hij werd door zij
nen vader, die een Predi
kant was, evenzeer tot het 
Predikambt en later tot den 
handel bestemd. Dan tot 
beide gevoelde de jonge 
BODMER geene neiging, hij 
vond enkel behagen in dicht
kunde, en geschiedkundige 
wetenschappen* BODMER had 
de Fransche, Italiaansche 
en Engelsche letterkunde 
beoefend, en des te meer 
tooest hem de toenmalige 
armoede en het smaakgehrek 
dér Duilsche in het oog, 
vallen. Hij dacht zich ver
dienstelijk te maken, wan
neer hij als bevorderaar en 
verbeteraar derzelve optrad. 
Te dien einde verbond hij 
zich met BREITINGER, en 
andere jonge geleerden, en 
trad in 1781 met een nieuw 
tijdschrift Viscurse der Ma
ler in het licht, waarin 
eenige Duitsche dichters, 
Welke toenmaals in groot 
aanzien stonden, voor de 
*egtbank eener nieuwe kri
tiek betrokken werden. Hoe-
Wel de kritiek dezer jonge 

lieden deels te ongegrond 
was, deels te ver ging (hij 
verwierp bijv. het rijm ge-
heel en al, en veroordeelde 
HANS SACHS zonder gena
de) , zoo baarde dezelve toch 
opzien, aan welker hoofd 
GOTTSCHED stond. Wijl bei
de partijen, de Zwitsersche 
en die van GOTTSCHED, el
kander zochten te overtref
fen , zoo werkten beide aan 
de voorbereiding van een 
luisterrijk tijdvak in de 
Hoogduitsche letterkunde. — 
In het jaar 1725 verkreeg 
BODMER den leerstoel der 
Zwitsersche geschiedenis in 
zijn vaderland, in 1737 werd 
hij lid van den grooten 
raad te Zurich^ in welken; 
hij tot het algemeene nut 
werkte. In het jaar 1775 
legde hij zijn hoog!eeraars-
ambt, na hetzelve 5,0 jaren 
bekleed te hebben, neder, 
om hetzelve aan zijnen ge
liefden leerling JOANNES 
JUSZH te zien opdragen. 
BODMER overleed in 1783 te 
Zniricli. Hij was niet al
leen een kunstregter en let
terkundige , maar trad ook 
zelfs • als geschiedschrijver 
en dichter op. Hoewel hij 
in het laatste vak geen den 
beroemdste i s , zoo als ons 
zijne Noachide, zijne Ver
talingen van ÏÏÓMJBMUS » 
AroLLoxivs en MILTOX 
enz. bewijzen, zoo verwierf 
hij toch door de uitgave van 
oude vaderlandsche dichters 
(hij vond het eerst te üfo» 
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7wn~Ems het Nïbèhmgen-
Lied weder) zoo als van 
MANES, van OPIZ van WER-
KECKE ^ en door zijne kriti
sche dichtkunst groote ver
diensten. 

. BODONI (JoANNES BAPTIS-
TA) , een beroemde Italiaan-
«che boekdrukker, in 1740 
te Saluzzo in Piemont^ ge
boren , overleed te Parmet 
den 30 November 1813. De-

, ze dikwerf gelukkige me
dedinger der Franschè Di-
BOT'S werd reeds Vroegtijdig 
Biet eene levendige zucht. 
*oor de boekdrukkunst be-

SLT'tt over de her t°g" 
# 22 SKg1 tukken 

<len ^ gedrukt gewor* ^ T d o o \ 1 7 9 0 ^ 
«iffheid v«ï • d e edelmoe-

t e Z O r f f è o e v v S h ï j d e m e e s -

a p n roen i ^ 

voöra? * e , e r s t e P*oef droeg 

c f f i E d e i \v e r z a ,n«lingvan 
R i c h t e n bij het huwlijk 

? M « a * . C w m M ADE-

»w- «te den der staten van 

den koning van Sardienii 
bragten dett joagea vorst hare 
hulde < in 26 verschillende 
talen. De verscheidenheid 
en fraaiheid der letas in 
het Latijn, Syrisch, Se-
breeuwsch, Chaldeeuwsch, 
Samaritaansch, Griekse, 
Etruscisch, Teutoniri, 
Joodsch , Perzisch , RaB-
bijnsch , EstfanheJisch,; 
Armeniseh, Hoogduiisèf 
Btachmanisch, Slavonisé 
Russisch, Thibetaanschy 
IUyrisch, Gottisch, Goor-
sisch, Arabisch , Pheni-
cisen, Koptisch, Twksch 
<en Palmyrisch, deden ge
heel Ewopu. verbaasd staan, 
en wekten de aandacht allM 
geleerden op. Aldebenufl-
naars van het schoone>' 
nen de prachtige fa* B* 
NI geleverde n¥reBf 

-HosBBO»., Vi*w«' " 
RATIUS, Bon*"!. X 
MINE, e n z . b e ^ J ? 

in fol. ,en zme J J 

sa, Parma, 1»"J« IfI1, Het i s vveUigtteb^ 
dat BODONI zulk eene J ; 
te pracht-uitgaven h ^ ( 
leverd, en ^ " f „Ja-
op waarlijk nu ^ 
ven, he tz i j . d o o

n
r l

] > ' 
dige naspormgen v» * 
lijk de schrijvers," 
door ophelderingen J pe 

ken, heeft :«egd<f#BJïB 
uitgaven van BODOM^. 

b'j zijn Ieren zeer u» 



B O D . -

taald; dit was ook eene 
edele wijze, om eenen zoo 
bekwamen kunstenaar aan-
temoedigen; maar sedert zij
nen dood dalen de prijzen 
zijner schoonste uitgaven 
aanhoudend, eene belangrij
ke les voor de erfgenamen 
zijner talenten; ondanks al
lerlei aanmoedigingen aan 
BODONI verleend, werkte de
ze drukker meer voor zijnen 
yoem dan zijne fortuin -, Nx-
roiiEÓN schonk hem eene 
jaarwedde van 3000 fran
ken, en kort daarna voegde 
hij bij dit gunstbewijs nog 
eene gratificatie van 18,000 
franken. BonoNi wist ook 
te schrijven over de kunst, 
die hem beroemd heeft ge
maakt. Reeds in 1785 gaf 
hij eenen Brief aan den 
Markgraaf DE CUBIÉRE in 
4.° in het licht, bijzonder
heden over zijne tijpographi-
sche werkzaamheden bevat
tende, waarvan er slechts 
een zeer gering getal exem
plaren opgelegd werd. Lan
gen tijd ging hij met het 
denkbeeld zwanger, om ee
ne algemeene Proeve van 
de onnoemelijke reeks zij
ner schoone letters te leve
ren. De drift voor het 
schoone noodzaakte hem ge
stadig deze belangrijke on
derneming uittestellen. Zij
ne achtbare weduwe heeft 
dit werk geleverd onder den 
titel van Manual ttpografi-
co dei camliere GlAMBAX-
MSTA BODOKI, Parma, 1818 

BOE. ,m 
belangrijke bijzonderheden 
over BonoNi, in het werk 
door JOZEF DE LAMA, aan 
zijne gedachtenis toegewijd , 
en door de tijdrekenkundige 
Catalogus zijner uitgaven ge-.' 
volgd, Parma j 1816, 2 dl.n 
in 4.° , in het Italiaansch» 

BODOBI. — Zie BAÜDORI. 

BOEKHORST of BEUKHORST, 
eene oude adellijke Holland-
sche familie, ontleent haren 
naam van de heerlijkheid 
BOEKHORST, in de nabij
heid van Ledden. Deze 
familife heeft Zich van tijd 
tot tijd met de adellijkste 
huizen verbonden. De eer
ste , welken men in de lands-
geschiedenissen vindt, ïg 
FLORIS VAN DEN BOEKHORST, 
Ridder, die in 1320 alge
meen bewindhebber der kei
zerin MARGARETHA was. DIÉ 
geslacht is in 1669 uitge
storven door den dood van 
AMEMS VAN DEN BOEKHORST , 
Heer van Wimmenum, voor
zitter der Hollandsche ede
len, president van den pro
vincialen staatsraad, groot
meester der waterwerken en 
bosschen, curator .der Leid-
sche AJkademie, en hoofd
schout en dijkgraaf van 
Rijnland, 

RJEKHORST (JOANNESVAN), 
bijgenaamd Lange JAN^ een 
beroemd schilder te Muns
ter in Ï610 geboren. Zijne 
voornaamste schilderstukken 
zijn voor de kerken van 
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Antwerpen, Rijssel, Gend, 
Brugge enz. vervaardigd; 
men heeft zijrt koloriet met 
.dat van RUBENS en VAN 
DIJK vergeleken. 

v BOEKHORST (JOANNES VAN) , 
in 1.661; te Boetinchem;} 
in de Provincie Gelderland, 
geboren, stak,,, nog zeer 
jong' zijnde haai' Londen o-
ver, werkte bij KNEM,ER, 
een' portret-schilder, ver
vaardigde ver.scheideneschil-
derijën voor den Hertog van 
Pembroke; kwam in DuitscJt-
land, oefende zijn talent 
voor het portret- schilderen 
aan het hof van Branden-
| ^ u i t » en overleed in 

diegene, WeJken i^T™' 
tijdln het blirJ* hT 
nm o* ?? , oud«eid kun-
" m z i n T S e i i ? * z °° niet 
£ ? f e V x ^ b r e i d e genie, 
a a l e n n ï i n s ^ o m h e t | r o o t e 
S . e n ^ e Uitgebreidheid 2 n e r k u d i g h e d » n j h e t b . . . 
j ; «"sluuend gezag, dat 
ffft Seheeskimdig stelsel 

«n^grensdehroem, dien hij 
f d u"*de *D» Wen heeft 
genoten, werd den 31 De
cember 166S, te * W £ 0 « * 
n,J beijden geboren. Zjiri 
*ader, die predikant van 
Jat dorp en zeer ervaren 
f de Grieksche, Latijn
s e e n H e ] W P M ' , -V" 

en Hebreemvsche hu 

" terkundeenindefechie. 
dems W as , bestemdezifnea 
W , om hem k zijne be-
aiemng te Vervangen, en 
legde zich vroegtijdig toe, 
om hem eene tot daUMo 
gepaste opvoeding te geven; 
«V jonge HERMAN, meteen 
buitengewoon geheugen, en 

II m e t eeneh geest vanorfe 
begaafd, beantwoordde ml 

Il zijne zorg; alvorens elf jt 
I ren bereikt te hebben, vet! 
f stond i/// Aef Griekshk «tï 

Latijn. Éene kwaadaardige 
zweer aan de linker «dij ij 
•waarmede hij toenmaals werd 
aangetast, en tegen weli/ 
hij gedurende vier jaren, 
alle hulpmiddelen der ge
neeskunde uitputte, boeze/a-
de hem -den eersten Jw' 
voor • deze ' wetenscis/ >*• 
De- proefneming w}™ 
men vruchtelow tot 'l°e 

genezing had aangerend» , 
moede j liet )%&>-W 
middelen varen, hetbj^-
de gedeelte enkel nieU'jn. 
-eigen water, vaarintaj^ 
had opgelost, badende,•« 

genas, hetzij fa*®*!-
voudige weldaad wn het ? 
houden van al te -ynkkeW • 
de geneesmiddelen, WJ 
door eene verandering ;J 
ke zijne «ntluikendej^ 
lingsjaren in rijn O 
weeg bragten. « 1 % . 
hij l a a r % $ d e » && 
om er Zijne studiën <« i 
volgen, welke scWj.. 
waren. Naauvvehjis* ^ 
aldaar aangekomen, ^ 
verloor zijnen vader, «fl 
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zonder fortuin; gelukkiglijk 
werd hij door eenen vriend 
zijner familie aan VAN AL
PHEN aanbevolen, die hem 
ondersteunde» Hij wijdde 
zich van toen af met den 
grootsten ijver aan de studie 
toe; bij de kennis van het 
Grieksch en Latijn, voegde 
hij weldra die van het Chal-
deeuwsch, hetHebreeuwsch, 
de algemeene <en kerkelijke 
Geschiedenis enz» Sedert 
1687 bevhjtigde hij zich ook 
met' ijver op de wiskunde. 
In 1688 , in den ouderdom 
van 20 jaren, begon hij o-
penbare bewijzen der wel
sprekendheid te geven, die 
hem moest onderscheiden, 
en der schranderheid, die 
hem tot zulk een groot man 
moest maken. Een toeval 
deed hem omtrent dezen tijd 
van de Godgeleerde studiën 
geheel en al afzien, en tot 
de geneeskundige bepalen, 
daar zulks tevens ten be
wijze kan verstrekken, op 
Welke losse grondslagen het 
geheele gebouw van het Pro-
testantismus rust, en hoe 
onderling verdeeld de voor
naamste aanhangers van het
zelve zijn, In eene jaag-
schuit nam BOEBHAVE deel 
aan een gesprek, dat over 
de gevoelens van SPINOSA 
gevoerd werd; een Onbeken
de , die dat stelsel aanrand
de, werd door BOERHAVE 
gevraagd, of hij SHNOSA 
gelezen had, hetwelk hij 
wet Neen moest Beantwoor
den; over deze vemederin. 

m 

aS 

echter gebelgd, kreet hij 
BOEBHAVE, voor eenen aan
hanger der leer van SPINOSA 
uit , en wist zulks bij het 
gemeen zoo veel ingang te 
doen vinden, dat BOEUHAVEJ 
eerlang voor een Spinosist 
doorging. Deze Besloot nu 
de Theologie te doen varen 
en zich enkel aan de ge
neeskunde toetewij den,' en 
weldra bragt hij het in die 
wetenschap zoo'ver, dat hij 
in 1693 tot Doctor in dezel
ve werd bevorderd, en drie 
aanzienlijke posten aan de 
Universiteit van heijden 
verkreeg; hij werd tegelij
kertijd tot Hoogleeraar in de 
genees-, schei- en kruid-
Icunde Benoemd. Er kwa
men vreemdelingen in me
nigte om zijne lessen aanter 
hooren;, geheelEuropa zond 
hem leerlingen; Hij onder
wees dezelve, moedigde hen 
aan , troostte hen, in hunne 
wederwaardigheden, en ge
nas hen in hunne ziekten. 
De Akademie van Weten
schappen van Parijs en die 
van honden namen hem als 
lid aan. Aan beide deelde 
hij zijne scheikundige ont
dekkingen mede. Europa 
was reeds in het bezit van 
de meeste zijner geschied
kundige Werken. Hij ver-
eenigde in alle, en Vooral 
in .zijne stelregels, de the
orie met de praktijk. De 
geneeskundigen kunnen zij
ne werken niet ontberen. 
De voornaamste derzelve 
zym 1.° Xnstitntiones me« 
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dica, fceijdeh 1713, in S.vo, 
in bijna alJe talen, en zelfs 
door den Mnfti van Kon-
statitinopel in het.Arabisch 
vertolkt. _- 2." Apliorimi 
de cognosoendis et carandis 
mortis,. in 12.mo, . Leijden 
1715, mede in vele talen 
overgezet, en door VAN SWIE-
TEN met comméntariën voor
zien, 5 Dl.n in 4.to __ 3,o 
.Praxis medica sive Com-
mentarius in Aphorimos, 
5 Dl.n i n l2.3no „ 4.° jfg. 
thodus diseendimedicinam, 
•Londen 1726, in 8.v\> ;_-
5.° Dë virihus vftedicamen-
forum, 1740, in 12.™ .._ 
vHc Miment* chemdtö, Pa-
^ ' 0

s y 3 3 , 2 D l . n i n 4 : t o _ 

Jei jdenl76l ,2Dl.nin8.vo 
ï^riia I 7 ^ r i < ' . oculorum, 
Q ° / L / ' i n 12.»10 — 

£?* x / 5 i 3 m i2.ao _ i n ? 
*.„...J.. . J>laWarum forti 

'dtavora 

a'/U t e ' ^ d e z e werken 
lm L *™enhage in 
i»?*' t n

m ** V™etiëin 1766 

;eed den 23 September 1738, 

& A M * ^ » -Wj zijne 
Ju vrouw MAHU Ö n o i -

van 9VAar k t > e e n e *»*«ïn 
£ n | ' ° ° 0 . 0 0 0 Guldens na-
*>tende hij die h , n g e „ tijd 
»«i een bestaan te vinden, 
verphgt was geweest, les 
g de wiskunde te «even 
Men heeft te tó^VX' 

«enkteeken ter eere van 

dezen nieuwen UIPPOCIUTE! 
opgengt, aan den voet van 
netwelke mealeze woorden 
leest, die een weinig naar 
het Heidendom ruiken: Sn-
lutari BoERSAVll gem w-
crum. Zijn roem was w 
ui tgebre id , dat een Sineescl 
Mandar in hem onder & 
eenvoudige opschrift «Mi 

I
l Aan den beroemdenSoMH 
f K £ , M& Europa/ endebin 
kwam hem regtstreeh ï\ 
hand. De verdienste w', 
BOERHAVE heeft echter in,l' 
laatste tijden aanmerkelijk 
hekelingen ondergaan. Of 
der zijne tegenstrevers, fai 
ziek een in de geneeskunil! 
beroemd riian bevonden, ». 
wiens wijze van zien invafe! 
.öpzigtennaauwkeurî scfcjnt); 
daar hij niet eenegtooteaf*] 
renheid in; zijne haft *• 
zuiveren, tlèhfV" , 
kenden- en wegslependen 
stijl vereenigt. »B««»B' 
zegode H e e r R » « « ; : 

Ja••••ZiL\. heeft » «» 
idslagen »• 

fe 'femme), 
haast de gw"; vfelfe 
eenen roem gekg4 ' „ {öI, „ a a r d ie buitengewone» 
t u i n e n moest ge lP e ' . e, 
k e door den hand 1 f » 

Iblik'K g e n , eenen oogen°» i fj 
n a , d o o r e e n i g e n t e g ^ * . 
v e r n i e t i g d worden, v fi 

l a n d e r s ondersteun*» als 

handhaafden d e n » 1 ' ^ 
eenen schat, dien *!' j e n ; / 
hadden op prfl? je° fte 
en indien kooplied^ # 
d e n naam van Bo&M |rf 
aan d e ui terste gw»*e" 
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aarde bragten, de geschikt
ste 'werktuigen waren, om 
zijnen roem . uittebreiden, 
zal men ten minste toe
stemmen , dat dezelve bon
diger en minder verdachte 
waarborgen had kunnen heb
ben. Thans is de begoo
cheling verdwenen; de voor-
regfcen van eenen beknopten 
en welsprekenden stijl, kun
nen in de werken van BOEB-
HAVE de dwalingen niet meer 
goedmaken, waaraan zij ee-
iiigen tijd tot dekkleed heb
ben gediend. De rede van 
de verblinding bevrijd, die 
haar het spoor bijster had 
gemaakt, ontdekt er geen 
enkel groot grondbeginsel in'; 
alles beweegt zich in dezel
ve door kleine, losse of 
slecht vereenigde drijfvede-
ren; het is een gebouw, 
tiit eenen hoop keisteenen 
opgetrokken, dat door den 
minsten schok uit elkander 
stuift. De geneeskundige 
faculteit van Mmtpellier, 
die sedert eenige jaren in
ziet hoe vernielend de grond
slagen van hetzelve zijn , 
tracht er hare kvveekelingen 
met dezelfde liefdadige zorg, 
van te verwijderen, welke 
men voor voorbijgangers zou
de hebben, die in gevaar 
waren van door een huis, 
dat op het punt stond van 
intestorten, verpletterd te 
borden.5* 
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« ^ a ^ l A B R ' l H A M K ; ) ' 

werd te 'sGra^nhage m 
1715 geboren. « , / ^ 
de te Leijden onder «»Tr 
Bros, en werd aldaar ^ 
doctor bevorderd. Ift l 7*J 
begaf hij zich naar Peters 
hurg, alwaar hij tot hoog. 
leeraar m de geneeskunde 
en Ixd van de keizerlijke 
akadenne benoemd werd 
Hij overleed in 1753. Zfine 
werken 2 | n ; , r p e r ^ J m _ 
tiodicta HtPjPöt/nATT 1738 
xn .12.»o - 2.o j a J 
fuctens dictum mpPocMTi 
per corpus consenüens \phu 
lologicè et phisïologici fa 
twtratum,'1745, & s.vo 

BoEST Of BOESMUS (PHI-
MPPUS) Pastoor en kanonik 
te Deventer in 1571, alvo~ 
rens de zoogenaamde Refor
matie" aldaar was doorge
drongen, was te Helmont» 
een open stadje in de pro
vincie Noord-braband, ge
boren, waarom hij ook wel 
VAN HEMSONT werd genoemd. 
Zoodra Opir - IJssel de ge
waande hervorming omhelscf 
had, keerde BOESTIUS haar 
zijne geboorteplaats terug t 
en gaf te 'sÈertogenhosck 
in het licht LiieUus Pré-
eum, sive Precationes Chris-
iianos pro impetrandajide, 
spe èt churitate C/iristiana, 
ook in het JVederduitsch, 
onder den titel van Clirisfe* 
lijk? geleden, om 'ï geloof,, 
de hoóp\ eii de Christelijke 
liefde te verkrijgen. Int dif 

. werkje, dat door Y'iamvak 
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ATCDREAS als een werkje van 
grootè Godsvrucht geprezen 
wordt, doet BOÈSTIUS zich 
als een warme en regtzin-
nige Catholijke kennen, en 
de daaruit voortvloeijende 
ijver doet hem omtrent de 
sektarissen wel eens scherp 
en bijtend zijn. Als keur
der der hoeken, welke ter 
perse 2ouden gelegd wor
den , werden hem ook de 
werken van ERASMUS voor-

- gelegd, Welke men nog te 
Beventèr bewaart, niet de 
veranderingen en scherpe 
hekelingen van BOESWÜS. 

B O E T I E ( S T E P H A N Ü S BE IA.), 

raadsheer bij het parlement 
y*n bordeaux, werd te Sar-
£«£ P r a X den 1 No-
W V 5 3 0 '«MStea: Bij hem g,n d | t W d ^ 

Jeen J T ^ 5 hiJ vms nog geen 14. jaren, of. reeds 
S?lh^^cnet 
heJh!fe d i c h&unde met 
ovjT^&VolS aan- Hij 

S x IJ Bor^au^ Mok-
^ I G N ^ zijn vriend, aan 
Sr11* J 2 1Jn e Bibliotheek 
ï^"7.» verzamelde zqhe 
W ^ i n 8 . v o 1 5 r i . M e n 

« " " ï ï d£zeïve Vertalingen 
iS ï l ï i F r a n s c " ) van ver
l e e n d e werken, van 
É S H O N , . e n ^UTABCimS, 
Maalkundtge verhandeling 
®en? Gedichten, enz. -Vol
gens MONTAÏGNE ZOO IA BoE-

' e * e c h «er veel van moeten 

afdoen. 

Boè'Tiirs (Araowis Muoa.. 
VS ToRQUATUS SEWMSUS), 
uit de familie der Axiaus-
SEN, eene der beroemdste 
van Home, werd, volgtw 
het algemeene gevoelen a 
455 geboren. Hij W<«' 
sul in 487', en staatse* 
van THEODORICH, JEconing 1| 
Ostro - Gotben, wiens 1' 
rede hij bij deszelfs intn 
in Rome had ultgesprokü 
Zijn ijver voor het alge/nee 
he welzijn evenaarde Aie« 
Reiken hij VOOÏ &en Go* 
dienst kza t , en zoo «f 
als men aan zijne .raaf 
vxngen gehoor gaf, nwf 
staat steeds geluklag. « 
onixjS'-en'CöMftuW;/*. 
stelingen van T f l ^ , ' 

tegen hunne i « « g fl" 
aafkantte, V*J g 
ondergang. Op * * h : 
acht ige„verdenb^ f 8 : 

senaat van ^ k j K 1 , 
Verstandhouding J ^ f r 

JUSTINÜS hield, g» e, 
thische totojfi. 

Vader, de aanzien W 
dit lïgchaam m*> ^ 
genis werpen- ^ " ^ 
Se hem naar P J V 
hij, naverscbiHen^, 
riigen tehebbeno fr 
den230ctokr52i a, 

werd. »°€A^ 
men sijn hgpf / fa# 
hiegroevenj iie* ^ 
Twee honderd J^D

 JfJJ 
werd hetzelve, »PW 



B O E . 

liüiTPRAND, koning der liOn-
gobarden, in de Kerk van 
den H. AUGUSTINUS derzelf
de stad overgebragt, welks 
Vorst te zijner eer in die 
kerk een prachtig gedenk-
teeken liet oprigten, het
welk men tegenwoordig nog 
ziet. Keizer OTTO liet hem 
een ander oprigten, op het-
welke men zeer eervolle op
schriften etste. In zijne ge
vangenis schreef . hij zijn 
schoone werk.' De Consolatio 
pMlosopïtice (Over den troost 
der wijsbegeerte). Hij spreekt 
in hetzelve over de Voor
zienigheid , over de Voor
kennis van God, op eene 
wijze, die het eeuwige we
zen waardig is : de wijsbe
geerte van Boè'Tius was 
Godsdienstig en zeer ver
schillende van het ij dele ge
snap der stoïcijnen. Nog 
heeft men van dezen wijs
geer eene Verhandeling over 
de twee naturen in Jjzsus 
CnnrsTUfi, en eene Over 
de Drleëenlieid, in welke hij 
vele uitdrukkingen bezigt 
uit de wijsbegeerte van ARIS-
TOLES ontleend. Men be
weert, dat hij de eersteder 
Latijnen is geweest, die de 
leer van dezen Grïekschen 
wijsgeer op de godgeleerd
heid heeft toegepast. Deze 
verhandelingen zijn voor het 
overige zeer regtzinnig, en 
Kostbare gedenkteekenen van 
hf-t geloof «n den ijver van 
«wn wijsgeer, grooten man 
e n nederige» Christen. De 

Ff 
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verzen van BoëTnjg zijn> zin_ 
rijk en sierhk, tenminste 
w zoo verre, z,) zulks k o n d a 
zynm eene eemv, waarin de 
barbaarschheid zich over alle 
kunsten begon té verspreiden. 
De meest gezochte uitgaven 
van BoëTius zijn de perste 
van JSeurenberg, 1476 j a 
fok, die van Bazel, 1570 
info!., dievanj&e^e», m e ' t 
de aanteekeningen Variorum 
1671, in 8.V0; die jan Pa-
rtjs, ad usum DeïpMni, 
1680, in 4.w : deze laatste 
Ï S zeldzaam eö bevat enkel 
de Verhandeling over den 
troost. De Abt GERVAISE, 
broeder van den Abt van la 
Trappe van dien naam, 
Proost Tan den H. MARTI-
NÜS van Tours, en als Bis
schop van Horen overleden, 
gaf te Parijs in 1715 , het 
leven van Soëïws, met de 
xmtledir.g zijner werken, aan
teekeningen en verhandelin
gen , die tot het wel ver
staan van den tekst van dien 
schrijver zeer nuttig z i j n . 
iQ het licht. Men zie da*! 
enbovendeLatijnscheBibli» 
•«heek van FABRICIÜS III . 

\ D , , C m M « B 15.e deel* 
en het Leven van Boè'Tius\ 

hoofd der vertaling i n hefc 
Engelsen, T a n d e V L o ï 

Heer met goede aanteeke* 
^ögen heeft i„ het Jicht 

I2ften* £ater *«»»«£ mtt aan Boënus den titel 
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ran Heilige, en voegt zijn 
leven bij dat van Paus Jo-
ANNES. Hij zegt, dat zijn 
naam in den kalender van 
FERRARIÜS en in dié van 
eenige bijzondere kerken van 
Italië, onder den 23 Octo-
ber, is opgenomen; het is 

! op dien dag, dat in de kerk 
van den H. PETRUS van Pa-
Dia zijne gedachtenis gevierd 
•wordt. Zie de Acta sanc-
torttm. Tom, VI. Maii, pag. 
707. 

BoëTius (HEÖTOR,) een 
schot, in de zestiende eeuw 
te Dundée uit eene adellijke 

. familie geboren, maakte zich 
bij de geleerden van zijnen 
tijd bemind en geacht. ERAS
MUS spreekt met lof over 
hem. Men heeft van hem 
geschiedkundige werken. 
Het voornaamste is Histo-
riuScotorum, Parijs, 1575. 

BoëTivs EPO , een be
roemd Nederlandsch 'regts-
gbleerAe,teBoorda-HuZvm, 
«en dorp in. de protincië 
Vriesland, in 1529 gebo-
ïen. Hij studeerde te Keu
len, daarna te Leuven , en 
Miaakte zulke vorderingen in 
4e kennis der talen, dat 
hij reeds in den ouderdom 
van twintig jaren HOMEPXJS 
openlijk verklaarde. Daar-
»a onderwees hij niet al
leen in dezelfde stad Lew-
ven, maar ook te Parijs en 
te Nice in Provenee, en 
nadat deze ijdele weetlüst, 
KOO aï« hij zulks zelf be

kent , hemhutotderegfógc 
leerdneid, dan tot de schoo-
ne letteren, dan weder tot 
de godgeleerdheid kl me-
degesleept, zoo bragt \nj 
hem eindelijk tot de leer 
van' CALVINÜS, dien hij t», 
Gelieve ging raadplegen, MI : 
te weten of hij deri»« 
waardig was, dien }%»< 
hoofd eenermmogendepf 
tij, verworven had. M»; 
tij het ongegronde dernM 
msheden eindelijk had k» 
ren inzien, keerde h n » 
den schoot de* Gatholg 
Kerk terug, ^aa\ A e j f : 
t o t d e t e g ^ c n a 
r,iPlrV ïeatseeleerdheid, « 

S n n o e d t e T * 
waar hij onder B * ï 

roemdsteregt^JJad. 
zijnen tijd, p J J ^ 
tfaarna k w a n i V ^ 
terug' ;aSS* l w 

wees tot dat mi ^ 
Hoogleeraren \0pW 
U n i v e r s i t e i t ^ | W 
kozen w e r d , J J g c t e 
daar deze }^Jfat 
Wa* winti)!]* 
rende zeven e ^ 
ren uit „en overig 1B 
reu uii.». •"- . 
denl6NoveW^r'-eS1)itt.!; 
lijk w e r d w d e , ^ 
kerk begraven, ^ r ^ 
vervaardigde gw ^ ge, 

BoëTH corpus t^ 
EPONIS. . jJ^ ' 

Animam «s»**' 
„j^niter. , ^ f 

„en geest z«»en 
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sterven, want hij heeft meer 
dan zestig regtsgeleerde en 
andere Verhandelingen ge
schreven, zoo als onder an
dere Antiquitates ecclesius-
tictz, waarin voorkomen: 
1»° Be jure proventuum ec-
clesiasticorum. — 2>° Be 
antïquitatee Missoe. — 3.° 
Be idolatria. — 4-° Be Me~ 
rarchaecclesiastica» — 5.° 
Be jurcs jubileei et indut-
gentiarum, enz, 

BoETSEiiAAR (WESSBL , Ba
ron VAN DEN) , Heer van As-
peren en Langerah, was de 
zoon van BUTGER VAN DEN 
BOETSELAAR en van BERTHA 
VAN ARKEI.. Hij was het, 
die het verzoekschrift der 
edelen den 5 April 1566,te 
Brussel aan de landvoogdes-
se MARGARETHA van Parma 
aangeboden, onderteekende, 
en die vervolgens verpligt 
was de vlugt te nemen. Hij 
had twee zonen, die ook 
het verzoekschrift hadden 
onderleekend, en die ïn zij
ne ballingschap deelden, 
FLORIS en RUTGER , die in 
1604, in den ouderdom van 
70 jaren overleed. 

B0ETSEI.4AB (EwBUKGA. VAN 
BEN), Abdis van Rijnsburg 
in Holland, en zuster van 
den voorgaande. Zij was het, 
die in de groote kerk van 
Gouda, het glasraam liet 
1'laatsen, waarop de koningin 
*an Seha voor den troon van 
JSAiojiox wordt voorgesteld. 

F 

De knielende koningin is 
het portret dier Abdis, die 
rondom zich de volgende 
wapenschilden heeft: 

Van den kant van ha, 
ren vader: 

van Soetselaar, 
Mol van Xieedbergen, 
Langerah, 
PieAf 

', Rechieren, 
Herlaar, 
Polanen, . 
Appeltern. 

Van den kant van hare 
moeder: 

van Arkei, 
Broekfiuizen, 
Culenborg, 
Haaf ten, 
Xdnden, 
Brederode, 
Bentheim, 
Varik. 

Al deze wapenschilden strek
ken ten bewijs, dat de VAN 
BÖETSELAARS Heeren dier 
plaatsen zijn geweest, of 
met de Heeren derzelve i« 
verbindtenis hebben gestaan. 

BOEUP (JOANNES XE) , te 
Auxerre in 1687 geboren, 
kanonilc en onder-zanger van 
dehoofdkerkd ie r s t ad fS 
«i 1750, als plaatsvervan
ger van LANCEMr, lid' S t 
Akademie yan opschriften 
en schoone letteren van Pa-

verSChe ldene W e r k e t t ; d e 

meest bekende zijn: 1.° jRe-
tl cueti de divers écrits ser-
9 vant è l'éclaircitsewnt dp 
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l'Ustoire de Branie (Ver
zameling van verschillende 
gësckrifieh dienende tot op
heldering der geschiedenis 

\ van Frankrijk), 2 dL» in 
, 12.0, 1738, _^ 2 .a j)isser. 

tations sur Vhistoire eccU-
siasfigüe et civile de Paris 
(Verhandelingen oper de ker
kelijke en burgerlijke ge
schiedenis yun Parijs,), ge
volgd door verscheidene op
helderingen over de geschie
denis van Frankrijk > 3 dl." 
iaJL&ó Hr 3.° TmiïéMsto-
vique et -pratique sur Ie 
chant ecclésiasiique (r.Qe-
scMedkundigë en beoefenen
de verhandeling, over het 

i%o^SiZan^17él> in 
2:- ™J droeg het op aan 

™ I M I L L ? . Aartsbisschop 

hii a* »° U l k *»«*. gemaakt, 

laaf 2 1 9nT het n i e "w Missaal zijner kerk. — 4.° nié-

S ; * msto^A-
2 Z ^f^ohriftenover 

fje^chedenis van Auwer-
le> ' ^ 3 iö 4 > 17^3. — 
* üistoire de 2a ville et 
wlïf, h diocese de Paris 
m hiedenis mn de stad 

n»~$\ ffeheele diocees van 
f f f / ) f 15 dl.n i„ 12.™ 
y' Verscheidene Verhande^ 
t êT»in d e ^gbladen en 
m dé Gedenkschriften der 
akademie, waarvan hij lid 
Was; verspreid. Men beeft 
üem ook vele Oorspronkelijke 
sakken te danken, die hii 
^gespoord, en aaa verschil

lende geleerden medegedeeld 
heeft. De Abt u BOECF 
was een wonder w schran
derheid. Dezelve opbaart 
zich in al zijne wfen, 
maar wordt er dikwerhk\t 
in aangebragt. Hij hield nie( 
op tot in zijnen laatsten le
venstijd de werkzaamste»-
sporingen te doen. ''«* 
scheidene reizen werla«< 
door hem ondernomen, «i 
in de verschillende gei
ten van Frankrijk de ge-
denkteekenen der oudheü 
te onderzoeken. 

BOFFRA.NO (HEMUWJS) , ; 
eenbouwkunstenaaïjdezooi 
vari eenen beeldhouwer f» 
vaft eene zuster van den fr ; 
roemden QUINMILT, W*» ; 
jfeaifw i n l ? ^ « f ' % 7 

SARD zijnde, ö« lsVe ; 
opzigt over Sf> otl. 
berken toebe*^ ^ 
de hij zich «o*» {alen. 
waardig. Door g ^ f c 
ten. werd hij 1» ^„Jt 
Akademie Tan " Ve, 
als lid a a ^ e " ï forsK» 
scheidene Dwtsoje ^ 
verkozen he"1 p3 
böuwkunstenaai', ]jjlt,r 

bouwen vokfsZ,-L«df 
oprigten. Z g n

T
e

T l * 
komt die van J to*^ l B * 
Hij bragt^eencn r 

druk in ziJ"e v0\&^ 
len. Ingénieurea*b & 
Inspecteur der br«gSeB 

http://Boffra.no
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wegen, liet hij een groot aan- n afzonderlijk gedrukt, , , 
tal grachten, sluizen, brug- ^ 
gen en werktuigeljjke wer, BOGAART^ of Bo<umT (A-
len aanleggen. Men heeft DAM) va. 1413 te Dordrerftt 
van dien beroemden bouw- geboren, werd tot zevetuna-
kunstenaar een belangrijk len als rector der Univeisi-
en nuttig werk, ten titel 
voerende: Livre d'Architec
ture (Bouwkundig boek), Pa
rijs, 1745, in fol. met pla
ten. De schrijver ontwik
kelt de grondbeginselen zij
ner kunst, en deelt de plans, 
profils en hoogten mede der 
voornaamste burgerlijke, wa-
terleikundige en werktui-
gelijke werken, die hij in 
Frankrijk en elders heeft 
doen ten uitvoer brengen. 
Met vermaak kan men aan
halen de paleizen van Nancy, 
van Luneville, van la Mal-
grange, in Lotharingen, de 
hotels van Craon, Montmo-
rency, Argenson / de in
wendige sieraden van het 
hotel van Soubise te Parijs, 
de deuren van het klein ! 
Luxemburg en van het ho
tel van V i m u g ; het por
taal van la Mercy ; den put 
van Bicêlre; de bruggen van 
Ssns en Jülantereau; het 
groote gebouw der vondelin
gen , enz. Men vindt in 
hetzelfde boek ieene zeer 
goede Verhandeling, welke 
de Beschrijving bevat van 
heigene, wat er in het toerk 
is gesteld, om door eene 
enkele gieiing het standbeeld 
te paard van LODEWIJK 
XIV* voort ie hrengen. Dit 
geschrift was in. 1743 reeds 

teit van Leuven "benoemd s 
en bekleedde er gedurende 
36 jaren eenen leerstoel dei; 
geneeskunde. Hij overleed 
in 1483. 

BOGAART (JACOBÜS), zoon. 
van den voorgaande, ïn 1440 
geboren , bekleedde te Leu
ven dezelfde bedieningen als 
zijn vader, en heeft Cpm-
wientariën- op AVICENNA (zie 
dat artikel) nagelaten, die 
in handschrift in de Bjblir 
otheek van Antwerpen,' be
waard worden. Hij overleed 
in 1520. 

BOGAART (ADAM), sop» 
van den voorgaande, in 148$ 
geboren, was , zoo^ als zijn 
vader, en grootvader, hoog
leeraar in de geneeskunde ? 

1 kanon ik en rector der Uni
versiteit van Leuven. Hij 
is de schrijver eëner "Ver
handeling over de Jicht, jen 
overleed in 1550. 

BOGAN (ZACHRIAS), een En
gelsen godgeleerde, ïn 1659 
overleden, is voornamelijk 
bekend door zijn HoMEM 
comparatio cum scriptaribus 
sacris, Oxford, 1658, ee
ne geleerde, maar leerstellï 
ge verhandeling. Ook heeft 

l* y men hem te danken Jtó'fo. 
* I 4 :•' •' 
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gen tot de Attische Oud~ 
Aeidhunde van Rous , in het 
Engelsch, Londen , 1685, 
in 4.W; en Stichtelijke wer-
ien. 

BoGDANOWXTSCH (HyppQLI-
*us FEDOROWITSCH), de A-
NAKREON van Rusland, werd 
M 1740, te"Péréwolotschna 
m Wit ~ Rusland geboren, 
was de zoon van eenen heel
meester, en tverd tot de 
beoefening der krijgsbouw-
feundige, wetenschappen be
stemd; doch deze was voor 
?ijne verbeeldingskracht te 
«wog; het tooneel lokte hem 
p o n d e r U i t , e n h « z o u 

S Ï e S h ^ v e hibben 
tonL„ïJL' i n d i e ö hem de 

en met v £ l ^ 1 k t \ n s t . 
ten<ï m a S r ^ V a l e n b e -

^ o n d e S 5 e m vrien" 
ÏOFP / V V A ^ V I T S C H DASCH-
Jn l7fiT J0(»?aamSte was. 

"het ft/r- f .v <%e n s vertaler bij 
3 a n d s 5 n i S t r i e van baiten-

sZ°tzaken" In he'™l-
S c f ?„• J f » (1762) begaf hij 
hLASeheeI «an de dicht
kunde toewijdde; aan de 
schoone beelden der gallerij 
Jdaar heeft men zijn. »e* 

W öwken, dat in «75 in 

bet licht vemheen, en üjj. 
ne* roem dutttzaara bevel 
tigde. CATHAEIKIIL trok 
hem aan het hof. %1780 
a f diende hij den tóden 
rijks -archiven, wier pm\-
dent hij in 1788 werd. On« 
bekende beweegredenen Ie» 
wogen hem in 1795 lijn 
ontslag te vragen, warop 
hij als een stil burgfct ïsv, 
Klein-JXuslaild leefde, fioil 
nadat keizer ALEXAXDER dei] 
troon beklommen had, h' 
riep die Vorst hem naar 
Petersburg, alwaar hij den 
6 Januari} 180'J overleed. 
Behalve zijft reeds genoemd 
Duschenka, heeft hij noj 
de volgende werken naa
kten: '1.° eene vertaling (i» 
het Russisch) van de 0* 

wentelingen van Bom ** 

1771 - 1 7 7 5 ~ ^ C 

eerste deel vaa «« J" 
scMedkmidig iéfj*> 
Rusland, ib. 1W' • " ' 
Russische •• <p«rf»«ft 
ib. 1 7 8 5 / 3 dl.»- ; J 

ïT.'1'rao.- Daarenboven ^ 
toon 

* 1782. D a a r e g J ^ 
hij in 1763 een%r # 

gegeven; 0 ^ * f % 
^ « ^ ^ genaamfl, # 

1778 - • • I W ' . I V 

melingen, waarin^w, 
dene door hem ges*» 
stukken voorkomen-

in 1630 geboren.,, »J 
•» « Jr «1 oester w 

BoGDANÜS 
een genee 

1— 

meester de Zijnen ; 
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MNUS tegen RÜDBECK, die „ 
hem de ontdekking van ee-
nige watervaten in het 
menschelijke ligchaam be
twistte : de nakomelingschap 
heeft ten voordeele van RITD-
BECK uitspraak gedaan. Hij 
schreef ook eene Latijnsche 
Verhandeling over het We-
derinstorten der ziekten, 
volgens HiPPOCRATESi Bazel 
1660, in 8.vo 

BoGIN (JoANNES BAPMSTA), 
in 1701 geboren, minister 
van staat van KAREI. - EMBÏA-
NUEII, koning van Sardinië 
en grootkanselier, bewees 
dien vorst, door zijne be
kwaamheid in de onderhan
delingen, en vooral ten tij
de der vijandelijkheden te
gen Frankrijk in 1742, 
wanneer hij de porte-feuille 
van oorlog had, gewigtige 
diensten; hij werd vervol
gens met het bestuur van 
Sardinië belast, en werkte 
aldaar veel goeds. Piémont 
had hem de herstelling der 
genie-en artillerie-scholen, 
en de stichting van die der 
bergstofkunde te danken. 
Hij overleed te Turin in 
1784. 

BOGORIS, eerste Christen 
koning der Balgaren, ver
klaarde door zijne afgezan
ten den oorlog aan THEODO-
Rv. Deze vorstin bestuurde 
alstoen het Grieksche rijk 
v « * MtCHAè'&, haren zoon, 
ZU gaf hun een antwoord, 

dat eene eeutoige herinner 
ring waardig is; » Uw ko
ning, zeide zij hun, be
driegt zich, indien hij zich. 
verbeeldt, dat de kindsch-
heid des keizers, en het 
bestuur eener vrouw, hem 
eene gunstige gelegenheid 
verschaffen, om zijne staten 
en zijnen roem uittebreiden. 
Ik zal mij zelve aan het 
hoofd der krijgsbenden stel
len, en, indien hij Overwin
naar i s , welken roem, zal 
het hem verschaffen, op ee
ne vrouw gezegevierd te 
hebben? Maar welk eene 
schande zal het niet voor 
hem zijn, indien hij over-< 
wonnen wordt." BOGORIS 
gevoelde de geheele kracht 
van dit antwoord, en her
nieuwde zijn vredés-verdrag 
met de keizerin. THEODORA 
zond hem zijne zuster te
rug , die op de grenzen ge
vangen was gemaakt. BO
GORIS omhelsde het Chris
tendom in 865 , en zond in 
het volgende jaar zijnen 
zoon naar Rome, om' aan 
Paus NICOLAAS den Qroote, 
Bisschoppen en Priesters te 
verzoeken. Zijne bekee
ring, verzekert men, werd 
te weeg gebragt, door het 
gezigt eener schilderij van 
het laatste oordeel, welke 
een godvruchtige kluizenaar; 
METHOWUS genaamd, hem 
voorstelde. 

BOGÜD, koning van Man-
"rUuniëi zoon van koning 
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BOCCHUS f wordt ook wel 
BOCCHÜS genaamd. Hij on
dersteunde PqaiPEJUS, in het 
handhaven der partij van 
]SH"I<A tegen HIERTA enDo-
MITIÜS. GESAR gaf hem den 
naam van koning. Hij on
dernam met JP. SITIUS eenen 
inval in het .koningrijk van 
.Fuèa, en veroverde de stad 
Cirtha. Ook diende hij Cas-
SAR tegen de zonen, van 
POMPEJÜS , en viel in het 
jaar 45 vóór J. C. het vij
andelijke leger ' h e t eerste 
aan. Na den moord van 
GassAR, koos hij de par
tij van ANTONIUS, maar hij 
Werd te Methone door AGRIP-

PA gevangen genomen, en ont
hoofd. 

BoHADlNof BOHAEDDYN, 
een beroemd Arabisch ge
schiedschrijver , te Mussul 
S„fe ^9fe Hegha (1145 
^ C h « s t e J p e tijdrekening) 
geboren, w a s iuhijlaster 
of Xegez-regter onderSALADIN , 
en stond zeer in gunst bij 
«en vorst, wiens Leven of 
liever wiens lofrede hij ge
schreven heeft, welke in 
1732 te heijden, door SCHÜL-
ÏENS, in het Arabisch en 
m het Latijn in het licht is 
gegeven. Hij had de studie 
ea te Aïeppo hersteld, en 
een collegie gesticht, al
waar hij tot aan zijnen 
dood, die in 1235 na j ' . C. 
voorviel, onderwijs gaf. 

BOHABSCH (JoANNES B A » -
T*STA), hoogleeraar der Na- II 

tuurlijke historie en.irnü' 
kunde te Praag, in I77§ 
overleden, heeft in het 
Hoogduitsch nagelaten: Be-
schrijving der pkÉu van 
Bohème, enz* iVsfl£,Ha5, 
in 8.vo en in het Latijn: 
De quibusdam animlfa 
marinis, Bresden, 17M* 
eenige andere kvuidb# 
werken. t 

Bommm (MABCüs),k 
zoon van dienberuchten fM 
mandi/nscJien gelukzoeker 
ROBERT DR' GüISCAUD » 
naamd, die üéx- tot dj 
rang van Hertog van M 

verhief, Aveïlm 10 J: 
boren. Te midden dertojj: 

^ v S e n e n ^ h e t * — : 
druisen opgevoed JPJ. 
reeds .van wp J L 
jeugd blijken ^ J . 
per- en onverS' 
ke hij nietl 
zijnen vader 
en wat in eenen] enwatni^"--" - $sps,v 
jnum buitenge* J ^ 
deze deugden - J j * ^ -
door eene zel?7 £eIlaC: 
tigheid gemg' he,»è 
vertrouwde P 0 » ^ 
moeye l i j k s t eong^ 

toe; hij ^J t .
h

e"#Q hoofd van v i j f t i en^ 
om zich van J e > , 

maar «aar *; „^e"1 

strand niet eene ̂ f t 
nigte k r i j g s v o l k 
zoo keerde hy *J ^ 
z?«en vader ^ p> 
hé hm voegde, 
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vereenigde magt maakte zich 
weldra meester van het eiland. 
Naauweliiks aan de schip
breuk ontsnapt, welke een 
schip onderging, dat de Ve-
netianen in eenen zeeslag in 
den grond boorden, hakte hij 
Toor Duras, met vijftig Nor-r 
mandijners, meer dan vijf 
honderd Grieksche ruiters 
in de pan. Daar zijn vader 
hem in Ilfyriè'aa.n het hoofd 
der troepen had achtergela
ten, versloeg hij bij ver
schillende gelegenheden de 
legerbenden van keizer "A-
XEXIS , drong in Thessalië 
door, en kwam Larisse be
legeren; daar de magt en 
de tegenstand tegen eenen 
stroom, die alles verwoest
t e , nutteloos werden, bleef 
Ar,Exis tegen den voorspoed 
van zijnen jongen vjjand 
geen ander middel over, dan 
de list. Hetzij door bedrei
gingen, hetzij door beloften 
gelukte het hem een gedeelte 
zijner soldaten van hem af-
tetrekken, die, BOHEMOND , 
te midden van een vijande
lijk land bijna alleen'laten
de , hem noodzaakten, den 
weg van Salerno in te slaan. 
ROBERT wreekte deze vlugt, 
door eene volledige zege
praal, welke hij op de Ve» 
netianen, de Bondgenooten 
der Grieken, behaalde, en 
stierf kort daarna te Gepka-
hnia, in 1085» Hij had de 
Hertogdommen Puglia en 
^l'êrië aan zijnen jongsten 
zoon ItuTGER nagelaten; Bo-
HEHOSD door dejïe voorkeur 

gebelgd, verklaarde aan RUT-
GER den oorlog, en dwong 
denzelven hem het Hertog
dom Tarewifeaftestaan. "Wel
dra opende zich eene nieu
we loopbaan, voor den vu-
rigen ijver van BOHEMOND; 
hij belegerde met zijnen 
broeder de stad Amalfi, 
welker inwoners, bij den 
doortogt van het leger dei-
kruisvaarders , dat zich naar 
Palestina begaf, aan het 
muiten waren geslagen; door 
eene geheel nieuwe geest
drift ontvlamd, legt BOHE
MOND voor zijn geheeïe le
ger , eenen rijken mantel af, 
laat uit denzelven" verschei
dene kruissen snijden, die 
hij aan zijne voornaamste 
officieren doet uitdeelen; de 
soldaten volgen het voorbeeld 
van het legerhoofd, en tien 
duizend ruiters en een groot 
aantal voetgangers, trekken 
op ter verovering van het 
Heilige - Land, tot welker 
getal de dappere en beroem
de TANCREDE, de volle neef 
van BOHEMOND, behoorde, 
die in het vervolg zoo be
roemd moest zijn. Zijn ont
werp van kruistogt had zij
nen ouden haat tegen keizer 
AXEXIS niet uitgedoofd, en 
zonder den Hertog van BouiZ* 
Ion, die een beletsel, in 
den weg stelde, zou hij ge
zamenlijk met GODEFRÏDUS 
den oorlog zelfs naar Kon-
stantinopel hebben gaan o-
yerbrengen. De keizer, door 
den Paus voorgekomen, ver
leende hun doortogt door 
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zijn rijk, en het was als-
toen, dat BOHEMOND, na Ve
len tegenstand, besloot, kei
zer 'AiiExis; te -bezoeken , 
die hem met zeer vele on
derscheiding onthaalde,' en 
hem eenen prachtïgen maal
tijd liet voordienen, waarin 
BOHEMOND niets at , dan het-
gene, wat door zijnen eigen 
kok was gereed gemaakt 
Op verzoek van GODEFRÏDÜS , 
legde de Hertog van Tarente 
ïnet de overige kruisvaar
ders, den» eed van getrouw
heid aan keizer ALEXIS af; 
met reden, was men verwon
derd, hem aldus voor eenen 
zoo dikwerf overwonnen vij-
a n d te, zien buigen; maar 
men doorgrondde de oog
merken der diepe staatkun-
ï f é ' S n n kviiJgsmanniet, 
S l n r V e S t e n tilde zijne 
2 o S " T i s t ° P t e o f F e r e n , 

v e r v o W Z t e k u n n e n 

W m J ) T . AtExrs, van 
^«Sdebwtenz ichze lven , 
£lu S*V1?%& zegepraal te 
W e n behaald, 'gaf aan 
3 n e n eeuwen vassaal prach-
" S e .geschenken, die de 
trotschheid van BOHEMOND j 
dn-l,tn beginne weigerde; 

' h A $ e e n n i e " W aanzoek 
»ood hij geenen tegenstand, 
«» Werd door de goedheid 
«es Iceizers zoo vr i jpost ig , 
«at hij om den post van 
<*rootbediende van het Oos
ten , dat is van veldheer der-
troepen des r i jks , durfde ver
zoeken. Ausxis weigerde 
z °o veel a l s hem mogelijk 

w a s , eenen zoo gevaarlijken 
oieftaar, en de Herfog var, 
faretite vervolgdezijneii we» 
tot Antioc/Hë, •alwaattojniet 
dan na vele gevechten en 
moeijelijke togten aatikwn, 
Toen vertoonde zich zijn» 
aanmatigingen in derzel'ra 
goheele licht; hij had « s 
renegaat Pninouz of Ito 
genaamd, omgekocht, h, 
zich verbond, hem drietij 
rens der stad overfeleyerei! 
waarvan hem de iewakin| 
was toevertrouwd; hij stele 
hem aatt de hoofden dei 
kruisvaarders voot, en Pi 
RUS Vernieuwde zijne helrf-i 
ten, op voorwaarde, zé> 
hij , dat BOHEMOND tot vorst 
van Antiochië zou ïvordf» 
benoemd. Men erkende hier-
in eenen staatkundig «* 
van dien veldheer;^* 
gelegenheid »*«*"•' f 
l amoenen naderden,omde 

stad te bevrijd^™0 » 
wat het ook kost® « # , , 
van dit aanbod g e ^ V 
van UJ.1 a««~- " «eiu 

als vorst van W» j , 
k e n d , dat tf W ltl. Keuu, ««» - -„„enonw 
vereegeven en » & . ^ 
D e ^ c L d e l was n°S J o9 
magt desvijands» f, 
zich van dezelve n 2 fB 

maken, B - * . » f ^ f 
door langdurige J ^ . 
heden, en doo-Jel5,taan 
ten v e r z w a k t ^ , t a n 
al de afgrijselnkW ,. 
den hongersnood flO^, 
ven, geen anderw«W 
dan §e lijken * y e ^ 
n e n , d r e i n d e n ^ 
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len waren: in dit uiterste 
wordt BOHEMOND tot opper-
veldheer benoemd; deze doet 
door zijne welsprekendheid 
en het vertrouwen, dat hij 
aan den dag legt, den ne> 
dergeslagen moed weder op
wekken, en verovert de ci
tadel. RAYMQND , graaf van 
Toulouse, wil hem het regt 
betwisten, om er het bevel 
te voeren, maar weinig ge
woon , om te wijken, ver
dedigt BOHEMOND zijne reg-
ten, en behoudt de overhand' 
op zijnen mededinger. Hij 
begeeft zich naar Jeruzalem, 
om uit handen van den Pa
triarch DABIBERTUS deleen
huldiging van het vorsten
dom AntiocMè' te ontvan
gen , en bevestigt op deze 
wijze voor de oogen van het 
leger, eenen titel, dien men 
van toen af, hem niet meer 
durfde betwisten. Kort daar
na door de Turken bij de 
verdediging eener Mesopo
tamische stad gevangen ge
nomen , ontsnapte hij, uit 
de handen van den Emir, 
die hem gevangen hield, 
door hem met hulp te" vlei-
jen» om SOLIMAN en den 
Grickschen keizer te ont-
troonen, en kwam dus we
der in zijn vorstendom, het
welk de dapperheid en de 
ijver van TANCREDE met nieu
we steden vergroot had. De 
geschenken en de handel
d e van keizer AIESIS , 
ha(Wfen zijnen ouden wrok 
n i c t kunnen uitdooven; hjj 
™«S<le het, hm den oor

log te verklaren, maar tot 
eene zoo groote onderneming 
te zwak, ging hij hulp in 
het westen zoeken. De zee 
was vol schepen van A.1EX1S; 
om zonder vrees over te 
komen, houdt BOHEMOND 
zich als dood, legt zich in 
eene doodkist neder, waar
in verscheidene luchtgaten, 
hem in de gelegenheid stel
len, om te kunnen ademha
len, en zeilt alzoo midden 
door de Grieksche vloot, 
welker vreugdekreten en ze- ' 
gezangen hij in het voorbij
gaan aanhoorde; hij komt in 
zijn Hertogdom aan, reist 
na elkander door Italië, 
Frankrijk en Spanje, die 
hem als om strijd hulp aan
bieden, en keert met een 
talrijk leger terug, uit meer 
dan vijf duizend ruiters en 
veertig duizend voetgangers 
zamengesteld. De Griekett 
beproefden vruchteloos hem 
den doortogt te beletten, 
hy komt, levert hun ska 
geeft hun in verschillend 
gevechten de nederlaag, en 
was enkel verpligt zfne o-
yerwmmngen te staken, bii 
den hongersnood en het al-

gemeen gemor v a n een le-
ger, dat aan moeijejjjke o p . 

den v S YaS Senoo<ïzaakt . 

ïii XhPH*iitt> m a a r t s J'J ach begeven had, om 
de V0^weidSelen t o t e ' e 2 
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nieuwen togt tegen de Grie
ken te maken. Zijn dood 
had in liet jaar U i l plaats: 
men heeft zonder grond be
weerd , dat het vergif van 
AXEXIS denzelven verhaast 
had. Men rigtte te zijner 
eer te Canovaeeü zeer schoon 
gedenkteeken op, vol op
schriften , die ons in de jaar-
hoeken van BARONIUS zijn 
medegedeeld. Deze vorst be
zat een karakter, verdeeld 
tusschen de woestheid der 
Noormannen , zijne voorou
ders , en de loosheid der 
Italianen , zijne landgenoo-
ten, en zijne onderdanen ; 
dapper, vermetel, in zoo 
verre zulks met de voor-
zigfxgheid kon gepaard gaan, 
Viei hij met de onstuimig
heid en snelheid des blik
sems 0p den v i J a n d a a n . 

ïvL 9 f r,an 2 « woord, jvanneer z„lk s l n e t z i j n e b e „ . 

zir f ln
f I ' °0 ] c t e ' ach«e hij 

»ch alles geoorloofd, om 
Tna

 Z1JSe. «wzucht te vol-
7 B i ,'«««• uiterlijk is ons 
afgeschilderd geworden, dooi-
ANNA COMN E N A J de dochter 
Vaft keizer ALEXIS , die bij 
ftet sluiten van den vrede 
tusschen deze beide vorsten 
gelegenheid had, hem te 
fien j » z j j n e tegenwoordig-. 
" e ™, zeide zij, verblindde 
«venzeer de oogen, als zijn 
ïoenx den geest verbaasde. 
Ajne lengte ging die der 
grootste mannen , eene elle-
hoogslengte te boven. Zij-
»«• gestalte was dun, de 
aom *>«ed «n de armen ge

spierd. Hij herinnerde aan 
die standbeelden, wellce in 
een zelfde voorweip, schoon
heden vereenigen, mlke de 
natuur zelden vereemgt. Zij
ne haren waren blond e» 
kort, zijn aangezigt aange
naam gekleurd, zijne blaaii'; 
we oogen schenen farée, 
trotschheid en den wrafcf j 
bezield te zijn. India toj 

ij lengte zijns ligchaamsi 
zijne stoute blikken, ie; 

| woest en Fersciirikkelijfc 
"hadden., zoo had zijn goedj 

aardig uiterlijk ook -i«| 
zachts eti hevalligs." Hei1 

vorstendom Aniiochië, <te, 
BOHEMONÖ gesticht, besWJ; 
gedurende honderd - l a« I 
jaren, en had eene opvol
ging van negen Motsten. 

BÓHME ( W ^ * 
„en n a a m * * * * £ 
Böhmisten gef f' £ 
1575 in towMUm 

was, ^ t b » * * ^ ' 
maken leeren. BB ,, 
in 1624. Hij ga JingcB 
scbeidenegeestvej&fr 
te hebben, een bedjog» 
welk hem o n t e f l , 
zelen verscheidene ^ f ! 

gers verschafte. ƒ #, 
?an hem verscheid J ^ 
ken , welke meni » st. 
droomerijenderoverj*)0ll. 
verrukkers kanpiaa ft) 
der andere het b o j ^ , 
dat hij m lolf 'sL„i 
dat niets minder 
derend is> 
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BÖHME (SEBAi,DTTS)werdin 
1500 te Neurenberg geboren, 
leerde de meet- en vergezigt-
kündc, na in de schilder-

B en graveerkuiist, onder de 
leiding van BARREL BÖIIME, 
zijnen oom, goede vorderin
gen te hebben gemaakt. Ter 
bereiking zijner bedoelingen 
ging hij zich' in 1520, onder 
de leiding van A&BRËCHT 
DURER, nog meet volmaken. 
Hij overwoog gedurende dien 
tijd, hoezeer de meetkunde, 
op die kunsteh toegepast, 
aaa derzelver volmaking kon-
de toebrengen, en na zich 
vrij bekwaam in dezelve te 
hebben gemaakt, gaf hij in 
1528 een beknopt önderrigt 
in het licht over de evenre
digheid der paarden, te Neu
renberg in 4. t0 gedrukt. 
Daarna schreef hij èerie klei
ne Verhandeling over de 
•wijze, op welke men moet 
leeren teekenen en schilde
ren volgens de evenredighe
den , door middel van de 
verdeeling en meting des 
cirkels, een werk, dat eerst 
na zijnen dood, in 1552 te 
Frankfort aan 4en Mein in 
het licht Verscheen, en hem 
zeer tot eer verstrekte. BÖII-

^ JÏIE bewees zelfs de juistheid 
sijner regelen in de werken 
zijner kunst, daar hij een 
groot aantal goede schilde
rijen, eneene menigte schoo-
»e gravures, in koper en in 
hout heeft Vervaardigd. Of. 
schoon deze stukken hem 
veel roem hebben verworven, 
•erloor hij denzeïven echter 

aanmerkelijk, door het slech
te gedrag, waaraan hij ziek 
in het vervolg overgaf, en 
door de geile denkbeelden * 
die hij in platen voorstelde, 
hetwelk hem noodzaakte «v 
1540 zich van Neurenberg 
naar Frankfort te begeven. 
Aldaar oefende hij ook met 
het beste gevolg de schilder
en graveerkunde ui t , maar 
hij verviel in zijne vorige 
levenswijze, en volhardde 
er in tot aan zijnen dood, 
die in 1550 voorviel. 

BÖHME (JoANNES GoTTLOB), 
de zoon van eenen herber
gier , in 1771 te Wurzen ge
boren, studeerde sedert 1741 
te Léipzig, alwaar hij zich 
voornamelijk op de beoefe
ning der geschiedenis toe
legde, daarop eerst huison-
derwijzer, buitengewoon 
Hoogleeraar en eindelijk in 
175S gewoon Hoogleeraar 
werd. Toen hij eene eer
volle beroeping naar Utrecht 
van de hand sloeg, benoem
de hem de Keurvorst tot 
Hofraad en Geschiedschrij
ver. Hij overleed aan eene ' 
beroerte den 30 Julij 1780. 
BÖHME deed bijzonder veeï 
voor de Universiteit (aaa 
\velke hij onder andere zijne 
Bibliotheek die uit .6513 
voorname geschiedkundige 
Schriften bestond, nalie|), 
en om aan arme studenten;^ 
derzelver studiën te verlïg-
ten. Hij stichtte vaste in
komsten, rigtte eene schooi
en dofpsbibliotheek op, tosfc 

file:///velke
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welker onderhoud hij in zijn 
testament eene vrij aanzien
lijke som bepaalde. Inden 
oorlog van 1813 werd echter 
deze bibliotheek bijna geheel 
vernield. 

! BÖHMER ( J ü S T Ü S HE*JNIN<-
I GE), te Hanover in J674 
! geboren, was Kanselier der 
I Universiteit van Halle, en 
1 Deken der regtsgeïeerde fa-
. culteit. Men heeft van hem : 
; 1.° Eene Verzameling van 

regtsgeïeerde geschriften, 
raet verschillend/} teksïver-

! Maringen, aanfeekeningen 
!«nz., Halle 1U7. BÖOTÏER, 

hoewel een Protestant,, was 
: echter veel gematigder en 

••' r S W 1 * * 1 omtrent de 

v®> 4dL.n, w*C test.X 
aan j« ' ' 6 3> waarin hi 

^ ' « e e r d e n teugel viert, 

'Junstgrepen aantreft, welke 
«e par ti geest nooit nalaat, in 
JJ,werk te stellen,, wanneer 

| f S n . h e i d v i n d t . - 3 . ° J w 

•g^nerkingen op de instel-
«Kg tot het kerkelijke regt 
^ ^ * r > e n 2 . 1 ) e kardinaal €fE1*T1I, h e e f t e . • 

Jw grondbeginselen vin 

"* «ea II Augastus 1749. 

| BoHMEK ofBoHEMEB (Gf& 

ORGE fiunoM),HoogIeeraa! 
der kruid - en onitadbndt 
aan de universiteitvan Wil-
temberg, werd in 1705 ge
boren. Eene diepe en wel. 
geregelde geleerdheid, wij» 
en juiste inzigten, een uw-
nemende en oordeelW^» 
geest, maken het voorw» 
kenmerk van dien kaél& 

• Hoogleeraar wit, die rtf 
groot aantal werken lieefti 
het licht gegeven, vvaarva 
wij slechts de voornaamst 
willen aanvoeren;, 1.° Flort 
Lipsm indigena, Leipüig, 
1750,' iii.8..vo Dit is*; 
JYORA der omstreken fl» 
heipzigs de schrijver wijt 
in dit werk de wijze na 
LUDWIG, en geeft órer * 
kampempelië'n, kthooéen-
gras enz., onmt0*m 

££*%>&£ 
scrip torum m^mim' 
lis, ceconom&\iïm^Z 

Ulam pertinenil» JJJ 
systemaUcajMp$X^ 

werk is een zaak-w?1-, 
aller -werken', *• f / l l 
natuurlijke historie,{«»' 
hnish,oti'dkunde,en(le^ 

sten en wetensdapP» (i 

er betreldring o p l i e p 
welke taal zulks ooM 
moge, in 

Hetzel^ 

Augastus 1749; ö die er 

schenen. * * e t z e i y t gs' 
zorg- bewerkt en J, u j { 

ülr voor eJR , „ „p, 
'f 

' 8 woonlijk voor « * " ' „p, 
l e t t e rk ind ig C Jag r , , , 
He er een Hi<geM£,u 
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slag van gegeven hebben. — 
3.° Kunstmatige geschiede' 
mis der planten, die in de 
handwerken, de kunsten en 
fabrieken worden gebruikt, 
of gebruikt konden worden, 
Leipiig , 1794, in S.vo, in 
het Hoogduitsch. Dit werk 
behoorde om deszelfs nut 
Tertaald en algemeen ver
spreid te worden. BOHMER 
heeft nog anHere werken, 
onder andere Thesis geschre
ven , die volmaakt wel be
handeld zijn* Hij is in 1S03 
overleden. 

BOHN of BOHNIÜS , te Leip-
zig in 1640 geboren, werd 
in 1679 in die stad tot Hoog
leeraar in de geneeskunde be
vorderd, en overleed aldaar 
in 1718. Hij is de schrijver 
van verscheidene zeer ge
zochte werken , onder andere 
vaneene uitmuntende verhan- i 
deling: De acido et alkali, j 
De schrijver heeft veel licht 
over zijn onderwerp verspreid, 

BOIARDO (MATHËO MAMA), 
Graaf van Bcandiano, een 
leengoed, aan het hertog
dom iforrarecijnsbaar, land
voogd der stad en citadel 
van Reggio, bevlijtigde zich 
op de Italiaansche en La-
tijnsche dichtkunde. Zijn 
meest bekende werk, en 
dat, waardoor hij eenen groo-
*en naam onder' de Italiaan
s e dichters heeft verwor-

™»j is zijn gedicht; OR-
ZAxna inamorato ,< het denk-

• •*•*.' «EEt,. Q 
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beeld is ontleend uit &e Fa
belachtige kroné'k van dètt'";&; 
Aartsbisschop TURPINOS , ea " 
BOIABDO schreef hetzelve in, 
navolging van iellias ; maat 
hij volgt dezelve van zeer 
verre na, en zijn gedicht is 
een zeer slecht afschrift. 
De ORLAXDO furioso van 
ARIOSTO i s , in zeker opzigt 
slechts het vervolg van den 
ORLANJDO inamorato, dien 
deszelfs schrijver onvolledig 
naliet. In de beide dicht-
stukken komen dezelfde hel
den voor; hunne lotgevallen 
door Bounno begonnen, wor
den door ARIOSTO voleind, 
zoodat het lezen van het een 
tot.het goede verstand van 
het andere volstrekt noodza
kelijk is. Men kan aan BOI
ARDO de levendigste en schit
terendste verbeeldingskracht 
niet weigeren; en in dat op
zigt , moet hij als een der: 
grootste dichters worden be
schouwd, welke Italië heeft 
voortgebragt. Indien ARIOS
TO hem in stijl en koloriet 
overtreft, behoeft hij in het 
vindingrijke, en de verschei
denheid der bijverdichtsélen, 
bij ARIOSTO in het minst 
niet onder te doen. In bei
de zou men meer wijsheid 
en bescheidenheid verlangen. 
Nog is BOIARDO de schrijver; 
van Latjjnsche Herderszan
gen , die zeer op prijs wor
den gesteld, Reggio, 1500, 
in 4>t0, en van KlinMibJi-
ten, die zulks niet minder 
zijn,, Venetië'11501, in&to-
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•Van éeti blijspelTMoh gei 
naamd," Venetië ^ 1,517, in 
S.vo-zeer zeldzaam, etthet 
eerste stukje, van dien aard j 
dat, zegt men, in Italiaan-
<sche verzen is. geschreven, 
van eenige Italiaansche Qe-
dickten, en van verscheide
ne 'Vertalingen «van Gfrieb-
sche en Latijnsche schrijvers, 
zoo als HERODOTÜS en APU-
IEÜS. Hij overleed te Êeg-
ffïo, den 20 Febroarij 1404. 
De beste uitgave vati den 
originelen tekst van den On* 
ZANDO inamorato is die van 
Venetië ± door de broeders 
NICOMNI DE JSABIO in 1544, 
in 4.w, ik zeg dèri originelen 
tekst, wijl dit gedicht later 
door BEKNI versmolten is. 

£x& BEBNI. • ,.'..-.'.. '" 

BOICHOX (J0AKNEg) beeld-

™ ^ > lid der ludé A-
kad é I m e schilderkittide, 
correspondent van het Insti-
1 U U ^ ? n ï 738 ;te CMlow-
Mr>bttone »geboren ̂  en te 

' ' T O in 1814 overleden, 
Wist de bevalligheid en sier-
«JKhfeid der gestalten, met 
«e gestrengheid des stijls te 
lfenigen. Zijne voornaam
st6 Stukken srijn: Hët heetd 
VW tien heiligen Bocsus; 
™_Wöep wn dm heiligen 
MmcELivs; liet «M ter-
neven heeldwerk der stroo-
%m> &? den zegeboog der 
imlëriën versieren. 

: BÓIER» —« Zie BoïiBR» 

BoiiiEAtr.(Gtius), oudste 
broeder van DESPR£U]X, «t 
zoon van GILLES BOHMU , 
griffier 'der groote kamman 
het parlement van, Parijs. 
werd te Parijs in 1631 ge-, 
boren. Hij was advofesffif 
het Parlement, betaalmeester 
der renten op bet state 
en tegenboekhouder vanktj 
zilverwerk des konings vï 
Brankrij'h. Hij maakte A 
door zijne Ge&ichteü belcenj 
maar zijne verzen, zijn zw* 
en sloïdig. Zijne verlalij 
in ïïan'seHe verzen van W1 

boek van den Miids, Ui 
ér eenigë aan, 'die vrij g» 

'zijn. Zijne beste WerW« 
'in' ónrnm. De voornaaja.* 

Vertaling \^ ht if KhJ 
van EMOBW» eB „fn;! 
1657, xnl2.'M-;2- » e 

van • B I O G E « 5 I ^ « 
1668, 2 dl.Vitt];. 'T» 

4 , - Twee r « t o f S | 
de eene tegen M E S ^ ' X : 

.ï 
MgeMetie^^ 
•J2.m° enz. **§ \-..uh 
F r a n s e . 4 ^ j f 5 i r 
hem echter / J B > ' 
k<)St, om daartoe e ^ , 
nietnitgebrektj te» 
m aaromdat 2 U«^.g 
vijanden had opdeel*; 
haald. H 0 ^ r , ^ # 
maal afgèWe'J* i e ^ 
Werd hij echter* ffl» • 
van Cöü^JJgli»* 
Hij leefde langend 



B O I. 

eenigheid met zijnen broe
der, op wien het schijnt dat 
Jiij ijverzuchtig was; einde
lijk echter verzoenden zij zich. 
Üij overleed in 1669, BOILEAU 
\vas een schrander letterkun
dige; hij schreef ongedwon
gen in proza en in verzen; 
doch hij stelde op dit vermo
gen een al te sterk vertrou
wen» — Er is nog een ande
re GIM.IS BottEAV geweest, 
in het begin der zestiende 
eeuw in Vlaanderen gebo
ren, wiens gedichten niét die 
van JACÓBÜS BB BOUJJAGNE , 
een Luiksch dichter, te Ant
werpen in 1555 gedrukt wer
den, en die, behalve van ee-
nige andere stukken, ook 
de schrijver was eener Ver
handeling over de criminele 
regtszaken, in kl< 12*mo, 
Antwerpen 7666, en Lyotl, 
1570. Uit de opdragt van 
dit werk aan den Burgemees
ter en Schepenen der stad 
Luik blijkt het, dat de voor
ouders van den schrijver Lui-
kenaars waren. 

Boiravu (JACOBUS), hroe-
der van den voorgaande, 
Doctor der Borbonne, De
ken en Groot-Vikaris van 
Sens, daarna Kanonik yan 
Bainie - Chapelle, werd te 
PaHjs in 1635 geboren, en 
overleed aldaar in 1716, als 
Deken der theologische fa
b e l t . Zijne werken han
delen over zonderlinge on-
J*«werpen, die hij door ee-
Pen hardraenJjijteudenstijl, 
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en duizenden Z o n d l i 
trekken nog scheïpeE m a a f f 
ffij schreef d e z e l v f i ~ 
he tLat i jn ,m? W e e % ,^ . J™ 
hij zeer ten onpas, ^ J 
Bisschoppen dezelve mogteL 
censureren. De voornaamste 
zijn: 1.° De antiquo jure 
presbyterorum in regimine 
écclesiastico , 1678 * in 8.vo 
onder den valschen naam van 
FONTAIUS. — 2° De anti-
Suis et éajoribus episcopo-
rum caiisis, 1678, in' 4*to. 
•-" 3.° De verhandeling van 

corpore et 
sanguine Domini, met aan
tekeningen , 1712, in l2.mo 
in 1686 had hij daarvan eene 
vertaling in hét Fransch ge
leverd. — y Be sanguine 
corpons CÜRTSTI post re» 
surrêctionem, m i , in S.%>, 

— ö. Mtstoriaconfessionis 
aunculariti}, 1683, in s.vo 
~ 6.° MARCELM A^CYHA-
NÏ rhsquiHUoms de residën-
tut canonieorim, met eene 
verhandeling De tactïbul 
mpxtdicis proHbendis, pZ 

«ehngen. I t t dezegeihfe l 

zonderheden * i * X J & 

TV i." ,*?ü GÊRCEAIT en 
T H Ï E R s h e b b e n l e en 
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regt gehekeld. .Men gaf van 
dezelve eene "Vertaling in het 
licht, die nog onbetamelij-
ker was, dan het oorspron
kelijke, maar bij eenen her
druk in 1732 heeft de Abt 
GJRANET dezelve verbeterd.—• 
'8.° DisqUisitio historica de 
re vestiaria hominis sacri, 
•vitam commünem more civi-
li. traducenlis, 1704, in 12.° 
Deze verhandeling werd ge
schreven , om te bewijzen, 
dat het den Geestelijken niet 
minder verboden is al te lan
ge dan al te korte kleederen 
te dragen. Men heeft dezen 
Aht in zijne laatste dagen met 
een kleed door Pari/s zien 

, gaan, dat in lengte tusschen 
den Priesterlijken overrok en 
den korten rok inkwam. — 
9. DereleneficiariarmO, 
m 8.vo \0-Verhandeling 
o « f de ïmweUjkshletselen, 
te bens, onder den titel van 
lieulen gedrukt, daar de 
schrijver om gewigtige rede* 
«en de drukplaats verborgen 
hield. Er komen vele valsche 
en gewaagde dingen in voor, 
die in het artikel LAUNOY 
(MATTHEUS DE) wederlegd 
worden. — H.° De lihrorum 
circa res theologicasappró-
oatione> 1708, in 1 6 . ° — 
•Men heeft zijne kwinkslagen 
*n zonderlinge gezegden bij
een Verzameld . Ten tij de der 
geschillen ten opzigèe der Si-
nesche plegtigheden ontstaan j 
sprak hij in AeSoróonneee* 
ne redevoering ui t , waarin 
hij zeide, dat de lof der Si-
nezen zijne Christelijke her* 

senen geschkt hl Men 
moet bekennen, dat deze her
senen dikwerf gesèokt wer
den, en dat er niet eens ster
ke- oorzaken vereisck wer
den, om dit uitwerksel te 
weeg te brengen. JACOCB 
BOILEAU schijnt tot het JJi-
cherismus overtehellen. (Zie 
EICHER) ; hetwelk vooral in 
dé verhandeling schijnt',!̂  i': 
untiquojure presbyienn^' 
In de mstoriacoiifestlM 
mricularios, neemt hij ei-i 
gerJjjke paradoxe steilitj 
aan, zoo als bijv.: Thans» 
de Kerl begint aftenemeh 
en veroudert;', gebeurt kt 
zelden, da* de Iwude geèi; 

.doodzonden zijn. A» 
ten dergeliike verklaringen^ 
S n i e t v e n v o n ^ 

vereemgde, «w ,uff lv 
stand was, even J * ^ 
zijnen broeder, » • ^ in 
ling genegen- ^ l i j k » 
eene zeer ^ B , 
vriendschap n» der Ta* 

en was *» «"fik* 
hemenvaüdeoveg^,, 
terlingen van W 

Boimir (Nf « f 
DESPHÉAUX,^ Kl-NV 
voorgaande, ^ r a (fm, 
vemfer M36 ï j j , . * 
bij -Parp' & e b fec t^ : 
kindschheid * « J V * * 
zaamM'ndenon^he i 
acht jaren moest » 
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van den steen snijden, het
welk , gevoegd bij andere lig-
chamelijke zwakheden, zijne 
studiën zeer vertraagden. Na 
den dood zijner moeder, werd 
hij , daar zijn vader met werk
zaamheden overladen was, 
aan eene oude meid toever
trouwd , die hem zeer hard 
behandelde. Men verhaalt, 
dat zijn vader, eenige dagen 
voor zijnen dood, over het 
karakter zijner kinderen spre
kende , van hen zeide: » Grii.-
iiis is een hoovaardige, Koos 
een losbol, maar KLAASJE is 
een goed kind; hij heeft geen 
verstand, en zal van nie
mand kwaad spreken." De 
zwijgende inborst van den 
jongen NICOIAAS deed dit 
oordeel vellen. Weldra on
dervond men, hoe slecht het
zelve gegrond was. Hij was 
in zijn Collegie eerst in de 
vierde klasse, toen zijn dicht
talent zich reeds ontwikkel
de. Vlijtige leesoefeningen, 
die naauwelijks door den tijd 
om te eten werden afgebro
ken , gaven te kennen, dat 
hij voor iets meer geboren 
was, dan zijn vader gedacht 
had. Zoodra hij zijne cur
sus der wijsbegeerte had vol-
fcragt, werd hij als advokaat 
aangenomen. Van deregts-
geleerdheid ging hij tot de 
Sehoolsche Godgeleerdheid 
over. Deze beide wetenschap
pen moede, volgde hij enkel 
3'jne neiging voor de dicht
kunde. Zijne eerste BeAel* 
wcfiun kwamen in 1666 in 

het licht. Zij werden door 
de lieden van smaak en de 
kwaadwilligen met geestdrift 
ontvangen, en door de schrij
vers, welke de jonge dich
ter gehekeld had, met woe
de aangevallen. BOILEAU be
antwoordde al hunne ver wij
tingen, in zijn Qfi Hekel
dicht aan zijnen geest. De 
schrijver verbergt in hetzel
ve de hekeling onder het 
masker der scherts, en werpt 
zijne pijlen, onder den schijn 
van te boerten. Dit stukwerd 
boven al degene gesteld, die 
hetzelve vooraf hadden ge-
gegaan. De scherts in het
zelve is geslepener, aange
namer en bondiger, maar 
wordt ook dikwerf te ver 
gedreven. Bij <•. het aanran
den der gebreken van schrij
vers, spaart de hekelzuchti-
ge BoiiiEAU niet altijd hun
nen persoon. Men kan zelfs 
zeggen, dat ten opzigte zij
ner letterkundige beoordee
lingen, zijne hekeldichten 
niet altijd vrij waren van 
vooroordeelen, partijdigheid 
en boosaardigheid. ÜftneArt 
poêtiqne (Vertoog over de 
dichtkunde) volgde kort op 
zijne Hekeldichten. Dit ge
dicht bevat de grondbegin
selen der dichtkunde, in al 
derzelver deelen. Het ver
toog over de dichtkunde van 
HORATIÜS is met minder 
kunst en orde zamengesteld, 
maar maakt den grondslag 
van het andere uit en heeft 
^ bijna al de denkbeelden 

> 3 

*> 
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toe geleverd. ' Le Lutrin 
(De Zanglessenaar) werd in 
1674 bij gelegenheid van een. 
geschil tusschen den pen
ningmeester/ en den zanger 
van La Sainte cfyapelle te 
Parijs, i a het licht gege
ven. Het was de eerste 
jpresident L.«ioïGNOif, die 
aan DJESPRÉAUS voorstelde,. 
om hetzelvp te bezingen. 
Een onderwerp, zoo klein 
in schgn, werd vruchtbaar 
onder de pen des dichters. 
Intusschea' zijn de in het
zelve voorkomende personen 
niet edel, de bedrijven niet 
gewigtig, en het onderwerp 
*» Slechts beuzelachtig. Wat 
leert men u i t hetzelve? Wel-
»?* ^ U t t e n k a n «"e jeugd 

eerhlojL ,e.n ' om zonder 

gewenileö 

J a
a ; e ; e e a Prelaat, het hoofd 

(Zpf
eD ettelijk ügchaam 

Reenen poSt5 die verdienste 
2°*^malt)An ontwaren, 
onder dfi .kleuren van een, 
verwijfd man, weefcelijk M> 
«ussens g i e t en of op/éen 
J?* van dons uitgestrekt, 
ï»ff ^ e e r UziS houdende 
«et de zorg, om zich aan 

•**«1 te zetten, dan naarde 
Kerk te gaan; blozende fca-
noiuken , vrome lediggan-
gers,... die zich in eene hei
lige werkeloosheid vet ma
ken , en sedert dertig jaren 
«ooit de opgaande zon heb, 
mn £es«en, Men zal zeg

gen * dat BOIIEHT zow 
draagt, in. zijne voorrede te 
berigten; dat dekuonilcen, 
welke hij zoo slecht afschil
dert, een geheel tegenover
gesteld karakter hezittenm 
hetgene wat hij er in zijne 
verzen van zegt; » kt'd-
le niet alleen zeer km 

I
maar ook verstandige man
nen zijn." Maar waai«« 
kwaad van te spreken, » • j 
neer zij verdienen g-eprezen 
te worden ? En waarom «• 
nen staat, die allen eerfiid 
verdient in een belagcheliji 
licht te stellend — Lotf 
WIÏK XIV. verkoos h-
MEAU , om gezamenlijk BI«, 
RACINE zijne geschiedenis 
te schrijven. De ïim» 
akademie opende hem m 
deuren. Hij ms ooi f 
der ledenvan A * * * 8 * 
akademie d e r ^ H f 1 ? 
schoone letteren, in J 
laatste g e z e l s è a ? / * " ; , 
hfl eene^plaats, ^ 
x„u„„ i„ het M®T: taling in fetw Verhandeling oie> ^ 
hevene van ̂ f ^ > 
der beste, we*>* t 
BoaEAU,diedoo r^h i e j , 

' t e ! van koninkUjK j, })S 

schrijver, * * * • * • % 
hof werd g f f t V 
scheen er niet a « J . 
hartigheid va«J J%i , 
ter, eene opegWd 
die dikwerf in o n % j e , 
ontaardde. J * " * ^ . 
dood van z i j n e n * ^ r 
CINE, verscheen» j ^ 
nog slechts ^ I, 
maal, om de &<*ei 
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konings ten opzigte van 
hoogstdëszelfs geschiedenis 
te ontvangen: » Wees in
dachtig, zeide hem deze 
vorst, «aar zijn höïlogie 
ziende, dat ik u wekelijks 
een uur kan geven, wan
neer gij zult willen komen.': 
Hij bragt zijne overige le
vensdagen in de eenzaam* 
heid door, nu in de stad, 
dan op een buitengoed. Dët 
wereld» moede . geworden , 
legde hij geene, bezoeken 
meer af, en ontving er en
kel nog van zijne vrienden. 
Hij begeerde van hen geene 
vleijerj}en. »Hij wilde lie
ver, zeide hi j , gelezen, 
dan geprezen •worden." Zijn 
onderhoud was kwijnend t 
doch aangenaam door oriveri 
vvachte kwinkslagen, en nut
tig door naauwkeurige be
oordeelingen der schrijvers. 
Toen hij zijn einde voelde 
naderen, bereidde hij zich 
tot hetzelve als een Chris
ten , die zijne pligten kent. 
Hij overleed in 1711, in 
den ouderdom van 75 jaren. 
De godsdienst, die zijne 
laatste oogenblikken verlicht
te, had hem nooit verlaten, 
en de uitspattingen van zijn 
gedrag of van zijne schrif
ten , hadden zijne verkleefd-
heid aan het Christendom 
niet verzwakt. Gedurende 
8 of 9 jaren een prioorschap 
genoten hebbende, gaf hij 
zulks aan den Collector over, 
«ft deelde al hefgene, wat 
hü *r van genoten, had7 aan 

de armen uit. Zijn ijver 
voor zijne vrienden evenaar
de zijnen • godsdienst. De 
beroemde PATRU , zicYi get 
noodzaakt ziende, zijne Bi
bliotheek te verkoopen, kocht 
DESPRÉAUX hem-dezelve voos 
een derde meer af >* dan men 
er hem voor geboden had > 
en liet. hem het • genot der-
zelve tot aan zijnen dood be
houden. .". i Onder, eene me
nigte uitgaven, welke men 
van de werken van BOILEATJ 
heeft in het licht gegeven ;, 
onderscheidt men die van 
Geneve, 2 dl.n in 4.» , 1716, 
met geschiedkundige ophel
deringen door BRÖSSËTÜEE, 
lid der Akademie van hij-
on: die van 'sGraiieithage, 
2 dl.n in fol. mét platen van 
PICART, 1718 èn 1722, 4 
dl.« in 12»ao met platen van 
den zelfden graveur: die van 
de weduwe Axtx, 2 dl.n fa 
4.t° , 1740, met platen van 
COCHIN, die, gevoegd bij 
de schoonheid, van den let-
terdruk, aan dezelve eenen 
aanzienlijken rang in de ty-
pographische zeldzaamheden 
doen bekleeden: die van DU-
RAND, 1747, 5 dl,n in 8.vo, 
met platen en ophelderingen 
van DE SAINT - MARC. Men 
vindt in dezelve; I.° twaalf 
Satires {Hekeldichten). • De 
beste zijn het 2.e het ffi 
het 8.e het 9.e en het 10.P 
en het minst gelukkig ge
slaagde het 12.e over de dub
belzinnigheid. — 2.a twaalf 
Epitres (Brieven), vol wei* 

S 4 
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geslaagde verzen, waarach
tige schilderingen, wel uit
gedrukte zedespreuken, maar 
zeer ;zoude men wenschen, 
dat hij ; het geringe niet zoo 
zeer met het > verhevene vër-

•- mengd had;,;bijv. den naam 
Van COTIN met dien van Lo-
3QEWUK XIV. Men verwijt 
hem ook nog oppervlakke 
ge denkbeelden,. eentoonige 
scherts, beperkte inzigten, 
en kleine bedoelingen» CHA-
PELLE, zijn vriend, aanwien 
l i j gevraagd had, wat hij 
van zijnen stijl dacht, ant
woordde hem: » Gij zij t een 
os , die zijnen ploeg zeer 
wel trekt."'—.3.°*Artpoéti-
f*'{Vertoog over de dicht* 
W ? lö„ viergezangen. -
7' Le Zutrin (De Zang-
SnT] itl z^;twee ö-

werk van mef}t >ietie 

h 2 j m a t i M daar°m n i e t 

j2»J ^j.**™ Klinkdichten; 
fustgedichten aan MOLIÈRE, 
« e zwak zijn j 56 Pmtdich-
±en, verre beneden die van 
«OUSSEAÜ; eene Zamenspmak 
2ssfen de dichtkunde en 
«f toonkunst; eene Par o-
£ f ƒ '***. Latijnsche stuk-
jes,_ eene Zamenspraak over 
*<* ttoman- helden; de ver-
T/ /S V1 het Fransch der 
verhandeling over het ver
hevene van ÜOXGINVS; Be. 
oordeelende aanmerkingen 
g w dien schrijver, énz. 
w grootste verdienste van 

: DESPREAUX, k zijne denk-
beelden, op ee«e bénopte, 
levende en krackvolle wi/ae 
uittèdrukken, van datgene 
aan. zijne verzen te gaven, 
hetwelk nien de nakfan. 
de ̂ harmonie noemt; en van 
zich altijd van het gepaste 
Woovd te bedienen. fA 
een groote benjmer, »-
tijds een dichter en |«fe , 
dichter: bijv. in zijn Ef j 
#•<?,'• op den orertogt va» 
den Rijn, m eenige M 
schrijvingèn van zijnen \h 
trin, en in andere plaatse' 
zijnet weïken; «vaar hij 'i 
zulks niet altijd geweest ie 
eenigè zijner Satires en Epi-l 
tres, vooral in de emü ea | 
in de laatste. Al naèoot- j 
sende heeft hij een Seiner 
geschenen; maar men » 
wijt hem (en hij btkew 
zulks zelïjgeewf*?^" 
me i verscüeidenaeid '« " 
voordragt-zijnel Ff1SC 

hebben gebragt. »»tt , 
hem daarenboven, «**» | 
zich tegen aewellM'^; 
deleervanQuiNAOWteJ. 

ben verzet, m f . J ' ; V 
ten van dien dchterg 
regt te hebben doen ffjW 
vafen, aan welke ^ 
heter gebruik ontwaK- ' 
het hoofd der uitĝ * 
1740 heeft men eene' 
am, of zanienspra-w 
den Heer m M » - ^ 
met den schrijver- J ^ l s 
schijnt in dezelve aL^E. 
bijtend en scherp. .y. 
NEMK heeft eenige m 
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derzelve in het licht ge-
bragt, in welke eenige ver
metele beslissingen voorko
men. Sedert, dat de kleine 
hedendaagsche dichters, zich 
boven alles, wat de eeuw 
van JLODEWHK XIV. heeft 
voortgebragt > verheven wa
nen , hebben zij zich tegen 
den roem van BOILEAÜ ge
wapend, die daarom niet 
minder de dichter der lieden 
van smaak, der mannelijke 
en bondige geesten zal zijn. 
In 1786! stelde de Akade-
mie van JYismes deze vraag 
voor: WelAe is de invloed 
van BÖILEAV op de Fran-
sche letterkunde geweest? 
eene vraag, die door de 
onderscheidene mededingers 
verschillend is opgelost, 
doch waarvan de uitslag na
tuurlijk ten gunste van Boi-
IEAU is. 

BOILEAU (KAKEL) , Abt van 
Beaulien , lid der Fransche 
akadcniic , wijdde zich reeds 
vroegtijdig aan den kansel 
toe. Hij predikte voor Lo-
DEWIJK XIV, die zijne wel
daden over hem uitstortte. 
Deze redenaar overleed in 
1700. Hij is bekend door 
Homelië'n en Leerreden over 
de Evangeliën van de Vaste, 
die na zijnen dood door Ri-
GHARB in het licht zijn gege
ven, 2 dl.n in 12.mo Parijs 
1712. Nog heeft men van hem 
Uitgezochte gedachten, en 
Wrede®, in é.to m iü i2.mo, 
<"e in den tijd met genoe-

Q 

gen werden aangehoord, 
doch die men thans niet 
meer leest. 

- BoaEAU (JOANNES JACOÏHJS), 
Kanonik der kerk van Saïnt-
Honoré, te Parijs, behoor
de tot het Bisdom Ageri, 
waarin hij eene pastorij be
zat. Daar zijn zwak gestel 
hem verpligt had, dezelve 
te verlaten, zoo begaf hij 
zich naar Parijs. De Kar
dinaal DE NOAILLES gaf hem 
bewijzen zijner achting. Hij 
overleed in 1735 in den ou
derdom van 86 jaren. Men 
heeft van hem: l.p Lettres 
sur différens sujetsdemora-
leetdepiété (Brieven over 
verschillende zedelijke en 
stichtelijke onderwerpen), 
2 dl.n in 12.mo — 2-° La 
vie de madame la JDuchesse 
de LiAXCOURt.'de"madame 
COMME et de madame n"M-
PJSRNON (Levensbeschrijving 
van mevrouw de hertogin de 
LTANCOUB, van mevrouw 
COMBÊ — stichtster van het 
huis de Goede Herder — en 
van mevrouw D'EPJZRNON — 
eene karmelïter-non). AI 
deze werken, op eenen al 
te grooten redenaars toon ge
schreven , verraden eenen 
bondigen geest, en eene zui
vere zedeleer j . maar somtijds 
ook eenige vooringenomen
heid. 

BoiMEAt; (MARIA LODEWIJK 
JOZEF DE) , een regtsgeleer-
de te Buinkerken m 1741 
5 
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geboren, en te Parijs in 
1817 overleden, is de schrij
ver van een groot aantal wer
ken , waarvan de voornaam* 
ste zijn: 1-° Les Embérras 
du père de familie (De ver
legenheid des huisvaders) 
een. blijspel in 5 bedrijven 
én verzen, Farys^ 1787. •—• 
2'°Entretiens critiques, pfd» 
'losophiques et historiques 
sur les proces (Beoordeelen-
de", wijsgeerige en gescMed-

. kundige gesprekken over de 
pleiigedikgen), waarvan de 
derde uitgave is van 1806, 

• in 8.vo — 3.° Codedesjail-
lites (Wetboek der bankbreu
ken) , 1806. —- 4.o Bistoire 
du droit Francais (Geschie
denis van hetFransche regt), 
1806. > - 5,0 Hisioire aflm 

cienne et moderne des de-
partemens belgiqueS (Oude 
en nieuwere geschiedenis der 
^fi^chedepartementen).--
r &e™ge kleine dichtstuk-

3
7orAJenJ'mde dieven. -

•'•• W'ffeschrïftenten voor-

it tiïe:zT"yhe *"*'• 
BOINDIN (NICOLAAS), te 

'Fa-rijs in 1676 geboren, was 
oe zoon van eenen procureur 
oesfeonings, bij het bureau 
Tflo §e^mid<ieïên s ging in 
1696 onder de musketieren. 
Waar de zwakheid van zijn 
gestel aan de vermoeienis
sen van den krijgsdienst niet 
kon wederstaan, verliet hij 
de loopbaan der wapenen, 
o*» ie rust des kabinets te 
smaken, In 1706 werd hij 

als lief "der opschriften en 
schoone letteren aangenomen, 
en zou zulks reeds iet Fran-
sche akademie zijn geweest, 
indien de openbare belijdenis maien ae openoare Deujienis 
van godverzaking hem o » 
van niet had. uitgesloten. 
Hij werd op het eindezijner 
loopbaan door 'eene htdee-
kvveld, die hem d e n » 
vember 1751 in Mf 
sleepte.' Men weigerde»! 
de eer der kerkelijke begiW-
nis. De Heer PARFAIT,.« 
oude erfgenaam det werlcei 
vaftBolNDiN, gaf dezelve u 

het licht. Xanhethoofdiw 
heteersferwaarinmenf 
blijspelen in proza nnj» 
ï s ë e n e b e s c h t g v i M ^ ; 
leven en zijne Werken ,*» 

zwaait zich » " l k e «en 
lofspraken toe, * w 

gehuurde l o f ^ ^ : 
liet dan **** 2 , * 
ben kunnen f ^ f t V 
middel, om b - J * ^ 
den, aatondM»n

nieenl5 

Werewijsge^teeftf 
geworden. J>°& *M0< 

van hem T L B E , ^ ' 

koopman, Pf» s,,^' 
boozen aansbS J * i ^ 
hebben, waard» ^ . 
roemden en « « r f , 

w e r d . Deze M^ jis 
eerst « " - « O » * ' * * 
het Jicht gege^ ' 
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niet zwak geschreven i s , 
heeft niet weinig toegebragt, 
om hem de .goedkeuring der 
wij sgeeren te verschaften , 
die ten opzigte van ROTIS-
SEAÜ niet zeer gunstig ge
stemd waren. Bij eene scher
pe en ongodsdienstige wijs
begeerte, voegde JBoiNDiN.de 
vér waan d heid en hardnekkig
heid , die er het gevolg van 
zijn, eene eigenzinnige in
borst , en een onverdraagzaam 
karakter. Zie hier, wat te 
zijnen opzigte een zeer be
kende Criticus gezegd heeft: 
» Ofschoon al wat hij geschre
ven heeft hem niet van de 
middelmatige schrijvers on
derscheidt , is bij echter Van 
de vier bevoorregte geesten 
dereeuwvanLoDEWijKXIV., 
die volgens DIDEROT alleen 
in staat zouden zijn geweest, 
eenige artikels aan de En
cyclopedie te leveren. Cre-
dlte, JPisones" 

Bois. — Zie 
(FKANCISCUS). 

SYLYIUS 

Bois (JQANNES DU) of a 
Bpsco, te Parijs geboren , 
ging onder de Celestijner-
Monniken van Li/on, en 
legde er zijne gelofte af; 
na er verscheidene jaren te 
hebben doorgebragt, ver
kreeg hij van Paus PAULUS 
V. , de vrijheid, om zijn 
klooster te verlaten. Hij 
koos de partij der wapenen, 
e n diende gedurende ds bur
geroorlogen. HENDRIK III. 
noemde hem niet anders, 

dan den veldheer der Mon
niken. Na de •vernietiging 
der ligue keerde hij tot zij
ne orde terug, werd gewoon 
predikant van HENDRIKIV., 
en verdiende de welwillend
heid van den Kardinaal O-
LTVIER , die hem toestond, 
zijnen naam en zijn wapen 
te voeren , en verschafte hem 
de Abdij Van Beaüliéti in 
Argonne. Na den dood van 
HENDRIK I V . , voer hij in 
zijne leerreden HeViglijk te
gen de Jesuiten uit, die hij 
beschuldigde de oorzaak des-
zelven te zijn. Zij beklaag
den zich daarover bij de ko
ningin, die hem eene eer
vergoeding oplegde. Hij liet 
zijne regtvaardiging in zul
ke scherpe bewoordingen 
drukken, dat dezelve voor 
eene nieuwe beleediging kon 
doorgaan. Toen hij zich in 
1612 naar Rome had bege
ven, werd hij in het kasteel 
Sint-Angelo opgesloten, vol
gens sommigen op verzoek 
der Jesuiten, volgens ande
ren op verzoek zijner orde. 
Hij overleed aldaar in 1626. 
•Men heeft van hem: 1.° 
Floriacensis bibliotïteca be-
nedictina, Lyon 1605, in 8.vo 
Dit zijn korte Verhandelin
gen van oude kerkelijke , 
schrijvers, uit de handschrif
ten der bibliotheek van hefc 
klooster Fleurt-sur -Loïre 
ontleend. Enkel het 3e deel 
bevat eenige stukjes van den 
schrijver. — 2.° Oratio fu° 
nebris cardinalis OMVERIÏ. 
Rome 1610, in 4.w ~ 3,° 

http://JBoiNDiN.de
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Le portrait royal de ffm-
RI-1V* {He% koninklijk beeld 
van HENDRIK IV.) — de 
Lijkrede van dien Vorst — 
WO, in 8.V0 Pater DUBQIS 
is daarenboven de schrijver 
van eenige, andere werken. 
Hij bezat vele talenten en 
was een goede redenaar. 

Bois (PHIHPPUS GOIBAUD 
W), te PMtiers geboren, 
begon met; dansmeester te 
zijn, in welke hoedanigheid 
hij aan LODEWIJK JOZEF VAN 
•LOTHARINGEN, Hertog van 
Guise, werd aangeboden, die 
in hem zoo vele verdiensten 
en zoo veel verstand ontdek-
•*«•» dat hij hem tot zijnen 
gouverneur benoemde. Du 
Z n

s ' W ' A » ö g jaren oud, 

ROLJDeIieer<* van Port-
f ^ f w a r e n Z ] j n e m e e s ters , 
* L J " T Vor<Jeringen waren 
welk ï - H ^ b r u i k , het-
S w J 7 a n deze nieuwe 
£nTm?kte> was, om een 
f^ 0 U e dee l t e der werken 
2 dfn H. AIWUSTINUS, en 
sommige van CICERO, twee 
zeer verschillende geniën, 
aan welke hij denzelfden stijl 

,e> m het Fransen te Jeend 
oertalen. Hij werd den U 
^ovember 1693 als lid der 
•iransche Akademie aange
nomen, en overleed te Pa-
rps in 1694, in den ouder
dom, van 68 jaren: z i j n e 
Vertalingen zijn met geleer
de en belangrijke aanteeke-
£»gen verrijkt. Die, welke 
ö e «weven van den H[, Au-

^GÜSTINÜS vergezelfen, wer
den hem doot TIUEMOM 
geleverd. D&Jangovoorrede, 
welke hij aan het hoofd der 
predikatiè'n van demélfden 
Heilige plaatste, is vrij wel 
geschreven, maar volgens 
den Abt TBUBLET, zeersklf 
uitgedacht. Doctor AMH» 
ARNAULD schreef eene oor
deelkundige critiek vauta j 
zelve. ) 

BoiS „ (GERAHDÜS ,JDlf)ij 
Priester van het Oratorium 
geboortig van Orleans, er 
in 1696 overleden, werkfc 
aan de uitgave van het to
ste deel der Kerkelijke<M 
schiedenis van Pater u Ga* 
TE, en liet hetzelve draki* 
Op verzoek van m mm 
Aartsbisschop w j g j ' 
schreef hij j . f i j g l 
d i e r k e r l c , ï « , ^ e r s t 
fol.. Het t w e e d e ^ 
acht jaren na ^ B f 

licht. 

het Bisdom W*&>f 
ren, Doctor de.ƒ' 0c£r 
Bibliothekans van ?e 

v a n l » » ove r l ee f 
Men heeft « " j j ^ f 
ne Catalogus der " ^ 
zorg toevertrouwc in 
thefk, 1693, | > n 
f o I . _ 2 . °Ecne ï / B p B 0 . 

PERTIÜSj <* al' ' 
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tisitm delphini, 1685. -~ 3' 
Eene uitgave der Godgeleer
de werken van MADDONAT , 
in fol., Parijs, 1677. De 
opdragt en de voorrede, waar
in hij de zeden en de leer 
van dien Jesuit prijst, ko
men in verscheidene exem
plaren niet voor. • _ -

Bois (NICOIAAS DU), te 
Marche in het Groot-Her
togdom Luxemburg geboren , 
Hoogleeraar in de heilige 
Schrift en President van het 
koninklijke Collegie te Leu
ven, heeft zich door ver
scheidene werken tegen het 
Jansenismus onderscheiden, 
en heeft met even üoo vele 
bekwaamheid de huichelarij 
dier opkomende sekte ont-
sluijerd, als hij de dwalin
gen derzelve met bondigheid 
wederlëgd heeft. Hij over
leed in 1696. 

Bois (WILLEM, DU) , of lie» 
DUBOIS , Kardinaal, Aarts
bisschop van Kamerijk, eer
ste minister van staat,werd 
te Brives-la-Gaillarde , in 
het Fransche Dep.t Corrlze 
geboren, en was de zoon 
eens Artsenijmengers. Jong 
en zonder middelen van be
staan te Parijs gekomen, 
gelukte het hem, na huis-
onderwijzer bij eenigeparti-
kulieren te zijn geweest, die 
van den Hertog van Char
tres te worden. Hij verkreeg 
a5.]n vertrouwen, door zijne 
vermaken te dienen. In 1693 
Tie* hem tot belooning, dat 

hij zijnen kweekeling bewo
gen had, om met Nlejufvrouw 
DE Btois in den echt te tre
den, de Abdij vah den hei_ 
ligen JUSTUS, in het bisdom 
Beauvais ten deel. De schrij
ver der Gedenkschriften van. 
MAINTENON zegt, dat toen 
LODEWIIK XIV. hem aan Pa
ter LA CHAISE had voorge
steld, deze Jesuit aan den 
Vorst opmerkte, dat DU Bois, 
aan de vrouwen, aan den 
wijn en aan het spel ver
slaafd was: Dat kan zijn, 
antwoordde de koning, viaar 
hij verbindt zich niet, drinkt 
zich niet dronken, en ver
liest nooit. Deze woorden 
kunnen den Abt DU BOIS ken
schetsen , maar zeker zal men 
er LODEWIJK XIV. niet in 
erkennen, en ongetwijfeld 
behooren dezelve tot die ver
zonnen anekdoten, waarme
de de schrijver zijne Gedenk
schriften opgevuld heeft. De
zelfde schrijver laat aan DU 
BOIS nog zeggen: De dag, 
waarop ik Priester zal wor
den , zal de dag mijner eer
ste H. Communie zijn. Het 
volgende kan welligt tot dit 
gerucht aanleiding hebben 
gegeven. In 1720, geduren
de de afwezigheid van sm 
BOIS, om de heilige wijding 
te gaan ontvangen, vraagde 
men aan eenen snaak van 
het hof, waarhenen hij was 
gegaan, die daarop antwoord
de: Hij is naar Chantelonp, 
lij Triel, om Zijne eerste 
Communie te doen. Men 
heeft den beroemden MAS-
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sntoN gelaakt, hem een ge
tuigschrift te hebben gege
ven om Priester te worden, 
en meer nog-van hem (ge
zamenlijk met den Bisschop 
van Nantes) tot Bisschop te 
hebben gezalfd. Toen de 
hertog van. Chartres, kwee-
keling van DÜÈOIS , hertog 
van Orleans en régent des 
rijks was geworden 3 verza
melde deze abt op zijn hoofd 
een groot aantal rijke bene-
ficiè'n, en kwam tot de ge-
wigtigst,e posten. Hij werd 
staatsraad, en in 1715, ge* 
woon afgezant en gevolmag-
tigd minister des konjngs 
van Frankrijk aan het EnV 
gelsche hof, in 1720 Aarts
bisschop van Kamerijk, in 
1721 Kardinaal, en, eerste 
ministervan staat,.in 1722'\ 
ö e n . , 3 Decemhef van het
zelfde jaar. werd hij lid der 
* ransche akademie, 'honorair 
aA van die der wetenschap
een en schoone letteren. Hij 

a d grotelijks deel aan al 
e omwentelingen des be-

stuurs, en hij was het, die 
den hertog van Orleans be-
w°og, zich niet aan een' 
raad van regentschap te on
derwerpen , den hertog van 
VttMatoi te verbannen enz* 
«1) overleed den 10 April 
* ' 2 3 , aan de gevolgen zïj-
öer buitensporigheden, én 
Werd in de Collegiale kerk 
van SainfaHonoré begraven $ 
waarin men vóór de omwen? 
teling, op een praalgraf, 
«at men té zijner eere opT 
*»gtte zijn grafschrift mgl 

l 
de 

R » De fortuin, z'egi de her-
•" tqg DE SAINT&ION in zijne 

Gedenkschriften, kd hem 
lang tot haren speelbal ge
bruikt, en zich dooi allerlei 
bekommeringen, zorgen,ont
werpen , heimelijke listen, 
verdrietelijkheden, wi-
zaamheden, kwelling ^ 
geestes, langen .$ ^l 

doen koopen, en e\« | , 
stortte zij zich doors*! 
stroomen van groot» 
magt, onmeetbare njWon 
men over hem vit, o«iej 
heift slechts 4 jaren gent' ( 
van "te geven, wanneern 
het tijdvak van zijnen pw> 
van secretaris van staat». 
detel; en twee slechts, i* 
„eer men ziöh tot zijn *J 
d i n a l a a t ^ f t o t ^ ^ 
ministerschap h g j j 
hem/in den « h j j d . 
W jaren, '"/ ' J zjjn 

Volgens &•&* v*i«, 

bisschop, a"u
tvaT,gen, 

gehuwd T e« WVM. »atf 
|jne ^ «££> 
zonder ons bib e» 
dezer anekdote»« ^ 
houden, zoo kon» J ^ 
parig overeen» , ^ ' 

icS 

pang ovw.--2 . K» --
kïuze en d i k t e s 
oordeel al devolW^, 
opnam. Voor V m» 
w P o r d t e r n i e t ^ e g t ^ 
trek vere scht o»1

 a t I # 
len te voltooien, 
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het leven van dezen staats
dienaar bezoedeld is. Men 
heeft in 1689 eene hijzon* 
dare levensbeschrijving van 
den Kardinaal DU BOIS in 
het licht gegeven, die m 
zeker öpzigt eene romaneske 
karikatuur is , maar die, wat 
de hoofdzaak betreft ,• niet 
dan al te zeer met het erger
lijke zijner zeden strookt. 

Bois (AMBROSI'US »u) , een 
bekwaam schilder, in 1543 
te Antwerpen geboren. HEN
DRIK IV. Koning van Frank' 
rijk, maakte van zijnen 
dienst gebruik, otn de ga
lerij der koningin, te Fok' 
tainelteau te beschilderen. 
Hij schilderde vervolgens 
ïn het kabinet der koningin, 
de geschiedenis van TAN-
CREDE en CIORINBE. Hij 
vervaardigde daarenboven 
verscheidene schilderijen op 
de schoorsteenen der appar
tementen van den koning en 
de koningin, en stelde de 
geschiedenis vanTHEAGENus 
en CHARICLEA voor, welke 
in de ovale kamer gevonden 
wordt, waar LODEWMEXIH. 
werd geboren. Na inde ka
pel twee groate schilderijen 
veivaardigd te hebben, be
gon hij eene andere toen hij 
ziek werd, en in 1615 over
leed. 

Bois (STEPHANUSDU) in de 
Maand October 1650, uit eeïie 
njWl)jhe familie in de paro
chie van Brettemlle-êmBot-
*« (ia het Fxansche Dejp.t 

Calvados) gehoren, vanwaau 
hij naderhand den naam van 
abt van BRETTEVH,^ aan
nam, onder welken Vrij meer 
bekend is. Na zijne stadiën 
volbragt te hebhen, ging hij 
in 1667 in de maatschappij 
der Jesuiten, doch verliet 
dien staat weder in 1678. 
Hij legde zich daarna, met 
het beste gevolg toe op het 
onderwijs der jonge geeste
lijken, die zich op het pre
dikambt wilden toeleggen, 
en het is ïn die betrekking , 
dat hij de meeste zijner wer
ken schreef» De vruchtbaarr-
heid van zijnen geest zoude 
er hem véle andere hebben 
doen voortbrengen, indien niet 
een vroege dood hem in de 
maand December 1788, in 
dèn ouderdom van 38 jaren 
had weggemaaid. Zijne wer
ken zijn 1>° Eloquence de 
la cliaire et du Burreaü, 
selon les principes les plus 
solide de la Rliétorique cu
eree et profane {Kansel - en 
balie- toelsprekendïmd, vol-' 
gens de bondigste grondre
gels der gewijde en onge
wijde welspreeMmde), Pa
rijs, 1689, in 12»mor meer 
°P Pr3Js gesteld, om de voor
beelden, welke hij geeft, 
dan om de regels, die hij 
voorschrijft. -~ 2-° Essais 
de Semons pourle Carême 
etpour tous les dimanches de 
lannée (Proeven van leer
reden voor de Vaste en voor 
al de zondagen des jaar») 4 
dl." in 8.vor. waarin zes'ver-? 
schillende ontwerpen • voor 
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eiken dag voorkomen, met 
nitgelezene schriftuurteks-
ten. Zijn stijl is noch zui
ver , nóch sierlijk; maar de 
keuze der Leerreden is zeer 
wel gedaan. De Abt DU 
JARRI ' Heeft er een vervolg 
toe geleverd in 5 dl.n in 8.vo 

dat met het werk van den 
eersten schrijver niet kan 
vergeleken worden. — 3-° 
Essaisdepariégyrique (Proe' 
ven van lofreden), in 8.v0 

Bois (ENGELEERTUS DES), 
Werd, na Kanoniken Aarts
diaken van Kamerijk i ver
volgens Proost van het Ka
pittel van den H. PETRUS, 
te Rfssel, te zijn geweest, 
tot Bisschop van Namen ver» 

i ^ i , HiJ heeft eenè Latijn-
sche Vertaling in het licht 
gegeven, van een werk door 
S l ^ S U r S e S c h r e v e n , e r i 
Tl . La Pratique des 
bonnes tnteniions (De uitoe

feningder goedei meeningen). 

Boïs' ~~ Zie verder DUBÓIS. 

M B Ó I S DE LA PIERRE (LOUIZA 
MARIA D U ) , in 1663 op het 
kasteel van Courteilles in 
Mormandifë geboren, Werd 
*n den hervormden gods
dienst opgevoed, welken zij 
met hare geheele familie af-
svyoér. Zij verloor haren 
echtgenoot in den veldslag 
van Malplaquet, en wijdde 
hare overige levensdagen 
aan de godsvrucht en aan 
«G letteren toe, en overleed 
««* 14 September J730. Zij 

had! velen aanleg voor de 
dichtkunde; bat prozastijl 
is sierlijk, en Jen goeden 
schrijvers waardig. ïij heeft 
geschreven de Getèkknis 
van het klooster k Ckise-
Dieu, en die van het ge
sticht VAigle. Zij stond in 
betrekking met iehmmi-
ste geleerden, zoo a/Aw-

I FAÜCOiV, jF0NTENEME)ï*a f; 
I SIMPWCUNÜS enz. en lw«;,'' 

de hun verhandelingen. «' 
had vele bouwstoffen verfl 
meld, om tot de geschiede* 
van Normtindyëta dienen. 

Bois GMU.EBERT. — Z»; 
PESANT(I.E). • 

BOISAUD. . - Zie Bom» 

BoiSDENNEMETS of * » 

een Normanrff» m 

in 1627, te *>>• ^x^h 

tweegevecht» è^W een' ander Fiansn
he]11. 

gedood, Men * * « , i( 

Mémoires f/*.Jifyb* 

schriften•«*££&. 
lingdesWertog .^^ 

ge belangrijke W 
den voorkomen. 

„it eene oude » ^ 
Bretagne,^U^n^ 
den & Februari)" ^ 

[j ren. 0*>r d e " 
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eénen gelukkigen aanleg be
gaafd, volbragt hij met roem 
zijne eerste studiën, en 
dezelfde gelukkige' uitslag 
volgde hem in die, welke 
de geestelijke staat vordert, 
waartoe hij zich voorbereid
de. Alvorens denzelven om
helsd te hebben, werd zijn 
oudste broeder in het ge
vecht van St, Caste gedood. 
Door dezen dood vielen de 
voordeelen van het eerstge-
boorteregt aan den Abt DE 
BOISGEMN ten deel, en be
loofden hem in de wereld 
voorregten, waarop hij gee-
ne rekening had kunnen 
maken. Zulks veranderde 
in het minst niet aan zijne 
roeping , hij stond zijne 
voorregten aan een' jonger' 
broeder af, en ontving de 
heilige wijding. Priester 
zijnde, werd hij tot ®root-
Vikaris van Po'ntoise en in 
1765 tot Bisschop van La-
iMur benoemd. Zijne talen
ten, zijne geschiktheid tot 
het bestuur van zaken, eisch-
ten een ruimer tooneel. In 
Ï77l verkreeg hij het Aarts
bisdom Aix en werd in die 
hoedanigheid president der 
staten van Provence. Hij 
onderscheidde aldaar zijn be
stuur door de opening van 
een kanaal, dat zijnen naam 
draagt, door de oprigting 
van een opvoedingsgesticht, 
te Lamksc, voor adellijke 

IV. DEEI,. 

Sl3 

jonge dochters ttonder for
tuin , door het bouwen, eener 
brug te Lavmir, en, a001. 
andere nuttige inrïgtkgen. 
Hij was het, die in I774tte 
Beims, bij gelegenheid der 
zalving van LODEWIJK XVI. 
de redevoering uitsprak. De 
volgende trek bewijst, dat 
indien de Heer DE BOISGE- ' 
MN een uitmuntende bestuur
der was , hij ook zijne Bis
schoppelijke pligteh wist 
waar te nemen, en op een e 
edele wijze in de behoefte 
zijner kudde te. voorzien. 
In 17S8 was de oogst niet 
zeer gunstig geweest, waar
door er eene duurte in de 
levensmiddelen was ont
staan; de omwenteling, die 
het volgende jaar begon los 
te barsten, verergerde het 
kwaad, wijl de partijschap 
er zich in mengde; op ver
scheidene plaatsen ontston
den er oproeren; te AiOb wa
ren de publieke korenzolders 
geplunderd; de buitenspo
righeden, aan welke zich 
het volk had overgegeven , 
zouden de bezorgingen van 
voorraad doen ophouden, 
toen de Aartsbisschop op
trad, om de ongeregeldhe
den te doen ophouden, en 
100,000 franken tér beschik
king der plaatselijke bestu
ren stelde, om daarvoor gra
nen te koopén •(*)'. Het kwaad 
werd dus ixt dêszelfs wortel 

H h 

A'issfe^ * ***« y ^ . aoor den ̂  
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afgesneden, en eene Her
derlijke' vermaning .kwam, 
terwijl dezelve het volk om
trent zijne pligten en ware 
belangen onderwees, hetbe-
gaan van denzelfden mis
slag voor. De Aartsbissphop 
van Aix Werd afgevaardigde 
bij de staten-generaal; hij 
stemde aldaar in de belan
gen , des konings; bood mid
delen aan, om de openbare 
schuld te vereffenen; hij 
verdedigde in deze vergade
ring de 'eigendommen der 
geestelijkheid, én bewees, 
dat het in het belang van 
den staat en het volk was, 
dezelve te behouden. Den 
43 December 1789 werd hij 
tot voorzitter der vergade-
wng benoemd. Hij kantte 
zich. tegen de burgerlijke 
constitutie der geestelijk
heidaan, e n bewees ineen 
•geschrift, fa " d e z e i v e met 

Je grondbeginselen der Ca-
thoiyke Kerk strijdig was. 
u™ het weigeren van den 
eed, verpligt zijn vaderland 
*e ontwijken, begaf hij zich 
Maar Engeland, alwaar hij 
|wh tot in 1801 ophield. 
™j deed afstand van zijn 
Aartsbisdom, zoodra als de 
f zus zulks begeerde, en 
-kwam in 1801 in Frankrijk 
•*erug. Hij was het, die bij 
de plegtigheid der herstel
ling van den Godsdienst in de 
Notre-Dame (Lieve-Vrou
wen-kerk) te JPartJs eene 
redevoering uitsprak. Eeni-

. «en tijd daarna werd hij tot „ 
Aartsbisschop van Tours, 

en bijna op hsteelfde ti/dstip 
tot Kardinaal knoemd. Hij 
overleed in 1804. Men heeft 
van hem: 1-° Omimtfu-
nèbres (Lykreden) te we
ten : die van den Daujfoki 
zoon van LODEWUK XV.niei 
gedrukt, van STAN»WI 
Koning van Polen, I » 
in 8.vo, van Mev*? \; 
Dauphine, 1769, in 4.»-^ 
Exposition desprincvp« 
évëques del'assemhUem 
constittition eivile du <* 
gé (Ontwikkeling der gr» 
beginselen mn de Bisschi; 
ven der vergadering over» 
burgerlijke Constitutie® 

geestelijkheid), een . f 
^ e t vele bescheidenheid * 
gematigdheid geselen. 

Frames,,Jf< Mem-
discours *ur,J „f ver-

taling detsa» . % 

dooreene^Smi*} 

Londen, l ^ ' ^ d f 
daarvan werd J » ^ 
eenige u i * * f £ j - * 
te hulp te to^iuffi 

tation de . « * g > J 

uitgesproken Mlj/^ 
ge£ mn den **£#* 
Msschoppenf^jW 
1802, in 4 < t V* s a , I f '• 
vations sur f iW& 
(Aanmerkingen^. J 

schrijft he»yeene 
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(in het Fransch) toe, der 
Heldendichten van OVIDIÜS 
.zonder naam des Vertalers, 
en slechts ten getale van 12 
exemplaren gedrukt, een 
•werk welligt zijner jeugd , 
doch dat door hem niet er
kend werd. Er bestaat van 
den Kardinaal DE BAUSSET 
(zie dat artikel), die Groot-
Vikaris van BOISGELIN was 
geweest, eene Levensschets 
van dien Prelaat, met al 
den smaak en de talenten 
geschreven , welke dien be
roemden en sierlijken schrij
ver zoo eigen waren. Hij 
prijst in dezelve zijnen geest, 
zijne bekwaamheid in de be
handeling van zaken, zijne 
gematigdheid, zjjne bemin
nelijke en edelmoedige hoe
danigheden." De Kardinaal 
DE BOISGEMN was in 17/6, 
in de plaats van den Abt 
DE VOISENON, lid der Fran-
sche Akadenüe geworden. 

BOISGEMN (De Markgraaf 
BRUNO DE), pair van Frank
rijk, neef van den voor
gaande , en, zoo als hij , 
uit eene der dcoriuchtigste 
familiè'n van Brelagne gebo-
ren, begaf zich in den wa-
pendienst, en was, bij het 
losbarsten der omwenteling, 
kapitein en opzigterderklee-
dingsmaKazijnen. In 1792 
•week hij uit Frankrijk, en 
«ÏMide verscheidene jaren, 
onder de banieren der vors-
|f- Bij de herstelling der 
L w R C 0 ^ , kwam hij in zijn 
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derde afdeeW, naar To«! 
Ion gezonden. Hij voerde 
het bevel over de ruiteS 
der nationale eerwacht, doch 
bij de terugkomst van BO
NAPARTE van Elba, hield hii 
zich van alle bedieningen 
verwijderd. Bij de twefde 
terugkomst der BOURBONS 
werd hij tot pair van 'JBranh-
rtjk verheven. I n 1818 be
streed hij de wet over de 
aanwerving des legers, zich 
beroepende, 0p het regt , 
dat de koning van Fra%k-

tot de admimstrative en se-
regtelyke posten, welk rlge 
öem ten opzigte van het le
ger evenzeer toekomt, of
schoon zulks, als U i 
twistbaar zijnde, «iet uit
drukkelijk bedongen is. n » 

orde xn den gang der S n 
zoude ontstaan, indien S 
m het verleenen van ran
gen, «aar den ouderdom 

zwakken ^T iS g Ver~ 

fale V T L •''te,1™or'• « f «L f' 0"ïe."l> «n 
**» tL^SfJ* 
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ter in druk is verschenen, 
en stelde eene boete voor, 
welke verworpen werd. De 
Markgraaf DE BOISGEUN 
heeft zijne stem tegen de 
uitzonderingswetten uitge-
jbragt, en heeft zich in veel
vuldige omstandigheden als 
een welsprekend redenaar 
doen kennen. Door eene 
zware ziekte overvallen, o-
verleéd hij den 5 Mei 1827 i 
in den ouderdom van 60 
jaren» 

' * - - - ' . ' - . • 

BOISGEBARD (M.A.F . BAK-
BÜAT DE), ' , brigade - gene
raal der genie, iö 1767 te 
Tonnerre in, het Fransche 
Dep.t Yonne geboren, volg-> 
da reeds zeer vroeg de loop
baan defi wapenen; inden 
ouderdom^ van 24 jaren tot 
den rang van kapitein ver
heven, onderscheidde hij 
zich in het gevecht van 
bpiers, bij de belegerin
gen van Mèntz, Charleroi, 
Ijttndreciesj Valenciennes, 

• -«» Quesnoy èh Maastricht* 
Iö 1797 bestuurde hij de» 
overtogt van den Rijn, en 
Werd met de werkzaamheden 
^ S c h a n s van Kehl, en 
^ n hgt hoofd der brug van 
•HiMningen belast, daarna 
tot hét leger van Napels 
«vergegaan zijnde, werd hy 
in* 1799, in den slag van 
Capita, doodelijk gewond} 
en overleed eenige dagen 
daarna aan de gevolgen zij
ner wonden. 

BoiSMONT (NlCOMAS TlïV-

I BEI. de), AltmGmtai», 
oud prioor - commendatariu* 
van lAhons en haterre, 
oud-vicaris-generaal ra het 
Bisdom Amiens, honorair-
kanonik der hoofdkerk m 
Rouanen, gewoon prediker 
des konings, doctor in ie 
godgeleerdheid, aan hthms 
vmNaverre, enz.'ist* 
rijs, denï9Decemberl»' 
in den ouderdom ranflja» 
overleden. Men heeft M 
hem eene U/rede ran * 
heiligen LODEWHKJ enLtf 
reden Van Monseigneur * 
ÖaupVm, van ^ t a / » > 
van LoBÉWiK XV. en\» 
deKeizerintaATH^J 
Hij heeft ook eemgeg 
katUn nagelaten. J J J 
en geleerdheidI b M » £ 

den"'Abt"» **Z*U 
betwisten; - J j j i die 
o o k ^ d a t h f ^ ^ e i n 
hoedanighefcgirVCr. 
een C h r i s t e ¥ ^ n w t t , 
eischt worden, ^ 
datz i jhelgen^ c n i l l f ; 
boven «eneadatn» jjaihfr 
nelijken gang,^.je ! ?e 

volle. welBpreto^Vf 
z a IvingSv 0 le^ igingj; 
taal, die &*' **• 
redenaars « ^ « H * * * 
f l v e i n d e ^ S ^ 
ders doet °^\0I)1(!)i^. 
Mezenis. 2 " < 
in zijne I-een^ |e de 
lende ttekken^ol' 
Christelijke• « J j j * , * > 
m a a k V w e l u ; ^ ^ 
als die Wke JJ t in 
van AeuGodsd^ Sl^ 
ondersteuning ^n 
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te , en het onvermogen der g 
Heidensche wijsbegeerte be
treffen , welke men in zijne 
leerrede over de liefdadige 
bijeenkomsten leest; maar 
in het algemeen bezat hij 
meer natuurlijke bekwaam
heid voor de Akademische 
welsprekendheid, dan voor 
die des kansels. Men had 
zulks reeds bespeurd, inzjjne 
aannemingsrede bij de Aka-
demie, in welke hy de ver
beeldingskracht, die schit
terende hoedanigheid van het 
geestelijke wezen, tegen die 
koele lasteraars, die alles 
tot sluitreden en vervelende 
berekeningen zouden willen 
bepalen, verdedigde. » Het 
is de verbeeldingskracht, 
zeide hij, die alles, wat men 
moet vreezen, verschrikke
lijk, alles, wat men moet 
beminnen, teeder, en alles, 
wat men moet gevoelen, 
zielroerend maakt. Zij al
leen brengt de grondregels 
en voorschriften in werking, 
geeft aan de voorwerpen den 
toon der omstandigheden, 
schildert dezelve onder de 
kleuren af naar het uitwerk
sel berekend, hetwelk zij 
moeten te weeg brengen, 
scheidt, verdeelt, vereenigt 
dezelve, en vormt, door de 
gelukkige mengeling der 
zachte of geweldige indruk-
selen, dat dierbaar belang, 
hetwelk doordringt en be
hangt, de zinnen beweegt en 
Gesleept, enz." Men heeft 
aat* den Abt DE Boisuom, 

gezamenlijk met den Abt 
MAURY, de Geheime Brie
ven toegeschreven over den 
staat, den Godsdiemt en 
de Geestelijkheid, een ge* 
schrift, waarin een hekel
achtige en ligtzinnige toon 
heerscht. De verzameling, 
zijner werken {(Euvres)y 
Parijs, 1805, wordt voor
af gegaan door zijne Levens-
Schets door AUGER. 

BOISMOKAND (CtAumus JO
ZEF CHIRON BE) , te Qjuim-
per in 1680 geboren, de 
zoon eens advokaats, was 
langen tijd Jesuit, en onder
wees te Rennes AeRheto-
rica. Hij bezat veel verstand 
en eene levendige, sterke en 
vruchtbare verbeeldings
kracht. Hoewel hij reeds 
Priester was, verliet hij de 
maatschappij, waarvan ^em 
de regels niet gevielen ,- en. 
aan welke hij door zijnen 
smaak en zijne gewoonten 
nog minder geviel; hij vloek
te en was hartstogtelijk aan 
het spel verslaafd. Men 
heeft van hem verscheidene 
aanteeheningen voor netelige 
en beruchte zaken. Drie of 
vier derzelve worden met 
datgene vergeleken, wat DJE-
MOSTHENES het welsprekend* 
ste heeft nagelaten. Men 
verzekert, dat de vertaling 
in Fransche verzen, aan Du-
PRE ME SAINT MAUR toege
schreven , van hem is. Na 
eene niet seer geregelde le

venswijze , overleed hij, zegt 
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ïöen, in 1740, onder het ha
ren boetekleed. , 

. BpisoT (LOBEWIJE) wordt 
tioor de meeste schrijvers voor 
eenen Zeeuw gehouden, 
Schoon er meergrond bestaat, 
óm te gelooven, dat hij een 
Brussèlsch edelman is ge
weest. Men vindt niet eer
der melding van hem ge
maakt , dan in 1573 en 1574, 
toen hij de vloot met levens
middelen , onder de bevelen 
van GLBÏES en ROMERO , waar
mede de Gouverneur van Kus-
*•«*, de stad Middelburg 
door de Hollanders belegerd, 
°P nieuw wilde proviande
ren, aantastte en, in het 
genet van den Spaanschen 
^andvoogd REQUESENS, die 
van ? e ! s t r a«d aanschouwer 

i'aar jfs ^ 0 e n w hetzelfde 
R^n.

Stai^jde^, door 
TJP-"3tvden helegerd, en 
wa« T* öaauw gebragt 
™*, werd de Admiraal Bol 

^ f ^ X door de Zeeuwen 
J L . Ï W d m d e vaartuigen , 
*c** honderd matrozen? en 
„ * * \ dan honderd stukken 
geschuts, t e r bevrijding van 
r f t gezonden, en hitge-
* « ^ h e m , den 3 Octofe. 
vt»,A n a de Spanjaarden 
re*dreven, en Leijden ontzet 
*L . j * 1 ' daarmede binnen 
die stad te komen; hij ont
ging Van de dankbare Lei}. 
S ? a l ' ? n ' t o f c e e n e herinnering 
«ah deze gebeurtenis, eene 
EOMen keten, met eenen 

daaraan hangend® g-edeni. 
penmng, zinspelende op het 
ontzet der stads een fee-
njfc eerteeken wetltauooÈ 
door 'slands Staten nmi. 
InOctober 1575 wetlïtó-

, n/>zes door den Spaansd» 
veldheer MONDRAGON bele-
gerd. ORANJE zag geen m-
der middel, om de mi te 
ontzetten, dan den Spanjssl, 
door den Graaf van Hok* 
lohe, en onzen Admiraal 
aan de andere zijde der si» 
inteslmten, en zoo doenli 
uittehongeren. Omditwert 
stellig te , maken plaat» 
BOISOT zien met tien / 
twaalf scheden, aan het h& 
van Bergen-op'Zooiïi^enfa 
de allen toevoer aiksm/fa-
Om hem van daar te ret-
drijven, rustten de Span/aar
den , te Duinkerk» f»»?/ 
kleine ootlopchepenoit,™ 

in' de maanrfi^t , 
volgende jaar naar Br» 

Zeeuwen te slaan; « 
moesten weldra, f ^ 
van han beste seM«*i 

handen'viel, terug to»ze" Nadat er bijna acht maan̂ » 

met het beleg v e r l o f 
ren, gedurende welkenjj 
de Spanjaarden nu e» 
eenigen t o f ? e r , f , > 
en de' stad in *« ff*. 

•ellende was gedomp* t 
den de Graaf endeA*" m l 

verschillende pog'^oot-
dezelve te bevrtfdf»' 
raad aan Kentlo?Êene 
tebrengeni dochheW* 
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geen gelukkiger uitkomst dan -
Het andere. Op den 12 Junij 
ondernamen zij weder eenen 
aanslag, die echter niet be
ter gelukte. Deze werd te 
werk gesteld met eene groote 
hulk, Job Jans Hulk ge
naamd, zijnde een schip van 
zes honderd lasten, rijkelijk 
en zelfs tot aan de mast toe, 
met geschut voorzien, waar
uit zij met hunne vuurröe-
ren, de vijanden uit de 
schansen meenden te drijven. 
Op de hulk bevonden zich bij 
den Admiraal wel vijf of zes 
honderd man; hun oogmerk 
-was , om het schip aan den 
dijk van Borndam te brengen 
en den vijand te verdrijven; 
dan toen de hulk bij den dijk 
was, geraakte dezelve door 
het laag water aan den grond, 
alwaar dezelve, door de 
zwaarte van het geschut en 
<le menigte schoten, die de 
Spanjaarden er op deden, 
van een borstte; doch met den 
vloed werd zij weder vlot, 
het lek gestopt en het be
schadigde hersteld. Naau-
welljks vlot zijnde, werden 
er op nieuw twee schoten op 
gelost, die zoo sterk troffen, 
dat zij zonk, bij welk on
geval wel drie honderd man 
het leven verloor. Onze 
Zeeuwsche held rekte zijn 
leven langen tijd door het 
zwemmen, nu en dan op 
een stuk hout of eene plank 
uitrustende, maar daar de 
»acht begon te naderen, en 
«a krachten hem Begaven, 

H 

vond hij aldaar op den 15 
Junij 1576 het einde zijns 
levens, tot groote smart van 
alle, die zijnen moed, z « n e 

kunde, trouw en dapperheid 
gekend hadden.—Zijn broe
der KAREII, heeft zich in, 
denzelfden oorlog met Span
je, ook als een dapper held 
onderscheiden. 

BOISOT (de Abt JOANNES 
BAPTISTA) , in 1638 te Be-
sangon geboren; verzamelde 
op zijne Reizen door Frank * 
rijk ', Italië en Duitsckland, 
eene menigte schilderijen, 
gedenkpenningen, munten en 
andere zeldzaamheden, die 
hij aan de religieuzen der 
abdij van St. VINCENTIÜS, 
te Besanpon, waarvan hij 
Abt was, afstond. Bij zij
nen uitersten wil liet hij 
hun ook de beroemde Bibli
otheek van den Kardinaal 
GRANVELI-E na , welke hij 
met kostbare handschriften 
vermeerderd had, onder wel
ke men de beroemde Ver
zameling van 80 deelen in 
fol., onder den naam van; 
Mémoires Au Cardinal DE 
GJRAHVELLE (Gedenkschrif
ten van den Kardinaal DE 
GMANVELLE) onderscheidde. 
BOISOT had tien jaren door-
gehragt, om dezelve te ont
cijferen en in orde te bren
gen. Deze werkzame man 
overleed in 1694. 

^ BoiSROBERT (FRANCISCUS JLÊ 
METEI. DE) , lid der Fran-
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s.che akademie, Abt van 
Chatillon - sur - seine, werd 
i? ;ïj»92 te Caen geboren, 
en overleed in 1662. Zijn 
onderhoud was zee* korst-
wijlig. CITOIS, eerste ge
neesheer, van den kardi
naal nis RICHEMEUJ was ge
woon ,aan dezen staatsdie
naar te zeggen; » Monseig
neur, " al onze droogerijè'n 
zijn nutteloos, indien gij er 
met een dragma van BOISRO-
BEBT bijvoegt." De kardi
naal kon zijne scherts niet 
ontberen; hij was zijn schran
dere geest en zijn potsenma
ker. Nadat BOISROBERT in 
«njgenade was gevallen, nam 
»U zijne toevlugt tot Ci-
ms, die aan den voet zij
ner memorie, als voorschrift 
S S e " e e s h e e r s stelde: Be-
hoLJ0iSmBjSRT> Deze 
«en % d e e d h'* terugroe-

Jlieh? ?*h& Wj hem aan 
te 

datmS^ks wel lijden 

« " L f n i e n m 9 vooral 
g n e n Jansenist brenge... ." 

• » heeft van BOISROBEBT : 
j j ' . verschillende Gedichten, 
tV,fste gedeelte, 1647, 
in f vo - e t t W e e d e » 1659, 
iïo ,,*' ~ ^'° Brieven in 
i n S p e l i n g van FABET, 

^ ^ f f e « , . . d i e den naam 
v a n e n e n broeder ANTOMOS 
Ï'E METEI, , Heer van Owil-

geschiedems van AjfAXM- i 

fl f ^ e» 0«ï«, 1629, in 

&»enz. 1627,118^^06 
tooneelstulclcen dom Jen .kar
dinaal DE BICHEUEU endoor 
eenige zijner vJeijets tege-

[ juicht, zijn thans inVt 
stof der vergetelheid legra-
ven. 

BoiSSARD (JoANNES S» 
BÜS)V te Besanpon in® 
geboren, overleed te JB 

I, in 1602. Om oude gekè 
teelcenen door verschilled 
landen verspreid, op te *. 
melen, reisde hij dooï Gé 
kenhnd, Italië, Ptii7*i 

land enz. Zijne voorna» 
ste werken zijn: 1.° Tl® 
trwni vitm Iiumance, 1592--
1598,-4-dUniB4» <J* 

I dezen zonderlingen titelheett 
! hii de Lemitoekft'*" 
1 van 198 tooéckig* ^ 

' j „ „,of hunne aflijnen. waande, met hunne afW 

sels in b * l | ? « p ï , 
veerd, verzan*-;'' 

een werk, dat"V'J,. aeUo-
eerst in het J J j j g , 
men. .— *>*,<„ i10» 
Frankfort, I5W i j THÏ„. 
met afbeeldsels Au* J ^ 
noBÜS. DB B * * ^ JV 

3 eerste deelen in w-/(i> 
4.einl598,het5^ j f 0 l . 
en het 6.« 'm 16°5 door 

platen W»T -» met * c met piai«" Jwe»rS, 
THEOOOBÜS DE JJ»» i gt 
beide zonen gegiavfttI1 

komen in « 1 ^ « " * 
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zeldzame en belangrijke on
derwerpen voor. — 5. ka-
tijnsche Gedichten in S.vo 
en andere werken. 

BOISSAT (PETRUS DE) , te 
•Vienne in het Fransche De
partement Isère geboren, 
werd in zijn gewest BOISSAT 
1,'JESPRIT genoemd , voerde 
na elkander het wierookvat 
en den degen, en verliet 
beide weder. Stokslagen, 
die bij ontving, wjjl hij zich 
bij de gravin DE $AUM al 
te vrij had uitgedrukt» ver
oorzaakten hem een leven
dig verdriet, niettegenstaan
de hij daarvoor eene eer
vergoeding had ontvangen. 
In den schoot van den gods
dienst zocht BOISSAT, troost-
middelen, tegen de mensche-
lijke wederwaardigheden, en 
hij vond dezelve in de oefe
ningen eener opregte gods
vrucht, welker uitwendige 
teekenen men hem echter 
•beschuldigt, dikwijls te ver 
te hebhen gedreven. Hij 
Veronachtzaamde zijn haar, 
liet zijnen baard 'groei) en, 
kleedde zich in een grof ge • 
waad, hield leerreden op 
wegen en straten, en deed 
bedevaarten. 2ich aldus toe
getakeld bij de koningin 
CHRISTINA van Zweden, toen 
deze vorstin ïn 1656 door 
Vienne trok, aangediend 
hebbende, zeide CHRISTINA, 
«adat hij eene redevoering 
?*er het oordeel Gods voor 
kaathad uitgesproken: » De-

» H 

ze is die BOISSAT niet, wel
ken ik ken, het is een pre
diker» die zijnen n a a m aaI1^ 
neemt; en zij wilde hem 
niet meer zien. SonvnüKe 
schijvers hebben, om dïtvoor, 
val, de opregtheid der bekee-
ring van CHRISTINA in twij., 
fel willen trekken, maat 
het schijnt echter, dat men 
goed^ Catholijk kan zijn, zon
der in het eigenzinnige en 
zonderlinge uiterlijke van 
eenen lastigen babbelaar be
hagen te scheppen. BOISSAT 
overleed in 1662, in den 
ouderdom van 68 jaren. Hij 
was lid der Fransche Akai 
demie. Alen heeft van hem: 
Negrepontische Geschiede
nis , of de minmnjèh van 
ALEXAWDEB CASTRIOT 3 

1631, in 8.vo, e en roman, 
uit het Italiaan sch in het 
Fransch vertaald» die door 
sommige letterkundigen, om 
de lotgevallen, gesteldheden 
en gevoelens, die in den-
zelven voorkomen , op prijs 
wordt gesteld; doch thans 
om den, verouderden stijl 
met meer gelezen wordt. 
Nog bestaan er van hem pro
zaïsche en dichterlijke stuk-
if\, op losse bladen ffe-

drukt, waarvan men eenige 
exemplaren in één deel in 
tol, verzameld heeft. Der-
zelver zeldzaamheid maakt er 
de eemge verdienste vanuit; 
hoewel de Abt B ' A R T ^ 
deze voortbrengselen groote-

,, K s Prijst- De scbrijver 
\ Y er 1200 exemplaren ™„ 
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doen opleggen, die hij ech
ter niet in heé licht wilde 
'doen verschijnen. Bij zijnen 
Uitersten wil legateerde hij 
dezelve aan het Hótel-Dieu 
van Vienne. Mejufvrouw DE 
ËOISAT, zijne dochter liet 
dezelve verminken. In 1720 
verkocht meri er 150 exem
plaren van, eh het-overige 
ging naar de komcnij-win
kels. Hij heeft ook in het 
licht gegeven de Geschiede
nis van Malta, door zijnen 
vader geschreven, waarvan 
de beste uitgave, die van 
1659, in fol. is . Met hoe 
vele gebreken dezelve ook 
Moge behebt zijn, zoo wordt 
dezelve echter door vele per
sonen boven die van den Abt 
VERTOT verkozen, en verre 
«oven het wijsgeerige voort-
5 t eng.Se1, ' d a t in 1789 onder 
A ^ l t e L v a n Xbttes de-Por-
t e t f ^ U e (Jaarhoeken 
wrMalthezer-orde) in het 
«ent verscheen. 

BOISSET (JOZEF), ïn 1740 
••.*? Montelimart, in het 

Jfansche Dep.t Bröme ge-
boten, afgevaardigde bij de 
Nationale Conventie, stemde 

A. VI. , vervolgde met woede 
<»en der koningin MARIA 
ANTOINETTE , behoorde tot 
«et getal der op den 31 Mei 
verbannen gedeputeerden, 
was tot in 1799 lid der wet
gevende vergaderingen, en 
stierf in de vergetelheid', 
^relke hij nooit had behoo- \ 
ren te verlaten. \ 

BOISSIERE (JOZEF m u 
FONTAINE BEU), Mestet 
van het Oratóriu, te Diep-
pe geboren, en te Uurtje 
in 1732 overleden, isüoor 
zijne Leerreden befeil, 
waarin men eene aangeia» 
en somtijds bloeijende wel
sprekendheid aantreft. #«• 
zelve kwamen te Parijtm 
1730 en 1731, in 6 fi>» 
12.ra0 in het licht. 

BolSStóREfSlSIOivHEBVlEr, 

DB u), te 'Bernay in 1» 
geboren, en den 21 A.ug» 
tus 1777 te Parijs ove# 
den, was een Priester»' 
het BiBfom-Ewww. ¥ 
de schrijver van v i j 
lende werken, ww*»* 
voornaamste zijn; J. * 

principes de f<»J^. 

sche gron^fl^ 

Traite *». W"L J» «* 
{VerhmdelaS "^ yj©, 
zenhjhe ^JfféèreS-
2 dl." — * > " ifetkn-

deling ourfTi^ptt 
' geest) ylW'wtoQ/P 

la nature ( ^ J r f f ) , 
natuurde * r V ; 
van »****&'*& 

et des devotrs f ^ 
impose (O^r de 
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en depligten, welke Zij ons 
oplegt). Door een laatste 
geschrift van DE IA Bois-
SIÈRE, na zijnen dood in 
1780 in het licht gegeven, 
schijnt het, dat hij tot de 
partij der Appelanten heeft 
behoord. Dit geschrift voert 
ten titel: ïïbulle hommage 
que la vérité exige par 
rapport aux conlestations 
présentes [Dulbele hulde 
door de waarheid afgeperst 
ten opzigle van de tegen
woordige geschillen). 

BoiSSIEU (DlONYSIÜS DE 
SALVABSG DE) , den 21 April 
1C00 te Vienne, in hetFran-
sche Dep.* Isère geboren, 
eerste president der rekenka
mer van die stad, volgde den 
markgraaf DE CUÉQUI in ï 633, 
in deszelfs gezantschap naar 
Rome, en werd met de aan
spraak aan den Paus belast. 
Hij overleed in 1683. Men 
heeft -van hem Traite de 
Vusage de» Jtefs et aulres 
droits Seigneuriaux dans Ie 
Dauphinê {Verhandeling o-
ter het gebruik der leenen 
en andere Heeren-reglenin 
Dauphinê), Grenoble 1731, 
ïn fol. verschillende werken, 
in onrijni en dichtmaat, te 
Lgm onder den titel van 
Mïiscetlanea verzameld, 1662 
in S.vo CHORIER heeft zijn 
Leven in het Latijn beschre
ven, Grenoble 1684, inï2.mo 

BOISSÏ(LOBEWMKDÈ), werd 
Sn i & t i n Qmr.Amergne 
m , W 1 geboren. Na eeni-

gen tijd den kleinen kraag 
te hebben gedragen, gaf hij 
zich aan het Italiaatisch en 
Fransen tooneel over. Be 
Fransche Akademie nam hem 
in 1751 als lid aan; envie* 
jaren daarna verkreeg hij 
het privilegie voor den Mer-* 
cure de France. Hij over
leed in 1758. Zijne Théu-
tre (Tooneelsttikhen) bestaat 
uit 9 dl." in '8 .w, Parijs. 
De plannen zijner stukken 
zijn aangenaam en verschei
den; de stijl derzelve is 
ongedwongen en naauwkeu-
r ig; doch aan dezelve ont
breekt die boertige kracht-, 
en die levendigheid des on-
derhouds, welke MOLIÈRE 
kenschetsen. Nog bestaan er 
van hem drie hekelachtige en 
ontuchtige kleine Romans, 
die niet verdienen, aan de ver
getelheid onttrokken te wor
den. De 3ïercure de France 
werd, ten tijde, dat hij het 
opzigt over denzelven, had, 
zeer gezocht. Hij gaf eene 
nieuwe inrigting aan denzel
ven; en, hoewel van natuur, 
tot de hekeling genegen, 
prees hij echter alles zonder 
onderscheid, zoo als zulks 
thans het gebruik van bijna 
alle dagbladschrijvers is, ten 
zij eenige partijgeest of bij
zondere haat, hun eene ande
re faal doe voeren. Daardoor 
verzekeren zij hunne rust, 
daar zij zichovertuigdkunnen 
houden, dat de eigenliefde 
der schrijvers hen niet zal 
opdagen, om hunne oordeel
vellingen te regtvaardigen. 
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BoigSY l̂iODEVV.IJK M I C H A -
ëi.) , de zoon van JOANNES 
BAPTISTA , lid der Akademie 
van opschriften, is de Schrij
ver van verscheidene zeer 
geachte werken, zoo als 
bijv.: 1.° ffistoire de la we 
de SïMWIOE et du siècle, 
oii ilavecu(Levensgeschie~ 
denis van SrMOMDMS en 
van de eeuw, waarin Mj 
geleefd heeft), 1755, in 
12.mo , in 1788 herdrukt. — 
2.° Dissertations Mstoriques 
et critiques, sur la vie du 
Grand-Prdlre AaBOX (Ge-
sc/iied - en oordeelkundige 
verhandelingen, over het 
leven van den Hooge-Pries-
t^AiiRON), 1761, in 12,™ 

3« Dissertations crui
ses pmr servir d'éelair-
omment è VMstoire des 
Jfsft , avant et depuis X 

••.•£;»«*• de Supplément a 
lJ™totrede£J/AGS {Oor-

wjtfndigè verhandelingen 
W-tot opheldering der ge-
If^enis der Joden, vóór 
f na J.C., en tot Ujlage 
™r geschiedenis van BAS-
XAaE te dienen), 1784, 2 
J1'" in 12.mo Deze verhan
delingen , ten getalle van , 
-1? J moesten een gedeelte } 
witniakenj van een groot 

• Werk,, dat de schrijver, door 
«efc slechte onthaal, dat aan 
hetzelve te beurt viel, ont
moedigd , niet in het licht 
deed verschijnen. BOISSY 
was m 1793 overleden; hij 
had zich door, een venster 
«edergestort. 

BOISSY "D'AXGMS (Fm-
discus A.NT0NH1S Graaf van), 

, JPair van Frankrijk, wed 
den 8 December 1158 toSt. 
Jean C/tamère, Mj kwmay, 
in het Fransche Dê dr- . 
dècïte van Protestantscki-
ders geboren: hij stukrle 
de regtsgeleerdheid, enwJ 
onder de advokaten viitó 
Parlement van Parijs'^'. 
lijfd, zonder dat hij et* 
de bediening van heeft® 
genomen. Hij kocht dac 
eene plaats in het hofs» 
sterschap van MONSIEUR,* 
gaf zich uitsluitend aatf» 
letteroefeningen over. P 
ge schriften, welke tl1" 
Set licht gaf, deden b»« 
de Akademiën m***> 

ponderend h d f e ^ V r 

w a s h i j f t g tvyeeja; 
demie vaniW«' totjid 
ren latei, W* J L \* 
der algemeen f \ij 
noemd,enweWjayaam 

z i c / i n eene « * * > . . 
gadering i p * g \ j * 
Den 15 Mei tVnoo-
voorstel, opzlgtfdenadel• 
zakelijkheid» °"1 j^e». 
stand meer wty *_*..* 
en weinigen t f 0 ; ^ 
antwoordde hij W», t antwooraae «v ~ „, «tt 

D E CoioNSG, J vet 
blaauwboekje» J"><»»f 
h e t f i n a n t i e w e ^ j ^ -

wenteling #to%L < 

indrukver^ekken^ 
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van den Abt RAYNAL, te- | 
gen de grondstellingen der 11 
omwenteling, welke grond
stellingen hij gedeeltelijk 
verdedigde. Nadat hij in 

1790 op middelen had m 
aangedrongen tegen de mui
telingen des legers van JA
M S , klaagde hij een mande
ment des Bisschöps van Vi-
enne als contra revolutionair 

In 1791 tot secretaris aan 
benoemd , legde hij zijne be
diening van hofmeester bij 
MONSIEUR neder, en werd na 
den afloop der zittingen tot 
Procureur Syndicus van het 
departement Ardèche verhe
ven, alwaar hij zich beijver
de om de openbare rust te 
handhaven. Tot dat zelfde 
einde werd hij met ViTÉt 
en LEGENDRE naar Lyon ge
zonden, en stilde daar de 
bij gebrek aan mondbehoefte 
ontstane onlusten. Men meldt 
van BOÏSSY eenen trek, welke 
liem eer aandoet, en door 
ons , om den schijn van par
tijdigheid te vermijden, niet 
met stilzwijgen kan worden 
voorbijgegaan: deze trek 
komt in de nieuwspapieren 
van dien tijd, en in de E-
jpMmérides van Noëju en 
JPLANCHE voor. Gedurende 
zijnen 'dienst te Annonay 
hadden kwaadwillige solda
ten zich van vijf ongelukkige 
Priesters meester gemaakt, 
«fa hen allen te vermoorden. 
ïfoisss roapt eenige burgers 
°P> met welker hulp hij hen 
lit de handen der soldaten 
Verloste, e n tot derzelver 

veiligheid in de gevangenis 
bragt. De soldaten daardoor 
dubbel teleur gesteld, eisch-
ten de opening des kerkers, 
en doen zelfs pogingen om de 
deuren te verbrijzelen. Boissv 
verzamelde nogmaals een aan
tal goede burgers, plaatst 
zich op den drempel en ver
dedigt met levensgevaar, den 
ingang des kerkers. Eindelijk 
na eene worsteling van ver
scheidene uren, vonden zich 
de soldaten genoodzaakt uit 
een te gaan, en nog in den
zelfden nacht worden de vijf 
Priesters op vrije voeten ge
steld. In 1792 tot de Nati
onale Vergadering gekozen , 
was hij een der gematigdste 
leden van dezelve, en in het 
proces van LODEWIJK XVI. 
stemde hij eerst tot de tus-
schenkomst des volks, en 
tot de verbanning, en bij de 
vierde stemming verklaarde 
hij zich tot het uitstel. On
der het Schrikbewind hield 
hij zich verwijderd en ver
scheen niet eer, dan na den 
9 Thermidor, welke dag (27 
Julij 1794) om den doodvalt 
ROBESPIERRE merkwaardig is, 
voor de tribune* Hij werd 
den 7 October deszelfden 
jaar-s tot geheïntSchrijver be
noemd; stelde den 3 Decem
ber de vernietiging voor der: 
uitvoerende Commissarissen, 
eene soort van handlangers 
der revolutionnaireregtbank, 
alsmede de afschaffing van 
verbeurdverklaringen, en 
herstel van goederen der ver
oordeelden -, en uit zucht voor 
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de kunst, maar niet om den 
persoon zelven, drong hij op 
de vrijheid van den schilder 
DA VXD aan. Mits nij bij zon
derlijk belast was, om op 
den voorraad van mondbe
hoefte voor de hoofdstad op
merkzaam te zijn, deed hij 
ïot dat einde eene commis
sie zamenstellen. In Janua-
Tij 1795 sprak hij eene lan
ge redevoering uit over dè 
buitenlandsche betrekkingen 
met de mogendheden. Den 
21 Februarij daaraanvolgende 
«ragt hij het voorstel in het 
midden wegens de vrije uit
oefening van alle eerèdien-
ten. Bij gelegenheid der za-
menrottingeh, welke den 28 
aan de deuren der bakkers 
plaats hadden, bewoog hij 
de vergadering, om de wijze 
vast te stellen, van de spijze 
teverdeelen. Alle middelen 
waren echter .vruchteloos : 
r * ^ gebrek aan brood 
«ebbende, 0f voor dat gebrek 
pezende, en daarenboven 
mo* geheime twiststokers 
opgeruid, pleegde den 1 April 
y 9 o geweld aan de deuren 
der vergadering, roepende: 
•Kroodf broad! de Grondwet 
W3!Ophetge lu iderk lok , 
welite boven het lokaal der 
vergadering alarm, klepte, 
Stoof het gepeupel uit een, 
ïnaar door eenigemuiters naat 
regeringloosheid reikhalzen
de , aangemoedigd, hield het 
zich in staat van oproer. 
Gedurende eene geheele 
»aand, sloeg men dagelijks 
116 generale marsch door de 

straten. Eindelijk werpt zich 
den 20 Mei 1795 eeni drom 
mannen en vroumn, met 
schrikverwekkende iï\\kuk~ 
kingen op hunne %(%ia 
de zaal der vergadering; ia 
presidentVERMER doetvtuè-
telooze pogingen, om die» 
dolzinnigen hoop te Wa
ren; ANÖBEAS DüMONTtatht 
zulks op zijne beurt, nraa 
moet even vruchteloos k 
spreekgestoelte verlaten, ft 
volk, door de wapenen» 
gevallen, waagt op zijn e beurt 
eenen aanval, en blijft o» 
winnaar; opdenzelfden oofl' 
blik is de zaal met ge waf en4a 
manschappen opgevuld, lj& 
zich in afschmvelijlce Wei-
gingen uitlaten. BOISSÏD'AS' 
GLAS beklimt daarop/iefoFii' 
staande spreek#esWtë< *» 
afgevaardige &*J***1 
welke tot V A f g » 
e e n e a a n s F ^ ^ t ' viel voor devoetenvanto 

sv neder, *«*$& 

gei^erhjawo- J e . j e n 

onthoofd, wiens h * 1 
het punt eener y*-8^ 
k e n ' hfSBors ÏÏ&* gen werd. ws?Y * twn-

tig geweren tegeu 
rigt. Op denzelfd »0Jm 

"blik, d r i W r n „ V 
woelzteken binnen., « ^ 
om met hunne wape« )Ctl 
tweeden aanval te w^ niet 
toont aan Boif, nfE-
bloed hespattejoow 
BAUD: maar hy W«fl 
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door het minste niet ver- I' 
schrikt, zoodat hij zelfs met \ 
eerbied voor deze ontzielde 
overblijfselen nederboog. Ee-
ne sterke wacht nadert met 
haastige schreden, en valt die 
muiters aan, welke hals over 
kop door deuren en vensters 
jnet de bitterste verwenschin-
de zaal ontruimen. Zoodra 
de dappere BOISSY D'ANGLAS 
des anderendaags de zaal der 
vergadering binnen trad, 
werd hij met de grootste ge-
lukwenschingen ontvangen: 
hij echter hervatte in -stilte 
zijne werkzaamheden; ver
scheidene afgevaardigden 
werden verdacht, alsof zij 
aan dezen opstand deel had
den genomen; men sloeg 
voor, om hen in hechtenis 
te nemen, en derzelver ge
drag te onderzoeken. BOIS
SY D'ANGLAS, ondanks de ge
varen, waarmede hij dien 
rampzaligen dag te worstelen 
had, deed ten opzigte van dit 
voorstel lot de orde vanden 
dag overgaan. Den 1 Octo-
her 1795 bragt hij zijne stem 
wit vóór de vereeniging van 
België met Frankrijk. Men 
begon intusschen slechte ge
ruchten wegens de vader
landsliefde van BOISSY D'AN
GLAS te verspreiden, en men 
vond zijnen naam in de on
derschepte briefwisseling, 
van LEMAJTBE. Met behulp 
fijner vrienden dreven deze 
onweerswolken voorbij; hij 
*r.̂ f daarop in den raad der 
*ip honderden , van welken 
«Q gcheimschrijver werd. Hij 

drong er op het in vrijheid stel
len van BIMAUD-VARENNES 
en COIXOT-D'HERBOIB aan, 
waarom derzelver vrouwen 
verzochten. Daarna verde
digde hij de vrijheid der 
drukpers, en beschuldigde 
openlijk het Directoriaal be
stuur , (dat de Nationale con
ventie opgevolgd was) dat 
het.de dagbladen bezoldigde 
en de publieke opinie om
kocht; kort daarop kwam hij 
tegen de hazardspelen en lo
terijen op, vraagde nogmaals 
vrijheid voor alle eerediens
ten (de Catholijke godsdienst 
stond nog altijd aan vervol
ging bloot), en sprak tot be
lang der uitgewekene, maar 
thans teruggekeerde burgers. 
Noch zijn karakter, noch zij
ne rondborstige zeggings
kracht kon het Uitvoerend 
bewind behagen: ondanks 
dus dat hij, tot den raad der 
vijf honderden weder inge-
kozen was , werd hij mede? 
onder de ballingen van-den 
4 September 1797 begrepen. 
Hij had het geluk, te ont
snappen , en hield zich tot 
den 9 November 1799 schuil. 
BONAPARTE, eerste Consul 
geworden zijnde, maakte hem 
tribuun, president in 1803, 
lid van het nieuwe Consis
torie van het Hervormd kerk
genootschap, Senator, den 17 
Februanj 1805 en ridder van 
het legioen van eer. In de 
maand Februarij 1814, en bij 
de aannadering der bondge-
nooten, verkoos hem NAPO-
IEON tot buitengewoon mj-

http://het.de
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' nister te Ld Bochelle, ea, 
twee maanden later gaf Boxs-
S Ï zijne toestemming voor de 
herstelling der BOURBONS. 
LODEVVIJK XVIIIi benoemde 
hem den 4 Junij 1814, tot 
Pair van Frankrijk; maar 
bij de terugkomst van BONA-
JPARTE , had hij de zwakheid, 
eene bediening te aanvaarden 
in de Zuidelijke departe
menten, alwaar hij de amb
tenaren van administratie re
organiseerde. Daarop bij de 
nieuwe kamer der Pairs be
noemd , legde hij veel wijs
heid en gematigdheid aa*1 

den dag. Na den val van 
NAPOLEON (den 22 Juni) 1815) 
bestreed hij het voorstel van 
den kolonel LA BEBöïèRE én 

. van LUWEN BONAPARTE , wel
ke zonder verwijl den zoon 
van NAPOLEON tot keizer wil
den uitroepen, en deed een 
provisioneel bewind tot stand 
brengen. Hij verzette zich 

• tegen het ontwerp der ka
mer der afgevaardigden, de 
strekking hebbende, om 
strenge middelen voor deal-
gemeene veiligheid te nemen, 
én het gelukte hem, hetzelve 
te verzachten. Hij stelde 
vervolgens eene volledige wet 
over de individuele vrijheid 

. voor, welke verworpen werd. 
Hij was een der leden, welke 
belast waren, om den gene
raal BLÜCHER het voorstel tot 

- eenen wapenstilstand te doen. 
Bij de tweede terugkomst des 
konings van de kamer der 
Pairs verwijderd, werd hij 
er den 17 Augustus wedeir 

in aangenomen. Den 20 Ja-
nuarij 1818 vraagde hij de 
bevoegdheid der jnrijvoorde 
misdrijvenderdrukpets. Hij 
wilde in de volgende zitting 
voorstellen, om achttien {tan
ken per dag aan die afge
vaardigden toetestaan,fl'eJke 
van wege het gouvernement 
geene 12,000 franken aan 
jaarlijfcsche inkomsten hal
den. Hij ondersteunde in 
Februaqj 1819 het voorste! 
van JjAZ-y- TOH-ENDAJC , MI 
verzoek aan den koning » 
onderwerp hebbende, om* 
•RICHELIEÜ eene nationale»1 

gelding , toetewijzen; H* 
weinige dagen later een MF 

port uit over het regt. om 
zichde goederen van vijeni-
delingen, die geen Jandwg 
bekomenhebl)en,nah,m^ 

v e l e a n d c r e ^ S ; ; s , 
stellen van B o ^ t f t . 
indevolgen<lef"^aeïeI. 
zwijgend voorb]],« m. scheidenheidzine^H.. 

overleed den ̂  iektei 
•na eene langdurig? ^ 
zijnde 70 jaren 2 ' öl,f 

den staathmdigen ^ 
vtrn Europa ,«1 ° jnrcr-
tie uitgesproken' lkt 
scheidene . ^ * • 1.°£ 
heeft men van t» mJ. 
mes concitoyens^Q, jB 
ne medeburger^. ng0t 

romrage de CM>o> 
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merkingen over hei werk van 
ÜALomE getiteld: Over den 
tegenwoordigen en toeko
menden staat van Frankrijk, 
1791, in 8.w — 3.° Deux 
mots sur une questionjugée 
ou etc. (Twee woorden over 
een beoordeeld vraagstuk of 
brieven van DELAGALISSON-
NIÈIIE), 1791, in 8.vo— 
4.° Quelques idees sur la 
liberté, la révolulion el Ie 
gouvernement rèpublicain 
(Eeltige denkbeelden over de 
vrijheid, de omwentelingen 
het republikeinsche bestuur), 
1792, in 8<vo _ 5.° Boissr 
Z>'AXGX.AS aan L. T. RAY-
NAL, 1792, in 8.vo — 6.° 
Essai sur les fêtes nationa-
les (Proeve over de natio
nale feesten), in S.vo — 7.0 

Discours préliminaire au 
projel de Conslitution de 
1'anS- (Voorrede lot het ont
werp van staatsregeling van 
het jaar III .) , 1795, in S.vo 

BoisTKAtr of BoisTüAtr. — 
Zie BOAISTUAU. 

BOITEI. (PETRUS) , Heer 
van Oaubertin, leefde in 
het begin der zeventiende 
eeuw, hij heeft een groot 
aantal werken nagelaten, on
der welke men bijzonder 
onderscheidt: 1.° Les tra-
gioues accidens des hommes 
il lustres, depuis Ie premier 
*iècle jnsgu'a présent (De 
treurige ongevallender door-
twehtige mannen sedert de , 
eerste eeuw tot het tegen- I 
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woordigeJijdmp overga 
men), 161 fi. i*tc??erS™° — ) , MieVtfïsE? Zijn eerste persoon is A B E L ' e_ 
de Hertog VAN G?ÜIS^ «J 
de laatste. — 2.° Le tkêf 
tre du malheur (Het treuZ 
tooneel), 1621, in l2.mo 
Een zeldzaam werk in den
zelfden geest als het voor
gaande. —. 3.° Tableau de» 
merveilles du monde (Tafe
reel van de wonderen der 
wereld) Parijs 1617, inS.vo 
— 4.° Hisloire des choses 
les plus mèmorables de c& 
qui s"est passé en France, 
depuis la mort de HENUZ 
Ie -Grand, jiisqu'è l'assem
blee des notables (Geschie
denis der merkwaardigste 
gebeurtenissen in FrankrijTi 
voorgevallen, sedert den 
dood van HENDRIK den 
Groote, tot aan de verga
dering der notabelen), in 
1617 en 1618. Dit werk 
gaat echter slechts tot den 
29 December 1617; hetzelve 
is vervolgd geworden tot in. 
1642, enteRouanen, 1647, 
3 dl.n in 8.vo gedrukt. Men 
schrijft aan BOITEI. het 5e 
en 6e deel der ASTRÉA, 
Fartjs, 1620toe, onderden, 
naam van BORSTET in het 
Jicht gegeven. LENGLET DU 
FRENOY zegt dat dit vervolg 
gering en verre beneden dat 
van BARO is, 

BoiviN (FRANCISCUS D E ) , 
vryheer van Vilïars, was 
secretaris van denmaarschalk 
m BRJSSAC, en vergezelde 
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denzelveh ónder HENMUK I I . 
in Piémönt. Er bestaat van 
hem «ene Geschiedenis der 
Piémontescïie oorlogen,, van 
1550 tot 1561, Parijs, 2 
dl.n in 8.vo Deze geschied
schrijver wordt beschuldigd 
van noch beschaafd, noch 
naauwkeurïg te zijn; ande
ren regtvaardigen hem van 
dit verwijt» ten minste ten 
opzigte van het gemis van 
naauwkeurigheid. Wat hier 
ook van wezen moge, hij 
kan gerüstelijk ten opzigte 
van heldendaden van welke 
hij getuigen is geweest, 
geraadpleegd wórden. Hij o-
verleed zeer bejaard in 1618. 
.Het vervolg zijner geschiea 
denïs door CTAUDIUS MALIN-
GRE, kwam in 1630 in het 
licht. 

BOIVIN (LODEWIJK), advo-
kaat bij het Parlement, en 
Hd der Akademie van op
schriften en schoone lette
ren, Werd den 20 Maart 
1649 te MontreuiWArgUe, 
in het Fransche Dep.tJiVé 
geboren. Zijne gedrukte wer-

; ken bepalen zich tot de 
, memoriën, welke hij in de 

Akademie voorlas , en han
delen over iïjdrekenkundige 
onderwerpen. De koninklij
ke bibliotheek van Brank-
ry'A, bezit eene uitgave van 
JosEPHtis, op welke BOIVIN 
talrijke en uitgebreideaantee-
keningen heeft geschreven, 
die de vrucht van eeneïi der-
*kjawgen arbeid zijngeweest. 
«ti overleed in 1724, 

BOIVBJ (IOANNES) , Hoog-
leeraar in hetGriekscn, bij 
het koninklijk collegie, werd 
In 1663 geboren; Zijn oud
ste broeder LODKWUK, in 
het voorgaande artikel w-
meld, beriep hem naar fa-
rijs. De jongste maakte 
Weldra uitstekende vortófl-
gètt in de letterkunde, in 
de talen, en vooral in Ie 
kennis der Grieksche W 
Hij overleed in 2/26, f 
lid der Fransche Atade* 
en van die der schoone let
teren, en als opziener «r 
koninklijke bibliotheek. M 
maakte van aezen letterkun
digen schat gebruik) » 
putte zeer uitgebreide» 
dighedehuxtdenzeljen.B 
was met al de.hoedanig 

den ̂ f ^ S " 
eenen geherie w*J 
zachte ^n.meml 
voudigheid, dtc » H ( 

l e ï t e r l e n ^ o g e ^ 
gesteld, BWP-.^toSt 

van m**®* "£*&>-• 

van de mffa°,r rat{e» «B 

of den strijd Afm^cs> 
kikvorschen WJ&& 
onder den g fS, -
naam van ^ ^ f' 

PHOCLES, e» S s . i B ^ 
van 
Fransch ™?&fX§.è» 
L. 4.°Gfweksche^«' 
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waarvan men dekieschheid» 
zachtheid en bevalligheid 
bewonderd heeft. — 5.° De 
uitgave van Mathematici Ve-
teres, 1693, in fol. -~ 6.° 
Eene Vertaling (in het 
Fransch) der Byzantische 
Geschiedenis van JVICEPHO-
RÜS GREGOKAS, naauwkeu-
rig, sierlijk, met eene be
langrijke voorrede en zeer 
geleerde aanteekeningen ver
rijkt. . 

BOIZARD(JOANNES), raads
heer aan de muntkamer van 
Parijs, werd in 1663 en in 
1664 met het onderzoek der 
munten belast» Hij vervaar
digde eene goede verhande
ling over dat onderwerp, 2 
Dl." in 12.™0, waarvan de 
herdruk verboden i s , wijl 
dezelve eene verhandeling 
over de Metaal-vermenging 
bevat, waarmede men het 
•publiek onkundig heeft wil
len houden. Dit werk in 
1711 te Parijs gedrukt, is 
niet zeer gemeen. Er zijn 
exemplaren met het jaarmeick 
1714; doch deze behooren 
tot dezelfde uitgave. De 
schrijver overleed op het 
einde der 17<* of in het be
gin der achttiende eeuw. 

BolZOT (E.ODEWMK SIMON) , 
een beeldhouwer, de zoon 
van ANTONIÜS BOIZOT, een 
schilder, lid der Akademie, 
fia teekenaar der Gobelijn-
s * e fabriek, werd in 1743 
Sebotea, fa den ouderdom 

ïi 

van 19 jaren behaalde hij 
te Rome den prijs der beeld-
houwkunde, en kwam te 
Partj's, alwaar hij zich in 
zijne kunst eenen grooten 
roem verwierf. Zijn beeld 
van MELËAGER opende voor 
hem de deuren der Akade
mie. Het borstbeeld van 
RACINE , dat thans op het 
Instituut is j, de groepen, 
die men vóór de omwente
ling op de torens van S T . 
Suumuszag ; de borstheel
den van den generaal Jau-
BERT, van den generaal-ad-
judant JüiiiEN, van den raads
heer DAUBENTON, en van 
JOZEF VEBNET, zijn ook zijn 
werk. Nog heeft men van 
hem zeer geachte beeldhouw-
kuhdige werken; maar zijn 
meesterstuk is Ae Vergulde 
Zegepraal, die de zuil van 
het plein du CMtelet be
kroont. De allegorische beel
den , die de zuil omringen 
zijn ook van hem. Hij heeft 
medegewerkt aan het ge-
denkteeken der zuil van het 
plein Vendame, door vijf en 
twintig metalen paneelen te 
vervaardigen, die hetzelve 
versieren. Deze beeldhou

wer beoefende de natuur en 
de oudheid niet bestendig 
genoegj men bemerkt on
nauwkeurigheid in den za-
menhang van verscheidene 
zijner beelden en te vele 
overeenkomst in derzelver 
gedaanten. In 1806 werd 
hij tot onderwijzer bij de 
keizerlijke scholen benoemd, 
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én hij overleed denIO Maart 
1809. 

BOJARDO. — Zie BOIARDO. 

BoKKEli (EVERARDTJS VAN), 
een Karmeliet, die te A-
mersfoort, om de hulp, die 
hij aan eenen zekeren BKUXÖ-
ÏUUS of BRIXIUS , die met 
kerkelijke banvonnissen be
zwaard was, wilde toebren
gen, in zijne bedieningen 
geschort werd; doch in het 
jaar 1672 weder hersteld 
zijnde, gaf de Bisschop van 
Éastorië hem de vrijheid, 
om gedurende zijn geheele 
leven, de kerkelijke dien
sten weder waartenemen. 

Bb&KEMA (EENICUS of B E -
TEMCUS), een man van groot 
aanzien, zoo door zijne rid
derlijke waardigheid, als 
door zijne alombekende dap
perheid in den oorlog. Ge
durende de regering van 
Hertog ALBERTUS VAN BËI-
JEREN , was hij stadsvoogd 
te Snee/i. In eenen opstand 
onder de Vriezen werd hij 
uit zijn vaderland verdreven, 
<Iach met het sluiten van het 
bestand, verkreeg hij de 
vrijheid weder om binnen 
hetzelve te komen. Ook 
vindt mèh zijnen naam on
der de Jeruzalemsche rid
ders vermeld. In 1400 schonk 
hfl Op een algemeen kapit
tel te WindesAeim buiten 
Deventer, zijne landgoede
ren» die bij Snee/i gelegen il 
waren s en daarenboven vele v 

andere landerijen aan het 
kapittel, hetwelk iezelve 
tot de stichting van een re
gulier-klooster aanwendde, 
waaruit dat van. Ahrt, na
derhand Tahor, onder ie 
Parochie van TermoïTins 
in de Grietenij van Win-
hritzeradeel, te voorschijn 
is gekomen. Daarenboven 
leest men van hem, dat hij 
gehunrd was met eene BOT, 
de dochter van FEKKE SK-
KINGA, te Doinjum, W 
den koning van Engelm 
w a s Mj óp den togtfó^ 
de Vriezen tot ridder^»*" 
gen. In 1390 wasiiij^ 
HettoirWniLBM VAN to"ER 

naar Idtthauen g ^ j ! 
ter belegering van het slot 
Gaarden, « J b ***** 
WITOLB, Prins /an Ut-

van het ff^8"?' fiAlfl vau ^ k . e-v-fct 4 ^ 1410 

BoKKENBERGJ^JnPE-
kend onder dennaam a 

te Gouda, * ^ P f „ » « 
Hy volbragt zijne * 
Ixwe», alwf i L e n w^ 
terindevrnefcu"8 ' Kf. 
bevorderd. Nf fj mf 
lijke wijding te \ e > « , 
vangen, pred^tenLvincie 
een vlek i& & ^ 15^ 
mst.Vlaandere* $ w 
verkreeg $ f ^ t e ^ 
van Si»t'Ntcolf^m l* 
Gastel.- Daarna JW 
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lust in hem op, om met HEN-
BRIK PEIITANÜS, eene reis 
te voet naar Bonte, te doen, 
maar te Ulm aangekomen, 
veranderde hij van voorne
men , en begaf zich naar 
Weenen, daarna naar Erlau 
in Hongarije, en vervolgens 
naar Briim in 3foraviè', al
waar hij in de Maatschappij 
der Jesüiten wilde gaan, die 
hem, wijl hij van een al te 
«wak ligchaamsgestel was , 
niet wilden aannemen i maar 
hem, bij zijn vertrek, een 
Jzeer voldoend getuigschrift 
van zijn goed gedrag gaven. 

, "Vandaar begaf hij zich naar 
Praag en vervolgens naar 
M'ünchen, tot den hertog 
WMUCEM, wiens kapellaan 
hij tot in 1582 was. Met 
aanbevelingen van den her
tog voorzien begaf hij zich 
den 17" Maart van dat jaar, 

• op reis naar Milane, tot 
den Kardinaal CAROLTJS BOR-
RORIEUS, die later gecano
niseerd is. Bij zijne terug» 

„ komst te 31ünckek, schreef 
hij , bij wijze van brief, een 
uitgebreid verhaal zijner rei-
ze naar Milane. Hij gaf er 
de redenen in op van zijne 
terugkomst te München, en 
wijdde zeer uit in den lof 
van den heiligen Kardinaal. 
Wijl hij te Ülüncïten niet 
vond, wat men er hem be
loofd had, besloot hij naar 
aijn vaderland terug te trek
ken ; maar zijne reis over 
•Augshurg nemende, gaf men 
heia aldaar, eenen post van 

I 

regent in de abdij der Bar-
nabiten van Kaisersheim in 
Zwaoen. Daar hij echter 
niet kon verkrijgen, wat 
men hem beloofd had , keer
de hij naar Gouda terug, 
vanwaar h i j , na den bloei 
der nieuw opgerigte Univer
siteit van Leyden vernomen 
te hebben, zich naar die 
stad begaf. Hij zag aldaar 
den beroemden LIPSIUS , ber 
gon er aan zijne Geschiede
nis der graven van Holland 
te werken, en vertaalde er 
in het Nederduitsch het ge
bed van AZARIAS , dat zich 
in de bijvoegsels tot het boek 
van DANHJI. bevindt, en dat 
men in het derde Hoofddeel 
na het 23.ste Vers dier pro
fetie plaatst. Hij vond ech
ter ook daar nog niet, wat 
hij wenschte, hetwelk hem 
deed besluiten, om zich naar 
REINIER VAN DEK B U R G , 
Heer van Varik te begeven, 
die hem de pastorie van het 
dorp Varik gaf, maar daar: 
de Tielenaars niet ophielden 
hem te kwellen, kwam hij 
te Gouda terug, alwaar hij 
in twee deelen een werk 
schreef, dat ten titel voer
de: Chronologia ah orbe 
condito, en dat in die statl. 
nog in handschrift bewaard 
wordt. Hij schreef er ook 
de verklaring van denZlfin 

Psalm, welke nog niet is 
gedrukt geworden; Wijl hij 
dikwerf in 's Gravenhage 
kwam, maakte hij sedert 
dien tijd kennis met t\ve« 
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Protestantsche predikanten 
van Woerden, te weten met 
JOANNES SIGARIUS en ZÉGER 
KONINGSBERGEN, die hem lust 
voor himne dwalingen inboe
zemden, en hem dezelve in 
1588 deden omhelzen. Hij 
trad Vervolgens in den echt 
met de dochter van JOANNES 
WiJKERSiiOQT, Rector der 
I»atijnsche school te Woer
den* Daar hij zich alsioen 
in eenen zeer gegoeden staat 
bevond, begaf hij zich naar 
Jjeyden ter woon, alwaar hij 
zich op de geschiedenis van 
zijn vaderland toelegde. Hij 
schreef er zijne Annales Mol* 
landlos, waarvan hij drie 
deelen aah de Staten-Gene-
raal aanbood, die hem vijf 
honderd .kfoonea ten ge-. 
schenke gaven, e n zijne jaar
wedde verhoogde. Hij over
leed te üeyden in 1617, en 
werd in de St. Pieterskerk 
begraven. Behalve de reeds 
aangevoerde werken, heeft 

. men nog van hem: l>°Pon-
tifices XJltrajectensis etAn-
Mstites Mgmondani. — 2.° 
Historia et Genalogia Bre-
derodiorum. — 3«° Prisci 
Batavim et FrisïmBeges. — 
4-° Historia et Genealogitt 
•Egmondanorum. -~ 5>° Ve-: 
terum Bristorum disciplina 
Wilitaris. 

por, ©fr BOM, (JOANNES), 
een beroemd schilder, in 
1534 te iüf<?c^e/e» geboren. 
Zijn meesterstuk is ëen ge-
tijdonboekje in 2é.°, het
welk hij voor den hertog Yan 

Aïengon en Anjoti, vijfde 
zgon van HENDMKII. ver
vaardigde; hetzelvB tevat 
elf groote miniaturen MI een 
en veertig kleine; mentotn 
hetzelve thans nog mkh-
ninklijke Bibliotheek m 
Frankrijk zien. Er bestaat 
vah BOL een werk getiteld; 
Venationis, 'piscationiset 
aucupii typi > uit 47 bla
den, deze schilder is » 
1593 overleden. 

Bot,(FE&MNAND),te2M' 
recht in het begin der«' 
ventïende eeuw geW«i 
doch van.zijn derde jaA 
te Amsterdamopgevoed, *» 
een der beroemdste lw*J 
gen van den grwM « J I 

getuig, dat«JJ-J 

ren , W 8 8 ^ * f genoot. 
roem-e* i * X & " » 
Hij was een g g m 
niet alleen^ | « ^ 
•ren vannatuiirii^ ^ ^ n 
tige portretten J » 1 ^ de ; 
amleL s t u k k e n ^ V de 
schilderijen, ^ e n V a n 
voornaamste geo» d n zijn 
Amsterdam voo**" t r e t tenbewyzekunn^e , 
ken; v o o r n a m e ^ « ^ 

welke nog A g ^ g J U 
paleis door aUe« b 
ners met v e r r « L e t -
schouwd w o r d e n - ^ de 
leed na zynen naai» ^t 
kunst onsterfehjk i 
te hebben, m l 6 8 1 . 
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unre), te Rome, den 19No
vember 1663 nit eene oor
spronkelijk Lotharingsche fa
milie geboren , beoefende 
reeds vroegtijdig de dicht
kunde , de wijsbegeerte en 
cle wiskunde; vollust>voor
al voor de zedelijke wijsbe
geerte, las hij PBTJTARCHUS' 
onophoudelijk, waardoor hij 
van zijne medeleerlingen j 
den bijnaam van POJTAECHUS 
verkreeg. CLEMENS XI. be
noemde hem tot opziener der 
kerkhoven van Rome; hij 
was gedurende meer dan 40 
jaren kanonik der heilige 
MA.RU.., aan gene zijde van 
den Tiber, en overleed den 
4 December 1749. Hij was 
zeer ervaren in de Hebreeuw-
schetaal. Behalve verschei
dene ongedrukte werken, die 
door eenen brand verteerd 
zijn, heeft men van hem: 
Aanmerkingen op de kerk
hoven der heilige Martela* 
ren en oude Christenen van 
Botne, Rome, 1720, in fol. 

BOLDONIUS(OCTAVIÜS), een 
Regulier Geestelijke, een 
Bamabiter van Mifane, al
waar hij in 1600 uit eene 
zeer aanzienlijke familie ge
boren was. Hij bezat eene 
groote schranderheid, welke 
hij als van zijnen vader, die 
een Paltsgraaf was, geërfd 
had. Van den ouderdom van 
15 jaren tot dien van 60, 
Weef hij steeds in.zijne ge
boorteplaats , en gaf gedu-
Ie*<lfi dien tijdverschilïende 

werken in het licht, zoo als: , 
1.° Tïieatrum Temporaneum 
aternitati Cmarismontii 
Card-sacrum>Mi\mz, 1636. 
—• 2.° Mundurn ègeniüitiïs 
Medicceorwni gloUs, Perosa 
Ï641. — 3«? Vies Atficos 
of Èscercitationes Greecuni-
eas, Milane, 1639. — 4.° 
Extemporalium Rhetorico-
rum, Ifi deel Rome, 1652. 
2.? deel Perosa, 1J860, en 
hij droeg, dit laatste deej op, 
aan COSMUS, groot-hertog 
van Florence, die voor hem 
van AI-EXANDER VU. het bis
dom Tkéano verwierf, van 
hetWelke hij den 19 Ffebrn-
arij 1661 bezit nam, en dat 
hij gedurende 20 jaren met 
den grootsten roem bestuuïr 
de. Hij overleed in 1680, 
en liet aan de Franciscanen 
zijne schoone bibliotheek na. 

„ Botnuc (JACOEUS) , een Ca-
pucijner te Parijs, in 1580 
geboren, legde zich op het 
predikambt toe, en verwierf 

| eene soort van roem in het
zelve , die nog vermeerder
de, door Het zonderlinge yan 
eenige werken uit zijne pen 
gevloeid, en door de para
doxe denkbeelden, aan wel
ke hij zich overgaf. "Hij is 
de schrijver ï.° eener Ver
taling (in h&t Frarisch) van 
het hoek JOB, met eencom-
mentarium of eene omschrij
ving, Parijs, 1629 in 4.to 
en 1637, 2 dl.n i« fol. Hij 
heeft er de I>atijnsche ver-

. taling van den Hebreeuwi, 
1 . 4 '"•. '•-• . 

http://Ma.ru
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schen tekst, en 4everschil
lende bijvoegsels en verta
lingen, met de vulgata ver
geleken , bijgevoegd. — 2° 
Commentarium op den Irief 
-van den H. JUDAS , 1620, 
in 4. t 0 — 3,° De ecclesia 
ante legem , 1626 , in 8.vo 
ïn dit stuk handelt hij over 
<le reuzen. THOMAS BANGE, 
een Finlandsche Lutheraan, 
gaf eene verhandeling tegen 
hem ui t , getiteld: De Ne-
fhilinis gigahtibiis, vulgo 
dicttSf in welke hij het be
staan derzelve tegen BOLDUC 
tracht te bewijzen. —• 4»° 
De ecclesia post legeïii li
ter units anagogióus, Parijs, 
1630 , in 4.to •_. 5.o J)e or-
gio christiano, liori tres, 
in quibus declarantur anti-
guissimaEucltanstm typica 
mysteria, t , y o n , 1640. De 
schrnyer wil ïn dit werk de 
instelling van het Altaarge
heim tot ADAM en Noè'doen 
opklimmen; tot den eerste , 
wijl tot hem het aankweeken 
Van tarwe opklimt $ tot den 
tweede, ' wijl men aan hem 
het planten van den wijn
s t o k , en de uitvinding van 
oen wijn' te danken heeft, 
twee zelfstandigheden , die 
de stof van het allerheilig
s te Sacrament des altaars uit
maken. Eenige dier werken 
worden zeer gezocht, min
der om derzeïver wezenlijk 
waarde en n u t , dan om der
zelver zeldzaamheid en oor
spronkelijkheid. 

ïtacEs&Atrs of BQMES&AW I.» 

eerste koning van Polen, 
volgde zijn' vader, den her
tog MlÖÏSLAUS ofïUlÜOISMW 
ih 999 op. Keizer öro III. 
gaf hem den titel m ko
ning, en bevrijdde zjiftWd 
in 1001, van de afhante-
lijkheid des rijks. BOKS-
LAUS bezat verhevene hoeda
nigheden: hij beoogde niets 
anders dan den bloei vanto 
Godsdienst en de welvaart 
zijner staten. -De'Voos* 
nigheid beloonde zijne den
den door roemrijke overf 
ningen. Hij maaktedePfff 
sen, de Bussen en W*> , 
ers. tot cijnspligtigen;^- | 
te den opstand dezer l a * j 
en herstelde S ™ P O O » > 
tog van Rusland, l* J 

troond was. wy* m. 

t e r v a n ^ , ^ di 

MïECistAW ïl- ^ii.. eïiee4 
hem opvolg WJ 
in 1025. 

BotEsaüsïyiTow» 
de SlouU, ^ v a n Z es t '# 
i n d e n o u d e r d ^ p / 6 S 

ja ren , tot k g | a e n 

verheven. ^ " a a k t e n h ^ 
e n wreedheden i n j ,, 
b i j d e P o o l s c h e ^ ^ 

I I r e g t v a a r d g . * > 
geweest, en h a a ' J ^ , 
Sen dapper vorst g „, 
d a n d e w e e l d ^ a n ^ j , 
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bedorven. Men verzekert, | 
dat hij na eenen zevenjari
gen oorlog tegen de Russen 
en Boheniers, in zijne sta
ten teruggekeerd, tegen den 
•wil der soldaten, de vrou
wen liet straffen, die eene 
zoo lange afwezigheid aan 
hare eer had dóen te kort 
schieten; door haar door hon
den in plaatsi van hare kin
deren te doen zuigen. Hij 
pleegde vrouwenroof, over
spel en allerlei misdaden. 
STANISLAÜS, Bisschop van 
Krakau, berispte heitt over 
zijne buitensporigheden, en 
deze vrijheid verbitterde Bo-
lESLAüs zoo zeer* dat hij 
den prelaat den 8 Mei 1077, 
terwijl hij in de kapel van 
den H. MtCHAëi. de Mis 
las, eigenhandig vermoordde. 
Paus GREGORIÜS VII. deed 
BOLESMI/S in den kerkelij-
ken ban, die van iedereen 
veracht en gehaat, zijn rijk 
\'erliet, en in 1081 zich zèl-
ven, uit wanhoop om het 
leven bragt. Anderen zeg
gen, dat hij op de jagtdoor 
honden verslonden werd, en 
nog anderen, dat hij in 1090, 
in een klooster bij lnspruk 
in boetvaardigheid' overleed. 

BOI.ESI.AUS H L , in 1085 
geboren, volgde in 1103, 
WI.ADISI.AW I . , den broeder 
van BOX.ESI.AUS II . , op den 
ïoolschen troon, door zijne 
Rroote daden herstelde 'hij 
dei» roem van eenen naam, 
welken zijn Oom zoo hatelijk 

I 

had gemaakt. De Boheniers, 
die hem aanrandden gevoel
den tot twee malen in hun 
eigen land, de kracht zijner 

; wapenen. Tot twee malen 
'• toe, strafte hij bok de ligt-
zinnigheid der muitzieke 

; Pommeren, en overwon even 
' zoo veel malen de Russen; 
maar door deze de laatste 
«laai in eene hinderlaag ge
lokt, was hij terpligt de 
vlugt te nemen, van den 
onderdom van negen jaren 
af, had deze vorst den oór-

, log mede gevoerd, en was 
bij negen en veertig veldsla
gen tegenwoordig geweest. 
I nd i en , welken hij in het 
jaar 1109 bij Breslau lever
de , versloeg hij keizer HEN
DRIK V.', die zich genood
zaakt zag, hem 'den vrede 
te vragen. BOLESLAUS begaf 
zich naar den keizer, om 
denzelven te sluiten , en de
ze vrede werd door een drie
voudig verbond gevolgd. Bo-
MSLAUS werd dok nog in, 
eenen familietwist gewik
keld, met een' zijner natuur
lijke broeders SJBINGEÜS ge
naamd. Hij vergaf hem dik
werf zijne muiterijen en za-
menzweringen, niaar einde
lijk dwongen hem zijne on
derdanen hem te doen ster
ven. Deze regtvaardige, 
godsdienstige, milddadige ea 
deugdzame vorst overleed ia 
1139, en werd door zijnen 
zoon WJCADISUUS ÏI„ opge
volgd. * 6 

* 5 
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BOIESLAUS IV. , bijgenaamd 
de Krul/iarige of de Ruige, 
zoon van den voorgaande, 
kwam in 1146 tof; den troon 
van Polen, nadat zijn broe
der WtAmsjCAW I I . er van 
verjaagd was geworden. Op 
verzoek van keizeyFREpÉRiK 
BARBEROSSA , gaf hij hem $i-
lezië, versloeg de.rauitzieke 
Pruissen, noodzaakte hen 
zich te doen doopèn, en over-
leed in 1173, . 

v BÓLESMÜS V . , bijgenaamd 
de Kuisere, omdat hij met 
KÜNEGQNDA van Monga?yë, 
zijne echtgenoote, in eene 
gestadige onthouding leefde, 
werd pas een kind zijnde, 
na den dood van zijnen vader, 
IIESKO V. in 1227 tot koning 
van Polen verheven, KOÈN-
IUAD, hertog vanMassovi'êy 
2Jjn OQI« , nam hem onder 
zijn^opzigt en Stengels van 
het bestuur in handen. Uit 
aijne handen ging BÖI,ESÏ,AUS 
over m die van HENDRIK, 
hertog van Brèslau, zijn' 
neef, aan;wien onder het 
voorwendsel van voogdijschap 
«et geheele gezag in handen 
bleef, HENDRIK de godvruch
tige, volgde dezen laatste op» 
In 1240 deden de Tartaren 
hunne eerste strooptogten door 
Polen, plunderden Krahau 
en al de overige steden, ver
woestten zelfs Moravië en 
SileZiëj\ alwaar de Hertog 
van Breslm gedood werd. 
BOIESLAÜS was een banneling 
Mi BELA IV. , zijnen behuwd 
vader; en Polen in twee" 

partijen VetJeeH, volgde 
KOENRAAD en BQMWUS, 

." den Kale, den «ion van 
HENDRIK én Goèméfye. 
De Polen, deze wanoitoe-
de , riepen hunnen vonUe-
rug, en versloegen KOES-
RAAD. Zij behaalden in M67 
eene roemrijke zegepraal op 
de Tartaren. DezeW» 
hadden Rrakau in 1258 n- -
dermaalgeplunderd,ipa!M-
gen jaren daarna ten «etj» 
male teruggekomen zijn*. , 
werden zij den 9 Junij.lB-
WÜlBoMsiiAUsbiddende* | 
doorPE-raWiP^sgr^ i 
Krakm verslagen. öf«" 
,oek vön den deugg 
B01ESI.AÜS, die enƒ0 * 

dood;, <U» s'Zolerkel ia 

1292, ia den ge« va» hei' 

s»i 
ligheïd 

neme, *** fJJ J. en van 

DtAHOMlRA, e ,
w -cEStltS» 

^ he .ge»/z ch op * 
dien »«»Ht«n» fleni 
troon te P l af£jaar ,f 
S e p t e m b e r . ^ * J * j £ 
vermoordde, ^ j ^ e f t 
z i c h g e d u r e n d ^ V f . 

hem voor d ien„„ i iae ^f,. 
te straffen, va» fj«e.nj# 
Wilde berooven- r # 
werdhijs^ongen" 
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te ontvangen, op voorwaarde 
van eene soort van schatting 
te betalen, van door eene 
openbare boete, voor den 
dood van den heiligen WEN» 
CESLAUS te voldoen, en de 
Catholijken, die hij uit Bo
hème verbannen had, terug 
te roepen. BOWËSLAÜS over
leed den 15 Julij van het 
jaar 967, in den ouderdom 
van 58 jaren* 

BOLESIAUS IJ., bijgenaamd 
'de Zachtmoedige, jongste, 
zoon en opvolger van den 
voorgaande, onderscheidde 
zich. door zijne zachtmoedig
heid, zijne godsvrucht en zij
nen moed. Hij deed togten 
tot in Rusland en de Pool-
sche grenzen. In 976 vér-
sloeg Ijij te Pilsena , het le
ger van keizer OTTO I L , 
waarover HENDRIK, hertog 
van Beij'eren het bevel voer
de. Daarna sloot hij door 
tusschenkomst van zijnen 
broeder MIESKO , vrede met 
keizer OTTO III. J en hij riep 
DITSUB, den, Sakser, een' 
man vol ijver voor den Gods
dienst in Bohème, en be
noemde hem tot Bisschop. 
Hij overleed in 999. 

BOI.ESI.AUS III. bijgenaamd 
de Rosse, de Gierige en, 
Blinde, zoon en opvolger van 
den voorgaande, verloor door 
&>or zijne onachtzaamheid 
«Hes, wat jrijn vader, met 
*» veel geluk in de nabu
rige gewesten overwonnen 
üad* Toen zijn oom MIESKO 

spich van zijnen $ei:soön had 
meester gemaakt, liet hl} 
hem vanhetgezigtberooven, 
en veroverde Praag en ver
scheidene andere plaatsen, 
die hij aan zijnen zoon Bo» 
M2SLAUS naliet. Deze vorst, 
uit zijne staten verjaagd, 
riep de hulp der Slavoniërs 
en JSaksers in; door hen on
dersteund werd hij in de 
maand April 1008 in de stad 
Budmtz opgenomen, en na 
een treurig leven te hebben 
geleid, overleed hij in 1027, 
in den ouderdom van meer 
dan 80 jaren. JAROMIER of 
JACOMIER, de tweede zijner 
zonen, werd tot regent van 
Bohème benoemd en door 
UiiRKm of UDALRICH , zijnen 
oudsten broeder van het ge-
zigt beroofd. 

BolGENI (JoANNES VïNCEN-
TIUS), den 22Januarjjl733, 
te Bergamo in Italië gebo
ren , en den 3 Mei 1811 te 
Rome overleden. Deze be
roemde Godgeleerde, ging in 
1747, te Rome onder de Je-
suiten, en legde er den 2 
Februarij 1766 zijne laatste 
gelofte af. Hij was gedu
rende verscheidene jaren 
Hoogleeraar der wijsbegeerte 
en Godgeleerdheid te Maee-
rata, alwaar hij verscheide
ne geschriften, tegen de 
nieiiwigbeidsgezinden, die 
zich in ife/ijé'begonnen door-
tedringen liet drukken. Paus 
-Pius VI. van derverdienste 
van BOLGENI onderrigt, be
riep hem naar Rome, be-

http://Boi.esi.aus
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noemde hem tot Theoïogant 
der Penitentiaria. In 1798 , 
het tijdstip, waarop deze 
hoofdstad, door de Franschen 
veroverd , den Opper-priester 
zag wegvoeren, had ÉOLGENI 
zijn verblijf op het Romein-
sche Collegie, waarvan hij 
Bibïiothekaris was. Hetzij 
uit overtuiging, hetzij uit 
vrees Voor vervolging, welke 
al diegene trof, die posten 
bekleedden, was hij van ge
voelen , dat men den eed van 
haat aan hét- koningsschap 
kon afleggen; intussehen door 
jicht aan het bed gekluisterd» 
is het niet zeker, dat hij 
denzelven afgelegd -heeft} 
maar hij raadde dezen stap 
aan de Hoogleeraren van het 
Ronieinsch Collegie en aan 
die van dat van Sapientia 
aan, welke dezen raad volg
den. Hij verdedigde deze 
raadgeving, door een ge
schrift, ten titel voerende: 
Gevoelens over den voorgc 
schreven burgerlijken eed, 
Home, 1799, in 8.vo Dit 
geschrift, van> alle kanten 
aangerand, was voor deszelfs 
schrijver, eene bron vanee
ne menigte verdrietelijkhe
den, en welligt bij de komst 
van Paus Pius VII., te Rome, 
na het Conclave van Venetië, 
de oorzaak van het verlies 
van zijnen post. Men zegt 
echter, dat hij hetzelve her
roepen , en aan de verzamelde 
Kardinalen, de akte dier 
herroeping gezonden had. 
Nog heeft men vatt hem: 
*«° Onderzoek vm liet ware 

denkbeeld un den fieilipn 
Stoel Macerafai \185, in 
8 . v 0 , verscheidene malen 
herdrukt. — 2.° De verbe
terde Critiek, of öwW-

.. kundige nasporïngen, 1186 
' enz.'alle Werken, stokken

de om het werk van Vmm 
TAMBÜBINI , hoogleenar iet 
Universiteit van P«i>i(t,ge-
titeld: Over het teare ml-
beeld van den heiligen m< 
welks doel i s , om het f 
zag van den Paus te w 
zwakken, te wederlegg»-
3.° Over den staat der if 
dèr doopsel gestorven'**-
deren, Macerata, 11».» 
gvo - 4.° Verknip 
over de leersifgef^ 
beginselen, o\*%*% 
feilbaarheid der W>» J

over de ff<(% 
leer. der heken ' y0 

Christem^ofh^, 

Verfiandem * J J lïefie 
telyke U^J. j788 " 

dl." — J v . Fol¥°' 
Ver handeling» s o yerii-

«U zondige*^ 

9.° Over df Bf; éW 

om de Kerh & ,f#-

handeling off f \l^ 
keregtsgeked,^^ 

vraagt °fdeJa' 
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JacoUjnen zyn, Rome, 
1794, enz. enz. 

BoHNGBROKE (HENDRIK S T . 
JOHN, Lord, Viscount), in 
1672 te Battersea in het 
graafschap Surry geboren. 
Zlijnejongelings-jaren, wer
den in verregaande buiten
sporigheden doorgëbragt, en 
een huwelijk met eene schöo-
ne en rijke Dame aangegaan, 
dat hem, volgens het gevoe
len der ouders, aan de los
bandigheden onttrekken zou
de , werd weldra weder ont
bonden; eerst toen hij lid 
van het Lager-huis was, 
veranderde hij zijne levens
wijze. De partyen der Whigs 
en Torry's waren toenmaals 

. begonnen. BOMNGBROKE hel
de tot de laatste over, en . 
werd door de naauwe ver* 
bindtenis, in welke hij met 
de koningin ANNA stond, de 
voornaamste oorzaak dat tot 
verbazing der geheele we« 
seld, de vermogende partij 
der Whigs eensklaps viel, 
en de beroemde Utrechtsche 
vrede gesloten werd, ja hij 
werd zelfs eerste minister, 
maar de koningin ANNA stierf, 
en GEORGE I . van Hannover 
beklom den troon van En-
geland; dit veranderde den 
toestand van zaken geheel 
en al , daar hetzelve den val 
der Torys teweeg bragt. Bo-
3JNGBROKE werd afgezet, en 
Wgïng het schavot enkel 
«ootdevlugt. Hij begaf zich 
»w ïi&ar Frankrijk tot den 
pretendent, die hem tot mi-

nister van staat benoemde, 
maar de dood van LODEWIJK ' 
XIV., benam hem ook hier 
alle vooruitzigt, en het te -
rouwde hem reeds , zich met 
den pretendent te hebben, 
ingelaten, en drukte zich 
ook in dien geest ui t , het
welk zijne benijders weldra 
bij den pretendent aanbrag-
ten, die hem daarop afzette. 
Koning GEORGE deed hem 
aanbiedingen, wanheer hij 
hem al de met den preten
dent gesloten© verhandelin
gen bekend wilde maken, 
hetwelk BOLINGBROKE echter 
van de hand wees. Toen in 
1723 het parlement ontbon
den werd, verkreeg,hij vrij
heid om naar zijn vaderland 
terUgtekeeren. Van nu af 
aan leefde hij als een parli-
kulier in Engeland, en daar 
hem de toegang tot het Hoo-
ger-hüis geweigerd werd, 
zoo braakte hij in een ge
schrift, zijne gal tegen het 
ministerie uit. Hij stak an
dermaal naar Frankrijk over, 
en keerde vervolgens voor 
altijd naar Engeland terïig , 
alwaar hij op zijn vaderlijk 
slot Battersea leefde. Hij 
overleed den 25 November 
1751. Zijne uitmuntende 
Bibliotheek, en zijne schrif
telijke nalatenschap, maakte 
hij aan den dichter MAIMJT, 
die in 1754 zijne werken in 
het licht gaf, welke echter, 
om derzelver ongodsdiensti-
gen inhoud, door den groo-
ten Jury van Westminster 
veroordeeld werden. BOWNG-
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EROKE was geenen openbaren 

Godsdienst toegedaan, de 
ioeken van het Oude Tes

tament kreet hij voor leu
gentaal uit, vergeleek de 
Boeken van MOZES , met den 
DON QÜÏCHOT , en zeide, dat 
het geloof aan belooningen 
en bestraffingen in de andere 
wereld slechts eene uitvin
ding der Priesters was, dat 
de mensch met zijnen dood 
voor altijd ophield te leven, 
en alle verdere goddelooze 
onzinnigheden. Men heeft 
onder zijnen naam, een On
derzoek van den Christelij-
hen Godsdienst in het licht 
gegeven: hetwelk een hevig 
pamphlet tegen het Christen
dom is. Hoewel Milord Bo-
MNGBROKE, een' ongeloovige 
was, heeft men echter ten 
onregte, zijne gedachtenis 
willen onteeren, door hem 
een dergelijk prulschrift toe-
teschrijven; men weet thans, 
dat hetzelve aan VÖLT-AIRE 
zijn bestaan te danken heeft* 

Bonus (JACÖBUS) , een ü -
trèchtenaar, in de wandeling 
URBANUS genaamd; werd door 
zijne kunde tot meester in 
de vrije kunsten en doctor in 
de Godgeleerdheid bevorderd. 
iVa eenigen tijd kanonik in 
de St. Maria-kerk te Utrecht 
te zijn geweest, werd hij in 
plaats van den bekenden COR-
NELIUS a GOUDA, tot Pastoor 
in de Buürkerk aldaar be
noemd. Veel gebruik maak
te hij van de leerwijze van 
«en niet min bekenden ADAM 

SASBOUTH .(zie M artikel) en 
had den roem van nog; meei 
door zijne deugden, dan door 
zijne leer te stichten. Hij was 
regent van het Manische 
collegie te Keulen, en ê-
meen vicaris van het Utrecht-
sche Bisdom. In hetiekg 
zijner leer en der Geesie/j-
ken, begaf hij zich naaiBuff 
en bevond zich ter bevestig ! 
Van bekende verdragpun» 
op eene vergadering van ge* 
teiijken te jBwwe/. Hij*' 
leed hoog bejaard, inM 
in zijne geboortestad Utn» 

BOMASDÜS •(JoU0^«b 

1596 te tienen oiTierkfj 
eene stad in de ja»»»» 
Zuid-Braband geboren-J 

maatschappij « J J 
waarvan hij »et keeJ m 
aanvaard, « J ^ ï 

b r engen^ j U r , 

maakt, o W ^ * * 
te ve rzand . , ƒ ^ 
onder «<* Ü ' ;L v̂enbe-

opmaken. » J f | e , # 
d% schranderheid, » ^ 

nuft, en ^\f'Jmm 
tot deze ° » a f n ï n # 
vereischtweraen- » 

kwamen de . p ï J V ' ' 
maand Ja?uar3 W a ^ l 
i n f o I . i n h e t ^ ' ; 3 f 
die van &tett*Si&& 
Hij had de fflaanf a 1 
gonnen, *f$ ]eCJ, 
leptentber W* \p0' 
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dearbeider word zijn vervol
ger. Aan dezen gaf |men tot 
medehelper Pater PAPEBKOEÏC, 
eèn' der waardigste opvolgers 
van BoM-ANDUS (Zie deze 
beide artikelen > alsmede F. 
BAERT , P. VAN DEN BoSCH , 
J . B. SotiLERlüS, W. CüYPERS, 
C. SÜISKENS, alle vervolgers 
van dit hoogst belangrijke 
werk.) Dit uitgebreide werk 
is meteera «e?,vergeleken, 
dat allerlei visseften vangt 
{Sagente ex omne genere 
piscium congregatifi M A Ï T . 
XIII.) Men vindt er alle 
Legenden in , ware, twijfel
achtige en valsche. De ge
leerde verzamelaars onder
zoeken naauwkeuriglijk de 
meeste daadzaken, en bevrij
den de Geschiedenis der 
Heiligen van de fabelen, 
•waardoor de onkunde, of 
eene kwalijk begrepene gods
vrucht dezelve ohkénnelijk 
had gemaakt- Men Vindt 
in dezelve behalve het eigen
lijke voorwerp hunner werk
zaamheden, een groot aan
tal trekken, die niet al
leen voor de kerkelijke, 
maar ook voor de Algemee-
fie. Geschiedenis, de tijd-
ïeken- en aardrijkskunde, 
de regten en aanspraken 
der vorsten en volken van 
het hoogste belang zijn; al de 
deelen zijn met zeer naauw-
keurige en gemakbevorde-
«nde, registers voorzien, 
«H.UNDUS, de schepper de-
*<* coMpilatie} w a s e e n m i n . 
«ergoede criticus, dan zijne 
vervolgetg. Mengafdenlaat-

steri naat hem, fteti naam van 
Bollandisten, Bit gioote 
werk na de vernietiging der 
maatschappij, en 1773 , g e . 
staakt, i s , op hevel der kei» 
zerin -koningin, en tot gtoo» 
te vreugde der Christen-ge» 
leerden, weder opgevat. Se
dert het, uit de ijdele pogin
gen der wijsbegeerte erkend 
i s , dat men geene deugdza* 
me menschen, goede burgers, 
getrömve onderdanen", z ° n ' 
der de groote grondregels 
van den godsdienst kan vor
men , moet de geschiedenis 
det Heiligen zoo rijk in voör-r 
beelden, zoo geschikt, om 
aan alle standen der Maat-
Schappij beoefenende lessen 
te 'geven, dierbaarder zijn 
dan ooit. Daar de schijnfi
losofie steeds grooter vorde
ringen op den geest der Gou
vernementen maakte, verbood 
dat van Brussel het werk, 
en vernietigde in 1788 öp 
Allerheiligendag (door de 
trotsche wijsbegeerte daartoe 
uit bespotting gekozen) j de 
maatschappij der Bollandis
ten. » Dit geleerde en schran
dere werk, heeft iemand bij 
deze gelegenheid gezegd, 
heeft hun nutteloos gesche
nen. In de daad dit werk is 
het Leven der Heiligen {Acta> 
sanctorum), dus overeenkom
stig hetgene, wat er in he« 
Boek der Wijsheid I I . Hoofd, 
15 en 16 vs. gezegd wordt: 
SJissimilis est aliis vita il-
Hits..,, inutilis est nobis 
étconlrurius operibus nos-
fris" Het werjfc wetd weder 



544 B ° h 
hervat in 1789, door de zorg 
van GODEFRIDUS HERMANS , 
laatsten Abt van Tongerïoo , 
die al de stukken, tot deze 
gewigtige onderneming, ge
durende zoo vele jaren met 
zorg bijeen vergaderd, voor 
zjjne Abdij door aankoop van 
het gouvernement verkreeg. 
Hij vereenigde in zijne Ab
dij twee medewerkers?, die, 
met drie zijner religieuzen 

• zich aan het werk begaven', 
hij kocht drukpersen en in 
1793, werd het 53e deel te 
Tongerïoo, op zijne kosten 
gedrukt. Doch deze belang
rijke arbeid werd eindelijk 
gestaakt bij de vernietiging 
en verstrooijing der Abdij 
en harer bezittingen door de 
Franschen in 1796. De toen
maals nog levende schrijvers 
uit de. orde der Jesuiten, 
die in Tongerïoo het werk 
hadden voortgezet, waren: 

CORNELIÜS BE B»E , J A C O B 
I»E BUE en JOSEPH GHESQÜIER, 
jvellce laatste met medewer
king van C. DE SMET, de 
Acta Sancforum Éelgii, 6 
dl.n Jn 4.to uitgegeven heeft. 
De religieuze Priesters van 
Tongerïoo, die hun als me
dehelpers en opvolgers waren 
toegevoegd, waren de'vol
gende Eenv. Heeren, van 
welke nog vele in leven zijn : 

; ISPRIDÜS THIJS , geboortig 
yan Brecht, namaals Pastoor 
van Wfneghem bij Antwer
pen , lid van de Akademie 
van Brussel, en als schrijver 
Van het vertoog over de in-
gecultiveerde gronden der 

Meijerij van 't Bosch enz. 
bekend, CYPRUWIS VAK DE 
GOOR, geboren telmfaut, 
en Pastoor vanhetA<wp!r«2-
gerloo, SIARDÜ? •vANÖucjr, 
geboortig vimTongerh^m 
Pastoor teDiessen, 'enMïi-
THIAS STALS , geboor% van 
Masetj'ck, en als Pastooraan . 
het Goirhe, te;'2V'%,iii 
1826 overleden. Naat «te . 
de deelen in het licht mi-
schenen , werden dezelve» 
Venetië nagedvvkt, maar» 
ze uitgave is op verre» 
zoo naauwkeurig niet «* 
Nederlandsche. Bij *•«* 
val derFranschélegeiW» i 
hadden de religieuzen ^ ' 
Tongerïoo de voorzwg P 
bruikt, om hunne #<>»J 
bliotheek op een i*«J J 
de Provincie Mt*f% 
veiligheid te * » * £ / * 

laat we*,om " yeWD. 

1827, gf\bri^t, 

zoo hebben aj ,LanJs 
van letterkunde n v e l b , 
BeS tuuroverge^ a t ) ?f 
volgens wen 2 dscht.t-

ten, het ^ fc, ff 

doen drukke». » . £ 
deze boekenj o' « ^ 
zende werken, ^ ^ 
z i c h zes of S e n . ^ 
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theek van Brussel zal toe
staan. 

BOÏIOGNE (JOANNES DB) , t e 

Douai in Ï524 geboren, een 
leerling Tan Micruëi. ANGE-
1,0, versierde het opene plein 
van Florence, met eene 
schoone groep, het schaken 
eener Sabijnsche vrouw voor
stellende. Nog heeft men 
van hem het paard van HEN
DRIK den Groote, dat men 
vóór de Fransche omwente
ling op de Pont-Neuf te 
Parifs zag; de fontein der 
opene plaats te Bologna; 
een NEPTUNUS en regenen
den JOTITER, reuzenbeelden 
te Florence; een iEscüLA-
wus, te Meiidon in Frank
rijk, en eene groep van de 
liefde en PSYCHE, te Ver-
sailles. Te Rome bewon
dert men de MERCURIUS , 
dien hij voor hetlustslot van 
MEDISIS vervaardigde. Hij 
overleed te Xlorence in 1608. 

een Latijnsche dichter, in 
1457 geboren en te Treviso , 
in 1517 overleden, was in 
den beginne advokaat, en 
bestuurde later de uitgaven 
van den beroemden drukker 
MANZOLO. Men heeft van 
hem: Apologiapro PLTNIO , 
Treviso, 1479 in fol., aan 
het hoofd eener uitgave der 
iïatuurhjke Historie, welke 
h|! verbeterde; eene aan
zienlijke verzameling van 

r t K ^ c Slichten, waar-
1 *» IJEEI,, j{ 

van enkel het €atókit«tölc AK 
^ w i n h e t l i c h t i ^ ™ 

BOLOGMN^LODEWUK), e e n 

• S S c h e
D fS^S^erd^ 

m 1447 teBolognageboren, 
vervulde verscheidene g e ' 
wigtige bedieningen bij p | u s 
INNOCENTIÜS VI1L, eiiwas 
achtereenvolgend, raadsheer 
van KARËÜ T IH . , k o t f i n „ 
van Frankrijk,, en van Lot 
DEWIJK SPORCE , hertog van 
Milane, regter en policiè-
beambte te Florence, sena
tor te Rome. ALEXANDER 
VI. benoemde hem tot con
sistoriaal advokaat, en zond 
hem va. hoedanigheid van 
afgezant aan het hof van. 
LODEWHKXIL, koning' van 
Frankrijk. Na POMTUNUS , 
was nij een der eerste regts-
geleerden, die het ondernam 
men, om de pandecten te 
verbeteren. Hij gaf eengroot 
aantal werken in het licht 
waarvan de meest bekende 

Frankfort, 1 5 9 0 . _ 2 ° S ' 

1556. 1 S ^ . ^ y o n , 
^ularitalh®\n*Tiïr' 

* * waargenomen, z i j lf^. 
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bibliotheek van Blois, Ae 
gelukkige toestand des rijksy 
, de stad Lyon, de stai Slois. 
Deze regtsgeleerde is den 
19 Julij 1508, te Bologna 
overleden.-^- Zijn zoon BAB-
THOLQMEUS , een regtsgeleer
de en letterkundige heeft eene 
Beknopte uitgave der Her
scheppingen van Qvnuus, 
Bazel, 1544» in 8.™ in het 
licht gegeven. 

BotoGMNi (MARIA), Aarts
bisschop van Salerno', uit 
eene beroemde familie van 
Bolqghx gesproten,.'' werd 
reeds vroeg tot den geeste
lijken staat bestemd; na de? 
ken te Cajazzo te zijn ge
weest , nam FABUIS MIBTUS > 
A-artsbisschop vaaJSfazarétk, 
nem te Rome onder zijne" 
bescherming, alwaar hij door 
Pios V. tot referendaris werd 

. benoemd. Nadat, de zooge
naamde Hervormden in 
Frankrijk opgang hadden be
ginnen te maken, zond PAU-
MJS V. FABIÜS , in hoedanig
heid van Nuntius derwaarts» 
en deze laatste nam BOIOGNI-
NÏJ als reisgezel, en deelge
noot zijner werkzaamheden 
mede. Na zich vij f jaren in 
Frankrijk te hebben opgehou
den, en gedurende dien tijd, 
om gewigtige aangelegenhe
den, verscheidene reizennaar 
Bome te hebben gedaan, 
werd BOLOGNINI, bij zijne 
terugkomst in Italië, land
voogd van AnAoftU, Bologna, 
«n andere plaatsen van den 
X&t'ïiehjkm-iStmt. Hij ver

wierf i in die bètrektuigeii, 
zoo veel roem, Jat GBEGO-
RIUS XIII. hemieU3Junij 
1579, tot Aartsbisschop van 
Lanciano benoemde, kms 
"V. de opvolger van GREJM-
BIUS, verplaatste BOLOGSISI, 
op verdoek van PHUIMS 
H . , koning van Spanji, in 
1588', van Jbamimo «ar i 
Crotomy en benoemde kt» ; 
tot Nuntius bij HENDKIKE 
koning van,Franlryï. Ge 
GOBIU» XIV. gaf hem tij
delijk den 7 Januari} W, 
het Aartsbisdom. JSWw» 
van hetwelke hij inM^' 
derdom van 51 jareaW t 
nam, en dat W**.*. 
erootsten roemgedarenf 
jaren bestuurde, &mh)» 
25. Februarjj M»•"*£ 
Zedighjk weerde % ^ 

door Koning Ven***. 
gehodefl' 

geneesheer en hog 
de heelkunde' t e « a s 

i„ de zestiende 5 r &a 

een i j ^ V i f V : 
leer van A ^ f j e C0 
verhandeling «ver ^ 

ken gedrukt, *«#'» 
in 4. t0 

BoMCfNiNi ( ^ J f f c e -
WSTA),eenSchiiaer^dte 
keling van «WD°'V0ïen 
' J M M in l % 4 t * 
en overleed ffl * b« Int 
roem bewandel^ ^ 5 . 
voetspoor van sqF' 
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ter. Een heilige UBAL- || 
BUS , in • de kerk van den 
heiligen JOANNES inMonte, 
te Bologm verdient van hem 
vermeld te worden. .•<— JA-
COBÜS BOLOGNINI , zijn neef 
en kweekeling, in 1651 ge
boren, heeft eenige schil
derijen nagelaten, die min
der op prijs worden gesteld, 
dan die van zijnen mees
ter,- doch in welke men 
eene naauwkeurige teeke-
ning waarneemt. Hij over
leed in 1734. 

BOI-SEC (HIEHONÏMUS-HER-
MÈS) van Parijs, een ge
neesheer te Lyon, was in 
den beginne een karmeliet; 
maar eenige neiging voor de 
nieuwe dwalingen hebbende 
doen blijken, onderging hij 
eenige verwy tingen, die, 
wel verre van hem de oogen 
te openen, het voorwendsel 
Van zijne afvalligheid wa
ren; hij volgde daarna CAL» 
VMMJS te Geneve; maar een 
twist tusschen hem en dien 
Apostel van het protestan-
tïsmus ontstaan, deed hem 
tot den schoot der Kerk, 
maar niet tot zijn klooster 
terug keeren. Hij ging te 
Lyon de geneeskunde uit
oefenen. Tweemalen was hij 
gehuwd geweest. Er bestaat 
van hem: 1-° heven van 
CALVINUS , Parijs, 1577, 
«Ji 2«° Leven van BEZA, 
{Jatiis, 1582, beide in 8.™ 
E* komen vele belangrijke 
2aK«n in voor, doch waar-

• K 

over de gewaande Hervorm* 
den zeer ontevreden zijn ge
weest. BOÏ.SEC voerde de 
titels van godgeleerde en ge
neesheer , hij was zulks geen 
van beide in eenen zeer hoo, 
gen graad. Hij overleed te 
Lyon ia 1585, 

BOLSWARD ( PETRUS VAN ) 
of PETRUS VAN TAÉOR» dus 
genoemd naar zijne geboorte
plaats, Bolsward, in Vries
land, was de zoon van eenen 
JOANNES NAUWERUS : en werd. 
leekebroeder in het klooster 
Tabor, bij Sneei. Hij wordt • 
om zijne kunde» in de ï*a-
tijnsche taal en wiskundige, 
wetenschappen, zeer ge
roemd. SUFFRIDUS PETRI ge
tuigt van hem, dat keizer 
KAKEI. V. zich dikwerf van 
zijnen raad bediend heeft.' 
Hij heeft êene Historie der 
Vriezen *van het jaar 711 
tot 1550 geschreven, in welk: 
laatste jaar hij waarschijn
lijk overleden is. 

BoMWAR» (SCHEPTE a ) , te 
Bolsward in Vriesland ge
boren , doch die zich in de 
zeventiende ^exw te Ant
werpen vestigde, alwaar hij 
een beroemde graveur was. 
Zijn CmiSTirs met den Het-
stok volgens VAN DIJK, wordt 
zoo wel als ds GMRUWS 
met de spons gelaafd en de 
Leeutomjagt, volgens R U 
BENS, grootelijks op prijs ge
steld. — Zijn broeder Boe-
Titis BQKWARB , evenzeer een 

k ' 2 . 
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uitmuntend graveur zonder 
echter den voorgaande te 
evenaren, graveerde insge
lijks volgens RUBENS ; met 
roem worden van hem ver
meld : het laatste Avond
maal,, eïi de opwekking van 
liAZARVS. Hun vader ADAM 
BOLSWARD wordt ten onregte 
mede onder de graveurs ge
rangschikt. 

BOLTON(ROBERT), eenEn-
gelsche godgeleerde, in 1571 
geboren , was hoogleeraar 
der natuurkunde te Oxford, 
toen JACOBÜS I . in 1605, de 
Universiteit aldaar kwam 
bezigtigen. Hij werd met 
<Ie aanspraak aan den vorst 
belast, waarvan hij zich zoo 
wel kweet, dat de koning 
en de vergadering er even
zeer over te vreden waren. 
BoLTON sprak vervolgens 
over de wetenschap met wel
ker onderwijs hij belast was; 
en handelde op zulk eene 
geleerde wijze over dezelve, 
dat JACOBÜS I. vele achting 
voor hem opvatte. Zijn dood 
viel voor in 1631. Hij was 
een puritein en werd Voor 
zeer godvruchtig gehouden. 
•Er • bestaat van hem: 1.° 
Verhandeling- over liet ge~ 
luk , dikwijls herdrukt. -— 
2-° Verhandeling over de vier 
•uitersten van den mensch, 
dié ook verscheidene uitga
ven beleefde, en zeer ge
docht werd. . 

.BOLTON (ROBERT) , eenAn-
SWKaansche godgeleerde, in 

Northampton géoren, en 
aan, de Universiteit van Ox

ford opgevoed, fat ka
pellaan van Sir Irauv, 
eersten griffier der kansela
rij , verkreeg later ia TO, ; 
door debeschermingvanlori 
HARDWICKE , het dekanaat 
van Carlisle, en werdeeni-
ge jaren daarna, vaneen 
blijvend vikariaat in destal 
Londen voorzien. Men heef' 
van hem: l-° VerhanëliH 
over het gebruik van è* 
tijd, 1750, in 8.vo-iw 

Verhandeling over de &#• 
heden van. den dq, JJ« 
welsprekendheid en WV 
heid, zegt men, geschrev» 
— 3.° Het mtstellen,» 
degoddelijkeVomkmff 
inhet straffende* sd«Hf» 

in acht neemt, *W* 
grondlefn^^^ 

genoérk^J m^' 

werpen, w»1-'i 
overleed in V®' 

en lid der »«*" j735 ff 
demie, Werd » j , 

waarhi jdenöu n 

overleed, had zie' ^ 
1782 als schifl^ i r y ; 
gemaakt door eene* ^ 
ving (Choxogt^%repU' 
nerale w ^ « & * < * 
Zes jaren daarna s ^ „ „ 

4,to in het !«** 



B O L . .— B O M . 549 

Aanmerkingen op de groote 
Geschiedenis van Rusland, 
door •LEOBBBC, te P«nj>«, 
in 1787 gedrukt. Door de 
Russen als eene volledige 
wederlegging der valsche 
verklaringen van LECLERC be
schouwd , werden deze Aan
merkingen ook in het Fransch 
vertaald. Dezelve bragten 
daarenboven tusschen BOLTI-
NE en den prins SCHTSCHER-
BATOJ? eenen pennenstrijd te 
•weeg, in welken de eerste 
zich personaliteiten veroor
loofde, die zijn karakter in 
een niet zeer gunstig dag
licht plaatsten. CATHARINA 
II . maakte voor letterkun
dige werkzaamheden dik
werf van den dienst van, 
BoiTiMB gebruik, en het was 
op haar bevel, dat hij te 
St. Petersburg, in 1792 \ 
Aanmerkingen op het ge
schiedkundig tafereel van 
het Leven van RVBICR, 
door deze keizerin geschre
ven , in het licht gaf. Na 
zijn' dood, vond men onder 
zijne papieren, in hand
schrift, eene vertaling van 
de Encyclopedie tot aan de 
letter K; de letter A van 
een Beredeneerd Slavonisch-
Mussisch-Woordenboek, als
mede vele bouwstoffen ter 
voortzetting dezer groote on
derneming; eindelijk verkla
rende aanteekéningen der 
onde Jaarboeken, der bena
mingen van plaatsen of an« 
««e voorwerpen, daarin ver-
WeI«s die thans buiten ge-

5 

bruik zijn. Deze werken 
zijn niet in het licht gegeven. 

BoLTS (WILLEM) , inT74Q, 
in H,oHand geboren, ging 
in Indië, in dienst der En-
gelsche compagnie over, en 
vestigde zich tè Calcutta, 
alwaar hij alderman of sche-
.pen werd. Als een offer der 
onregtvaardigheid van den 
landvoogd van Beigale, ge-
vankelijk naar Engeland ge
voerd , gaf hiï te zijner regt-
vaardiging in het licht: Con-
siderations'oflndian affizirs. 
Daar deze worsteling zijne-
fortuin verteerd had, begaf 
hij zich in dienst van MARIA 
THERESIA J die, hem tot ko
lonel benoemde, en hem het 
opzigt over hare Oost-Indi
sche koloniën opdroeg. Hij 
had er reeds zes op de kus
ten van Malabar en Coro-
mandel gesticht, toen de 
dood der keizerin, zijne hoop 
andermaal verijdelde.' Hij 
overleed te Parijs, in 1808. 
Zijn Burgerlijke,.staatkun
dige en handeldrijvende 
staat van Bengale, is door 
DEMEUNIER in het Fransch 
vertaald, Parijs, 1775, 2 
dl.n in 8.vo 

BoMANI — 
VALERIANÜS. 

BOMBEM.ES. 
BEKERS. 

Zie PIERIITS 

Zie BON-S 

BOMBELUSS (MARCÜS M A -
*u . Markgraaf »E) , Tel4* 

' 4 :• 

http://Bombem.es


55Ö B 0 1 . 

maarschalk, daarna bisschop 
van Amiens, werd den 8 
October 1744 te Bitcïie, in 
het Fransehe Moezel-Dep. 
vit eene oude adellijke fa
milie geboren» Reeds in zij
ne vroege jeugd wijdde hij 
zich aan den krijgsdienst 
toe,-en ging onder de hus-
Saren van BERCHENÏ, waar-
hij hij over een compagnie 
het hevel voerde. Hij trad 
ïn den echt niet Mejüfvrouw 
MACKAU , eene dochter der 
Baronnesse DE MACKAÜ, twee
de gouvernante der kinde
ren vaaFrankrijk. Daar de 
markgravin DE BOMBEI.LES 
de eer had gehad van met 
H . K» H» Mevrouw EMZA-
EBTH opgevoed té. worden,, 
en zij de vertrouwde vrien
din dier vorstin was, zoo 
werd haar echtgenoot, kort 
na hun huwelijk, tot veld
maarschalk ' bevorderd , en 
tot het gezantschap van Ids* 
salonbenoemd, van hetwel-
*e hij in 1789 tot dat van 
Venetië overging; hij was 
versierd met de orden van 
den heiligen LODEWXJK en 

, ^aa den heiligen LAZARUS. 
öaar hij den eed niet had 
willen afleggen, welken de 
nationale vergadering van al 
<je publieke ambtenaren vor
derde , zoo kreeg hij zijn 
ontslag, „LODEWWC XVI, , 
maakte eehrër van zijne de-
jdomatische talenten gebruik 
en zond hem naar de Noord-
«che hoven. Na deze néte- | 
. J» ' «ending te hebben ver-
YWltt, begaf hij zich naar 

•heileger vaa CONDÜ, en 
maakte met roemaldeveld-
togten van hetzelve mede, 
tot dat dat leger weti afge
dankt. Steeds een gtou-
we verdediger der weUîe 
monarchie, gaf hij een uit-
muntend werk in het licht, 
ten titel voerende LaFtance 
avant etaprès larévohtio» 
(Frankrijk vóór en naèm* \ 
wenteling) im. Met een! 
jaarwedde, van duizend duta-
ten, hem door dekoningiaw» 
Napels verleend, leefdeM 
eeïüstelijk in mitscïW • 
?n 1800 weduwnaar^ : 
den z«nae, trok hij * 
Pruisisch Sileziè, '* » 
helsde in 1803 den | £ 

daarna, werd % tot F 
v^Opperdorf^m!k 

en 'van Sres»'h
e"ober' 

i n l 8 0 / f F f V H i j b e . 

Frankryl te g ee„ gunS-
ontving, t e / f J Z i M J > 

ialnioe-
va» t i g o n t h a a ^ ^ in 

DEWIJK _ 
Werd hij tot eerste debet' 
zenier va» '**£*£& 

BEBKI Mtf togin van « - - , . ar w-
In het fW'j^/f ' kreeg hij h e t B i s d 0 ^ ^ 

maal hij W ° * U 
gezalfd. Bfl S ^ d < * ' 
|odSdienstigeplfJeieae. 
leefthi j verschei 1 en 

noW». en 

is 16 
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standaarden van de te Panjs 
liggende legioenen. Dezeltde 
«ver dezelfde geestdrift, 
waarvan 1*8 ter handhaving 
der wettige zaak, hg.de 
vorsten zoo vele bewijzen had 
cegeven, bezielden hem ook 
aan den voet der altaren •, 
voor den dienst en voor de 
zaak van den JKonihg der 
koningen» Zijne bescheiden
heid, zijne welwillendheid f 
zijne gelijkheid van karak
ter verwierven hem de ach
ting en den eerbied van al 
degene, die hem naderden. 
Ka, eene langdurige ziekte, 
is deze waardige prelaat den 
5 Maart 1822 overleden. Hij 
heeft drie zonen en eene 
dochter nagelaten» Het was 
de graaf LODEWIJK DE Bofti-
BELI.ES, zijn oudste zoon, 
die aan Z. K. H. JVÏONSIEUB 
(thans JKAREÜ X.) van wege 
den keizer van Oostenrijk , 
de witte kokarde bragt. Hij 
was toenmaals commissaris 
van dien vorst, hij den ko
ning van Frankrijk en in 
1S16 gevolmagtigd minister 
te Dresden* 

BOMBERG (DANiè'i), een 
beroemde boekdrukker, te 
Antwerpen geboren, en te 
Venetië gevestigd, alwaar 
hij in 1549 overleed, maak
te zich beroemd door zijne 
HebreeuWsche uitgave" des 
Bijbels en der Rabbijnen. Hij 
hcsteedde zijn geheele ver
bogen tot dêzegrooteonder-
»ewiflgen, daar hij bijna een 

honderdtal Joden onderhield* 
om dezelve tê  vetWteren of 
te vertalen. Sommige dezer 
Bijbels worden evenzeer door. 
de Joden als door de Chris-
tenen op prijs gesteld. JDe 
eerste kwam in 1517 in het 
licht, en draagt den naam. 
van' deszelfs uitgever FEMX 
PiwEENNij deze is de minst 
naauwkeurige. ; De tweede 
werd in 1526 uitgegeven. 
Men voegde er de Massore? 
tiscke punten, de Cojttmen-
tariën van verschillende Rab
bijnen , en eene voorrede van 
JACOB-BEN-CHAIIM bij. In, 
1548 drukte deizelfde BOM
BERG den Bijbel van dezen 
laatsten Rabbijn in fol., dit 
i$ de beste en volledigste 
van alle. Hij onderscheidt 
zich van den eersten Bijbel 
deszelfden uitgevers, door dat 
dezelve het Commentarium 
van DAVID K W C H I , op de 
Boeken Paralipomenon be
vat , hetwelk in de andere 
niet voorkomt. Aan hem 
heeft men de uitgave van 
den Talmud, 11 dl.» in fol 
te danken; hij drukte den-
zeiven driemalen; elke uit
gave kosttehem honderd dui
zend kroonen. Men verze
kert, dat hij voor vier mii-

^ . f cd i eSS 
Venetiëhad leeren kennen, 
noemt h e m . Vir ad ^ 

umsttamm ornandam na-

, BoMittiAR, e^Kaïlaagsch 

http://beli.es
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veldheer, en eerste overheid 
der Republiek, de gunstige 
gelegenheid meende gevon
den te hebben, om zich van 
3iet opperste gezag meester 
te maken, kwam hij binnen 
de stad en vermoordde al de
gene, welke hij op zijnen 
weg vond. De jeugd van 
Kartago, tegen de muite
lingen opgetrokken zijnde, 
gaven deze zich over, en 
hun aanvoerder werd in het 
jaar 308 vóór J. C. aan een 
kruis gehecht. 

BOMMEL (HENDRIK VAN) , 
•dus genoemd, naar zijne 
geboorteplaats de stad Bom
mel of Zalt-Bommel, in 
Gelderland, was klooster-
voogd der religieuzen van 
het MAGDALENE-klooster te 
Utrecht. Onder den titel 
van Bellum Vltrajeci. inter 
Geldrm ducem CAnomuei 
HmnrcvM BAVARVM evis* 
copumVUrajectinum. Mar-
W , 1542, in S.vo, heeft 
hij eene Beschrijving gele
verd van den oorlog tus-
schen den Hertog KABEL va» 

.-.beider, en den Utrechtscheri 
«isschop HENDRIK van Bei-
feren. Hij ̂ overleed in 1542. 

JBoMMEfc (JoANNES VAN) , i n 
een dorp van dien naam in-
de provincie Zwid-Brahand 
geboren Was een Domini
caner Religieus, Doctor in 
«e Godgeleerdheid en werd 
door Paus GTREGORIUS XL 
t o t geloofsondei-zóeker be» 

Wemd* Er bestaan van hem 

CommeiitctHh op iet Boek 
der Spreuken, 4en Ecciesi-
as tes , en de Openbaring van 
JOANNES. — 2.° Vethndk' 
ling over' het allertóigste 
Sacrament des Altaars. — 
3. 9 De Virtutihus theologe 
cis. —. 4.° Contra Mom-
chos proprietarios. — 5.'; 
Planctus religionn «ps j 
defectibus religionis ctijas- j, 
cunque ordinis, waarin hij 
op de wijze van den profeet 
JEREMIAS, klagende wf ! 
komt, over de, ongebonden' , 
heid en zedeloos héM * f 
kloosterlingen. Hij ***»' 
in'December 1477. 

BoMPIANO(lGN.iT0s),ffeli 

den l9 'Jul i j IÖI2tó^: 

Boma,gèom. aj^jf 

daar, w\*f ° *aiaaï hadvoorkaoulen'^ 

Mcomtom * jedwa-
waaruit daarenbwj» 
ling van s o m m ^ j ^ 
is ontstaan, m..„,,,,« mis-
woord ***»?£?* 
leid, gemeend h ^ e > 
dezevader t e 4 « « , ^ 
was. Hij was wj^is 
dom van 15 j * « * > 
Jesuiten geg,aant e

Wjaven 
wees er gedurenfle ei^ 
grootehdeels in ** ^ Ö B » 
sche collegie, \uWi^ 
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van hetHebreeuwschbelast, 
oefende hij deze bediening 
gedurende 7 jaren uit. Zijne 
voornaamste werken zijn: 
1 ° JËlogiasacraetmoralia, 
£ome, 1651, in 12.™ — 
2.o Mistoria pontificatus 
GnEGOBllXIlL, ibid, 1655, 
in 12.™ — 3." .JPralectio-
nes r/ietorica et orationes, 
ibid, 1662, in 12-™ ^-4.° 
Modi varii et elegantes lo-
quendi latine, ibid, 1662, 
in 16.™ —5:°Encïtiridioli 
rlietorictm ex Cypriano, 
'Soario, Jiphtonio sophisla, 
ibid, zelfde jaar, in 12.™ 
— 6.° Subsiéium orationis 
latine, ibid 1671, in 12.™ 
— 7.° Historia rerum chris*, 
tianarwn ab ortuCaniSTi, 
Ub. imus, ibid, 1665, in 
Ï2.B» — 8.° Orationes fu~ 
mébres de PJBILIPPO IV,, 
vege catholico; de ANNA 
AVSTRIACH. , Qalliarum regi~ 
na; de cardinaliPALOTTA, 
Rome, 16Ü6 en 1668, in 
4.to — 9.° Fodinaparadisi, 
sm affectus sacri de Beo-
et attrihitis suis, in het 
Italiaansch, en zonder naam 
van den schrijver, Rome, 
1672, in 24.™ Hij over
leed te Rome den 1 Janua-
ïlj 1675. 

BON DE SAINT-HILAIRE 
(FRANCISCÜS XAVERHJS) , eer
ste president der rekenka
mer van Montpellier, ver
enigde niet de kundigheden 
*a» eenen Magisfraats-per-
550011 > die van eenen gelet-

terde. De aka,4emievanOpu 

schriften, en de koninklijke 
maatschappijen van Londen 
en Montpellier, van zijne 
verdiensten onderrigt, ver
leenden hem eene plaats in, . 
hare genootschappen. Deze 
geleerde overleed in 1761, 
na de volgende werken in 
het licht te hebben gegeven: 
1«° Mémoire sar les mar
rons d'lnde (Verhandeling 
over de wilde kastanjes) , in 
12.mo _ 2.° Vissertalion sur 
PulUitè de la soiedesarai-
gnées (Verhandeling over het 
nut der spmnewebben.) Hij 
had in zijn huis een kunst
kabinet van gedenkpennin
gen , gegraveerde steenen, 
kostbare handschriften bij
eenverzameld. De Infant, 
Don CARLOS, koning der 
Beide-Siciliën, en later ko
ning van Spanje, nam op 
zijne reis naar Montpellier 
bij BON zijnen intrek, welke" 
bij dien vorst het denkbeeld 
deed- ontstaan, om Bercula-
wtó», op te delven, teneinde 
er de oudheden uit te kun
nen halen. Uit, de dagelijk-
sche berigten van andere 
ontdekkingen, zoo uit Her-
cnlanwm als Pompeja, zien 
wij de waarde van dezen 
raad. 

BON —Zie BONN, 

BON (JV.) een Fransch 
veldheer, in 1750 te Va-
p e e geboren , diende eerst 
«t het leger, de* Pijreneèn, 
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onder den Generaal DüeoiHr 
JUIEB , vergezelde BONAPAR
TE , in zijne eerste yeldtog-
ten , en overlaadde zich met 
xoem, vooral in den slag 
van Arcolet en in den E-
gyptischen togt, wanneer hij 
het bevel voerde over 'eene 
divisie; bij de belegering 
vaü, St. Jan d'Acre of Ac-
con werd hij doodeïijk ge
wond, en viel aan het hoofd, 
der Grenadieren zijner divi-? 
s iè , na wonderen van dap
perheid te hebben, vexrigtj 
den 10 Mei 1800. 

BONA (JOANNES), in 1609, 
te Mondovi, in Piêmont 
geboren, in 1651 Overste 
der Feuillanten, werd in 
1669, door CLEMENS IX met 
het purper vereerd» Na den 
dood van dien Opperpries
ter werd hij door vele per
sonen als deszelfs opvol
ger gedoodverwd, hetwelk 
aanleiding gaf tot dit hate
lijke paskwil: Papa Bona 
sarebbe un solecismo. Pa
ter DAUGIÈRES 'beantwoordde 
PASQUINO, door het volgen
puntdicht: 

. Grammatica? leges pleranque 
._ Ecclesia spernit: 
•Fors crit ut liceat dipere pa

pa BONA. 
Vana solfecismi ne te contur-

Tiet imago: 
Esset Papa üonus, si BONA 

Papa foret. 

BONA de driedubbele kroon 
waardig, verkreeg ' dezelve 
echter niet. Hij overleed te 
Home, in 1674» Bij eene 

diepe geleerdheid en eene 
uitgebreide kuule., in de 
gewijde en kerke%e oud
heid, voegde hij ê e tee-
dere en verlichte godsraèü. 
Mett heeft van hem yeisèa-
dene geschriften, te Twift 
verzameld, 1747 -1753, 
4 dl.n in fol. De voornaam' 
stezJjn: 1° Derebm^~\ 
giöis, een werk, v o l * 
zame en belangrijke naspo-
ringen, over de kerkgebw 
ken, de gebeden en p># ! 
heden der M i s . - 2 ° * ' , 
dwtio ad calm^ — i^ j 
rologium asceticum. -;*: i 
De principiis viia^m' \ 

cfcsia Umoniu. - " • 

scheidene andere zeer j e< 

venf ?*£J3*zijae 

Opera ^ J l v» «"' 

g«g^en;nfe de meeste^ 
NA Stond mfp

al„ in blief-, 
ropesche gel^ j^cffli 
wisseling. ^fumm^' 
e n d i e ^ v e l k e ^ ^ , 
geerd zijn, J J kt, Soi«' 
1759 ^ . t leSteni^ mige zijner ver» a n* 
hebben »'elIfn * fced^ 
zuiverheid ^ ^ 

voorstanders der i n wj 
nieuwighedent J j j f t j ^ 
eenigegelegenhe^ e^eV 
trouwen v e r s c ^ * 
ben. Z1J° ! e ï fet W 
der JBBBWJ* , n 
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beschreven, is door détt Abt 
DUPÜET in het Fransch ver
taald, 1682, in 12.»°. 

BONA (JOANNES DE) , in 
de achttiende eeuw te Vero-
na geboren, onderwees de 
geneeskunde aan de Uni
versiteit van Padna. Men 
heeft van hem: 1.° Histo
ries aliquot curatiomm, 
mercurió sublimato corro-
dente perfectanm enz. Ve-
rona 1758, in 4.">. — 2.° 
Tractatus descorbuto ,ibid. 
1761. — 3.° BelVusQ e d' 
elV abuso del caffe enz. 
Venetië 1796. — 4.° 06-
servationes medictë.. Padua 
1766» 

BoNAART. '—ZieBoNAERT. 

BONAO (J. L. D'USSON, 
Markgraaf DE), staatsraad 
en luitenant-Generaal, in 
het bestuur van het land van 
Foix, een groote diplomaat 
en staatsman, onder LODE-
WIJK XIV., was achter een
volgend, buitengewoon, af
gevaardigde, en gevolmag 
tigd minister van Frankrijk, 
in de Vereenigdeprovinciën, 
te Brunswijk, in Saksen, 
in Polen, alwaar hij in den 
naam van zijnen vorst den 
keuryorst STANISIAUS LES-
CZINSKI erkende, bij PHIMP-
r-irs V. , koning van Spanje 
Aien hij bewoog, om den 
vrede met Engeland te slüi-
*«*; afgezant in Konstanti-
nopel, alwaar hij op eene 
omtengewone wijze in aan

zien stond, ^e,ïi hij de mid- \ 
delaar tusschenA.CHWET III . s 
en Czar PETER Ï . , eti sloot 
in 1724 een verdrag, waar
door de grenzen, tusscheti 
Rusland en de Porte bepaald 
werden; ook gelukte het 
hem het H. Graf te Jerw-
Zalem i dat zeer in verval 
was, te doen herstellen. 
Door deze beide hoven' met 
gunsten en geschenken o-
verladen, verliet BONAC , het 
gezantschap van Konsfanti-
nopel voor dat van Zwitser
land^ maar zijne zwakke 
gezondheid noodzaakte hem 
naar Frankrijk terugteko-
men, alwaar hij in 1738, 
in den ouderdom van 66 ja
ren overleed. Hij was he t , 
die den Grooten-lieer bewoog, 
een gezantschap naar Frank
rijk te zenden, het eerste 
dat voor den troon van den 
H. LoDEWWK verschenen is . 

BONAO (J. I.. D'USSONDE), 
Bisschop van Agen, in 1768, 
afgevaardigde der geestelijk
heid van zijn diocees, bij 
de Staten-Generaal van 1789, 
stemde in de wetgevende 
vergadering, met de regter-
zijde, en gaf voor de tri
bune het eerste voorbeeld, 
van weigering van den eed 
aan de nieuwe Constitutie 
der Geestelijkheid. Naar 
Vmtschland uitgeweken, 
vestigde hij zich te Mun-
chen, en werd bij zijne te
rugkomst in Frankrijk tot 
eersten aalmoezenier désfco-
nings benoemd Hij j g -lh 
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1821 overleden. 

JBONACINA (MAKTINUS) , een 
kundig onderwijzer ïn het 
kerkelijke regt, Paltsgraaf 
en ridder van het Gulden 
"Vlies , werd te Milane ge
boren, en overleed in 1631 
op eene reize naar Weenen, 
werwaarts UKBANUS' VIII. 
hem als Nuntius gezonden 
had. Hij is de schrijver 
èener' zedelijke Godgeleerd
heid (van welke GÓFFART , 
Doctor in de Godgeleerdheid 
te Leuven,, in eene alphabe-
lische orde een Compendium 
geleverd heeft), eener Ver-, 
handeling over de Verkie
zing der Paussen, en eene 
andere over de Beneficiën. 
Deze verschillende werken, 
zijn te Venetië in 1754, 3 
Dl.» in foi. gedrukt. 

BONAERT of BoNAART (Nl-
COLAAS), in 1563, tè Brus
sel geboren, ging onder de 
Jesuïten, onderwees de wijs
begeerte te Douai en de god
geleerdheid te Leuven. Ziich 
naar Spanje begeven heb
bende, overleed hij te Val-
ladolid den 9 Maart 1610. 
Hij bezat eene veelomvat
tende genie en eene uitge
l e i d e kunde. Hij had het 
ontwerp tot verscheidene 
werken opgevat, en heeft 
er eenige nagelaten, onder 
welke meri onderscheidt eene 
Verhandeling tegen het Mare 
iïbernm van GKÖÏWS; hij 
"ad dezelve getiteld: Mare » 
non liberum, sive demon- j | 

stralio jurk htitanici ai 
Oceanum et cotnmrcium in-
dicum. Ditwerlüsinhand-
schrift gebleven, hm het 
den schrijver aan tiJlVseft 
ontbroken, om hetzelve te 
voltooijen. 

BoNAGUM (KAREL fc' . 
LAAS), te Civita-Vedk > 
geboren , was Majoor van ! 
het garnizoen dier stad w 
den -Éerkelijhen Staat, Bfr 
halve den roem, dienhfi» 
de wapenen had venvorreiti 
was hij ook een vriend 

•schoone letteren. Hlref' 
vaardigde Italiaan* » 
zelfs Latijnsche verzen,»' 
der zich echter veel anj 
regels te bekronen, m 

ris et amUnohhtaWfm 

adel ^mmerende^ 

leinen^..f^toi 
welke n * M ijutgRw» 
bekleed, « f ' S Ü & W 
was geweest- "J en ge. 
derde gedeelte v ^ an. 
bouw, waan".& is. 
dere derden aan « b e -
kanen en D<gdeur P 
hoorden; op «fl«» 0 

vulpes, ais w» tfrf 
door te kennen g e ^ 
noch de eene, n 0 0 ' ^ -
dere o r d e , , f » « ' % & 
deel zoude bekonien.^ * 
Zich zeer onders ̂  ^ 
d e n oorlog, J J j*a*jj' 
z e r voerde» en ver* 
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op zijne kosten eene Com
pagnie van zestig manschap» 
pen, weinig of niet gewa
pend, welke hij naar Rome 
geleidde , alwaar dezelve ge
wapend werden, en gedu
rende eenen dag had hij het 
opperbevel in die hoofdstad. 
Om zijne erkentenis aan God 
te betuigen, die hem uit 
verscheidene gevaren gered 
jhad, bouwde hij op twee 
mijlen afstands van Civita-
Vecclda aan den Weg naai? 
Rome, eene kapel en eene 
kluizenaarswoning > waarop 
hij dit opschrift liet plaat
sen : 

B, O. M; 
Divis Gfordiano et Epimaco 

C A R O H J S NlCOkAUS DE BONAGÜRIIS 
Cetitum-cellensis Patricius 

Placentinus miles. 
Post Eucadicum, Poloponissiacum 

Dalmaticum, Creti'cüm, 
Ac Insubricum bellum, 

Propria" jere, ac pïetate," 
Fidelium oblatis eleemosynis -

Constraxit. 
Anno üomini 1708, 

Hij had eène eenige doch
ter, die in den ouderdom 
van 15 jaren overleed, en 
voor welke hij het volgende 
grafschrift vervaardigde: 

WuhXlk AtOISA DE BONAGURHS 
Virginitatem et preces obtulit 

Vixit annos quindecim. 

BONAÏR (HENDRIK STUART, 
Heer van), Geschiedschrij
ver des konings' vmFrdn'k-
rP&, en een der vijf en tvvin-
^S edellieden der'JSchotsche 
garde, gaf in dé zeventiende 
«euw een g r 0 0 t aantal wer

ken in.het licTat, die hem, 
wel is waar, geetien zeer 
beroemden\ naam in deFran-
sche letterkunde hebben ver
worven , maar die echter om 
de menigvuldige belangrijke 
bijzonderheden, die men er. 
allerwegen inverspreidvindt, 
niet zonder nut zjjn. Men 
heeft van hem: \.°Bominai-
re Royal de ïhistoire de 
France .[Koninklijk kort* 
begrip der geschiedenis van 
Frankrijk), Parijs, 1676, 
in 12.m°, in 1678 en 1682 
herdrukt; zulks is slechts 
eene vertaling, van denFlo-
rus Francicus, van Pater. 
BERTHAÜLT, met een ver
volg over twintig jaren, door 
DE BONAÏR. Gezag hebbende 

.schrijvers , hebben dit xveik 
aan C^SAK , graaf van Ven-
dóme, natuurlijken zoon van 
HENDRIK IV. toegeschreven: 
wat hier ook van wezen mo
ge , zoo is het ten minste 
zeker, dat DE BONAIR aan 
dat huis was verknocht en 
dat hij lang heeft geschre
ven, om hetzelve te verde
digen. — 2.° Les Trophées 
et les disgraces dès princes 
de la maison de VMSDÓMÈ 
{De zegepralen en de ram
pen der Prinsen uit het 
huis van VMNMMM), een 
handschrift, van hetwölke er 
verscheidene afschriften be
staan. — 3.° Factum pour 
HMSRI DM BONAIR , histo-
riographe etc, sur la bra
voure et la conduite du 
chemlier DM VMNDÖMM et 
sur les avanlages des en-
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fans naturels de nos rois 
(Faetunt voor HENDMK DE 
BON AIR, koninklijk geschied" 
schrijver enz. over de dap
perheid en, het gedrag van 
den ridder J>E VEKJDÓME , 
en over de voorregten der 
natuurlijke kinderen onïer 
honingen) den 22 Augustus 
1676, in 8.y°; hetzelve is 
tegen eenïge ridders van Mal-
tha gerigt. BONAIR was een 
middelmatig schrijver, die 
echter in zijnen tijdgenoeg-
zamen roem verwierf* 

BONAMICI. — Zie BÜONA-
3VUCL 

BONAMY (PETRUS NICOLA AS), 
te Louvres en Parisis'ge-
horen, was in den beginne 
tweede Bibliothecaris van 
Saint-Vict&r, daarna konink
lijk geschiedschrijver eri Bi
bliothecaris der stad Parijs, 
toen TURGOT i proost der 
kooplieden die posten ge
vormd had. De kanselier 
D'AGUESSEAU beschermde en 
beminde hem. De procureur-
generaal JOLY DE FJCEÖRY , 
liet hem tot commissaris van 
de schatkamer der oorkonden 
benoemen, en daar was Bo-
NAMY in zijn element. Hij 
overleed in 1770 in den ou
derdom van 76 jaren. Een
voudig in zijne zeden vol 
rëgtschapenheïd, was hij op-
regtelijk aan den Godsdienst 
verknocht, wijl zijn hart hem 
geenen enkelen beweeggrond 
verschafte om denzélven niet 
lief te hebben. De Akade-

ihie der opschriïta telde hem 
óndeï hare leden. Hij heeft 
de J\ïemorië'n im\ Maat
schappij met verscktóene 
Verhandelingenvm\p.>l<i-
ne uitgelezene geleerdheid, 
eene eenvoudige maarnaaaw-
'keurige zegginskracht ten-
schetsen, de uit zijne uu.: 
voortgevloeide stukken. ae«1 
dert het jaar 1749 met t 
uitgave van het JoOT»! < . 
Verdun belast, verwijder* : 
hij van hetzelve alles w* 
Minste inbreuk op Z*J ! 
Godsdienst kon make»;/»* 
het verlangen, Oitt d^T j: 

;liefde der schrijver* * * . 
zien, heeft.hem « ^ 
de juistheid- én fflgJP 
strengheid •&***** ; 

terhoudend gemaakt. 

erna ï» "i toio, e t t l . 

overleiett'1% vaft rij* 
4.to de^aheden e ^ 

Syracusaf^^m 
Hcht, *$*iivanifM; 
BONANNI, heitog 1D 

eene prachtige ^ ^ 
herdrukken. D ^ g V a B / 

heden zeer g<*° ^ 

B o N A N N r ^ ï o W ^ 
seléerde J e s u i t . ^ v a i ' 

Ü36, i»devÊ;»af' 
roem veiscHw» 
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gen in zijne orde te hebben 
waargenomen. Hij heeft on
derscheidene werken van ee-
nen verschillenden aard na
gelaten, waarvan de" meeste 
over de Natuurlijke Historie 
handelen, voor welke hij 
eenen hijzonderen lustkoes-
terdè. ïn 1698 werd hij 
belast met het in orde bren* 
gën van het beroemde kabi
net van Pater KIKCHER , dat 
van het Romeinsche Colle-
gie afhing; en tot aan zij
nen dood ging hij voort aan 
hetzelve al zijne zorg té 
kosten te leggen, zich en
kel bezig houdende met het
zelve te verfraai] en en te 
vermeerderen» . Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Recreatïo mentis et oculi in 
olservatione animalium tes-
taceorum, Home > 1684, in 
4.K>, met bijna 500 platen. 
Hij had eerst dit werk in 
het Italiaansch geschreven, 
en in die taal werd het in 
1681, in 4. t0 gedrukt. Hij 
vertaalde hetzelve ten dien
ste der vreemdelingen in het 
Latijn. — 2.° Geschiedenis 
der herh van het Vatikaan 
met de oude en nieuwe plans, 
Rome, 1696, in fol. in het 
Latijn. — 3.° Verzameling 
der pauselijke gedenkpen
ningen van MABTims V' tot 
IxNocENTius XII. , Rome, 
1699, 2 dl .«infol , inliet 
latijn. — 4.° Catalogus der 
geetieltfke, militaire en rid-
^r-arden, metplaten, der-
zelve* Meedingen voontel-
«««*, inJtatlaHjo en Ita« 

liaansch, Rome, 1706 ~-
1711, 4 dl» in 4.to Be pla
ten vooral maken dit laat
ste werk zeer belangrijk, 
en doen hetzelve op prijs 
stellen. — 5.° Olservatione» 
circa viVentia, Rome ,1691, 
in 4.». — 6.° Musoeum 
collegiiRomani, Rome, 1709, 
in fol. r— 7»° Verhandeling 
over de vernissen, uit het 
Italiaansch in het Fransch 
vertaald, Parijs, 1723, in 
12.mo — 8° Gaèinetto ar-
monico, 1723, in 4-t0 » Hij 
was, zegt een met de ver
dienste van dezen pater 
zeer wel bekende man, een 
Mier zedige en werkzame 
geleerden, die aan hunne 
voortbrengselen geenen an
deren prijs hechten, dan 
dien des 'nuts en der waar
heid. Het vermaak van eene 
ontdekking te hebben ge
daan , eenige geschied - of 
natuurkundige duisterheid te 
hebben ontsluijerd, stelde 
hem ruimschoots schadeloos 
voor zijne moeiten. Hij hatt 
eene blijkbare overeenkomst 
met den beroemden KIRCHER , 
wiens werken hem zeer nut
tig waren geweest. •— La
ter dan hij op het wereld-
tooheel verschenen, heeft hij 
zich voor eenige dwalingen 
kunnen- hoeden , die in de 
eeuw van Kracin?.R? zelfs 
door de aanzienlijkste ge
leerden niet hebben kannen 
vermeden worden." 

BONAPARTE 
I.E0N. 

Zie ÏVAPO» 
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BONAPARTE. — Zie BACT 
CIOCHI (MARIA ANNA ELIZA.) 

BONAPARTE. Zie BORGHESE 
(MARIA PATZMNA DE.) / 

BONAPARTE {Madame). —-
Zie JOSEPHINE. 

BONARDI (JOANNES BAPTIS-
TA) , een geleerde Doctor 
•der Sorbonne, te. Ai%, in. 
Provence geboren, en te 
Parijs in 1756 overleden, 
onderscheidde zich door zij
ne kennis van boekwerken 
«n oude handschriften. Hij 
•was Bibliothecaris van den 
Kardinaal DE JVOAILI.ES* Men 
heeft van hem in handschrift: 
1.° Histoire des écrivaitis 
de la.faculté de théologie 
de Paris {Geschiedenis der 
schrijvers van de theologi
sche faculteit van Parijs). 
— 2° Bibliothèque des écri
vains de Provence, {Biblio
theek derprovenqale scJirij-
vers).^ — 3.° Bictionnaire 
des écrivains anonimes et 
jpseudonimes (Biblotheek der 
ongenoemde schrijvers en die 
welke eenen valschen naam 
hebben aangenomen), geleerd 
en belangrijk. De schrijver 
beloofde dit, laatste werk in 
bet licht te geven, hetwelk 
door de letterkundigen zeer 
wel zoude onthaald zijn ge
worden. De Abt BONARDÏ 
Stond met verscheide geleer
den in betrekking, en be
zat hunne vriendschap en ach
ting in eene ruime mate. 

I BoNARELM MftU RoVEm 
(GurouBAtDo), een Italiaan-
sche Graaf, werd teïïrtoo 
in 1563 geboren. Bij be
schaafde- zijne talenten, in 
Italië en Franhrijh ïe 
Hertog van Ferrare belastte 
hem - met verscheidene on
derhandelingen1» inweMjj 
zijne genie voor de staat
kunde aan dett dag.legde. /• 
Zijn aanleg voor de dicht
kunde openbaarde zich»"' 
laat. Maar zijne eerste]»»» 
Filli di Sciro, FMobfV 
torale.{PBimSv^m 
waarvan de beste uif*If ; 
:die:van.EMEViR,i«w; \ 
dam UU, i n ï^ / Jp 
platen vaw» CUBHC» «"J 
v^Ghsgow,im,^'b 
werd, met den ^ f f / j 

. v a n A ^ A ^ g ^ 
zij„ WW*ffii \n 
met nieef wve 

en dof H L S
h e r a e r S ^ 

vervallen. W°> herderin' 

nen somtijds V 1
n hun 

gemaakte manier^ ] t i . 
onderhoud toonde e e a , 
ën' B i , N A S NS h e f 
men van «em ^ 
voorlezingen-

BoNAREtM D E ^ ^ 

den voorgaande,. ttar3. 
aanscheletterkuB^659,K 
matisch dichter i j t p]a3is 

http://JVoaili.es*
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overleden * voorzitter van de 
Akademie der CAMGINOSI, 
welke hij in 1624 gesticht 
had» verbond zich aan den 
Hertog van TosAanê, en het 
hof van Weenèn, voor wel
ke hij 11 Solmano, een 
treurspel, Florence,' 1620, 
zamenstelde, welk stak voor 
een der beste van; dien tijd 
gehouden wordt; negen too-
neelstttkjes, in muzijk, Ant
werpen, 1647; Blijspelen in. 
proza, Macerata, 1646; 
Brieven, verschillende Qe-
dichten, en andere in on
derscheidene Verzamelingen 
verspreide stukken. 

BoNAREM.1 DEIAA JRoVEBB 
(PETRUS), oudste zoon van 
den voorgaande, beoefende 
ook ket tooneel-gedicht, was 
zeer nuttig aan de BARBERI-
NO'S en MAZARIN'S , met welke 
hij in Frankrijk kwam. Te 
Ancona, zijne geboorteplaats, 
teruggekeerd, ondersteunde 
hij er de Akademie der 
CAMGINOSI. Men heeft van 
hem: 1.° Poë'sie drammati-
cfm, Rome, 1657, in 12.«io 
— 2.° Poè'sie Hriclie, An
cona, 1651. — 3.° Discor
so acadevu, Rome, 1658. 

lÊONAROTA, Of BuONAEOTl, 
bijgenaamd MiCHAè'i,-ANGE= 
ï.o, werd in 1471, te CH-
«**, in Toskanm, uit eene 
ot«le familie geboren. Zij-* 
n e minne was de vrouw 
yan eenen beeldhouwer. Hij 
**& $ S c W l t e geboren. 

Zijne ouders werden door 
den Groot-Hertog L ^ R E N . 
TIUS BE MEDICUS verplw 
hem eenen meester te ge'. 
ven, of liever hem denge
nen te laten, welken hij 
zich zelven gegeven had, 
en die door zijnen leerling 
weldra overtroffen werd. In 
den ouderdom van 16 jaren 
vervaardigde hij werken, 
welke men met die der oud
heid vergeleek. JuMirs I I . , 
•LEO X . , CLEMENS- V I L , 
PAUWS III. , JüMUS I I I . , 
•FAUMTS IV. , FRANCISCUS I. . 

KAREI. V . , CoSMUS DE M E -
BXGÏS , de Venetiaansche re
publiek , zelfs SOMMAN , kei
zer der- Turken, maakten 
van zijnen dienst gebruik en 
bewonderden hem. Hij ver-
beterde de teekening der St. 
Pieterskerk, door BRAMAN
TE ontworpen, en reeds tem 
deele ^ntgevoerd, e n over
leed te Rome in 1564. Cos* 
nm DE MEDICIS l i e t z i | n 

£ w , n a c h t S w e ë?em e n, 
om hetzelve naar horend 
te vervoeren. De schoónï 

ÏÏT-' d e S e l e - d e n e n e kunstenaars dier stad, werk! ten als om striid ™ •-

te r l ! J e r ^ z e l l e n 5 maar 
1 lcSfc W i j t men h e m , 
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er de inbeeldingen en fabe
len des heidendoms mede 
vermengd te hebben; — 2.° 
Een marmeren CUPIDO , van 
natuurlijke grootte, verschil
lende van dien , welken hij 
eenen arm afsloeg, ; en in 
eenen wijnberg begroef, om 
de beminnaars der oudheid 
te bedriegen (eene bijzonder
heid, die* door zijnen laat-
sten levensbeschrijver ver
worpen wordt). — 3.° Een 
Standbeeld van BACCHVS , 
dat door. deszelfs buitenge
wone schoonheid RAPHAÖL 
bedroog, die het aan PHIDIAS 
of PRAXITEIIËS toeschreef. '-—'• 
A.° Een uitmuntend stand'-
beeld van de bedrukte Maagd. 
Deze Maagd is op eenen 
steen aan den voet van het 
Icruis gezeten, en houdt 
haren dooden zoon in hare 
armen. 'Zij is zoo treffend 
schoon, dat men haar niet 
kan aanzien, zonder bewo
gen te worden. Een kunst-
regter, hem verweten heb-
Tiende, deze maagd te jong 
te hebben voorgesteld, regt-
vaardigde hij zich op eene 
.zeer verstandige wijze, en 
die tevens zeer geschikt 
Was, om den prijs eener 
deugd te verhoogen, waar
van de bedorvenheid der eeuw 
bijna het spoor heeft uitge-
wischt. Weetgy niet, zei-
de hij hem, dat de kui-
sc/ie vrouwen, veel fris-
scher zijn en scïiooner blij
den , dan die, welke zich 
dan het genot des vermaak» 
nebben overgegeven? Zijn 

i 

penseel was Wsch/ Ver
schrikkelijk en vetoën. Hij 
stelt de natuur in a\ haren 
luister voor. Somi%cn-
tici hebben te veeltïotah-
heid in de houding zijw 
hoofden, te veel somberheid 
in zijn koloriet,- en som
tijds te veel eigenzinnig
heid, in zijne zamenslellmv 
gen raeenen te vinden; en
kel het laatste verwijt W 
eenigen grond, m» 
hoeft het sproolcjeiw^ 
t e wederleggen, feJ* . 
de trekken vati d a * * 
den CHRISTUS voorteft» , 

eenen man aan, tfl| , t 
qekecM had, ev<* M\ 

'hoofd van e e n e r * ; ; 

eenen G o d k o n r f e ^ 

d è wf**J-g*ifceen 

g r o o t s t e g e d e g ^ g . 

meesterstukken reidj 
het ovenge tf , „ e q 
Florence, te * p e ^ 

ning vanJJ h0^ 

keling , he ft ^ * \ 
i„ het i^f\^% 
licht é ï ^ f ' i s ^ 
laatste uitgaf 
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rence, 174.6, in fol, met 
platen. Al hetgene, wat 
men, volgens dezen kunste
naar gegraveerd heeft, wordt 
zeer gezocht. — Er zijn nog 
twee andere BUONAROTI[S , 
uit dezelfde familie, die zich 
mede beroemd hebben ge
maakt: de eene (MiCHAè'i. 
ANGELO) door zijne Gedich
ten, en de andere (PHIMPPUS) 
door zijne oudheidkundige 
werken. Wijl" dezelve zeer 
geacht, en 'zelfs in Italië 
zeldzaam zijn, hebben wij 
gemeend, er de titels van 
te moeten opgeven: 1.° Os-
serwzioni istoriche sopru 
alcuni medaglioni, zonder 
naam des schrijvers, Rome, 
1698, in 4.to — 2.° Osser-
vazioni soprè alcuni fram-
menti di msi antiefti di vei.ro, 
enz. Florence 1716, in 4 > 

BONAVENTURA (Heilige Jo~ 
ANKES ÏJE FVDENZA) , in 1221 
te Bagnarea in Toskanen 
geboren, ging in de orde 
der Minder-Broeders en werd 
een der grootste sieraden 
derzelve. » In den ouder
dom van vier jaren gevaar
lijk ziek geworden zijnde, 
beval zijne moeder hem in 
de gebeden van den heili-
ligen FRANCISCUS aan, die 
alstoen nog leefde, en zij 
beloofde, dat, indien hij ge
nas, zij hem onder zijne 
leiding zoude stellen. 'De 
h e % e bad voor het kind, 
e l i «aar hij hem dadelijk ge
nezen z a g > riep h ]j u i t ^ 

Obnonaventura! een naam 
dien hij naderhand heeft be
houden." In 1243 vervulde 
BONAVENTURA de geloften zii. 
ner moeder, door het orde-
kleed van den heilige FRAN-
CISCÜS aantenemen. Men zond 
hem, even gelijk den hei
ligen THOMAS naar Parijs, 
om te studeren, en zoo als 
deze, had hij in den per
soon van ALEXANDER DE HA-
XES, eenen beroemden mees
ter, die door de schoone 
natuurlijke inborst, en de 
onschuldige zeden van zijnen 
kvveekeling getroffen, van 
hem zeide, dat hij geen 
deel scheen gehad te hebben 
aan de zonden van onzen 
eersten vader. Door zijne 
orde werd hij achtereenvol-.™ 
gendtot Hoogleeraar in de 
wijsbegeerte, in de godge
leerdheid en eindelijk in 1256 
tot Overste benoemd. Toea 
het Aartsbisdom YorcJt was; 
komen opentestaan, bood 
CLEMENS IV het aan BONA
VENTURA aan, die zulks wei
gerde; maar daar de Paus 
zijne benoeming wilde hand
haven, zoo beval hij hem 
krachtens de heilige gehoor
zaamheid, zich door hefc 
aannemen van dat Bisdom 
aan den goddelijken ivil te 
««^werpen. Dus zijn de 

* * : f ? r der Bullè, 
die den 24 November1265 
te dien opzigte gegeven werd, 
en dIe met ten uitvoer werd 

gebragt. De nederigheid van 
BONAVENTURA was zoo yin* 

http://vei.ro
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dipgrijk, en hij bad den hei
ligen Vader zoo dringend, 
dafcdeze, hoe onveranderlijk 
zijn besluit ook schijnen ' 
mogt, hem niet dwong deze 
waardigheid aan te nemen. 
Ha den dood van dien Op-
p erpriëster verbon den zich 
de Kardinalen, .dengenen te 
verkiezen, welken BONAVEN-
TUBA. hun zoude opgeven, 
en net was GBEGOBWS X. 
op wïen hij de oogen liet 
vallen. Deze 'Paus véreerde 
hem met hét Romeinsche pur
per i én gaf hëm het Bisdom 
Albano. , De nieuwe Kardi
naal Volgde GBEGOBiüS X. 
op de Kerkvergadering van 
Lyon, in 1274, en stierf 
aldaar aan de vermoeijenïs-
Sen, aan welke hij zich had 
onder worpen, om dé zaken 
te regelen , Welke er behan
deld moesten worden. » Van 
al de Catholijke Kerkleer-
aars , zegt de beroemde GEB-
SON , schijnt mij BONAVEN-
TURA; het ge«chiktsfe, om 
den geest te verlichten en 
hét hart te verwarmen. . . . , 
Zijne werken zijn bondig, 
stichtelijk en godvruchtig. 
Men vindt in dezelve niet 
van die spitsvondigheden, 
van die ijdele schoolsche 
Vraagstukken, welke in dien 
tijd zoo zeer in zwang wa
ren. Er bestaat geene leer, 
die meer verheven, méér 
goddelijk en beter in staat i s , 
om' den mensen tot de gods-
gracht op te leiden."' Zelfs 
~«ti*HE&; sprak met lof over 
dezelve, BomvMNxmA, 

jproestaètissïMi vtir, zeide 
hij. Hét pauselijke hof en 
het geheele Concilie waren 
bij zijne lijkplegtigkvi te
genwoordig , die het luis
terrijkste en tevens het aav 
döenlijkste was, van al è 
dergelijke plegtïgheden, dit 
men zelfs voof vorsten heeft; 
zien verrigien. ' PETRUS U- J 
BENTESIUS, die van Aarts-
bisschop van Lpn,W» 
dinaal-Bisschop van 0* 
was bevorderd, eiito»» 
den naam vari INHX» ƒ 
V. den ;P«i i . fha«5J 
Volgde^ sprak de I|W" 
S ^ waarin hij «Ö-J* : 
op zulk eene • « • * * $ 
w ĵze aan den Jjf » £ 
dat hij der v e r g a f 
m c n van tranen B^ d 

z% geheel doordrongen^ 

h e W e V n Ö ^ ^ 

heide eerste De «Schrift. 

^hetï'WYL» Co» 

menterte»:°ll g.e en ï' 
Spreuken! *£. ]iet £ 

stukken bet f ^ t f 
ligieuzen. »p n ° , i r i ^>f 

té? in ^rl^S^Tl 
den h e i l i g %^f[ 
zekere trf*»»» > < 
wezenlijke godbV a l #ct 
gel te geven» "«* 
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ldng is vooral toepasselijk |j 
op zijne Overwegingen {Me-
ditations), en op de Lofreden 
of Psalmen der fl". Maagd; 
voor het overige is het twij
felachtig of dit laatste werk 
wel van hem is. Men kan 
niet ontkennen, dat de schrij
ver, wie hij ook wezen moge, 
de psalmen in dit werk van 
derzelver eenvoudige en ver
hevene schoonheid berooft. 
Voor het overige dragen de 
stichtelijke werken van den 
H. BONAVENTURA, den stem
pel eener teedere godsvrucht, 
dié nog meer het hart dan den 
geest treft, enden schrijver 
billijkerwijze, voor een dei-
grootste meesters van het 
geestelijke leven doet door
gaan . Wat zjjne theologische 
Werken betreft, zoo bespeurt 
men in dezelve, behalve dé 
bondigheid en naauwge^ette 
regtzinnigheid, eene klaar
blijkelijke voorkeur, voor ge
matigde , aanmoedigende ge
voelens , in staat om vrede 
en troost in de zielen te 
storten. Men heeft hem den 
bijnaam van Seraphtfusc/ien 
Leeraar gegeven. Nog heeft 
men eenen zijner Brieven» 
slechts 30 jaren na den dood 
van den heiligen FRAKCIS-
COS geschreven, waarin men 
hittere klagten aantreft, o-
ver de ongebondenheid der 
Minderbroeders, maar ten 
«wcgte zou men deze klag-
*ei* willen aanwenden, om 
£e wwraigheid' van den Re* 
«S«a»*m staat-te tart te 

doen. Misslagen, dié als 
gewigtig worden beschouwd. 
in, mannen aan den dienst 
van God toegewijd, zouden 
in wereldsche menschen. 
naauwelijks worden opge
merkt. » Het is zeker, zegt 
YOLTAIKE, dat het wereld
sche leven altijd goddeloo-
zer is geweest, en dat.de 
grootste misdaden niet in"de 
kloosters zijn begaan; maar 
de ongeregeldheden zijn air 
daar, door het strijdige mel
de regels, meer opgemerkt." 
Be heilige BONAVENTURA staat 
in den rang der Kerkleeraars 
ofschoon hij niet tot dien der. 
Kerkvaders behoort, daar de* 
ze naam enkel aan de leeraars 
der zes eerste eeuwen en bij 
eene bijzondere uitzondering, 
ook aan den heiligen BEB-
WARDÜS (zie dat artikel) ge
geven wordt. Pater BOCLE 
heeft zijn Leven beschreven. 

BONAVENTUKA van Patina 
oiPeragia, achttiende Over
ste der Augustijners en Kar
dinaal, was uit het adellij* 
ke geslacht van dien naam 
gesproten en werd te Padttèt 
den 22 Junjj 1332 geboren; 
Hij omhelsde de orde der 
Kluizenaars van den heiligen 
AÜGÜSTINÜS en legde gijns 
gelofte te Padm in het kloos
ter dier^ orde af. Hij kwam 
te Parijs, zijne wijsgeerige 
en godgeleerde cursus vol* 
brengen, en ontving e* den 
«octoralen hoed. Zijne vor^ 
aeringen in de theologische 
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stadiën en in het predikambt, 
deden voor het algemeene 
bestuur zijner orde, dé oo-
gen op hem vestigen, en hij 
werd in het kapittel den 27 
Mei 1377, té Verona ge
houden tot algemeen Over* 
ste verkozen. Hij bestuur
de dezelve met wijsheid 
gedurende 7 jaren en eenige 
maanden. De kerk was toen« 
maals verdeeld tusschen UR-
BANUS VI. en CLEMENS VIL 
die beide elkander de Pause
lijke waardigheid betwistten. 
ÊONAVENTURA Was der partij 
van den eersten toegedaan, 
die hem den 13 Januari] 1384 
tot Kardinaal verhief, of, 
volgens andere, in Septem
ber 1378, FRANCISOUS CAR-
ÏIARIO had zich te :ï*aduavsn 
het opperste gezag meester 
gemaakt, en oefende er het
zelve nit als een dwingeland. 
Daar de Kardinaal eenige 
rnioeijelijkheid met hem had 
gehad ten opzigte der kerke
lijke vrijheden,-zoo stelde 
FRANCISCUS moordenaars in 
«ene hinderlaag, die hem in 
1385-, toen hjj over de brug 
Mnt'Angelo ging, om zich 
naar het Vatikaan te bege
ven van het leven beroofden. 
JHfc tijdstip is echter niet 
zeer zeker, sommigen stel
len hetzelve in 1389 en zelfs 
in 1396 of 98. Eenige schrij
vers hebben dezen Kardinaal 
als een martelaar beschouwd, 
omdat hij een slagtoffer van 
de verdediging der règten en 
vrijheden der kerk was ge-
Vrorden. Er bestaatyari hem: i 

1.° ' ComiAenhtKH op è 
Brieven van è% hiligeii 
JOANNES en JACOWS en op 
hel hoek der Spreèn, — 
2° Levens der Heilige— 
3.° Leerreden. - 4 . ° % -
citlum MAMM , èrevilqtii-
um, ternarium de regimim: 
conscientia. — 5>0Ljjhtè, 
van PETRARCBA , in 1369; 
uitgesproken. Hij stondmefi 
dezen beroemden dichteriff 
haauw'e vriendschap!)**' 
kingen, en onderd<*«>'c" 
van PETRARCHA, W«# 
voor aan den Kar** f 
RAGIA, op den doo i j j ; 

SEMBIANTES, Hm * / 

uiteeneadelijfefjg 
Rome ^spoten,•**« ^ 

Fans JUN»W"»"-" eBd<>ot 

Frankrijk Sez" ,. „ \,« ee-

en beWO g JJJ' de«el« 

r e g t s g e l e e ^ ^ 

Legaat naar Wal&uf< 
h e t

S w a s o m t r e n i v a t l g 

dathijae^fTfl„f?( 
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zelfden Paus en m dezelfde 
hoedanigheid naar Engeland 
gezonden. Gedurende zijne 
afwezigheid droeg men hem 
het Bisdom Porto op, en hij 
zijne terugkomst, het stad
houderschap der stad Rome, 
•wanneer de Paus er nietper-
soonlijk tegenwoordig was. 
Na gedurende eenige jaren 
dezen post met roem te heb
hen bekleed, wenschte men 
hem, bij het overlijden des 
Pauses tot de opperpriester-
lijke waardigheid te. verhef
fen, maar hij stierf eenige 
dagen na den Paus, in 1241. 
Hij heeft véél geschreven 
over de voorregten, beslui
ten en bevelen der Paussen. 

BoNAVENTÜRA, DE SAINT-
AMABLE (Pater) , ; een Bar-
voeter Karmeliet uit de pro
vincie Aquitanie, leefde om
trent het einde der XVII. 
eeuw. Den tijd, dien hem 
zijne kloosterwerkzaamheden 
overlieten , besteedde hij aan 
een groot werk, en aan moei-
jelijke nasporingen over de 
geschiedenis. Hij nam het 
oude Fransche gewest Li
mousin ten onderwerp, en 
schreef een groot werk, dat 
hij den titel gaf van Vie de 
Saint MAKEIAX. ou défense 
de t'apostolat de Saint 3IAJR' 
TIAL et autres contre les cri-
tiques de ce temjps; (Leven 
va» den heiligen MARTJA* 
I F s ) of verdediging van den 
fpjHtolisc/ienarb'eidvanden ftei%» MmwAWs en an-

deren tegen de hehelaarsvan, 
dien tijd), 3 &l,n in fol. 
Men weet, dat de tamou-
sijners beweren, dat de hei
lige MARTIALUS het geloof 
in Galliè' kwam prediken, 
en zijnen zetel te Limoget 
vestigde, waarvan hij de eer
ste Bisschop werd. In zijn, 
eerste deel -, dat te Clermont 
iu 1676, in het licht ver
scheen, levert pater BONA-
VENTURA de Geschiedenis van 
den heiligen MARTÏALVS en 
andere Heiligen van Limou-
sin. Het 2.e en 3fi deel 
werden te Limoges in Ï68& 
en 1685 gedrukt. Dit laat
ste is het belangrijkste. Men 
vindt in hetzelve eene Inlei
ding tot den staat van Gal
lië en Limousin, van Jvu
ns CMSAR tot op de latere 
tijden, en hetzelve bevat 
daarenboven de Geschiede
nis van Limousin,~ de Jaar-
hoeken der stad Limoges, en 
de Provinciale Oudheden. 
Men zou aan Pater BONAVEN
TÜRA kunnen verwijten, gee-
ne genoegzame orde te be
zitten , en zelfs van niet al
tijd naauwkeurig te zijn; dit 
zijn gebreken, die in zulk 
een groot werk en dat zoo 
vele nasporingen heeft gekost 
zeer moeijelijk te vermijden 
zouden zijn geweest. Men 
is desniettemin den schrijver 
vele erkentenis schuldig, om 
met zoo vele inspanning zoo 
vele en zulke kostbare homv-
stoffen te hebben verzameld, 
die in het vervolg in eene 

* 4 : •, * 
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betere orde geregeld zullen 
kunnen worden. 

BoNAVENTüRA DE SlSTERON 
(Pater), een Capucijner, 
wijdde zich aan het predik-' 
ambt toe, en schreef over de 
geschiedenis. Men heeft van 
hem een werk over de stad 
en, Jiet Prinsdom Oranje >, 
Avignon, 1741, in 4.'° Dit 
boekdeel bestaat uit vijf ver
handelingen , en moest door 
een tweede deel gevolgd wor
den, dat er mede vijf zoude 
bevat hebben, doch'hetwelk 
niet in het licht is versche
nen. Deze beoordeelende ge
schied- en tijdrekenkundige 
verhandelingen hadden ten 
doel, om den ouden en nieu
weren staat van dit Prinsdom 
en der hoofdstad van dien 
naam bekend te msjken. 

"' „BoNBEtLES of BoMBEÏXES 
(HENDRIK FBANCISCÜS, graaf 
van), in 16S1 geboren, maak
te _als Garde-Marinier: den 
veldtogt van Afrika mede, 
gmg7 ia. het regiment van 
vendöme over , én onder
scheidde zich in de veldsla
gen van Friedlingen en Mun-
derMrchen, bij de belege
ring van Augsèurg, te Ou-
Venaarde en bij den slag van 
Malplaquet, in 1717 bij de 
belegering en den slag' van 
üelgrada tegen- de Turken. 
In 1718, door den regent tot 
gouverneur van den. hertog 
£an Chartres benoemd, viel 
& v e ^°%sns het bevel-
nebberSchap van Bitch ten 

" deel, én werd hij k 1744. tot 
luitenant-generaal e» com
mandant der orde m den 
heiligen LODEWIJK kioemd. 
Hij overleed algemeen be
treurd in 1760. Menteft 
van hem twee êer gezoete 
werken: 1.° Mémoires post 
Ie service journalier Min-
fanterie (Handleiding ww 
den i dageUjkschen dientM 
het,voetvolk), im*^1 

in 12.W - - 2,° Traite è 
évoïufions utilitaire*! ff' ! 
handeling over de «®"w '\ 
wapenhandelingen), h *'" 
— .Een zijner vooio**' ( 

SlMON DE BoNBEMESl* 1 
ving, wijl hij in eeng«* 
lijk gevecht Jiet leven van 
den heiligen LOBHTO?

 J 

van haMowM-w> 
geschenke» 

l n 177U BB. nfonm 
parlement vaïl,flsc]ieidde hg genomen.,.onde 2 ^ 

zich in ^ * > 
den roem, d ^ J ^ 
ve vermeit» en i ^ 
dacht van den J ^ 
GOT tot zich> die,',]Xgaf; 
post in zijne 1 ) < * 
Eij omhelsde g r o o ^ 
grondbeginselen^ v d » r 
beschermer, onderj,i;jitl 
zigt en .beschetmig^V 
1776, een los sttW voeien-
licht gaf, ten ü s rfc» 
de: Zesincon^1 
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neemhjkheden der leenreg- . 
ten). Een zoo netelig onder
werp, in eenen tijd aange
roerd ; in welken al de be
ginselen der omwenteling in 
de schaduw gistten, deed, 
om zoo te spreken, de harts-
togten der menigte ontwaken, 
die, ondanks het vonnis van 
het parlement, Waardoor het 
werk veroordeeld werd, om 
verbrand te worden, den 
schrijver openlijk lof toe-
zwaaide , -en zijn werk met 
niet minder geestdrift zochti 
Er ontstonden eene groote 
menigte uitgaven van hetzel
ve ; het werd in alle talen 
vertolkt, en de grondbegin
selen, die in hetzelve ont
wikkeld zijn, dienden tot 
grondslag der besluiten, den 
4 Augustus 1789, door de 
wetgevende vergadering ge
nomen. JMTen kan ligtelijk 
denken, dat -BONCERF , die 
'de vrijheid reeds voorstond, 
alvorens dezelve werd uit
geroepen, geen vijand der-
zelve was, toen de omwen
teling losbarstte. Tot secre
taris van den hertog van Or-
ïeans benoemd, werd hij la
ter tot burgerlijk officier der 
gemeente van Parijs verko
zen: hij kweet zich van zij
nen post met al den ijver 
van eenen republikein, die 
vroeger, oni zijne grondbe
ginselen vervolgd was. Maar 
ia die tijden van verschrik
king, Was de vaderlandslief
de niet altijd voldoende, om 
veilig V00f dwingelanden te 
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zijn. Om zijne oude betrek* 
kingen met den hertog van 
Orleans aangeklaagd, ont
brak er slechts éene stem 
aan om hem*, ten dood ver
oordeeld te zien. Zijne ge
zondheid was sedert dien tijd 
kwijnende, en hij overleed 
in het begin van 1794. Eene 
Verhandeling, welke hij 
schreef, over de droogma
king der Normandijsche moe
rassen , verwierf hem in 1786 
het lidmaatschap der land
bouwkundige maatschappij 
van Parijs. Behalve het 
reeds vermelde werk yan BON-
CERF , bestaat er nog van hem: 
1-° Verhandeling, in 1784,. 
door de akademie van Cha-
lons-sttr-Marne bekroond * 
over deze vraag: » Welke 
zijn de meest gewone oor
zaken , dat de buitenlieden 
het land verlaten, en zich 
in groote steden vestigen, 
en welke zouden de geschikt
ste middelen zijn, om hierin 
te voorzien. — 2° De la 
nêcessitè et des moyens d'oc-
cuper avatitageusement tous 
les ouwiers {Over de nood
zakelijkheid en de middelen, 
om op eene vöordeelige wij
ze alle'werklieden lezig Ie 
houden), op bevel der nati
onale vergadering herdrukt, 
Parijs 1789, in 8".vo _ 3.0 
Moyens pour éteindre et 
methode pour Uquider les 
droits féodaux {Middelen, 
om de leenregten te vernie
tigen en wijze om dezelw 
ie vereffenen), 1790,in8.vo 
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— 4.° Bèponse h queïques 
calomnieè (Antieoord op eeni-
ge lasteringen); 1791, in 
g.vo — 5.° De Faliénabilité 
et de Valiénation du domai-
ne (Over de vervreemdbaar-
Tieid en over de vervreem* 
ding der nationale goedei 
ren), 1791, in 8.vo 

BONCHAMP (ARTHUS DE) , in 
1759 in Anjou uit eehe adel
lijke familie geboren, dié 
steeds grootelijks in aanzien 
had gestaan. Hij sloeg de 
militaire loopbaan in , en be
hoorde tot de JFransche offi
cieren, die naar de West-
Jndiën werden gezonden, om 
de noodlottige onafhankelijk
heid der Vereenigde Staten, 
te ondersteunen. Door zijne 
dapperheid en zijn voorbeel
dig .gedrag, onderscheidde 
hij zich bij de officieren des 
legers. Deze oorlog was voor 
BONCHAMP niet noodlottig, 
die zoo als vele andere, niet 
aan gene zijde des Oceaans, 
de zucht tot die onafhanke
lijkheiden die vrijheid putte, 
Voor welke hij zoo vaak ge
streden , en zijn leven in de 
waagschaal gesteld had. .In 
het begin der omwenteling 
op zijn landgoed afgezon
derd, zuchtte hij over de te
genwoordige en aanstaande 
lampen, zocht zich te mid
den der algèmeene wanorde 
slechts te doen vergeten, en 
was er vooral zeer van ver
wijderd,, om te denken, dat 
hiJ er toe bestemd was , om 
v°o* eenen oogenblik de hoop 

van Frankrijk te doen Aer« 
leven. In 1793 âjenen zich 
de Vendéesche keien; zij 
hebben het ontwerp gewmid 
om het Republikeinse k-
stuur te veranderen, en ie 
wettige Vorsten op den troon 
van Frankrijk te herstellen. 
Hun edele moed wordt hot 
de hinderpalen -niet afge
schrikt; de liefde tó« 
éh den koning geeft m 
kracht en sterkte; rijf"» . 
het teeken tot dien Mi» 
tigen opstand, deneer» 
wettigt, dien men i n g 

'schieWs aerwereWJ . 
alleen wettig maar «»*» < 
waardig kan noemen.J 
edele krijgslieden ^ 
aanvoerders-# nooêtg. 

vel w e l g e * % * i g / i , 

de zich ffyk
d; m&M 

voois?»ed, <» opte. 

d«-Mg {£*•** wekken. 1J ^ zeel 
h i j alleen «vet J „ 
talrijk ^ g S » i e t d e n 

gelukte ^ S a M T O f 
Eeroemden ^B 0 C ;% a t t dat 
t e vereenigen i, e> ^ 

gerbfendenderBeP ^ 
xvereldberoenide , ^ oveP 
strijd, x v a a r i n ^ ^ 
wonnenen metnog' ^ . 
bedekten,.dan de & 

naars. Bij d e " j J J M 
Bressuire e n J ^ V a t e ? 

vier, ^ h e n f ^„dïB 
h i e W , en bepaalden 
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uitslag. BONCHAMP maakte 
vervolgens een gedeelte uit 
van het groote Vendèesche 
leger, dat zich aan den reg-
ter over dei- Sèvre verecnig-
fle. Hij had onder zijne be
velen die van Angers en ee-
nige inwoners van Bretagne, 
die zich met hem waren ko
men vereenigen. Hij Was on
der de Hoofd-officieren , een 
dergenen, die het best de 
kunst des oorlogs verstonden 
en die met eene onverschrok-
kene dapperheid de moeije-" 
lijke kunst, om doelmatige 
bevelen te geven , paarde; 
steeds marcheerde hij aan 
het hoofd; bij den aanval was 
hij de eerste, en de laatste, 
die voor de pogingen des vij-
ands bezweek; ook verliet 
hij zelden een gevecht zonder 
er eenige wonden in te heb
ben ontvangen. Bij de inne
ming van JPontenay was hij 
een der eersten, die in de 
stad doordrongen. Eene ern
stige wonde onttrok hem ge
durende drie maanden aan 
zijne soldaten. Gedurende 
zijne afwezigheid maakten 
zijne krijgsmakkers zich mee
ster van Saumur en Angers: 
minder gelukkig te Nantes, 
beproefden zij tot tweemalen 
toe den aanval, en werden 
telkens weder teruggeslagen. 
Aan BONCHAMP, die zijne 
werkzaamheden wederbegon-
nen had, werd de elleboog 
•verbrijzeld. Men moesteen 
eenigen hoofdaanvoerder Voor 
«at leger benoemen, hetwel-
ke , hoewei vereenigd, echter 
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onder de bevelen van ver
schillende veldheeren streed, 
en die eensgezindheid niet 
bezat, die de ware sterkte; 
uitmaakt. Al de welden-
kenden wenschten BONCHAMP 
tot dien aanzienlijken post 
verheven te zien; maar hij 
had de smart, dit bevelheb
berschap aan een dêr minst 
ervarene Officieren van Et -
BÉE te zien opdragen; doch 
desniettegenstaande maakte 
hij het zich tot eerten pligt 
zich aan zijnen chef te onder
werpen , en ging voort met 
dezelfde dapperheid te strij
den , ofschoon hij wel over-' 
tuigd was, zulks niet met 
hetzelfde gelukkige gevolg 
te zullen doen. Kort daarna 
kwam het leger van CHARET-
TE , verpligt om voor de Re-
publikeinsche legerbenden te 
wijken , in wanorde aan, en 
verzocht om hulp; van den 
anderen kant begon het vij
andelijke leger, 'door het 
Mentzer garnisoen, dat eene 
eervolle capitulatie had ver
kregen, versterkt, aan de 
Vendèesche veldheeren on
gerustheid te verwekken. 
Eindelijk levert men slag, 
het gevecht was een der bloe
digste, en de afdeeling van 
BONCHAMP besliste de over
winning. Een dergelijke voor
spoed was hetvoorteekenvan 
nog grootervoordeelen, maar 
daar de verdeeldheid onder 
de veldheeren des legers had 
plaats gegrepen, zoo was van 
dezen oogenblik af, alles 
verloren. De vijanden maak-
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te zich meester van ChatiU 
Ion , dat als het middelpunt 
van den Vendéeschen oorlog 
tyas. De Mentzers naderden 
van den kant van Mortagne; 
<le Generaal LESCÜRE levert 
hun slag; hij verliest den-
zelven en wordt doodelijk 
gewond, Bij het gezigt zoo 
veler onheilen t geeft BON
CHAMP den raad, om naar 
den regteroever der Jboirete 
trekken, veel op de gesteld
heid der inwoners van Bre-
tagne rekenende, welke men 
zeide gereed te zijn van in 
opstand lostebarsten. Zijn 
raad wordt gevolgd; men 
trekt op de Jjoire aan; de 
vijanden willen hen te CIiol-
ïet tegenhouden; men levert 
s lag, en BONCHAMP , door 
«enen kogel in de borst ge
troffen , geeft te midden zij
ner Wapenbroeders den geest, 
die al le , door zijne wijze 
lessen geleerd, de grootheid 
van hun verlies diep gevoel
den. Hij overleed bij het 
instappen in het vaartuig, 
waarmede hij de JLoire zou
de oversteken den 18 Octo-
ber 1793, slechts den ou
derdom van 34 jaren bereikt 
hebbende. Over het leven 
van dezen dappere, kan men 
de verschillende gedenk
schriften lezen, sedert dien 
tijd, over den Vendéeschen 
oorlog in het licht gegeven, 
en voornamelijk het hoogst-
onderhoudende werk: Ven-
déese/ie Brieven of Brief wis-
sehng tusschen drie vrien
den % enz< door den Vice-

Graaf WALSS. , 'naar het 
Fransch,2 ëflhlw'sffer-
togenbosch,. 1827. 

BONCIARX of Borasto 
(MARCUS ANTONjus),een̂  
leerde letterkundige, den9 
JFebruarft 1555, te Antrk, 
een in de nabij heid van Te-; 
rosa gelegen stadje, geboien, 
was een kvveekeling vandtn 
geleerden MARCUS ANTONW 
MüREijhoogleeraar derscb 
ne letteren en fort"»] 
van het seminarie «iTt- I 
rosa, alwaar hij «JM«f ; 
studiën volbragt »>»' [ 
dankS zijn zwak g*»« | 
de blindheid, wamffledej f 
reeds vroeg ^ehètj^ , 
heeft men hem e e n g ^ J ' 
tal Latijnse w e * - » * • 
ken, evenzeer om » J J ' 

ZÏ|R l ' J . ••* RW -r *' 

• BOND ( J ° ^ X h > « ' 

merset, m ^fLiélK Gedurende w» h»t, ren 
ren 

'iet 
re« wijdde h | ]z ;»^oe. 
lager onderwfl* *«%„ ^ 
fende op het laa^ de ^ 
leven de gff%, W 
Hy overleed ffl *",.„ een 
meest bekende v*IK 
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Commentarium óp HORATIUS 
en PERSBUS dat vrij wel is 
uitgevoerd. Hetzelve bestaat 
in Icantteekeniiigeii en tekst
verklaringen. Indien dezel
ve geen meesterstuk van ge
leerde aanmerkingen zijn, 
zoo zijn dezelve echter ge
makkelijk en voldoende tot 
goed verstand dier heide 
schrijvers. Derzelver kort
heid is zelfs eene verdiens
t e , ten minste voor hen, 
die op draagbare uitgaven 
gesteld zijn. De schoonste 
uitgave is die van EÏ-ZEVIR, 
1676, men heeft later te Or-
ïeam eene" andere het licht 
doen zien, die ook hare 
verdienste heeft. 

BONDE (GUSTAAF) , èen 
Zvveedsch raadsheer, in 1682 
geboren, voorzitter der let
terkundige maatschappij en 
kanselier der Universiteit 
Van TJysal, was zeer erva
ren in de Godgeleerdheid , 
de Scheikunde, de Geschie
denis , de Oudheden, en een 
verlichte beschermer der we
tenschappen. Hij heeft Ge
denkschriften over Zweden, 
gedurende de regering van 
FREDERIK I. nagelaten, waar
van er ïn 1779 te StoMolm 
eene beknopte uitgave is in 
het licht verschenen. Hij 
is in 1760 overleden. 

BONDEMIONT, een Floren-
%xeh edelman, beloofde, 
0I»i met eene dame, der A= 
snoEusiro in den echt te 
traden. Nadat .'eene vrouw 

uit het huis der DONA'TÏ, 
hem zulks afgeraden had, 
gaf deze hem hare dochter 
ten huwelijk. BONDETÜMOM 
zich op den paascbdag naap 
de kerk begevende, werd 
door de AMÏDEUSSEN met dol* 
ken doorstoken. Deze moord 
verdeelde de stad en- den 
adel van Florence, in 1215 , 
in twee partijen; de eene 
aan de BONDEÜMONTS verbon
den , werd die der Queïfeii 
genaamd, en dé andere de 
mbellinen9 was de zijde der 
AMÏDEUSSEN toegedaan: het 
is echter niet zeker, dat 
deze twist aanleiding tot het 
ontstaan dier namen heeft 
gegeven. Zien KOENRAAD I I I . 

BONDÏ (de Abt CJCEMENS) , 
een Italiaansch Jesuit en dich
ter, werd in 174? te Mer-
zano in het hertogdom Par-
ma geboren. Tot den gees
telijken staat bestemd, ging 
hij bij de vaders der maat
schappij ; en bij de vernieti
ging der orde, begaf hij zich 
naar TyroL Sommige zii~ 

I » e r dichterlijke zamenstel-
hngen te Milane gedrukt, 

i hadden hem voordèelig bei 
kend gemaakt, e n toen jiiï 
zich naar die stad had be
geven, vertrouwde hem de 
aartshertog FEHDINAND , toen
maals landvoogd van Oosten-' 
ryksch-Jhomhardijë, de 0 p -
voeding zijner kinderen toe. 
f9 «e inneming van Müam 
door de Franschen (den \t 
Mei 1796), volgde hij dien 
vorst in muchfani, dl* 
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hem te Bmnn, in Moravïè', 
tot zijnen bibliothekaris be
noemde. Hij vergezelde ver
volgens den aartshertog naar 
Weenen, alwaar hij de óp-
voeding zijher doorluchtige 
kweekelingen voltooide, on
der welke hij de keizerin 
telde, dié in 1816 is over
leden (wier kunde en karak
ter men bewonderde) enden 
tegenwoordigen hertog van 
Módena. Deze zorg deed 
hem zijnen letterkundigen 
arbeid niet vergeten, waar
door hij een en zoo grooten 
roem. verwierf, voornamelijk 
dóór zijne vertaling van den 
JEneis. Hij is te Weenen 
in October 1821 overleden, 
en heeft nagelaten: 1.° De 
JEneis, in onberijmde ver
zen '(*) Van elf lettergrepen, 
JParma, 1793, 2 dl." inS.vo 
Dit werk telt eene menigte 
uitgaven. De Abt BONDI had 
©enen vermogenden medestre-
ver in HANNIBAL CARO, den 
besten vertaler van VIRGI-
1.IUS, en wiens roem zich 
nog sedert drie eeuwen hand
haaft. Welligt heeft de stijl 
van den Abt BONDI , vooral 
ïn het 4.e boek, meer van 
het heldendicht dan die van 
HANNIBAI, CARO, maar hij be
zit de kracht en de naauw-
keurigheid niet van dezen 
laatste, die altijd de eerste 
plaats bekleedt. Het werk 
van den Abt BONDI is vol 
aanteekeningen, waarvan hefc 

(*) Versi sciolti. — Zie de 
Ve**> ilz. 264 van dit deel. 

eenige doel is, fa treldcen 
aantewijzen, welta TASSO, 
in zijn Verlost Jetwlem, 
van VIRGIMUS heeft mge-
volgd. Bij het in het Mt 
verschijnen der Franschere-
taling van DEMIAE (in 1804), 
maakte men in het tijdschrift, 
Ie Courier des Musesetiu 
Graces, te Milane ufo i 
Fransche taal uitgegeven. 
eene vergelijking m» 
de drie vertalingen van w 
JEneis. De critieksc» 
volgens het gevoelen km-
lianen, de voorkeurtf** 
« C A R O te gw»'* 
D o u i u betreft, * * 
men, dat,ondanks ai**« 
diensten zijner ver a.fa* * 
zelve hetwertwetMiJJ 
door hij . # - ï r J £ S 

berü»5^gde(jiCWe». 

i 8 0 0 v J : i e a e n D ö 
BoNDiverre aafdheÜ 
gebleven,, w » , vetaienS' 

te van een c 3. 
heeft weten te gev & Qn. 

DIUS. Jclein did>.'-
ezocht1 

stuK, ai*v>:Dhetze#T,. 
3^„ravr, behandeia» uleti 

stuk, &t.*£CÏ0"" 
dervverp behandeld Ke l i e ï l 

eenen minder »ll« 
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omvang: het werk van den Ij 
Franschen dichter kwam in 
1812 in n e t " c n t * ~"~ 5* jja 

Giornuta villeraccia of het 
Buitenleven. Dit onderwerp 
ïs evenzeer door DEMLLEbe-* 
handéld, en, volgens den 
Franschen dichter, doorBii.-
DERD0K in het Nederduitsch 
vertaald. — 6.° LaBelicitUi 
of het Geluk. — 7.° La Mo-
da , en een groot aantal Klink
dichten, Vanzoni, Oden en 
Cantaten voor het hof van 
Weenen. Deze laatste ge
dichten zijn in de verzame
ling gelascht, welke ten ti
tel voert Parnasso degli Ita* 
liani vivenii (11.e en 12.e 

deel), te Pisa gedrukt. De 
stijl van den Abt BONDI, is 
in het algemeen naauwkeu-, 
r ig , welluidend, ongedwon
gen, vol luisterrijke beek 
den en schoone gedachten. 
Hij -was daarenboven een 
naauwkeurig waarnemer en 
een bekwame kunstregter, 
zoo als hij zulks in zijn dicht-
stuk La, Conversaz'ione vol
maakt wel bewijst, waarin 
hij op eene levendige en 
schrandere wijze, al het be
spottelijke en gebrekkeïijke 
van sommige maatschappijen 
afschildert. Hij bezat eène 
diepe geleerdheid, en was 
met de letterkunde van bij
na geheel Europa bekend; 
hij sprak verscheidene leven
de talen, en was hetGrieksch 
c» Latijn volkomen meester. 

Bc»«>OtjCDAR.—ZieBlBARS. 

I BONDT (NICOÏ,JUS) , een-
Hollandsche. schrijver, in 
1732 geboren en in 1792 o-
verleden , heeft in het licht 
gegeven: 1.° Geschiedenis 
van het verbond der Veree~ 
nigde Provinciën, Utrecht, 
1756. — 2.9 Eene Verhande
ling de Polygamie, ibid., 
waardoor hij den doctoralen 
hoed in de regten Verkreeg, 
en eene uitgave 3.° der jRe-
devoering vaut BuuniHAX S-r, 
'sGravenhage, 1759, in 4. t 0 

* BoN-ENFANT (JoANNES) , d u s 
genaamd of naar den naam 
van zijn klooster, of, wat 
waarschijnlijker is , naar de 
eenvoudigheid zijner zeden, 
was regulier kanonikte Lui/c, 
in het klooster der Bons-en-
fans de Saint-MrcsJSL (Goe
de hinderen van den heili» 
gen MlWAè'L*) Men heeft 
van hem: 1.° Speculum Mor-
talium. — 2.° Speculnm So-
titariorum. 

BONER (MATHIAS), een jon
geling van groote kunde en 
verwachting, te Venlo in de 
provincie Limburg geboren, 
en in 1614 in den bloei zij
ner jaren overleden. Men 
heeft van hem: Declamatie 
pro Sclopo, opposita vitw-
perio Sclopi Erycii Pute-
ani. Hij was doctor in de 
regten. 

BONER (ULRICH), vérmoe-
delijk ds oudste Duitschefa-
beldichter, leefde in de eer
ste helft der 14.* eeuw, en 
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was een Dominikanér-monnik 
te Bern* Men heeft van hem 
eene Verzameling van fabe
len , onder den door hem 
aan dezelve gegeven titel 
van der Edeïstem, Bam-
bergy 1461 en Straatsburg, 
1782, welke zich door zui
vere taal- en schilderachtige, 
naïve en vrolijke voorstelling 
onderscheidt. BENECKE , in 
Göttingen heeft éene mees
terlijke bewerking van den-
tekst derzelve, met een" 
Woordenboek geleverd, Ber
lijn*1816. 

BONET of BON, in hetBa-
tijn BONITÜS (Heilige), Bis
schop, van Clermont in Au-
vergne, in 623 uit een. der 
beroemdste familiën van dat 
gewest geboren, Werd in 
de godsvrucht opgevoed en 
in de letteren én voorname
lijk in het Burgerlijke regt 
onderwezen. Bij den dood 
van zijnen vader begaf hij 
zich naar het hof van koning 
SIGEBEUTUS van Austrasia 
of hét Westerryk, die hem 
tot zijnen schenker benoem
de , efl hem later als zijnen 
groot-referendaris aanstelde, 
een post, welke met dien van 
kanselier overeenkwam. Na
dat DIKDEIUK III . het koning
rijk Au&trasiè' met zijne sta
ten vereenigd had, 'gaf hij 
aan BONET het bestuur van 
het gewest, hetwelke hij ge
durende" negen jaren beheer
de. De heilige AVITUS^ 
«ïsschop van Clermont, zijn 
broeder, op zijn uiterste lig

gende, verzocht m DJEDERIK 
om BONET tot opvolg» te mo
gen hebben, en \dreeg 
zulks. Hij bestuurè& leze 
kerk gedurende tien jam, 
met een' waarlijk Bisschop 
pelijken ijver, en gaf inde-
zelve het voorbeeld aller 
deugden. Maar daar er ffflj 
opzigte Zijner roeping aD0* f 
vallignedèn bij hem waren 

/ontstaan, zod ging hij,» 
zijn geweten gerust te # , 
len, den hei l igen^' ! 
een' leerling van fa*f ; 
gen Eu6iü'sy:die(««- ; 
JaceenldüizenaarsleveïiW' j 
de, mdplegen. Barf j 

: bezeren niet • * * » £ ! 
werden geruimd,, W , 
S j afstand van fim£. 

d e r d e n a » ^ | ^ 

maar & fil^r»^' 

gen t c h ^ e u f W a a t l 
ondernam h q e e v c J 

n a a r ^ f ' ^ J e l e n t e k ; 
der h e i H g ^ 0 8 ^ tre: 

kende, ^ ^ « k * 
t e begeven, ^ n a s c a ; 

tusschendenB^6 J ^ 
Landvoogd T j e ^ t 

zelve. -Ba nPL X^H 
bepaalde Wj %&*£& 

zelve den U > * t f # \ 

meinscIieMartyiu ° 

file:///dreeg
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ding van hem wordt gemaakt. 
Men vindt in de verzameling 
der Bollandisten, zijn lieve» 
door eenen monnik van zij
nen tijd beschreven. 

BONET (NICOÏAAS), een 
Franciskaner Religieus, leef
de in de 14.e eeuw, en was 
zoo geleerd, dat men hem in 
zijnen tijd den naam van nut
tig Leeraar gaf. Men weet 
niet tot welke natie hij be
hoorde. Sommigen noemen 
hem een' Italiaan, andéren 
een Spanjaard. Zijn naam 
schijnt te kennen te geven, 
dat hij een Franschman was. 
Hij is weinig bekend, dan 
door een gevoelen, dat om 
deszelfs zonderlingheid ge
rucht maakte, en dat, hoe 
helagchelijk hetzelve ook we
zen mogt, eene zeer vrucht
bare bron van geschillen en 
twisten werd. Dit gevoelen 
van BONET bestond hierin, 
dat bij zich had Ingebeeld , 
en staande hield, dat door 
deze woorden van JESUS 
CHRISTUS aan het kruis, tot 
de heilige Maagd en den hei
ligen JOANNES: Vroutoe, zie 
daar nu? Zoon; en gij, zie 
daar uwe moeder (Som. XIX, 
26 — 27), er in den leer
ling eene snelle herschep
ping had plaats gehad, door 
welke hij wezenlijk de zoon 
van 'MAMA was geworden. 
Men zegt, » dat er niets 
zoo ongerijmd Was, hetwelk 
«wr sommige wij sgeeren niet 

IV TJ8 e " V00r£e" 
* «Efcsr̂ » ' "ft/j 

d ragen i s gewonden." '* H e t 
gevoelen van BONET b e w i j s t , 
dat zulks eene dwaling des 
menschelijken geestes i s , 
waarvoor zelfs de godgeleevd-
heid degene, die haar beoe
fenen niet altijd beveiligt. 
BONET vond aanhangers,,die 
men verpligt was tot reden te 
brengen. Gelukkiglijk slaag
de men daarin, en zijn dwaas 
gevoelen vergrootte het getal 
der ketters niet. Deze god
geleerde heeft nagelaten :..1.° 
PostiUa in Genesim. — 2-°. 
Commentarwm super gm-
tuor 'libros sententiarum- -— 
3.° Interpretatiónesinprce-
cipuos libros AMISIOTÉLÏS 
prceserlim metaphysicam, 
Venetië, 1505, in fol» 

., BONET (PAULUS) , een Kar-
I meliet, te N'arbanne gebo-
[| ren, bloeide omtrent het jaat 

1410 te Tunnel^ inhetFran-
sche Dep. Hêrault, en had 
door zijne talenten voor het 
predikambt en door zijne ge
schiedkundige schriften ee
nen grooten roem verworven. 
Men heeft van hem: 1.°'F«-
ridarium timndi. — 2.° Vi-
ridarinm ordinis carmeUtani* 

BONET (THPOPHILI/S), een., 
geneesheer te Geneve, i a 
1620 geboren, én in 1689 
overleden, deelde aan hefc 
publiek de waarnemingen me
de, die; hij gedurende eene 
veertig -jarige praktijk over 
zijne kunst gemaait had. 

II Zijne voornaamste werken 
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zijn; \.9ThesUumsniedïcih(Z 
jpfacfices, 3 dl." in fol. 1691. 
Bit • is eene volledige ge
neeskundige Bibliotheek. ~-
2° Medicina septentriona-
lis, Ï684 en 1686, 2 dl." 
in fol, eene Verzameling 
van redeneringen, en in de 
Noordelijke deèlen van Eu
ropa gemaakte proefnemin
gen. , — 3.° 'MERCWÏUS 
compitalitius, Gfeneve ,1682 > 
in fol. — 4.° SepulcJtretum , 
sive Anatomia practica, Ge-
nevë, 1679'y 3 'dl."» m M-
en Lijm, 1700, met Bij
voegselen van MANGET. Hqe-
wel de titel dier boeken zeel-
eigenzinnig is gekozen j _ en 
het formaat niet vele jaaauw-
keurigheid belooft, werden 
dezelve echter, alvorens 
BOERHAVE de kunst "had uit
gevonden , om de geneeskun
de tot zëtregels re bepalen, 
jseër gezocht, en -zelfs nog 
tegenwoordig worden dezel
ve geraadpleegd. . 

BoNET (JoANNES PAULUS) , 
werd in het koningrijk Ara-
gon, geboren, en was aan 
4en dienst van den veldheer 
tier Artillerie van Koning 
KAREI, I I . verbonden. Hij 
legde zich met veel ijver op 
de middelen loe, om den 
stommen de spraak weder 
te geven. Men verzekert 
dat het aan PETRUS PONTI-
t i s , een Benediktijner, reeds 
gelukt was , een' lëêkëbroêr 
te doen spreken, en woor-
fl«ï$k zijne Biecht afteleg-
gen> maa r tfaar hjj g e e n e 

laattteèkeningenwerzffreont' 
dekking, noch OVM de mid
delen van welke \üé 
bediende had nagelaten zoo 
was de" kunst, öra de m-
men te doen spreken, «• 
der tot dezelfde ver̂ etelheii 
teruggevallen, waarin tol-
yê vroeger gehuld was. hv-, 
ïius BoNÉTheeftintuwtaf 
'M-otô nihf. nrti in een bel*?' I getracht, onl in eenuw»s 
rijk wérk: Reduccionèto 
fetras, y artes pt<* 
nar a halter aloi ff'\ 
Madrid, 1620, * 2 * ; 
leerwijze daartoe^»; 
maken. G R E G O B ^ 5 • 
'verzekert, dat ft** | 
o^stonlniehhado^g; 
ken èn hij v o ^ ï ï ! 
dat 'Mdb éen W ^ 

•geboren,^; afmetlW' 

geste gevolg' te
enrefr 

derwijs •« ^ f ^ 
„eerkunde. 1*M, en f 
noemde hem ^ ^ 
schiedschriiver.^ # 
schrijverbeefgontevr 
dene f a m ^ J p ^ 
^ n ^ r e n , ^ ^ 
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worden, toen zijne vrienden 
verkregen, dat men zich te 
vreden zoude stellen met hem 
het hoofd aftehomven; het
welk in 1560 ten uitvoer 
werd gebragt. Men heeft 
van BQNFADIO: 1.° Geschie
denis van Genua, waarin hij 
den staat dier Bepubliek Van 
1528 tot 1550 zeer naauw-
keurig verhaalt, Pavia, 
1586 , in 4.t°. Dezelve is 
in het Latijn maar door.BAR-
THOLOMEUS PASCHETI in het 
Italiaansch vertaald: deze 
vertaling in 1586 teGeneve, 
in 4. t0 gedrukt, is niet zeer 
gemeen, — 2.° Italiaansche 
Brieven en Gedichten, de 
eerste in 1746 met zijne 
levensbeschrijving, te Bres-
cia ; de andere in 1747, in 
8.vo gedrukt* 

BONFANTE (ANGELO MAT-
THETJS), een Siciliaansch dich
ter, wijsgeer en kruidkun
dige , in 1676 overleden, 
heeft vier gedrukte "Werken 
nagelaten: een Heldendicht, 
een Lierdicht eene verzame~ 
ling van Gedichten, een 
Brief over de kruidhunde. 
Zijne in handschrift gehle-
vene werken, zijn: Akade-
mische \rerhandeling ; een 
Kruidkundig Woordenboek, 
en eenige anderen geschrif
ten. Hij was de vriend van 
den beroemden natnurkenner 
«QCCONI. 

Bosmrüs of BONFINI (AN-
TOMUS), e e n X-atijnsch ge-

M 

schiedschrijver in 1427. te 
Ascoli geboren, was de 
kweekeling van HENOCH I>' 
ASCOLI, Gouverneur en meesi 
ter van BEATRIX VAN ARRA-
GON, echtgenoote van MAT-
THIAS CORVINUS, koningvan 
Hongarije, 'door wien hij 
naar dat rijk werd geroepen, 
en overleed in 1502. Men 
heeft van hem: 1.° Berum 
Hiingaricarum decades tres, 
Bazel, 1568, in fol., Keu
len, 1690, in fol., om de 
naauvvkeurigheid der daadza
ken , zeer op :prijs gesteld. 
— 2.° Flavii Philost. Lem-
aii Ulri II. de vitis Sophi-
starum, 1.516, Parijs, 1608 , 
in fol. —Z°'ffermogenisli-
ori de arte rethoricciel Apfr-
thonii Sophistte pro gym-
nastica, Lyon, 1538. — 4> 
InHoRAxivntFLAccvn com-
mentarii, met die van BA-
DIUS ASCENSIÜS vereeniffd 
Parijs, 1519, i a foL-Js .» 
Een Geschrift tot lof van 
MATTHIAS CORVINUS en des-
zelfs echtegenoote., en een 
ander op de inneming van 
Belgrado, in 1456. 

BON F R E R I Ü S (JACOBÜS), een 
J e S u i t m l 5 7 3 t e M ^ f ^ 
a e p r o v i n c i e ^ « e ^ g S e ^ 
werd Jesuü i n j ^ T g } 
onderwees dewijsbegeerteln 
| geleerdheid i - e ^ S ^ 
gas Hoogleeraar der heilige 

K ^ I e n h i J S e d « r e n d e v e r -
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waarnam. Hij overleed te 
Doornik den 9 Mei Ï643. 
Men ziet door zijne schrif
ten , dat hij in de tijdreken
kunde en4n de critiek zeer 
ervaren, en gron dig bedreven 
was in de gewijde Aardrijks
kunde. SWERTIUS schildert 
hem aldus af: Non vulgari 
doctrina instructus, et ««-
ris virtutum ornamentis in-
signitus industria mirabili, 
incredib'Ui in rebus agendis 
prudeniia, accerrimiingenii 
solidissimi judicii. VAXE-
BIUS ANBREAS schildert hem 
aldus af: multipHcis air e-
ruditïónis , ïngenii. sagaci-
tate, Judicii müturitate $iy-
li facilitale ac nitore me
mories deniqae tenacitate 
imprivms eoccelleiis. Bij de
ze getuigenis kan men nog 
die van den Heer DUPIN voer 
gen, die niet verdacht kan 
aijn: » Onder al de Jesniti-
sche Commentators der hei
lige Schrift, is e r , volgens 
mijn gevoelen geen, dié ee-
ne betere wijze heeft gevolgd, 
en die meer juistheid en 
kunde in zijne verklaringen 
aan den dag legt, dan JACO-
BUS BONFRERIUS. Zyn&pro-
•legomencCs ofvoorberigtènop 
Ae heilige Schrift Zijn op ee-
3ae bewonderenswaardige wij
ze nuttig en doelmatig. Hij 
heeft er de meeste geschil
punten, die SERARIUS in zij
ne prolegomena's behandeld 
had, om zich tot datgene te 
jbepalen, wat "de heilige 
«chtïft betreft, en beknopte-
Jl|k datgene aanvoert, wat 

men over dit oAwarp uw 
dig heeft te weta, Zijne 
Comrnentanên zijn «ituwn-
tend. Hij verklaart 'a de-
zelve de uitdrukkingen en 
den zin van • zijnen tefe. 
meteene redelijke uitgebreid
heid; van sommige deal» 
groote beknoptheid, «" *( 
overdrevene uitgekeiJW 
van andere Vermijdende; * I 
maakt geene enkele aj 
king, ' of brengt de*» 
ÏJ'iot zijn onderj; 
h u i S . " l V o g h e e f t ^ ; 
zen Commehtatof: i' 
loquiaintotamscr^ , 

Mum et loef m ^ i 
1631, m 

h'WI « 7 . j - — V L 

UCw«cheeftvm 
t u m , P a r i j ^ - - ; ^ 

renë_scl.oone ^ ? J l eene schoon*»* 0 ia 

„mm», n s
 t„„l» 

ken van 

chaleè'rs, 

eB*fi»-
°P^?« de 

Commentawen <>I 
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der Psalmen te schrijven, en 
was reeds tot den 39.^ Psalm 
gevorderd, toen de dood hem 
wégniaaide; maar dezeCom-
mentariën zijn niet gedrukt, 
geworden. 

BoNGA (JoANNES VAN), ook 
Wel BüNGHA, of BoYNGHA of 
BÜMA genaamd, een Vriesch 
edelman, en van 1560 tot 
1567 Grietman van West-
dongeradeel. Hij hield zijn 
verblijf te Holwert op Bonga 
State, en onderteekende, 
na het verdrag met dé land-
voogdesse, het verhand der 
edelen. Twee jaren daarna 
werd hij door den hertog 
van Alba naar Antwerpen ge
daagd; doch wijl hij niet ver
scheen, zoo schreef de hertog 
het hanvonnis tegen hem uit, 
dat ook in Vriesland openlijk 
Werd afgekondigd. Zoo lang 
BOKGA Grietman was, stond 
hij niet bekend, als behooren-
de tot de verbondene edelen; 
<loch toen graaf LODEWIJK VAN 
NASSAU met een leger in de 
provincie Groningen kwam, 
voegde hij zich openlijk hij 
hem, en werd Hopman van 
een vaandel voetknechten, 
meest alle Vriezen, die de 
zijde van Nassau waren toe
gedaan , en die hij op zijne 
koslen onderhield. Bij den 
slag van lemmingen, ont
kwam hij te naauwernood het 
gevaar door de vlagt, en 
woest zijne wapenen en goe-
«c*en achterlaten. Niette
genstaande dezen tegenspoed 
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bleef hij echter standvastig 
Oranje aankleven; en zien
de dat het te land niet ge
lukte, beproefde hij zulks 
te water, rustte eenige sche
pen uit , kreeg grooten toe
loop Van volk, en werd daar
mede de eerste vrijbuiter, 
die de schepen en goederen, 
der Spaanschgezinden op de 
Vriesche kust benaderde. 
Daarna deed hij eene poging, 
om zich van uokkam Mees
ter te maken, doch ook deze 
aanslag mislukte, en hij was 
genoodzaakt zijne schepen 
te verlaten, en met de zijne 
over land de vlugfc te ; ne
men, wordende door de Span-
jaards achtervolgd. Op den 
19 Augustus 1572 nam hij 
Sneeh i n , waartoe hem dooi 
HETTINGA en GABBEMA ge
schikte gelegenheid was ver-
Schaft. Hij werd,, er met alle 
eerbewijzen ingehaald, en. 
vele voorname edelen voeg
den zich bij hem. , In 1579 
begaf BONGA zich weder naar 
Sneek en Bolswaard, ohi die 
beide steden, op last va» 
den graaf van RENNENBERG 
met eenig volk te bezetten. 
Schoon RENNENBERG daarop 
tot de Spaansche zijde over
ging , bleef BONGA échter aan 
de zijde der staten verkleefd, 
die hem dus ook de bezet
ting en het bewaken van 
heeuwaarden toebetromvden. 
Vandaar-begaf hij zich najar 
aarlingen met oogmerk om 
oen Rennenbergschen het 
Bhkhuiv te ontweldisen. In 

m 3 . '.. ; ':. 
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plaats van geweld bediende; 
hij zich van eene krijgslist, 
waarmede hij Zijn doel be
reikte. RENNENBERG in 1580 
de schans Opslag belegerd 
liebbénd&j werd BONGA met 
mondbehoeften Vool? de bele* 
gèrdeft derwaarts gezonden, 
doch kwam hier te laat, wijl 
het verdaag der overgave reedis 
gesloten was. Daat men na 
deze verrigting niets meer 
van hem vermeld vindt, zoo 
ïs het waarschijnlijk, dat hij 
in dat jaar zal overleden zijn. 

BÓNGARS ( JACQBÜS ) , een 
Calvinist, te Orleans gebo
ren , raadsheer van HENDRIK 
I V . kweet zich met ijver en 
het beste gevolg van de on
derhandelingen, welke die 
Vorst hem toevertrouwde. 
Nadat Srcews V. in 1585 
een banbulle tegen den Ko
n i n g v a n Navarre en den 
prins Van Cohdé had- uitge
vaardigd # schreef BONGARS , 
die zich toenmaals in Rome 
bevond, een antwoord op de
zelve , en plakte zulks zelf 
in het ELoRA-veld aan. Hij 
overleed te Parijs^ in 1612, 
in den ouderdom van 58 ja
ren. Zijne werken zijn: 1.° 
eene Uitgave van JÜSTINÜS , 
met geleerde Aanfee/ienin-
gen.~~ 2° Verzameling Van 
Latjfnsche Brieven, die wei' 
nig leerzaams bevatten , doch 
waarvan het Latijn zuiver en 
naauwkeurig i s , 1695, 2 
dl.n in 12.mo —. 3.° Verza
meling vande^eschiedschrij-
YM» der kruistogten onder 

dén titel van Geiite Dei f® 
Francos, 2 dl."mM., 1611, 
<—4.° VerscMUenkYedk' 
•ringen der Geschietoidige 
Mengelingen van tas, 
'Diaken. — 5-° Col» 
Hungaricarum renmunf 
tornm, Frankfort» 1600, i» 
fol. Dit is eene belac* 
verzameling der oorspronke.] 
lijke geschiedschrijveinr 
Èongary'ê* 

'BoNGIOVANNlCAlWf) 
eett-JtaKmiMchli^J' 
ge, in 1712geboren, J 
?e aan devCatalogf J , 
GriekSche,Latijiis*;lt; i 
liaansche hmisfi*jjf 
Bibliotheek van ̂  Ö J ; 

en zanger ^ f g e t o f 

plaats, m J J i i n d . J ' 
was zeerervj a

 n f r 

letteren, ^ g o « » s c l ^ 

handeling: - J B ^ 

ara, Parijs, l ö l ° ' 
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BONHOMO (JOANNES FRAN-
CISCUS) , te Vercelli in Pie-
mont geboren, onderscheid
de zich door zijne kunde , 
en zijne» ijver voor het Ca-
tholijke geloof. Door de over
eenkomst van grondbeginse
len en inzigten zeer naauw 
met den heiligen CARoi<trs 
BORROMEUS verbonden, was 
hij een dèr vertrouwdste" 
vrienden van den heiligen 
Prelaat, die hem in 1569 
naar Rome zond, om van, 
den Paus de bevestiging der 
Canons té ontvangen van het 
tweede provinciale Concilie 
van Milane, en zalfde hem 
in i572 >tot Bisschop van 
Vercelli. Paus GR-EÖORIUS 
Xlll . zond hem naar Zwit
serland, , alwaar hij de eer
ste blijvende Nuntius was, 
en door zijne werkzaamheid, 
en herderlijke waakzaam
heid , in de mpejjeïijke en 
gevaarvolle tijden, waarin de 
nieuw» «ektacissen , in ltet 
veld des Xïeeren verregaande 
verwoestingen aanrigtten, 
kostbare vruchten voortbragt. 
Eenigen tijd daarna werd hij 
tot den keizer gezonden, 
welken bij bewoog, om in 
zijne staten, de besluiten van 
het Concilie van Trente te 
doen ^ afkondigen. Tot de 
Nuntiatuur van Keulen be
noemd, was hij de ziel van 
alles, wat er ter handha. 
ving van den ouden Gods
dienst» ter verbetering der 
Reestelijkheid, ter afschaf-
™S der misbruiken, en ter 
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bevordering van alle-overi
ge belangen der Catholijke 
Kerk, in die zeer netelige 
tijden zoo wel in dit keur-, 
vorstendom, als in de na
burige gewesten geschiedde. 
De Nuntiatuur, waarvan hij 
in. zeker °pzigt de stichter 
was, is sedert dien tijd 
onafgebroken voortgezet, en 
heeft voor. den Catbolijken 
Godsdienst, en dé Geeste
lijkheid deszelven het bes
te uitwerksel gehad, ^ON-
HOMO overleed te huik, den 
25 Fehruarij, 1587, i i i ae 
Abdy van den heiligen: J4-
COBUS (toenmaals de schuil
plaats! der Godsvrucht en wer ' 
tenschap, thans, zoo, als! 
alle andere dergelijke, ge
stichten vernietigd). Er be
staat van hem Reformationis 
Ecclesiasiices (ïecreta getie-
raïia, Keulen ,15,85, jri.S^6 

Dit werté wordt door Paus 
BENEDIOTUSXIV. , in Hoogst-
deszelfs Verhandeling: Be 
synodo ditscesana, dikwerf 
met lof aangehaald. 

BONICHON (FRANCISCTJS) 
priester van het Oratorium, 
daarna pastoor te Angers•',, 
overleden in 1662, is de 
schrijver van een werk, dat 
ten titel voert; Bompa epis-
copalis. Dit zeer zeldzaam ^ 
geworden boek werd zainen-
gesteld, toen ÖESWRIK As> 
NATTLT , tot Bisschop van 
Angers werd verheven'. Nog 
heeft men van hem een zwaar 

n boekdeel in, é.'o ten titel 



584 B O N. 

voerende: Eautoritè epis
copale défendue contre les 
nouvellesentreprises de tyuel-
gues réguliers nièndians 
(Hef Bisschoppelijk gezag 
tegen de nieuwe onderne
mingen van eenige bedel
monniken) Angers 1658; een 
geacht werk. 

BONIFACIO (JOANNES) , een 
letter-en geschiedkundige, 
JLid der akademiën van Ve-
rondi Trevisa, Padua, Ve
netië, een Italiaansch dich
ter en regtsgeleerde, in Ï54t 
te Rovigo geboren, en al
daar in 1635 overleden, is 
vooral bekend door de vol
gende werken: l . 9 Stória 
Trivigiana, divisa in libri 
X I I . , Venetië 1748. — 2.° 
De kunst, om door, teeke-
wen Ie spreken, ia liet Ita
liaansch,, Ween en , 1616. — 
3.° De Epitaphiis cómpo-
nendis, Rovigo, 1629, in 
4-t0 é° Componimenii poer 
tici i b : 1625, i n 4 > — 
5.°. Lessen, Akademische 
voorlezingen, Brieven, enz. 

BONIFACIO (BALTHASAR) , 
neef van den voorgaande, 
eert. ; geleerde Venetiaan, 
Aartspriester van Bovïgo, 
aartsdiaken van Treviso, 
eindelijk Bisschop van Ca-
po d'Islria, had eerst te 
Padua met roem de regten 
onderwezen. Men heeft hem 
de instellingen der Akade
miën voor den jongen adel 
* ePadua en Treviso te dan
ken, Deze prelaat in 1659 

in den ouderdom van ^ja
ren overleden, Wt ver
scheidene werken mlichf-
maat en in onrjjm nala
ten; te weten, 1.° £ # -

i sche: gedichten, 1619, ia 
! le.mo — 2,° Historia tn-
' vigidna,, in 4.t0 — 3.° De 
niajoribus comitiis eijai-1 
ciis capitalïbus, in het ÏÏ«- f 
saurns antiq. van BUBSUS. f 

•—. 4.°'Elogia Contarw, 
Venetië, 1623, in 4.»:» 
i s e e n l o M c h t o p ^ 
der CONTAKINIS van#*** , 
Men vindt in ;de»ffej 
verscheidenheid en W*W 
ke geleeïde aanteekem*' 

\ B O N I F A C I O ( ^ j 

tweelingskoeder J j n 
voorgaande, hoekd ^ 

•de dichtkunde. • *J%fr 

verspreid. 

BONIFACIDS, gf^Jné 

«>eer \e k e t t ior den heiH' vriendschap voor«eiidoor 

Benige roeranjK', {igr 
*„** Ae Wandalen « ^ eewgeroemujj- i t 4 ^ 
door de Wandale» ] e ^ 
ka verdreven f " ^ 
432, aan eene «•>» . 
hij 

' i „ d e e n . ^ c ^ 
-ITTS ontving- . vtoti* 

'«etï^en; 

zeIf eemge «v 

m e t eene An**!] ^ 
in den _ echt was ^ 

en 
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. had aangenomen, werd hij 
door den heiligen AÜGUSTI-
NUS heviglijk berispt en zélfs 
geëxcommuniceerd; maar hij 
bekeerde zich. opregtelijk. 

BONIFACIUS (Heilige ) , 
Aartsbisschop van Mentz, 
Apostel van 'Duitscïtland, de 
medehelper van den heiligen 
WILLEHRORDÜS in de Neder
landen , en, volgens som
mige .schrijvers deszelfs op
volger op den Aartsbisschop-
pelijken stoel van Utrecht, 
werd in 680 in Engeland 
geboren, alwaar hij bij het 
heilige Doopsel den naam 
van WINFRIDUS verkreeg. 
Hij koos den geestelijken 
staat, en werd in zijn 30'e 

jaar tot Priester gewijd. Zoo 
als verscheidene zijner lands
lieden, besloot hij ook, een 
verkondiger van 'het heilige 
Evangelie te worden. Hij 
wilde zulks in de eerste plaats 
bij d« VrieKen begroeven, 
doch de oorlog , die tusschen 
KAREI, MARTEL , en den Vrie-
schen koning RADBODUS juist 
was losgebarsten , was hem 
in de uitvoering daarvan hin
derlijk, hij keerde dus naar 
Engeland, in het klooster 
hutscelle terug, in hetwel-
ke hij vroeger onderwijs had 
ontvangen. Hij werd aldaar 
na den dood van den Abt 
WISBERTUS , in deszelfs 
plaats verkozen, welken post 
«li echter, als niet stroo-
kemie met de roeping, welke 
*"J zich voorstelde, van de 
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hand wees, 'en srich in 718 
naar Rome begaf, alwaar 
GREGORIUS II. hem volmagfc 
verleende, aan alle volken 
van Duilscltland het Evan-; 
gèlie te prediken. Hij reis
de door Lomhardyë naar 
Beijeren en Thuringen, was 
ter ondersteuning van den 
H. WII-LEBRORDUS drie ja
ren in Vriesland, en trok 
door Hessenland en Saksen 
alom het Evangelie verkon
digende , en kerken bouwen
de. In het jaar 723 werd hij 
door Paus GREGORIUS ander
maal naar Rome ontboden, 
die hem aldaar tot Bisschop 
zalfde, en zijnen naam W I N 
FRIDUS in dien van BONIPA
CIUS (weldoener) veranderde. 
Hij keerde met aanbevelings
brieven van den heiligen va
der en ook van KAREI- MAR-
TEL voorzien, naar Duitscii-
land terug, alwaar hij zijn 
bekeeringswerk vervolgde, 
vele afgodsbeelden verniel
de , en op het gedrag der 
Priesters zeer naauwkeurig 
acht gaf. De eerste Chris
ten kerk in Thuringen sticht
te hij in 724 bij Altenberg, 
op de plaats waar thans tot 
zijne gedachtenis , de pracht
volle Kandelaber is ópge-
rigt, en wijdde dezelve aan 
den H. JOANNES toe. Op 
zijne aansporing werden er 
nog meerdere kerken ge
bouwd, bijv. in 731 eene 
kerk aan den H. Micïuè'ï, 
toegewijd, benevens een 
klooster aan de rivier Ohm* 

rat 5 ' 
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tevens werden ook de grond
slagen gelegd tot de Dom
kerk in Erfurt, welke door 
de kerken te Grreussen, Ge-
Igsee enTrettenèurg gevolgd, 
werden. Hij liet nu ook 
Priesters uit Engeland ko
men, die hij als medehel-

! pers in Thuringen, Saksen 
en Beijeren verdeelde. In 
het jaar 732 zond de Paus 
hem het pallium en benoem-
de hem tot Aartsbisschop 
en Primarus van geheel 
Duitschland, met de vol-; 
niagt, om Bisdommen op tQ 
rïgten, en het jaar daarop-? 
volgen de , toen BONIEACIUS 
hem in Rome bezocht, tot 
Legaat van den Pauselijl«sn 
stoel in Duitschland. Bei-
jeren werd door BONIPACIÜS 
in vier Diocesen verdeeld, 
namelijk de BjsttaBsaaea van 
Salzburg,Regensburg, Fret* 
zingen mPassau. Voorden 
'Palts, rigtte hij 'het Bisdom 
ï&Eichstadt,, voor tfranhen-
landteWurzhtrg, voor Êes-
senland te Voralurg (hét* 
welk later naar Paderbom 
is verlegd geworden) en voor 
Thuringen te Erfurt op. 

, CrRSGORius III . en deszelfs 
opvolger ZACHAKIAS beves
tigden deze inrigting. In 
hét jaar 745 werd hij tot 
Aartsbisschop van Mentz ver
heven; vroeger was Mentz 
slechts een Bisdom geweest. 
In deze waardigheid kroon
de en zalfde hij Pipyjv, den 
Korte., den zoon,vanÉARÉI, 
MARTEL, tot Koning der 
Franken (752). — Nog in 

den grijsaard outwaaicte we
der het verlangen,lijue hei
lige roeping, de piiking 
van het Evangelie wt te 
kunnen zetten; hij brom
de dus ïiVttes, zijnen̂ -
trouwen medehelper, tot op
volger in het Aartsbisdom 
MentZ, en beproefde auto 
maal de bekeering der TA-
zen, Het was omtrent» 
tijd dat BONIPACIÜS volgeni 
P W de Bolhn&m® 
andere geloofwaardigem 
vers, den;AartsbisAp 
lijken stoel van Vl^ 
klom, BohobnEufl»»'," 
COINTEV.HENSCHÖWS» , 

en «ff fflfiS* 

den 2egePT n ' De heifó' teldood.zoe^. &mi-

de rivier ***&****< 

het Sacrament « g 

densche Vüie* . er#.» 
slagene tenten <%t ge 

druisch hoorde», „^ 
meteenigender J

A e n g^ 

buiten, om ^ 
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zijner uedé, het bloedvergie
ten aftewenden, en tevens 
de zijnen, die geweld met 
geweld te keer wilden gaan , 
aldus vermanende: Toont nu 
dat gij' mannen zpt, en laat 
u de kroon niet ontglippen, 
die n wordt aangeboden: de-> 
ze oogenblik van eenen kor-» 
ten dood, zal 11 ten eerite 
den Hemel bezorgen, om daar 
met Csnjsxus te heerschen ï 
en na deze woorden uitge
sproken te hebben, werd hij 
met ADELARIUS , EOBANUS en 
anderen, op den 5 Junij 755 
vermoord. Zoodra de Chris
ten-Vriezen de moord der 
Heiligen ter oore kwam, heb
ben zij ijlings hunne wape? 
nen omgord, en de Heide
nen verdreven» Zijn lijk werd 
eerst naar "Utrecht, vervol
gens naar Mentz, en einde
lijk naar Fulda gebragt. Bo-
NIPACIUS was een waarlijk 
groot man, men vindt in 
hem •erecnïgd, e«nen war
men en zuiveren ijver voor 
het Christendom, uitgebrei
de geleerdheid, onwrikbare 
standvastigheid en onver
moeide werkzaamheid, de 
schranderste staatkunde in 
den omgang met de gra ten , 
zonder de minste opoffering 
der regten, der waardigheid 
of der waarheid van zijn ambt 
te doen. Duitschland heeft 
hem. grootendeels de bebou
wing van zijnen bodem en 
beschaving zijner zeden te 
«janken 5 en uit de kloosters, 
diehy «tïchtte, kwamen dor
pen en steden te. voorschijn. 
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» Is het u onbekend, on
dankbaren, (zegt een beken
de schrijver), dat zonder het 
hierarchiesch gezag der Ca-
tholijke Kerk, Duitschland 
nog'het roofnest van eeni-
ge barbaarsqhe horden zoude 
zijn, dat beeren en andere 
verscheurende dieren de plaat
sen nog zouden bewonen, 
waar men thans uwe bloei-
jende steden vindt;, dat daar 
waar het Lam des vredes, 
met eenen heiligen luister, 
in prachtige tempels wordt 
opgeofferd, het menschelijke 
bloed nog over altaren zoude 
vloeijen, aan gedrochten toe
gewijd ? En na die gelukki
ge omwenteling, welke men 
juist aan het Christendom 

I heeft te danken, en welke 
onwaardeerbare gift u door 
Rome is geschonken, wat 
heeft Duitschland en zijne 
geestelijkheid vooral niet aan 
zoo vele Opperpriesters te 
danken, wiertoegenegeneett 
vaderlijke zorgen steeds den 
indruk van hun heilig gezag 
hebben gebruikt, om derzel-
ver vrijheid tegen de ver
drukking en het geweld te 
beveiligen, om in dat groo-
te gewest de zuiverheid des 
geloofs legen talrijke en ver
mogende sektarissen te hand
haven?" BONIPAGIÜS heeft na
gelaten i 1.° heven van den 
H. Lrvixus. — 2.° Ver
scheidene Brieven, Mentz, 
1605, in4 , to— 3.0 Leerre
den en andere stukken, 

BONIFACHJS ï, (Heilige), in 



588 .. - B O N . 

418 opvolger van den H, Zo-
SIMÜS op den stoel van den 
heiligen PETRUS, werd op den-
zelven gehandhaafd door kei-
zerHoKtoRius, tegen den aarts
diaken EULAMUS, die zich 
van de kerk van Lateraneii 
had meester gemaakt. Het is 
onder zijn bestuur, dat de 
heilige HJERONYMUS overleed, 

, en het is aan hen\, dat de hei
lige AuqmsTÏNus zijne vier 
boeken tegen de dwalingen 
der Pelagianen opdroeg. Hij 
overleed in September 422. 

_ BONIPACIUS I I . , volgde den 
heiligen Paus FÉLIX IV. in 
530 op. Hij was een Ro
mein, maar zijn vader was 
een GotL Hij had fiiosco-
w s tot mededinger gehad; 
»»aar daar deze eenigen tijd 
üaarna overit«é.» w a 8 , zoo 
Weef hij in het vreedzame 
bezit van den Heiligen Stoel. 
Hij wilde de Bisschoppen, 
die tot het houden eenér kerk
vergadering in de kerk van 
flen•. heiligen PETRUS verza
meld waren, noodzaken, hem 
te magtigen, om zich eenen 
opvolger te kiezen, en be
stemde daartoe den diaken 
VieJtros,' maar deze prela. 
ten vernietigden kort daar-
na_xn eene andere kerkver-

, gaoering, hetgene, wat er 
m dé vorige tegen de canons 
en gebruiken besloten was. 
•Wen heeft van hem eenen 
*>nef aan den heiligen CE-
SARIÜS van Arhs, voorko
kende in de Epistola ro. 
^noruixpontiftcum van Aom 

CoNSïANT.Hij oveïWini>32. 

BONWACIUS III., ea Ro
mein, beklom denhe%n 
Stoel in 606, na den W 
van Paus SABINIANÜS. H| 
beriep eene kerkvergadering 
van 72 Bisschoppen, inff*'* 
ke men over diegene den hit ; 
uitsprak, die voor de Pao»; j 
sen en Bisschoppen reeds 1»] f 
hun leven opvolgers zo* 
willen benoemen. Hij orer-
leed den 12 November» 
hetzelfdejaar. Hij ®f*f 
van keizer PHOCAS, * " 
Patriarch- van Kom»» 
pel nht meer den «fel» 

voeren, welke *A -JJ 
voor dea Bisschop wnJW 
voorbehouden bleet. 

zer PHOCAS s t o n k £eB 

Pantheon .«->. jmBcsf 
tempel W*> d°rvanJcW 
A G R W , ter « enandere 
TER, den, « » * J ^ ge-
Heidensche Sou

 ieStervM-
Bouwd.DeopperP»e

neene 

anderde den*jM k ïA. 
kerk, ter e e r e , . „, 
lige M a a g d e n d toe f 
aal den waren God 

staat thans Wi>*$.X* onder den naaw van" 
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nu ad Martyres of ha Bo-
tonda de bewondering der rei
zigers. BONIPACIÜS overleed 
in 614. De kerk vereert zijne 
gedachtenis den 25 Mei. Men 
schrijft hem eenige werken 
toe, die niet van hem zijn. 

BONIPACIÜS V., een Napo-
litaner, de opvolger van den 
H. DEUSDEMTUS of ADEODA-
TUS I . , in 617 , overleed in 
625. Hij verbood den reg-
ters, diegene te vervolgen , 
welke hunne toevlngt, tot de 
schuilplaatsen der kerken 
zouden nemen. 

BONIPACIÜS V I . , een Ro
mein, Paus na FORHOSUS, 
in 896, bekleedde den Hei
ligen Stoel slechts veertien 
dagen. "Wijl hij door eene 
Volkspartij was verkozen, 
en, alvorens tot het Paus
schap te zijn verheven, van 
de priesterlyke waardigheid 
•vraa on t i e t , -wordt Hf} door 
sommige schrijvers, niet on
der de wettige Pausen gesteld. 

BONIPACIÜS VII . , een on
wettige Paus, de moordenaar 
van BESEDICTÜS VI. en van 
JOANNES XIV., deed zich den 
20 Augustus 98 ï , als Paus 
erkennen, en overleed plot
seling in de maand Decem
ber daaropvolgende. Een' 
voorwerp der algemeene ver
achting zijnde, werd h\) op 
<»ne honende wijze behan
deld. Zijn Jijk werd met lan
sen doorstoken, men sleepte 
hetzelve bij de beenen, en 

liet hetzelve geheel ontbloot 
op het plein voor het stand
beeld van KONSTANTUN lig
gen. Ondanks zijne onwet
tige indringing wordt hij on
der de Paussen geteld. 

BONIPACIÜS VIII. (BENE-
DICTDS CAÏETANUS); in den 
beginne advokaat consistori
aal, apostolisch proto-nota-
r i s , kanonik van Lyon en 
PartfSy daarna door MARTI-
NÜS II . tot kardinaal be
noemd , werd na den afstand, 
van den H. CEMSSTINUS, in 
1294 op den Pauselijken troon 
verheven. Men heeft zon
der, grond gezegd, dat BO
NIPACIÜS CEIESTINUS met de 
hel bedreigd had, indien hij 
de Pauselijke waardigheid 
niet nederlegde, om er een 
werkzamer en krachtvoller 
man mede te bekleeden, dan 
hij was; zeker is het , dat 
CELESTINÜS enkel afstand 
deed, uit aanmerking van zij
nen hoogen ouderdom, uit 
overtuiging van zijne gerin
ge ondervinding, en uit lief
de tot de eenzaamheid en de 
afzondering. Uit vreeze, 
dat hij van besluit mogt ver
anderen , en eene scheuring 
te weeg bragt, liet BONIPA
CIÜS hem op het kasteel van 
Fumone in Campanië be
waken , alwaar hij tien maan
den daarna overleed. De 
CoiiONNA's, eene der vermo-
gendste huizen van Rome 
verontrustten, het begin van 
het Pausschap van BONIPA
CIÜS, zij behooxden tot de 
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partij der Gibellijhen, die 
den keizers toegedaan, en den 
Pausseh vijandig waren; zij 
hadden de vermetelheid .een 
geschrift aanteplakken, in 
hetwelk zij tegen de verhef
fing van BONIFACIÜS protes
teerden , en zich met betrek
king tot de maatregelen, 
welke men te; hunnen opzig-
te mogt nemen, op de alge-
mèene kerkvergadering be
riepen. BONIFACIÜS deedhea 
in den kerkelijken ban, ligt* 
te krijgsbendenV en liet ee-
nen kïuisiogt prediken,; om 
zijn banvónnis te handhaven. 
Uit deze maatregelen ontstond 
er een vergelijk, dat niet 
lang duurde. Het driftige 
karakter van BONIFACIÜS , zij
ne trotschheid, en zijne aan* 
matiging, om de vorsten, 
zelfa I« het tijdelijke aan 
zijn gezag te onderwerpen, 
bragten hem weldra in nieu
we verlegenheden. In 1301 
begon het beruchte geschil 
tusschen hem en PHILIPPUJS 
den Schone. BONIFACIÜS had 
dien vorst willen noodzaken 
den vrede met Engeland te 
sluiten, PHIMPPÜS weigerde 
zulks. Om er hem toe te 
dwingen, vaardigde BONIFA
CIÜS, zijne bulle Clericis 
laicos uit , waardoor hij aan 
de geestelijkheid verbood, 
zonder zijne toestemming ee» 
nige schatting te betalen. 
Deze bulle werd gevolgd door 
die van Asculta, fili. De 
Paus ontwikkelde in dezel
ve sijnprimaatschap, en ver
klaarde de troonen afhanke

lijk van zijnen stel. Pm-
LIFPOS liet, deze \A den 
2 Februarij 1302retbmJen. 
Dezelve werd door aète 
bullen gevolgd, dienietMv 
der hevig waren, en in wel
ke die Paus den koning ex
communiceerde, en Jfmb 
Hjkminterdkt&tèfo* PM-
LIEPUS deed in de vergade
ring- der drie staten desko-
ningrijks besluiten, dat men 
zich op het aanstaande cos-
cilie zoude beroepen. Of 
zijn bevel begaf %\& ̂  
i^Eii NoGJVEJET,; eeii4«W" 
eieren , van zijn JFiof , * 
voorwendsel, om W <»* 
roèpingkennis te geren,»»1 

Italië, maar het wmf 
doel dier reis, w* « » « 
Paus optelen. • M*** 

dat m ar j„„wn in h«* 

aang<?zigt sloeg. , zin 

oogmerk ^'JZbb* 
m te voeren, f̂ ffgehouden 
v e r g a d e r i n | ^ | s 
W ° r d e , 0 , 5 bevrijddenhem 
van Anag»> B U « c b * 
mtdehandender^ 
Hij keerde n a a r ^ ; «a 
alwaar hij na J > a ) 

eenemaandm 13(W0 oveI 
-„ „«l van vetati"', We 

de hem aan, Dtie behandelingen. opeDJ« 
derd jaren daarna, K 
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men onder PAULUS V . , op 
den 11 October, op denzeli-
den dag van zijn overlijden, 
zijn graf, hetwelk in de door 
hem gebouwde kapel, hij den 
ingang der kerk van denH. 
PËTRTJS geplaatst was: men 
vond zijn pauselijk gewaad 
nog in deszelfs geheel, en 
zijn ligchaam, met uitzon
dering Van neus en lippen, 
zonder bederf; de Heer SPOTS* 
UK, die zich omtrent dien 
tijd te Rome bevond, spreekt 
er over, als ooggetuige. 
Zulks viel voor in 1605. 
» Men leest echter (zégt éen 
der oordeelkundige schrijvers 
der Histöïre dè VégHseQul-
licane, van wièn wij deze 
bijzonderheden overnemen), 
dat BONIFACIUSJ als een ra
zende stierf, izïch de han
den en armen af knagen de; 
hetwelk doet zien, hoezeer 
de partijdigheid, de geschie
denis somtijds in debelang;-
rijkate punten -vetmlnkt.' 
Hij was het,. die den heili
gen LoöjEwiJK, den groot, 
vader van PHILIPPUS den 
Schoone, in 1297 canoni
seerde; die in 1309 het ju
beljaar op elk eeuwjaar in
stelde, die de Pauselijke 
kroon niet eene tweede kroon 
versierde; en die in 1298, 
het zesde boek detBecreia-
liê'n, Bexte genaamd, verza
melde , waarvan de zeldzaam
ste uitgave die van Menlz 
18 > 1465, in M . Men heeft 
van hem eenige werken. Het 
vtebed Avet Virgo gloriosa, 

hetwelk de kerk i» hare ge
tijden zingt, is van hém. 
Voor zijnen tijd was hij een 
geleerde. Door alles, wat 
men te zijnen opzigte ge* 
schreven heeft, moet men 
óver zijn karakter niet oor* 
deelen. Vele zijner hande
lingen zijn zonder twijfel 
laakbaar; maar vele van die 
van PHILIPPVS den Schoone 
zijn zulks niet minder; men 
kan liet hem niet ten kwade 
duiden de regten en de on
afhankelijkheid zijner kroon 
te hebhen gehandhaafd; maar 
hij had zulks niet meer ge
matigdheid en minder erger* 
nis kunnen doen. 

BOOTFACIUS I X . , voor zij
ne verheffing PETRUS THO-
MACEIIM genaamd, een Na-
politaan uit een adellijk ge* 
slacht, dat tot de-uiterste 
armoede was vervallen , werd 
in 1381 tot Kardinaal be
noemd, en in 1389 ïia den 
dood van URBANUS VI . , tot 
Paus verheven, en wél ten 
tijde der Westersche scheu-
nng, door de 14'Kardina
len, die aan den wettigen 
Paus getrouw waren geble
ven. Zijne geschiedschrij
vers prijzen zijne kuisöh* 
heid, doch beschuldigen fiëht 
van Nepolismus. Zeker is 
het , dat hij vele deugden 
bezat, e n terwijl DIEDERIK 
»B NIÈM over zijne gebreken 
spreekt, heeft hij het tafe* 
reel overladen. Hij overleed 
»n 1401. Deze Paus stelde-
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de Annalen (*) i n , of lie
ver maakte dezelve blijvende* 

JBONIFACIUSJ Graaf van Sa-
vooye, zoon van AMADEUS 
TVfi en CECIMA, dochter 
van BAIMUNPUS, Graaf van 
ÏProvence, volgde zijnen va
der in 1253 og. Hij onder
steunde MABCtARETHA Gravin 
van Vlaanderen, tegen hare 
oproerige zonen. Bij zijne 
terugkomst belegerde hij Tu-
Hn wijl diestad,zoowel als 
de Markgraaf van Montferr 
rat, en de inwoners van As-
ti hem door hunne vijande
lijkheden zeer lastig vielen. 
Daar hij het geluk had, op 
hen alle, te Rivöli ëenig 
voordeel te behalen, zoo be
gon hij hen te verachten, 
zoodat, hoewel het getal zij^ 
tter manscliapji&a, veel ge
ringer was, dan dat dervij-, 
anden, h# echter geen ezwa
righeid maakte, om zich met 
hen in een gevecht te wik
kelen , waarin hij niet zjj -
lien boezemvriend, den mark
graaf van Saluzzo gevangen 
genomen, en naar Turin ge
voerd werd. Maar Paus A-
MXANPEB VI. beval, dat men 
hem weder in vrijheid zoude 
stellen en bedreigde in geval 
van weigering met den ker
kdijken ban. Die van Tti-
rïn sloegen de bevelen des 
Panses in den wind, ende
den BÖNIFACIUS zeer slechte 
behandelingen aan, hetwelk 

ten gevolge haï, kt hij in 
1263, van. verdmUver de
zelve overleed. Smn/gen 
beweren dat hij hèriijk 
vergeven was. , Men kW 
zijn lijk vooreenegroote» 
gelds, en begroef hetzelve. 
Daar hij niet was 

'geweest, had hij zijnenn 
PETRUS , den zoon zijns te-1 
ders, met uitsluiting ijja« | 
zuster. CONSTANT»» tot? 
volger. 

* Boxmxiius (HöflwnJj 
een beroemde M«f J 
het parlement van .M<« 
Forcatquier in /fc**» 

•16X2 geboren en inlWj 
verlede^n/is dooreene g 
regtsgeleerden^gej 

voert ten titel J•ffjpra. 

1 in 823 Her-
B o N , P A f L V , i*<*»b 

t o g V a n T o ^ ' G {w 
; a „ dien « 3 ^ CW* 

tegen de *f£ltaM cenen,endeede»« f 0 

op de USW van
de bevxii' 

m „.(*) Zekere giften, die elk nkuwerhoten » ^t, 
«Ottie moest zen,}*»;, v e 

moest zenden* 
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genoodzaakt, de wijk naar 
Frankrijk , bij LODEWIJK den 
Zachtmoedigen te nemen. 

BONIFACIUS I I . , zoon van 
den markgraaf THÉODAIJDUS , 
onderwierp Toskane in 1027. 
Hij was een der eersten, 
om zich tijdens de verdeeld
heden van het koningrijk, 
Italië, voor HENDRIK II . te 
verklaren. Aan de gravin 
MATHILDA viel zijn uitge
strekt erfgoed ten deel. 

BOMFAZIO, een schilder , 
te Venetië in 1491 geboren, 
en in 1553 overleden, door 
eenige schoone stukken met 
roem bekend; de voornaam
ste derzelve zijn: 1.° De 
ïioopers en verkoopers uit 
den tempel verdreven, in 
het paleis van den Doge te 
Venetië. — 2° Zegetogten 
volgens de Gedichten van 
PETBAHCHA, in Engeland. — 
Z° E«ne heilige familie, te 
Rome, enz. 

BoNINGTON (BlCHARD JPAK-
KES) , gehoren den 25 Octo-
her 1S0I in het dorp Ar-
nold, hij Nottingliam, was 
een jonge kunstenaar, welke 
3e grootste verwachtingen 
voorspelde, toonde in zijne 
kindschheid eene bepaalde 
neiging voor de schoone kun
sten. Men zegt, dat hij in 
den ouderdom van drie ja
ren reeds alle voorwerpen 
Welke zich aan zijne verheel-
®"mZ vertoonden, afschetstej 

N 

in zijn zevende jaar Avaren 
zijne teekeningen bewondér-
haar door de naauwkeutige 
navolging en de netheid de* 
uitvoering. Zijn vader, een 
vrij bekwaam landschapschil-
der, gaf met zorg acht, op 
zijne eerste proefstukken* 
Zoodra hij zijn zestiende jaac 
bereikt had, bragt hij hem 
naar Parij's, en op het 
Louvre ingelijfd, bestudeer
de hij met ijver de Italiaan-
sche en Tlaamschê scholen 
en maakte snelle vorderin
gen; hij verbond zich voor
al aan het wederopnemen, 
van de voorwerpen der zee
vaart en matroos-geschiede
nissen. Kweekeling van den 
Heer GROS geworden , maak
te hij eenige teekeningen r 
van welke de ééne eenevisch-
markt voorstelde met ver
schillende groepen, welke de 
aandacht tot zich trokken en 
weldra gekocht werden. Het 
was op de ten toonstelling 
in 1826, opdeBritsche gal-
Ierij, dat hij zich voor de 
eerste maal in Engeland deed 
kennen; zijne twee gezigten, 
aan zeekusten genomen, wer
den opgemerkt en boven al 
de andere schilderijen van 
dezelfde soort geschat. Zij 
verraadden eehe kennis, om 
groepen voortestellen, van 
koloriet, van vèrgezigtkunde 
en vooral van de uitwerksels 
van het licht der zon, wel
ke aan meer geoefende mees
ters eer zouden hebben aan
gedaan. De Heer BoNiNGSfon 
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ièëd eène reis in Italië, en 
foragt van daar verscheidene 
merkwaardige schilderijen 
mede; de eené stelde het her
togelijke paleis van Venetië 
voor; de andere het groote 
kanaal mét de kerk van de 
heilige Maagd; zij werden, 
in 1828, op hét Loiivre, 
vervolgens óp de groote Aka-
demie te Londen ten toon 
gesteld , met een portret van 
HENDRIK III . van Frankrijk 
en een strandtooneel die,hoe
wel van eenen verschillenden 
stijl, grooten lof verdienden, 
De voortbrengselen van den 
jongen kunstenaar zijn thans 
in de bijzondere gallereijen 
van den hertog BEDFORD , van 
den markgraaf LANSDOWNE, 
van den Heer VERNON enü. 
verspreid. Z«n laatste werd 
ïn de maand *Mei 1828 vot-
fooid. Het zijn twee vrou
wen-gedaanten in het mid
den van een aangenaam land
schap; de gravure van dit 
schoone stuk is in de An-
niversary, een der schoonste 
Engelsche Almanakken voor 
1829 verschenen. De opko
mende roem van BONINGTON* 
<leed hem met talrijke be
stellingen belasten^ £ij»e ge
stadige inspanning- en bezig
heid tastte zijn zenuwgestel 
aan, en eene snel toenemen
de teering bragt hemin min
der dan vier maanden in het 
graf. Hij deed dë reis van 
Parps naar honden om den 
raad van den Heer ST* JOHN 
Lojia intewinnen, welk een 
nieuw gebruik meende ont

dekt te. hebben, om onge
neeslijke borstaantaningen 
te herstellen. De m$.vk-
kige jongeling gaf Aa 23 
September 1828, in denfci 
zijner jaren en talenten èffl 
geest. De beroemdste kun
stenaars van Groot -MtU-
nië, sir THOMAS Unm, 
de Heerén HOWARD en»; 
SON en talrijke vrienden»»-
ben zijn sterflijk deel» 
deJrapel&.Janiesfe^ 
tonvitte vergezeld, Wm 

is bijgezet gewo* 

1670 g ^ f \ «rt 
zijnen Ode • hoed* 

MENS XI l?<*** a a ^ e it. 

, m a t l t eelesenb* 

llfjezePaüsteie a # 

ssrSSss 
uitmuntende aan . e l i s 0 ^ 

Deze g«*Sf Ï & » . ; 
waarts zijn Pe' yt** 
I n t i n g v a j h ^ » 
gevoerd h a a . ^ V ^ 
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delingen over de Cophtische 
gedenktlukken der Vatikaan* 
sche Bibliotheek, enz. — 3«° 
Calendarium romanum, cum 
gemino epactarum, disposi-
tu 5 ad novilunia civilia in* 
venienda, Rome 1701, in fol. 

BONN of BON (ANDBEAS), 
een beroemde ontleedkundi-
ge , in 1738 te Amsterdam 
geboren, en studeerde te 
Lei/den. Als inwijdingsver
handeling schreef hij, ds 
ïater dikwerf met zoo veel 
nut gebezigde MonograpMe: 
» De conlimiilatihes mem-
hranarum" Daarop reisde 
hij, om zich nog meer in 
zijn vak te bekwamen, naar 
Parijs, keerde daarop weder 
in zijne vaderstad terug al
waar hij in 1771 als Arts 
optrad en voorlezingen hield. 
Hij bragtzijn leven, dat ge
heel en al aan de lijdende 
menschheid, en aan da vor
ming van bekwame genees-
heeren en heelmeesters was 
toegewijd, tot eenen hoogen 
ouderdom, en overleed in 
1818. BONN liet op eigene 
kosten, de drie eerste afle
veringen van het Thesaurus 
Hovianus ossitm inorhoso-
rum, in koper graveren. 

BONXA. — Zie BONNE. 

BoNNAC .(Jo.MJXES LoBEWUK 
tfUssoar DE), te Parijs in 
173=1 geboren, werd in 1768 
tot Bkschop van Asfeu ge-
2a««i» en in 17S9 door ie 

N 

Geestelijkheid van zijn dio
cees tot de Staten-Generaal 
gezonden, alwaar hij met 
de regter-zijde stemde. Ëe-. 
ne toevallige omstandigheid 
heeft hem bijzonder bekend 
gemaakt. Toen de Geeste
lijken, welke zich in de 
wetgevende vergadering be
vonden , voor de tribune wer
den opgeroepen, om den eed 
aan de burgerlijke Constitutie 
der geestelijkheid afteleggen, 
weigerde de Bisschop van 
Agen, die, volgens de Ai-, 
phabetische orde het eerste 
geroepen werd, den eed, met 
gepaste en waardige uitdruk* 
kingen, en zonder zich door 
de Verbittering, die zoowel 
binnen als buiten de vergader
zaal zeer groot was, te doen 
afschrikken. Eerlang was hij 
verpligt Frankrijk te verla
ten- In 1817 tot eersten aal-s 
moezenïer des konings be
noemd, is hij iü 1821 over
leden. 

BONNAIRB (JOANNES CrERAK-
BUS) , veldmaarschalk, in 
1771, te Propet, in het 
Fransche Dep.* der Aisne 
geboren, ging in 1792 als 
eenvoudige vrijwilliger in 
dienst, en bragfc het door 
zijne dapper- en schrander* 
heid weldra zoo ver, dat hij 
tot Brigade-Generaal werd 
benoemd 5 in die hoedanig
heid maakte hij in ISlOden 
Spaanschen veldfogt mede. 
In 1814 zond hij zijne 'aan-
kleeving aan de herstelling 

H Ja 
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van het huis van BOURBON ; 
maar nadat hij in de honderd 
dagen het- bevel over de stad 
Condé had aangenomen, werd 
hij beschuldigd van aan zij
nen adjudant MIÉTON bpvel 
Ie hebben gegeven , den ko
lonel GORDAN,1 door LODEVVIJK 
X V I I I . , als parlementaif 
gezonden, te fusileren. De 
adjudant werd tot de doodstraf 
veroordeeld, en de generaal 
tot dé ontzetting en verban
ning, waarvan de uitvoering 
echter door zijnen dood, die 
kort daarna plaats had, ver
hinderd werd.. MÉJEAN heeft 
de geschiedenis van zijn 
proces in één deel in S.vo 
in het licht gegeven. 

BoNNAï, (FRANCISCUS) , Bis
schop van Clermont, afge
vaardigde bij dé Staten Ge
neraal, den 9 Mei 1734, op 
het kasteel Bonnal in het 
Bisdom Ageti geboren, was 
Kanonik, daarna Groot-Vi-
karis van C/tdlons-sur-Saóne 
geworden, en scheen bestemd 
te zijn, om zijn geheele le
ven dien post te bekleeden, 
toen hij tot dien van alge
meen Directeur der Karme
lieten werd benoemd, welke 
post door de gunst van Me
vrouw LoüiSE van 'Frank
rijk, belangrij k was gemaakt. 
Weldra tot de Bisschoppe
lijke waardigheid verheven, 
werd hij den 6 October 1776 
tot Bisschop van CUrinont 
gezalfd, en in 1789, tot af
gevaardigde der geestelijk
heid van het schependom || 

dier stad bij de Staten-Ge-
neraal verkozen. Msden 
17 December verMaaènj/, 

: dat hij het van zijnen f\t 
rekende, zich tegen het* 
werp van besluit te moeten 
verklaren, waardoor de orde
geestelijken zouden vernie
tigd wórden, en hij de w-
handelingen over de tienden 
en geestebjke goederen n? 
hij uit: » dat hij geduldig 
genoeg was, om alles te w 
dragen, edelmoedig' 
om zich «iet t e * ' 
genoegzaam aan 1* * 
Lbonden, o m / e g 
offeringen aan de e JiV 

doen; maar dat »/ 
kerk, aan«f t^! Tffi 
geweten ™fM^ 
% verklaren, ^ ^ 

opgehangen» ' J izei-

ten." tf|J Xiioosft** 
vernietiging d,e tot ween* 
den en verj IJ ^^Jienst 

*en toe', ttU**K 
„ationaalmog^ opdJ 

ne a/zonderen,JJ usf 

pellen, om ** 
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komst des konings hij den 
Paus te verzoeken, ter be
roeping van een Concilie 
met het onderzoek heiast, 
of men den eed, zonder be
paling en onvoorwaardelijk 
kon afleggen. Bedreigd, 
gehoond, en aangespoord, 
om in dat punt zijne beslis
sende verklaring afteleggen, 
zweeg hij stil, en gaf geen 
ander antwoord, dan dat hij 
van het spreekgestoelte af
stapte. Hy onderteekende 
vervolgens de protestatie 
van den 12 September 1791, 
en werd in zijn Bisdom door 
PERRIERvervangen, door dien 
PEEBIER , welken hij vroeger 
met weldaden overladen had, 
en door GAUTIÏIER DE BIAU-
ZAT, als de schrijver aange
klaagd van eenen dweep- en 
muitzuchtigen brief. Hij ver
liet daarop zijn Vaderland. 
ïn 1795 tot hét getal der in 
Holland door het Fransche 
leger aangehouden» uitgewe
kenen behoorende, werd hij 
door PXCHEGEU, met onder
scheiding en eene soort van 
eerhied behandeld, welken 
hij in <üe omstandigheden 
weinig had kunnen verwach
ten , ja zelfs weigerde hij een 
rijtuig, hem door dien veld
heer aangeboden, wijl zijne 
lotgenooten in hetzelfde voor-
regt niet konden deelen. Op 
een ellendig vaartuig ging hij 
met hen scheep. Te Altona 
geland, begaf hij zich naar 
-^«»e^le«,envandaarnaar&-
geland, alwaar hij overleed. 

N 

B0NNARD(BERN l̂aDtIS, lid? 
der van), den 22 Octóber 

*1744 te Sémur en Auxois, 
in het Fransche Dep.* Cóte~ 
d'or geboren, en in 1784 
te Para's overleden, Wasi 
eerst Officier der Artillerie, 
daarna Kolonel der Dragon
ders, en eindelijk tweede 
Gouverneur der kinderen van 
den Hertog van Orlèans. 
Men heeft van hem: ver
schillende Gedichten (Poé-
sies), 1791, in 8.™ en een 
aantal StuMen voorkomende 
in den Franschen Muzen-
Almanak. BONNARÖ was 
zacht, beminnelijk, zonder, 
aanmatiging; hij sprak wei
nig in gezelschappen. » Als 
dichter, zegt x.x HARPE, 
Was hij van eene goede school, 
en behoorde hij tot het kleine 
getal dergenen, welke goede 
verzen hebben weten te ma
ken." Hij heeft zuiver en 
sierlijk geschreven; maai; 
zijne uitdrukking zon dich-
terlijker hebben kunnen zijn. 
Men haalt vooral zijnen Brief 
aan ZEPSIRINA , en die aan 
eenen van het leger terug» 
komenden vriend aan. De 
Heer GARAT heeft eene korte 
Levensschets yan BONNARD 
in het licht gegeven, 1785, 
in 18.«o a ö * 

BoNNATERRE (De Abt P . 
J.) te Saint-Geniez in het 
Dept.£ Aveyron, in 1752 
geboren, legde zich op de 
Natuurlijke historie toe, en 
bragt het ia dezelve zoo 

n 3 
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ver, dat hij zich in dat vale 
veel roem verwierf. Hij bë? 
paalde zich,voornamelijk tot 
dat gedeelte, waarmede zich 
de beroemde D'AUBENTON be
zig hield, en voltooide zijn 
werk. Volgens het Systema 
naturos van LÏNÏWBÜS , gaf 
hij eene natuurlijker lijst 
der geslachten en soorten in 
het l i ch t , welke de dierfa* 
miliè'n uitmaken, en rigtte 
zijne verdeeling Baar den 
graad van beschaving i n , 
Waartoe men alstoen gena* 
derd was. Hij heeft zijn 
Werk in de Encyclopédie 
méthodique medegedeeld, en 
aan hetzelve den titel gege« 
ven:. Tableau encyclopédi-
que et méthodique des ir o is 
règnes de la, nature {Alge
meen en, methodisch tafereel 
van de .dHe «•#**»: der na
tuur). Deze lijst in, in ver
schillende deelen gesplitst, 
waarvan elk onder eenen af
zonderlijken iitel j ëen bij
zonder onderwerp bevat. ;Zoo 
handelt het eene over de 
Vogelbeschnjving (arnitho* 
logie}, het andere over de 
Beschrijving der Visschen 
(whtyologie), het derde over 
de Imectotogië enz. Deze 
verschillende deelen zijn van 
1788 tot 1792, met platen 
$?• ï n 4»tQ waarop men het 
ttaatiwkeurïge afbeeldsel der 
ineesfe dieren ziet, in hel: 
licht verschenen. De Abt 
BONNATERBE Verliet Parijs bij 
«et begin der onlusten van dé 
ötrtwenteling,. óm zich naar 
Z'jn departement te begeven, 

alwaar hij in fa& onderdoa 
van 52 jaren overkl, Behal
ve de boven vcrmelde%raee< 
ne lijst, heeft men vankn: 
1-° Notice histonqwmle 
sauvage de l'Aveijron (k-
'sc/iiedkimëg verslag ielré-
keiijk dm wilde m Au}-
rmh 1801, in 8.™-i'; 
Fiom du DépurtM»t è 
VAveyron (Mm « M 

Departement der Amm} 
~ 3.° lllémoires m lv'• 
culture, labotmi^1 f' 
toire naturelle (^ 
ningen over:de f»** 

lijke historie) w$m 

bleven. 

ga*»0.- ïïiWr r 
der,?'e n t ó V » i n a % ? n ' 

« u s l l 6 t l werd bij to* 
helzen, « ^ fcoH* 
Overste * ^ ^ t ij 

aan &}emL bij ***' 
Zaanlheden,die

 overp 

geven. l g • ^ ondetj 

van Opper Y ' ^ . 

had « W ^ " * 

men 
van van u- » beSCJ 
schiedkundige 

de 
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taak. Hij werkte aan de 
Geschiedenis van het Bisdom 
Mouanen, waartoe DÜPLES-
SIS slechts de inleiding had 
in het licht gegeven. Dit 
was het werk van de nog 
overige levensdagen van Du-
FLESsis, die zelfs den tijd 
niet had om hetzelve te vol-
tooijen. Zijn werk werd aan 
I E Noro overgegeven, die 
eene* Algemeene geschiedenis 
van Normandgë) in gereed
heid bragt. BONNAÜD over
leed te Saint-Germain-des-
Prêsi den 13 Mei 1758, 

BoNNAUD (JoANNES BAPTIS-
TA), ging, na uitmuntende 
studiën te hebben gemaakt, 
in de Maatschappij der Je-
suiten, in welke h i j , tot 
aan derzelver vernietiging 
verbleef. Na den dood van 
MONTAZET, Aartsbisschop van 
hij on, werd hi j , onder den 
Heer »E MARECEUF, deszelfs 
opvolger, (5root-"V'ik«ri#t va 
genoot het volle vertrouwen 
van dien Prelaat. Hij on
derscheidde zich voor en ge
durende de omwenteling door 
verscheidene goede werken, 
waaronder eene Verhande
ling over den burgerlijken 
Hiaat der Protestanten, 
die, ware dezelve gevolgd 
geworden, den staat zoude 
gered hebben. Het ïs voor
namelijk dit geschrift, het
welk "diegene, tegen hem 
in het harnas joeg, welke 
hem op den 2 September 
1792, in de kerk der Kar* 

N 

N. m 
melieten de martelaars-kroon 
verschaften. Zijne uitge
breide en zeer verscheidene 
kunde, evenaarde zijne wel
sprekendheid en redekracht. 
Hij was het, die in zijnen 
TARTUFFM épistolaire, het 
bedrog der Brieven in het 
daglicht stelde, welke CA-
KACCIOLI, onder den naam 
van CÏIEMENS XIV. fabri
ceerde , waarin hij de slink-
sche bedoelingen, eener 
schijnheilige wijsbegeerte 
ontsiuijert, welke de ver-
valscher er in ontwikkeld 
had; eene taak, welke Pa
ter RicHAttD, in zijn Pré' 
servatij' contre les Lettres 
etc. {Behoedmiddeï tegen de 
Brieven, enz.} en andere 
schrijvers, reeds vervuld 
hadden, doel* met mindere 
ontwikkeling en uitgebreid
heid. Nog heeft men hem ta 
danken: 1.° Kéclamation 
pour l'égïise Gallicane (fVe-
dereüching voor de Galli-
kaansche kerk), tegen de 
inbreuk op de kerkelijke 
goederen en de vernietiging 
der tienden, door de zich 
noemende Nationale vergade
ring besloten, Parijs 1792? 
in S.vo; een geleerd werk. 
— 2,°MjERonoTE, historiën 
du penple hèbreu sans Ie 
$avoir{HEROjaoTirsgesc7ded-
schrijver wto Gods - volk, 
zonder het te weten) , laat
ste uitgave, Parijs en Be« 
mngon, 1824, in gr. S.w 
Eene soort van Bijlage tot 
het werk van GOÈBIN DU 

n 4 
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ROCHEB, en naar aanleiding 
van eenige papieren van dien 
schrijver zamengesteld. Er 
komen gezigtspunten in voor, 
die de Geschiedenis der fa
belachtige tijden volkomen 
waardig zijn- Zie Journal 
Historique et lilt. 1 Dec. 
1790, bladz. 518, en het 
artikel GUÉRIN. — 3.° Dis
cours a lire ou conseil en 
présence du Boi {Rede om 
den raad in tegenwoordig
heid des Konings voortele-
zen) ,1788, in §.w ; e enè 
scherpe hekeling der Prote
stanten en de leerlingen van 
Port-Royal. 

BONNAT (KAREL FRANCIS-
CIJS. Markgraaf DE) , Pair 
van Fr/mkrijk, ih 1750 uit 
eene oude Nivernesche fami-

^ent dxen tijd tot p l a a t s v c r -

Tangend afgevaardigde van 

de^taten-Gfeneraal benoemd, 
nam im geene zitting in de 

jergaderxng dan na het ont-
mS Vn le? H e ^ D E D A -

vergadering verkozen, deed 
-m zijn héSi, 0 m z i c I l b « 

alle partyen bemind te ma-
Ken, en werd door de ver
gadering verkozen, om zich 
S r ™ toning te begeven?, 

•g*«einde Z. M. te tedan-
W» vopr de vermindering, 

Ij welke zij in de begrooting 
II der burgerlijke lijft jebragt 

had. Den 5 Julij WO op 
nieuw tot hetvoorzittewhap 
beroepen, verdedigde hij de 
ministers' en voornameliji 
den heer de MONMORK, 
met het Dep.' van buiten-
landsche zaken belast, en 
sterk beschuldigd, bij gele
genheid der aanvrage Joot 
Oostenrijk gedaan om .«• 
nen doortogt voor zijne Iroc-
pen over hetFranscbegrrf-
gebied. 'Dea'3. Ori^f 
hetzelfde jaar wk* 
verdediging op ziek I n 
wachten, in hen*'1 '* 
den heer CBMBOV» Iwe» 
diffd, van door getal**»* 

v o o r z i g ^ ^ ' ^ S 
daden « > £ ' r a n , „ 

te hebben S^fJ^ 

^aaI tt
t t i ï i l , beüa^ - , 

•hi zich teg?„u.1er pfies-

tiara,' d i e °Pe" «-elkem« gen waarnamen,̂  

om den ce.drderGeesW 
]i khèid aftelegge0 ,bv.|ïf 
geren, ^ . S t d f 
gunnen P ^ J * de * 
woede bloot f f f^^e t -
heid der zwakken Vver-
de en in het n » ^ e„ 

gadering * * ' i < f 
h a r t s togtehjk^n i j l ? . ) l . 
wekte. *>en ^ 
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door het Comité van naspo-
ring beschuldigd, kennis te 
nebben gedragen van het ver
trek des konings , die, te 
Varennes aangehouden, reeds 
weder naar Parijs werd te
ruggevoerd , eindigde de 
Markgraaf DE BONNAY^ een 
uitgebreide regtvaardigings-
xede met deze woorden: »In
dien de koning mijnen raad 
had gevraagd, zou ik hem 
dit vertrek hebben afgeraden; 
doch indien hij mij verkozen 
had, om hem te volgen, zoo 
Herhaal ik , dat ik aan zijne 
zijde zou gestorven zijn." 
Gedurende de opschorting van 
het uitvoerend gezag in han
den des konings in Junij 1791 
schreef DE BQNNAY aan de 
vergadering: » Dat zijne 
grondbeginselen het hem tot 
eene wet maakten, zich voor 
den oogenblik aan de beraad
slagingen der vergadering te 
onttrekken." Dit even zoo 
achtenswaardige nlfc ffltofedigè 
gedrag verwierf den Heer DE | 
BONNAY de algemeene achting | 
der weidenkenden, die zon
der onderscheid van partij de 
eer aan al diegene weten te 
geven, aan welke dezelve 
toekomt. De bezigheden van 
den Hecï DE BOXNAY bepaal
den zich niet enkel tot de 
Staatkundige werkzaamheden 
der vergadering. Hij ver
vaardigde , tijdens dat. het 
eerste Commxtté der naspo-
wngen, een geregtelijk on
derzoek in het klooster der 
AnnndaieS deed, om zich 

N 

te verzekeren, dat de ex-
kanselier BARENTIN , niet bij 
zijne zuster, de abdis vaii 
dat klooster, verborgen was , 
een dichtstuk la prise des 
anonciades genaamd, waar
over er te Parijs veel ge
sproken werd, en dat niet 
van dichtvuur ontbloot was. 
Den 1 November 1792 bij 
de nationale Conventie aan
geklaagd, als een der hoof
den van den uitgeweken a-
del, en die in verstandhou
ding met derizelven stond , 
zoo werd er een onderzoek 
in zijne woning bevolen, en 
de Minister van Binnenland-
iche zaken, BOLAND DE LA 
PLATIÈRE, herigtte de Con
ventie, dat de Commissaris
sen in de woning van DE 
BONNAY paketten hadden ge
vonden, waarop deze woor
den geschreven waren; om 
na mijnen dood verbrand te 
worden, zonder dat er eenig 
spoor van overblyve; ik ver
zoek zulks uit eerbied, aan 
de overledenen verschuldigd. 
De Heer MERMN van Douai 
drong er vruchteloos op aan, 
dat het verlangen van den 
steller van dit opschrift, 
mogt geëerbiedigd worden; 
maar ïn dien tijd werd er 
door de Revolutionnaire 
dweepzucht, en de verschrik
kingen, die dezelve volgden, 
niets meer geëerbiedigd: in 
ditgeheimzinnigepaketwaan-
de men eene zamenzvvering 
te zien, en na hetzelve aan 
het Comnuté van algemeene 
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veiligheid • te hebben gezon
den, om zulks te openen, 
vernam men;van deze Com
missie, dat de papieren, 
welke men in het paket had 
gevonden enkel familie ge
heimen behelsden. Geduren
de het verblijf van LODEWIJK 
XVIII . te Warsc/ian, heeft 
de Markgraaf DE BONNAY , bij 
dien Vorst de bediening van 
geheimschrijver waargeno
men , en heeft denzelven op 
eenige zijner reizen verge
zeld. Bij de herstelling der 
BOURBONS, tot gevolmagtigd 
Minister van Frankrijk bij 
het hof van jDenemarkenbe» 
noenid, is hij gedurende de 
honderd dagen waarop BONA
PARTE den troon van Frank 
TW'k weder bekleedde in 
frankrijk gebleven. Bijko-

waardigheid van Pair verhe
ven, heeft de Markgraaf DE 
BONNAY zich steeds aan de 
Constitutionele grondbegin
selen m den minsterielenzin 
gehecht getoond, tot dat hij 
M 1825, door zijne talrijke 
vrienden betreurd, overle
den ÏS. 

•-.. BONNE of BONNA, eene boe- || 
«*• tut het Lombardijnsch-
^enetiaansch, gewest Val-
tehne, hoedde hare scha
pen, toen zij Werd ontmoet 
door PETRUS BRUNORO, een 
Jeroemdparmesaanschkrijgs-
wian.' Daar deze officier i» 
fcUon£e meisje levendig- i 
% d en txotschheid ontdekte, | 

zoo nam hij haMmede, liet 
haar een mannelijk gwaad 
aantrekken, om te pre! (e 
rijden, en hem op jaj te 

. vergezellen, en op.eewta 
wonderenswaardige if., 
kweet BONNE zich van dit 
taak. Zij was bij Brasno, . 
toen hij de partij van Jea 
graaf FRANCISCUS SFOBIU, 
tegen ALFONSUS, koning ra» 
Napels koos, en zij volgde ; 
hem, toen bij tot dendieMt 

van koning; AwWWi V i 
nen eersten meester, Wt' ! 
keerde. BONNE tfi^f j 
gèns voor h a r e n * * . 
bii den VenetiaanschenJ , 
naat, de « r j ; 

eene jaarwedde van^ 

diensten ewogen, J Jffl 

echt. • J* J ï ^ on»»" ' 

scheidt zfl , Venetia-

* » a e n tK^r 
nen, tegen*wj\ MilaM' 

kasteel van £ h. 

dezelve, ter v e « a ï t o . 
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als zij er vertoefden, de 
Turken hetzelve niet kon-
nen bedwingen. BRUNORO 
overleed te Negropont, al
waar hij met de grootste 
eerbewijzen begraven werd. 
BONNE naar Venetië terug-
keerende, overleed onder 
weg, in 144.6, in eene' stad 
van Moren twee kinderen 
uit hun huwelijk nalatende. 

BONNE (RIGOBERTUS) , hy-
drographisch ingenieur, bij 
de Fransche marine, in 1727 
geboren, heeft een aantal 
aardrijkskundige kaarten, en 
zéér gezochte atlassen in 
liet licht gegeven. De voor
naamste derzelve zijn; 1." 
Atlas tot de Aardrijkskun
de van JJAcnoix. — 2.° 
Kleine Zee-Atlas der Fran
sche Misten. ,-— 3.° Atlas 
voor de wijsgeerige geschie
denis van RAY$AL. — é° 
ld. voor de Encyclopédie 
méthodique* — 5.Q lè* voor 
de Aardrijkskunde van den 
Alt GRE^MT. — 6.° Kaart 
van de Golf van Mexico. 
Zijn beste werk is de Noord-
Amerihaansche NEFTUNUS , 
in 18 kaarten. BONNE is in 
1794 overleden. 

BoNNEAü — ZieMlRABIION, 

BONNEGORSE, een Fransch 

en LatïjnscH dichter, te 
Marseitle geboren, consul 
van Frankrijk, te Qroot-
Cairo en te Saiïde, overleed 
in 1706. Men heeft van hem. 
Gedichten, Lei] den, 1716, 
in 12.vo BOILEAU plaatste een 
zijner werken (la montre 
d'amour), uit onrijm en dicht
maat bestaande * onder de 
verachtelijke boeken, BON-
NECORSE wreekte zich daar
over, door een dichtstuk in 
tien gezangen de Lutrigót 
genaamd, dat een plat keer* 
dicht van den Lutrin was. 
BOÏLEAU beantwoordde het
zelve door het volgende punt
dicht. 

Venez PKADON et BONNECORSE, 
Grands écrivains de même forcqj 
De vos vers recevoir les prix: 
Venez prendre dans mfes ecrits, 
La place quevosnomsdentandent. 
LINIKRE et PJERRIN VOUS attendent. 

BONNEFONS (JOANNES), een 
Latijnsch dichter, in 1554 
te Clermont in Auvergne ge
boren , oefende te Bar-sur-
Seine den post van algemeen 
stadhouder uit. Onder alle 
nieuwe dichtwerken, zijn zij
ne JPanchuris en zijne Pha-
leuMsche (*) verzen in den 
smaak van GATULIUS, wel-
lïgt diegene, welke het on
gekunstelde penseel van dien 
oude het naaste bij komen. 
De gedichten van BONNEFONS , 

OGriehsche of Latijnsche verzen van 5 voetmaten als 
van eènttcee lettergrepige, één drïeling, en drie trochce-
l T k e n e tail8efn eene korte lettergreep). Dezelve wer
den uidm genoemd naar derzeher uitvinder PHALAIROS, 

V e r t a l e r . 
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vindt men achter die van 
BEZA , in de Parijs che uit
gave van dien schrijver van 
1757 in 12.vo Ook bestaat 
er nog eene uitgave derzel-
ve van Londen, 1720 en 
1727, in 12.vo BONNEFONS 
overleed in 1614, eenen zoon 
nalatende, die ook met roem 
de Latijnsche dichtkunde be
oefende. 

BONNEFONS (AMAELE), een 
Jesuit, te Riom, in het Fran-
sche Departement Piiy de 
Home geboren, is de schrij
ver van verscheidene stich
telijke werken, welke in 
hunnen tijd zeer gezocht wer
den, de voornaamste zijn: 
1.° I'Année Chrétienne (Het 
Christelijke Jaar), 2 'dl.1* in 
l2.vo __ 2.° Vie des $aints 
{Leven de* MeiM&mnl» 2 dl.» 
in 8.vo enz. Zijn stijl is 
flaauw ên onnaauwkeurig. 
Hij overleed te Parijs, in 
1653. 

BONNEPODS ( P E T R U S ) , al
gemeen overste van de con
gregatie van de priesters der 
Christelijke leer , en bestuur
der der gestichten van wel
dadigheid der stad Parijs, 
i n 1805 overleden, onder
scheidde zich door zeldzame 
ta lenten , in het vak van het 
openbaar onderwij s , alsmede 
door het oprigten van een 

•j, groot aantal gestichten zijner 
o rde , en Verdiende de deel
genoot der werkzaamheden 
van den Abt SICCAKD te wor
den. 

BONNER (EDMÖS&Y Bisschop 
van Londen, verWd zich 
in den beginne aankKar-
dinaal WOLSET, werl ver
volgens kapellaan van RH-
BRIK VIII.,- was een zijntr 
werkzaamste agenten in de 

.zaak zijner echtscheiding, en 
in de veranderingen, weifee 
hij in de Anglikaanschekerk 
maakte; vervulde onderschei
dene zendingen, bij de horen ( 

vmEomeyWeenenJaf' ' 

E&ppenkze» »*>*$*? i 
terugkomst tot Sisdf « : 

Bisschop van J M * J 

drift voor de mwffe.W aan den dag, en vefe J 

draagzaamheid w f J ' U 

neer^«?°f f l
t e i herstel 

sloten, o v e r i g efrfe 

onderwerping JeD 

h e i d eens Cwtf^fcn* 
neeft.vanh^,; * 

in 4.£0 en anflei jie * 
o r e r onderweg; ^ 
tijdsomstan<hghea 

f e n ' ' wet* 
BONNET ( I A W * 5 > ^ 

in 1644 ë^lUxmt 
taaimeester b J j M . ! , ^ 
Men heeft van b» 
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toire de la musique et da 
ses effets, depuis son ori
gine jusqu'a présent {Ge
schiedenis der toonkunst en 
derzelver uitieerkselen van 
het ontstaan derzelve tot op 
het tegenwoordige tijdstip), 
Parijs, Cahors, 1715, 'sGra-
venhage, 1743, 2 dl." in 
IS.vo Ia de laatste uitga
ve vindt men de vergelijking 
der Fransche en ïlaliaan-
sche Toonkunst, doorLECERF 
DE VIEVILLE; een werk, het
welk niet zeer op prijs wordt 
gesteld, en dat zulks ook 
niet verdient: de schrijver 
legt in hetzelve geen groot 
lewijs aan den dag van be
kendheid met de beide toon
kunsten. Door het behan
delen van zijn onderwerp heeft 
BONNET de verdienste gehad, 
de loopbaan in dat vak te 
openen j hij is later nage
volgd , en overtroffen "door 
BMNVILW, en KAÏ.KBRSNNKR. 
— .a.° Hittoire générale de 
la danse sacrée et profane 
{Algemeene geschiedenis van 
dengewifden en ongewijden 
dans), Parijs 1723, in 12.vo 
Dit werk, hetwelk in den 
tijd veel gerucht maakte, en 
dat vooral zeer belangrijk 
scheen, is later ook over
troffen geworden door de wer
ken van CHAUZAC en den abt 
DUBAS. BONNET is in 1724, 
in zeer godsdienstige gevoe
lens overleden. 

B«*NET (KARET,), een be
roemde natuurkenner den 13 
iuei 1720 te Geneve uit eene 

Fransche familie geboren, 
welke zich aldaar in 1572 
gevestigd had, energenoeg-
zanm in aanzien stond, om 
de eerste posten van dien 
kleinen staat te" bekleeden. 
BONNET werd door zijne ou
ders voor de regtsgejleerdheid 
bestemd. Daar hét Schouw
tooneel der natuur (Specta-
cle de la natuur) van PLU
CHE hem in handen was ge
vallen, boezemden deze voor 
de ontluikende jaren zoo uit
lokkende leesoefeningen, 
hem zulk eenen vurigenlust 
voor de Natuurlijke Historie 
in, dat hij aan dezelve al 
zijne oogenblikken toewijd
de. Zijne familie , die vrij 
wel met de goederen der for
tuin bedeeld was, meende 
deze neiging niet te moeten 
tegenwerken. BONNET gaf 
zich vrijwilliglijk en met 
eenen zeldzamen ijver aan 
dezelve over. van het 
Schouwtooneel der natuur 
ging hij tot de werken van 
BÉAUMUR over. Op eene uit
stekende wijze, met eenen 
waarnemenden geest begaafd, 
was hij naauwelijks 20 jaren 
oud, of hij maakte zeldzame 
en belangrijke ontdekkingen 
omtrent de boomluizen. Hij 
deelde dezelve aan den Heer 
BE REAuaiURmede, die met 
bewondering, de pogingen 
en de vorderingen van dit 
ontluikend talent beschouw-
de, en reeds vooruitzag wat 
IUREI, BONNET eens zoude 
worden. Van dien oogen-
blik af, ontstond er tusschen 
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den jongen Naturalist, en 
het beroemde lid der akade-
niie, eene briefwisseling, die 
voor den eerste een nieuwe 
spoor slag w a s , en er kwam 
tüsschen beide eene vriend
schap tot Stand > die door 
niets verzwakt werd. Om
trent dien tijd gaf ABRAHAM 
TREMBLEY 'i ' de landgenoot 
van BONNET, zijne waarne
mingen in het l icht, over 
de weder voortbrenging der 
veelvoeten door insnijding-
BONNET vermoedde, dat de
ze eigenschap op andere soor
ten zou kunnen toegepast 
worden; hij deed proefne
mingen., op 'zoet- water-wor
men , die hem zeer wel slaag
den. Het plantenrjjk trok 
alstoen oók zijne aandacht; 
maar zijn gezigt, door het 
aanhoudendgebfiïk van het 
mikroskQop aanmerkelijkver-
Zvvakt, dwong hem reeds in 
den ouderdom van 3,5 jaren, 
zijne oefeningen totroorwer* 
pen te bepalen, die het ge
bruik der oogen niet ver-
eischten. Zijne ziel , die 
zich alstoen,' om zoó te spre
ken, in zich zelve terug
trok , oefende zich in hare 
eigene vermogens. Hij on
derzocht derzelver werkin» 
gen, beschouwde de opkomst 
en den voortgang derzeïve, 
en volgde de uitwerkselen, 
die hij als Resultaat ont
dekte. Hij spoorde den voor
ledenen en toekomstigen 
staat der bezielde Wezens na, 
en zich in zijne gedachten 
boven de natuurlijke voor

werpen verheffeiiita,verdiep* 
te hij zich in eenew&eve-
rïe én godsdienstige Wea* 
natuurkunde, tot welke, de 
Wel bestuurde beoefening k 
natuur steeds geleidt. Ni« 
dat verscheidene zijner denk
beelden niet zonderling wa
ren. Men heeft beweerd, 
dat sommige derzeïve «het 
materialismus geleidden ,* 
dat andere de grondbeginse
len van dèn godsdienst»' 

trent de m e n s c h e p 
heü tegensprak»; J 
BONNET is omtrent J J * ; 

.punten zoo dmMM 
, Left in zijne *«J« * ! 
: zegevierende , ^ K . I 

uit «9f leVfn
Sgde gesd* 

vermelden. *' €nffef 

denis ZK £W\* 
l£en, is t%e^ 

ïïbfde^^ 

H%2 tot Vneigi^fj 
Hoewel z i j n e ' ^ - l M ^ 

x$m ge*°onten' 
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de zorg der publieke zaken 
strookten, had hij echter niet 
gemeend deze eer te moeten 
weigeren, en » hij bragt zegt 
een zijner geschiedschrijvers, 
in die vergaderingen, dien 
geest van vrede en verzoe
ning, welken de godsdienst en 
de ondervinding inboezemen." 
Zijne grootste en eenigste 
reis was van Genene naar 
Roches, ïn het kanton Bern, 
om een bezoek bij zijnen 
vriend HALLER afteleggen. 
In den ouderdom van 36 ja
ren was hij met MejufvromV 
MARIA S E ' U B W E , eene 
vrouw vol van verdiensten, 
uit eene der achtbaarste fa-
milïë'n van Genève geboren, 
gehuwd; hij liet bij dezelve 
geene kinderen na. Hij was 
lid van bijna al de Akademi-
ën en andere geleerde maat
schappijen van Europa, en 
overleed den 20 Mei 1793. 
De Heeren DE POUH,*.* , DE 
S.VUBM3RK, A.KSPACH, en nog 
andere hebben zijne lofrede 
uitgesproken. JOANNES TREM-
BLEY, zijnkweekeïing, heeft 
zijne Levensgeschiedenis en 
die zijner werken, in het 
licht gegeven, Bern, 1794, 
m 8.vo BONNET heeft nage
laten: 1.° Traite d'insectolo-
gie, ou obsermtions sur les 
pucerons, et sur quelque* 
etpèees de vers d'eau douce 
f]Hi, coupes par morceaux, 
re'leviémient aulant d'ani-
«tanx etimplets (Entomologi-
*che Verhandeling, ofwaar-
nemi}>gen mer de boomlui-
*e» en eenige zoet-water-

voormen, die, in stukken ge
sneden, even zoo vele volle
dige dienen tvorden), 2 dl.n 
in 8.vo, Parijs, 1745, in het 
Hoogduitsch vertaald, Malle: 
1773. — 2.° Recherches sur 
Image des feuilles dans les 
plant es et sur quelques au-
ires sujets relatifs a la vé-
gétation (Nasporingen over 
het 'nut der bladen in de 
planten, en over eenige an
dere onderwerpen, betrek
kelijk de gr oef ing der plan
ten) , in 4 . t 0 , met platen. 
Gottingeh en Lei/den, 1754, 
in het Hoogduitsch vertaald -, 
Erlangen, 1762, i n 4 . t o _ 
3.° Essai de psychologie, 
ou Considérations sur lés 
opèrations de l'ume et sur 
Véducation, aüxquelles on 
a joint des principespïdliso-
p/dques sur la CAVSE PRE-
3HÈRE et sur son effetf 
(Psychologische of zielkun
dige proeve, of Bespiegelin
gen over de werkingen der 
ziel, en de opvoeding, ge
volgd door wijsgeerigegrond
beginselen over de EERSTE 
OORZAAK, en derzelver uit
werksel), Londen, 1754, in 
het Hoogduitsch vertaald, 
1773. — 4.° Essai analytï-
quesur les facultês, dè re
ine {Ontledende proeve over 
de vermogens der ziel). 1760 

»-4.w.,-1769 in s -vo / in h e t 
«oog- en Nederduitsch ver
taald. — 5.0 Considérations 
sur les corps organisés etc. 
{Bespiegeling van de bewerk-
tutgde ligchamen), Amster-
flam, 1762, ^ d L n i n S . v o , 
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herdrukt in 1768; inhetlta-
liaansch en Nederduitsch ver
taald, Franeker 1774,2dl.« 
— 6.° Contemplationde la 
Nature, {Beschouwing der 
Natuur), 1764. Van dit 
werk heeft de hoogleeraar 
KOOPMANS , eene Nederduit-
sche vertaling bezorgd, met 
aanhangsels en bijvoegsels 
zoo van hem zelven als van 
den. hoogleeraar VAN SWIN-
DEN verrijkt, Franeker 1764, 
3 dl.n. jn 8.VO. — 7.° Pa-
Zingénésie philosophiqiie, ou 
Idees sur l'état passée et 
sur l'état futur des êtres 
Divans, etc. (Wij'sgeerige 
zielsverhuizing•., of denkbeel
den over den verledenen en' 
toekomstigen staat der le
vende wezens, enz.), Gene-
ve , 1769, 2 dl.n in 8.vo,in 
het t iwg*»**,* vertaald -
Zürick, 1769. Van dit stak 
ziet alleen het laatste ge
deelte , over 'smenschen toe
komenden staat, in het Ne
derduitsch het licht: hetzel-

' ve is naderband afzonderlijk 
en met eenige verandering , 
door BONNET uitgegeven, on
eer den titel van Recherches 
philosophiques sur les preu-

••;'• ves du .Christianisme ifVijs-
\ : geerige nasporingen over de 
, bewijzen des Christendoms), 
i van welke de Hollandsche 
i ^ r t a l e r , tegelijk met de 
i aanteekening van LAVATER'S 
l Hoogduitsche uitgave, zich 
\ bediend heeft.—8.° Verschil-

( lende Memoriè'n, voorkomen
de in de verzameling der A- il 
Jfademie van wetenschappen II 

van Parijs, en inkt natuur
kundig dagblad van tan Abt 
Rosipi. Al de werl« van 
KAKEL BONNET, zijn in me 

' volledige uitgave vereenigl, 
NeufcMtel, 1749, 8 dl.' 
in 4 .» , en 18 dl11 in 8.™ 

|'; BONNET (THEOPHIHIS) een 
; geneesheer, in 1620 te Bi-

1 neve geboren, en overleden 
in 1689, wordt als de schep
per der pathologische ont

leedkunde beschouwd, «f6 

wetenschap, weto/a«/df 
! roem van MoRGAGStWttó" 

genmkt. Zijne — * \ 
werken zijn: i> * . 
medicorm,2ë^l 

: 1679 herdrukt.- * « j 
rintlms medicus extm^ , 

ven. -~ ,,' o $n in tol-, 

gestegen, j n d i ^ , ^ 
fevredenheden ' .„ .<&•. 

Wogen W*»
 J 
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land in 1706 te verlaten, 
om in den dienst des kei
zers te treden. De minister 
CHAMIMIART liet hem den 
24 Januarij 1707 veroordee-
len, om onthoofd te wor
den. Toen de keizer in 
1716 den oorlog aan den 
Grooten-Heer had verklaard, 
deelde de graaf van BONNE-
VAÏ, , in den roem, welken 

5rins EÜGENIÜS tegen de 
'urken behaalde. .Hij gaf 

bewijzen van dapperheid in 
den slag van Beterwaradin, 
wanneer hij generaal-Majoor 
des legers was. Slechts 
twee honderd manschappen 
van zijn regiment rondom 
zich hebbende, vond hij 
zich door een talrijk corps 
ïanitsaren omsingeld, tegen 
welke hij met de verb.azend-
ste onversaagdheid vocht. 
Eindelijk van zijn paard ge
worpen, en door eene lans
steek gekwetst, werd hij 
door de paarden vertrapt. 
Zijne soldaten vormen da
delijk door hunne ligchamen 
cenen schutswal voor hem. 
Bijna alle komen er bij om; 
tien slechts ontsnappen er 
aan den dood, rigten hun-
? e n veldheer op, en dragen 
«öa in zegepraal naar het 
overwinnende leger. Hij 
w erd tot luitenant veld
maarschalk benoemd. Daar 
"'.i 2ich in 1720 zeer on-
Towzïgtigljjk ten opzïgte van 
Prxa*E06ENius, en de mark- , 
gravin DE PBMÊ, echtgenoot© 
w l , ™ algemeenen bevel- 1) 

hebber der JYederlmdm, had 
uitgelaten, zoo verloor hij 
al zijne bedieningen en werd 
tot de gevangenis van éétt 
jaar veroordeeld. Zoodra hiv 
in vrijheid was gesteld, ging 
hij naar Turkije, in de 
hoop van zich eens op het 
huis van Oostenrijk te kun
nen wreken. Hij omhels
de de leer des korans, en 
werd tot Pacha van Roum-
IUoïRomaniè', veldheer der 
Artillerie, en eindelijk tot 
topigi-bacïri benoemd. Hij 
overleed in 1747 in den ou
derdom van 75 jaren, door. 
de voorstanders der sekte» 
welke hij had omhelsd, on
danks zijne waardigheden, 
gehaat en veracht. In den 
oorlog van 1737 kon het hem 
nooit gelukken een bevel-
hebbersehap te bekomen ; 
het Oitomanisch mistrouwen: 
hield hem altijd in mindere 
graden; in zijne Gedenk
schriften beklaagt hij zich 
hierover bitterlijk. Bij C e n e 
zijner Turksche vrouwen liefc 
hij eenen zoon na, eerst den 
graaf DE ! i TOUR, e n i a t e i . 
«SOMMAN genaamd die hem 
in zijnen post van topigi-
lacU

n opvolgde. De graaf 
van BONNEVAI, bezat genie. 
vernuft en moed, mÜar hif 
was hekelend i n z j j n e „ e l 
spekken, eigenzinnig in 
zijn gedrag en zonderling in 
zijnen smaak. Zijn leven 
Was eene aaneenschakeling 
van buitengewone omstan
digheden» In Frankrijk vo-

o 
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gelvrij verklaard, kwam hij 
echter te ' Parijs, om al
daar openlijk in den echt te 
treden. Ofschoon hij een 
Muzelman Wi»s geworden, 
bekreunde hij zich echter 
even zoo ïnin, om de leer 
van MAHOJVÏEB als om het 
Evangelie. Hij zeide, dat 
Jijj enkel zijne slaapmuts 
•voor eeneti tulband had ver
wisseld. Zijne vrouw, uit 
het huis van BIRON, is in 
1741 in Frankrijk kinder
loos overleden. Zijne Ware 
gedenkschriften en zijne 
nieuwe Romaneske gedenk
schriften, zijn te honden, 
ïn 1755 3 in 5 dl." in 12.1™ 
gedrukt. 

BöNNEVAt. (RENATUS D E ) , 
te Mans geboreii, en in de 
«««amASr̂ miarij 1760 over
leden r behoort m aeïTrang 
der mindere schrijvers 'en 
middelmatige dichters. Hij 
heeft verscheidene, werken 
ïn onrijm en dichtmaat na
gelaten, onder welke wij 
zullen aanhalen: !.° 3Io-
MVS , au cercfe des Bieux 
(MOMVS, in den kring der 
goden). — 2.° Réponse aum 
paradoms deVabbê desFoW-
WAm'ES{Antwoord op de pa-
radosce stellingen van den 
ébt DBS FONXMNES). ~ 3.° 
Crïtique du póëme de la 
Menriade (Eekeling van het 
gedicht de Henriade) 4.° 
GritiqUe des lettres phüo-
sophigiies (Hekelingderwijs-
geerige 'Brieven). Elémem 
fWmatim {Grondregelen 

der opvoeding) m, 

BONNIEU D'ARCO \JUVGB)I 
eerste president denton-
kamer van Mon1pellkr,vxi 
door het Departement te 
Hérault, tot afgevaardigde, 
bij de wetgevende vergade
ring én bij de conventie be-
noemd. Hij stond tij « • 
ve met geestdrift, de Kef» 
blikeinsche partij voor, es 
werd i» 1797 als gevolmag-
'tigdè minister naar V " 

de vredes-ondMMnneu'r 
met lord M A M E S B ^ » 

nen, aftebreien. mg 

Te o n d e r h a n d e l e n ^ 

M , « » ^ l&ÜfcSÏaa 

n a d f ? ï ? l ) en28Af 
jzigtigUJ* 7 M dooronlf 
1799. * £ %**&*! 

Het dankba e JBj, 
! ^elde e e»Se

d e z en «J 
gedachtenis ^ n

 fge¥aard| 
S g ^ d o i t l d ° e f j i 

^ » met «J ^ j * 
gedekt, « f t . » *-J 
genomen, e n ^ j 6 ^ 
Joepjng der « ^ 
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sident voor hen zoude ant
woorden; Wraak! BONTER 
ivas een vriend der letter
kunde; hij is de Schrijver 
Fan Recherches Mstoriques 
et poliliques sur Malte (Ge-. 
schie.dr en Staatkundige na-> 
sparingen over Maltha), 
1798, in S.vo , 

' BoNNI$RES (AiEXANDER Jü* 
JE-iüs BJENEDICTUS DBJ , advo-
kaat bij het parlement van 
Parijs, in 17 50 t&Grancey9 
in het Fransche Dep.1 €öte~ 
d'Or, geboren. Hij verwierf 
veel roem door zijne talen
ten en zijne welsprekendheid, 
en was een waardige kwee* 
keling van den beroemden 
POTHIER. De graaf van Ar-
tois benoemde hem tot zijn' 
raadplegend advokaat, be
windhebber van zijn huis , 
en verkreeg voor hem de or
de vaa dm heiligen MiCHAëi,. 
Bijna was hy het «lafttod&r 
der moorden yan September 
1792 geweest. In 1796 tot 
114 van den raad der vijf
honderden benoemd, zoo de
den zijne standvastigheid en 
fcijiie grondbeginselen hem de 
vogelvrijverklaring van den 
18 Fructidor treffen. Na ver
loop van cenïge jaren kwam 
«il in Frankrijk terug, en 
overleed te Parijs in De-
«erwber 1801. 

^ONXIVET. — Zie GIOÜF-

P°»Ï«;ASTI,E (JOANSES), een 
O 

Engelsen wiskunstenaar, in 
1746 te Witclinrch, in het 
graafschap Buckingham, ge
boren. Bij beoefende de wis
kunde te honden, en was? 
onderwijzer der kinderen van 
den graaf van Panfret, een 
van Welke thans de generaal 
FERMOR iS. BoNNXCASTM » 

' was niet alleen een uitmun
tend wiskunstenaar; hij was 
daarenboven met de Fransche , 
Italïaansche en Hoogduitsche 
letterkunde volmaakt welbe** 
kend , en sprak met zeer vele 
gemakkelijkheid deze heide 
eerste talen. Toen de op
voeding zijner kweekelingen 
voltooid was, verkreeg hij 
den leerstoel der wiskunde 
in het koninklijke Collegie 
van Woolwicïi, en hij onder
wees gedurende veertig ja
ren. Hij heeft een groot aan
tal werken nagelaten, die 
-Zeer. gemeenzaam geworden 
en in al de scholen van Groot-
Brittannië verspreid zijn. 
Hij is te houden in Ï821 
overleden. Men heeft de 
volgende werken van hem in 
het Engelsen: 1-° Gids voor' 
de leerlingen in de reken
kunde, 11.e uitgave, 17SÖ— 
1S11. •— 2»° Inleiding tot'de,, 
kunst om U Meten, en le~ 
oefenende meetkunde •> 1782, 
in 12.mo — 3»° Inleiding tot 
de algemeene rekenkunst of 
algeira 1782, in 12.0° — 
4.° Inleiding tot de sterre-
kunde, 1786, in S.vo — 5.0 
Grondbeginselen der meet» 
kunde tan EVCLIDËS* 1789,-»' 

0 2 . . . , ; : *' 
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• in 8.vo — 6,0 'Algemeene 
geschiedenis der wiskunde, 
naar het Fransch. van BOSSÜT , 
38Ó3, in 8.vo _ . 7>° Ver
handeling over de vlakke en 
klootvormige drie/toeksmer 
ting, 1806, in 8.™ — 8«'° 
Inleiding tot de rekenkun
de, die het eerste gedeelte 
eener Volledige wiskundige 
verhandeling uitmaakt, 18103 
in 8.vo — 9»o Verhandeling 
over de stelkunst, 1813, 2 
tÜI.n in 8vo . 

. BONOMÏ of BONOMO. ~ - Zie 
BONHOMO. 

BONONI (A to ï s iu s ) , een 
Sicilïaan, vrij heer van Mon-
te-Franco en ridder, weïd 
«e Palermo geboren, Hij was 
«iet uitmuntende hoedanighe-

aa 'nz ïén lp^os ten geraaïctel 
M 1526 werd hij koninklijk 
schatmeester, in 1566 ? ka
pitein der stad Palermo,- en 
in 1573, Bewindhebber der 
koninklijke Domeinen. Hij 
ï e t *|- Palermo ter eere van 
den H. NICOLAAS eene kerk 
houwen, e n stichtte een 
gooster voor de Karmelieten. 

'f*y Overleed te Palermo den 
J 6 Junij 1574 en werd in de 
f erk VJln den H. NICOI.AAS 
begraven. Er bestaan eenige 
ltahaansche dichtstukken van 
hem., waardoor hij zich als 
een zee* goede dichter doet 
kennen, 

_ BoNONU (BAÏ.THASAB B E ) , 
to-rnhrm- uï t een adellijk 

geslacht gesprotm^Ueelt zich 
evenzeer door zip> fcnnde 
als door zijne betogen 
in zijne geboortestad otfer-
scheiden. In 1602 zond -aj 
hem, om den hertog van Fe-
ria, nieuwen onderkoping ria, nieuwen onderpjung 
van Sicilië, geluk te gaan 

iwenschen, en hij had het 
geluk in zeer horten tijd zij
ne gunst te winnen, en»«» 

i bij de overige staatsdienaars 
bemind te maken., Hijheefi 
grooten lof verdiend doof flJ-
ne godsvrucht en #«'ttüa" 
dadigheid jegens * • * : 

Men weet ook, ^ %
hl J , 

eene vermogende «8» j 
geordendegeestelyton * 
deunde, welke * - k J * ; 
dienst der zieientoewg 

door voor hen te J W £ 

pe eum^lf. DeCember 

1 6 2 5 p l / f j t heeft van 
beweenden. W ^ h : j . 

Diseritttoi» */f. ^ 2.' 

smnonem^éW-

ditationije\«1;eo0* 

et ogni ^eJZére' 

t%maUirif.<AV»' 
4.° Ceremomaje*l&0,-* 
trits.senator Sg0*u 
6.' J)el Ut"1* a 
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Conté et altri Titoli della 
Sicilia* Deze beide laatste 
werken zijn nog niet gedrukt, 
en staan onder het opzigt 
der overheid van Palermo 
in de Bibliotheek der Vaders 
Jesuiten. 

BONOSIUS (QUINTUS) , de 
zoon van eenen redenaar, 
werd in Spanje geboren. Na 
zijn' vader verloren te heb* 
ben, ging hij onder dienst, 
en kwam tot den post van 
stadhouder van keizer PRO-
BUS in Gallië* Hij liet zich 
in 280 tot Ctssar in zijn De
partement uitroepen, terwijl 
PROCULÜS, in Germanië den-
zelfden titel aannam. BONO
SIUS werd gevangen genomen 
en in 281 opgehangen. PRO-
BÜS, die van dezen overwel
diger zeide, dat hij veeleer 
geboren was , om te drinken, 
dan om te leven, zeide bij 
het zien van zijn lijk: i» Dat 
liet geen opgenangcttTKah, 
maar eene ilesch w a s . . . . " 
PROCUIIUS onderging dezelf
de straf. Deze was evenzeer 
aan de vrouwen als BONOSIUS 
aan den wijn verslaafd. 

BONOSIUS , een Romeïnsch 
veldheer, werd. onder voor
wendsel van oproer, door 
keizer JUMANUS veroordeeld, 
°w onthoofd te worden; 
•"•aar eigenlijk was zulks, 
Ml hij van het Labarum 
h e t kruis niet wilde wegne-
ïf ej * | a t KONSTANTIJN er op 
nart «<J»Q schilderen» De 

O 

O N . 613 

wreede staatkunie van dien 
geveinsden vorst, deed hem 
altijd in de strafoefeningen 
tegen de Christenen bevolen 
gewaande redenen aannemen. 

BONOSIUS, Bisschop van 
Naïsse in Mysië, randde 
even als JOVINIANUS , de eeu
wigdurende maagdelijkheid 
van de Moeder - Gods aan. 
Hij beweerde, dat zij na J . 
C. wiens Godheid hi j , even 
als PHOTINÜS, loochende;, 
andere kinderen had gehad; 
zoodat de Photinianen sedert 
dien tijd Bonosiërs werden 
genoemd. Hij werd veroor
deeld in de kerkvergadering 
van Capita, in 391 verza
meld , om de scheuring van 
ANTIOCHUS te doen ophouden. 

BONOSIUS. —••- Zie BENE-
JMCTUS I . , Paus. 

BON - RECUEII, (JOZEF D U -
KANTI »E) , Priester van het 
Oratorium, de zoon van ee
nen raadsheer bij het par
lement van Aix, zijne ge
boorte s tad , te Paryé in 
1756 in den ouderdom van 
93 jaren overleden, heeft in 
het Fransch vertaald: de brie
ven van den heiligen AM-
BROSIUS 3 dl.n in 12.™o, met 
de Psalmen door THEODORE-
TUS verklaard, den heiligen 
BASIMUS en den heiligen 
JOANNES CHRÏSOSTOOTS , 7 
dl.n i n i2,mo Zijne vertalin
gen zijn naauwkeutig, en zijn 
stijl vrij zuiver. 
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BoXSEnvs ( ADRIANÜS ) of 
BONZEB JANSZ werd in of 
omtrent het jaar 1533, te 
Gouda, uit een onbekend ge
slacht geboren. Hij volbragt 
zijne studiën te Leuven-
WALVIS is in zijne Beschrijf 
ving van Gouda van gevoe
len , dat BÓNSERÏ-'S, een copi-
ist van den beroemden Vi-
GLIUS was. Dit weet meri 
zeker, dat hij Deken en Pas
toor te Middelburg geweest 
a s , en na de overgave van 
die stad aan Prins WiiiiEM 
I . naar Xperen in West-
Vlaanderen vertrok, vanwaar 
hij in 1583 te Gouda terugV 
keerde; vandaar begaf hij 
zich andermaal naar ïperen , 
alwaar hij tot aan zijnen dood 
in 1590 de priesterlijke be
diening waarnam. Kort voor 

voor b ehoeftige godgeleerden 
gesticht. . 

BoNSERus(Wii,EfeM)j mede 
te Gouda geboren, van waar 
% "aar Italië t rok, en in 
1581, te Bologna hoogleeraar 
in de regten werd. Te Rome 
zijnde was hij de schrijver 
van deri Kardinaal van N A -
VARRE. Het reizen eindelijk 

•moede, keerde hij naar Gouda 
terug, en begaf zich in den 
echt met de dochter van den 
burgemeester ROOZENDEEL , 
en overleed in 1(503, 

JBomi (LELIO), eenFloreu-
tJjnsch edelman, letterkun-
Tëtn m ^gtsgeleerde» in 
* w « geboren, kanselier der 

ft orde van den ht%n STE« 
PHANUS , lid der Bkentjjn-
Sche Akademie. MenWft 
van hem: 1.° AhkMs 
lessen. — 2>° Verhnieh$ 
over de siaartsierren, ei 
3-b Leerrede voor den goe
den vrij dag, te Florence ver-
eenigd',1560,in8.v» 

BONSI (JOANNESBAMISW]» 
Kardinaal te FhrenceaW 
uit een adellijk geslacht ge-
boren. Door HEM* j | 

van Bezimlmf^ 
handelde hij h ^ J Ï 
•dien vorst metMiBiAD* 

en overleed te .JU»»** \ 

te Morencei*^£>* 

*° ^ K e dbouwkundel 

<*der M S e o u Ï V A S * de b o m t i tn s t m u n r ïn deze laats J ^ a a n l ^ 

eene menige «i 
stukken. 

' BONTK (HÜÖO ^ t n v f 

een geieeru ' ^ a l««« 
eenblgunst^ V S de geleerdheid b^ r v a 3 r j . 

gen van W ^ é * 
waarvan -»y. 
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zijne begroeting van Nido-
iiMs DE GASTRO , bij deszelfs 
aanstelling tot eersten Bis
schop van Middelburg. ' In 
zijne Vaderlandsche Histo
rie VII. Dl. bladz. 26 noemt 
WAGENAAR hem HUGO BONT , 
doch in de registers van Zee
land vindt men HÜGO DE BON
TE. Hij overleed te Ant
werpen. 

BONTEBAI. (NICOLAAS 3Mh-
CHHXSZ) , weleer secretaris te 
Zevenhuizen, één der zamen-
aweerders van den beraam
den moord aan Prins MAU-
IUTS (Zie StATius — OLDEN-
BARNEVEI.D, MAURITS). Van 
hem wordt gezegd, dat hij 
tot uitvoering van het feit 
twee duizend guldens ver
schaft had. Hij werd te 
Rotterdam den 3 Julij 1623 
daarover onthalsd. 

BONTEKOE (CORNEX.IU«) , in 
3627 te Alkmaar geboren, 
was doctor in de geneeskun
de , raad en lijfarts van den 
keurvorst van Brandenburg, 
en hoogleeraar in de genees
kunde te Frankfort aan de 
Oder. Onder de geleerden 
van zijnen tijd stond BONTE-
*OE als een voorstander der 
wijsbegeerte van DESCARTES 
bekend. Zijne schriften heb
ben zijnen naam voor de ver
getelheid bewaard. De voor-
*>a«nste derzelvé zijn: I«° 
^tyndeling over de the. — 
*' 'nrïiandeling over liet 
zevende «f klimmende jaar. 
r~ *yne gezamenlijke werken 

werden te Amsteïdam, in 
1689 in 4.«> in het licht ge
geven; BONTEKOE overleed te 
Berlijn in 16S5. Zijn af
beeldsel is door A. HALWEG 
in het licht gegeven. 

BONTEKOE (WIIAEM Us-
BRANDSZ), te Hoor» geboren, 
maakte zich beroemd door 
zijne reizen, en voornamelijk 
door die, welke hij in 1618 
naar Oost-lndiè' ondernam. 
Op den 28 December van dat 
jaar stak hij in zee, met het 
schip Nieuw-Hoorn van hon
derd vijftig lasten, van alles 
wel voorzien, onder andere 
inhebbende 50,400 Realen, 
van achten, en met 206 zie
len bemand, zijnde ook van 
twee kleiner schepen verge
zeld. De eerste moeijeljjk-
heid clie hem wedervoer, 
was dat hy den 4 Januarij 
1610 door eenen zwaren storm 
beloopen werd, die tot den 
19.den aanhield. Na lang suk
kelen en vele ongemakken, 
den 19 November, op de 
hoogte van 5$ graad, omtrent 
de Straat-Sunda, gekomen 
zijnde,; trof hem een jammer
lijk ongeval; de Botteliers-
maat volgens gewoonte met 
de pomp brandewijn zullende 
tappen, had eene kaars bij 
zich en liet ongelukkiglijk 
eene vonk in het vat vallen; 
waardoor de brandewijn vlam 
vatte en het vat van een 
sprong. Het brandende vocht 
liep onder in het schip tus-
schen de steenkolen, die ook 
in kanj geraakten, en zulk 
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eenen zwarfen damp te Weeg 
bragfeu, dat velen,' die ér 
bij kwamen stikten; vervol-» 

, ' gens geraakte de brand in 
de olievaten, en van daarin 
de kruidkamer; dit deed het 
schip, waarop nog 119 per
sonen waren, (daar er negen 

' en zestig met de boot de vlugt 
hadden genomen) in duizend 
stukken springen. Kapitein; 
BONTEKOE werd van het ver
dek in zee geworpen", zwaar 
gekwetst r hebbende, twee 
wonden aan hét, hoofd en 
armen en beenen Zo.0 ver
lamd , dat hij dezelve niet 
kon bewegen. De schrik* 
door den val ïn het water 
veroorzaakt, deed hem tot 
zich zelven komen. Eerst 
geraakte hij óp een stuk hout, 
^ g f " » op een wrak, waar-
boot gered werd. Tweeden 
aeventig personen vonden zich 
bijeen j die van het schip ge
red waren ; hun geheele voor
raad bestond/ ïn zeven of 
acht ponden brood; geen wa
ter dan hetgeen uit den He
mel legende, noch geweer', 
noch zeilen, noch jkompas , 
«och iets dat hun hoog noo-
«ïg. was, bleef hun over; hun 
eemge hoop was de kunde 
van hunnen kapitein, doch 
deze^was niet instaat, hun
nen honget te stillen, die 
van dag tot dag toenam. De 
Voorzienigheid zond hun ee« 

nige zeemeeuwen , en inden 
uitersten nood eenjge kleine 
vhegende visschen, die zij 
met de handen konten ran

gen j dan ook diltadeniet 
lang. Niet minda Aevig 
werden deze ongetó%a 
door dendorstgekweld. ha-
migen dronken zeewater,»' 
dere hun eigen water; m-
andere kaauwden eenen ko
gel; met e> woord deta-
ger en dorst kwelden te 
zoodanig dat.zrj hetno* 

: tige besluit namen, d»F 
gens te dooden en t e » 
BONTEKOE verzettem** 
zulkeene kracht aa*f< 

stel verwierf;• l f » v \ 
tiid ontdekten z!)«nmJ; 
^ond eiland, «anjeJJ : 
van Summêm^ ! 
h ik verversing w™T 

Ten, en «enl? n « « W 

men i « A T vloot VM^ 

Yuaw»-„e]ijkt,dig'-

door de » g " . Bo^« 
noemd, ^ a d

r ; e a r .6e< 

verhaal van f ° fy * 
gedaan, * f j % ^ 
schip voorzie»1'J\,Tf<' 

• Aa v loo t%r A A| i# 
naar de vw i , ^ 
die zich % a 
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JËilatutett iegan de Spanjaar
den verdedigde. Na gedu
rende den tijd van twee ;ja-
ren verscheidene kleine bin-
nenlandsche reizen gedaan te 
jhebben, werd hij niet de 
vloot van C. REIJERSVANDEK 
Gou naar Sinagezonden, om 
te beproeven, of hij zich ook 
meester kon maken van Ma-
cao of eenige andere eilan
den van üePiscadores. Bij 
Fomosa, over den weg van 
Japa.ilj bouwden zij een fort; 
ook stremden zijden handel, 
die de Sinezen van Cochin-
china op de Philippgnsc/ïe 
eilanden met de Spanjaarden 
en Portugezen dreven, en 
maakten met die volken een 
verbond ten voordeele der 
Compagnie, dat echter kort 
daarna door de ontrouw der 
Sinezen verbroken werd. Toen 
BONÏEKOE deö tiji'ftafllïUgê-
diénd, waarvoor hij zich ver
bonden bad, gevoel*» tój-gwe-
nen lust, om zich op nieuw 
te verbinden; maar verkreeg 
op zijn verzoek ontslag en de 
vrijheid om naar Batavia te-
rug te keeren. Daar geko
men zijnde, deed hij nog ee
nige kleine togten, en ver
kreeg eindelijk van den Gou
verneur GARPENTIER verlof om 
*aat het vaderland terug te 
«•eren. Als kapitein van het 
*«iip Eollandia vertrok hij 

'* in gezelschap van de 
*cn«*en Gouda en Middel-
?"r? Wie beide op reis ble-
v!"}r» a w i 6 Februam 1625 
ÏÏL ^ ^ en na vele te-
Bötópoeden ia het doorstaan 

van zware stormen, liep hij 
den 15 November van dat 
jaar Texel binnen. Het be
langrijke en naïve Journaal 
qf de gedenkwaardige Beize 
uanBo$TM£OE, Amsterdam, 
1681, in 12.°, door hem «el
ven geschreven, en waaruit 
deze schets grootendeels ont
leend i s , ïs mede in het 
Fransch vertaald; enBANCA-
REÜ , in de voorrede zijner 
uitmuntende Coïlection abré-
ffée des voyages etc. 12 dl.»* 
in 8.vo pi, en kaart', Pflw#'#, 
1808 — 1809. zijnen lezers 
een denkbeeld willende ge
ven van de gevaren die onop
houdelijk de zwakke sterve
lingen bedreigen, welke de 
onmeetbare zeeën doorkloven 
en de afgrijsselijkheden», 
Waarmede eene schipbreuk 
vergezeld g a a t , "; willende 
schilderen, voert BONTEKOE , 
al» «en waarheidminnend rei
ziger en schrijver sprekende 
in , en laat hem te dien ein
de zijn deerlijk ongeval i n 
de nabijheid der Straaf-Sun-
da verhalen, 

BONTÊMS (MARIA-JOANNA DE 
CaaTiiLON), echtgenoote van 
PETRUS HENDRIK BONTEMS, 
oud schatmeester der krijgs-
benden, werd te Parijs i n 
1718 geboren, en overleed al
daar in 1768. Zij bad van 
de natuur eenen zeer hevalli-
gen geest ontvangen: eene 
uitmuntende opvoeding ont
wikkelde de kiem van den-
zelven» Zij was de vreemde 
talen meester, en met al de 

http://Japa.il
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fijnheden harer moedertaal 
hékeni. Aan haar heeft men 
de vertaling in, het Fransch 
van het Engelsche dichtstuk, 
de Jaargetijden te danken, 
J759, in 12.m<> Deze zoo 
dikwerf herdrukte vertaling 
is even zoo naauwkéurig als 
sierlijk* : 

BoNTIUS (GERARDUS), CeA 
groot geneeskundige en zeer 
geleerd wij sgeer, in 1536 
te Rijswijk, geboren. Keeds 
vroeg werd hij door zijnen 
vader naar Scnooti/póven ge
zonden, om aldaar de Ëa-
tijnsche taal te leeren, en 
van; daar naar JLeu^en, om 
zich'itt, £e geneeskunde te 
doen onderwijzen. Na zich 
aldaar eenigen tijd opgehou-
%^. tehebben, vertfbk hij 
naar imiïe7^TêrTaWa~Tot 
ïtoctor bevorderd zijnde, 
keerde hij naar Holland te
rug, en zette zich te Ley* 
den neder, om de geneest-
kunst uitteöefenen. Hij was 
een schrander en geleerd 
man, vooral zeer ervaren in 
de Grieksche taal, en in 
den omgang openhartig zon
der de minste verwaandheid; 
van de godsdienst-geheimen 
zeide hij , dat liet een ge-
ïuk<voor het menschdom 
was, dezelve niet te kun
nen begrijpen. Hij overleed 
te heijdm 4en lh Septera-

lt ber 15Ö9> fiomsfo is de! 
uitvinder eener soat van; 

pillen naat hem piUuhtar-
tam Bonlii genaamd, vel-
ker vervaardiging langen 4$; 
een geheim is gebleven. 

BONTIÜS (REINIER), raj 
van den voorgaande, in 15" 
t e ' M » geboren, f. 
niet minder dan zijn vader 
in de geneeskunde en in« 
Llenefvaren. Ookbektó 
de hijindieStaa,totaa 

:&**'#£*£' 

tenschap. «fl „ ^r.imnf 

nog'BllBS-liXiz , ~_ ~-

Uit talrijk ^ g j j ^ 
voortgesproten. ^J 
in 1820. 

BONZEB' 
-ZieBosf?" 

EINDE VAN «IET
 VIEBPE DEEI» 
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E E R S T E D E E L . 

Kol. lieg. Slaat hees: 
2 8 1748 1148 
2 25en26 HAOAU en bij-wijf ACAR en vrouw 
1 17 644 Bisschop van Verceil- 945 Bisschop van Vereelli 
1 21 bijwijf vrouw 
2 1 mutation nutation 
2 3—5 wederafstand der nacht- teruggang der even-

eveningen en over de* nacinspunten, en over 
verandering * de knikking. 

T W E E D E D E E L . 

2 24 de Styliter Stylites 
1 21 VALEIHUS ANDRÉ, (en , 

op andere plaatsen, 
waar die naam mede 
aldus gespeld ia) —> VALEIUUS ANDREAS. 

2 5?2 1528 1258. 

D E R D E D E E L 

ï 26 voerde "Voerden. 

De overige minder zins torende drukfeilen gelieve de lezer, 
uit aanmerking van den afstand der drukpers en hefcmoei-
jelijke aan de proef Correctiën van zulk een groot druk-
lorniaat verbonden, goedgunstiglijk te verschoonen en te 
verbeteren. 
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