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WOORDENBOEK. 

Bda 
Mtmnv (As«KMtt;i Itoëri» 
ï* m) , cth VfautiKdie sditij-
v*i> en ijenmticer tan kcï« 
» r IIHM»:.*'1!,, Ie Mrmqti 
$ti'lmm «» in WiGU ^vtile-
*k-nf hifttft xijncn «i»,«rt ïte-
Xüicmd gemaakt ém; U°h<e.l 
%-mé% on lid èsymituia tïi* 
HMU *t iumtmupmttikitm» 
imptmtorum, rr^um f ui*. 
J'nutg, Itm, in ft!. — !!." 
/•te Kmmï* et iapaMui, 
ÏM>ijèm» 163H» €t t 1*547'» »— 
3." Verkamkling mem* «fc 
JpittMtm*, Ifrupg*», 1010, in 
4.t°, wet nef£e.tic«i van 
1». VÖSSIW*. 

Jto<»N I l)4Mrr.1, «M. Aadbt 
Amerikaan» nït jVeèr&cSïi 
rtilïntt oorspronkelijk» al» 
waat I*|| 4'tne Itmdliocve ÏJC-
boniide» verliet dezi» 1'w-
viurie, ïr» lltltf» met vijf 
jiemttien, en ^mgeeneiridk» 
]iiHUli.tig in rffn K«;ISU van 
jKtntumij ojtrigten» «lie toen
maals nog woest en onlie-
wwnid wits; ln'jrigft» treem*, 
versterking on» welke de uit
gewekenen Moontfamigït 
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MMR&tt» fatwelfc thans »ïc 
iiMi« •ctntr Iduejjeude stad 
ïs» waan»» MIMN «te da 
yldilcr moei l**rïwuH'<l wor
den» JJij v<*ml xirh in d«* 
stclic in IS??*» %*}lkmim ge* 
veitïgd, had in mui legend» 
landerijen in }»rxït genomen» 
stïch het eigendom "dmeïvcs 
doen verxekcren, en \\m he» 
%mnm er eenfge uitgewe
kene I«miliettiii.0jUcneiuLn9 
dit* dagelijks *ïis Jmvwïkïn^ 
aijner klein» Ivdonïo %er« 
meerderden» In net JK'tW* 
JtoHiMif'MasnziM km men 
lexen, W lif? de nanvaJfcft 
der Indimdic vnlk«i*mmen. 
iir̂ gng- •pfigiti;ii,...tMU j U f t TiTtr* r " " " 

' stö&ridë~o¥min«cn' bewon
derd werd, wist aftewcren, 
en de uitwring van st.JJn 
wlan wet ccue KtrtndoKfî -
lield te vervolgen, welke een» 
tanen liet. gemeen verh»iruc 
xië verrxndt. Alm wachtte 
yJjnen ouderdom «f, om do 
règten «eonitoraoeken, welke 
ïnj «J> d« door lieni vrucht-
ïmnr gemaakte landerijen 
had ï *cn Kcl«*k v»n *>«"»»«« 
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lïteifc was 'de oorzaak van 
zijn ongeluk. Op den oogen-
bl ik , waarop hij de vruch
ten van zoo vele Moeiten 
plukte, in eenen te ver ge
vorderden ouderdom, om 
eene nieuwe loopbaan te be
ginnen , werd deze man, 
wiens werkzaamheden en 
volharding- eene burgerTcnJOTT' 
verdienden, van alles beroofd 
en tot armoede gebragt. Daar 
Jijj de banden, welke hem 
aan de Maatschappij verbon
den , als verbroken beschouw
d e , :zoo nam hij van zijne; 
bloedverwanten en vrienden 
een eeuwig afscheid, drong 
zeer .diep in de onafmeetba-
x&. en, naauwelijks. bekende 
gewesten ^ tvaajrdöor de Misr. 
souri, stroomt? en bouwde: 
zich eene hut aan den.oever, 
dier rivier. Volgens het be-
r%t wjgan;_ eenige ,;: Indianen 
woonde zyn zoon bij hem, 
en de meeste bevestigen, 
dat hij geen ander medege
zel had, dan een hond, en 
sijn zoon. . Hij leefde aldus 
tot in den ouderdom van 
J^SerdanSO jaren ^ met zijn 

de, Tegeir^êT^einïïe van 
het jaar 1822, of in het be
gin van 1823, vond men 
hem dpod, in eene knielen
de; houding, zijn geweer op 
eefieïr boomstam gesteld en 
afgerigt. Degene, diedeEö-
mans van JAMES FBWMOBE 
COOPER gelezen hebberig zul
len welligt in BOON het voor
beeld, van een zjjner belang-

, rijkste personen erkennen. 

BöONAERT, — Zie BoNAERW 

BOQNAERTS ( O J M V I E R ) of 
JBONARTIUS, een Jesuit, te 
Iperen in 1570 geboren, en 
in dezelfde stad den 23;Oc-
tober 1655 overleden. Er be
staat van hem: 1.° Over de 
instelling der canonieke ge-

-TpïïêWrmrmk^im en 1634, 
in 8.vo Er komTeén voor
stel in voor, door ALEXAN-
DER VII . veroordeeld. — 2.°-
Overeenkomst der weten
schapmetMtgeloof \ 'sGrar 
venhagey 1,665, in-'4**9 r?~ 
3*° Commentariën op deh 
Mcclesiasticus ," An twerpen , 
1634, in fol, — ;4.°Cfim-
nientariè%op„fflsTHEB,KevL* 
l ek , 1647, in fol# Deze 
Werken Worden zeer op prijs 

; gesteld. Dezelve, zjjn in het 
iSatijn,, en in een én vrij zuï-

. veren jstijl geschrevent 

BooNE^TÏACóBirsT^ïerdë; 
Aartsbisschop van meclelen, 
werd ' d ë n j l ^October V^' 
te Antwerpen geboren»- # 0 5 
vader, KAREI. BÓONEN, van 
MSL van den J t a a t t a n Bra-

werdVtoen hij deze waardig
heid aanvaardde, te Brns-
selvergeven, waaromzichzjj-
rie moeder, GEERTRUIDA VAN 
EETVELDB met haren zoon te 
Keylen met de woon. ging 
vestigen, Aan het collegia 
het Varhen te Leuven- stu
derende , werd hij in Ï589, 
de vijfde uitgeroepen. In 
1594 werd hij licentiaat in 
beide regten, en heeft een i-
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ge jaren als advokaat geprac-
jtiseerd. In 1604 den Gees
telijken staat aanvaard heb
bende, werd hij onder dee-
dele kaïionieken aangenomen, 
van" MATTHIAS HOVÏÜS, tot 
officiaal, door de provinciale 
Synode van 1607 totregter, 
en door de Synode, der dio
cese van 1609 tot examina-
toF synodalis verkozen, en 
tegelijk benoemd om depro-
curatien en ontschuldigings-
brieven der afwezenden te 
onderzoeken» In 1611 tot 
geestelijken' raad vatt den 
hoogen Senaat van Meche-
lert en in 1612 tot deken der 
Metropolitane kerk bevor
derd, werd hij in 1617 tot Bis
schop; van Gtend verheven: 
van dezen stoel werd hij in 
1620 tot den Aartsbisschop-
pelijkèn zetel van Mecheleti 
overgebragt. In de eerste 
bijeenkomst der provinciale 
Bisschoppen onder BOONEN 
in 1623 gehouden , werd de 
Mechelsche Catechismus, ge-
lijk aezejve thans der jeugd 
geleerd wordt^ goedgekeurd 
en afgekendigd. tiaas&pu JSn^ife ^ ovpülayeringjeft f o 
werd te Antwerpen in 1623» • — --•••-- "-.»»•—* 
voor de eerste maal in druk 
'gegeven, bevelende BOONEN, 
dat deze Cathechismus voor
taan alleenlijk in zijn Bis
dom en suffragane Bisdom
men zou moeten gebezigd 
worden. MATHUS HOVÏÜS, 
de voorzaat van BOONEN, had 
in de provinciale Synode van 
1607 reeds een en Catechis
mus doen ontwerpen, die 

ook sedert' dien tijd werd 
gebruikt, tot dat,de tegen
woordige, naar deaanteeke-
ningen van H. -VAN CUIJOK, 
Bisschop van Roermonde e« 
de verbeteringen van J» SÏAt,-
DERUS, -Bisschop" xan Ant
werpen ,* gelijk blijkbaar 
?5-S*S*wÖBiForpen en inge» 
yoerd wera^Rr^ggwerd de 
Fransche yertalingTToooipden 
Aartsbisschop goedgekeurd. 
Deze Mechelsche Catechis
mus j zegt WAVRANS XVÏI . 
Bisschop van Iperen» onder
scheidt zich dqor deszelfs: 
gezag, door de voortreffelijk
heid en kortheid der leer, en 
door de gemakkelijke en; nut
tige verklaringswijze, waar
om dezelve dooï allen waar
dig is geacht, om goedge
keurd en aangeprezen te wor
den. Behalve deze korte leer 
der Kerk wegens de geloofs-
en" zedepunten:,~zjjn in den-
zelve die punten wat breed
voeriger uiteen gezet, wel
ke -voornamelijk door dekefc-, 
ters dier ty den aangejs**a 
Werden, als over de *eilige 
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ver dé eer aahïë H. Maagd » 
het eeren der beelden en re-
likwiën, over de aflaten, o'-' 
ver de goede werken enz. 
Men heeft wel eens de aan
merking gemaakt, alsof t e -
Ie dier punten niet meer zoo 
noodzakelijk a«n voor den 
eenvoudigen gelóovige, om
dat de tijden veranderd zijn: 
hierin echter kunnen wij nietr 
instemmen, wijl de tegen-; 
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woordige Protestanten' met 
43e dwalingen ook meestal 
«Ie vooroordeelèn Hunner voor
ouders .overgeërfd hebben, 
welke in sommige, stukken 
nog tot èené aanmerkelijker 
hoogte geklommen zijn, Wen-
Schelijk ware het echter, 
«lat dezelve door een hooger 
gezag ïiaauwkeutigltÊgegistr, 
Van de ingeslopene feilen en 
misstellingen, door het dik-
wljfe herdrukken veroor-
jzaSkt, verbeterd en uitge
ven Werd: dit hebhen wij te 
Verwachten, zoodra het Con
cordaat tüsschen den H. Stoel 
«n het Nederlandsch gouver
nement, volkomen uitgevoerd 
zal zijn. Na deze eerste 
fcjjeenkomst, heeft BOONEN, 

' van 1624 —• .1631, nog ze
ven hijeenkomsten met zijne 
onderhoorige Bisschoppen 
gehouden, waarin de herder-
iïjke jjver, welkeTiembe* 
jzielde, op de duidelijkste 
Wijze, doorstraalt. Het za
kelijke dier bijeenkomsten, 
vindt men bij VANDM VÜLDE, 
Synop. inonuto, TV I I . 276 
^^284- , en breeder in des-

I n 1632 weTPö BdoM'me t 
«enige andere leden van den 
JStaat van Braband naar 
-sBage gezonden, om de 
hegonnëne onderhandelingen 
der bevrediging te voltrek
ken : dan de voorspoed 'der 
wapenen van de, Vereetiigde 
Provinciën was de rede, dat 
men na een jaar twisten met 
deze staten van Braband, 
even zoo ver was, als te vo

ren met de gouvernante ISA» 
BEM.A, aan welke de Ver-
eenigde Provinciën % hoog
hartig genoeg, verklaard 
hadden, dat zij noch met 
haar, noch met den koning 
van Spanje, maar wel met de 
staten van Braband in on-
dfrhfin^eling wilden treden. 

kSJijkëh uit
slag naar zijn iJisriraMerirsr 
gekeerd, hield zich BOOMEN 
onledig, om zijne kudde va* 
geestelijk nut 4e- zijn; öndëfc 
andere bevelschriften en ver
ordeningen, welke hij veel* 
vuldig aan zijne onderhoori
ge Geestelijken röndzond* 
verdient; eene lijst melding , 
welke hij in 1654 naar alle 
Pastoors zond, om op elke» 
vraag hem, antwoord te ge
ven, ten einde alzoo den 
staat Van> elk kerspel te ken
nen; door deze lijst, welk© 
uit drie of vier vellen druks 
bestaat,Telgen nog tegen
woordig de Pastoors des aarts- • 
hisdoms den staat hunner 
pastorijen en gemeenten open. 
Op deze wijze wordt aan hefe 
voorschrift van de Kérkver-
•jgajju.iiî iiiiii mmiv raas/ 
-AXTT. de reform. Cap.IIIi 
de visitatione Pastorum) 
doelmatig beantwoord. Na 
zoo vele trouwe diensten der 
Iverk;bewezen, werden de 
laatste levensjaren van den 

I «oogbejaarden Aartsbisschop 
door het al te beruchte Janse-
msmus verbitterd. Kort na 
net overlijden van; JMSËNIUS , 
zag iti 1640 te Leuven zijn 
AvetrsTWvs, 3 dl.n in fol. 
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het licht. Men was van de 
ïegfgeloovigheid des schrij-
vers zoo zeek overtuigd, dat 
vele der meest bekende god
geleerden te Leuven en el
ders dit werk den grootsten 
lof toezwaaiden. Het was 
dus géén wonder, dat de 

. Aartsbisschop op dezelfde^ 
wijise misleid', de doembulle 
van UBBANUS VIII. van 1642 
voor ondergeschoven hield, 
en dus dezelve in zijn dio
cese niet wilde afkondigen. 
JBopNEN en met heul den Bis- , 
schop vandend, ANTONIUS 
VAN TRIEST , zonden twee 
gezanten naar Rome, om de 
xedenen open te leggen, wei-
t e hen wederhouden hadden, 
om. de Bulle aftekondigen, 
en tegelijk vaardigden zij,, 
twee gezanten naar PHILIP-
a?us IV, koning van Spanje 
af, om 4e'afkondiging dier 
fcülle met zijn koninklijk 

•̂  gezag te verbieden. * Maar' 
4e koning gebood integen-
« e e l i è « besluit van den 28 
Februarij-lMS! , d a t d e b u l 

aangenomen itoest worden, 
hetgeen beide prelatein4»aw. 
starrig weigerden. INNOCEN.-. 
•TIÜS X . , de opvolger van 
URBANUS VIII. gebood toen 
nog hetzelfde jaar 1651 dat 
zij zelve naar Rome zouden 
komen, om in perspon hun
ne zaak te verdedigen: bei
de echter heriepen zich op 
Jlünne voorregten van Sra-
band, als daartoe niet ver-
pligt zijnde, terwijl hunne 
jaren m hun jswak gestel 

zulks ook niet toelieten. 
Waarom de Paus den 11 Mei' 
1655 hun deed aanzeggen, 
dat beide zich den kerkelij- , 
ken ban op den hals hadden 
gehaald, en zond den28 Ju-
nij daaraanvolgende twee 
breven, de eene naar het 
MetropoIJtaansch kapittel van 
Mechelen, de andere naar 
dat van St.'GüDUiA te Brus
sel, met verbod, om den 
Aartsbisschop tot eenïge 
geestelijke bedieningen toe-
tëlaten, en met gebod, om 
hei» buiten de kerk te we
ren. In deze moeijeïijkeom-
stan digheid " wachtten beide 
prelaten den uitslag dezer 
zaak op het kasteel van den 
graaf van URSEI. hiyHing-
ftene aan de Schelde af', van 
Waar BOONEN den, 5 Augus
tus 1654 eenen brief aan Zij
ne Heiligheid zond» waarin 
hij verklaarde, de bulle van 
BRBANÜS V I I I . , met de de
creten daartoe betrekking 
hebbende, zonder uitzonde
ring aantenemen , al zijne te
genkantingen opregfc te her-
in de gunst dés heiligen 
fctoels hersteld wenscht te 
worden. Middelerw|jl zond 
het Vicariaat van Mechelen^ 
een exemplaar der bulle van 
INNOCENTIUS X. van den 30 
Mei 1654, waarin de vijf 
stellingen van JANSENIUS ge
doemd worden, aan alle ka
pittelen, aan de universiteit 
van Leuven enz. , kondigt 
dezelve af j en gebiedt de-
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zelve ook aftekondigen. Ein
delijk begeeft zich de Aarts
bisschop, krachtens; eene 
Apostolische breve , naar den 
Internuntius ie Brussel, legt 
den 21 Octobervoor deszelfs 
kapel op zijnen kniè'n den 
eed af, van aan de bevelen 
der Kerk te gehoorzamen, en 
tvordt door den InternmttAm 
van zijne censuur ontheven. 
Hetgeen de Bisschop van 
Qend insgelijks gedaan had. 
Zeggen wij dus ter eere van 
BoONEN , Wat AtlGUSTINÜS in 
de zaak van den H.CYJPRIA-
NUS zeide, dat er nit men-
fcchelijke zwakheid wel een 
nevel opging, maar welke 
zijne opregte onderwerping 
doet verdwijnen; want of
schoon hij het boek van JAN-
SENIÜS anders aanzag, dan 
hetzelve werkelijk was, heeft 
hij echter niet opgehouden 
ïn de Catholijke eenheid te 
verblijven, (AUGUST, de lup-
tismo contra Donatisias.) 
BOONEN leefde nog een jaar 
na zijne ontheffing van den 
ban, en overleed den 30 
JunijJö55 te Brussel, bij
na g^-EJë^jrad. om, zijne 
diensten aan &exk en «Iaat 
bewezen voor altijd in zege
ning. 

al vermeld te worden, dat 
van den Czar PETER L van de 
Gzarin, van MARLBOROUGH, 
van den Prins van Oranje, 
van VAN HuysEN, enz. 

BOONEN (GASPARD) , broe
der van den voorgaande, in 
1677 te Kotter dam geboren j 

ten, en inaakte^Sï^jbi zjj-
ne geboorteplaats, aHmat 
hij in 1739 overleed, groo-
telijks beroemd. 

BOOT(EVERA.RDÜS) , in Ï575 
geboren en in 16Ï0 overle
den, Protestantscb. predi
kant te Utrèeht, heeft de 
Hervormde Catholijke van 
G. PERKINS , nit het Latijn 
in het Nederduitsch vertaald^ 
Middelburg, 1604, in 12.v° 

BOOT (GERARIWS) ," uit de 
familie van den voorgaande, 
in !604:J~tW'ffimn~cftëmgebo- y 
ren, was de geneesheer van 
JACOBUSÏ. , koningvanEnge» 
land, en is te Dublin in 1650 
overleden. Hij heeft nagela
ten : PHlosopUa naturalis 
'ë* ...$£&***«J»"»i *W*Min 'teil. 

J,H 

BOONEN (ARNOEDUS) , een 
Hollandsche schilders die 
vooral in het portretteren 
zeer veel roem heeft ver
worven , werd te Dordrecht 
in 1669 geboren en overleed 
aldaar in 1729, .. Onder zij
ne portretten verdienen voor« 

BOOT (ARNOMJUS) , broeder 
van den voorgaande,in 1606 
geboren, legde zich toe op 
de beoefening der geleerde 
talen en op de geneeskunde, 
welke hij in Engeland en 
Ierland uitoefende. Ook: was 
hij lijfarts van den graaf 
van LEICESTER, lö 1644, 
verpligt^ om Dublin, al-
waar hij zich gevestigd had, 
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te verlaten, begaf hij zich 
naar Parijs, alwaar hij zich 
geheel en al aan de letter
kundige werkzaamheden o-
vergaf, én in 1653 overleed. 
Hij schreef verscheidene wer
ken, om de onvervalscht-
heid van den Hebreeuwschen 
tekst, door Pater MOBIN en 

-JOANNES CAPPEJC aangerand, 
te verdedigen, -doch dezelve 
Jbragten hun weinig* nadeel 
toe. Pater I E LONG heeft in 
zijne BibliotJièque sacrée, 
blz. 290, verscheidene mis
slagen opgegeven, aan BOOT 
in zijne Animadverslones ad 
textum hebraicum,, Londen, 
1644, ontsnapt. Nog bestaat 
er van hem: Óbservationes 
medicce, Helmstad, 1664. 
in 4.*? Ook ̂ heeft hij me
degewerkt aan de door zij
nen broeder uitgegevene en 
in het vorige artikel vermel
de PUI. nat. et reformata. 

BOOT of BOATE (RICHARD) , 

f eneesheer der staten van 
erland m. een beroemde' 

kruidkundige,.gaf i n 1656 
de Natuurlijke Historie, vim. 
het koningrijk Ierland in hét 
ïicht, waarin zeer naar waar
heid vporgedragene ïiaspo-
ringen en aanmerkingen voor
komen, hoewel hij over zijn 
land en de inwoners van het
zelve als een lofredenaar 
spreekt. — In de Biogra-
phie ÜniverseUe, wordt deze 
BICHUID BOOT met GERAR-
DUS BOOT , den geneesheer 
des konings van Engeland} 
boven vermeld, verward. 

BOOTH. —«i Zie BARLOW. 

BOOTÜ (KAREL), Bisschop 
van Hereford, had te Kan
telberg gestudeerd, alwaar 
hij den doctoraleri hoedin de 
godgeleerdheid had ontvan» 
gen. Hij werd.vervolgens 
Aartsdiaken^ van Bucking-
Iiam, en k a n s e l s ^ y a n het 
prinsdom Wallis en einde
lijk den 30 Növemberl5l6, 
Bisschop van Hereford, en, 
heeft dien stoel 18 jaren en 
omtrent 5 maanden bekleed» 
Aan zijn huis te Londen had 
hij buitengemeen veel te kost
ten gelegd. 

BOOTH (JOANNES) , Bisschop 
van Exeester, den 20 Fe
bruari) 1466 verkozen. Deze 
Prelaat was een voorbeeld in 
het hestuur van zijn bisdom, 
en liet eenen zoo prachtigen 
prediks toel in ;zij n e kerk 
bouwen, dat dezelve voor 
den schoonsten in geheel En
geland gehouden werd. Ten 
tijde van de onlusten <l6s 
oorlogs, begaf hij zicli naar 

^ Y -r\ip^ ).»igA« Hij Hofs-
lèy, alwaarHhij den I April 
1478 overleed, en in de 
kerk van den H. CJCEMÈNS, 
te Londen begraven werd. 

BOOTH (LAURENTIUS)? aarts
bisschop van York, was de 
halve broeder van W I L U A M , 
dïe volgt. Bij werd den 25 
September 1457, Bisschop 
Burïiam; na principaal van 
hét Collegie van PEMBROCK, 
te fömiUlber§\ en kanselier 
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dér nniveïsiteit van die stad 
ie zijn geweest; vervolgens 
in 1472 kanselier van En
geland, en in 1476 aartsbis
schop van York. Hij kocht 
van NicotAAS STANLEË, het 
landgoed Badersey, bij Zon-

' den, en maakte van de hui
zen aldaar zijne woning. 
Waarna hij te Sotttwetli^lXr' 
Ï48Ö overleed. 

BOOTH (WïLtiAM), Aarts 
Bisschop van York, had te 
Jhonden gestudeerd, en zich , 
aldaar voornamelijk op de 
beoefening der bijzondere 
stedelijke voorregten toege
legd. Men kwam hem zelfs 
A&x post vah kanselier der 

• St» PAüLUS-kerk aanbieden, 
toen hij eensklaps tot den 
geestelijken staat overging. 
Hy werd daarop den 9 Ju-
lij 1447 tot Bisschop van 
Óonventri en tdchfield, en 
in 1453 tot aartsbisschop van 
York benoemd, welken stoel 
Jhij bijna twaalf jaren be* 
kleedde. Hij' had een bij
zonder vermaak in het bou-
Wen^vfin^ besteedde eene 

Bisschoppelijk paleis en de 
vergrooting van hetzelve. 
Op het einde Van zijn leven 
•brandde de hoofdkerk van 
York' af; men vindt echter 
niet vermeld, dat hij dezel
ve weder heeft opgebouwd. 
Hij overleed den 20 Septem
ber 1464, te Soulvoelt, al
waar hij ook begraven werd. 

beroemde geslacht van dien 
naam afkomstig, Raadsheer 
in den Hove van Utrecht, 
was een door zijne kunde 
in de Geschiedenis en de 
Oudheden van zjjn vaderland 
beroemd man» Hij heeft ee
ne beknopte beschrijving van 
TJïx&aJii vervaardigd. Oltt on-

er uelWPt»WiiaJjij^FTTiEVEN, 
in 1648 uitgegevenT^Jgatst 
te worden. Men vindt daar
van ook een' afzonderlijken.. 
druk in plano formaat, met 
de kaart er achter y en nóg 
een anderen bij JOANNES KAN-; 
NEUÏAN 1715, doch deze uit
gave is dóór de uitlating 
van geheele regels zeer ge
brekkig. Eener vollediger 
heeft de Griffier VAN DÉ• WA-; 
"'"" geplaatst, achter het 

BOOÏH (CORNBWS) uit heit 

derde deel van zijn Utrecht» 
Flaeaatboek, in hei vèr-
trouwen, zoo als hij zegt, 

| dat dit kort opstel, voort
gevloeid uitliepen van eer 
nen, schrijver, die in de 
kennis der Oudheden van 
dat Landschap doorkneed 
was, den lezer niet misha
gen ' zoude. -ïn het jaar 

sterdam herdrukt, en ge* 
plaatst achter de Kleine 
htichtze Chronicke, door 
JACOBVS MANSZVJW CORT-
GEEN VAN DEN GÓUOE, be
slaande daarin ruim 24 blz»n 
in 8.vo Dit gevoegd bij de 
oesc/trpving der stad tf-
treeht, door M.r VAÏ,ECTUN 
JAN BÜONDEEI., is in staat 
den lezer het heste licht 
ten, opwgte van die stad te 



B O O. — B O R. 13 

geven» mits daarbij gebrui
kende &&-UtrëcM$ehe jaar-
hoeken van K. BüRMAN, en 
dé Kerhel. Oudïu van die 

.'Stad.-.:' 

„Booz, de zoon van SAL-
;MON, trad, omtrent het jaar 
1175 vóór J . C. met RÜTH 

cjn den échtr bij w i e hij 
QBEV, den groot-vader Van 
PAVID, verwekte. 

Bon (PETBIIS CHRISTI-
AANSZ), werd te Utrecht $ in 
-1559 geboren, en was de 
zoon van ecnen artsenijmen
ger; in 1578 begaf hij zich 

.met ter woon naar Haarlem 
van daar naar 's Gravenhage 
en vervolgens naar Rijswijk, 
alwaar hij vier jaren door-
bragt, na verloop van wel
k e , hij Beverwijk tot zijn 
verblijf verkoos, vanwaar 
hij zich .L andermaal naar 
's Gravenhage hegaf, alwaar 
«*j zich in 1617 nog bevond, 
.** :**"O^S eindelijk naar 
Maarlem Wgkee rde . Hij 
was met gêem>. andere taal 
<Iatt zijne moedertaal «r**#p 
Fransen bekend, maar in dit 
gebrek kwam hij te gemoet 
door het lezen der beste 
overzettingen in die beide 
rjalenj. Van zijne vroegste 
-jeugd af had hij eene bij
zondere neiging voor de ge
schiedenis , en zijne vlijt 
om de waarheid derzelvena-
tesporen was bijna öngeïoofë-
lijk. Door de gedenkschrif
ten en aanteekeningen, wel
ke hem vele aanzienlijke 

personen verschaften» die 
in de zaken der Nederland-
sche Republiek waren be
trokken geweest, daartoe in 
staat gesteld, werkte hij 
voornamelijk aan de Geschie
denis van zijn vaderland. 
In 1595 gaf hij de drie eer
ste deelen van zijne Geschie
denis der Nederlanden K en 
in 1601 de :drie andere ïtt 
het licht. Men was met dit 
Werk zeer ingenomen.,; en 
daar de staten van Utrecht 
van, hunne zijde zoo veel 
mogelijk aan de volmaking 
van hetzelve wilden toebren
gen , vaardigden zij eene ver
klaring uit, waarbij zij al de
gene aanspoorden, welke in 
het bezit van geheime stuk
ken mogten zijn, in staat, 
om over de geschiedenis des 
vaderlands licht te versprei
den , dezelve aan BOB te 
willen mededeelen. Door 
dezen maatregel geholpen 
en versterkt, vervolgde hij 
zijn werk, dat uitjzeven en 
dertig boeken bestond. Hij 
begon zijne Geschiedenis 
1fWl,^*e*ïp^«w^ 1555 en ein
digde met het jaar 1600. 
Dezelve voerde ten titel: 
Oorsprong der Neierland-

\sche Beroertens t oorlogen 
en burgerlijke oneenigheden 
enz. 6 Dl.n i n fol. Ledden 
en Amsterdam, 1621 én 
volgende jaiwn. Dezelve 
Werd in 1679 te Amsterdam 
in 4 Dl.n fa foj. fler4rukt. 
Behalve dit groote werk 
heeft" hij ook nog in het 
licht gegeven: 1.° M*e&r&-' 
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ving en inneming van 's Her-
togenboscït en 2.° Het in
nemen van Wezel beide 
ïn 1629 voorgevallen. — 3.° 
Het vervolg of 6.e deel der 
Krony'k van Carion, een e 
wereldgeschiedenis van 1569 

,~r'.16l9, dit -werk schreef 
3uj in den ouderdom.van, 73. 
jaren. Daarenboven heeTt 
irieh nog van hem twee treur
spelen ïn onrijm, te weten: 
APOI&OMUS 'Prins van Ty-
rus ,*• en ApjpQLtoxim en 
Zijne dochter TA&SIA. Door 
de ganst der state» van 
Holland, en zijne verdiens
ten als Notaris, werd hij 
tot Rentmeester van Noord-
Holland benoemd. In 1615 
verleenden hem dezelfde 
staten van Holland, pp voor
waarde, dat hij zijne Ge
schiedenis zoude vervolgen 
eene jaarwedde van ƒ300 . — 
Hij deed zu lks , en herzag 
daarenboven de zes eerste 
boeken, welke hij Vermeer
derde, -en was bestendig 
werkzaam tot aan zijnen dood 
die den 16 Maart 1635, 
vootófiL 

BORA of BOREN (CATHARI-
NA VAN),-de dochter Vaneen 
eenvoudig edelman, was eene 
non in het klooster Nimpt-
schên bij Grimma in Sak
sen, toen zij tijdens de on
lusten door ILÜTHER in dé 
kerk verwekt, mét acht 
andere geestelijke dochters 
den sluijer verliet. Men 
wil dat zn door LEONARDUS 
CQJPJPÈ, raadsheer van TorgaUi 

tot dit besluit bewogen wer
den. Zij voerden hetzelve 
Uit óp eenen goeden vrijdag., 
LUTHER nam de verdediging 
dezer religieuzen en 'van 
LEONARDUS GOPPE op zich, 
en gaf een "geschrift in het 
l icht , om hunne afvalligheid 

"igen. - CATHARI-
NA VAN KoRA^di^Kichnaar 
Wittenherg had në£>wen, 
leefde aldaar, zegt men, op 
eenen 'zeer vrijen voet met 
de studenten. LüTHERsmoor-
Iijk op deze -religieuze ver
liefd, trad in 1526 zeer on
verwacht met haar in den 
echt; hetzij ten spijt der Ca-
tholijken, of om daardoor aan 
zijnen hartstogt te voldoen, 
en het publiek tot zwijgen 
te doen brengen. CATHARr-
NA was toenmaals pas 26 
jaren; met een -bevallig ge
laat paarde zij eene bëlag-
chelijfce zucht om te beha
gen (Coqueiterie). Ofschoon 
de hervormer 15 jaren ou
der Was dan z i j , werd hij 
echter door haar bemind 
als of hij nog in zijne, le-
vpnslAnto wj^ rHa,ar karak-

HShter weinig' ge
schikt, om gelukkigen tema
ken. Trötsch, laatdunkend, 
uitwendig vele pracht ten 
toon spreidende, doch VOOE 
het overige zeer hebzuch-
tigV paarde zij al den hoog
moed van den Duitscheh a-
del mét de kleinhartigheid 
harer sekse. Zij overleed 
in 1552 te Torgau, ia den 
ouderdom van omtrent 53 ja-
Ken. FBEDEBIKMEYJSB, heeft 
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Hare levensgeschiedenis in 
een deel in 4«t0 in het licht 
gegeven, in welke men, 
ondanks de pogingen van 
den ïiofredenaar, ligtelijk 
de ondeugden dezer aan ha
re geloften ontrouwe non, 
én van den ketter, haren 
meineedigen echtgenoot, kan 
ontwaren. 

JBOBASTUS (GREGORIUS 
LATJRENTIUS) , in 1548 te 
NorrMöping» ïn Zweden ge
boren , legde zich, na goede 
studiën volbragt te hebben, 
Op de regtsgeleerdheid en 
godgeleerdheid toey - en werd 
in beide 'faculteiten tot Boe
ter bevorderd. Hij was zeer 
geleerd en in ëenen hobgen 
graad in de Latijnsche let
terkunde ervaren. Uit Lu-
tersèhe ouders voortgespro
ten , was hij "in die sekte 
opgevoed. Nog zeer jong 
zijnde , verliet hij dezelve, 
e» na tot den schoot der 
kerk tievjog gekeerd te zijn* 
verhond h i j «ich ïn Pool-
Schen dienst. Deze staat 
en Zweden waren in oorlog 
ter oorzake van.de aanspraak 
welke, de koningen van Po
len op tien Zweedschen trooii 
maakten. BORASTUS was ach
tereenvolgend secretaris van 
I^ADISLAW , van SlGISMUN-
aous III-. en van JOANNESCA-
SIMIR geweest. Hij was ka-
nonik van Krakaii en Proost 
van Wisniowiecz, voorregten, 
die hij aan de Pöolsche ko
ningen te danken had; dan 
hij was ook dankbaar, om-
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helsde de belangen zijher he-
schermers, en schreef ter 
verdediging hunner zaak. 
Men heeft van hem een be
langrijk werk ten titel voe
rende: Cansos oh güas CA-
ROX.VS GUSTAVUS JOA^NEM 
CAsimmmtlello adoririco~ 
uctum se prqfiteatur', brê-
viter limatts' ac eliminaim 
ImbUn, zonderjaarmerk, en 
Dantzig 1656. Men maakfc 
nog van eenïge verzen van 
hem gewag, a a n h e t h o o f d 

Van de Vitis aguilonaria van 
VASTORIÜS geplaatst, die een 
groot denkbeeld van zijne 
begaafdheid voor de dicht
kunde, en zijne sierlijke 
wijze geven, om zich in.hefc 
tatijn uit te drukken. Het 
jaar van zijn overlijden i s 
onbekend.—- BORASTUS ( S T E -
PHANUS) , een andere Zweed, 
die evenzeer de leer van I»u-
THER afzwoer, om tot het 
Catholicismus terug te kee-
ren, begaf zich, volgens ee-
rie volksoverlevering, naar 
Rome, alwaar hij zeer in 
aanzien geraakte, Kardinaal 
w4R«T**®ïiMf»«}«a tot dë paur 
selijke waardigheid zou,ver
heven zijn geworden. 

BoRCH (WlLtEM VAN »ER)* 
een Utrechtsch edelman, v ö t 
hragt zijne studiën te Keu»-
len, en werd den 26 Decem
ber 1632 door ROVENIÜS, 

. Bisschop van Philippe en 
Utrechty tot priester gewijd, 
en met JOANNES PUTKAMER , 
tot Pastoor der St. Nico-
tAAS-kerk te Utrecht aan-

http://van.de
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gesteld. Hij is waarschijn
lijk dezelfde', die later naar, 

^ Montfoort werd gezonden, 
en aldaar den 17 Juiij 1637", 
aan de door het geheeleland 
woedende pest is overleden. 
-—Meer anderen van dien 
naam, en waarschijnlijk van 
hetzelfde adellijke geslacht.» 
hebben de piimterlrj1btf~b&*>-
diening in de Nederlanden 
waargenomen» 

J8ORCHOÏ,D of BORCHOITEN 
(JoANNESJ, in 1537 te JLu-
néborg uit eene adellijke 
familie geboren, onderwees 
het Bomeinsche regt te Ros-
tok en te.Helmstadt, Zijn 
meest gezocht werk is Com-
mentarii in IV. libros ihsti» 
tutionum JUSTINIANI imp., 
Parijs, 1646, in 4. t 0 Nog 
heeft men van hem Verhan
delingen over verschillende 
regtsgeleerde .onderwerpen, 
vooral over die , welke tot 
het leenregt betrekking heb
hen. Hij overleed te Eelm-
stadt 'm 1594 

BOKBA (JoAMVES I t lREr. , 
fcekwaLm^ex J en jjagra van 
Rtdder van), Tent Mei 
1733 te Bax , in het Eran-
sche Dep.c Lande», uit ee
ne sedert lang in de loop
baan der wapenen beroemde 
familie geboren, volbragt 
zijne studiën bfy de Jesuiten 
van het Collegie ia Flèche.^ 
Beeds in zijne jeugd legde' 
hij eenen grooten lust voor 
de wiskunde aan den <ïag, 
die in den beginne door zij

ne ouders werd tegenge
werkt, doch waartoe hij 
echter door eene onweder-
staanbare kracht werd ge
dreven 1 hij kwam alle hin
derpalen te boven, en gaf 
zich geheel en al aan zijne 
neiging over. Even als zij
ne voorouders bestemd om 

'lSeiT,«Wi».agto MARS te .wor-' 
den , koosTïf""tWR daardoor 
zijne wiskundige talenten 
meer en meer te volmaken-, 
de krijgskundige genie; maar 
de vrees van genoodzaakt te 
worden, Parijs te verlaten, 
deed hem van de genie af
z ien , om onder de ligte 
ruiterij te gaan. Hij maak
te zich he t . eerste bekend 
in 1756, wanneer zijne 
Verhandeling over de bewe
ging der projëctilen (zware 
Iigchamen, die in de hoog
te geworpen, aan derzelver 
zwaarte zijn overgelaten) in 
de akademie van weten
schappen voorgelezen, en 
billijker wijze bewonderd 
werd,- ja zelfs maakte deze 
maatschappij in hare aantee-
keningen, eene eervolle mel-
d ip ; niimMM 'iflff"1*'——*--''Werk 
van BORDA. In dat zelfde 
jaar werd hij tot lid dier 
Akademie benoemd. Eeni-
gen tijd daarna op nieuw 
bij de militaire genie ge
plaatst, werd hij naar de 
havens gezonden; van dien 
oogenblik af begon hij zich 
meer bijzonder met datgene 
bezig te* houden, wat tot de 
scheep vaartkun de behoort. 
In 1763 en 1767, gaf hij 
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twee Verhandelingen in hef 
i licht over de wetten van de 
\ tégénstandbieding der vloei* 

stoffen, en eène andere, 
over de beste modellen der 
vuldeuren van waterraderen 
én' der raderen Zelve, om 
uit verschillende stroomen 
d&'stérkste bewegingskracht 
M'<mtwrtgen. In hetzelfde 
jaar Vi&t gaf hij eene Wty--
4e van zuivere ontleding in 
het ''licht, sierlijk en duide
lijk geschreven,' waarin hij 
de zoo lang bestredene grond
beginselen der variatie'-be
rekening door LAGRANGE ver
dedigt. Eène nieuwe 'Ver» 
Jmndeling over de projecti-
Tek),met^ betrekking tot de 
tégénstandbieding der lucht? 
trok de: aandacht der geleer
de", wereld óp hem, en het 
ministerie, dat -van «ulke 
uitstekende talenten gebruik 
Wilde maken, benoemde hem 
in 1771 tót commissaris, om 
de zee-üürwerken te onder-
zoeken;, en liet hem, in het 
gevolg van ttwRSRéi aan boord 
van het séhip de~~Mom gaan. 
In 1775 werd hij in hoeda
nigheid van scheeps - luite
nant gezonden, onl de ware 
ligging der Kanarische ëi*-
landen te onderzoeken, vol
gens welke de meeste Eu-
röpesche volken hunne leng
te berekenen. In deze zen
ding volgde BORDA, om zijn 
doel te bereiken, eene ge
heel nieuwe veel eenvoudi
ger wijze, die vooral min
der aan dwaling onderhevig 

y . DJEEï..-'-
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was. In plaats van dé lig
ging der punten éener kust 
volgens derzelver rigting 
met betrekking tot de kom
pas - naald te bepalen, be
proefde- hij , om hetzelfde 
doel te bereiken, en s'Iaag-
de zeer gélukïuglïjk door 
middel vam s^rekundigè 
peilingen, door tèïügkawt-
settde -Werktuigen ten 'uit
voer gébragt. Door middel 
van deze bewerking zijn de 
naauwkeurigste aardrijks
kundige . kaarten vervaar
digd : ook aan BöKöi heeft 
men den tërugkaatsenden 
cirkel te danken, reeds cdóor 
TOBIAS MAYER uitgevonden, 
doch nog onvolledig, en die 
sedert de gelukkige veran
deringen , Welke dezelve-
heeft ondergaan, onder de-
kundige zeelieden zoo alge
meen in gebruik is geraakt.^ 
Zijne kundigheden en uit-/ 
vindihgen zijn van èeft gróót 
nüt gèWeest, in het groótë 
werk der meting van eenéri 
hoog des Meridiaan s , van 
Duinkerken tot aan de Balé-
«ridrete® «Ifeuwten*~~ Kracht
dadig ondersteund door dè 
Heeren MÈCHAÏJST en DBLAM-
BRË , kan men échter van 
hém zeggen, dat hij dé ziel 
dier kostbare onderneming 
is geweest. Hij dacht de-
lijnen van plaati/'zer u i t , 
Welke tot het meten Van 
gróndvlakten gebruikt wer
den, benevens de nóódige 
thermometers, en vervaar
digde ëeii bijzonder kunstig 
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uitgedacht toestel, om de 
lengte der slingers met eene 
voor hem onbekende naauw-

' keurigheid te meten. Een 
even zoo diepzinnige wis
kunstenaar als bekwame na
tuurkundige zijnde, was. hij., 
een dergenen, aan welke het 
gelukte, om tusschen die 
beide wetenschappen zulke 
naamve betrekkingen daar 
te stellen, en die langs dien 
weg de wiskunde van de 
liaar natuurlijk eigene dor
heid en de natuurkunde van, 
de duister- en onzekerhe
den, waarin zij gewikkeld 
was, bevrijdde. Öe sterre
en scheepvaartkunde hebben 
ook veel aan zijne nasporin-
gen en waarnemingen te dan
ken. Reeds sedert langen 
tijd lid der- Akademie Van j 
wetenschappen, werd hij bij 
de eerste oprigting van het 
Instituut tot lid van hetzel-
aangenomen. Hij overleed 
den 20 Februari] 1799. Be
halve de van hem aange
haalde werken, bestaat er: 
1.° Voyage fait par ordre 
du Rqi etc. (Reize, op be
vel des Konings in 1771 en 
1772, in versc/iillende dee-
len van Europa en Amerika 
ondernomen, ten einde het 
nut van verschillende mj-
zen en werktuigen te be
proeven, dienende om de 
lengte en de breedte te be
palen, zoo van het schip , 
els van de kusten, eilan
den en klippen, welke men 
ontdekt); gevolgd door Na-
«poringen om de ftydrogfa-

pMscJte kaarten te verbete
ren, door VERDUN DE. IA 
CRENNE, BORDA en PJNGRÉ, 
1778, 2 dl.n in 4.to — 2.° 
Description et usage • du 
cercle de réflexion (Be
schrijving en gebruik van 
den refiectiecirkel) 1787, in 
4.to . _ 3.°'Tables trigono-
^^tw^^imates, ou etc. 
(TientalligearlÈèkieAf. meet-: 
kundige tafels, of tafels 
der rekentallen <j/"logarith-
mussen, der sinus, of hoek-
afsnijdingen, der snif cl- en 
raaklijnen of tangens, vol
gens de verdeeling van de 
quadratuür des cirkels in 

,100 graden, herzien, ver
meerderd, en in het lipht 
gegeven door DELAMBRE, Öe 
lofrede van BORDA is door 
de Heeren LEPÉVREJ-GINEAU , 
en RQIDEREJR uitgesproken. 

BORDAZAR (ANTONIUS), in 
1671 geboren, een der ge-; 
leerdste boekdrukkers . en: 
boekeiïkenners van Spanje.^ 
Met veel oordeel begaafd, 
en zich Onophoudelijk met 
het algemeene nut bezig 
hgotaH»iiv?Mm*^4|f>' wel 
verre ? van bij zijn bestuur 
eenige ondersteuning te vin
den , door listige kunstgrepen 
verwijderd, en overleed in 
1744, zonder het topogra-
phisch plan van het koning^ 
rijk Valetitia, hetwelk hij 
begonnen had, ten einde te 
kunnen brengen. Men heeft 
van hem: 1.° Ortogrctfia es-
panola, Valentia 1730; 2.° 
batina, ibid. — : ,3.° JP*Mfa\ 
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tificacion de la imprenta de 
el Rezo sagradq, 1732, in 
fol. — en in handschrift. 
Spaansche spraakkunst en 
Woordenboek» —• Woorden-
'hoek. der wetenschappen. — 

rSterrekundige tafels, enz. 

BORDE (JOANNES BENJAMIN 
3DE X,A), te Parij's den 5 
September 1734 in den 
schoot des overvloeds gebo
ren , nam in denzelven reeds 
vroegtijdig den lust tot de 
vermaken en de schoone 
kunsten aan. Eerste kamer
dienaar van LODEWIJK XV. 
zijnde, werd hij de gunste
ling van dien vorst. Bij den 
dood des konings, verkreeg 

. hij den post van algemeen 
pachter, en onderscheidde 
zich van dien tijd af door 
zijnen ijver bij eenen on
dankbaren arbeid, van wel
ken hij enkel verpoozing 
zocht in de toonkunst en in 
de beoefening dér letteren. 
Hij werd een der beroemd
ste cbmpoaisten in het vak 
van volksliederen; en zijne 
Verzameling van Zangi/^-^ 
zen, 4 dl.» in"8.vo,--met 
prachtige platen versierd, 
wordt zeer gezocht. Hij 
vervaardigde de muzijk van 
ADEM: DE PONTHIEÜ, eene 
Opera van SAINT - MARC , 
welke met zeer vele toejui
ching werd uitgevoerd. Na
dat x.K BORDE in de Biblio-
graphie van DEBURE gelezen 
had» dat men de Verzame
ling t van oude Eomeinsche 
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schilderstulcken, volgens de 
teekeningen van BARTHOM 
gekleurd, slechts tot 30 ex
emplaren getrokken had , 
spoorde hij zorgvuldig, de 
platen derzelve op , liet de
zelve herstellen, en gaf de 
tweede uitgave van dat werk 
Ï5*h©« lA©fefe»fcSMen heeft van 
hem: 1.° MssattN^m^fe^^jt-
sique ancienne et moderne 
{Proeven over de oude en 
hedendaagsche toonkunst), 
1780, 4 dl.» itt 4.» Dit 
werk, waarin vele geleerd-" 
heid doorstraalt, is daaren
boven met al de typograhi-
sche pracht verrijkt,- "welke 
de grootste.kenners kunnen 
vorderen. Het bespiegelend 
gedeelte der kunst is eens 
waar meesterstuk. ~ 2»° 
Essai sus Vhistoirechro-z 

nologique de plus de quatrp-. 
vingts peuples de l'antiqui-, 
té (Proeve over de, tijdre-
kenkündige geschiedenis van 
meer dan tachtig volken der 
oudheid), 1788, in 8.™ — 
3.° Mémoires Aistoriques de 
COVCT y (Geschiedkundige 

M&dmè&lAtmmi man COXTCY) 
2HI.n in 8.vo — A.° Pièces 
intéressantes pour servir & 
VJiistoire des regnes de 
TMVIS XJI1. et de Lovrs 
XIV., {Belangrijke stukken, 
om tot de geschiedenis der 
regeringen van XJODEWIJK. 
XIII. en LOJOJBWIJK XJV. 
te dienen), in 12.mo— 5.» 
Jhetlres sur la Suisse (Brie
ven over Zwitserland), 2 
DIJ» in 8.vo ~ -6 . ° Abrêgê 

2 - .: 
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cïirotoológiqw des princi-
pmix faits arrivés depuis 
HEXOCM jusqu è JESITS 
VHRIST (Beknopte* tijdre
kenkunde, der voornaamste 
gebeurtenissen aan ÉNOCB 
tot JESVS CHRISTUS voor
gevallen) , 1789, in 8.vo — 
7.°' Reaueil de vers, dedié 
«; ADELMDE pas & jp&ar'j 
Tieureuxdes époux (Verza
meling van verzen, door den 
gelukkigste der eckfgenooten, 
aan ADELMDE opgedragen) 
an 16.mo Nog - heeft men 
aan LA BORDE te danken ee-
në Vertaling (inhetFransch) 
der reis van-HENDRIK SWÏNI-
BUKNE'in Spanje en in de 
JBeide - Siciliën , 5 .••dl.» in 
8-v0; de schoone uitgave iet. 
geschiedkundige Romans der 
I5.e en I6.e eeuw, bij Di-
ajö* -, 11 dLö i n ; 12.nio ge^ 
drukt; de plaatsbésehrijVëft-
de en gchildèrachtige ta-
fëreelert van Zwitserland,'• 
Waarin de schoone platen 
van 'ROBERT, aan de wilde 
schoonheden, dé SGhrikvér-
wëikêndë liggingen, de sta
tige ijsbergen en1 dè gö-
schiedkuaSige trekken van 
dat gewest herinneren"! "fcih-
delijk gaf hij in 1792 de 
'BeMopté geschiedenis dèr 
Mid-zee, 3 dl.n in 8.vo 
ïn het licht. Men vindt in 
dezelve de ontleding van 
bijna al dé reizen, welke in 
die zee gedaan zijn, VAN 
G0NEviij,E dié in de 15.e 

eeuw in <je Gooilanden, 
strandde, tot op den kapi
tein Riotr, een Engelsen-

man, die in 1789, in de 
Zuidelijke IJ steeën om
kwam. De schrijver van dit 
werk spoort de Spanjaarden 
sterk aan, om dé üeeëngtè 
van Nicaragua, die slechts 
3 mijlen breed i s , brefeder 
te maken, en door dezelve 
eene^geméenschap daarte-
%W!^l^fi«h^4e Noord -
en Zuid - zee ,n8ipw*©lk dé 
reis ttaar Sina meer dan zes 
maanden zoude verkorten» 
Dit Werk i s met zeer naauw-
keurige en kostbare kaarten • 
verrijkt. Gedurende de om
wenteling, hoopte i,i BORDE» 
die; zich naar Éóuahen had 
begeven, aldaar onbekend te 
leven, maar dè huurlingen 
van ROBESPIERRE ontdekten 
hem aldaar èn lieten hem 
naar Parijs vervoeren. De
gene, die mét dit bevel be
last was , met het gevaar 
bewogen, waaraan zijn ge
vangene zou blootgesteld 
worden, liet hem van verre 

;de mogelijkheid zien, om te 
kunhen ontsnappen. » Meerij -
zeide £A BORDE"•;' wijl ik riiij. 
niets ie verwijten heb» -zoo 

heWinV' Hij kende de re-~ 
volutionhairen niet dan ge-
brekkélijk; hij werd tér dood 
veroordeeld, en bragt den22 
Juïij 1794, zijn hoofd op het 
schavot. 

BORDE (JoANNES BAPTISTA^V 
een Jesuit, en sedert de ver
nietiging zijner orde, Pastoor 
van Collancelle in het Nï~-
-öernesche, waai hjj in 1777 
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overleden i s , heeft in het 
licht gegeven: het eleklriëke 
klavier, met eene nieuwe 
theorie van het ftiagnetis-
mus, en de elektrieke ver
schijnselen , 1761, in I2.mo 

BORDE ( VIVIENUS LA) , Pries
ter van het Oratorium, te 
Toulowe, ïn 1680 geboren, 
overste van het gesticht 
Saint -Magloire te Parijs, 
overleed in die stad in 1748. 
Hij was niet den Abt CHE-
VAIJHER , door den Kardinaal 
DE NOAILLES, om zaken be
trekkelijk de constitutie, naar 
Rome gezonden. Er bestaan 
verscheidene geschriften van 
hem, die door de Anti-Con-
stitutiönarisseri zeer op prijs 
worden gesteld: 1.° Témoig-
nage de la vérité dans l'église 
{Getuigenis 'der waarheid in 
deKerh)17Ui in 12.«io De 
schrijver, zegt men, vervaar
digde dit werk, waarin ve
le verbeeldingskracht door
straalt, in drie dagen. Hij 
Herriep hët»ejye later, de con
stitutie aannemende. —- 2-° 
Principes sur la distination 
des deux puissances {Grond-' 
beginselen betrekkelijk het, 
onderscheid derheide niagien) 
1753, in I2.mo Dit-werk, 
djoor, de Fransche geestelijk
heid veroordeeld, bevat na-
deelige enhetkerkeJijkregts-
gebied vernielende grondbe
ginselen . —- 3«° Retraite de 
dix jours (Tiendaagsche af-
zondering) 1755, in I2."*Q -— 

'4,p. Conférence sur lapéni* 
JB 

tence (Onderhandeling over 
de loetvaardigheid'), in 12.mo 

klein formaat, een werk dat 
eenëscherpe, j a , zelfs stren
ge zedeleer hêyat. -r? 5'° 
Mémoires sur Vassemblee 
prochaine de la Congréga-
tion de 1'Orataire (Aantee-
kênWg^nricmex^e aanstaand-
de vergadering <fë?:<hwi&rj>~ 
gaiie van het Oratorium) ; 
1 7 3 3 , in 4.<<>; . 

BoRDE (JoANNES JOZEF DE 
LA) , een Spanjaard, werd in 
1749 te Jaca in Aragongs-
bór'en. Men Jieeft hem dik
wijls jmefc JOANNES BENJAMIN, 
verward, hoewel zij -zelfs 
ge'ene ' bloedverwanten wi -
ren. Daar JOANNES JOZEF 
eenige onaangenaamheden in. 
zijn vaderland had gehad £ 
zoo kwam hij iA Frankrijk,' 
had veel voorspoed in -den 
handel, en werd bankier van" 
het hof. Hij maakte zich zeer 
bemind door zijne edelmoe
digheid, en door zijne zucht 
voor de .kunsten, welke hij 
beschermde. Zijne beurs was 
woir ieder open. Eens kwam, 
een zekere persoon hem op
zoeken; » Gijzult zeer ver
wonderd zijn, zeide hij hem, 
dat i k , schoon ilc de:eer 
niet Beb, van bij M, beleend 
te zijn, ik koom om homferd 
Louis d'or van xuTe leenen, 

— En gij , hernam DE ia. ; 
BORDE, zult nog:meer ver
wonderd zijn, dat i k , uken-
nende, u dezelve leen." HJJ 
was te Parijs gehuwd, en 

3 • 
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•fcad verscheidene kinderen 
gehad. Twee kwamen er 
om, op dentogtvanPEYRoü-
SE, in de Fransche haven 
met D'ESCURES , scheeps-Iui-
tenant, en achttien anderen 
hunner togtgenooten. De 
oudste ( FBANCISCÜS LODE-
<WIJK DE LA BoRDE DE M E R -
TJI,LE) , was groot""BönïïiüE^ 
lijk schatmeester, en later 
afgevaardigde bij de wetge
vende vergadering. Hij on-
derteekende den eed van het 
kaatsspel, en stelde den 5 
December 1789, de oprig-
ting eener s openbare bank 
voor. Zijnerede, bij die gele
genheid uitgesproken, werd 
in 1789 gedrukt. 

BoRDELON (IiAURENTIÜS), 
Priester, Kapellaan der kerk 
van "Party's, werd te Bour-
ges in 1653 geboren, en óver- . 
leed te Parijs in 1730, bij 
den voorzitter DE LUBERT , 
wiens onderwijzer bij was 
geweest. Hij was doctor in 
de godgeleerdheid bij dé U-
nivèrsiteit van Bourges-, en 
werkte niettemin voor het 
tooné^ï^lftssi^e^t.v^heiai. 
1«° Misogyne of het blijspel 
zonder vrouwen. — 2-° Too-
neelen Kit den Clam en den 
Coram. .<-- 3 ° De Heer DE 
MoRTE-m-TBovssE, enz. 
enz. enz» «— Paar het too-
neel weinig voor zijnen staat 
paste, zoo wijdde; hij zich 
aan de zedeleer toe, en be
handelde dezelve op gelijke 
Wijze, als het Blijspel, na
melijk, in eenen platten m 

zonderlingen Stijl, buiten
gewone dingen schrijvende, 
van al zijne werken, kent 
men niet meer zijnen Êtital, 
noch zijne Gedw'ongene reis 
van ÈncAFOHT • HrrocoNr 
DMACtrs; noch zijnen Gou-
GAM of de wonderbare man» 

Jfa»üi«iktc&,t'on de aarde en 
over aewtewtmm^j^rvoerd; 
noch zijnen Titeiuf^fkosy, 
noch de Bijlage van TAsso 
Roussi FRIOU TI TAVE enz. 
Er is enkel van hem over
gebleven Histoire des imcc 
ginations de M. OüFFLE, 
enz. {Geschiedenis der in
beeldingen van den Meer 
OUFFLE, tot behoedmiddel 
dienende tegen het lezen der 
werken, welke over de toover-
kracht der bezetenen, zwart-
kunstenaars enz. handelen). 
Men heeft dezelvein 1754her-
drukt. Deze OUFFLE is een 
man, wiens hoofd door het 
lezen van werken over het 
vermogen der duivels op den 
hol was geraakt. BORDELON 
verhaalt zijnebuitensporighe» 
den niet met zoo veel geest, 
als CERVANmssJn het verhaal 
tw-^NFniiUf 'ÜSS^'^ÖÏCHOT 
heeft gebragt} zijn stijl is 
zoo wijdloopig en vervelend , 
dat zelfs deloinpste naschrij
vers er bij in slaap zouden 
Vallen. Met Wezenlijk belag-
chelijke inbeeldingen, ver
bindt hij daadzaken, welker 
bestaan, of zelfs de mogelijk
heid van derzelver bestaan , 
zeer twijfelachtig schijnt. 
BORDELON zeide, dat hij voor 
zijn vermmft w/treeft maar 
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jiij deed het weinig voor dat 
zijner lezers. Toen hij eens 
zeide, dat zijne werken zijne 
doodzonden waren, hernam 
een snaak* dat het publiek 
er boete voor deed. — 4«° 
Zijne Dialogues des vivans 
(Samenspraken der levenden), 
worden, hoe zouteloos de
zelve ook wezen mogen, nog 
veel gezocht, wijl dezelve 
in den tijd op de Magten 
van sommige personen, wel
ke men er in deed spreken 
verboden werden. 

BORDES (KAREI.), tefayon 
in 1731 geboren, en in de
zelfde stad in 1781 overleden, 
heeft zich bekend gemaakt 
door eene Bede over de voor-
Beelen der kunsten en weten
schappen , 1752, in 8.vo door 
Treurspelen, Blijspelen, 0-
den, en eenige werken tegen 
de zeden en den godsdienst. 
Men vindt somtijds in de 
werken van KAREL BORDES,. 
leerzame en naar waarheid 
geschilderd* tafereelen, zoo 
als bijv. dat van de eeuw 
onzer voorouderen, in de 
Terugkomst te Parijs, 

Ou croyait aux vertus, aux 
lois, a la patrie, 

A 1'amitié, qui seule embellit 
notre vie; 

Et 1'on n'écrivait.pas sans rai-
sOn, sans propos, 

Pour faire un peu de brult, 
pour subjuguer des sots.. 

On ne parcoutait point chaque 
art, chaque science, -

Pour en savoir les motg etjouer 
Timportance, 

Nos ancêtrésn/etaientnisaYans 
ni subtils , 

" - ••"-'- B 

L'esprit borné, maïs sain, peut-
étre ignoraient-ils 

Ce mot d'hmanité dont 1'abu» 
nous impose 

On se passait du terme et 'Vont 
avait la chose. • 

Les sottises pour eux araient 
bien moins d'appas, 

Et si 1'on en faisaït, on n'en 
imprimait pas. 

M-eïksJafi&ffc, zyne verschei
dene werken geê&ükt ƒ*«-
• rijs, 1783, 4 dl.n in 8>> 

BoRDEÜ (THEOPBILTJS DE) , 
werd den 22 Februarij 1722 
te Iseste in Bèam geboren; 
zijn vader was ANTONIÜS DE 
BORDEU, geneesheer desko-
nings te Barèges, een'man," 
die zich in zijne kunst on*, 
derscheidde. In den ouder
dom van 20 jaren, verde
digde hij aan de Universi
teit van Montpellier, ter 
verkrijging van dën döcto-
ralen graad, eene thesis t 
De sensu generice conside-
rato dissertatie, welke den. 
grondslag van alle werken, 
bevat, door hem sedert dien 
tijd in het licht gegeven. 
Zulke jeugdige talentea de-
ik» _zSne Hpogleeraarg be
sluiten , hém van verschei
dene formaliteiten te ont
slaan , welke met de docto
rale -proefjaren verbonden 
zijn. In 1746 begaf de jonge 
geneesheer zich naar Parijs, 
alwaar hij den grootsten 
roem verwierf, eo bijzonder 
de gunst der Dames won , 
bij welke hij zich zeer wist, 
ïntedringen. Zich in dia 
stad in 1755 tot meester, in 
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3e geneeskunde hebbende 
laten maken, werd hij tot 
geneesheer van het gasthuis 
la Charité benoemd. Hij 
overleed pïatselijk in den 
nacht van den 23 op den 
24 November 1776. Eene 
diepe zwaarmoedigheid, door 
eene onbestendige jicht voort-
gebragt, ging zijne laatsfe, 
dagen vooraf; men fond hein 
dood in zijn bed. De ge-
makkölijkheid, waarmede hij 
»zyn beroep uitoefende , zijn 
afkeer voor de geneesmid
delen en zijn vertrouwen op 
de natuur, hebben hem dik
wijls het verwijt op den hals 
gehaald van niet veel geloof 
aan de geneeskunde te slaan. 
Maar zijne twijfelingen wa
ren des te minder laakbaar j 
naarmate hij zich onophour 
delijk bezig hield, om de, 
hulpbronnen zijner kunst vei
liger te maken. Zijne wer
ken zijn: 1.° Lettres sur 
les eauoa minérales de Bear® 
(Brieven, over de minerale 
wateren van Beamj? 1746 
en 1748, in" 12.tno — 2.° 
Recherches anatomiques sur 
faPMition des glandes (Ont-
•ZeedKim^§m.,fMt«fM0mfg,0& -o-
•ver de gesteldheid der Mie-, 
ren), 1751, inlS.mo — 3.° 
Disser/ation sur les écrou-
elles {Verhandeling over de 
Kier - of heelgezwellen), 
3751, in 12.mo — é.°Ypiss 
sertationsur les crises (Ver* 
handeling over de beslis-
singspnnten in ziekten), 
3755, in-.l2.ui> — "5.? Re
cherches sur Ie pouls par \ 

rapport auos crises (Ndsgo* : 
ringen óver de pols, "met', 
betrekhing tot de beslissing^-'. f 
punten), '1772, 4 Pl ,n in 
12.mo pi t W erk , hetwelk 
eene diepe scherpzinnigheid 
verraadt, is in het Engélsch 

•vertaald, T - 6.° Recherches 
sur quelques points de l'his-

*-ty**^4di»Jh& mèdicine (Na-
sporingen^W^-^s^e pun
ten van de geschiedenis der 
geneeskunde), 1764, 2 Dl." 
in l%rao — 7.° Recherches 
sur Ie- tissu muqueux , ou 
l'organe cellulaire, et sur 
quelques maljadies de poi-
trine (Nasporingen overliet* 
slijmvlies of de cel - huid, 
en over eenige lorstziekten), 
1766, in 12.mo _ g,° Traite 
des maladies cJironiques 
(Verhandejing over de sle
pende ziekten), l.s t e Deel, 
in 8.yö 1776. — (Zie zijne 
Lofrede: door GAJRDANNS , 
Doctor in de Geneeskunde-
te Party's, 1777, en door; : 
den Heer ROUSSEI. , 1778). 

BoRDING Of BoRDINGUS ( J l -
CÖBÜS), in 1511 tzAntwex-

breeuwsche en "JLatijnsche 
taal, ook de Godgeleerdheid 
ien de geneeskunde. Hij stu
deerde : te Leuven i' daarna 
in Frankrijk gekomen zijn
de , hield hij zich- langen 
tijd te Parijs op, alwaar 
hij.-.-.het Grieksch en He-
breeuwsch onderwees. Hij ) 
begaf zich daarop naai' Mont-
peltier, alwaar hij de Hoog-

http://in-.l2.ui
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leeraren dier beroemde ge- 1 
nèeslcundige Universiteit, 
raadpleegde. Daarop door 
den Kardinaal SADOLET naar 
(jarpentras in het Departe
ment Vaticluse gelokt, on- ] 
derwees hij aldaar verschei
dene jaren ; en trad aldaar 
in den echt: doch hy ver--
liet die stad weder, die 
voor eenen man van zijne 
verdiensten al te beperkt 
was, en begaf zich naar 
Bologna, vervolgens naar 

' Antwerpen en eindelijk in 
1544.naar Hamburg, alwaar 
de raad hem eene jaarwedde 
gaf. Vijf jaren daarna, 
werd hij aan de Universir 
teit van. Bostok beroepen, 
alwaar hij gedurende zeven 
jaren onderwees,;' daarna 
Icwam hij te Roppenhageh 
bij CHRISTIAAN I I I . , koning 
van Denemarken, alwaar hy 
den 1 September 1560 over
leed. BpKniNG was een Pro
testant, en liet verscheide
ne werken na , die na zij
nen dood gadrukt zijn. — i 
JACOBUS BORDINÖ , zijn zoon, 
Was een beroemd regtsgsn.. j 
leerde, en onderwees de 
regten te Bostok en elders. 

o De hertog van Meklenburg 
maakte in verschillende'on
derhandelingen gebruik van 
zijnen dienst, benoemde hem 
tot zijnen gewonen raad en 
daarna tot kanselier. Hij 
overleed in 1616* in den 

/ ouderdom van 69 jaren. 

BoRDING of BoRDINGIUS i 
: . ' " . ; • • ; ; . . . . • ; . . ' . " - ; " » 

K- 25 

(ANDREAS CHRISTUAN):»,. e&iti 
Deensch. dichter, teJRy'peï}, 
in 1619 geboren; zijn vader 
was CHRISTIAAN SORDINO , 
die, na geneesheer van het 
hof te zijn geweest, AartjS-. 
diaken werd Van het kajplj(:-~ 
tel van Bijpen, en oudste 
natüurlfiimdiga eu geneesheer 
der stad. ANDSI*» SQ»DÏN& 

•'•bezat- eene bijzondere be
gaafdheid voor de Deensche 

; dichtkunde. Men zegt Tan 
hem» dat hij zich óp' eémf 
edele en sierlijke wijze wist 

! uittedrukken, en heldhafti
ge daden, en de verschil
lende^ mënschelijke liartstog-
ten uitmuntend wist te schil
deren. Hij maakte zich aan 
het hof zeer beroemd, en 

: deelde in de gunst van de 
voornaamsten des rijks. Hij 
was zeer wel met de schop-
ne letteren bekend, en.;lia 
Rector van het Collegie van -
Slangendorp in Zeeland té 
zijn geweest, werd hij in 
1664 tot Lector in de God
geleerdheid, aan \et gymna
sium van' Bijpen benoemd. 

•4&»* l̂aajcna ,<£eed hij afstand . 
van deze bediening,"en een" 
minder werkzaam leven ver
langende , .begaf hij zich naar 
Koppenhagen, alwaar dé 
koning hem eene jaarwedde 
gaf. Daar ging hij y°°Vfc 

'tot aan zijnen dood, die4n 
1677 voorviel? door zijne 
gedichten het genoegen des 
hofs en der stad uittema-
ken. Al zijne werken, waar
onder er eenige ,in het La-

5 • - . ' . , • • • - . -
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il-

tijn voorkomen, zijn te Kop-
. penhagen, in 1737 in 4. t 0 

gedrukt. 

BORDONE (PARIS).» een 
schilder, in 1520, te Tré-
viso , in het Lombardijnsch 
Venetiaansch koningrijk, uit 
eene adellijke familie gebo
ren , was een leerling irrtft 
TixiANus, en kwam in 1538 
in. Frankrijk. Hij schilder
de aldaar JFRANCISCÜS I . , en 
verscheidene zijner hofda
mes. De belooningen wer
den naar zijne talenten geë-
venredigd. Hij begaf zich 
naar Venetië, en verschafte 
zich aldaar door zijne rijk
dommen en zijne neiging 
voor de schoonë kunsten een 
gelukkig léven. Er was te 
Parijs, in hetPalais-Royal 
eene heilige familie van 

' BORDONE; Zijne meest be
roemde schilderij is die van 
het Voorval vanden Visscher, 
welke hij voor de mede
broeders der school van den 
heiligen MARCUS schilderde. 
Hij kwam te Pari/s terug, 
alwaar hij in 1587 overleed. 

BORDONI XBEISÊDIPÖÏDI f7 
Miniatuur-Schilder, en een 
Italiaansche Aardrijkskundi
g e , bloeide in de 15e en !6 e 

eeuw-! Men is van gevoe
len , dat hij de vader was , 
van den beroemden Juuus 
C-ffiSAR SCAXJGESR. M é t ZÏJ-
ne talenten als kunstenaar 
paarde hij letterkundige be
kwaamheden; men heeft hem 
«ene verzameling van Latijn-

sche vertalingen van eenige 
zamenspraken van LUCIANÜS 
te danken, welke door ver
scheidene schrijvers vervaar
digd, tot dusverre, onuit
gegeven waren; hij schreef 
ook eene Beschrijving • van ' 
Italië, en, onder den titel 
vmjsolario, heeft hij eene, 

"^sc l ï ï ïW%iia^öa l de be
kende eilandengeTOSiferd. Dit 
werk heeft het'meeste aan 
zijnen roem toegebragt. Hij 
is in 1531 overleden. 

BoRDONio (JOZEF ANTONI-
u s ) , een Jesuit, den22Fe-
bruarij 1682 geboren, was; 
pas 14 jaren toen hij zich 
aan de maatschappij toewijd
de. Bij het verlaten van 
zijn proefjaar, vond men 
hem bekwaam genoeg, om 
dadelijk onderwijzer te wor
den , en men ontsloeg hem 
van het derde jaar der wijs
begeerte, waaraan de jonge 
Jesuiten onderworpen waren. 
Hij onderwees de jBumani»-
ora te Pignerol en teJ^e" 
nw, en te Turin de R e 
torica ,. alwaar hij eenige 
,~ ' „ J ̂ p̂ MMMWKlMSlÉtet werd, 
oindestudiën v a n <*en Jo n" 
gen markgraaf DE LA SÜSE • 
te besturen. In 1712 volg
de hij als kapellaan den mark
graaf DE TRIVIÊ, die als af
gezant naar Engeland was 
gezonden. In lurin terug
gekeerd, belastte hij zich 
met het bestuur der oefening 
van den goeden dood ge
naamd , eene bediening, wel
ke hij tot aan zijnen dood, 
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in 1742 voorgevallen, waar
nam. Men heeft van hem 
de volgende werken: 1.° Be-
atus ALOYSIÜS GOMAGA , 
de morte triumphator\ Pi-
nerolo, 1700, Tooneelspel 
ïn Latijnsche verzen, een 
werk der jeugdige jaren van 
BORDONIO. -1 2 . ° £ « Ligu-
ria in pace, sc/terzo pasto
rale, Genua, 1702, in 4.to 
— 3.° VEduinö pastorale , 
1703, in 4 . t 0 , voor eene 
collegie-oefening. — 4.° Dis-
corsi per l'esercizio della 
luona morte, Venetië, 3 
dl.n in 4 . » , 1749 — 1751. 
— 2.e uitgave. 

BOREAS , zoon van ASTREE-
us en van AURORA , een der 
vier hoofdwinden; schaakte 
ORITHIA , de dochter van 
ERECHTHEÜS , koning van A-
thene, bij welke hij twee 
zonen, CALAUS en ZETHES 
Verwekte. De fabeldichters 
verhalen van hem, dat hij 
ïn een paard veranderde, en 
door deze herschepping aan 
DARDANUS, twaalf veulens 
verschafte, die zoo vlug WH-
ren, dat zij over de kören-
halmen liepen» zonder de
zelve te breken, en over 
de oppervlakte der zee, zon
der in het water te zakken. 
De schilders stellen hem 
voofc als een gevleugeld kind 
met halve laarzen, en het 
aangezigt met eenen mantel 
bedekt. Hij was de Noor-
dewind. 

BOREEL (WILIIEM) , de zoon 

van JAKOB BÖREEÏ, , die meer
malen burgemeester vart Mid-: 
delburg was , en aldaar in 
1636 overleed. WiiitEivtleg-
de zich reeds vroegtijdig op 
de regtsgeleerdheid in het 
algemeen en op de "Vader*; 
landsche wetten in het bij
zonder föe, e» werd tot advo-
kaat der Nederlandsclie Oost-
indische maatschappij bevor
derd , in welke betrekking hij 
in 1619 naar Engeland werd 
gezonden, om zekere ge
schillen met de maatschap* 
pij van dat Rijk te vereffen 
nen. In 1628 werd hij door 
de wethouderschap van -4w-
sterdam, tot haren eersten 
pensionaris aangesteld. Het 
eerste buitenlandsche gezant
schap van BOREEL , viel voor 
in 1639 ter vereffening van 
een geschil tusschen de stad 
Bremen en derzelver Aarts- -
bisschop, waarin hij met 
den gezant van Denemarken 
den 4 October tot genoegen 
der beide partijen slaagde. 
Toen in het volgende jaar 
1640 de koningin CHRISTINA 
'afBP-SSwtreAwehen troon had 
beklommen, werd BOREEI. 
aan het hoofd van een ge
zantschap derwaarts gezon- -; 
den, om de koningin geluk 
te wenschen, en om levens 
over de onderlinge belangen 
van koophandel en scheep
vaart te onderhandelen. Het 
gezantschap werd bij des-
zelfs komst te Stókliolm* 
met de grootste eerbewijzen 
ontvangen, en gedurende des-
zelfs verblijf aldaar op 'arïjk* 
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kosten onthaald., Er werd 
een handel verbond gesloten, 
en Zweden verbond zich om 
aan de algemeene staten der 
Vereenïgde Provinciën, den 
titel van Celsi'et potentes 
(Hoogmogende) te geven, en 
in November van hetzelfde 
jaar kwamen de gezanten, 
met rijke geschenken gela
den in Holland terug. In 
1641 - vertrok BOREEI. naar 
Stade» om met de gemag-
tigden des konings van De-

- mematkeh, gerezene geschil
len over de tollen aan de 
Sond bij té leggen, waarin 
hij evenzeer slaagde. Daar 
de Nederlanden ook in de ver
deeldheden gewikkeld wer
den, welke er tusschen KA-
KEI. I . en zijn parlement ont
stonden , zoo besloten de sta
ten een gezantschap naar 
Engeland te zenden, ten 
einde de geschillen tot een 
gelukkig einde te brengen ; 
ook hiertoe werd BOREEI. met 
drie andere Heeren benoemd. 
In Januarij 1644 kwamen zij 
te Londen, alwaar zij op de 
luisterrijkste wijze ontvan
gen werden» Den 19 Fe
bruari) yerschen eh* z'if te tf'X' 
ford voor 'den koning, wan
neer BOREEI, , die het woord 
voerde, den vorst onder an
dere verklaarde: » Dat Hun
ne Hoogmogenden deze be-
middelings aanbieding niet 
deden uit presumptie ,noch-
uït ciirieusheidt om zich in 
te dringen in. de zaken van 
een groot koning met zijne 
onderdanen, maar alleen uit 

,eene trouwhartige genegen
heid , als goede vrienden en 
naburen, die het grootste 
belang stelden, in de wel
vaart van Z. M. en uit er
kentenis van de groote wel
daden door den staat der 
TCereenigde Nederlanden» 
van Z. M« en deszelfs voor-

• zatJm-TBBB^BniBnz"." De ko
ning liet de gÏÏS&mi® belang
stelling ïn deze aanspraak 
blijken. Den 22 Julïj had
den de gezanten een open
baar gehoor bij de beide hui
zen van het parlement, waar
in ook BOREEI. tot algemeen 
genoegen het? woord voerde» 
doch bij het parlement zoo 
weinig kon te weeg bren
gen , dat het gezantschap, 
den 4 Mei 1645 onverrigter. 
zake te 'sGravenhage terug 
kwam. Weinige jaren had 
de Heer BOREEI. in het Va
derland vertoefd, of hij werd 
op nieuw tot eeiie buiten--
landsche zending bestemdJ;, 
in September 1649 namelijj?;'»> 
werd* h i j , onder het genot" 
eener jaarwedde van 14,000 
Guldens, tot deri gewigti-
RSOJaSiSLi^^*g«Wrt. der al-
genïéfnTstaten aan het Fran-
sche hof benoemd. In Junij 
zich naar zijne bestemming 
begevende, werd hij teBourg 
bij Bordeaux ,• alwaar het 
Fransche hof zich toenmaals 
ophield, door den koning en 
de koningin regéntesse met 
den gröotsten luister en de 
mêëstê welwillendheid ont
vangen ; welke laatste ech
ter niet lang duurde, daar 
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ie scherpe klagten van Bo-
KEET. over de rooverjjen dep 
Franschen van Nederland-
sche schepen, het hof geheel 
tegen hem verbitterde; hij 
volhardde echter in zijne be
trekking , tot dat hij den 29 

"~~ September 1668 te Parij's, 
»an eene belemmerde water-
lóozïng overleed, na veertig 
jaren den staat in verschil
lende gezantschappen •" met 
wakkerheid en trouw gediend 
te hebben. Zijn lijk. naar 
Holland vervoerd, werd in 
December van hetzelfde jaar, 
door de algemeene staten met 
groote plegtigheid, :id bét 
koor der Groote Kerk te 
"* Gravenhage begraven. 

BoREt. — Zie BORREL. 

BOREL (PETRUS), in Ï62Ö 
te Castres, in hetFransche 
departement Tam geboren, 
gewoon geneesheer des ko-
nings van Frankrijk, lid der 
akademics van wetenschappen 
vdor; het : s^ ikünd ige ge"* 
deelte, overleed ia 1689, 
en volgens anderen in im&*-
Men heeft van hem: Y.° De 
vtro telescopii inventore, 
's Gravenhage, 1651, in4.«J 
~ 2.° De Oudheden van 
Caslres, Castres, 1649, in 
S.vOj dit werk is zeer zeld
zaam. — 3.° Schat der Gal
lische nasporingen en oud
heden, Parijs» 1655, in 
4ït<> Dit zaakregister der 
oude woorden en verouderde 
spreekwijzen der Fransche 
t^al wordt zeer geacht, en 

dikwerf geraadpleegd. «Men? 
vindt hetzelve aan het einde 
der laatste uitgave van het 
Etymologisch Woordenboek 
van MÉNAGE.— 4.° Htsto-
riarum et observationum tne-
dico - physicarurn centufieê 
quinque, Parijs, 1676, in 
8.vo—.5-2: Mmiotheca ck-
mica, Parijs , 1654, in '%%M 

BORELM (JoANNÉS AlifON-
sus), een Napolitaner, in 
1608 geboren, hoogléeraar 
der wijsbegeerte en wiskun
de te Florence en te Pisai, 
is de schrijver eenêr zeer 
gezochte Verhandeling, De 
tAo tuunimalium, Rome, 1680 
en 1681, 2 dl.n in 4.">, eli 
eener andere, De i)iperèus-
'sionis, Leijden, 1686, in 
4 . t 0 , waarin men belangrijke 
waarnemingen en nieuwe in-
zigten aantreft. Hij was de 
eerste die, ofschoon meteen 
slecht gevolg, beproefde om 
de bespiegelende voorstellen 
{theorema's) der ziektekuh-
de , waarop de geneeskunde 
gegrond i s , tot een naauw-

"Inmrig - k#to*g te bepalen. 
Voorhet overige zijn er in deze 
beide werken uitmuntende 
waarnemingen, waarvan de 
natuurkundigen dezer eeuw 
dikwerf gebruik hebben ge
maakt , zonder derzelver 
bron aantevoeren: eene soort 
van ondankbaarheid, die met 
de ijdelheid zoo wel strookt, 
en der wetenschap zoo wei
nig tot eer verstrekt. Hoe
wel hij deel had aan de wel
daden der: koningin CHBW-
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vtnky die hem naar Rome 
had beroepen, overleed hij 
aldaar in 1679 in eenen vrij 
armoedigen staat. Twee ja
ren vroeger had hij zich on
der de geestelijken der god
vruchtige scholen begeven, 
alwaar hij zijnen tijd tus-
schen het gebed en de wis
kundige lessen ye»de«Mer-
Welke hij aan de jonge re
ligieuzen gaf. 

BORGHESE (MARIA PAUUNA 
BONAPARTE Prinses van), 
tweede zuster van NAPOLE--
ON , den 20 October 1780 te 
Ajaccio geboren,; was, al
vorens zij als de zuster van 
eenen vorst bekend^ was, 
door hare schoonheid be
roemd. Voor de eerste maal 
trad zij in den echt met den 
generaal LECLERC, die bij 
haar eenen zoon verwekte, 
en met wien zij zich naar 
Sint-Domingo inscheepte, 
toen haar echtgenoot tot het 
hevelhebberschap van den 
togt tegen dat eiland be
noemd was. Men weet "wat 
er het gevolg van was: Prin-
se& JS^guNA, verloor in den-
zelveri "ièeTttëtt teëfierg«iiedf<ïen 
echtgenoot; doch toonde in 
deze omstandigheid , dat de 
schoonheid van haar karak
ter met hare uitwendige be
valligheden overeenkwam. 
PAittoNA werd door NAPOLEON 
aan den prins CAMILLUS BOR
GHESE uitgehuwd, en kort 
daarna moest zij "de smart 
ondervinden, haren zoon te 
verliezen, die te Rome over

leed. Haar smaak, zoowel 
als eene soort van natuurlij
ken afkeer, welken zij steeds 
tegen de keizerin MARIA 
LOUIZA koesterde, voor wel
ke hare trotschheid nimmer 
zou hebben kunnen buigen, 
hielden haar bijna altijd van 
het hof verwijderd: zij stond 

^tasyw^toi^ngenade des kei-
ssers, töen^fjfwfefe^s 14 van 
zijnen Jroon wèra^Bstprt; 
maar sedert, dat tijdstip, 
Wijdde zij hem de geheelë 
teederheid eener zuster toe. 
Zij overleed in 1825 te 
Rome, alwaar zij toenmaals 
haar verblijf had gekozen. 

BoRGHESï (PAULUS GtÜIDOT-
TO) j een Italiaansche schilder 
en dichter, te Lucca gebo
ren, bezat veertien talenten 
of beroepen, en stierf niet te 
min in 1626, in den ouder
dom van 6Q jaren in de uiter
ste armoede. De nij d kwelde 
hem even zoo zeer als de 
behoefte. Omtrent TASSO 
ijverzuchtig, dacht hij zijn 
verlost Jeruzalem door het 
vervaardigen van een ander 
dichtstukjyj^isjn hij. de ver-
WS&0g",' demaat én het ge
tal verzen en zelfs.de rijm-, 
woorden van zijnen mede
dinger overnam, té doen val
len. De geest van TASSO 
ontbrak hem echter. Hij gaf 
aan zijn werk, hetwelk, zegt 
men, in handschrift is geble
ven , den titel van het ver-* 
delgd Jeruzalem* Hetzelve 
werd niet béter onthaald dan 
de Lutrigot, eene parodie op 

http://zelfs.de
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den Lutrifi van BOHCEAU door 
BoNNECORSE. 

BORGHESI (DIÖMEDUS) , een 
Italiaansche Letterkundige in 
1598" overleden» was een 
Welsprekend redenaar, een. 
goede dichter en in deTos-
"kaansche taal zeer ervaren. 
H-y was daarenboven een der 
vaste steunen van de Aka-
demie der Intronati, en een 
der beste Hoogleeraren van 
Sienna, zijne geboortestad, 
alwaar hij zich eindelijk, na 
een bmdolend en weinig ge
regeld leven, weder kwam 
vestigen. Men heeft van 
hem: 1.° Rime, lïbri F . , 
Padua, 1566, Perosa, 1570, 
Viterbo, 1571. — 2.° Let
tere famigliarïy Padua, 
1578. — 3.° Lettere discor-
sive, Rome, 1701, in 4.«>, 
door de Italianen als clas-
siek beschouwd. 

BoRGHlNI (VlNCEN*XUS) , in 
1515 te Florence uit eene 
adellijke iajj^lie geboren, 
omhelsde den "regel van den 
H. BENEDICTT?S in do cougce-v 
gatie van Monte-Cassino, 
en legde den 29 Junij 1532, 
zijne gelofte af t& Florence, 
m het Lieve-Vrouvven*kloo-
ter^ COSMUS I . , groot-her
tog" van Toskanen, benoem-
de hem tot voorzitter der 
Akademie van Florence» Hij 
was een der verkozene her
zieners ter verbetering van 
den Decameron van BOCCA-
CIUS , door de Congregatie 
van den Itidex bevolen $ en 

in de uitgave van Florence 
1573, in 8.vo? ten uitvoer 
gebragt.. Maar zijn meest 
bekende werk, hetwelk hem 
het meest tot, eer heeft ver
strekt , is datgene, hetwelk 
ten titel voert: Discorsi i&* 
torieidiM*VlnrcE$ZoBonG-
nim f-tv-Morence, 1584 
— 1585, 2 d l X i n J j t a , ^ 
drukt, en in .dezelfde stad, 
in 1595 met,' aanmerkingen 
herdrukt. Hij handelt inr 
hetzelve over den oorsprong" 
van Florence, en over ver
schillende belangrijke punten 
der geschiedenis van hetzel
ve , over deszelfs familiën, 
munten , enz. BORGHINI q-
verléed in 1580, na uit ne
derigheid, het Aartsbisdom 
Pisa te hebben geweigerd, 
hetwelk hem kort voor zij
nen dood door FRANCISCÜS 1* 
was aangeboden. — Men moet 
hem niet verwarren met ee-
nen anderen schrijver van 
denzelfden naam, en waar
schijnlijk uit hetzelfde ge
slacht (RAFAELLO BORGHMH) * 
de schrijver van verscheide-

~»©- 4/^4»eZe»-,„ en van eene 
Verhèndéting over de schil
der- en beeldhouwkunde, 
onder den titel van: Ripo-
sa detta pittura e della scul-
tura, die zeer op prij s wordt 
gesteld, en te Florence in 
1584, in 8.vo, en in 1730, 
in 4.» is uitgegeven. 

BORGÏA (CAESAR) , tweede 
natuurlijke zoon van Auac-
ANDER V I . , werd door zij
nen vader tot de waardigheid 
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vatt Aartsbisschop van 'Va. 
jencia, en tot'die van-Kar
dinaal verheven. Door zij
nen ' har tstógt voor LUCRETIA , 
zijne zuster, en door den 
moord van zijnen oudsten 
broeder JOANNES BORGIA , die 
zijn mededinger was gewor
den , en' "die men in • 1497 
met riégeri degenstefcen «foor-
boord vond, toonde hij zich 
zulk eerten vader waardig. 
3Va deze wandaden, ging G E 
SAR van den wereldlijken tot 
den geestelijken staat over. 
IïODEWiJK' X I I . , die met de
zen booswicht een verbond 
had aangegaan, om hetMl-
lanésche te veroveren, be
noemde hem tot Hertog van 
Valentinois, en gaf hem 
CIIARLOTTE D'ALBRET ten hu
welijk, met welke hij , on
danks zijn diakonaat, op ee-
ne dispensatie'zijns vaders, 
in den echt trad. ' BOUGIA , 
,door de krijgsbende des ko-
ïiings van Frankrijk onder
steund , maakte zich mees
ter, van de beste steden van 
Rbmandiole, nam Imold, 
Forli, Faè'nza , Pesaro en 
Mhn&H -in „ én bemagtigde 
het Hertogdom UrMno eri 
het prinsdom Camérino. De 
Voornaamste Italiaansche 
Heerèn vereenigden zich te
gen dezen "overweldiger. 
Daar CAESAR hen niet met 
geweld kon beteugelen, zoo 
stelde hij de ontrouw in het 
werk. Hij veinst den vrede 
met hen te sluiten , lokt hen 
naar JSinigagïia; sluit hen 
in die plaats op, en maakt 

aftelt meester van hunhëper-
sonen. VITEIXI* OMVERO*-
TO DA FERMO , JOANNES UR-
SÏNÖ werden gewurgd.' De 
Kardinaal URSINO ^; een aan-' 
hariger' dier ohgeTukkigeri > 
Werd naar het kasteelr^St. 
AngelovevVóëti. Men dwingt 
hejn'"hem • aldaary een bevel 

»"IS^WBlMlM^i4^g lóm al *dè 

Ïlaatsen, aanTfiSNfyais der 
IRSINO'S toebëhoorëndë, aart 

den Hertog van Vatehfirioi* 
oyêrtegevën; hij kwam des
niettegenstaande door vergif 
om het leven. Een ander 
Kardinaal *,! dien AtËXANnÉR 
met al de voordeeligste pos
ten van "het; hof vart R'oMe 
begunstigd* had, werd 'dood 
in zijn bed gevonden|,en 
BORGIA stelde zich in hét 
bezit zijner nalatenschap'l 
dié meer dan 80,000 gouden 
krooöen beliep. Na den dood 
zijns vaders j verloor CAESAR 
de meeste posten, in welker 
bezit hij door zijne dapper^ 
heid- é,n trouweloosheid ge
raakt yras. Zijne Vijanden 
hadden hem onder Pius III . , 
bijna vermoord; de bescher-
mirig d**^"* 9 ^ vmJQrank-
rrfk' reilde hem het leven. 
De hertog' van Valentinois 
bedankte hem daarvoor door 
zijne zijde te verlaten. Jtr-
iiiüs I I . , de opvolger van 
Pxus> liet hem te Oitia %p* 
vangen zetten, tot dat hij 
de plaajtsën had terug gege
ven ,". welke hem nog over
bleven;. Hij stond hem ver
volgens toe, om zich naar 
GONZAI-VUS van Cordova te 
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begeven, die hem naar Span-. 
Je zond, alwaar men hem 
opsloot. &9ESAR, uit zijne 
gevangenis ontsnapt zijnde, 
nam de wijk naar JOANNES 
TAN ALBRET , koning van 

' JVavarre, zijnen zwager. 
* Hij plaatste zich aan het 

hoofd van deszelfs leger, 
tegen den Connestabel van 
Kastilië. HIJ ging het ka-
Steel van Viane belegeren, 
en werd aldaar den 12 Maart 
1507 gedood. (Zie ALEXAN-
DER .yïi) Deze! booswicht 
bezat dapperheid, buigzaarn* 
heid en list; maar eene en
kele zijner handelingen zou 
voldoende zijnde, om de ge
dachtenis van den grootsten 
man te bezoedelen. Hij had 
tot zinspreuk aangenomen: 
Aut Ccesar, aut nihil; 
hetwelk eenen dichter aan
leiding gaf, om dit koppel-
dicht te vervaardigen: 

BORGIA CAESAR erat factis et 
nomine Cresar; 

Aut nihil aut Gasar, dixitj 
utrumque rtöt. 

BORGIA (Heilige FRA 
dus VAN). — Zie FRANCIS-
CÜS. 

BORGIA (ALEXANDER) , uit 
uit het beroemde geslacht 
van dien naam, een zeer 
geleerd en ijverig Prelaat, 
in 1682 te Velletri geboren, 
werd eerst tot het Bisdom 
van Noeera, eené stad in 
het hertogdom Spoletto, be
noemd , van waar BENEDIC-

V. DEEI.» 

•rus XIII.» hem in 1724 tot 
het aartsbisdom van Fermo 
bevorderde. In 1726 hield 
hij in die stad èene provin
ciale kerkvergadering van. 
welke hij zelf de geschie
denis heeft geschreven. Hij 
heeft onder de volgende t i 
tels verscheidene geleerde 
werken nagelaten,: 1.° La 
Vila di san Qeraldo, Vel
letri 1698 , in 8.vo __ 2.° 
Istoria delle chiesa et citta 
di Velletri in quattro libri 
Nocera, 1723, in 4.w —. 
3.° Leven van Paris BEU'JE4 
DICTUS XIII. 1741, in het; 
Latijn. — 4.°Brieven, door 
MuRATORr bij eenverzameld £ 
Hornetten en andere werken. 
— 5.° Concilium provinci
ale Jirtnanum, Fermo 1727, 
in 4. t 0 Hij overleed den l 4 
Februarij Ï764. | 

'BORGIA (STEPHANUS) , een 
beroemde en geleerde Kar
dinaal , de neef van den 
voorgaande, den 3 Decem
ber 1731 te Velletri gebo
ren, werd reeds vroegtijdig 
voor «ie-kerk bestemd. De 
Aartsbisschop van Fermo ,« 
zijn oom, wilde zelf zijne 
opvoeding besturen, en nie
mand was daartoe beter in 
staat, zoowel in betrekking 
tot het kerkelijke als tot de 
wetenschappen'. Terwijl de 
jonge BORGIA zijne studiën 
völbragt, boezemde hem de 
Aartsbisschop van Fermo, 
een groote beminnaar der oud
heden, den lust voor dezelve 
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in. Hij zaaide niet in ee-
nen ondankbaren grond; STE- , 
3PHANUS BORGIA beantwoord
de zoowel aan zijne bedoe
lingen, dat hij reeds inden 
ouderdom van 18 jaren een 
rijk kabinet van gedenkpen
ningen , hand- en opschrif
ten en andere oudheidkun
dige gedenkstukken» foadg®--
vqrmd. Té Rome gekomen, 
maakte hij zich bij BENÈ-
DICTUS XIV. bekend, die 
ssijne verdien sten^ waardeer
de , en weldra inzag Van 
hoe- veel vbelang zijne talen-
teiï en kundigheden waren. 
In 1759 benoemde die Paus 
Hem .tot Landvoogd van Bet-
nevenfo. Hoe jong BORGU 
ook nog ware, gedroeg hij 
zich echter • in deze land-
voogdij schap, als een be
kwaam en verlicht regent r 
en wist in 1764, door zijne 
voorzorg, zijne ondérhoori-
gën , van de noodlottige ge
volgen van eenen hongers
nood te beveiligen, waar
mede het koningrijk JSapels 
geteisterd werd. in 1770 bet 
noemde CLEMENS XIV. BOR-
6tA'~twfc' ",«a«ace.ttea«:. der faro* 
|>aganda. Met ij ver vervuld 
de hij deze gewigtige bedie
ning, vergat niets van hét
gene, wat de missiën zou 
kunnen begunstigen, ver
schafte' aan de zendelingen 
al de hulp, welke zij noo-
dig hadden, doch wist té 
gelijkertijd zijne briefwisse
ling met hen aan zijnen ge-
liefkoosden smaak dienstbaar 
te maken, door aan hen de I 

zorg op te dragen, om in 
de landen, welke zij be- , j 
woonden, al datgene op te 
sporen, wat zijn museum 
zou kunnen verrijken. Men 
zou verbaasd staan over het 
groote aantal zeldzame voor
werpen , welke het hem ge-
Jjjktezich door dat middel 
te .vaSBKMÏEMha>ln 1789 ver
hief Pius VO»röis*4 tot het 
purper, en belastte hem met 

, het algemeene opzigt der von» 
delingshnizen. Onder zijn 
bestuur ondervonden die ge
stichten aanmerkelijke ver
beteringen , en verkregen een r 

geheel nieuw aanzien, er 
werden werkplaatsen in op- <• 
gerigt, er, ontstond: meer or
de , een naauwke.uriger op
zigt , en de leefregels wer
den er tot zulk eenen trap 
van volmaaktheid gebragt, 
dat dezelve in alle betrek
kingen tot Voorbeeld konden 
dienen. De volgende jaren 
bieden eén zeer verschillend 
tqoneel aan. De revolution-
naïre geest,, dia mr-Frank' 
rijk alles ten onderste bo
ven had gewenteld, \vas tot 
Jtt̂ JiiBfciujiBaaMeïê-* v-ntt—Italië 
doorgedrongen; de Fransche 
troepen bevonden zich met 
vijandelijke bedoelingen tot 
voor de poorten van Rome* 
PiVS VI. uit zijn paleis ge
sleurd , Werd met geweld vér 
van zijne hoofdplaats ver
voerd. Hij." had den Kardi
naal BoKGïA mét zijne vol- , 
magt bekleed; deze Prelaat 
vrard den S Maart 1798 aan
gehouden , en kort daarna 
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'weder in vrijheid gesteld, 
maar verpligt de ïtomein-
sche staten te verlaten. Hij 
begaf zich naar den Vèneti-
aanschen staat. " In 1799 was 
hij bij de verkiezing van 
Pius VII. tegenwoordig, en 
keerde met dien Paus in 
Rome terug. Hij zat in den 
raad voor, welke met de 
wederinrigting van het pau
selijk bestuur belast was. 
In 1804 vergezelde hij Pius 
VII. op zijne reisnaar Frank
rijk; maar te Z#ow door eene 
ernstige ziekte aangetast ,en 
verpligt aldaar te blijven, 
overleed hij aldaar den 23 
December 1804, tot groote 
smart der lettervrienden, 
wiens verlichte beschermer 
hij was. Nooit was een ge
leerde bescheidener, stelde 
meer belang in de vorderin
gen" der wetenschappen, noch 
werkte meer om het gebied 
derzelve uit te breiden. Zijn 
museum stond open, voor al 
degene» die er nasporingen 
in wenschteït t© doen , zijne 
Studeerkamer vooral degene, 
die hen wilden raadplegen. 
Hij onderhield eene gewone 
briefwisseling met de be
roemdste mannen van Euro
pa , begunstigde al de let
terkundige ondernemingen, 
en ondersteunde dezelve, 
wanneer zulks noodig mogt 
zijn, met zijne kunde en 
zijne beurs. Hij zelf heeft 
de letterkunde met kostbare 
en talrijke werken verrijkt. 
Men heeft hem te danken: 

1«° Monumento di papa Gfr-
OVANXI XVI., Rome, 1750. 
— 2.'° Breve istoria delV 
fintica ciita di Todino nell' 
XJmbria, ed esatia relazione 
delle ricercke fatte suite 
sue rovinë, Rome, 1751, in 
8.vo __. 3.0 Breve istoria del-
la ciita di Benevento, Rome, 

"1763 — 1769,3dl.>Vin4.to 
— 4-° Vaticana confessio 
B. PETRI, cronologicistes-
timoniis illustrata, ibid. 
1776, in 4."> — &.° Breve 
istoria . del dominio tempo-' 
rale della sede apostolica 
Helle due Sicilië, ibid, 1788» 
•— 6'° Zeevaarikundige ge • 
schiedenis der staten van den 
heiligen stoel, niet voltooid. 
Pater PAUUNUS DE SINT-BAR-
THELEMI , heeft onder den; 
titel van Synopsis vitos STE? 
PJIANI BORGIA , Rome .180.5, 
in 4. t 0 zijn leven beschre
ven. Men vindt in hetzelve 
eene lijst zijner werken en. 
eene korte beschrijving der 
voornaamste voorwerpen van. 
zijn kabinet. In het Maga-
sin encyclopèdique, 67.$ en 
68.» déêl, Komt een uittrek» 
sel van dit leven voor. 

BORGIA , of BORJA (FBAN-
'Ciscus), Prins van Squilaci , 
in het koningrijk Napels, 
was de zoon van JOANNES 
BORGIA Graaf van Ficalho 
en van FBANCJSCA van Ara-
gon> zijnde dus door eene 
zonderlinge toevalligheid ach
ter kleinzoon van Paus A-
IIEXANDER'VI.> en kleinzoon 

2 \ 
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van EEUNCISCUS DE BORGIA 
overste der Jesuiten, door 
zijne moeder behoorde hij 
tot het geslacht der konin
gen van Aragou. Eerst ka
merheer van JPJEHIIPPUS I I I > 
werd hij in 1614 tot onder
koning Van Peru benoemd. 
Zijn zacht en innemend ka* 
'rakter, zijn wijs ent-gema
tigd bestuur bragten veel toe 
tot de bevestiging der spaan-
jscbe magt, in dat land, en 
tot de beschaving der inwo
ners. Niet te vredéh van 
in de nieuwe wereld de sta
ten van zijnen souyerein te 
behouden , hield hij zich be
zig , om dezelve te vergroo-
ten. De Provincie Magnas 
was een zijner wingewesten; 
door zijne zorg verhief zich 
de stad Borja aan de oevers 
van den Maragnón.- Naden 
dood van PJHILIPPÜS I I I , 
keerde BORGIA naar Spanje 
terug, hield zich geheel 
van de:publieke zaken ver
wijderd, en gaf zich geheel 
en aï aan zijne neiging voor 
de letterkunde en schoone 
kunsten over. Hij ontving 
aan zljïNNitö»©eè-jMtg®leE*n 
gezelschap van geletterden, 
•en leefde in eenen zeer 
> vertrouweïijken omgang met 
de broeders ARGENZOJCA. Men 
moet zich verwonderen, ee
nen man",1 die zich zoo lan
gen tijd ihèt administrative 
en 'gonVerriempnts zaken had 

' b c 2 1 g gehouden 'de taal der 
Muzen, met die zuiverheid 
sierlijkheid en uitgelezen 
smaak te hooien spreken, 

welke gewoonlijk enkel door 
langdurige oefeningen en ge-

| woonte verkregen worden. 
Hij bood bijna alleen tegen
stand aan den stroom van 
den kwaden smaak, van de 
gemaaktheid en de hoogdra
vendheid van GONGORA, die 
ai"*4fe. djch ters van zijnen, 
tij d meaS^SBp*^^ BORGIA 
overleed den 26^§&p*eïn.beï 
1658 , in den ouderdom van 
72 jaren. Zijne, werken zijn :•, 
1.° Obras efl versos, Ma
drid, 1639;, —• Antwerpen 

! 1654 — 1663, in: 4.» — 
2.° Napoles recuperada por 
el'réy .don ALOXSO, Sara-
gossa, 1651, in 4.«> Lo-» 
DEWIJK JOZEF VËLASQUES 
spreekt niet met grööten lof 
over dit heldendicht,, dat 
men veeleer een geschied
kundig dichfstuk zou kun* 
neii noemen, en dat een deE 
vijf en twintig i s , hetwelk 
Spanje bezit; maar hij prijsü 
zijne herderszangen en treur-
dichten. Over BORGIA spre
kende, zégt NICOLAAS AN-
TONIO: suavis, <artanu$, fo-
cilisque in paucis poeta > itt 
è, iy*>v*0*<mit*pTtm!ijmtti non 
lot/ge constiterit. — 3.° Ora-
ciones y nieditaciones de la 
vida de J-JSSV- CMIIISTO , coli 
oir os dós tratadosde los 
tres fabernaculos y soUlo* 
qüios del'alma, Brussel, 
1661, in 4.to Steeds gods
dienstig en zedelijk in zijne 
geschriften, verdient BORGIA 
eenen dubbelen laf? dien' 
der talenten; eti der deugd 
namelijk. 
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BORGT (HENDRIK VAN DER)* 
de Oude, te Brussel, in 
1583 geboren; zijne ouders, 
die om de in Brtiband ont
stane onlusten verpligt wa
ren, de vlugt te Riemen, 
«amen hem in 1586 mede 
naar ttuitschland, alwaar 
hij werd opgevoed. Toen 
hè den ouderdom bereikt 
had, om een en stand te 
kiezen, gevoelde hij vele 
neiging voor de schilderkun-
de. Zijne ouders stelden 
hem onder het opzigt van 
GILLIS VALKENBURG, dien hij 
later verliet, om zich in 
Italië te volmaken. Bij zij
ne terugkomst hield hij zich 
te Franckenthal op, dat hij 
later weder verliet, om zich 
in; 1627 te Frankfort nëÜet-
tezetten. Behalve,; zijne be
kwaamheid in 4e sèhilder-
kunst* was hij zeer erva
ren in, de kennis der Oud
heden en gedenkpenningen, 
hetwelk hem bij den graaf 

/VAN ARONDEL zeer in ach
ting bragt. 

BORIS - GüDENotr, Grooi -
wapendrager van Mosko-
vië, en schoon-broeder des 
Groot - hertogs, was gedu
rende de regering van FtB-
DOR, staatsregent. Daar hij 
zich van de kroon wilde 
meester maken, liet hij 
DEMETRIUS , den broeder van 
JCBDOR , te XJglilz, alwaar 
men hem opvoedde, van het 
leven berooven. Om zijnen 
moord verborgen tq houden, 

bragt hij ook • den. edelman 
om het leven:, aan wien hij 
de uitvoering van dénzelven 
had toevertrouwd; hij zond 
soldaten uit , om het kas
teel van XJglitz te slechten, 
eii de inwoners uit een te 
drijven, even alsof zij den 
moord begunstigd hadden. 
Men gelooft, flat hy later, 
om zich onafhankelijk Heer 
van het rijk te maken^ den 
jongen FCBDOR door vergif 
van het leven beroofde. Hij 
hield zich alsof hij het op
perste gezag wilde weige
ren, maar stelde heimelijk 
alle middelen in het werk, 
om hetzelve door de verkie
zing der Grooten te erlan
gen. Hy verkreeg hergene, 
wat hij vvenschte; maar zijn 
geluk werd gedwarsboomd 
door het bedrog van GRISKA » 
die onder den naam van DE-; 
METRIUS . verscheen, en die 
de bescherming van den 
waijwode van Sandomir ver
kreeg. Hij maakte aan deh-
zelven diets, dat de moor
denaar, door BORIS afgezon
den ^ e e n e n , jongeling had. 
gedood, welke hem geleek, 
en dat zijne vrienden; hém 
hadden doen ontsnappen. < 
Deze waijwode ligtte een 
leger, trok er Moskovië 
mede binnen, en verklaar
de den Groot-hertog den 
oorlog. Hij nam in den. be
ginne verscheidene Steden 
in, en wikkelde onderschei
dene officieren van BORIS in 
zijne partij , die van verdriet 



38 B O 

daarover in 1605 overleed. 
D e Boyarden kroonden FCE-
DOR - JBÖNITOVVITZ, den zoon 
van JBORIS , die zeer jong 
w a s ; maar de wapènvoor-
spoed van den valschen D E -
METKIÜS bewoog hen vervol
gens , hem als hunnen vorst 
te erkennen. Het volk, door 
hen omgekocht, begaf ssich 
in allerijl naar het kasteel, 
en nam den jongen Groot
hertog' met zijne moeder ge
vangen. Te gelijker tijd 
zond men, om DEMETRIUS 
te verzoeken, bezit van zijn 
rijk te nemen,, De jonge 
koning liet den 10 Juni) 
1605 de moeder, en den 
zoon van het leven beroo-
ven, : en op. deze wijze ein
digde dit treurspel. 

BORJA. -«• Zie BORÖIA 
(FRANCÏSGUS), 

B0RKHAtrSEN(JVfAUBITS BAL-
THASAR) , in het jaar 1732 
geboren, heeft zich onder 
de Duitsche natuurkenners 
eenen beroemden naam ge
maakt. Tot hoogleeraar in 
de- $J«taurIijke historie be-
noemdi; ^oliiféefhij bi> gele
genheid zijner cursus ver
scheidene geachte werken. 
Dezelve zijn bijna alle in 
het Hoogduitsch geschre
ven, behalve hefgene , het
welk ten titel voert: Tenta
men dispositionis plantarum 
Germanies seminiferartm , 
secundum novan*metAodtim 
a staminum situ et propor-
fione cum characterièus ge" 

netum e&mitiaUhus, Darm-
stadt, 1792, ïn 8.vo Het
zelve is te Frankfort in 
1811 , onder den titel van 
Tentamen Flórce germani* 
cm , in 8.vo herdrukt. De
ze natuurkenner is in ISO/, 
overleden. 

^49*HM»C»,J^0MOND) , een, 
Engelsch awSSJ*-*»» de ge
neeskunde, oefende na zij
ne studiën aan de Univer
siteit van Dublin volbragt, 
en den doctöralen hoed; te 
Legden ontvangen te heb
ben , met veel roem te Ches- , 
ter zijne wetenschap u i t , 
en legde zich in zijne vrije 
oogenblikken op de beoefe
ning der geschiedenis? toe. 
Hij overleed in 1682, na in 
het licht te hebben gege
ven: 1.° Geschiedenis der 
veréeniging van Ierland met 
Engeland, 1675, in 8.vo — 
2.° Geschiedenis van den 
opstand in Ierland in 1641, 
Londen , 1680, in fol. ili 
het Engelsch. 

BORLASE (WII.MAM) j -in 
1696, te Pehdéen of Pen~-
dennis, in het graafschap 
Kornwallyin Engeland'ge-. 
boren, werd predikant te 
Sint-Just. Door zijne kun
de werd hij tot lid der ko
ninklijke Maatschappij van. 
Londen aangenomen, en hij 
overleed den 31 Augustus 
1772, na in het licht tè 
hebben gegeven: ï .° Aan
merkingen over den voor-
maligen en tegenwoordige» 
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slaat der Bcilly'-eilanden, 
Oxford, 1756, in 4.» — 2.° 
Natuurlijke historie . van 
Kornwall, Oxford, 1758, in 
fol. — 3.° Oudheden van 
Kornwall , ' Londen, 1769, 
in fol. 

BóittArtn ü& (WILIIEM) , ui t 
eene adellijke familie van 
Oend, advocaat bij het pro
vinciale hof van Vlaande
ren, gaf in zijne jeugd 
reeds iri het \ivht: Misto-
riee tnemorabilis ex. lier o 
Mxodi et sequentibus. 

• BORN (IGNATIÜS', EDÏ,EE 
VON) , een beroemde delfstof-

<j kundige in 1742 te Carls-
burg••', in Zevenbergen gebo
ren, reisde; door Buitsch-
land, Frankrijk en dè Ne
derlanden, en kwam te 
Weenen kin post van op-
perhofraad, bij het Dep.t 
der bergwerken en munten 
des t e i z e r s bekleeden. Hij 
deed vewwigens eene delf
stof kundige rel» door Op-

. per- en Neder-Hcmgaryië, 
waarvan het verslag, door 
zijnen vriend FERBER , in 
Duitschland, in 1774 in het 
licht werd gegeven. De kei
zerin MARIA THERESIA beriep 
hem naar Weenen terug, om 
het keizerlijke kabinet van 
Natuurlijke historie te re
gelen, en 'er eene beschrij
ving van te leveren. De be-
schnj ving, die hij er van ver
vaardigde , kwam te Weenen, 
1778 —1780 in het Latijn en 

C 

het Hoogduitsch in he*t licht. 
Hij overleed te Weenen in 
1791. De andere werken, 
waardoor hij zijnen roem ge
vestigd heeft,!z|jn: 1.° Li-
thophylacium Bornianum, 
Praag, 1775. — 2.° Memo-
riën eenermaatschappij"van 
ff e/eerden, te Pmag .opge-
rigt', ter bevordering der wis
kunde en natuurlijke historie 
ib, 1775 — 1784. —. 3.° Ue* 
ber das Ariquicken der gold' 
und silberhaltigen Erze ,* 
Roh-steine, Schwarz-Kupfer 
iind Jlüttenspeise, Weenen, 
1786, in 8.vo • 

BORNEMANN (HENDRIK) , 
Bisschop van Zeeland of Kpp-
penhagen, deken der theo
logische faculteit in de ko
ninklijke universiteit der-
zelfde stad, werd te Kop-
penhagen in 1645 geboren. 
Na in zijne vaderstad, zijne 
Akademische studiën vol-
bragt te hebben, reisde hij-, 
om de vreemde universitei
ten te bezoeken. In 1669» 
k m vaderland terugge-
keera , ' werd lijj pon-rector 
in het collegie van Koppen-
hagen, en volgde drie jaren 
daarna, den Heer GEOBGR 
HILAIRE in het rectoraat op. 
In 1674 werd hij aan dezelf
de universiteit töt Hoogleer
aar in de Logica en boven-
natuurkunde benoemd» ïn 
1675 werd hij tot herder der 
Lieve - Vrouwenkerk bevor
derd, en in 16S2 tot Bis
schop van Aalburg in Jut f 

4 
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land gezalfd. In 1693 werd 
hij naar Koppenkagen terug
geroepen, om JOANNES BAG
GER , Bisschop van Zeeland 
op te volgen. Hij bestuurde 
de kerk niet vele zorg tot 
aan zijnen dood* den laat-
sten dag van het jaar 1710 
voorgevallen. Hij was wel* 
sprekend, geregeld ia z%m 
zeden én had een deftig en 
eerbiedwaardig uiterlijk. 
Me» heeft van hem in het 
Peensch verscheidene ljjk-
xeden, eenigeLatijnschelof-
yeden op de geboortedagen 
-der koningen uitgesproken, 
en in het Beensch eene ver
klaring vari den Catechismus 
ïn vragen en antwoorden. 

BöïtNKR (CflRISTÏAAN F R E * 
HERIK), in 1683, geboren j 
Hoogleeraar in, dö . Godge
leerdheid te Leïpzig, een 
zeer geleerd man , vooraler
varen in de kerkelijke ge
schiedenis,, in '1753'overle
den." Onder . ïdjne talrijke 
geschriften, telt men voor
namelijk: ''Be':eivulibus grm-
vUia,ltaïi&, Leipzig ,1750, 
in 8.v*-i**rr.a.? 3miïifuïimes 
tfasolagice symbalieee , ibid , 
1751, in 4.w _- 3.° Beor-

"tie etprogressu philosophia 
moml'is, ibid, 1707. — 4.<° 
Bisser t. satire, ibid, 1752. 
— &.ü Schriften over Lu* 
THEB. Hij gaf ook ecne 
nieuwe verbeterde en ver
meerderde uitgave der ge
wijde Bibliotheek van Pater 
LELONG in het licht, Ant» 
Vierpm, 1709,2 dl.", in S.vo 

EÖRNËR^FREDERIK), broeder 
van den voorgaande, een gé> 
neesheèr en schrijver, teLeip-
zig, in 1723 geboren, en in 
WQl overleden, 'heeft in het 
licht gegeven i I.° Rëlationei 
de libris me&ico-physicis an* 
tiquis raris en Instructiones 
yi^icfrl($ales, W'ittenbérg, 
Ï7S6 ; I P t t t M ^ g . o Aantee-
kettingen over «eg%»ejjshee-
ren en natuurkundigen van 
zijnen tijd, ' in het Hoogr 
duitsch, Wölfenbïittel',:1748 
r - 1764* 3 dl.", in 8.vo 

BÖRNËR (FREDERIK CHRIS* 
MAAN;), de zoon van rCHRIS? 
TIAAN FREDERIK j Hoogleer-
aar iü de geneeskunde, té 
Brunsmj'k en WolfenèiïMel, 
desóhrijyer eener Beoefenen' 
de Verhandeling over hét 
Onanismtls of de Zelf bevlek' 
kingt heipzig 1775, in 8.vo 

BORNER (PETRUS PA raus)* 
een graveur van gedenkpen
ningen te Lwe.rne;., - kwam 
zich teRoüiei vestigen, al» 
Waar hfj Op het einde; der 
17»e eeuw overleed. Hij heeft 
groQt* «n kleine zeer wel 
uitgevoerde gedenkpennin
gen , met de afbeeldsels der 
Paussen INNOCENTIÜS X L , 
ALEXANDER VIII. en INNO
CENTIÜS XIL, gegraveerd. 

BoRNIER (PniMPPUS DE)» 
hijzonder Luitenant bij het 
landsgeregt van Monlpèlier, 
werd in 1634 in die start 
geboren, en overleed aldaar 
in 1711, In verschillende 
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gewigtfge zaken maakte men 
gebruik vm zijnen dienst» 
Men heeft van hem: 1.° 
Conférences des notwelles 
ordonnances de Lovis XIV. 
avec celle de ses prédéces-
seurs {Vergelijkingen der 
niéuwe ordonnanU'én van 
Loi>EWiitc XIV., met die: 
zijner voorgangers), 1755, 
2 dl.n i n 4.co.-.*-» 2«° Com* 
mentaires swr les conchisions 
de' BAXCUIX (Aanteekenin» 
gen op de besluiten van 
BANCHIN). Deze béide wer
ken , - en vooral het eerste, 
zfijh bronnen, waaruit de 
Fransche regtsgeleerden on
ophoudelijk putten. 

yBoRouöH (JOANNES), Rid
der en' eerste Wapenkoning 
ónder de regering van KAREL 
I*, kaning van Engeland, 
was de zoon van eenen Hol
lander , die te Sandwich in 
het graafschap Kent eene 
brouwerij bezat, en die hem 
voor d«, ? t ^die bestemde, 
welke hij tot dê regtsgeleerd-
heid bepaalde. Daar echter 
zijne heerschende neiging 
hem tot de beoefening der 
oudheid medesleepte, zoo 
verkreeg hij den post van be
waarder der handvesten in 
den Tower, alwaar hij het 
plan tot verschillende werken 
vervaardigde, welke hij se
dert dien tijd in het licht gaf. 
Hij werd alzoo van graad 
tot graad bevorderd, tot dat 
hij in 1634 tot den post van 
eersten wapenkoning geraak 

C 

te» In de maand Augustus 
1643 werd bij Doctor in het 
burgerlijke regt te Oxforëi 
werwaarts hij zich met den 
koning begeven had* Men; 
heeftjVan heift de navolgende 
werken: 1.° Impetus juve-
n+lis gf queedam sedatiorïs 
aUqumtwum animi Episto-
la>t Oxford[•, 1643, in g>o 
_— 2-° The sovereignty of 
the Britisk seas pr&ved 
bij records * Mstory , and 
MunicipatLaws of the King-
dom, Londen, Ï651, in J2.° 
Hij overleed te Oxford, den 
21 Ocftober 1643. 

BORREL (JOAN&ES)J onder, 
den naam van ?BUTEO be
kend , regulier kanonik van 
der heiligen ANTONIÜS , on-
derscheidde zich in zijnen 
tijd in de afgetrokkene we
tenschappen. Hij werd in 
1492 te Charpey'mDaUphi-
nè geboren, en overleed in 
1572 te Cénar, een vlek in 
de nabijheid van Romans. 
In 1554 gaf hij te Lp on, de 
Yeg%g.nieHn% fijner wiskun
dige werléri, in 4,t0,in hei 
licht. Men vindt in dezel
ve uitmuntende, Ver/iande-. 
Huigen, waarin de schrijver 
een «bondig oordeel, met 
meetkundige . naauwkeurig-
hèid vereenigt, ontier ande
re eene Verhandeling over 
de ark van Noè', die door 
de geleerden zéér op prïjs 
wordt gesteld. Hij bewijs* 
in dezelve, dat de ruimte van 
dat schip, in volmaakte e-

5 
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Tènredigheid met; deszelfs 
bestemming stond. JOANNES 
PEM-EÏIER heeft eenige be
zwaren, in deszelfs bouw-
kunstig plan aangetroffen, 
welke hij uit den weg heeft 
geruimd, door middel van 
de veranderingen , welke hij 
voorstelt. KIRCHEK , '~I*uii, 
CÜMEERLAND, BfsmeirMy"WÉ^' 
K'ÏNS hebh&» zich in hetzelf
de onderwerp geoefend. Som
mige ongelöovigen, die hun
ne meetkunde met niets bon* 
digs hebben weten te weder
leggen , hebben niets anders 
kunnendoen dan dezelve in 
een belagehelijk licht te stel
len. Dit is hunne laatste 
uitvïugt. Maar hoewel de 
verschillende stelsels over 
Gebouworde der ark, slechts 
gissingen zijn, bewijzen de
zelve niettemin, dat dege
ne, welke aan de verklaring 
van het verhaal der gewijde 
boeken hebben gewerkt, in 
hët algemeen meer bekwaam
heid ,'• verstand, schrander
heid en oordeel hebben aan 
den dag gelegd, dan dege
n e , welke zich er op toe
leggen ','•• (RK.'̂ xmder^iMlwah.r 
stukken te verachten, zon
der daarvan eenige bondige 
reden te kunnen geven. 

BOURI (JOZEF-FBANCISCUS), 
den 4 Mei 1(527, teMilane 
geboren, een geestverruk-
ker, scheikundige, ketter 
en profeet, verbond zich 
eerst aan het hof vim Rome, 
maar later tegen hetzelve 
uitgevaren en d« stad met 

het gerucht zijner openba
ringen vervuld hebbende, 
was hij verpligt dezelve "te 
verlaten. De wijk naar Mi* 
lane, zijne geboortestad ge
nomen hebbende, speelde hij 
den ingegevene, met oog
merk , zegt men, om er zich 
$*WÏg&Mnte maken, door 

welke hij zijnegeeWNsrjcnk-
king mededeelde. Hij begon 
met de gelofte van armoede 
van hen te vorderen, en om 
hun zulks des te, beter ten 
uitvoer te doen brengen, ont
nam hij hun hun geld, hij 
liet hun vervolgens zweren, 
zoo veel het in hun vermo
gen was , aan de bevorde
ring van het rijk Gods me-
detewerken, dat zich wel* 
dra over de geheele werèldj 
moest verspreiden, die door 
eene 'krijgsmagt, waarvan 
hij de veldheer en apostel 
moest zijn, tot eenen enke
len schaapstal gebragt werd. 
Daar zijne oogmerken ont
dekt waren geworden zoo 
nam hij de vlugt. De r£ad 
van geloofsonderzoek maak-
te"'.s$*"*p*aew ö|>, -en gaf 
hem aan de •wereldlijke magt 
over, die hem, als eenén 
ketter tot de doodstraf ver
oordeelde , hetwelk hij daar
enboven als een muiteling 
en stoorder der openbare rast 
verdiende. Hij werd in 1660 
met zijne geschriften, te 
Rome in beeldtenis verbrand. 
BORRÏ nam de wijk naar 
Straatsburg, en van daarnaar 
Amsterdam, alwaar hij don 
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zedigen titel van algemeen, 
geneesheer aannam. Daar 
eene bankbreuk hém uit Hol
land deed verjagen, begaf 
hij zich naar Hamburg, al
waar, de Jkoningin CHRISTINA. 
veel geld verloor door hem. 
den steen der wijzen te doen: 
zoeken. De koning van De
nemarken volgde CHRISTINA 
ria» en slaagde niet beter. 
BORRI redde zich naar Hon
garije. De Pauselijke Nun
tius , die toenmaals aan het 
hof van Weenen was -, eisch-
te hem terug. De keizer 
gaf hem terug, op belofte 
2es Pauses, hem niet te 
zullen doen sterven. Naar 
Rome vervoerd, werd hij al
daar tót eene openbare boèt-
doening' en eene altoosduren-
de gevangenis veroordeeld. 
Hij overleed in 1695 op het 
kas teel van Sint - Atigelo, 
naar hetwelke hi j , op ver
zoek van den hertog p'Es-
TRÊES, dien hij van eene 
hopelooze ziekte genezen 
had, vervo®«4_was. Men 
heeft van hem werken van 
weinig waarde over d» Al
chimie. Zijn werk, hetwelk 
ten titel voert laChiavedel 
gabinelto, Keulen, 1681, 
in 12>o, ig zeldzaam eö 
wordt duur verkocht. 

BORRI ^ (CHRISTOPHORUS) , 
een missionaris, onder de 
Jesüiten, té Milane gebo
ren, was in 1601 onder de 
maatschappij van JESÜS ge
gaan. Na aan zijne over
sten zijn verfangen geopen

baard te hebben, zich aan; 
het werk der zendingen toe-
tewijden, bestemden zij hem 
voor die van het Oosten. Hij 
was een der eersten, die in 
Concjiinchiria, eene nieuw/ 
opgerigtë missie doordrongen. 
Hij verkondigde aldaar niet 
veel ijver het geloof, en bleef 
er vijf jaren. Terwijl _ tujj--
zich met zijne godsdienstige 
werken bezig hield, won hij 
berigten over dat rijk- iri 9 
sloeg de zeden der'inwoners 
gade, onderzocht de staat
kunde en' regeringswijfce des 
lands en beoefende de na
tuurlijke Historie van. het
zelve. In Europa terugge
roepen, ontscheepte hij in 
Portugal. Gedurende zijn 
verblijf aldaar, onderwees 
hij te Coïmbra en te Lissa
bon de wiskunde. De ko
ning van Spanje vernomen 
hebbende, dat Pater BORRÏ* 
volgens zijne gemaakte waar
nemingen op de mét zeil
steen, bestrekene naald,, mid
delen" beweerde ontdekt te 
hebben, öm de scheepvaart 
mm* het Oas»n gemakke
lijker te maken, beriep hem 
naar Madrid, om hem' de
zelve in toepassing te doen 
brengen. Men weet niet 
waarin zulks de regels de? 
maatschappij kon kwetsen, 
maar Pater BORRI werd naar. 
Rome ontboden, én kort daar
na buiten de maatschappij 
gesloten. Hij overleed Aert 
24 Maart 1632. Hij heeft 
in het ïtaliaanSch zijne Reis-

1 verhalen in het licht gege-
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ven , Rome,- 1632, in 8.vo 
dezelve zijn in het Fransch 
vertaald door Pater ANTONI-
vs DE LA CROIX , een Jesuit, 
Rennes, in 8.vo; in hetLa-
tijn , Weenen, 1635 j in het 
Engelsch, door RÖBERT AST-
ÏJSY, Londen, 1633, in 4 .» 

BORRICHIUS (OtAüs), lioog-
ïeeraar ih'~: de g^iöêesKuilde 
te Koppenhagen, werd in 
1626 geboren, en overleed 
aan den steen in, 1690. Hij 
liet eene aanzienlijke^som 
na tot onderhoud van arme 
studenten, en had nooit in 
den echt willen treden, wijl 
hij zich voorstelde, dat zij
ne studiën en zijne wijsbe
geerte, met de zorgen der 
huishouding niet vereenbaar 
waren, en overtuigd, dat 
de geest, in den omgajng, 
met eene vrouw, altijd iets, 
van zijne verhevenheid en 
van zijne kracht verliest* 
Men heeft van hem verschei
dene werken: 1° Depoetis. 
greecis et latinis, ~—2.° An-
tlqtice Romm imago.— 3.° 
De somno et somnïferis, 1680 
in 4.to __ 4,° De usu pian-
tarum intligentvmmjr I6$&r 
in 8.v° enz. 

BORRIUS of BORRIUS, ~ 
Zie BOR* 

BORROMEUS (Heilige KA-
KEL) , in 1538 op het kasteel 
van Arona geboren,. was de 
zoon van den graaf GIBER-
TÜS BORROMEÜS en MARGA-
RETHA m MJEDICIS. . jReeds 

» f| vroegtijdig gaf de jonge KA-
REL zich aan de een zaamheid 
én de studieover. Zijn moe
derlijke oom, Pius IV., riep 
hem bij zich» benoemde hem 
tot Kardinaal en Aartsbis
schop van jyiilmie. KAREÜ 
Was toenmaals pas 22 jaren 
oud. Hij bestuurde de ker-

[ fe^fJgSfc&gJten, als een man j 
die in ' oaV^raifej^eds 'vfaS 
oud geworden; hij rigtteeene 
akademie op, uit geestelij« 
ken en wereldlijken bestaan
de , die door zijn Voorbeeld 
en zijne milddadigheid, tot 
de studie en de deugd wer
den aangespoord. T e m i d 
den van. een prachtig hof 
liet de jonge Kardinaal zich 
door den stroom mëdeslepen, 
en, Schafte zich prachtige ap
partementen, meubelen en 
equipages aan. .Zijne tafel 
werdluisterlflkbediend, zijn 
huis was steeds vol edellie-' 
den en geletterden. Zijn 
oom, door dezen luister he
koord, verschafte hem de 
middelen , om denzelven vol 
te houden. Men zag hem 
in korten tijd tot groot-pe-
tiitentiafius vsaaJRpme, Aarts* 
priöstsr-vati de heilige MA
RIA de Meerdere, bescher
mer van verscheidene kroo-
nen , en van verschillende 
religieuze en militaire or
den , tot "legaat van Uo-
logna, van Rofflagna en 
La Marca d'Ancona bevor
derd. Het was omtrent de
zen tijd, dat de kerkverga
dering van Trente gehouden 
werd. Men sprak veel over 
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de hervorming der geeste
lijkheid. Nadat KAREÏ, de
zelve aan anderen had aan
geraden , oefende hij dezel
ve , ten opzigte van zich 
zelven uit» Hij dankte in 
eens tot HO bedienden af, 
gebruikte geene zijde meer 
tot zijne kleederen, legde 
zich wekelijks eene vrijwil
lige vaste te water en te 
brood op, en schreef zich 
weldra nog belangrijker za
ken voor. Hij hield kerk
vergaderingen , om de be
sluiten van die van Trente, 
gedeeltelijk door zijne zorg 
ten- einde gebragt, te be
vestigen. Hij maakte Van 
zijn huis een Seminarie van 
Bisschoppen; rigtte collegi-
è'n en maatschappijen op, 
vernieuwde zijne geestelijk
heid en de kloosters; bragt 
schuilplaatsen tot stand voor 
de armen en weezen , voor 
jonge dochters aan het ge
vaar blootgesteld, om hare 
onschuld te verliezen, of 
voor die , weifee, na den 
Weg der deugd te hebben 
verlaten , tot God wilden te-
xugkeeren. Maar onder al 
deze gestichten, waren de 
Bisschoppelijke seminarien, 
tüegene, welke de heerlijk
ste vruchten voortbrag.ten , 
welker regels tot voorbeel
den dienden, aan al degene, 
welke sedert dien tijd wer
den opgerigt, en waaruit 
de kerk zulk een groot voor
deel trok, dat, toen keizer 
JOZEF II. den Catholijken 
Godsdienst in zijne Staten 

Wilde verdelgen, h i j , om 
dat oogmerk te bereiken, 
geen zekerder middel dacht 
te kunnen" gebruiken, dan 
dezelve te, vernietigen en te 
dóen vervangen dóór -eene 
ongewijde en onregtzihnige 
school, door hem algemeen 
seminarie genoemd, maar 
die de Catholijken met den 
naam van Nieuw Babyion 
bestempelden. ,ï)e ijver van 
KARET, verrukte de deugd-
zamen en verbitterde dé god-
deloozen. De orde der oot-
moedigen, welke hij her
vormen wilde, deed een en 
zekeren broeder FARINA , een 
verfoeijelijk lid dier congre
gatie, tegen hém opstaan. 
» Deze ongelukkige (zegt een 
schrijver, die het leven van 
den heiligen KAREL met even 
zoovelenaauwkeurigheid als 
belangstelling geschreven 
heeft) plaatste zich den 26 
Octöbef 1569, terwijl de 
Heilige met zijn huis het 
avondgebed verrigtte, aan 
den ingang der kapel van 
het Aartsbisschoppelijke pa
leis. Men zong eenen 'lof-.. 
zang, en tóen men tot de 
woorden was gekomen: Non 
turbeturcorvestrum, nëqüe 
formidet, en de prelaat ge
knield voor het altaar za t , 
schoot de moordenaar, die 
slechts vijf of zes schreden 
Van hem verwijderd stond» 
een met eenen kogel geladen 
vuurroer op hem af. Op den 
slag van het moord tuig, 
houdt het gezang op, en er 
ontstaat eene algemeen» ver-



46 ° B O K . 

slagenheid. Zonder van 
plaats te veranderen, geeft 
KAREI. aan alle een teeken 
yan weder neder te knie
len» en eindigt zijn gebed, 
met dezelfde bedaardheid als
of er niets was voorgeval
len. De Heilige, die zich 
verbeeldt doodelijk gewond 
te zijn, heft de handijn en 
oogen Hemelwaarts, om aan 
Gfod het offer zijns levens 
op te dragen; maar na zijn 

gebed opgestaan zijnde, vindt 
ij dat de kogel, welken 

men hem in den rug had 
geschoten, na zijn koor-
kleed geschaafd te hebben, 
aan zijne voeten was neder-
.gevallen." KAREL verzocht 
om genade vóór zijnen moor
denaar, die eenigen tijd na 
«lesje euveldaad gevangen ge
nomen zijnde, ondanks zij
ne voorbede met ' den dood 
gestraft werd. Deze treuri
ge wederwaardigheden ver
zwakten den ijver niet van 
den Heiligen Aartsbisschop. 
Hij bezocht de afgelegeri-
ste oorden van zijn diocees , 
schafte de vasten-avondsbui-
tenspprigheden af, deelde het 
brood, des Woords aan zijn 
volk uit, en toonde zich de 
herder en vader deszelven. 
Xn de verwoestingen, die eene 
"Wreede pest aanrigtte , on
dersteunde hij de armen door 
zijne geestelijken en door 
zich zelven % verkocht zijn 
huisraad, o m de zieken te 
ondersteunen, en verzoende 
de Godheid door processiè'n, 
Welke hij blootvpets met een 

Icoord om den hals bijwoon
de. Heiliglijk eindigde hij , 
in 1584, zijnen levensloop. ' 
Men heeft van hem een groot ' 
aantal werken over leer stel* 
Iige en zedelijke onderwer
pen. Men heeft dezelve in 
1747, te Milane, in & dl.» 
in fol. gedrukt. De bibJj-
ö^n>dbsttti het heilige Graf 
dier stadöëWfeart zorgvul-
diglijk, 31 boekdeelen in 
handschrift der brieven van 
den heiligen Prelaat. De 
ïransche geestelijkheid heeft 
op hare kosten,, de onder-
rigtingen doen herdrukken, 
welke hij voor de Biechtva^ 
ders had geschreven. [ Zijne 
Acta ecclesies mediolanensis, 
Milane» 1599, in fol. wor
den zeer gezocht* PAULÜS 
V. canoniseerde hem in 1610. 
Pater TOURON heeft zijn Le
ven'in het licht gegeven j 
Parijs 1761, 3 dl.ninI2.y° 
een werk, dat hoewel in . 
eenen flaauwen en langdra-
digen stijl geschreven, ech
ter naauwkeurig en stichte
lijk is. Men kan daarenbo' 

het werk raadplegen.' 
ven Be vita et rebus gestis Ck 
JIOLI S. M. -E. cardinalis, 
Ubri Septem, Milane, 1592, 
en Brescia, 1602, in4.to — 
Zie Bxxt. 

BoRROMEUS (FREDERIK) , 
Kardinaal en Aartsbisschop 
van Milane, de erfgenaam 
der wetenschap en gods
vrucht van KAREI. , zijnen 
vollen neef, werd te Mila
ne den 18 Augustus ï 564 
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geboren, en overleed den 21 
September 1631. Hij was 
in het cóllegie van Pavia, 
door, zijnen neef gesticht, 
opgevoed, en had aldaar ee-
nen hoogleeraarsstoel be
kleed. Hij hield de zeven
de kerkvergadering van Mi-
lane, en was steeds de be-* 
schermer der geletterden. Hij 
is het, die de beroemde 
Ambrosiaansche Bibliotheek 
heeft opgerigt. Men heeft-
van hem: l..a Sacra collo-
guia?— 2.°' Sermonessynó-
dales. — 3;° Meditamenta 
Htteraria. •— 4.° Ragiona^ 
metitisinodali} Milane, 1632 
3 dl.n in 4. t0 

BORRÖMINI; (FRANCISCUS) , 
een bouwkunstenaar, in 1599 
te 'Bissone, in hét Bisdom 
Cöme geboren, en in 1647 
overleden, verwierf te Ro
me eenen groöten roem, al
waar hij meer dan eenig an
der bouwkunstenaar van zij
nen tijd gebruikt werd. Men 
ziet in die «tad^ene menig
te zijner Werken, van welke 
de meeste voor de jonge 
kunstenaars geenë voorbeel
den zijn. Men vindt in de-> 
izelve vele afwijkingen van 
de algenieene regels, en ei
genzinnigheden, maar tege-" 
ïijkertijd moet men er een 
*érheven talent, en den stem
pel der genie in erkennen. 
Deze bouwkunstenaar bezat 
dezelve in de ruimste mate v 
Door BÈRNINI, wiens roem 
hij benijdde, te willen over
treffen , verwijderde hij zich 

van het eenvoudige, dat de 
ware grondslag van het schoo-
ne i s , om in dien smaak 
yan overdrevène sieraden te 
vervallen, die zijnen boüw-
kunstigen stijl, met den let
terkundigen stijl van SENE-
KA en LUKANUS hebben doen 
vergelijken. 

BoRSELEN (WOLPAARO VAN) 
uit een adellijk geslacht van 
Zeeland gesproten, verbond 
zich met JAN VAN BENESSE , 
DIRK VAN BREDERODE, en 
eenige andere misnoegde é-
delen tegen FLORIS Y. , graaf 
van Henegouwen, Ho Hand 
en Zeeland, die alles in het 
Werk stelde om den adel te 
vernederen, hetwelk tenge
volge had , dat sommige voor
name adellijken in Holland 
en Zeeland, hunnen Heer 
op eene. jammerlijke wijze 
van het leven beroofden» 
Middelerwijl zulks door de 
Héeren van Amstel, Velzen 
en Woerden werd ten uit
voer gebragt., toog WQI.FAARD 
VAN BORSELEN naar Dord-
reefof, ma 4e magt dier stad , 
tegen den graaf van Vlaan
deren, die den oorlog had 
verklaard, maar benevens 
den koning van Engeland 
met de edelen eene lijn trok, 
kwanswijze bezig te houden. 
Hij belegerde daarop Mid
delburg , welk beleg den ge-
heelen zomer duurde, waar
na JOANNES VAN AVESNES zich 
vertoonde, en zijn volk uit 
elkander liep. Kort daarna 
kwam de jonge graaf va» 
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Holland, JAN I . , zoon van 
FJCORIS V. ,* met zijne jong 
gehuwde gemalin ELIZABETH , 
de dochter van EDÜARD ' I . , 
koning vari Engeland, uit 
dat rijk herwaarts over, en 
landde in de stad Veere; 
dit gaf aan WOLPERT, Heer 
dier plaats, gelegenheid, om 
door een heusch onthaal, en 
statelijke eerbewijzen zich 
met den graaf te verzoenen; 
jjg slaagde hierin zooWel, 
dat hij t^t deszelfs stedehou
der werd; henoemd, fietwelk 
de afgunst der Hollandsche 
edelen zeer tegen hem ver
wekte. Middelerwijl waren 
de Vriezen aan het muiten 
geslagen. BORSELEN verza
melde in aller i j l , eeneaan
zienlijke magt, trok met den 
jongen graaf te veld, lever
de den Vriezen slag; drie 
duizend hunner sneuvelden 
op het slagveld, en een ge
lijk getal kwam in het wa« 
ter om. BORSELEN ging in-
tusschen voort, om zich ten 
spijt en ten kosten der ove
rige edellieden in de gunst 
des graven en daardoor in 
het bewind te handhaven, 
waardoor hij zich den alge-
aneenen haat der eerste op 
den hals haalde. Omtrent 
dezen tijd werden er den 

f raaf van Jïo//««öftweeaan-
iedingen van bondgenoot

schappen gedaan. De koning 
van Frankrijk verzocht de 
vernieuwing van het oude 
verbond met den graaf, on
der belofte van zijne pogin
gen te znllen aanwenden, 

om al de edelen, welke tot 
het ombrengen van graaf FLO-
KIS , gestemd of medegewerkt 
hadden , te verdelgen. Tege
lijkertijd deed de graaf van 
Vlaanderen^ die met de Fran-
schen in oorlog was , de aan
bieding, om met den graaf 
van Hollandxa verbond te tre-
<fo :̂adBMtti8Lwas natuurlijker 
dan dat 'WOTlB|g*jQ zich te
gen het eerste verbond aan
kan tte , wijl hij , als heb
bende de hand .gehad in den 
moord van graafFiiORis, zelf 
grootelyks daardoor in ge
vaar zoude loopen» 'sLands, 
staten stemden1 daarentegen 
als uit ééneri mond voor het 
verbond met Frankrijk; dan 
de invloed van VAN BORSELEN 
op 'sLands Heer was zoo 
groot, dat zijn gevoelen over 
de vereenigde stem derede
len en steden zegepraalde: 
de graven van Zeeland en 
Vlaanderen, voorheen gesla
gene vijanden , werden nu 
vrienden en bondgenooten. 
Deze zegepraal deed het aan
zien van WOLFERT ten top 
stijgen, die den graaf ge
heel naar zijne band zette, 
en al die hem in'den weg 
stonden van hunne posten 
deed ontzetten. De heersch-
zucht van dezen gunsteling 
met zijne jaren toenemende, 
bragt hem óók zeer in haat 
bij de Hollandsche steden. 
Eene voorname en naaste aan
leiding hiertoe, was,, dat 
van BORSELEN, merkelijke 
verandering in de munt ge
maakt had, zoodat ' s tands 
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handeldrijvende ingezetenen 
daardoor zwaar gedrukt wer
den. Er ontstond hierdoor 
een algemeen gemor; men 
wilde den Heer VAN BORSE-

. ÏIEN van kant helpen, en 
hem zijne misdaad met.ee-
nen wreeden dood doen boe
ten. Het volgende' voorval 
gaf aanleiding tot de uit
voering van dit besluit. 
Koning WILLEM , graaf van 
Holland, had aan die van 
Dordrecht een voorregt ge
schonken, volgens hetwelke 
Ae misdaden aldaar gepleegd, 
door niemand dan door de 
schepenen dier. stad mogten 
gevonnisd worden. ALOUD , 
Baljuw van Zuid'Holland, 
door VAN BORSELEN daartoe 
aangespoord, ondernam in 
1299, eene inbreuk op dat 
voorregt te maken. Terwijl, 
de schepenen te Dordrecht 
met de regtsvordering van 
eenige misdadigers bezig 
waren, kwam WOLPAARD, 
door den graaf vergezeld, 
in die stad, 'm onder voor
wendsel, dat de zaak tot 
's Graven regtbank behoor
de , eischte h i j , dat op 
staanden voet, de stukken 
in zijne handen zouden wor
den gesteld; doch daar dit 
tegen de voorregten streed , 
weigerde men zulks, het
welk ten gevolge had, dat 
eenige der schepenen den 
graat naar V Gravenhage 
moesten volgen, en de graaf 
de stad Dordrecht met zij
ne ongenade bedreigde. De 

V. DEEL. 

Dortenaren voorziende, dat 
men van bedreigingen tot 
dadelijkheden zoude komen, 
verzuimden niets , om zich 
tegen den graaf, of liever 
tegen deszelfs stedehouders 
ALOUD en WOLPAARD te 
weer te stellen; het duurde 
niet lang of de stad werd. 
belegerd. WOLFERT intus-
schen bevroedende dat hij 
bij de Hollanders zoo zeer. 
in haat was, dat hij zich 
onder hen niet kon veilig 
achten, verliet 's Hage bij 
nacht met den graaf en be
gaf zich naar Schiedam, 
vanwaar hij voornemens was 
naar Zeeland overtesteken. 
Dan zoodra was het vervoe
ren van den graaf niet rucht* 
baar, of het hof en geheel 
's Gravenhage was in op
roer, en men begaf zich op 
weg, om de vlugtelingen t^ 
achtervolgen. Binnen wei
nige uren waren zij te Vlaar-
dingen, alwaar zij verna
men , dat de graaf wel van 
land gestoken was, doch 
wegens de stilte weinig kon 
vördejren. Spoedig had men 
hen door allerlei vaartuigen 
ingehaald. De woedende me
nigte nam WOLPAARD gevan
gen , en voerde hem naar 
Delft,De graaf keerde da
delijk naar 's Gravenhage 
terug, zonder zich verder 
om WOLPAARD te bekomme
ren, die te Delft op het 
Steenhuis gezet werd. Het 
Delftsche gemeen schoolde 
weldra voor het Steenhui* 

D 

http://met.ee


50 B 0 8 . 

zamen» schreeuwende, dat 
men den verrader aan de 
volles woedeprij s geven moest, 
of dat het anders het Steen
huis in brand steken zou. 
WOLFAARD binnen het huis 
welligt „ even zoo weinig 
vrienden hebbende, als bui
len hetzelve, werd het har
nas van het lijf gerukt, het 
venster uitgeworpen, op pie
ken gevangen, en op den 1 
Augustus J 295 door de me
nigte genoegzaam letterlijk 
verscheurd. 

JBoESELEN (FfiANK VAN), 
een kleinzoon van den voor
gaande , is in de Nederland-
sche Geschiedenis vooral 
hekend geworden door zijn 
Jmwelijk, met de gravin van 
Holland,. JACOBA VAN BEI-
3EREN. Van alle edelen ver
laten , was h i j , schoon hij 
lang de zijde der Kabel-
jaauwschen was toegedaan 
geweest, de eenige, welke 
de gravin in hare verlegen
heid bijstond, en wel op 
zulk eene heusche en ver-
pligtende wijze, dat haar 
gevoelig. hart er door ge
troffen werd. In het jaar 
1432 werden haar eenige 
schoone paarden en kostbare 
kleinooden door hare moe
der ten geschenke gezonden. 
Daar zij' dit met een tegen-
geschenk wilde Vergelden, 
verzocht zij aan deze en 
gene edelen\eene som gelds 
op renten, doch stiet overal 
het hoofd. Haar stalmees-
ter WIIAEM DE BYE, of ZOO 

als anderen hem noemen, 
GERARDUS VAN GODELIN, ried j 
haar aan, zich tot den Heer 
FRANK VAN BORSELEN te wen
den , en ofschoon VAN BOR-
SELEN, tot dusverre harer 
tegenpartij was toegedaan 
geweest, ontbood zij hen») 
door zijne algemeen bekende 
edehwaügi^dd daartoe aan-
gespoordVtoF^Kieraalen toe 
bij zich, zonder hém echtet 
de zaak te durven openba
ren. VAN BORSELEN, die 
zich eerst verbeeld had, dat 
de gravin met hem den spot 
dreef,, meende echter aan 
den anderen kant, in hare 
houding en haar voorkomen 
iets te bespeuren, hetwelk 
hem deed vermoeden, dat 
haar iets anders op het hart 
lag, dan hetgéne, waarover 
zij met hem sprak. Hij o-
penbaarde zijne gissing aan 
den stalmeester, die hein 
den waren grond ontdekte» i 
en aan wien hij zoo veel 
geld gaf als de bekommerde 
prinses noodig had, en ineef 
dan eens deed hij sedert 
dien tijd zijne milde hand 
voor haas open» Geen won* 
der dus dat eene zoo wel 
gepaste" en onbaatzuchtige 
edelmoedigheid het hart der 
gravinne innam, die dan 
ook heimelijk in Juhj 1433 
met hem in den echt trad' 
Hertog PHILIPPUS van Boiir-
gondië was echter over dit 
huwelijk zeer gebelgd, e» , 
uit vreeze, dat FRANK VAN 
BORSELEN hem boven het 
hoofd zoude wassen, liet hij j 
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hem te 's Qravenliage hei
melijk opligten, en niet een 
schip, hetwelk daartoe ge
reed lag, over Rotterdam 
en "Dordrecht, langs dé 
Schelde naar het kasteel 
•Rupelmondein Oost-Vlaan-
deren brengen. De afgunst 
der gewezene vrienden van 
VAN BOESELEN was daaren
boven met de gevangenis 
alleen niet te vreden; maar 
jzij lieten den hertog PHI-
Mppus geene rust, voor dat 
hij een Bevel had onder tee
kend , om den öngelukkigen 
edelman in den kerker te 
doen omkomen. Men zond 
dit bevel aan den slotvoogd 
van Rupelmonde, aan wien 
het op den oogenblik ter 
hand werd gesteld, dat hij 
met den Heer VAN BORSELEN 
op het schaakbord zat te 
spelen. Hij las den brief, 
maar poogde het ontvangen 
hevel te verbergen, doch 
daar de gevangene de ont
steltenis uit zijn gelaat en 
zijne houding ï a s , hield hij 
zoo lang bij hem aan, dat 
hij hem den inhoud des ont
vangenen briefs mededeelde. 
Zoodra hij denzelven verno
men had, riep hij uit : 
Zoo heeft dan eindelijk de 
bitterheid mijner vijanden 
rs Prinsen goedheid over
wonnen f In plaats echter, 

' dat de slotvoogd het ont
vangene bevel letterlijk zou
de volbrengen, verborg hij 
hem, in een diep hol, ver
spreidde het gerucht van zij-
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nen dood, en begaf zich in 
persoon naar den hertog, om 
hem te boodschappen, dat 
hij zijnen last volbragt had. 
Deze daarop diep zuchtende, 
riep uit: Helaas, wat heb 
ik gedaan! De slotvoogd viel 
daarop op zijne kniën, en bad 
om ïijfsgenade, en toen de 
hertog hjerop antwoordde: 
dat hij geene genade behoef
de , wijl hij zich slechts van 
zijnen pligt gekweten had, 
kwam het hooge woord er 
uit. PHJMPPUS vergaf den > 
slotvoogd zijne ongehoor
zaamheid , en gaf zijne vreug
de te kennen, dat de Heer 
VAN BORSELEN nog in leven, 
was. De gravin JACOBA was 
intusschen op het gerucht 
van het gevaar, hetwelk ha
ren gheminden gheselle, zoo 
als zy VAN BORSEMN noem
de , boven het hoofd hing 
met eenige schepen en man
schappen, naar Rupelmonde 
getogen , om hem, het kost
te , wat het wilde, uit de 
klaauwen zijner, vijanden te 
bevrijden. Hertog PniiJtp-
pus had zich insgelijks der
waarts begeven. JACOJUver
zocht hem, om de loslating 
van den Heer FRANK , waarin 
hij echter weigerde te be
willigen , tenzij JACOBA af
stand" deed van Henegouwen, 
Holland, Zeeland, en Vries~ 
land en van den titel van 
gravinne. Wijl zij van al 
deze waardigheden reeds 
niets meer dan den hlooten 
titel bezat, kon zij in deze 

2 
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voorwaarden ügtelijk toe
stemmen. FRANK VAN BOR-
SELEN op deze wijze in vrij
heid gesteld, werd door her
tog PJHILIPPUS met het graaf
schap Oostervant en de rid-
der-orde van het gulden vlies 
begiftigd. - Op de terugreize 
van Rupelmonde naar Hol
land, voltrok vrouw JFACO-
BA , te St. Martensdijk, op 
het eiland TAolen, openlijk 
haar huwelijk met VAN BOR-
SEI.EN, en stond hem bij hu
welijksvoorwaarde dè heer
lijkheid van Oost- enWest-
"froorne, met de steden Briel 
en Goederede, benevens de 
heerlijkheid van Borselenaf, 
welke afstand door opene 
brieven van PHIMPPUS van 
Julij 1435 bevestigd werd. 
De 'heer VAN BORSELEN , die 
den 8 Octobér 1436 zijne 
beminde echtgenoote, vrouw 
JAGOBA, verloor, leefde se
dert dien tijd in rust en 
vrede, stond zeer in gunst 
bij den opvolger en zoon van 
hertog Pmiapp'us, den ver
maarden KAREL den Stoute, 
die hem veelal vader noem
de , tot èwt hij in 1470 hoog 
bejaard overleed , en te St. 
Martensdyk begraven werd. 

BÖRZONI ( LUCIANO ) , een 
schilder te Genua in 1590 
geboren, slaagde in de por
tretten en in de geschied
kundige stukken bijzonder 
wel. Zijne genie was levend 
en vruchtbaar, zijne teeke-
ning naauwkeurig, zijn pen
seel zacht, Hij overleed te 

Milane in 1645. Zijne drie 
Zonen, JOANNES BAPTISTA , 
CARLO en FRANCISCUS MA* 
RIA onderscheidden zich in 
de kunst, welke hun vader 
beoefend hadr De beide eer
ste overleden zeer jong, in 
1657. De laatste muntte in 
«U» landschappen, de zee-ge-
zigrea * ' 4 . , stormen uih 
Men zegt, dat hij zich aan 
de guurheid des weders en 
aan de woede der golven 
blootstelde om zoodoende de 
natuurverschijnselen meer 
naar waarheid te kunnen 
voorstellen.. Hij overleed in 
1679, te Genua, zijne ge
boorte-stad, 

Bos (LAMBERTÜS) , Hoog
leeraar in dèGrieksche taal 
aan de Hoogeschool te Fret* 
neker, werd den 23 Novem
ber 1670 teWorknm, in de 
provincie Vriesland geboren» 
Zijn vader was aldaar Can- ' 
didaat in de Godgeleerdheid 
en Rector der Latijnsche 
schole. In 1694 werd LAM
BERTÜS Can didaat der Aka-
demie, en in 1696 verkreeg 
hij de vergunning» om open
baar les te geven. Kort daar
na werd hij Lector, en in 
1704, in plaats van BLAN-
KAART Hoogleeraar. Hij h eeft ; 
zich beroemd gemaakt, door 
eene uitgave van de Griek-
sche vertaling der zeventi
gen, Jfraneier, 1709, 2 djn 

in 4 t 0 . , met verschillende 
tekstverklaringen en Pra-
tegomena's. Hij overleed den \ 
6 Januarij 1717, en heeft ! 
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nog andere werken nagela
ten, onder welke men on
derscheidt, zijne Observa-
tiones in N. 'testamentum, 
1707, in 8vo. — In quos-
dam auctores gracos, 'J715, 
in 8vo., en zijne nieuwe uit
gave der Griêksche Spraak
kunst van VELMERUS, met 
bijvoegselen. 

Bos. — Zië DUBOS. 

Bosc (JACORUS D U ) , een 
Normandijner, de schrijver 
van de Heldhaftige Vrouw 
en van de Brave Vrouw, 
was een Franciskaner Mon
nik. D' ABLANCOURT , de 
vriend van DU BOSC , ver
eerde, de 'Brave Vrouw met 
eene voorrede. Het eerst
genoemde werk werd niet 
zoo sterk gezocht. Nadat 
DU Bosc zijne pen aan de 
vrouwen had toegewijd, liet 
hij zich met de wederleggen-
de Godgeleerdheid in. Hij 
schreef tegen de aanhangers 
van Port-Boyalf m a a r n a 
éeriige schermutselingen te 
hebben geleverd, onttrokhïj 
zich aan den strijd. Het 
tijdstip van zijn overlijden 
is onbekend. 

Bosc (PETRUS D U ) , den 
23 Februarij 1623 teÉayeuto 
geboren. Zijn vader WH. -
Ï.EM DÜ Bosc, wasadvokaat 
hij het parlement van Rou-
anen. Gedurende twee ja
ren legde hij den grond zij
ner studiën te Montauèan, 
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en oefende zich verder te 
Saumur driejaren in de God
geleerdheid, In 1645 werd 
hij predikant te Caen, en 
na de intrekking van het e-
dikt van Nantes van de 
Waalsche gemeente van Rot
terdam. Men heeft van hen» 
7 Dl", met Predihatiën die 
derzelver Voornaamste ver
dienste van zijne voordragt 
en schoon uiterlijk ontleen
den. Onder zijne sekte was 
hij zeer beroemd. Men zie 
zijn leven door LE GENDRE , 
1716, in 8vo, 

Bosc (LODEVWK AUGUSTUS 
WIMCEKL) , Lid van het In
stituut , van de maatschap
pijen van Natuurlijke His
torie , van landbouwkunde, 
en van de meeste geleerde 
genootschappen van Europa, 
opzigter der boomkweekerij-
ën van JSrankryk, enz. werd 
te Parijs in 1759 geboren, 
en overleed in die stad den 
11 Julij 1828. Reeds in zij
ne teederste jeugd had hij 
eenen bepaalden lust voor. 
de Natuurlijk© Historie aan 
den dag gelegd. In 1784 
gaf hij in het Journal de 
Physique verscheidene arti
kelen in het licht, waardoor 
hem de eervolste onderschei
ding ten deel viel. Hoe groot 
echter zijne zucht voor de 
wetenschap ook wezen niögt, 
zoo kon hij er zich echter 
niet uitsluitend mede bezig 
houden. In 1784, in hoe
danigheid van Secretaris bij 
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het beheer der Posterijen ge
plaatst , behield hij dezen 
post tot in 1788 , en werd 
vervolgens bij dezelfde ad-
ministatie onder het minis
terie van ROLAND DE LA PLA-
rrièRE , met wien hij in zeer 
naauwe vriendschapsbetrek-
ldng stond tot eenen hooge-
ren rang bevorderd; maar 
de omwenteling van den 31 
Mei 1793, ontnam hem zij
nen post en zijnen bescher
mer. Men zag hem kort 
daarna het voorbeeld der moe
digste getrouwheid geven , 
daar hij de vrouw van den 
gewezen minister, door de 
revolutionnaire regtbank ter 
dood veroordeeld, tot aan 
den voet des schavofs verge
zelde. Daarna was hij naar 
lïet woud van Montmorenci 
gevlugt, alwaar hij drie ja
r en , ver van den omgang 
van menschen verwijderd, 
doórbragt, het was in deze 
eenzaamheid dat Bosc zich 
met eenen nieuwen ijver aan 
de beoefening zijner gelief
koosde wetenschap overgaf, 
en dat hij de eerste uitga
ve «fcnr JUcMofj«fcjn f e r m 
heid brngt» welke xffrtMóftw 
KOLAK» aan zijne vriend
schap had toevertrouwd. In 
1796, in hoedanigheid v«n 
consul, naar de Terfenigdc 
Sttttm van Amerika gezon
den, werd hij tot deze diplo
matisch» waardigheid niet 
toegelaten j maar hij maakte 
op eene nattige Vvïjze ge
bruik van atij,, verblijf in dat 
gewest, om rijke verzame

lingen van verschillende 
voorwerpen der Natuurlijke 
Historie bijeen te brengen. 
Bij zijne terugkomst tot" be
stuurder der burgerlijke 
godshuizen van Parijs be
noemd , verloor hij dien post 
bij den val van het Direc
torium , en hield zich en
kel^ raet zijno wetenschap
pelijke nasporin^en bezig. 
Behalve de talrijke artikels 
welke hij in het Dagblad 
der Natuurlijke Historie 
{Journal d'hisloire naturel
le) in dat der Bergwerven 
(Mines) in de Gedenkschrif
ten van het Instituut (3Ïé-
moires de PInstitut) in die 
der landbouwkundige maat
schappij van Parijs (Socié-
ïê d'agriculture de Paris) 
en in verscheidene andere 
verzamelingen van geleerde 
maatschappijen, waarvan hij 
lid was, heeft in het licht 
gegeven , heeft men hem te 
danken: 1»° Nouveau Die-
Uonnaire de Phistoire natu
relle {Nieuw Woordexlttk 
der natuurlijke Historie), 
in gemeenschap met andere 
ïHtfutirkundige». «it#avevan 
DKTERVIMJ3, 21 dl." in 8.vo 
en later in 30 dcelen her
drukt. — 2«° Bistoire na
turelle de* cognities des vers 
et des cruslmés (Natuur
lijke 'Historie der schelpen, 
der warmen en der schelp
dieren), een vervolg uitma
kende op den JiijTFiiN van 
pKT£nvu.r,E . im2, 10 dl." 
in ï8.o Dic/iammire (fafri-
culture (Landbouwkundig 
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Woordenboek)) met andere 
leden van het Instituut, 1$03 
— 1809, 13 dl.« in 8.vo _ 
4-° Annales d'agricullure 
{Jaarboeken der landbouw-
kunde) i de twintig laatst» 
deelen. — 5«° JMciionnaire 
d'agriculiure et 4'économi* 
rurale (LandieutC- en Land-
Auiëkoudkundig Woorden-
boek), de drie laatste dee
len der Encyclopedie in 4. t 0 

1812 — 1813. 

BOSCAGER (JOANNES\, een 
regtsgeleerde van Bvzierg, 
in 1687 in den ouderdom van 
87 jaren overleden, onder
wee» de rcgten te Parijs 
met het beste gevolg. Hij 
heeft eene Inleiding lot het 
Fransc/te en Romeinsche 
regl, met aanteekenïngen, 
1086, ïnl to. nagelaten. Op 
eene re is , die hij naar Pa-
dna deed, juichte de Uni
versiteit dier stad zijne ver
dienden toe. De zinspreuk, 
welk» hfy op den naam ver
vaardigde, «tw* «ij droeg, 
Academia del bov*, op Ia» 
zinspelende ex éore fmt* 
dm est, werd zoo schoon ge
vonden, dat men dezelve "ïa 
gulden letters hoven de, deur 
liet plaatsen. Hij sprak al
daar over dat onderwerp ee
ne redevoering ui t , gedeel
telijk zede- en gedeeltelijk 
fabelkjffidïg, waarin hij i nu 
de noodzakelijkheid van het 
werk, waarvan de os het zin
nebeeld i s , te hebben aan
getoond« beweesf -dat het 

. werk denmenach hoven zij
nen stand verhief, en hem 
aan de onsterfelijken gelijk 
maakte; hetwelk werd af
gebeeld door de verandering 
van Isis in eene Godin. Do 
dood van BOBCAGER was zeer 
treurig. Op eenen avond, 
dat hij op een landgoed, op 
zes uren afstand» vwa Pa
rijs alleen wandelde, viel 
hij in eene sloot en werd 
er eerst den volgenden dag 
hijna xonder gevoel en zon
der leven uitgehaald. 

BoScAN AïiMOGAVEB (Jtf-
AJJ), een «paansche dichter 
van Barcelona, werd om
trent het einde der vijftien
de eeuw gehoren. Lang hield 
hij zich aan het hof van KA» 
HEn V. o p , en was de op
voeder van den Hertog van 
Alhu Door ANI>RÜ*H N A -
VAGERO, afgezant derVene-
tiaanssche repuMiek, aan het 
•S'paansche hof, die zijne 
verdienaten wint te waarde
ren , en hem met «ij»* ach-

I t i n g vereerd»», went hij me* 
rt» wmaar Vrnrlië genomen. 
ïn die stad leerde hij ëe 
berijBMBg üer ÏSalinansche 
diehffcnnae BGar de %aan-
&che te regelen. fiAKtu.**-

, EO en hij" worden «3* d« 
| eerste beschouwd» wrlkede* 

*e dichtkunde wit dm ver-
warrinfru-MtMTeikJomp heli-
hen .getrokken. X'jjn sfijï in 
deftig-« *'jnc vlidniWimeen 
•jerljjk, V^ttf! der.kheel«fen 

I edel, zijne \cwtcn ongedwoo-
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gen, en zijne onderwerpen 
verscheiden. Zijne voornaam
ste stultken zjjn: MEDINA , 
1544, in 4£°; Salamanca, 
1547, in'8vo. BOSCAN slaag
de beter in de Klinkdichten, 
dan in eenige andere soort. 
Hij overleed in 1543. 

BOSCH of Bosio (HXERQNX-
MUS) , een haroetnd schilder 
der vijftiende eeuw, werd in 
liet jaar 1450 te 's Hertogen-
iosch geboren, en was een 
der eerste, die de olie tot 
het opbrengen van kleuren 
gebruikten. De kracht van 
üijn koloriet en de schoon
heid zijner beelden verze
kerden hem eene plaats on
der de voornaamste Neder-
landsche en Fransche schil
de r s ; maar hij heeft zijnen 
roem zeer benadeeld, door 
jzijne_ onderwerpen, door ei
genzinnige en dikwerf over-
drevene denkbeelden te be
derven. Zoo ziet men bijv. 
op zijne Vlugt naar Egyp
te, een stuk dat in vele op-
zigten den lof verdient, door 
VAN MANDER aan hetzelve 
toegezwaaid , op den achter
grond der schilder^, een 
landschap met,eene herberg 
aan den voet eener rots, bij 
Welke zich eene menigte 
volks met eenen dansenden 
heer vermaakt. Deze om
standigheid is even zoo on
vergeeflijk, 'als 'de jjzeren 
spade, welke lUpMAëi, aan 
APAM y aan het aardsch pa
radijs werkende, in handen 
fieeft gegeven. Er bevinden 

zich verscheidene schilde
rijen van HKEEONYMÜS BOSCH 
op het Eskuriaal in Spanje* 
Hij was een groote vriend 
om verschrikkelijke onder
werpen , én vooral de Hel 
te schilderen. Zijne zonder
linge verbeeldingskracht, 
schepte vermaak, om in zij-
n&r-Jmê06finff van den hei
ligen ANTÓMF&&} 4e hersens 
schimmigste en afgrijselijk
ste voorwerpen te schilderen. 

BOSCH (PETRUS VAN DEN) 
een Jesuit, in 1686 teBrus~ 
sel geboren en den 14 No
vember 1736 te Anitóerpen 
overleden, werd in 1721 naar 
Antwerpen gezonden, om 
met de Bollandisten aan de 
Acta Sancforum te arbei» 
den. Hij werkte mede. aan 
de levens der Heiligen der 
maanden JuJij en Augustus 
en schreef onder anderen ee
ne Verhandeling over de Pa-
triarchen wnAnliochië. Hy 
was een geleerd man, en een 
doorzigtige criticus. Zyne 
werken zijn in- het Lafyn. 

BOSCH (BEBNARDÜS), een 
Hollandsen e dichter en ver
tegenwoordiger van het Ba-
taafsche volk, werd den 4 
September 1746 te Deventer 
geboren; na in 1779 te Oud-
karspel en in 1780 te Vol-
Ie»hoven, als Hervormd pre
dikant te hebben gefungeerd» 
werd hij in 1782 in dezelf
de hoedanigheid, naar Die' 
wen bij Amsterdam beroe
pen. In 1785 maakte hij 
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zich bekend door een alle
gorisch en op de tijdsom
standigheden toepasselijk ge
dicht, De Eigenbaat ge
naamd. Dit gedicht werd 
met algenieene goedkeuring 
ontvangen, en hetzelve on
derscheidt zich werkelijk, 
door eene mannelijke versi
ficatie , en een vaderlandsch-
minnend vuur, bijzonder ge
schikt, om de geestdrift, 
waarmede omtrent jlien tijd 
een groot gedeelte der Ne
derlanders bezield waren, 
te doen toenemen. Dit ge
dicht verscheen eerst zonder 
naam des schrijvers , en wel
dra las men eene uitnoodi-
fing van een Amsteldamsch 

Patriottisch gezelschap in 
de Couranten, waarbij den 
schrijver van het dichtstuk 
de Eigenbaat , eene gouden 
medaille $ ter waarde van 
veertig gouden Dukaten werd 
aangeboden, indien hij zijnen 
naam wilde bekend 'maken. 
Als antwoord hierop las men 
in de eerstvoJgaade Couran
ten : 

Heeft u mijn zang bekoord, 
regtschapen BATO'S zonen! 

Dit is mij grooter loon dan 
gouden eereJu-oonen. 

De zucht voor 't Vaderland 
heeft mijne lier besnaard ; 

Doch nooit heeftEigenlaat mijn 
Neêrlandsch hart ontaard. 

U blijv' het eermetaal—maakt 
gij van die Dukaten, — 

Zoo" zijt gij waarlijk grootI — 
gewapende soldaten. — 

Zoo zing ik voor uw goud, de 
wapens in de hand. 

Zoo noem ik juichende, mijn 
naam voor ,'t Vaderland. 

D 

Deze dichtregels waren door 
zijne handteekening gevolgd. 
Kort daarna gaf hij een 
Vervolg op de Eigenbaat in 
het licht. Zijne verkleefd
heid aan de Patriottische 
partij, openbaarde zich al 
te zeer dan dat. hem dezelve 
niet eenige onaangenaamhe
den op den hals zoude ha
len. Toen in 1787 dePruis-
sen in ' Holland kwamen, 
ter ondersteuning van den 
Prins van Oranje, zag hij 
zich genoodzaakt Diemen te 
verlaten, en den 7 Decem
ber van hetzelfde jaar zelfs 
voor den predikantspos t al
daar te bedanken. Hij hield 
zich vervolgens te Bergen-
op'Zoom en te Zaandam op., 
In 1796 tot volksvertegen
woordiger benoemd, verbond 
hij zich aan de revolution-
naire partij, en bragt den 
22 Jannarij 1798 het zijne» 
toe, om diegene zijner ambt-
genooten uit de vergadering 
te verdrijven, welke gema
tigder gevoelens aan den dag 
legden. Hij werkte aan een. 
dagblad Jamttt genaamd, en 
aan een ander, dat ten titel 
voerde De politieke Bliocem. 
In 1803 gaf hij te Leijdent 
bij P. H. TRAP, zijne Ge
dichten in 3 Dl.n in S.v0 in 
het licht. Hoewel men er 
eenige stukken in vindt; 
die niet zonder verdiensten 
zijn, kan men in het alge
meen zeggen, dat dezelve 
niet op hoogen prijs worden 
gesteld, daar dezelve door 
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de werken van vele zijner 
tijdgenooten, en der dichters, 
die na hem geschreven heb
ben , verduisterd worden. 
Op het einde zijner dagen 
t e woon de hij een buitengoed 
bij 's GravenAag-Ér, Zelden-
rust genaamd, alwaar hij 
ook overleden is. Zijn lijk 
werd naar 'sWage'vervoerd, 
en aldaar den ï December 
1803, kort na de uitgave 
zijner Gedichten, in de 
nieuwe kerk begraven. De 
behoefte, waarin hij bij , 
zijn , overlijden verkeerde, 
was zoo groot, dat zijne ge- ' 
heele nalatenschap niet toe
reikende was, om zijne be-
graveniskosten te betalen. 
Men zie verder zijne Le~-
vensschets door hem zelven 
beschreven en voorkomende 
aan het slot zijner Gedich
ten voornoemd. 

BOSCH (HIERONYMÜS DE), 
Curator der Hooge School 
van Letjdetij lid der derde 
klasse van het Hollandsch 
Instituut, ridder van de orde 
der Unie, werd den 23 Maart 
1740 te Amsterdam uit eene 
aanzienlijke familie geborai. 
Keeds in zijne vroegste jeugd 
openbaarde zich bij hem, 
eene levendige zucht voor de 
letteren, en vooral voor de 
oude letterkunde, op welke 
«'J zich met eenen buiten-* 
f e w o n en ijver toelegde. Zij-
Z r ? ^stemlen hem 
X ^ ' ^ e p zijns vaders, 

en öe jonge HieRoAüsoe' 

tt fende dit beroep ook werke-
'I lijk eenigen tijd uit. Inde 

oogen blikken, welke hij aan 
zijne beroepsbezigheden kon 
ontwoekeren, oefende hij 
zich in de Latijnsche dicht
kunde , en trok door de vor
deringen, welke hij in de
zelve maakte, de aandacht 
vatfc:-idwfit.,. Amstërdamschen 
Hoogïeeraar'VStimm BÜRMAN 
tot zich, die een uitmun
tende Latijnsche dichter was, 

\ en zich met zijne leiding in 
die wetenschap wel wilde 
belasten. In 1770 gaf hij 
de Latijtische gedichten van 
GERARDUS HOOFT ïn het licht» 
die zeer jong waS overleden, 
en wiens vader toenmaals 
den post van Burgemeester 

; der stad Amsterdam bekleed
de. • DÈ BOSCH: voegde er 
eene zeer Wel geschrevene 
voorrede bi j , in welke hij 
levensbijzonderheden van den 
dichter mededeelde, wiens 
bevallige voortbrengselen hij 
in het licht gaf. In 1773 werd 
h i j , door den invloed vati 
den vader zijns vriends,ïtó£ 
den eervollen enzeervoqrdee-
ligeh post van eersten Merk 
ter Sècretarij der stad Am
sterdam verheven; gelijktij
dig hield hij zich met zijnen 
nieuwen werkkring, en met 
dë sclioone letteren héüigi 
aan welker beoefening hij 
als toen meer tijd kon toewij
den. Hij liet achtereenvol
gend Latijnsche gedichten in 
«et licht verschijnen, die 
meestendeels enkel aan zijne 
vrienden, en aan de bemin-
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naars der Latijnsche dicht
kunde werden uitgedeeld, 
die er veel werksvan maak
ten. De Hollandsche maat
schappij van letterkunde had 
omtrent dien tijd de volgen
de prijsvraag uitgeschreven: 
Welke algemeene'regels 6e-
Iiooren er hij de zamenstel-
ling van een Lofdicht in 
acht te worden genomen'? 
DE BOSCH behaalde den uit
geloofden prijs ; deze onder
scheiding spoorde hem in 
het vervolg aan, om het 
Voorbeeld bij het voorschrift 
te voegen-, en hij vervaar
digde dë lofdichten van zij
ne landgenooten P. C, HOOPT, 
G. J. VOSSIÜS; van de Ita
lianen DAN'TË, PETRARCHA. 
en BOCCACIUS, van den Si-

. neschen wijsgeer CONFÜCIUS, 
en van Utrecht» eersten 
Aartsbisschop WILLEBROR-
DUS. Al deze lofdichten in 
het Nederduitsch zamenge-
steld zijn door den schrijver 
in het ganootschap Concor-
dict etLiberfate, te Amster* 
dam voorgelezen, en werden 
er met die gunst onthaald, 
welke aan alles ten deel 
viel, wat uit de pen van 
dien schrijver vloeide. In 
1781 behaalde hij den dooi' 
het TEHLERS genootschap 
uitgeloofden prijs voor eerie 
"Verhandeling Over de re" 
gels dér dichtkunde. Inde-
ze Verhandeling heeft DE 
BOSCH met vele duidelijk
heid en juistheid ontwik
keld, dat de navolging van 
uitmuntende voorbeelden, 

voornamelijk der oude Griek» 
sche en Latijnsche schrij
vers, het wezenlijkst grond
beginsel der dichtkunde uit
maakt, en de kunst derge
ne , welke er zich op toe
leggen * tot den hoogsten 
trap van volmaaktheid kan 
brengen, beter dan deangst-
valligste inachtneming, zelfs 
der best mogelijke regelen. 
Dpze verhandeling geviel zoo 
zèër aan dat geleerde genoot-* 
schap, dat hetzelve in 1785 
eenen tweeden prij s beloof
de, aan dengenen, Welke 
aan de Hollandsche dichters, 
met de doode talen onbe
kend, de schoonheden zou 
doen kennen r. welke in de 
oude Gfrieksche en Latijn
sche dichters en vooral in 
de , werken van HOMERUS 
voorkomen, ten einde de-

* zelve in staat te stellen » 
om zich van die schoonhe-* 
den te bedienen, in zoo ver-* 
re dat zij zelve in staat zou
den zijn, hetvoetspper dier 
dichters volgende r om zich 
vatt nieuwe dichterlijke sie
raden te bedienen, en daar
door hunne voortbrengselen 
te verrijken. B E -BOSCH: 
schreef eene Verhandeling, 
waarin hij het plan én de 
algemeene zamenstellirig van 
den Ilias van HOMERUS" 
schetste, en de schoonhe
den van dat dichtstuk in zeer 
uitgebreide en ondeelktmdi-
ge aanteekeningen ontwik
kelde ; hij behaalde den prijs 
in 1786» Deze uitmuntende 
ontleding, van bet uitmun-
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tendste dichtstuk der oud
heid bleef, hoewel in het 
Nederduitsch geschreven, 
den vreemdeling niet onbe
kend , bij wien de roem van 
den Heer DE BOSCH reeds 
was doorgedrongen; dezelve 
werd door MÜTZENBECHER in 
het Hoogduitsch vertaald, 
en te Zullichau in 1788, in 
8V0. uitgegeven» Behalve 
deze beide uitgeloofde prij
zen had BE BOSCH in 1783 
eenen tweeden behaald, voor 
eene hoogst-geleerde Ver
handeling over de vraag: 
Welke waren de gevoelens der 
oude wijsgeer en van TüA-
ZES en PYXHAGOHVS , tot 
aan SESTEKA , ten opzigte 
•van het leven, en den staat 
der Zielen, na den dood, 
aan hetzelfde genootschap « 
opgedragen. De Hoogleer- I 
aar WIJTTENJUCH had den | 

, eersten prijs behaald. De- II 
ze verhandelingen worden in 
de werken van voornoemd 
genootschep gevonden, en 
van dat van den Leydschen 
Hoogleeraar kan men een 
uittreksel in het 3 e deel 
zijnerBibliotheca crfficale' 
zen. Nog heeft ms BOSCH 
van hetzelfde genootschap 
eénen tweeden prijs behaald 
door zijn antwoord op de 
vraag: Moe was, ten tijde 
van MAHOJUED de slaat der 
Christelijke kerk in het 
Oosten. Hoezeer DE BOSCH 
an zijne moedertaal ook slaag
de , legde hij zich echter 
bijzonder op de Latijnsche 
dichtkunde, en op de beoe

fening der Grieksche en Èa-
tijnsciie Classieke schrijvers 
toe. Behalve verscheidene 
dichtstukken, welke hij in 
deze laatste taal vervaardig
de, die hij voor zijne vrien
den liet drukken, en die la
ter in de verzameling zijner 
Gedichten zijn opgenomen, 
gaf JbgUin Ï793 een zeer̂  
schoon leêrdïeliife, over de 
gelijkheid der menschen (De 
eequalitate hominum) 1 Dl, 
in 4.«°. ih hét licht. Dit 
gedicht is. door G. J. Dooft-
NÏCK in Hollandsche verzen 
vertaald, en kwam in het 
volgende jaar in het licht. 
Sedert dien tijd wijdde de 
Heer DE BOSCH al zijne zorg 
toe, aan eerie nieuwe uitgave 
van de Uitgezochte verzame 
ling van Grieksche dichtstuk
ken , met de berijmde Latijn-
sche vertaling van HUGO GRO-
THJS (Anthologia grwca ciim 
versione latina H. Gnoitl) 
Utrecht 1795—1810, 4 dl", 
in Svo. Er zijn eenige ex
emplaren van in fol. ge^ 
trokken, eene pracht, die 
aan een werk van zoo veel 
belang zeer wel betaamt. 
Bij het leven van GROTIÜS, 
was men reeds op het punt 
geweest, om deze vertaling 
te drukken, hetwelk door 
BLAAUW (zie dat artikel) 
zou ondernomen worden; 
maar de dood van GKOTIUS 
belette de uitvoering daar
van, en op eenige stukken 
na, welke men in het werk 
van JUNIÜS, DePicturuVe-
terttm, aantreft, was dat groö-
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te werk tot dusverre onuit
gegeven gebleven. Het hand
schrift van GROTIÜS was door 
DE BOSCH op de verkooping 
der Bibliotheek van den 
Hoogleeraar PETRUS BUK
MAN gekocht, die het zelf 
had afgeschreven, volgens, 
een handschrift, hetwelk de 
erfgenamen van D' ORVIJ,I,E 
hem uit Engeland gezonden 
hadden. De drie eerste dee-
len der uitgave van DE BOSCH, 
bevatten den tekst, en de 
vertaling in Latijnsche Ver
zen j die dezelfde maat heb
ben en in gelijken getale 
zijn als de Grieksche: in 
het 4fi deel vindt men de 
onuitgegevene aanteekenin-
gen van SAUMAISE, en die 
van den uitgever op de bei
de eerste boeken. Het is 
de uitgave van dit classieke 
werk, en de aanteekenin' 
gen, welke DE BOSCH er 
heeft bijgevoegd, die hem 
als een schrandere Criticus, 
en een der bekwaamste Hel
lenisten hebben bekend ge
maakt. Ook zal dezelve een 
eeuwig gedenkteeken van 
zijnen letterkundigen roem 
xiitmaken; niet alleen heeft 
men hem eene schoone uit
gave van den tekst derAn~ 
thologie, maar ook de bes
te Latijnsche vertaling, die 
er van gemaakt i s , të dan
ken ; het werk van een man, 
die voor eene dergelijke taak 
geboren scheen, en die er 
klaarblijkelijke bewijzen van 
had gegeven, door de uit
muntende vertaling der uit

treksel en van Grieksche 
treurspelen, en verzen van 
oude Grieksche dichters, 
welke men in STOBEUS vindt, 
een werk dat bij de geleer
den genoegzaam bekend ï s , 
en door hen zeer op prijs 
wordt gesteld. De bouw
stoffen van het 5e deel wa
ren voor den druk gereed, 
toen DE BOSCH den 1 Junij 
1811 overleed; de Heer VAN 
LENNEP , Hoogleeraar te Am
sterdam belastte zich met 
dit vijfde deel. Gedurende' 
dit werk van eenen langen 
adem, vond de Heer DE 
BOSCH eene verpoozing in do 
zamenstelling van geschrif
ten in zijne moedertaal; som
mige derzelvè zijn gedrukt, 
te weten: de lofdichten op 
twee zijner vrienden de Ge-
neësheeren G. H. ÖOSTER* 
DIJK en J. R. DJEIMAN , waar
van de eerste zelf een zeer 
goede Latijnsche enHólland-
sche dichter was , en de an
dere heeft zeer geleerde aan- _ 
teekeningen op de wijsbe
geerte van KANT in het'licht 
gegeven. Deze lofdichten 
onderscheiden zich door ee
ne even zoo sierlijke als aan
doenlijke eenvoudigheid; en 
strekken den schrijver niet 
minder tot eer dan den ge
leerden , die er het onder
werp van zijn. In 1798 tot 
Curator der Hoogeschool van 
Leijden benoemd, nam de 
Heer DE BOSCH het zeer ter 
harte om verscheidene on-
regtvaardigheden te herstel
len , die ten gevolge der 
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omwenteling van 1795 had
den plaats gehad, en men 
kan, zeggen, dat hij er in 
vele opzigten in slaagde» In 
1803 liet hij in een deel in 4«> 
de verzameling zijner Latijn-
sche Gedichten {HIEROXYMI 
DS BOSCH poemata) druk
t e n , en vijfjaren daarna gaf 
hij eene Bijlage tot^di# .$*? 
dichten in 'hetlicht {Poema-, 
turn appendix). Men bewon
dert in zijne Gedichten, een 
zuiver Latijn, eene zachte 
gevoeligheid, eene kracht én 
zuiverheid van stijl, weinig 
gemeen bij diegene, .welke 
in onze dagen, in de taal 
van VIRGILIUS en HORATIUS 
hebben geschreven. Behalve 
deze verzameling bestaat er 
eene andere in 8.v° , welke 
de Heer DE BOSCH te Am
sterdam op zijne kosten had 
doen drukken , en welke hij 
onder zijne vrienden uitdeel
de , alsmede vele andere 
dichtstukken, welke hij van 
tijd tot tijd schreef, zoo als 
zijne ode ad BuoNAPARTE 
en niet (Laudes BT/OJYAPAR-
&IZ, zoo als zoo zulks in de 
BiegrapJiie iiniverselle ge
zegd wordt.) — Blegia ad 
Galliam ctim primi consulis 
wtaferro alque insidiisap-
peteretiir. — Mpicedion in 
funere aoerbo sororis JXJDI-
Kn& Ï>E BOSCH, etc.< Dit 
laatst© stnk en vele andere,' 
zijn door verschillend eschrij
vers in Hoïlandsche verzen 
vertaald. Men beijverde zich 
daarenhovên (hetwelk als 
«ene zeldzaamheid raag wor- j 

den aangemerkt,,ten opzig-
te der voortbrengselen van 
de hedendaagsche Latijnsche 
dichtkunde) om zijne stuk
ken in het Nederduifsch o-
vertebrengen, eensdeels om 
de schoonheid,der Latijnsche 
verzen, en ten andere om de 
belangstelling, die derzelver 
««is^S«r,isa|gemeen genoot 
Weinig sc f i r fp^ hebben 
meer geestdrift 'voor de 
schoone letteren aan den dag 
gelegd dan DE BOSCH; deze 
geestdrift was bij hem eene 
soort "van razende zucht ge
worden : hij sprak niet dan 
over de studie, en stelde in 
Diets anders belang dan in 
dezelve,; hij bezat daarenbo
ven in den hoogsten graad) 
de begaafdheid, om in de 
jongelingen, die het geluk 
hadden hein te naderen, die 
zelfde zucht voor de letteren 
te . doen geboren worden» 
hetwelk niet zeer moeijelijk 
was, indien zij slechts 
vrienden van den arbeid, en 
met eenen zekeren aanleg be
gaafd waren. Hij bezat zulk 
een zacht en vreedzaam ka
rakter , dat bij ia alle staat
kundige onlusten, de vriend 
der weidenkenden aller par
tijen was, en dat hij (eene 
zeldzaamheid in die tijden) 
zeggen kon, dat hij geduren
de zijnen langen levensloop 
niemand beleedigd had ,noc« 
door niemand was beleedigd 
geworden. Hij had ten opzig-
te der oude letterkunde eene 
der schoonste Bibliotheken , 
welke ooit iemand bezeten 

V 
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heeft; dezelve muntte voor
al uit in datgene, wat men 
eerste uitgaven [JSditiones 
principes) noemde; hij had 
er zijne geheele fortuin in, 
geplaatst, en droeg de groot
ste zorg voor dezelve. In 
1809 heeft hij eene kleine 
Catalogus dier Bibliotheek 
in het licht gegeven, onder 
den titel van Brevis des-
criptio bibliothecoe HIEBO-
NTMI DE BOSCB , quatenus 
in ea (frceci et latiniScrip-
tores servantur, 1 Dl. » in 
8.vo Hij berigt ons in de
zelve, dat hij 40 jaren heeft 
besteed om dezelve te vormen, 
en er geen enkel boekwerk 
in heeft toegelaten, indien 
hetzelve niet volledig en 
zonder eenig gebrek was ; 
hij strekte deze voorzorg 
zelfs tot de eerste voort
brengselen der boekdruk
kunst uit. Dikwijls gebeur
de het, dat hij twee exem
plaren van hetzelfde werk 
kocht, om er een van te ma
ken , waaraan niets ontbrak. 
De pracht der banden beant
woordde volkomen aan den 
inhoud des boeks. Het is 
zeer te betreuren , dat deze 
uitmuntende Bibliotheek, die 
de volledigste verzameling 
der Grieksche en Latijnsclie 
classieke schrijvers bevatte, 
in 1812 bij het stuk, is ver
kocht , en alzoo in verschil
lende handen is overgegaan. 
De gedachtenis van DEBÖSCH, 
is door VAN LENNEP, in eene 
uitmuntende Latijnsche re
devoering in de vergadering 

der derde klasse van het ko
ninklijk Nederlandsche In
stituut van 13November 1817 
uitgesproken, gevierd (Me-
moria HlMROMMX ,. DE 
BOSCH , instiiuti regii hel-
gici qnondam socii rite ce-
lebratè in publico Classis 
terliee concessu, a D. J. 
VAN LENNEP) , Amsterdam t 
1817, in4.™ Naar dat stuk 
verwijzen wij al degene, die» 
wijdloopiger bijzonderheden, 
van dezen geachten letter
kundige zouden verlangen. 
Zijn treffend gelijkend af
beeldsel , door TJSCHBEIN ge
schilderd, is door hem aan 
het Atheneum van Amster
dam gemaakt* 

BOSCH (BERNARDUS DE) in 
Augustus 1742, te Amster
dam uit eene kunstminnende 
familie geboren. Bij zijnen 
oom BERNARDUS (door zijne 
Dichtlievende Verlustigin
gen , Amsterdam, 1742, in 
4.co zeer voordeelig als een 
zedelijk dichter bekend), 
bragt de jonge DE BOSCH, 
zijne k i n d e r e n jongelings
jaren meestal door, en kwam 
daardoor in betrekking met 
de beste letterkundigen van 
dien tijd, terwijl zijn groot
vader, vader en oom JOAN-
NES hem smaak voor en ken
nis van de schilderkunst in
boezemden. In het laatste 
vak vond hij benevens zijn 
broeder JOANNES het meeste 
genoegen, terwijl zijne broe
ders HiERONïMus en GORIS 
zich meer bepaaldelijk op do 
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letterkunde toelegden, zoo
dat dit viertal broeders door 
eene gelijke zucht tot kunst 
en lettermin gedreven werd. 
Onze BERNARDUS beoefende 
echter ook de letterkunde 
als uitspanning, zoodat me
nige zijner Verhandelingen 
ïn onderscheidene letterkun
dige genootschappen,. door. 
ftetheid en zuiverheid van 
stijl , door keurigheid van 
uitdrukkingen , door het def
tige in voordragt, en het 
gewigt zijiier aangevoerde 
zaken en bewijzen, aan de 
meest kiesche letterkundi
gen behaagden. De meeste 
zijner redevoeringen hadden 
meestal de kunst onmiddel
lijk ten onderwerp; zij lie
pen onder anderen, over JAN 
VAN DER HEIDEN , JAN LUI
KEN, PETRUS PAU^US'RUB-
BENS, JAOOB DE W I T , GE
HARD DE LAIRESSE, JAN 
P U N T , enz. over den goeden 
smaak; de beminnaar der 

"bevoegde kunstregters; ver
gelijking tmsc/t'en de Itali-
aansc/te en-'^aderlandsclie 
schilderschojeft, over de 
Verscheidenfifiid der kunst-
voorstellingw» bij de Neder-
ïandsche mkeslers.' — DE 
BOSCH bezat een zacht, in
nemend en opregt karakter. 
Hij was de raadsman van 
ieder een, doch vooral van 
den kunstenaar; hij koester- j 
de eene onbepaalde achting < 
voor de oude meesters, doch 
weigerde daarom zijne hul- IJ 
de aan nog levende en jeug
dige kunstenaars niet, voor I 
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welke zijne deur altijd open
stond. Hij overleed, den 30 i 
Julij 1816, diep betreurd 
door al wat kunst vereerde. 

BoSCHAERT (TflQMAS Wll> 
IIEBRORDUS) , een Vlaamsen, 
schilder, in 1613 te Berg, 
in de provincie Zuid-Bra--
ècmd. gpelwen en te Antweri 
pen in 1661? overleden. De ' 
teekenstift en het penseel 
waren de vermaken zijner 
kindschheid. In dert ouder* 
dom van 12 jaren vervaar
digde hij zijn portret. De 
prins van Oranje, een be
wonderaar zijner schilde
rijen, kocht dezelve alle, 
en beriep den kunstenaar 
naar 'sGraven/iage, alwaaE 
hij hem bezig hield, met 
zijn paleis te verfraaijen» 
Deze schilder onderscheidde 
zich in de allegorie en door 
zijn coloriet. 

BÖSCHENSTEIN (JOANNES)» 
een geleerde Hebreër, in 
1471 in Oostenrijk geboren, 
na REUCHLIN , een der her
stellers der Hebreeuwsche 
taal in DuitscMand, onder
wees dezelve te Aagsburg 
en te Witiemberg. Zijne 
ïtelreeuwsche Spraakkunst, 
Angsburg 1514; zijne verbe
teringen en bijvoegselen tot 
de Hebreeuwsche Rndimen* 
la van den Rabbijn MOSCHB 
KIMCHI, ibid 1520 en zijne 
Hoogduitsche en Latijnsche 
vertaling der Boet-Psalmen, 
volgens den Hebreeuwschen 
tekst, ibid 1526, in 4.» zijn 
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zijne beste werken. 

BOSCHIÜS (JOANNES ) , een 
. geleerde geneesheer der zes
tiende eeuw, in het voor
malige prinsdom Luik ge» 
boren, werd in 1556 tot de 
Universiteit van Ingolstadt 
beroepen, alwaar hij over 
da hoedanigheden van eenen 
goeden geneesheer, en over 
de verschillende schrijvers, 
welke over die wetenschap 
hebben geschreven^ eene 
schoone Bede hield, welke 
in het eerste deel der Ver
handeling dier Universiteit 
voorkomt; men heeft van 
dien schrijver verschillende 
andere Latijnsche werken : 
1>° eene Vertaling van den 
AcaiLhMs van Öc SLUIS Lv-
CANUS[, met Aanteelienin-
gen, Leuven, 1554. — 2«° 
Tractatus de peste, Ingolr 
stadt, 1562. -3 .° Cmcor-
dia ^medicorum et philoso-
phorwm. de humano conceptn, 
fatu* eorporatura, anima-
tione.- De cèntnuris\ saty-
ris enz. ibid, 1576 en 1583, 
in 4.*° DEUSINGIÜS , STEN-

GEUÜS , CoRNELlUS G»EMMA , 
hebben hetzelfde onderwerp, 
met meer of mindere uit
gebreidheid, op dezelfde 
schrandere wijze behandeld. 
Men moet dezen JOANNES 
BOSCHIÜS niet verwarren met 
PETRUS BOSCHIÜS , een Je-
suit en levensbeschrijver der 
Heiligen, door zijne schran
derheid, en zijne medewer
king aan de groote verzame-
V. DEEI. 

ling der Acta sanctorum be
kend. Hij was te Brussel 
geboren, en overleed te Ant
werpen,, den 14 November 
1736 i in den ouderdom van 
50 jaren, m 

BOSCHMAN ( F R A N C I S C U S ) , 
een Dominikaner, ging te 
Gend in die orde, vervolg
de zijne studiën in Spanje, 
en werd bij zijne terugkomst 
met verschillende posten be
kleed. Met eenen bijzonde-. 
ren ijver heeft hij zich op 
de beoefening der oudheden 
van de orde van den heili
gen DOMINICUS toegelegd. 
Toen hem JACOBÜS VAN DEK 
HEIOEN, zijn Provinciaal, 
op zijne bezoeken door Ne
der - Ouitschland, met zich 
had genomen, schreef hij 
al het belangrijke op, wat 
hij op de verschillende doÖE 
hem bezochte plaatsen had 
gezien, hetwelk hem tot 
Bouwstoffen diende tot het 
Compendiosa Coniientuum 
Belgii omnium Ordinis Fr*x 
Proedicatorum descriptio, 
hetwelk hij later zamen-
stelde, en dat te Gend in 
handschrift bewaard wordt , 
alwaar zijn Hodeporicum 1-
falicum et Hispanicum ook 
berust. Men zegt, dat hij te 
Gend in 1710 in den ouder
dom van 84 jaren overleed. 

Bosco (JOANNES A). — Zie 
Bois (JOANNES DU) — a k 
mede SACROBOSCO». 

E 
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BOSCOWICH (JOZEF RUT-
GER) , opzigter Tan het Ob~ 
servatorium van Milane, 
lid der koninklijke maat
schappij van Londen, enz. 
den 18 Mei 1711 te Ragusa 
uit eene aanzienlijke familie 
geboren , ging den 1 Octo-
hèr 1725, toen hij in de 
klasse der B/ieforitm.wm,^ 
te Rome ondeTTde Jesiuifén , 
en onderscheidde zich door 
eenen levendigen doordrin
genden en dxepdenkenden 
geest. Eens de sierlijke ge
dichten van Pater NOCETI 
lezende, hield hij zich bij 
deze dichtregels st i l : 

Quare agite, o jurenes, mag-
narurn semina rerum 

In vobis foi-tasse latent. . . . 
Hij hield zich met regt over
tuigd , dat 'deze kiem bij hem 
hestond, en legde zich met 
ecnen geheel bij zonderen 
ijver op de wijsbegeerte en 
wiskunde toe. In het Ro-
meinsch Collegie tot hoog-
leéraar der wijsbegeerte en 
wiskunde benoemd, werd hij ' 
een ijverige voorstander der 
stelsels van NEWTON ,- onder
zocht tiaaawkeuriglijk zijne 
herekeningen en verbindin
gen, wijzigde en hervormde 
zijne denkbeelden, om de
zelve van de tegenwerpin
gen te bevrijden , die der-
zétoer- verdediging möeije-
Ijjk maakten, en het is in 
dezen hei-vormden staat, dat 
<Ie wrjsbeg*erte van dien En-
gelschman , te Weénen onder 
den tHel van Verhandeling ,, 
over de aantrekkende kracht, II 

als algemeenewtlescTiouwilt 
in 1758, en te Venetië'vu 
1763 in het licht verscheen. 
Dit werk heeft den meesten 
lateren Newtonianen totvoor
schrift en regel gediend: 
KARELBENVENUTI, te Rome, 
PAULUS MAKO en KARÉL 

,, SCHERFPER, Vte Weenen, 
f- &&!&WMmmmmAhD, te Grutz, 

JOANNES B A F Ï W Ï ! » H O R W A T H ) 
te Tirnate, hebben hetzelve 
tot dén grondslag hunner in 
die verschillende steden ge? 
drukte instellingen gemaakt. 
In 1763 werd Pater Boscó-
WICH door de Universiteit 
van Pavia, welke men her
steld had, en aan welke men 
luister wilde bijzetten, be
roepen , en hij onderwees 
aldaar gedurende zes jaren. 
Men plaatste hem vervol'* 
gens "te Milane , alwaar hij 
gedurende drie jaren, hoog
leeraar der sterre- en gezigt* 
kunde aan de paltsgrafelijke 
scholen was. Toen in 1773 
de Jesuiteh in Italië ver
nietigd werden, hewogèn 
hem de heer DE LA BOBDE > 
mevrouw BESIVRAC , deheé-
ren DE'DÓHPORT, DU BOY-
NES en ÏDE VERGENNES , die 
in de gelegenheid waren ge-> 
komen, hem te leeren ken
nen , om naar Parijs te ko
men , en verschaften hem 
den titel van bestuurder der 
gezigtkünde der marine, 
met ëene jaarwedde van §000 
ïivres. Onaangenaamheden» 
welke hij in dien post on
dervond, bewogen hemv «icft 

naar Milane te begeven» 
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nlwaar hij den 12 Frbruarij 
1787 overleed, Behalve zij
ne, Newtoniaansche mjsèe* 
geerte , heeft Pater Bosco-
WICH een groot aantal wer
ken Over de meet- natuur-
gezigtkunde enz. geleverd: 
1«° Ëlementa universos Ma-
tkeseos, Rome, 1754, 3 dl.n 
in 8.v° met platen. — 2,° 
P/tilosop/iies na turalis the' 
oria redacta ad nriicam le-
gem vivïum in natura exi-
steiitinm, Weenen ,1759, in 
4."> met platen."— 3-° Ver-
handeling over de tot vol-
tnaaktheidgebragte verrehj-
kers, Weenen, 1765, in 8.° 
in het Hoogduitsch. — 4,° 

'Dissërtatio physica de tu-
mine> 17;66, in 8.° metplaten. 
*— 5-° Dé lun<& atmosphopra, 
Weenen, 1766, in 4.° met 
platen. — 6.°' Bisserlatïo-
nes ad dioptricam, Wee
nen, 1767, in 4«° — 7»° 
'SterreAmidige reis door den 
MerketpAen Staat, in het 

™ S c l ï ^ e t e l " 1 ' Parys, 
' 1770 , in 4 . f tRf ï é het ge

volg der meting van twee 
graden van den Meridiaan, 
in 1750,, op last van den 
Kardinaal "VALENTINI onder
nomen. '— 8'° P'igverhaal 
eener reis van Konstanti-
nopel naar Polen, Maar 
hctgene, wat hem eenen be
roemden naam, zoowel on
der de geletterden als onder 
de geleerden heeft Verschaft, 
is zijn schoon dichtstuk JÖe 
solis ac luna defectiius, 
-Venetië, 1761, een werk, 

waarin de sieraden der dicht
kunde met de wiskundig© 
wetenschappen hand aan hand 
gaan, en dat daarenboven nog 
tot eene uitzondering kan. 
dienen, op de onvruchtbaar
heid, welke eene aanhouden
de beoefening der wiskunde , 
gewoonlijk over de verbeel
dingskracht verspreidt. On-

[ der minder, aanmerkelijke 
gedichten, doch die, niet 
minder vol .van eene ieedere? 
en geestige bevalligheid zijn, 
onderscheidt men zijn, Desi-
derium patria, ieïtome'ge
schreven, hetwelk aldus be
gin4 v 

Illyrici colles, altffiqueaiiti^a 

4 Maenia , vagitus conscia ter
ra mei 1 , 

Quando erit ut restras redeam 
vetus exul ad oras ?. . . ._ 

Ondanks zijne diepe stu
diën, vertoonde Pater Bos-
COWICH in den omgang nooit 
een afgetrokken gelaat; hij 
was een vriend van „bat ge
zellige verkeer en wijd do 
zich volgaarne aan hetzelve 
toe. iSijn onderhoud was e-
ven zoo aangenaam als leer? 
leerzaam. Hij haalde' zyne 
werken dikwerf aan, en in 
de dichterlijke geestdrift, 
die hem somtijds bezielde, 
declameerde hij geheelë reek
sen zjjner verzen , doch dïfc 
werd hem door nii-mand kwa
lijk genomen, wijl men wist 
dat deze originaliteit noch 
aan ijdelheid» noch aan ee
nen geest van verwaandheid 

2 " " ; ' . ' -' .'.. ' '• 
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moest toegeschreven worden. 
Hij stond in aanzien, niét 
alleen bij al dè geleerden 
van Europa, maar zelfs bij 
verscheidene vorsten. Hij 
heeft eene menigte reizen 
ondernomen met oogmerk om 
nuttige ent roemrijke waar
nemingen te maken, en heeft 
meer dan eene aattspsaakö*--
gélaten op ««nen roem, die 
aan weinige mannen dezer 
eeuw is te beurt gevallen.. 

BÖSEV Er zijn verschei
dene beroemde mannen van 
dien naam geweest. — G A S -
3?ARD , raadsheer te Leipzig, 
en hoogleeraar der kruid-
ïcunde in die stad, bezat 
een der rijkste' tuinen van 
'DuiiscMand, waarvan PRO-
BOTÜS, in 174? de Catalo
gus heeft in het licht gege$ 
Ven. Men heeft van hem 
JDissertatio de. motu plan-
tarum sensus osmulo , 1724} 
ïn 4.Q — JOANNES ANDREAS j 
hpogleeraar .in dé geschied
kunde teJena, onderscheid~ 
fle zich, na eene uitgave 
van CoRNEiaus * NEPOS , *als 
een gefe&ïée eftïetterkiindi-
ge ; hij overleed in 1674, 
juist toen hij op het punt 
stond, om eene uitgave van 
FLAVIUS JOSEPHUS en een 
Commentarium over de By-
zantiache geschiedschrijvers 
in het Hcht te geven. Men 
heeft van hem een groot aan
tal losse stukjes en verhan
delingen. — GEORGE MA-
ï » u s , hoogleer aar in de na
tuurkunde te Wittemberg, 

te Leipzig in 1710 geboren, 
en in 1761 overleden, schreef 
verscheidene werken over de 
electricitèit, waarónder een, 
gedicht, dat hij inFransch© 
verzen vertaalde, én"onder 
éenen valschéh naam, en on
der dezen titel: Dè Vêlec-
tricité; dè son origine et 
Èe^&er^p*®§s^s^ traduit dé 
ê Allemand pui* t'übbê J, 
Ay VJE C.. ;-' Leipzig 1754) 
in 12.° in het licht gaf. Men 
heeft hem ook waarnemin
gen , eenïge sterrekundïge 
Werken, z en mengelingen 
over de letterkunde en na; 
tuurlijke Historie te dan* 
È e n / — ERNST. GOTTMÈB, 
hoogléeraar in- de ontleed -
en heelkunde té Leipzig', i» 
1723 geboren, Verwierf,* alsr 
genees- en kruidkundige ee-
neh.gróotenroem; men heeft 
Van hem verhandelingen over 
deize" beide wetenschappehi 
Hij overleed in 1788. ."— 
AÓoiiP JULIANUS, een ge
neesheer te Leipzig in 1743 
geboren, én in 1770 over
leden. Men kent, van hem 
onder andere de volgende 
verhaH-delïhg«n^ - t>e mottl 
hnmo^um in plantin vernatt 
tempore etc. Xieipzig* 176& 
-— De differeMiafihra in 
corporibm triim ' nature 
regnörum, Wittèmbergl768. 

Bosio (JACOBUS) , Bosius» 
te Milane geboren en leeke-
broeder der orde van Malta-
Daar deze, door zaken z$-
nè orde betreffende i te Bonte 
bij den Kardinaal PETROCHI-
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Ni, zijnen beschermer werd 
opgehouden, maakte hij van 
dit verblijf,gebruik, om er 
de geschiedenis te schrij
ven » die zijnen naam draagt, 

-onder -dezen titel; Dell' is-
Jória della sacra religione 
.jleW illustrissima milizia 

de S.' GIOVAN GimosoLi-
•XcrrAXO. Dit werk, dat 40 

boeken bevat y is in 3 dL" 
in fol. verdeeld, te Rome 
in 1621, 1629 en/1684 ge
drukt. Dit werk wordt min
der gezocht, om den stijl, 
dan om de menigte en de 
zeldzaamheid van de daad
zaken , daar het vol van is. 
Deze geschiedenis gaat tot 
het jaar 1571; dezelve is in 
het ltaliaansch vervolgd door 
BARTHOLOMEÜS Pozzo, tot in 
hetjaarl688 ,Yenetië, 1740, 
2 dl.n in 4.° Nog heeft men 
Van Bosio la Corona del 
cavalier Gierosolimitaho, 
Rome, 1588, in 4.° en Ie 
Ijnagini de leati e santi 
della «aam religione di S. 
Giovamd Gteroscrlimitano , 
Palermo, 1633, in 4."> en 
Napels, 1653., in 8.™ De 

, meeste der Italiaansche ge
schiedschrijvers die, na 
Bosio, de Geschiedenis van 
Malta in hunne taal hebben 

rwi%ri leveren, zijn enkel 
-zijnenaschrijvers of verkor-
ters geweest. Het jaar van 
zijn overlijden is onbekend. 

Bosio ( ANÏONIÜS ) , van 
Milane, agent der orde van 
Malta , was een neef van 

den voorgaande. Zijne ver
zameling Roma sotterera-
nea, Rome, 1632 , in fol. 
bevat de beschrijving der. 
graven en grafschriften der 
eerste Christenen, welke men 
in de Catacomben dier hoofd
stad der Christenheid vindt. 
Hij bragt dikwijls vijf off 
zes achtereenvolgende dagen 
.in de ónderaardsche gewet-
ven door. 'Een Priester van. 
het Oratorium van Rome, 
(Pater PAULÜS ARINGHI) heeft 
zijn werk uit het ltaliaansch 
in» het Latijn vertaald, 2 
dLn in fol,, 1651. De bë-
minnaars der kerkelijke oud
heden, maken veel werks 
van deze vertaling, die uit
voeriger is dan het oorspron-
kelij ke. In beide ontbreekt 
somtijds eéne gezonde cri-' 
t iek, maar dezelve zijn zeer 
geschikt om deplegtigheden 
der eerste Christenen van 
Rome en de geschiedenis dier 
hoofdstad te kennen. 

Bosms ( JACOBUS) ander» 
DE CASTRO genaamd, een 
geleerde Afiisterdammer, en 
Hoogleeraar i n de Godge
leerdheid te Leuven;, wércï 
in 1611, te Mechelen, in 
de '8f. Rombouts - kerk tot 
Aartsbisschop van Roenhon^ 
de gezalfd en teRoermonde 
den 19 Mei ingehuldigd.. Hij 
kweet zich van zijnen post» 
tot groote tevredenheid van 
AiBERTüs , Hertog van Oos
tenrijk, van de geestelijk
heid ett van zijne kudde. B% 

3 • - _ • • . :-



70 B O S. 

•werd in 1560 geboren, Voï-
bragt zijne vvijsgeerige en 
Godgeleerde studiën ie Leu
ven , en werd van eenvoudig 
Pastoor tot de Bisschoppe
lijke waardigheid verheven, 
ïiij heeft eenige predikatiën 
in het licht gegeven, die 
gedrukt zijn geworden. Hij 
overleed in 1639 in „hg* 8.P5» 
jaar van asijwar otièfer&in , 
en werd in de hoofdkerk te 
Boermonde voor het Hoogal
taar begraven. 

BOSMAN (GIJSBEUTÜS), te 
Utrecht geboren, oefende 
zich in den beginne in de 
Regtsgeïeerdheid, en werd 
den 6 December 1657 Licen
tiaat der Akademie van.4#« 

^gers. Maar hij bevlijtigde 
zich vervolgens op de God
geleerdheid , en werd Pas
toor van Aarfanderveen in 
Rijnland. Men telt hem on
der de goede dichters. 

Boso of BOSON. — Zie EN-
GEIiBERGAVr: 

BORQÜET ( FnANörscus ) , 
Bisschop van fjodève, en 
daarna- van MontpelUer , 
werd te Norhonne in 1605 
geboren, en overleed in 1676. 
Hij was in.den beginne ko
ninklijk regter zijner geboor-
* e stad,' daarha van Guien-
nei en eindelijk van han-
guefloc•# Men h'eeft van hem: 

Tivs ui. t me( t belangrijke 
aanleekeningen. — 2? >>_ 
itenbcschryvittgen der Paus

een van 'A'eignon, in 8W J 
1632 en 1693, 2 dl", in -4.» 
— 3°. Historiaecclesiae gal-
Ucatice, a J. C, Evangelio 
in Gallus usrjue ad-datum 
a COXSTANTIXO imp' eccle-
sice pacenl, in 4W, 1636. 
Dit werk wordt zeer gezocht. 
Men leest in zijn grafschrift: 

- •0fmgm^^a^^l et eXempU 
sedulo pavWfïrtm'gus erga 
pauper es sibi parcUsimus, 
omnibus lenignus, enz. ;; 

BOSQÜIER (Pwitipptrs), een 
Rekolletmonnik, in* 1561 te 
Bergen in Henegouwen ge» 
boren, legde zich met ijver 
op den prèdikdienst toe, om 
eenige werken in het Latijn 
te vertalen, en om dezelve 
met noten te verrijken. De 
meeste zijner werken, eerst 
afzonderlijk gedrukt, zijn *n 

3 deelen in fol. verzameld» 
Keulen 1621. Men vindt in 
zijne Predikatiën, zoo als 
in bijna al degene van zij* 
neir tijd, spreuken uit de 
H. Schrift, de Kerkvaders, 
rabbijnen, zintwisters, dich
ters , èn bijna al de andere 
Grieksche en Lat(jHsche 
schrijvers. Hij overleed in 
1636'. 

BOSOUIÏXON ( EDÜABP 
FBANCISCUS MARIA) , eefi aan
zienlijk geneesheer, te -Mout* 
diclier in 1744 geböi-en, en 
te Parijs in 1814 overleden, 
werd in 1774 tot Hoogleer
aar bij het Collegïe van 
Frankrijk benoemd. Men 
heeft van hem de navolgen-
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dé werken: 1°. Lettre sur 
la nouvelle édition in 12°. 
des ap/torismusd' HIFPO-
CKATM (Brief over de nieu
we uitgave in 12°. der ap/io-
rismi van HIPPOCRATES ) 
1779, in 18°. -— Mémoires 
sur les causes de V hydro- ! 
phobie (Gedenkschriften o-
ver de oorzaken1 van de wa
tervrees ) , 1803, in 8°. Hij 
ig de uitgever van. den T E -
IEMACHÜS met de verschil
lende tekstverklaringen, Pa
rijs 1799, 2 dln. in •1.8<Ven 
van HIFPOCRATIS ophoris-
mi et 'proenotionuin' liber, 
1784, 2 dK i n 18°., daar
enboven ' heeft ,hij verschei
dene genees- en heelkundi
ge : werken van CÜLLEN en 
BELI, uit het Engelsch in 
het Fransch vertaald, 

BOSSAART f THOMAS ) , in 
1613 teBergen-op-Zooniygei-
boren, was een uitmuntend 
portret-Schilder. Hij bezocht 
Motne »(DtcitscMand, Span
je en Engeland, die van zij
ne bekwaamheid kunnen ge
tuigen.1 Hij stond zeer in 
gunst bij FREÖERIK HENDRIK, 
-Srjns van Oranje, en ; bij (

; 

iWibLEM; I I . , deszelfs zoon. 
XJERARDUS ZEGERS was zijn 
meester in dé schüderkunde 
geweest. 

BOSSCHA, (HERMANUS), de 
Zoon van PETRUS BOSSCHA 
griffier bij het hof van Vries
land, weid den 18 Maart 
1755* te Leeuwaarden gebo-

.- -:-.~:~ . . E 

ren, en overleed den 12 Au
gustus 1819, den roein nar 
latende van een ijverige va
derlander , een uitmuntend 
onderwijzer een goede let
terkundige , geschiedschrij
ver, en dichter te zijn ge^ 
weest. Hij volbragt .zijne 
studiën aan hetJithena'eum 
te Deventer-, enwe*d reeds, 
in 1776 tot Rector der "La-
tijhsche schooi te JBraneker 
benoemd, . wel ken, *pösfc<, hij 
aanvaardde met het houden 
een er redevoering: De c&usis 
praecipiusz, qyaff Jvisloyiani 
veterem incgrifffn reddidè-? 
rint ét obscuram, en blik* 
te daarbij diep in het men-
schelijke, hart, der tonde* 
lende partijmannen-, Welke. 
in den ouderdom hunne-ei
gene geschiedschrijvers wer
den. In 1780 werd hij tot 
Rector der Deventersche 
school benoemd, en aanvaard
de dien post in het volgen
de jaar met de doorwrocht© 
redevoering: De muneris 
scholustici dignitate; etpH-
tnariis , quas idem posinlat 
virtuiibus. Om het aankle
ven der toen onderliggende 
staats-partij in 1787 vatt de
zen post ontzet, en van zijn 
bestaan beroofd, werd BOS
SCHA echter twee jaren la
ter aan het Gymnasium Ve-
lavicum, te Harderwijk, on
der den titel van Prorektor 
aangesteld, tot dat hij in 
1794 aan de ; Hoogesèhool 
dier zelfde stad, tot Hoog
leeraar in de letterkund» 

4 ; ' , 1 ^ ':•: 
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weid helióehid welke waar
digheid hg in het volgende 
;jaar met eene plegtige re
devoering: De Graecarum 
Momanarumque Hterarum 
studio , Uberae reip. civibus 
inprimis cómtnëndando aan
vaardde. Eene aanstelling, 
als Chef van het eerste Ba* 
ïeau van agentschap van Na
tionale o p v o e d » ^ iöM t& 
1798 door het toearaalig in
termediair uitvoerend bewind 
aangeboden, wees hïj van de 
hand. Tot in 1804 strekte 
hij der Geldersche Akademie 
tot sieraad, in : welk jaar 
hij bij de Groninger Univer* 
siteit tot Hboglêeraar in de 
Geschiedenis en- oudheden 
werd benoemd. , Dezen post 
aanvaardde hij met de schoo-
ne redevoering; "DeBatavo-
rum ingenio i cum (td ino~ 
rum faimamtatem, turn ad 
docirime èlegantiam. >, et ma' 
iure et eximie composito. 
Slechts twee jaren mógt de 
Groninger studerende jéügd 
zijn onderwijs genieten, daar 
hij in 1806 tot deli gewigtigen 
post van Hecfor deïAmster-
danMMch* Latijnsche school 
werd beroepen' $ ', welkft HSB-
F n £ Mï» wit aanmerking 
van het nut, dat hij in dien 
werkkring"zou kunnen stich
ten in ïiHij deszelfden jaars 
«aftvaardde, en Welkefi post 
™At0* aan zijnen dood heeft 
bekleed; Zijne voornaamste 
w e r k e n ^ . 1% MumJ)a„ 
ventnaca m 6 . e e n e u i t . 
muntende V e ^ a m e W Van 
Latijnsche gedichten» L. 2% 

Pax AmbianemiSi 1802, 
waarin de kortstondige vre
de van Amiens wordt bezon* 
gen .— 3°. Eene Vertaling 
uit het Engelsch in hetNe-
derduitsch-van.Buw's Les* 
sen over. de'Redekunst en 

J'raaijeletteren•?, 1788 en 
1805. '— 4p . Bibliotkeca 
-6fa**fc«.*. een uitmuntend 
handboek Vö"6* 4«y'eugd, tot 
regt verstand van het mij*, 
thologische, historische en 
aardrijkskuniligè gedeelte 
van de schriften der ouden. 
In veréeniging met WASSEN-
BERG , voltooide hij in 1809, 
de Levehsbeschtfvingen van 
-PLÜTIRCHÜS. *.-Nog hertaal
de "BOSSCHA f de Beize ift 
Egypte van DESTOX , -en de 
Afval der Nederlanden van 
SCHILLER. •>-- Minder bij
val v;ond zijn laatste ook in 
het Hoogd'uïtsch vertaalde 
Werk: Geschiedenis der Ne' 
derlandsche siaatsoniwente" 
ling in 1813 , Amsterdam» 
1819 2 dl«. in 8°, met por
tretten, Ï 

BOSSE (ABRAHAM) , èen 
graveiir té Tours geboren , 
gaf fcijne eerste lessen in d« 
vergëzigtkunde aan tfe söhil-
der-akademie van Parijs. 
Hij was inèt" dit 'gedeelte, 
zoowel als met de hóuwknn-
de zeer wel bekend. Men 
heeft van hem drie goede 
Verhandelingen ovéfdeioij" 
2e5 oni de bouwkuédige or~ 
den te teehenen, 1684, in 
f°l« a over'de Graveerkunst, 
1645 , in 8.vo • over de ver-
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gezigthmde, 1653, in 8.vo 
— 2° Voorstellingen van 
verschillende menschelijke 
gedaanten, met derzelver 
afmetingen, naar ierschil
lende oudheden genomen, 
Parijs, 1656, klein formaat. 
Zijne met sterk water, doch 
op eene bijzondere wijze ge-
etste platen ,zijn aangenaam. 
Hét werk van BOSSÉ over de 
graveerkunde, is sedert ee-
nige jaren met aanmerkingen 
ren vermeerderingen van Co* 
CHiN, den" zoon, in het licht 
gegeven. BOSSE overleed in 
Ï678 in zijne geboortestad. • 

Bossio. — Zie BossuSé 

Bosso (MATTHIAS), eenI-
taliaansche letterkundige, 
redenaar en wijsgeer,te Ve-
rona in 1428 geboren, ging 
ïn de' Congregatie* dier regu
liere kanoniken. van den H. 
JOANNES van Lateranen, 
waarvan hij onderzoeker en 
algemeen aaakgelastigde te 
"Rome en abt van. Mésole ' 
"Werd; hij stond zeer ingnnst 
tij LKO „X. en LATJRENTHJS 
DEMEÏÏICIS J wien» Biechtva
der -hij was." Hij .overleed 
te Padua in 1502. Zijne) 
werken zijn: 1-° Epistol® i 
familiares ét secundus, Man- '• 
-#w«, 1498. — 2.° De Veris 
-et saïut&ribus animi gaudiis 
dialogfs, Morencë, 1491. 
— 3.° Bëciiperationes J?e-\ 
mlaiw, Bologna, 1493, 
in fol.—* 4.6 Deinstituen-
do sapientiü animo, {£."1495 

Bosso (HIEÏIONYMUS)', een 
regtsgeleerde, geschied
schrijver en dichter, hoogr 
leeraar der schoone letteren 
aan de universiteit .van Pa-
via, in die stad in 1588 ge
boren , lid der geleerde aka-
demie van Italië, maakte 
zijn voornaamste werk van 
de Romeinsche oudheden. 
Men heeft van :hem:.l.° De 
Toqa romana cornmentarius, 
Pavia, 1612, in 4 . ° - r 2.° 
Epistoloe, in drie verzame
lingen te Pavia en te,Mi' 
lane uitgegeven, 1613 -r— 
.1623, en andere Verhande? 
tingen over de Romeinsche 
oudheden. 

Bossu (MAXIMILIAAN HEKT-
NIN , graaf van), veldheer 
van hét leger der Staten, 
hofmeester van den Aarts
hertog en staatsraad. Hij 
heeft beurtelings in de bei
de tegenovergestelde partijen 
gediend. Aan het hoofd der. 
Spaansche troepen, liet hij 
in 1572 aan ie stad Rotter
dam , den inlogt bij Com-
pag-nïê'n vragen y welken hem 
werd toegeslaan. Zoodra de 
eerste was binnengekomen, 
maakte zij zich van de poort 
meester , en al de overigen 
kwamen binnen.. Een enke
le slotenmaker, die zich te
gen het binnenkomen :had 
willen verzetten, werd door 
Bossu, met eenen dolk dood
gestoken. Deze moord be
schouwden de soldaten al* 
het sein, dat han ten voor-

E 5 •"• 
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beeld kon strekken, zij dood
den of verdreven de wacht, 
«n zich dioor de stad ver
spreidende bragten zij tot 
vier honderd personen om 
het leven, en bedreven al
lerlei - gewelddadigheden, 

• Vroeger was JBossu bij de 
Hollanders zeer bemind» 
niaar deze trouwelooaie «n 
Wreede daad «raakte hem ge
haat, en bragt veel toe dat 
^e overige steden zich aan 
het Spaansche gezag onttrok
ken, in 1573 liet dè hertog 
van AixBA , die zich in Am
sterdam bevond, den graaf 
van Bossu met twaalf groo-
te ooriogschepen naar de 
Zuiderzee vertrekken, om de 
van Spanje afvalligen te gaan 
aanranden, wier roagt uit 
negen en twintig groote sche
pen, en eenige kleinere be
stond. Nadat de beide vlo
ten , gedurende zestien da
gen ten anker gebleven wa
ren , begon de graaf, op be
vel des Hertogs den strijd. 
De Spanjaarden werden ge
slagen, en na eenen hevigen 
tegenstand, werd de Graaf 

f evaorgen genomen en te 
loom binnen gebragt.On

danks alle pogingen, die de 
Spanjaarden in het werk 
steeden, kon het hun niet 
gelukken, hem de vrijheid 
twug te verschaffen , en hij 
Weef krijgsgevangen tot aan 
«?_ Getülsche bevrediging, 
«ij omfc&lsde hierop de par
tij van- Oranje, en scheen 
den Spanjaarden,, die hem 
aoo lang gevang**, hadden 

gelaten, zeer vijandig te zijn. 
De Graaf voerde in 1578 het 
bevel over het leger van den 
Staat toen Don JAN van Oos
tenrijk hem in zijne ver
schansingen wilde overrom-

,. .pelen, hetwelk hij echter 
I niet ten uitvoer kon bren

gen. De Graaf werd echter 
wwWwMBwder afkeer) g van 
de partij fe-:Sbteten en giilf 
weder tot de Spaansehe zij' i 
de over, en bleef bij dezel
ve, tot aan zijnen dood dio 
den 21 December 1578 tó j 
Antwerpen plaats had. Hij 
was een groot krijgsman, I 
die in de Néderlandsche be
roerten, nujrnefc geluk, dan 
met tegenspoed, nu der eene . 
dan der andere partij was • 
toegedaan. Hij: is 'bij de 
verandering zijner staatkun
dige gevoelens steeds' Ca-
thoiijk gebleven en is ook 
in den schoot dér Kerk ge
storven, i 

Bossu (RÉNATUS.XE), een 
religieus van de heilige GE-
KOVEVA", werd te Parjijs i» 
1631 geboren. Hij ovcrleeo 
in 1680 als onder-prior der 
abdij jran den heiligen Jo-
ANNES van Charlres. HU 
bragt, veel toe-tot de oprig" 
ting d«r Bibliotheek van M 
heilige GENOVEVA van Po-" 
rijs. Men heeft van hem! 
1.° Parallèle' de la pMlo-
sophie de DsscARTES et 
d'ARISTOTE (Vergelyking 
iusschen de wijsbegeerte van 
OBSCAJRTJES en van dnis-
XOXMiES), Parijs, 1674, 
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in 12.°, welke hij met elk
ander wilde overeenbrengen. 
Hij tuist niet) zeide een 
schoone geest, dat men de
zelve beide moest laten va- ' 
ren. JBössü was beter in 
Staat, om; over de oude en 
hedendaagsche hersenschim-
\ihen te redeneren, dan om 
dezelve te verdelgen. — 2.° 
Traite dnpoè'me épiqne (Ver-
handeling over het helden- ' 
'dicht), 's Gravenhage 1714, 
in tl 2..°, in welke men'nat-yi 
tige regels aantreft. Pater ; 
Bossu onderscheidde zich e- \ 
venzeer door hoedanigheden ! 
des harten, als door die des ' 
geestes. ' . 

- Bossu (J. A'4, werd te 
'BagïiëuX Ie Juif in 1720 
geborera. In 175Q, werd 
hij tot kapitein der marine ; 
benoemd, en op een Fransch 
schip naar Louisidha gezon
den. Een even zoo opletten
d e waarnemer, als bekwa-
.nie zeëjn»». -zijnde, door
kruiste hij al detanden, met 
welker bezoeking hij belast 
was,... beoefende dé zeden 
en gebruiken der inwoners,;; 
en bragt zeer omstandige 
berigten mede over de 11-

-linos, Akansas, Alimabos 
, en de overige volken, die 

de boorden en de omstre
ken der Mississipi bewo
nen ; de waarnemingen van 
Bossü over die belangrijke 
landen, werden onder den 
titel van Nieuwe Reizen 
naar Oost'Indien te Parijs 

" in 1768, in J2.v° gebukt. 

J . B. FOSTEB heeft dit werk 
in het Engelsch vertaald, 
en zijne vertaling in 1771 
in 2 d." in.S.vo in het licht 
gegeven. Bossu keerde in 
1757 naar Frankrijk terug, 
maar deed nog twee andere 
reizen naar Louisiana. Hij 
heeft heb verhaal van de 
derde geschreven, en zulks 
onder den titel van Nieuwe 
Reizen in Noord-Amerika, 
bevattende eene 'verzameling 

,van brieven door denschtij-
"Veraan zijnen vriend Dou/K 
•geschreven Parijs, 1777, in 
8.vo 

BOSSUEÏ" (JACÖBUS BENIG-
NUS) , uit èene'oude en adel
lijke regtsgeleerde familie-
gesproten , werd te Dijonvx 
den nacht van den 27 op 
den 28 September 1627 gebo
ren. Reeds in zijne kindsch-
heid liet hij al hetgené blij
ken , Waardoor hij later de 
algemeene aandacht tot zich. 
zoude trekken. Degene, die 
over zijne bestemming VOOE 
de balie of de raadzaal ge-
sprokenhebhen, hebben zich, 
bedrogen; het doel zijnet 
ouders was, dat hij den 
geestelijken staat zoude om
helzen. Naauwelijks was 
hij acht jaren oud, of zij 
lieten hem in 1635 de gees
telijke ki'uinschering aanne
men , en reeds in 1640 ver
kreeg hij het domheerschap 
van Metz. Wat het ge
waande huwelijksverdrag mee 
Mejufvrouvv DESVJEUX aan
gaapt, zoo is het bewe»B> 
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dat zulks slechts éene fabel 
was. Zij was pas tien ja
ren toen hij - haar voor de 
eerste maal zag» en hij was 
reeds Priester. Toen zij den 
huwbaren ouderdom bereikt 
had, was hij Bisschop. Zij 
was zijne vriendin, en deze 
betrekking was niet dan 
hoogst achtbaar. IJejosgP 

•BOSSUET VoJbragï zijne eerste 
Studiën te Dijon. In 1642 
werd hij naar Parijs gezon
den , om aldaar op tiet colle-. 
gie van JVavarre zijne wijs-
geerige studiën te volbren
gen ; in het vervolg verbond 
hij zich aan dat huis, liet er 
zich tot meestér maken, en 
ontving er den doctoralen hoed 
in 1652. Naar Metz terug
gekeerd , alwaar hij Kano-
nik was , ' legde hij er zich 
op toe , om zijnen geest en 
zijn hart te vormen. Met 
ijver behartigde hij de be-
kéering der Protestanten en 
bragt er velen, tot den Ca* 
tholijken Godsdienst terug» 
Men beriep hem naar Pa
rijs y om de luisterrijkste 
kansels te beklimmen, JOe 
koningin-moeder, ANNA van 
Oostenrijk, zijne bewonder
aarster liet hem in 1661 in 
den Advent aan het hofpre.-
diken, en in 1662 in de 
Vaste. De koning was zoo 
|eer over den jongen predi
ker voldaan, dat hij in zij-
*m naam aan deszelfs va
der, bewindhebber te Sois-
sons_ liet schrijven, om hem 
geluk te wenschen, eenen „ 
zoon te bezitten , die hem li 

onsterfelijk zoude maten.' 
Zijne vaste van 1666, zijn 
advent van 1668, ter beves
tiging der hieuwbekeerden 
en voornamelijk van den maar
schalk DE T0RENNE, gepre* 
dikt, verschaften hem het 
bisdom van Condom. Kort 
daarna vertrouwde hem de j 

• h^ning^» opvoeding va? 
Monseignèfl» --d*!! Dauptó i 
toe; den 23 .September 16W I 
legde hij den daartoe ge- f 
bruikelijken «ed af. Een ! 
jaar daarna deed hij afstand ' 
-van het bisdom Condom, j 
Wijl hij zich verpligt reken
de , van. eene echtgenoote (e 
moeten afzien, mei- welta 
hij niet leefde. Het was 
•omtrent dézen t i jd v dat hij 
de Lijkrede van Mevrouw 
HEJNRIETTE van Engeland, 
die pjotselijk gestorven was, 
te midden van een schitte
rend hof, waarvan zij 'M 
sieraad uitmaakte, uitsprak- ; 
Het is in deze; soort v»n j 
Welsprekendheid, dat debe- j 
roemde redenaar^ van W ! 
-gezag van zijn karakter ge- { 
bruik makende, de treurig5 ; 
zegèteekéns Aê» doods , tot !•• 
een nuttig opderrigt derle* I 
venden heeft doen dienen» j. 
Zijne welsprekendheid ver
baast den geest,.., verwekt 
de grootste bewondering > 
en doet de tranen des gé« 
voels uit de oogen wellen1 i 
men ziet , inen hoort hen \ 
al de kracht, al de verhé- , . 
vehheid zijner ziel en zijn» 
geestes ten toon spreiden» 
z$jn woord bedwingt en o-
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vermeestert alle geesten; 
hetzelve brengt door ver
schrikkelijke tooneh, de ij
delheid der mènschelijke 
grootheden aan den dag. 
Welk eene schildering van 
den dood, in de Lofrede der 
Prinses , over welke wij ge
sproken hebben , ha den tekst 
dier H. Schrift Omnes mo-
rimur, et quasiaqua dila-
bimw in terram (11 B. d. 
koningen) te hebben aange
haald, vervolgt hij: » Inde 
daad, wij gelijken allé naar 
vlïeten de wateren. Met welke 
trotsche onderscheiding de 
menschen zich ook vleijen 
mogen, zij hebben allen 
eenen zelfden oorsprong, en 
deze oorsprong is gering. 
Hunne jaren verdringen elk
ander even gelijk de gol
ven : zij houden niet op he
nen te vlieten, zoodat zij , 
ïia min of meer gedrüisch 
te hebben gemaakt, zich al
le te zatnen in eenen af
grond nederi*fa}rten,. waarin 
men noch vorsten, noch ko
ningen , noch al die overi
ge verhevene hoedanigheden 
herkent, welke de menschen 
onderscheiden; op gelijke 
wijze, als 'de zoo zeer be
roemde rivieren, , zonder 
haam en zonder roem, met 
de minst beleende beken ver
mengd, zich in den Oceaan 
verliezen." In de laatste, 
welke hij uitsprak, en welke 
die van den grooten CQNDÉ 
was , verwekt hij door over 
zijnen ouderdom, en zijne 
van eigenbelang en laaghar

tigheid verwijderde pligten 
te spreken, persoonlijkebe-
langstelling! » De ware ze
gepraal , die, welke de ge-
heele wereld aan ons on
derwerpt, is ons geloof. 
(Hoec est Victoria qU<B pin* 
cit mundum, Jides nostfa). 
Geniet, Prins, geniet deze 
zegepraal, geniet dezelve 
eeuwiglijk 4oor het onster
felijk vermogen dezer * offer
ande. Gewaardig u deze 
laatste pogingen eener stem 
aantenemen, welke u be
kend was. Gij zult een ein
de aan. ai déze redevoerin
gen maken. In plaats, -groo-
te Prins! Van - den dood vaii 
anderen te betreuren, wil i k 
voortaan van u leeren den: 
mijnen heilig temaken. Heil 
mij , indien i k , door deze 
grijze haren aan de reken
schap herinnerd, welke i k . 
van mijn bestuur moet af
leggen , voor de kudde, wel
ke ik verpligt ben mét het 
woord des levens te voeden, 
de overblijfselen eener stem 
die verzwakt, en «ens i j-
vers, die uitdooft, bewaar." 
Deze manhelijke kracht zij-' 
ner Ljjkrëden, bragt hij ifl 
zijne Verhandeling over de • 
A/gemeene Geschiedenis o-
ver» die hij voor zijnen 
kweekeling zamen stelde. 
Men kan het beknopte en 
bondige niet genoeg bewon
deren , waarmede hij de op
komst en den val der rijken, 
de oorzaken vaïi derzelver 
voorspoed en verval, de ge
heime oogmerken der Voor-
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zïenigheid ten opzigte der 
menschen , de verborgene 
drijf vederen welke zij in den 
loop'der vvereldsche zaken in 
het werk "stelt, beschrijft. 
Het is een der grootste, der 
heerlijkste en veischeidenste 
tooneelen , welke ̂  de wel
sprekendheid , den Gods
dienst geschonken heeft. Dit 
Werk bestaat itk dri©-Ade
len , .het eerste , dat tijdre-
kenkundig i s , bevat het stel
sel van Usséaius; het twee
de bevat aanmerkingen over 
den staat en de waarheid 
van den Godsdienst; het 
derde, dat geschiedkundig 
is,, bevat zeer bondige aan
merkingen over de wissel
valligheid der 'oude en nieu
were rijken. De Parijsche 
uitgave in 4.° van 16*81 is 
de schoonste. Er bestaat van 
dit onnavolgbare werk ook 
eene zeer goede vertaling in 
het Nederduitsch 's Herto-
genbosch, 1825, 2 stukjes 
in klein 8.° EMMANUÖL DE 
PARTHENAY, aalmoezenier der 
Hertogin van BEUR? heeft. 
Van dezelve eene Latijnsche 
vertaling geleverd, ÜtS , 
in 12.°, onder den tkel van 
Commentarii ufiiversamcom-

)plectenles hisloriant ab arbe 
condito ad CAROLUM mag
num,' gnibus accedunt se
ries religionis et imperlo
rum vices. LA BARRE heeft 
een vervolg op deze Verhan
deling geschreven, waarin 
•men echter niets aantreft, 
dat het WWJC v a n BOSSUET 
zoo zeer op F y s doe l . s t e j _ 

Ien. Men vindt dezelfde 
diepzinnigheid in de Poli* 

\tique Uree de VEcnture 
\sainte. Het doel des schrij
vers i s , om in dit werk de 
grondbeginselen eener staat
kunde te ontwikkeien, die 
al de majesteit en grootheid 

'bezit, welke met de zede-
ileftCt van diegene moet ge* 
paard gul»,- w«Uce de we
reld besturen, zonder eenig-
zins met derzelver bederf; 

! bezoedeld te zijn. Hij zocht, 
zonder buiten het Evangelie 
te gaan , de middelen , om 
een groot vorst te vormen, 
en men kan, volgens de 
grondbeginselen van dien pre" 
laat een uitmuntende staat
kundige en een ware Chris
ten zijn. De zorg, die Bos* 
SÜET aan de opvoeding van 
den Dauphin had toegewijd» 
iverd in 16S0 beloond dooc 
den post van eersten aalmoe
zenier van Mevrouw de Dau* 
phine, en in 1681 door het 
Bisdom MeauXé In 1697 
werd hij met den post van 
staatsraad vereerd en in het 
volgende jaar met dien van 
eersten aalmoezenier valt 
Mevrouw de Hertogin van 
Bourgondiè'. Eene zaak, die 
veel opspraak maakte, en 
waaraan hij veel deel had* 
hield de oogen van het pu
bliek toenmaals op hem ge
vestigd. FE.vEr.oN, Aartsbis
schop van Kumeryk, had 
zijn werk Eoopücalion des 
'nuiximes des saints sur fa 
vie intérieure (Verklaring 
van de grondregels der Kei', 
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> ligen over Tiet inwendige le
ven) in het licht 'gegeven. 
BOSSÜET , die in dat werk 
overblijfselen van het Moti-
nosismus dacht te ontdek
t e n , verhief zich in herhaal
de geschriften tegen hem. 
Zijne vijanden schreven de
ze voortbrengselen aan de 
afgunst toe, die FÉNELON 
hem inboezemde, en zijne 
vrienden aan zijnen ijver te
gen de nieuwigheden» Wel
ke beweegredenen hij ook 
hebben mogt, hij. was over
winnaar,' maar hoe roemrijk 
zijne overwinning op den 
Aartsbisschop van Kamerijk 
voor hem ook was, zoo was 
die, welke FÉXÊLON op zich 
zelven behaalde', zulks nog 
meer. Door den volgenden 
trek kan men over de geest
drift oordéelen, welke Bos-
SÜET in dezen twist aan den 
dag legde: »: Wat zoudt gij 
gedaan hebben j indien ik den 
Aartsbisschop van Kamerijk 

beschermd bad V' vraagde 
hem LODEWÏJK XIV. eens. 
— » Sire, antwoordde JBos-
SÜET, ik zou mijne stem 
nog twinfigmalen luider heb
ben verhevenj wanneer men 
de waarheid verdedigt, is 
men altijd zeker vroeg of Iaat 
té zuilen zegevieren." Hij 
antwoordde aan denzelfden 
vorst, die hem naar zijn ge
voelen over de schouwtöonee-
len vraagde: » er zijn groote 
voorbeelden voor, en onte
gensprekelijke redeneringen 
tegen...." Hij was even zoo 
ijverig voor de zuiverheid der i 
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zedeleer, als voor die des ge--
loofs. Toen doctor ARNAULD 
het hekeldicht op de vrou.-
wen van DESJPRÉAUX , zijnen 
vriend en löfredenaar, verde
digd had, deed de Bisschop 
van Mèauos zonder bedenken, 
uitspraak, dat de doctor niet 
gestreng genoeg geoordeeld 
had. Hij veroordeelde het 
Hekeldicht in het algemeen , 
als onbestaanbaar met den 
Christelijken Godsdienst, en, 
dat der vrouwen in het bij
zonder. Hij verklaarde rond
uit, dat het onderhavige mefc 
dé goede zeden streed , en 
dat de schilderingen, wel
de men er in maakt van de 
bedorvenheid des huwelijks, 
strekten om van dien staat 
afkeerig te maken. Zijne 
zeden waren even zoo ge
streng als zijne zedeleer. Al 
zijn tijd werd door de stu
die of door de werkzaam
heden van zijnen staat in
genomen ; men zag hem bij
na niet, dan aan het al
taar, op den predik- in den 
leer-of biechtstoel. Hij gun
de zich slechts zeer korte 
uitspanningen. Zeer zelden 
wandelde h i j , en wanneer 
hij zulks deed, meestal in 
gezelschap van den Abt 
FiiEURY» of eenige andere 
verdienstelijke personen; de 
wandeling werd in gesprek
ken over geleerde onder-
Werpen doorgebragt. - Zijn 
tuinman zeide hem eens: In
dien ik heilige AUGUSTTNVS-* 
SE$ eh heilige Ciinysosro* 
MUS'SM plantte, zou Mo»-
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seigneur dezelve wel komen 
Zien; maar om zijne planten 
en boomen bekommert hij 
zich niet. Men heeft h era ver-

* weten in de wederleggende 
Godgeleerdheid geene ge
noegzame kunst te hebben 
bezeten, om voor anderen 
zijne meerderheid verborgen 
te houden. Hij was onstui
mig in het geschil » maar het 

• hinderde hem niet, dat zij
ne tegenpartij zulks met 
hetzelfde vuur voerde als 
bij. Déze groote man werd 
aan zijn Bisdom , aan Frank
rijk en aan de Kerk ont
rukt , toen hij in 1704, den 
ouderdom van 77 jaren be
reikt had. In 1743 begon 
men met eene Verzameling 
der Werken van BOSSVMT , 
in 12 dl." in 4.° uit te ge
ven. De Benedikfijnen van 
den heiligen MAÜK'ÜS > heb
ben eene andere geleverd,» 
waarvan er in 1780 reeds 13 
deelen in het licht waren, 
waarin^de partijgeest, en 
verkleefdheid aan eene ver
oordeelde leer doorstralen. 
De vergadering van 1780 
leefde dezelve af, en be
klaagde er ssicb. ove» feilden 
groot Zegelbewaarder, hét-
Welk het staken, van den 
druk ten gevolge had* Het 
schijnt echter, dat er sedert 
dien tijd nog deelen in het 
iicht zija verschenen, In 
t*\fA« Ve.rSade™ng van het-
w t e ï ƒ * £ . l a a k<° « ver-
liilchSj J J * ra»sche géeste-
Ö t t i ? e z e nitS*™* Ziel] *»<*, wat men in d e u i t g a . f| 

ve van 1743 vindt. De bei. 
de eerste deelen zijn toege
wijd aan hetgene, wat Bos-
SUEÏ over de heilige Schrift 
heeft geschreven,, ook vindt 
men in dezelve den Cate
chismus van zijn diocees, 
gebeden enz; hèt 3.e bevat 
de , Eosposition, de la doe-
trim CathoÜque {Verkla
ring der fi»tkolijke leer); 
een werk, dat debekeerins 
van den grooten TüRENNEto 
Weeg bragt, met het, voor-
herigt en de aan dat weïfc 
verleende goedkeuringen ; en 
de Histoire: des variationt 
des .eglises Protestantes (in i 
1828 door BKRENDS \ on
der den titel van Geschie
denis van de veranderingen 
der Protestantsclie kerken-, 
in het- Nederduifsch uitge
geven) , een der wederleg
gende schriften, waarop de 
Lutheranen en Calvinisten 
meer moeite hebben gehad , 
om te antwoorden, en tegen j 
hetvvelke hét onmogelijk was» ! 
iets voldoende pp te werpen. j 
Het 4-e bevat deDéfense de f 
V-histoire des Var lotions j 
(Verdediging van de Ge
schiedenis der Veranderin-
gen), SiX Avertissemew \ 
anti Protestans} (Zes waar-
schouwingen aan de Protei- • 
tantén); Conférence avec . 
Ie ministre CLAUDE (Onder- • 
handeling met den predi- • 
kant CLAVDE) enz. fn het 
5'e vindt men Traite de fa , 
Contmuniori sous les deuX t 
esphees (Verhandeling over 
ds Communie onder de bei' 

J 
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de gedaanten) Béfutation 
du CatécUsnie de PAVI, 
FEÊJRI (Wederlegging van 
den Catechismus van, PAV-
LUS FEWI); Statuts et 
Ordonnances syhodales (Sy
nodale Statuten en Ordon-
ndnfiën) ; Mstructions pas
torales (Herderlijke onder-
rigtingen) enz. Het 6<* en 
7e zijn bijna geheel vol met 
schriftenV' over het- Quiétis-
mus. In het 8e vindt men 
Discours sur l'hisfoire uni-
verselle (Verhandeling over 
de algemeene Geschiedenis) 
en Ormsohsfunèbres (hijk-
reden), Het 9e en 10e be
vatten verschillende stich
telijke werken. In het l l e 

vindt nien nog dergelijke 
geschriften en het' begin 
zijner Abrégé de l'histoire 
de France, (Beknopte ge
schiedenis van Frmhrijk), 
waarvan het vervolg in het 
12e deel is vervat. Men 
heeft een vervolg;-aan deze 
uitgave ia 5 deelen in 4.° 
gegeven, bevattende de Bé-
fense de la déclaration du 
Clergè de France, sur la 

puissance ecclésiastique 
(Verdediging van de ver
klaring der Fransche gees
telijkheid , over de kerke" 
Ujke magt), in het Latijn, 
met eene vertaling in het 
Fransch door den Abt ws ROY. 
SOAKDI heeft vrij wel bewe
zen r dat deze verdediging, 
zoodanig als wij dezelve be
zitten, niet van BOSSUET is ,• 
hoewel het niet kan geloo* 

. V. DEEL. 

chénd worden, dat hij een 
werk over dat onderwerp 
heeft geschreven, dat kort 
voor zijnen dood herzien en, 
veel veranderd is . Er was , 
zoo; als D'AGUESSBAU óns 
zulks verzekert, een slot 
bi j , waarin het boek aan. 
LODEWIJK XIV. werd opge-
gen, en dat zich hij datge
ne niet bevindt, wat de neef 
van den beroemden Prelaat 
ons als* hét werk van zijnen: 
oom heeft geleverd. (Zie 
I E QuEüx, JSOARDI). In het 
algemeen kan men enkel die
gene slechts geheel .en Uit
sluitend als werken van BOS
SUET beschouwen, welke b | | 
zijn leven gedrukt zijn, wijl 
de papieren van dien groo-
ten man, door de handen 
van de Janseniste Benedik-
tijnen der Wirmantels zijn 
gegaan, die dezelve van den 
Bisschop van Troyes, die 
hunner sekte was toegedaan,, 
ontvangen hadden. JDE Abt 
LE BOY, ex - oratorist heeft 
in 1753, 3 deelen met na* 
gelatene werken, in het licht 
gegeven. Het eerste bevat 
Projet de réunion des' êgli-
ses luthériennes de la con-
fe'ssion d'AugsAöurg avec 
Véglise Cathollque (Veree-
nigingsontwerp der Luitier-
sche geloofsbelijdenis, met 
de Catholijke Kerk); een 
ontwerp den ijver van BOS
SUET waardig, en hetwelk 
hij de hoop had, tot eenen 
gelukkigen uitslag te bren
gen j zoo lang als de brief-

F • • > - • • 
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wisseling enkel plaats had 
met' den Bisschop van Tina 
en MOLANUS, een' protes-
tantschen abt van Lackum, 
en zelfs in den beginne met 
LEIBNITZ; maar dat van de 
zijde des laatsten eensklaps 
verijdeld werd, waarschijn 
lijk uit hoofde van het on
zekere , van het huis van 
Hanover, waaraan tasmmVÉ 
verkleefd was, op den troon 
van Engeland' Men vindt 
in het 2.de Traites contre 
SlMoiï, x>v Pltf, et autres 
{Verhandelingen, tegen Si-
MOK, DU PIN , en ande
ren)? en in het 3.d e on-
descheidene wederleggende, 
zedelijke en mistieke god
geleerde schriften. ver
scheidene geleerden twijfe
len er aan of deze werken 
wel juist zoo als men de
zelve in deze verzameling 
aanbiedt, uit de pen van 
BOSSUET zijn gevloeid. Men 
heeft verscheidene losse 
stukjes van BOSSUET in: 5 
dl.n in l̂ .fflo verzameld. 
Hoewel de stijl van BOSSUET 
niet altijd gekuischt en zui
ver is , is dezelve toch al
tijd vol kracht en nadruk. 
Hij wandelt niet op bloemen, 
maar in onderwerpen , die 
zulks vorderen, gaat hij met 
eene snelle vlugt tot het ver
hevene over. De Latijnsche 
weiken van dezen Prelaat 
zijn in eenen vrij harden 
stijl geschreven; maar de 
werken, «lieJBogsuET in zijne 
moedertaal schreef, behoe- II 
ven voor de beste schriften H 

der eerste Fransche schrij
vers niét te wijken. De 
Fransche akademie telt hem 
onder hare leden, die haar 
het meest tot eer hebben 
verstrekt. De Heer »E BU-
RiGNy, lid der akademie van! 
schoonë letteren, heeft in 
1761 het Leven van Bos-
-s-aMBT-, in 12,mo iiyhetlicht 
gegeven. fts JFQRISJ eea 
Benedictijner der Wit-man-
tels , die het voornaamste 
aandeel aan de nieuwe uitga
ve in 4.W had, bereidde eene 
andere voor, ongetwijfeld 
met dezelfde inzigten, als 
die welke deze uitgave door 
de Fransche geestelijkheid 
heeft doen. jyeroordeelen. 
MASSILLON heeft in zyne 
Lofrede van Monseigneur 
den Dauphin, het volgende 
af beeldsel van BOSSUET ge
schilderd : » Een man, die 
eene veelomvattende en ge
lukkige genie, en eene op-
regtheid bezat, welke steeds 
3e groote zielen en de gees
ten der eerste orde ken
schetst; het sieraad der Bis
schoppelijke waardigheid, 
waarop de Fransche geeste
lijkheid in alle eeuwen met 
roem zal bogen; een Bis
schop te midden dès höfs, 
de man aller talenten en al
ler wetenschappen; deleer
aar aller kerken; de schrik 
aller sekten; de Kerkvader t 
der zeventiende eeuw, en 
die enkel in de eerste tij
den behoefde geboren te zijn, 
Mn het licht der kerkverga
deringen , de ziel der ver-
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zamelde vaderen uit te ma
t e n , Canons voor te schrij
ven en te Nicea en teEfe-
ze den voorzitterstoel tebe-
kleeden." De schrijver van 
het leven van Mevrouw DE 
MAINTENON , spreekt aldus 
over hem; » Door zijne 
kunde en zijne deugd tot 
in het heiligdom geleid, 
was hij de sieraad en de 
godspraak van hetzelve. Men 
zag hem te gelijk als zin
twister, redenaar, geschied
schrijver , onderwijzer van 
den grooten Dauphin al de 
diepte en de verhevenheid 
des geestes ontwikkelen, 
waartoe de grootste verstan
den in staat zijn. Nu de 
geheele aarde doorloopende, 
verzamelt hij het goud en 
de bloemen derzelve, waar-
Wede hij zijne geschriften 
versiert; dan zich tot in het 
Onmetelijke uitspansel ver
heffende, schijntliij zich met 
ae henxelsche geesten te ver
en igen , al te groot om eer
zucht te bezitten, jaagt hij 
enkel de waarheid en het 
geluk na, om aan bekwa
me lieden van dienst te 
zijn: al te rijk door zijnen 
eigen roem, heeft hij , om 
eenen doorluchtigen naam 
te verwerven, noch de eer-
bewijzingen van het staats
dienaarschap, noch die van 
het Komeinsche purper noo-
dig. Hij vernietigt de on-
regtzinnigen, welke h\) be
strijdt; den dooden, welke i 
hij viert; geeft hij het Ie- , 
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ven terug, en, nog meet 
uitbreiding aan zijnen/geest 
gevende, wanneer hij den-
zelven beperkt, dan wan
neer hij dien uitstrekt, ont
wikkelt hij de geschiedenis 
der geheele wereld in eene 
verhandeling van eenigeblad-
zijden w a a r i n d e r a f a« 

irn^lS'fan de gVle 
grootheid ; des onderwerp* 
beantwoordt." Men kan l ï L 
telyk bevroeden, dat de las
ter d ien doorluchiigen Pre-
laatnietmeerheeftgespaard, 
dan zoo vele andere dooc 
hunnen Godsdienst, dooc 
hunne deugden, en vooral 
door hunnen ijver tegen de 
ondeugden en dwalingen be
roemde mannen. ( Z ï e W p -
ttYAciNTE, en de groote man
nen gewroken). Behalve 
eene uitgave der (Euvres de 
BOSSUMT {Werken van Bos-
sujET) die van 1766 tot 1768 
J L ^ V ? 2 2 deelen groot 
fn / e t l , i c h t z a S ' üeeftmen 
in deze laatste tijden, eene 
nieuwe uitgave bezorgd, die 
niets te wenschen overlaat. 
VezeWe bestaat uit 43 dee
len in 8;v^hetinh<radHre,rigi 
ter medegerekend. De fer-
ste deelen kwamen in 1815 • 
Ti, ??tste in 1820 in hefc 
V0"4, , D e z e uitgave was on
dernomen door den Abt H E -
MET JD'AUBERIVE die, daal
de dood .hem verraste er 
slechts vier deelen van in 
het licht gaf. De uitgave 
werd daarom met niet min
der zorg en den besten uit-
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slag voortgezet. Dezelve is 
met verscheidene nieuwe 
stukken verrijkt, die het 
licht nog niet hadden ge-

, zien, benevens met aan-
teekeningen en voorreden. 
Ds onderwerpen zijn. in 
eene stelselmatige en üa-
füurlijke orde gerangschikt. 
De eerste klasse bevat wer
ken over de heifigeSchrifï; 
de 2.e d ié , welke, voor het 
Bisdom Meaux en de Fran-
sche geestelijkheid bestemd 
zijn; de 3.e de,stichtelijke 
en zedelijke werken ; de "éfi 
de wederleggende godgeleer
de 5. de 5.e die, welke voor 
de opvoeding van den Dau
phin zijn zamengesteld; de 
6.e de Brieven en Menge
lingen. ÏA het Dep.£ Sèine 
en Marne) is er eene in-
teèkening geopend, oirt te 
aïjner eer een gedenkteè-
kenop te rigten; maar het 
schoonste en datgene, wat 
het meeste aan zijnen roem 
toëbragt, is ontegenspreke
lijk de sóhoone geschiedenis 
zijns levens, 4 dl.n in 'S,, ver 
volgens dé oorspronkelijke 
handschriften door v''25. Èm. 
den Kardinaal BE BAUSSJET 
zamengesteld, welke reeds 
eene tweede uitgave beleefd 
heeft, : en bij zijne werken 
gevoegd wordt. 

BöSSTJET (J.4C0EÜS B E N I G -
»W» Bigschop vanTróyes, 
neef Tan den beroemden Bis-
S ^Meaux, werd in 
1664 geborelI. Reeds in zij
ne kmdschheid werd hij dóór 

zijnen bom zeer bemind, die 
zijn geheeleleven, voor dien 
neef eene zwakheid behield, 
welke zijne hoedanigheden 
niet r egt vaardigden. " Daar 
de. jonge BOSSÜJGT, zoodra 
als zijne jaren zulks toelie
ten , 'het verlangen had iiit-
fedrukt; om den "geestelij-

en staat te omhelzen, zoo 
wilde zijn oom- zelf zijne op
voeding besturen. Toen hij 
aan zijne godgeleerde stu
diën begon , gaf hij hem tof 
leeraar den abfcPHEiaPFEAUX) 
een'geleerden man, voórwien 
hij de grootste hoogachting 
koesterde. Na1 zijne docto
rale proefjaren te hebben 
volbragt, deed de abt Bos-
SÜET met zijnen onderwijzer 
eene reis naar Rome, zon
der eenige andere beweegre
den, zoo als het schijnt, dan 
de nïeuwsgiei'ighèid. Na er 
zich vrij lang te hebben op
gehouden , was hij gereed, 
om van daar te vertrekken, 
toen zijn; oom hem meldde, 
zijne terugrèize op te schor
ten , daar zijne tegenwoor
digheid te Bonte noodzake
lijk Icon worden. Hij werd 
bestemd, om aldaar de Ver
oordeeling van het werk de 
Grondbeginselen der HeUi~ 
gen te Verzoeken, datFEKE* 
ION' aan de beoordeeling van 
den Heiligen Stoel had on
derworpen. » Nooit was ee-
öe keuze ongelukkiger noch 
had betreurenswaardiger ge
volgen ," zegt de doorluch
tige geschiedschrijver van 
BOSSUET. De jonge Abt nam 
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m dé daad aan deze zaak het 
levendigste deel, en gebruik
te niet altijd de billijkste 
handelwijzen en middelen. 
Nadat dezelve ten einde was 
geloopen, kwam hij in JFran-
rijh terug, Zoodra hij tot 
Priester was gewijd, be
noemde zijn oom hem tot zij
nen Groot - Vikaris , en gaf 
hem deel in het bestuur van 
zijn diocees, Hij was reeds 

' 4a rtsdiaken, kort daarna 
werd hij tot de abdij vanden 

* heiligen LUCIANUS Yan Beau-
vais benoemd. Zijn oom 
mogt de voldoening niet sma
ken , hem tot de Bisschop
pelijke waardigheid te zien 
-verheven, hoewel hij zulks 
zeer verlangd had. In zijne 
laatste ziekte; was hij er' op 
bedacht, om hem tot zijnen 
Coadjutor te maken, en bood 
te dien einde aan LODEWMK 
XIV. eene memorie, aan. 
Deze Vorst ontving hem zeer 
vriendelijk, maar de zaak 
bleef daarbg berusten. Het 
was eerstin 1716, onder het 
Regentschap , dat de jonge 

- BOSSÜET , door den invloed 
van den Kardinaal DE NO-
AILI.ES, aan wien de Bis
schop van Meanx, bij 2ijn 
overlijden, zijnen neef had 
aanbevolen, tot Bisschop 
van Troyes werd benoemd. 

•De uitvaardiging zijner bul
len was aan eenige zwarig
heid onderworpen, dezelve 
werd uit den weggeruimd, 
door den Kardinaal DE IA 
TREMOHUMB. , De Bisschop 

van Troyes trad tot het ver
drag toe van 1720, vaar
digde een mandement uit 
tégen het OJftcind van 
GrREGORius VII. , Verklaarde 
zich in 1725 voor den Bis
schop van MontpelZier,.en, 
verzette zich tegen de dag* 
bladschrijvers van Trévouw, 
die eenige twijfelingen , om
trent de? werken van zijnen 
oom geopperd hadden. In. 
1742 deed hij afstand van 
zijn Bisdom en overleed den 
12, Julij .1743. Men heeft 
van hem: 1.° Missaleeccleï 
sia Trecénsis, 1733 3 in 4»° 
Eenige nieuwigheden, welke 
men er had ingevoerd., brag-
ten' tusschen hem en zijnen 
Metropolitaan den Heer LAN-
GUET , geschillen te weeg, 
die van beide zijden aan 
verschillende geschriften het 
ontstaan gaven. De Bisschop 
van Troyes bewilligde ech
ter in eenige aflatingen. — 
2." Mandement tegen ftei 
Officium, van GRJEGORZUS 
VII. enz. Hij gaf vele na
gelatene werken van zijn' oom 
in het licht, wiens hand
schriften hem ten deel wa
ren gevallen, en die , door 
in verschillende handen o-
ver te gaan, de bouwstoffen 
tot verschillende uitgaven der 
Wérken van BOSSVMT en tot 
die der schoone Geschiede
nis van dien Bisschop le
verden , waarmede de Fran-
gche letterkunde nieuwelings 
verrijkt is. 

3- ' 
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Bossus of Bossio (MART*-
•RUS), regulier kanonik van 
den heiligen JOANNES van 
Jbateranen, en abt vanifte-
soli in Toskanen, werd te 
Verona geboren, en ver
wierf een en grooten roem, 
door zijne wetenschap en 
deugd. Paus SixTtis IV. en 
LAURENTIÜS DE MEDICIS be
lastten hem met verschillen
de commissiè'n, waarvan hij 
aich steeds met roem kweetê 
Hfj overleed te Padua in 
3502, in den ouderdom van 
75 jaren. Hij gaf verschei
dene werken, alle over ze
delijke onderwerpen in het 
licht, te weten: 1.° Recupe* 
rationes JFesulanes, Bologna, 
1493, in fol. — 2.° Episr 
ioloe, Mantua, 1489, in fol. 
— 3.° Mpistolce, van de vo
rige onderscheiden, niet zes 
Verhandelingen, Venetië, 
1502, in 4.to -r- 4.° Ver~ 
schillende Werken ^Straats-. 
lurg, 1509, in 4.w; Bolo
gna 3 1627 3 in fol. enz» 

^ BOSSUT (KAREI) , een der 
diepzinnigste van de latere 
"wiskunstenaars, in het Ly-
onnesche , uit een'é oorspron-
ielijk Luiksche familie ge
boren. Zijn vader in de wieg 
verloren hebbende, werd hy 
door eenen vaderlijken oom 
opgevoed,, die zijne opvoe-

,6 begon, en hem in den 
outlepdoM v a n 14 j a r e n t e 

Jfonhn Jesniten-'ColIegie 
liet betrekken, alwaar hij 
*flne smdie velbragt, en 
**cJ» ioot mm hijsonderö 

zucht Voor de wiskunde on
derscheidde. FoNTENEMiE, 
dien hij geraadpleegd had, 
onthaalde hem met vrien
delijkheid, voorzeide hem 
zijne schitterende vorderin
gen, en bood hem aart &.AI-
BANT en DALEMBERT aan. 
Deze laatste vooral droeg 
bero ©ene bijzondere opmerk
zaamheid toe y «sn schepte « 
behagen in, de moeijelijkhe-
den uit den weg teruimeni 

-.die zijne vorderingen zouden 
kunnen belemmeren; weldra 
zelfs zag hij in zijnen kwee* 
keling niets anders meer dan 
eèn' vriend, dan een' ver
trouweling zijner denkbeel
den , tot wien hij diegene ver
zond, welke hem, om op
helderingen vraagden. Niet 
lang duurde het, of BOSSUT 
won, de toegenegenheid van 
een ander lid derAkademie 
van wetenschappen, CAMUS 
genaamd, die in 1752 voor 
hem van den Gfraaf D'AB-
GENSON , minister van oorlog» 
den post van Hoögleeraar 
der wiskunde-, bij de Genie-
school van Mézières^ ver
kreeg. Toen hij op het ein* 
de van hetzelfde jaar eene 
Verhandeling bad in het 
licht gegeven »:• welke 'ten ti' 
tel voerde: Usage de ladif' 

fêrentiation des paramètffs 
enz. in welke hij verschil* 
lende vraagstukken, dool1-'' 
BERNOULH voorgesteld, op
loste , werd hij onder de COP* 
responderende leden der Aka" 
demie van wetenschappen tot' 
gelaten. Van dat tijdstip a*> 
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«laakte hy zich in degeleerde 
wereld, door een groot aan
tal geachte werken bekend, 
die zijne Professorale bedie
ningen hem den tijd over
lieten te 'schrijven; hij be
haalde , nu alleen, dan in 
gemeenschap met andere ge
leerden , een groot aantal 
prijzen, door onderscheidene 
Akademiën, over verschil
lende wiskundige vraagstuk
ken, uitgeloofd. Na den dood 
van CAMKS, zijnen bescher
mer en zijnen vriend, volgde 
hij hem|ppalslidder Akade-
mie van wetenschappen, en 
als onderzoeker, der kwee-
kelingen van de Artillerie -
en Genieschool; hij verkreeg 
achtervolgens verscheidene 
andere bedieningen, die hij 
tot op het tijdstip der om
wenteling behield, 'en de
zelve alstoen verloor; hijmpgt 
zich echter gelukkig achten, 
wijl hij in zijne nederige 
schuilplaats, die onrustige 
tijden, welke aan een groot 
aantal geleerden zoo nood
lottig zijn geweest, zonder 
gevaar dooïbragt»- Bij de 
oprigting van het Instituut, 
werd hij in een gedeelte zijr 
ner bedieningen hersteld, 
welker uitoefening hij ge
durende vier jaren voortzet
te) en na verloop van dien 
tijd, verkreeg hij zijp ont
slag met behoud van zijn 
traktement. Maar BOSSUT 
liet daarom zijne werkzaam
heden niet varen, en in zij
ne vreedzame eenzaamheid, 

schreef hij zijne Hisloiredes 
mathêmatiques {Geschiede
nis der Wiskunde), aan wel
ke in minder dan twee jaren 
twee uitgaven te beurt viel, 
en die zelfs in het Grieksch 
werd vertaald. Hij overleed 
den 14 Januarij 1814. Van 
zijne jeugd af tot den gees
telijken staat bestemd, be
lette zijne hartstogtelijke nei
ging voor de wiskunde, om. 
zich geheel aan denzelven 
toetewijden; hij behield ech
ter gedurende zijn geheele 
leven de gevoelens van den
zelven. In 1779 gaf hij de 
'volledige Werken van PAS
CAL met eene Verhandeling 
in het licht over het leven, 
van dien grooten Wiskuns
tenaar, wiens bewonderaar 

• hij was. Het was in dit 
laatste werk, hetwelk wat 
den stijl betreft, het beste 
Van al degene i s , die uit 
zijne pfen zijn gevloeid, dat 
BOSSÜT zijne letterkundige, 
wetenschappelijke en gods
dienstige denkbeelden en ge
voelens heeft ontwikkeld ; 
maar hetgene, wat het mee
ste gezocht wordt, is zijne 
Cours de mathématiques 
{Wiskundige Verhandeling) , 
Parijs 1800 — 1808, 3 dl.n 
in 8.™ l>e verzameling zij
ner wiskundige Schriften^ 
is in 1817 in het licht ge
geven. 

F 4 

BOSTIUS (AHNOï.mjs), een 
religieus van de karmelieter
orde t te Gendgeboren, leef* 

%*, 
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de in de vijftien de eeuw.' Hij 
beoefende de letteren, en 
stond met de beroemde man
nen van zijnen tijd, die de
zelfde loopbaan volgden, in 
betrekking. Hij was tege
lijkertijd een wijsgeer, re
denaar, geschiedschrijver en 
dichter. Hij had THRITHE-
MUS , HEU3JOLAÜS-BAKBARUS 
en GAGUÏ-WS tot wfe»d«®. 
Onder de Brieven Van dezen 
laatste vindt men er ver
scheidene, die aan BOSTIÜS 
gerigt zijn, namelijk de 61 . e , 
Gïfi , 69.e, 74.e, 82.e enz. 
HERMOLAÜS had hem ook ee-
nige zijner schriften opge
dragen: Hij heeft verschei
den e-tyerkeö nagelaten, waar
van de voornaamste zijn: 
1.° De illustribus viris Car-
//lusiensium. — 2*° De il-
lus&ribu's viris carmeiita-
Tu?n.— 3.° De patronatu 
leutoe MARIJËJ. — 4.° De 
ivtmacnlata conceptione vir-
ginis Deiparm. Ook vindt 
men onder zijne werken ee-
iiige gedichten. Deze ge
leerde religieus, in de Bi~ 
ographie Universelle verge
ten, overleed te Gend, den 
31 Maart 1499 , of volgens 
anderen in 1501. < 

BpSTKAY Of BoOSKAI ( S T E -
TIIANÜS) , aanvoerder der te
gen RüDOiiP II-." aan het mui
ten geslagene Hongaren, werd 
door hen tot vorst vaüHon-
gartjj vtókozen. Even zoo 
moedig e n b e k w a a H J j a l g v o o r . 
aigtig enwijs ^ n d e , streef
de lijj met «aar den titel 

van koning, maar stelde zich 
tevreden met de bondgenoo-
ten te ontzien, en zich bij 
zijne vijanden gevreesd te 
maken. Het was op deze wij
ze, dat hij van BUDOLP II. 
voordeelige vredesvoonvaar-
dën, en het prinsdom Zeven
bergen, verkreeg, welks be
zit h«m door het verdrag van 
Comore bevestigd werd. Hf 
kwam den 29 December 1606 
door vergif om het leven. 

BOSWEM, (JAÖOBUS) , do 
vriend en levensbeschrijver 
van JOHNSON , werd in 1740 
te Edimburg geboren , stu
deerde in zijne vaderstad, 
in Glasgow en aan de Hol-
landsche universiteit te Z7-
trecht, hield zich vervol
gens onderscheidene malen 
te Londen op , alwaar hij 
met verscheidene beroemde 
mannen, doch voornamelijk 
met JOHNSON in kennis ge
raakte. Daarop bezocht "ü 
VOLTA IRE in Férney, BOÜS-
SEAU in Neufchatel en PAO* 
XI op ^ het eiland Cörsika, 
met wien hij zich nader ver
bond. Vervolgens keerde hij 
over Paryg naar Schotland 
terug, èn wijdde zich met 
het beste gevolg aan "de ba
lie toe. In dien tijd, waar
in Corsika de oogeh der we
reld tot zich trok, gaf hij 
in 1768, zijn belangrijk be-
ïïgt over dat eiland en'de ge-
denkwaardigheden van PAO-
W in het licht. Later leef
de hij te Londen met Jona-
SON in; de naauwste verbind" 
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tenis , en werd na diens dood 
. dèszelfs levensbeschrijver; 
hjj overleed in 1795. 

BOTAI. (LEONARDUS) , t e As-
ti geboren, was de genees
heer van HENDRIK I I I . Men 
heeft aan hem de ontdekking 
te danken van de eironde 
opening, tnsschen de beide 
hartooren, naar hem Botal-
Opening genoemd. Hij voer
de te Parijs de geneeswijze 
der menigvuldige aderlatin
gen i n , die door de genees
kundige faculteit veroordeeld 
Werd. Men heeft eene vrij 
goede uitgave zijner Wer~ 
ken. Leijden, 1660, in8.w. 

BOTERO (JOANNES), bijge
naamd BENISIUS , wijl hij te 
Bene in Piemont was gebo
ren , was eerst een Jesu i t ; 
na deze orde verlaten te heb
ben, werd hij secretaris van, 
den» heiligen KAREI, BORRO-
MEUS , en onderwijzer der 
kinderen van K W t , EMMA-
NüëL, hertog v^h Saaooye., 
Hij overleed in 1608, als 
Abt van den heiligen Mt-
CHAè'L del CJtiusa. Hij heeft 
eene Verzameling van Brie' 
ven in het licht gegeven, 
welke hij in naam van den 
heiligen KAREL had geschrei 
yen , Parijs, 1586, in 12,° 

. Nog heeft men van hem ee~ 
nige staatkundige Schriften, 
t e weten: 1.° Dellaragione 
di Staf o, in 8,vo __ 2.0 

Principi, i n 8.™ — 3.° Re-
lazioni nniversaU, Vicenza, 

F 

1595, in 4 . » Venetië"+1640,, 
in 4 . t 0 Dit werk handelt 
over de aardrijkskunde , en 
over de magt , welke elke 
staat in zijnen tijd bezat. 

BOTH (JOANNES en ANDRE-
A S ) , te Utrecht in 1610 ge
boren, de zonen van eenen 
schilder op. g l a s , die hen 
in de beginselen der teeken -
kunst onderrigtte. Zij vorm
den zich daarop in de school 
van ABRAHAM BLOEMAART en 
gingen, nog jong zijnde» 
met elkander naar Italië* 
JOANNES door het gezigt der 
werken van CLAUDE L O R -
RAIN ui tgelokt , koog dezen 
tot voorbeeld ; ANDREAS ver
koos het portretschilderen » 
en volgde de manier Tan 
BAMBÖCCIO. Dan hoewel hun
ne natuurlijke neiging hen 
ook tot verschillende schil-
dervakken bepaalde, zoo wist 
echter de vriendschap, wel
ke hen bezielde, hunnepen-
seelen tot gemeenschappelij
ke werken te vereenigen, 
zoo schilderde ANDREAS BOTS 
in de landschappen zijns 
broeders de figuren, en he i 
de wisten zich met zoo vele 
overeenstemming en i n z i g t , 
aan elkander dienstbaar te 
maken , dat men niet kon 
vermoeden, dat hunne schil
derijen door twee verschil
lende handen vervaardigd 
waren» Men bemerkte in de 
werken van JOANNES eene 
groote levendigheid, en bi j 
zonder schoon uitgevoerde 

5 ' ; • • • 
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landgezigten vol geest en 
fijnheid; ook prees men in 
dezelve de schoone uitvoe
r ing , schoone uitwerkselen 
Van het licht, en een warm, 
schitterend coloriet. De roem 
van JOANNES is door den tijd 
bevestigd geworden, en zij
ne verdiensten, zoowel als 
zijn verblijf in het vaderland 
der kunsten hebtea feemdea 
naam van BOTH itit Italië 
verworven. ANDKEAS ver
dronk te Venetië in 1650. 
JOANNES troosteloos daarover, 
verliet Italië en kwam naar 
Utrecht terug, alwaar hij 
weldra zijnen broeder volg
de. Twee stukken , dóór 

' ANDREAS BOTH vervaardigd, 
het een vechtende hoerenen. 
het andere kaartspelers voor
stellende, werden in 1740 bij 
openbare veiling voor/TO-00 
en in 1744, te Amsterdam 
een ander stuk, verbeelden
de eenen marketenter, voor 

f 245 - verkocht; en op de 
verkooping van G. BRAAM-
XAMP, in 1771 bragfc een 
fraai schilderstuk van JOAN-
NES BOTH, een landschap 
met eenedriftbeladeneezels 
voorstellende, de som van 
ƒ 450-00 en nog twee an
dere stukken van denzelf
den meester, de morgen- en 
avondstond f 1100 - 00 op. 

<üg gedrag en zijne onder
vinding zoo ver, dat hij den 
21 October 1600, met ee- j 
ïiige wel uitgeruste schepen, j 
in hoedanigheid van admi
raal, naar de Oost-Indien 
werd gezonden, en zich van 
zijnen last zoo wel kweet, 
dat men hem bij zijne we
derkomst , naar die gewes-̂  
ten temgm&d^ niet alleen in j 
dezelfde hoedanigheid, maar 
als'Algemeen-Landvoogd dei 
Oost-Indien, met eene i 
krijgsmagt voor verscheide-

» "ne jaren, en vrouwen en 
kinderen om zich aldaar té 
vestigen. Van dezen twee- / 
den last kweet hij zich tot 
algemeene tevredenheid van 
de bewindhebbers' der Oost-
Indische Maatschappij. In 
1616 naar het Vaderland te-
rugkeerende,' had hij het on
geluk van bij het eiland 
Mauritius schipbreuk te lij
den en het leven te verlie
zen. Hij had een broeder, 
die zich in liet beleg van uit
ende roemrijk onderscheide. 

BOTH WEI.. <-r zie HESBÜBU* 

BOTH (PETRUS) te Amers-
• K t ï ^* ,e e n ««d, aanzien-

ieuffd A ZI*ne V l ' 0 e g e -
bralt hBtan«T^mtoe> e n II ce*s têruggTkéerdV overleed 

9 g t h e t d o ° * *«» voorbeel, | M aldaar in 1635. Men 

BoTHWIDI (JoANJVES), in 
1575 te Linkoping geboren, 
Aalmoezenier van GUSTAAF 
Anoi,p, dien hij óp al zijne 
voldtogten volgde. Deze vorst 
benoemde hem tot Bisschop 
van Linkoping, daarna be-/ 
lastte hij hem met het be
stuur der Kerkelijke, zaken 
in Duitsckland. In zijn dip-
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hbeft van hem onderscheide
ne Lifkreden, onder andere 
die van GUSTAAF ADOLF , 
.Stohïiolm, 1634, in het 
Zweedsch. 

BoTICELM ( ALEXANDER ) , 
een schilder en graveur, in 
1437 te Florence geboren, 
stond in dienst van SIXTUS 
I V . , die hem zeer mildelijk 
beloonde, hetwelk echter niet 
belette, dat hij in 1515 van 
ellende stierf. Hij heeft een« 
gedeelte der figuren van de 
Hel vanDANTE geschilderd, 
welke in de uitgave van 
Florence van 14811 in fol. 
voorkomen. 

BOTIN (ANDREAS DE) , een 
Zweedsch geschiedschrijver, 
werd in 1724 geboren. Hij 
was pas 30 jaren oud, toen 
hij zijne Algemeenè geschie-

• denis der Zweedsche natie 
in het licht gaf, die in 1764 
voltooid werd, en die met 
den oorsprong der Monarchie 
beginnende, tot aan de re
gering van GUSTAAF I. gaat. 
Hoe wel de stijl te ver ge
zocht, en al te zeer met te-
genredén opgevuld i s , werd 
echter deze Geschiedenis bij
zonder wel opgenomen, voor
namelijk om de nieuwe en 
wijsgeerige wijze, waarop 
dezelve behandeld was. In 
1792 heeft men eene nieuwe 
uitgave van dezelve voltooid, 
die vermeerderingen bevat, 
doch slechts tot de 13e eeuw 
gaat. Nog heeft men van 
dezen schrijver; Geschied* 

kundige beschrijving der 
grond - domeinen van Zwe
den. — Leven van BÏRGER 
Ojpper-Boj'meester, —r Aan
merkingen over de Zweed
sche taal. Deze beroemde 
schrijver, die een raadsheer 
des Konings, Ridder der 
orde van de Poolsche Star , 
lid der Akademie van we
tenschappen, van die der 
Schoone letteren en der 
Zweedsche Akademie van 
Stokholm was , overleed in 
1790.. 

BoTT ( JOANNES BE ) j, eett 
bouwkunstenaar, in 1670, 
in Frankrijk van hervormde 
ouders geboren, verliet reeds 
vroeg zijn vaderland, en ging 
in dienst van den Stadnou-
der WILLEM van Oranje* 
later koning van Engeland* 
Na den dood van dien Vorst, 
verbond hij zich aan den 
Keurvorst vart Brandenburg, 
'die hem den post van Ka
pitein bij zijne lijfwacht gaf. 
Hij verzuimde daarom zijne 
bouwkundige werkzaamhe
den niet. Zijn eerste ge
bouw was het tuighuis van 
Berlijn. Hij onderscheidde 
zich vervolgens door verschil
lende gedenkteekenen zijner 
kunst. Na den dood van FRE-
DERIK I . , won BOTT de gunst 
van FREDERIK WILLEM, die 
hem tot den rang van Gene
raal-Majoor verhief. De 
vestingwerken van Wezel, 
waarvan hij bevelhebber was, 
zijn doorhem aangelegd. In 
172§ ging hij als luitenant-
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generaal, 'en bevelhebber der 
krijgsbouwkundigen in dienst 
van den koning van Polen 

, en keurvorst van Saksen; 
Er bestaan verscheidene ge
bouwen van hem te Dres-
den y alwaar hij in 1745 o-
Verleed, den roem nalaten
de van een regtschapen, kun
dig en . dapper man te z|jn 
geweest. 

' BOTT (THOMAS) een En
gelsen Godgeleerde, in 1688 
te Derby geboren- Hij be
hoorde eerst tot de dissided' 
ten, maar verliet die partij 
weldra, om tot de Angli-
kaansche kerk overtegaan.' 
Sterk aan de grondbeginse
len der Wig lis verkleefd, zei-
de h i j , dat hij nooit gèene 
grootere vreugde had ondeiv 
Vonden,* dan bij den dood 
der koningin ANNA. Men 
heeft van hem eenige Leer
reden en Godsdienstige ver
handelingen. Hij overleed 
in 1754. 

BoTTAMA (JpANNES M A -
MA) , bijgenaamd il Rafael-
lino> werd in 1613 té Sa-
vona geboren. De talenten x 
welke hij Beeds in zijne 
kindschheid voor de schil-
derkunde ontwikkelde, de
den hem naar Rome zenden, 
alwaar de gunst der Kardi-
raden JÜMÜS SACCHE^TI en 
«ARBEHUVÏ, hem van de be
boette re4de, waarin hij zich 
zonder hen, 2 0 U hevondm 
hebben, e ö hem de mïdde-
Iengemakkelök m a ak te , om 

zich in zijne.kunst te vol
maken. - De overeenkomst, 
welke men tusschen het pen
seel van -BOTTALLA en dat 
van RAPHAëi, bespeurde, ver
wierf hem den bijnaam van 
deh Kleinen Rap/iaè'l(ilRa-

faellino); op verre na ech
ter evenaarde hij de vol
maaktheid van zijn voorbeeld 
niet. Z$m «shiiderij vanè 
Verzoening van JAJCOB mei 
EsAv'y vermeerderde den 
ïoem, welken Jiij reeds be« 
zat, aanmerkelijk. NaariV». 
pels geroepen, vervaardigde 
hij aldaar verscheidene schil-
derjjën pp natte kajk van 
een e aanmerkelijke grootte, 
zonder daarom het schilderen 
met olieverw geheel: te ver
zuimen. Om een ongelukkig 
voorval verpligtzich naar 6re-
nua te begeven , handhaafde 
hjj aldaar zijnen roem door 
zijnen heiligen SEBASTIA' 
SVs, en door de fabel'van ( 
DwcALiQx en PVÜRHA, 
welke men: npg in die stad 
ziet. Men bewonderde voor' 
namelijk in zijne zamenstel* 
lingen de naar waarheid ont-
worpene teekening, de liefe
lijke uitwerkselen, van het 
helder «donker, do nieuw
heid en het «dele der uitvin' 
ding,, en de frischheid van 
zijn koloriet. Bij zijnen dood, 
die in 1644plaats had, werd 
hij door de kunstenaars, 
wiens roem en-sieraad hij 
was, algemeen betreurd. 

BoTTARI (JoANNES GAÖTA-
Nüs), een prelaat van het 
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Röonlsche hof en raadsheer 
van den Index, een der ge
leerdste mannen zijner eeuw, 
werd te Jflorence den 15 
Januarij 1689 geboren. Hij 
beoefende de letteren onder 
BISSIONÏ , het Grieksch on
der ANTONIUS-MARIO SALVI-
m, legde zich achtereenvol
gend toe op de wijsbegeerte, 
de meetkunde en godgeleerd
he id , en liet zièh irt 1714-, 
in deze laatste faculteit aan 
de' Universiteit van Florence' 
tot Doctor bevorderen.: De 
Akadémië delltt Crilsca,, 
door zijnen roem uitgelokt, 
haastte z ich, hém hët lid
maatschap aantëbieden, en 
belastte hém met de zorg 
eener nieuwe uitgave $ van 
haar Groot-Woordenboek. 
Bijna" te gelijkertijd stelde 
de Groot-Hertog van Toska-
nen hem aan hét hoofd der 
Groot-Hertoglijke drukkerij , 
eene bediening, Van welke 
hij in 1630 afzag, om zich 
naar Rom&ttsbegeven. CLE-
MENS XII . ' , die toenmaals 
den heiligen Stoel bekleed
de , gaf hem een Domheer
schap, benoemde hem tot 
den leerstoel der kerkelijke 
geschiedenis, en wedérleg-
gende Godgeleerdheid in het 
collegie SapiehMa, en droeg 
hem den titel van Paltzgra-
felijkén Prelaat op. Kort 
daarna werd hij met den ge
leerden meetkundige MAN-
ffREDï, met het groote werk 
belast , om den Tiber vaar-
baar te maken, en deszelfs 
overstroomingen tegentegaan. 

De Paus over de wijze vol
daan , waarop^ hij zich van 
dezen last gekweten h a d , 
beloonde er hem voor, door 
hem tot opziener der ;Vati-
kaansche Bibliotheek te be
noemen . -Nadat CLEMENS X I I . 
den 6 Februaiij 1740 over
leden w a s , verkoos dé Kar
dinaal CORSINI BOTTARI tot 
zijnen Conclavisf. De vrije 
tij d , dien zijne opsluiting 
in het Conclave hem ver
schafte, was den letteren 
niet nutteloos. Hij schreef 
er bijna zonder boeken, en 
volgens zijn geheugen, de 
geleerde Voorrede en de 
Varics lectiones, van den. 
séhoóhen ViRGiiaus van hét 
Vatikaan» Het was in dit 
Conclave, dat de Kardinaal 
LAMBERTINI verkozen werd ; 
die den naam van BËNEDIC-
TUS X I V . aannam. Deze 
P a u s , een ijverige vriend 
der letteren , \vilde BoTTAKf 
bij zich hebben, en gaf hem 
eene huisvesting in zijn pa
leis. Hij genoot dezelfde 
voorregten en hetzelfde aan
zien onder de Paussen C L E -
MENS X I I I . en CLEMENS X I V . 
de opvolgers van BENEDICTÜS. 
Hij overleed te Rome den 3 
Junij 1775. Niet alleen de 
Akademie "-'delta Crusca, 
maar ook dié der Apatisti, 
de riorenfijnsche, het In
stituut van Bologna enz* 
hadden hem tot lid aange
nomen. Hij is den letteren 
nuttig gewaest, en door de 
werken, welke hij heeft ge
schreven , en door'de seJioone 
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en talrijke uitgaven, waar
mede hij de geleerde we
reld verrijkt heeft. De voor
naamste werken, uit zijne 
eigene pen gevloeid, zijn: 
1.° Della ragioni é de' ri-
medi delle indndazioni del 
Teverej Rome, 1746. Dit 
is het verslag eener re is , 
welke hij met MANTREDI , ' 
ïangs de Tiber- <?» 5T^w«̂ w*> 
boorden deed,- hetzelve is 
onder den naam van.-MMS-, 
JFREDI; maar gewigtige re
denen , dringen, om hetzel
ve aan BOÏ^TARI toeteschrij-
ven, — 2.° Lezioni tre so
pra il tremolo, Rome 1733 , 
in 8.vo Deze lessen, welke 
betrekking hebben, op de 
aardbeving; daags, voor St. 
Jansdag 1729, te Florence 
gevoeld , werden in de Aka-
demïe della Crusca, den28 
Julij , en den 4 Augustus 
van hetzelfde jaar voorgele
zen. — 3.° Del museo ca-
pitolino , torn. I. continen-
te imagini degl' iiomini il-
Zustri, Rome, een plaatwerk 
Van de Apostolische kamer, 
1741, in fol. Het 2e deel 
Jcwam in het Latijn, in het 
l icht, Rome, 1750 zelfde 
formaat. — 4.° Sculture e 
pïtture sacre estratte da 
cimïterj di Roma, Ie deel, 
Rome 1737 , g r : in fol, 2e 
3 V I 7 4 7 , 3e dl. 1755. — 
S^JLezioni sopra, UBoCAC-
*Pr°ï i5? d i t werk regtvaar-
£lf!i, h$>rBoccAcius van de 

SOK*»~ -. -
r-awMM.yvertezijn- „ 
•«•*»•»* dtt& sopra f 

TTTO-LÏVIO , gedrukt in de 
Memorie di varia erudizione 
della societa colombaria fio-
rentina, Florence, 1747, in 
4 . t 0 , zonder naam des schrij
vers. Hij onderzoekt in het
zelve en wederlegt het ver
wijt aan, TITÜS - Livms ge-
daan, van al te ligtvaardig-

I !#& Sonderen aantenemen en 
|f t& verffetaj: ~~ y.° Disset-

tazione sopra U Commedia 
del DATSITE.— 8.° Dialogli 
sopra Ie tre arti del disegno. 
Lucca, 1754, in 4 t 0 . —-De 
uitgaven, welke men aan 
BOTTARI te danken heeft, mijn: 
1.° Le: Novelle di FBAWO 
SACHETTI, cittadinojioren-
tino, Florence, (Napels), 
1724, in 4.to, voorafgegaan 
door eene Levensgeschiede
nis des schrijvers. — 2° 
XJ Ercolano, dialogo di 
messer BEXEDETTO VABCM, 
Florence, 1730, in4.M; met 
eene voorrede, die het 2k-
ven vatiVAncHi, zijne lof
rede, en een Verslag zijner 
werken bevat. — 3.° Anti-
qtiissimi Virgiliani codids 

jragmenta et picturoe enz. 
Rome t 1741, gr. in fol. •*-
4.° Lettere di F. GVITTOS 
•ö' AREZZO , Rome, Ï745 , 
in 4.tt> —• 5.° Descrizione 
del palazzo apostolico vati-
catio, opera postuma di A' 
GOSTINOTATA, revistaeia," 
cresciuta, Rome, 1750 in 
12mo. _ 6.° Raccolta delle 
lettere sulla pïttura, sctil" t 
tura ed architettura, Rome 
3 dln. in' 4.» 1754—1759. 
— 7.° Vite dipul eccellent* 

J-
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pittori scultori ed archi' 
tetti, enz. Rome, 2 dln i n 
4 > 1759 — 1760. Niets 
ontbreekt er aan deze. uit
gave , zoo min aan de ge? 
leerde aanmerkingen als aan 
de typographische uitvoe
ring. Men schrijft aan BOT-
TARI eenige schriften tegen 
de Jesuiten toe, wiens vriend 
zegt men, hij niet was. 

BÖTTCHER (JoANNES F R Ê -
BERIK) , werd den 5 Februarij 
1682 te Schleiz inhet Voigt* 
land geboren. Inlzijne jeugd 
was hij knecht bij denApo-
theker ZORN in Berlijn, doch 
werd door zijne chemische 
oefeningen verdacht gehou
den, dat hij de kunst van 
goudmaken verstond, «n toen 
hij vernam,, dat iriett hem 
als een goudzoeker gevan
gen wilde nemen , nam hij 
de wijk naar Saksen; doch 
werd op bevel van den toen-
mahgen keurvorst en koning 

. van Polen, JEaraoKRjK AU
GUSTUS I L , in den nacht en 
in stilte naar Dresden ver
voerd, alwaar hij in verze
kerde bewaring werd gehou
den ; hier was het, dat BÖTT-
CHER , na verschillende proef
nemingen , de vervaardiging 
van het porselein ontdekte, 
hetwelk aan Saksen zulk ee-
ne milde bron van rijkdom 
oplevert. In den beginne 
werd dit porselein te Dreg
den vervaardigd; doch in 
1710 werd er te Meissen ee-
ïie fabriek van opgerigt, 
waarin BQTTCHER , tofc aan 

zijnen dood, die in 1719 
voorviel, zich aanhoudend, 
op deszelfs volmaking toe
legde. 

.BOTTER (ETENDRIK) , een . 
Amersfoorder, en bekwaam 
geneesheer, leefde in de zes
tiende eeuw, was eerst lijf
arts, Van den .keurvorst van 
Keulen, daarba van den her
tog van Gulik en lüeef, en 
eindelijk van den landgraaf 
van' Hessen, toen hij aan de 
hoogeschóol vanMarpurgtot 
hoogleeraar werd benoemd. 
Zoo vele eérepösten moede, 
keerde, hij naar zijne bloed
verwanten tè [Amersfoort te
rug , alwaar hij overleed. 
Men heeft van hem; DeEx-
purgatione Empyematis Er--
pistola, welke brief gevon
den wordt in het werk, dat 

' ten titel voert. GRMG. Éon-
STtl Observgtionum lïbri 
qüatuor. . •'-.••• 

BOTTER (LKVINUS) , insge
lijks te Amersfoort geboren, 
een zeer bekwaam man, was 
eerst advokaat, daarna ge
durende 33 jaren stads-se
cretaris , en daarenboven nog 
gewone Revisor van het pro
vinciale, hof van Utrecht. 
Met zeer veel roem onder
wees hij de regtsgeleerdheïd 
in de doorluchtige school zij
ner geboortestad. Hij over
leed den 5 Maart 1612;. en 
werd in de St* Joris~Kerk 
met een zeer wijdlaopig graf
schrift en de spreuk Es 
Spinis Rosa, begraven. 
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, BOTTI (ANTONIUS),"dezoon 
van JACOEÜS BOTTI , een Ge-
nuées edelman; werd te Pa-
lermo in Sicilië geboren. 
Hij ging eerst in de orde 
der barrevöeter-karmelieten, 
doch ging later tot de regu
liere kanoniken over. Hij 
onderwees zes jaren dé wijs
begeerte , en twaalf jaren de 
schoolschc gödgefeespdtódNJ', 
te Napels, Genten en Rome. 
Daarna gaf hij te Torelli, 
in de heerlijkheid van Ve-> 
iietië-,! én op verzoek van den 
Bisschop der plaats, open
baar onderwijs in de zede
lijke godgeleerdheid. Hij 
weigerde alle eerbewijzen en 
alle bedieningen, welkeaien 
hem aanbood, ten einde hij, 
i n ; vrede het vermaak der 
studie zou kunnen smaken. 
Hij" leefde riog te Rome, in 
1684. «Men hééft Van'hem; 
Disputationes ito ARISTOÏE-
Jjis Logicam, PhiloSöphi-
am naturalem et Metaphy-
sicam, in tres iomov dis-
tfiöuta, Genua, 1671. Hif 
had ook een werk gereed 
om ter pers te leggen , -hei* 
welk ten titel voert Theolo' 
gia in quatuar tomos distri-
buta in folio, en een ander 
Opera nonnulla Tfieölogioe 
mpralis genaamd. 

. BOTTOÜI (ALBERTINO) , te 

•Pa&ïa, in het begin der 
zestiende eeuw geboren, ver-
Jire«g | „ ! 5 5 5 e e n e n j e e r _ 
stoel in && geneeskunde aan 

Ae «mVteWltei,,^^,,^^ Hij 
overleed m 1590 s 4 e w j * 

gende werken nalatende: 1»° 
De vitci consermndé, Pa-
dua 1582,, in 12.vo _ 2.° 
Dè morbis muZiebribus, ibid, 
1485. -f- 3.° De modo. dis-
currendi circa morbos, eos* 
demque curandi tractatus, 

(Frankfort, 1607, in 12.™ 
met de Pandekte,n van l 

€fjE0R<©E. -iScHENCK. •.•'.'''• • '»,4' 

BOTTONI ( D Ó M I N I C ü S ) , W 

1641 teyLeontini, in Slcffl 
geboren, werd in 1692 tot 
geneesheer van het zieken' 
liuis van Messina, -daarna 
tot dat van Napels benoemd) 
zelfs tot den rang van proto-
arts des koniiigrijks verhe
ven , in 1697' tot 'lid der ko
ninklijke ; maatschappij van 
Londen aangenomen, en o-
verleed in 1731., Hij genoot 
eenén grooten roem, en heeft 
óns de volgende werken na
gelaten: 1.° Febris rhewmt' 
ticez malignce historia $& \ 
dica,Messina, 1712,-—2' 
tdéa Mstorico -yphysica w 
onagno Tririacriee terrcz®0' 
tu. Hij zond deze verhak 
deling aan de koninklP8 

maatschappij van EngelaW' 
BoTTONI ( M A R C U S X A V Ï ' 

Rins) , zoon van . den voor
gaande , te Messina, in 166» 
geboren, werd te Catan^ 
tot doctor in de iregten »e' 
vorderd, en vervolgens Edel" 
jonker der Koningin CHBIS-
TÏNA van Zweden. In ver* t 
schillende onderhandelingen' 
eerst te Rome,, en daar»" 
te Napels geemploijeefd' 
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vestigde hij zich in de laat
ste stad, bij den Markgraaf 
DE VILLENA die hem tot fij
nen Secretaris, bibliotheca
ris , antiquarius, en gouver
neur van zijnen Zoon be
noemde. Hij beoefende de 
letteren , de dichtkunde, de 
oudheden, en verstond ze
ventien verschillende, talen. 
Zijne Orazione poliglotte, 
in twaalf talen geschreven, 
zijn te Napels in 1705 in 
het licht gegeven: zijneRi-
me en Prose, in zeventien 
talen, zijn, bij gebrek van 
letteren, niet gedrukt, 

BoTTRIGARl ( H E R K U L E S ) , 
feen beroemd wiskunstenaar, 
dichter, toonkunstenaar en 
teeken aar van Bologna, in 
1612 overleden in zijn pa
leis van SINT - ALBERTÜS , 
"waarin hij eene rijke Bibli
otheek en een kostbaar ka
binet van wiskundige werk
tuigen bezat. Zijne talrijke 
werken zijn ïï***&ue gedrukt 
geworden. Dezelve handelen 
over Algebraïsche, wiskun
dige , sterrekundige en toon-
kunstige onderwerpen. 1.° 
Tratiato della descrizione, 
<tella sfera di CLAUii. TÓ-
X,OMJsr, Bologna, 1572. — 
2.° Il desiderio, ovvero de' 
concerti di varii strumenti 
musicali, Venetië, 1594; en 
Vertalingen van Verhande
lingen over de toonkunst, 
door Boënus en anderen. 

BOTZARIS (MARCÜS), in 
V, DEEL, Q 

Albanië in het gebergte vai» 
Souli geboren, een der 
Grieksche helden, die' zich 
in den opstand tegen de 
Turken in 1821 onderschei
den hebben, vooral vermaard 
door zijnen roemrijken dood: 
bij Missolonghi. 'Tot Stra~ 
tarc/i van het Westelijk 
Griekenland benoemd, had 
hij reeds van de maand Ja
nuari] af doen werken, om 
die plaats, welke in afwach
ting der overwinning van dé 
kasteelen van Patras, 'he~ 
f ante ert de Kleine Darda-
nellen, als de schutswal 
van den Peloponnésus werd 
beschouw.d. De bijzonder
heden der bewegingen, wel
ke eenen algemeenen vijande-
lijken inval in Etolië door 
wilde volken aankondigden , 
was in den nacht van den 2 
Augustus 1823 ter kennis 
-van MARCUS BOTZARIS geko
men , hij besloot dadelijk, 
om tegen den vijand op te 
trekken. De Turken, die 
in den beginne waren terug 
gedreven, kwamen van alle 
kanten met nieuwe magt we
der opdagen, toen hij den7 
derzelfde maand, Met 450 
krijgslieden uit Settelde, en 
300 Hellenen , in het Ara-
cynthiscïi gebergte geworpen, 
aan de naauwe ingangen van 
het Callidromisch gebergte 
verscheen. Deze Etoliërg, 
dadelijk met de overige 
krijgsmagt vereenigende, 
wees hij hun de verschillen
de posten aan, welke afj 
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moesten bezetten, om het 
Turksche leger "te veront
rusten, hun den last ge
vende, de bewegingen van 
hetzelve gade te slaan, het
zelve telkens aan te vallen 
en gedurende den volgenden 
nacht allen aanval tot een 
gegeven jteeken te doen op
houden. Iedereen gehoor-
zaanide, en naés* foftófc-
nen ten getale van bijna 250 
Zich naar de hun aangewe
zene hinderlagen hadden be
geven, besloot die held zich 
met 450 dapperen tegen ee-
nen stroom van meer dan 
20,000 barbaren te verzetten, 
MAUCVS BOTZARIS in zijnen 
blaauwen krijgsmantel of 
CMamis gehuld, een onder
scheidend teeken der Stra-
tarchen onder de Hellenen , 
ontwikkelde hun aldus zijn 
oogmefk: » Dezen nacht, 
mijne broeders» j a , dezen 
gelfden.nacht heb ik heslo-, 
ien in het leger der onge-
looyigen dqqr te dringen , 
zonder eene lont te branden 5 
de dolk en de.sabel, zullen 
alleen onze wapenen zijn> «> 
Be onderneming is stout, ik 

' gevoel zulks met trotschheid, 
4at. elk uwer er het gevaar 
van beschouwe , en vrijwil-
|iglijk beslisse, want, om 
in zulke edele gevaren te 
%elen,~ verkies ik niet dan 
3&MM* van goeden wil." 
«rt 4^56 woorden treden er 
4W dap^e , , u i t a e gelede-
xen ««jf ^ ^ ftJg n i t e e n e n 

Wj met « optrekken <*„ w j j 

hopen, dat de goddelijke 
Voorzienigheid ons zal on- / 
dersteanen." Het was mid
dernacht toen BOTZARIS en 
zijne krijgsgejièllen ,' de vij
andelijke voorhoede aanrand
den, welker Soldaten, op 
den grond uitgestrekt, slie
pen , zonder eenigen veilig-
Wtiü-naaati-egel te hebW 
gemmw, mmm een ut» f 
Zijn er meer dan 500 barba* 
ren ontzield, en MARCUS te 
vjêde, aan dien kant .è 
ontsteltenis te hebben ver
spreid» vereenigt zich W' 
der met zyne reserve, iü 
hem op .eeneri bepaalden af
stand gevolgd was. Hy leen
de het oor naar de kreten > 
welke men begon aan te hef
fen» toen er, eene hevige 
f Willede, ïn het vijandelijke 
leger ontstond: de Scodrik-
nën en Epiroten beschuldig- j 
den elkander onderling van 
verraad, en waren heyiglij* jf 
op elkander aan. het vuren, t 
Al zijne dapperen yerzame- } 
lende, zond hij den Helle- > 
nen,' dje aan de bijden w" • 
het vijandelijke leger» i n J 
eene hinderlaag verborgen , 
waren;, het bevel, üiah i» ; 
beweging te stellen, om,de 
Turken aan te vallen* Vas 
alle jkanten slaande, onder ! 
het herhaald geroep van' | 
Wéér zijW de pacM** 
dringt BQTZARIS , met een 
gedeelte der zijnen tot w» 
het hoofdkwartier door, &' ' 
les valt onder hunne hou-
W4n; h|j offert; na elkandec 
den Seïictar of zwaarddra-
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ger van MÓÜSTAI-PACHA en, • 
zeven der voornaamste Beij's 
of Landvoogden van het 
vruchtbare gewest Zadrinu 
op, maar een neger, dien 
iiij zich niet had willen ver
waardigen het leven te ont
nemen, Schiet, op den oo-
genblik, dat hij de tent van 
den Seraskier verliet, om 
andere ongeloovigen te gaan % 
vellen, een pistool op hem 
af. Ter zijde gehragt om 
Verbonden te worden, beval 
hij aan zijne trompetters den 
aanval: te blazen* Bij dat 
geluid y doen de Turken ee-
ne algemeene losbrandingy 
naar den kant, wa#r het ge-
schal zich laat hooren. MAR-
cus BOTZARIS, . door, ueenen 
kogel aan het hoofd getrof
fen , valt bewusteloos neder. 
De. eerste schemeringen van 
den aanbrelcenden dag, doen 
den Mahometanen den stan
daard des kruises in het 
midden hunner legerplaats 
geplant «i«j ; men begint 
een hevig gevecht rondom 
den op den grond uitgestrek-
ten held; zes entwintigSu-
lioten worden bij hunnen 
aanvoerder gedood ; zes ont
vangen er ernstige wonden; 
aan anderen * die al hunne 
krachten inspannen gelukt 
het, hem van het; slagveld 
weg te nemen. Hij was 
• doodelijk gewond; de Qrie-
ken moesten op den aftogt 
bedacht zijn terwijl h.étnog 
tijd was. Den volgenden 
dag werd MARCUS BOTZARIS, 

door een honderdtal krijgs
lieden gedekt , naar Misso-
longM vervoerd, en op den
zelfden dag, den 23 Augus
tus 1823, gaf hij de laatste 
zucht in den ouderdom van 
43 jaren. Deze held had 
zijne eerste krijgsïoopbaan in 
Franschen dienst begonnen, 
en. wel in een Albaneesch, 
regiment, waarbij zjjnvvader 
en zijn oonij in 18ö7i Ma
joors waren. • .„ - - P_ 

BOUCHARD (DAVID) 3 u r g -
graaf vant Aubêterre, nit 
eene beroemde Fransche fa? 
milie gesproten , werd te 
Geneve geboren^- alwaar zij* 
ne ouders,-. nar het JRx'oteŝ  
tantismu's „omhelsd te heb* 
ben, zich gevestigd hadden? 
Hunne goederen werden verg 
beurd verklaard en aan den 
Maarschalk de SAINT-ANÖRÉ 
gegeven j maar de moedec 
van DAVID X>'AÜBETERRE ver,*; 
kreeg de teruggave derzelve» 
Haar zoon in"Frankrijk ter 
ruggekeerd zijnde, keerde 
tot de Catholijke kerkterug, •' 
en verkreeg van koning HEN-
BRIE • IV. het : bestuur • -van 
Perigördu In 1598 werd hg 
in -zijn land vóogdij,sc|jap ver
ontrust , ' door TVÏONTFESAT, 
een'r der veldheeren der' li-
guet die éenige troepen in 
de landschappen Quercy en 
Agerois had. B'AüBETERig,B 
viel hem aan in een vlêlc 
Cournil genaamd, versloeg 
hem volkomen, en legde ni#* 
minder zijne edelanoedighewi 
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omtrent de krijgsgevangenen 
aan den dag, dan hij zijne 
dapperheid in den strijd had 
doea blijkeh. Hij zond de
zelve edelmoediglijk terug. 
Kort daarna werd hij in de 
maand Julij van hetzelfde 
jaar , bij de belegering van 
een stadje in Perigord, Lu-
Ie genaamd, door een mus-
ketkogêl gewond. Mij stierf 
den 9.en dag daaropvolgen
d e , den roem van een be
kwaam veldheer nalatende. 

BOUCHAR» (ALANIJS) , in de 
zestiende eeuw advokaat hij 
het parlement van Parijs , 
liet zijn beroep varen, om de 
Jaar'krónijken van Enge~ 
land en Bretdgné, vcmBnu-
ms, tot het jaar 1531, 
3Parijs, .1531, in fol. za
lhen te stellen; een ,werk 
vol fabels , uit GODEFRIÖUS 
BE JVÏÓNTMOUTIÏ en de Gfe-
scldedenis van Koning AR' 
XÜS ontleend, doch de eer
ste volledige geschiedenis 
van Bretagne i welke 'in het 
licht is verschenen. Er is 
èene tweede vermeerderde 
uitgave van verschenen, 
Parijs, 1531, ia fol* en 
éene derde, 1541, in 4.'° 

. Boi/CHARDON ( E D M I X S ) , 
beeldhouwer des koning» van 
Frankrijk, werd in 1698 , I 
te Gbn^onf ..jB„ Bassigni I 
I f S ^ ^jn vader oefeh-
ÏWl,ik JI>6 geboortestad de 
J^Mhouw-. %n bouwkunde 
staand °0p t*ö a i ««weder* „ 
fanbare n ^ g a g V e t d h i } } 

tot deze heide kunsten me-
degesleept;'maar hij bepaal
de zich in het vervolg tot 
de eerste. Na eenigen tijd 
te Parijs onder COUSTOU 
den Jonge te hebben door-
gebragt, en in 1722 eenen 
prijs bij de Akademie te 
hebben behaald, werd hij als 
een door den koning bezol-^ 
digde kweekeling naar Rome 
gezonden. Bij zijne terug
komst uit Italië, alwaar 
zijne talenten eenen nieuwen 
graad van volmaaktheid liad» 
den verkregen, versierde hij 
Party's met zijne werken. 
Eene plaats bij de Akademie 
was; in 1744 en eene andere 
van Hoogleeraar in 1746 de 
prijs zijner werkzaamheden. 
De dood eindigde dezelvein 
1762, en zulks was een we
zenlijk verlies voor de kuns
ten en de menschelijkheid. 
Zedig in zijne kleederen en 
in zijnen bediende, behield 
BOUCHABDON steeds eenvou
dige zeden, en niet den 
geest dezer beuzelachtige 
eeuw, maar dien der vroe
gere eeuwen. De listige 
kunstgrepen waren hem on
bekend. De groote werken 
kwamen hem, om zoo te spre
ken , opzoeken. Zijn' oor
deel was uitmuntend én zijn 
gevoel was even zoo juist 
als zijn blik. Hij drukte 
zich duidelijk en met vuur 
uit. D e toonkunst was zij' 
ne uitspanning; dezelve z«U 
zyn talent hebben uitge
maakt , indien hij geene be-
gaafdheden had bezeten, die 
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boven dezelve verheven wa- I 
ren. Men kan de lijst zij
ner talrijke voortbrengselen 
zien, in zijne Beknopte Le
vensgeschiedenis, te Parijs. 
in 1762, in 12.° door den 
graaf DE CAVMJS uitgegeven. 

BOUCHAUD (MATHEUS AN-
TONIUS), te Parijs, deh 16 
ApriL 1719 uit eene adellijke 
familie 'geboren, die onder 
hare leden den beroemden. 
GASSENDÏ telde, was pas 16 
jaren oud, toen de dood hem 
van zijnen vader, advokaat 
bij dén raad, beroofde. Zon
der gids, en bijna aan zich 
zelven overgelaten in eenen 
ouderdom, die gewoonlijk 
omtrent het overige leven 
beslist, wist BOUCHAUD de 
klippen te vermijden, die 
zich gewoonlijk voor de jeugd 
opdoen» door aan de stu
die en de beoefening der 
letteren, eenen tijd toe te 
"wijden, dien zoo vele ande
ren in veraaalkett- ©n beuze
lingen doorbrengen. Met 
jjver behartigde hij het on
derwijs, zonder een bepaald 
doel te hebben, toen twee 
zijner oomen, Hoogleeraren 
bij de regtsgeleerde facul
teit , zijne studiën tot de 
xegtsgèleerdheid bepaalden. 
Hij maakte in deze weten
schap Zeer snelle vorderin
gen, en werd in 1747 bij de 
regtsgeleerde faculteit aan-
en opgenomen. In vriend
schapsbetrekkingen met D'A-
WEMBERT staande, \v0rktehij 

'G 

ook mede aan de Encyclo
pedie , en het is aan hem, 
dat men de artikels: Conci
lie , decreet van GHATIA* 
Xirs, decretaïiën en valse/ie 
decretaïiën, te danken heeft 
welke men veel beter gedaan 
had aan eenen godgeleerde 
toe te vertrouwen. Zijn ge
stadige omgang met al de 
wijsgeeren der eeuw berok
kende hem,veel,nadeel on
der zij ne ambtsbroeders, die 
den geest des geloofs en 
des godsdienstes te mid-

'den van ai de verschrikke
lijke verwoestingen des ott-
geloofs nog behouden had
den. Ook deed hij vruchte-
looze pogingen, om den post 
van hoogleeraar * in de reg-
teri te bekomen. Hij werd 
door de faculteit onherroe
pelijk van dezelve verwij
derd , en zelfs ondanks de 
•schriftelijke verklaring, wel
ke hij deed j om van al zijne: 
oude verbindtenissen te wil
len afzien. Wat er ook van 
zijne nieuwe gevoelens we
zen moge, is het altijd 
zeker, dat hij in zijn ge
drag, dien ernst niet ten. 
toon spreidde, welke de leer
aars en overheden moet ken
schetsen. Omtrent dien tijd 
Verscheen te Parijs die be
roemde Italiaanschenuizijk» 
die te gelijkertijd zoo Teel 
gemor en zoo vele toejui
ching verwekte, die eene 
verdeeldheid onder de lief
hebbers bragt, en zelfs on
der diegene, welke zulk* 

3 . : ' . • ; . - . ; . • ; . . 
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Biet waren, en onder . de 
Jcunsten een dier burgeroor
logen verwekte, welke bijna 
*ven zoo verschrikkelijk i s , 
als die , welke in vroegere 
eeuwen, in de Nederlanden 
onder de Hoeksche en Kabel-
jaauwscbe partijen gewoed 
heeft. Zonder aan dezen 
even zoo belagchelijken als 
onaangenamen ©orfóg *** 
schotschriften *n puntdich
ten d*el te nemen, open
baarde BoocHAU», ecbter o-
•penlijk zijn gevoelen, door 
jnët eeneltaliaansche.zan
geres in den echt te treden, 
en verloor daardoor in den 
geest der verstandige lieden , 
die hij bijzonder had behoo-
ren te ontzien , alle achting* 
Zijne echtgenoote eenige ja
ren daarna gestorven zijnde, 
ging hij, in 1772 een tweede 
huwelijk aan, dat zijner 
waardiger was, te weten 
jrnèt Mejufvrouw DE FER , 
die op zijne lange levens-
baart, alle bevalligheden van 
eenert~2achten en beminne-
lijkén omgang verspreidde. 
Zich bijna genoodzaakt zien-
d«, om* van zijne bevorde
ring ia de- regtsgeïeerde 
loopbaan aftezien , troostte 
hij zich in dit lot dödr dé 
beoefening der letteren. Hij I 
was de Italiaanschc en En- ' 
$»l«che talen Volmaakt wel 
*ö*<wi*r, en vertaalde eenige 

hem de Akademie vJ f>«-
Sfchrife ten 

^ i e - v a n Op-
m den dood van 

den Heer HARDION, hare 
deuren. Omtrent dat tijd
stip kwam hij weder in 
gunst, en verkreeg einde
lijk dien leerstoel van regts-
geleerdheid, waarnaar hij 
sedert vijftien jaren, zoo zeer 
haakte. In 1774 werd hij 
door den koning verkozen , 
om be<t natuurregt 'en het 
regt der vaUma, aan het 
koninklijk Collegie van 
Frankrijk te onderwijzen. 
Deze post, die meer oordeel 
dan geheugen onderstelde, 
strookte minder met zijne 
talenten dan eenige andere, 
en diende dus niet zéér, om 
zijnen roem te vermeerde
ren ; welligt gevoelde hij 
zijne geringe bekwaamheid, 
om dergelijke onderwerpen 
te behandelen, want hijjieeft 
bijna niets geschreven over 
zaken, die langen tijd het 
onderwerp zijner lessen uit
maakten. Hij bragt zonder 
groot gevaar de revolution-
naire stormen door, en werd 
in 1796 tot lid van het In
stituut benoemd. In 1785 
had hij van den koning het 
brevet van Staatsraad ont
vangen. BOVCHAVD ia den 
1 Februarij 1804, in den 
Ouderdom van 85 jarea, Over
leden. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Eisioire 
de JUZTB•DEÈlAVDEX'-fLLi 
(Gesc/dedenis van Jvt1& 
*>£ MAUDEVILLE) eenBo* 
tf»an uit het Engeisch ver
taald van Mevrouw BROOKE» 
1764 ,1 dl. inl2.""> — 2«° 
JStsai sur la poétie rhyih-
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mique (Proeve over de rij* 
mende dichtkunde)-,. 1763 , 
in 8.vo, met andere stok
ken herdrukt, onder den ti
tel van Antiquïtès póétiques 
(Dichterlijke oudheden). — 
3»° Mssai historique sur 
Vimpdt du vingtième, sur 
les successions, et sur Vint' 
pot des marchandises eftez 
les Romains (Geschiedkun
dige proeve over de belas-
ting van den twintigsten 
penning, op de erfgoederen, 
ën op de betasting der koop
waren bij de Romeinen), 
1766, in 8.vo Het zijn deze 
heide werken} die de deu
ren der akademie van op
schriften , aan welke hij de • 
zelve had opgedragen, voor 
hem. openden/ *-*• 4-°_ iltfé-
tnoire sur les sociétés que 
formèrenr les pullicains 
pour : la Jevée des impois 
(Verhandeling over de maat
schappijen, welke de tolle
naars vormden, om de be
lastingen, u $e£rm) 1766 
ut.-12.ao en 1772, in 8.yó 
Hij wilde eene tweede over 
hetzelfde onderwerp schre
ven , maar hjij werd hierin 
door zijne vrienden terug 
gehouden, welke vreesden, 
dat hij door deze verhan
deling de fiskaalsche heb
zucht zoude toelichten. — 
5-° Essais historiques sur 
les lois (Geschiedkundige 
proeven over de wetten), 
uit het Engelsch vertaald , 
Parijs, 1766, i» 12.» Dit 
zeer wel geschreven en 

G 

bondig samengesteld werk> 
had in Mngeland veel gé-i 
ruchts gemaakt, maar bragb 
op verre na in Frankrijk 
hetzelfde uitwerksel niet.te 
weeg. -— 6«° Theorie des: 
traites de comtiierce^, entre 
les nations (Theorie der han-
delverdragen tusschen de 
natiën), 1773,' in 12.«w —. 
7»° Recherches historiques 
sur la polïce des Romains, 
concernant les grands che-
mins , les rues et les mar- • 
chés (Geschiedkundige na* 
èporingen over de policie 
der, Romeinen, ten opzigte. 
der openbare wegen-, slrd*, 
ten en marktpleinen), 1784, 
in 1800 , hr 8.™ herdrukt. 
r— 8.° Commentaire sur la 
lot des douze tables (Com-
mentarium op de wet der 
twaalf tafelen), 1787, ïtr 
4 . t 0 , op kosten van het gou-̂  
vernement met talrijke bij* 
voegselen , in twee dl.n in 
4 .» , in 1803 herdrukt. Dit 
ia het heste werk van Bovh 
GHAUD. Het vooronderstelt 
zeer uitgebreide kundighe* 
den en aanmerkelijke naspo-
ringen. De wetten der twaalf 
tafelen waren in de laatste 
tij den des rij ks bij ria> eéne 
oudheid geworden» Dezelve 
waren zoo .zéér verouderd, 
dat men onder de keizers, 
om dezelve verstaanbaar te 
maken, genoodzaakt was , e r 
er eene verfaling van te ver
vaardigen. Zij geraakten la
ter verloren en er hieven in 
eenige schrijvers en i» 3® 

4' -
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Compilatiën van'JUSTINUNÜS, 
slechts losse fragmenten van 
over. Eenige geleerden van 
dezen tijd was het gelukt, om 
den oorspronkelijken tekst 
van alle bijvoegselen te be 
vrijden, waardoor men den-
zelven verduisterd had; maar 
aan BOUCHAUD heeft men het 
volledigste werk te" danken, 

hetwelk in dat opziet bestaat. 
De lofrede van dien regis-
geleerde is in eene der ver
gaderingen der derde klasse, 
van het Instituut voorgele
gen , en vervolgens in het 
Magasin encyclopédique van 
April 1805 opgenomen* 

BotTCHE (HONOKATÜS), doc-
itor in de godgeleerdheid, 
jproos^ van den Heiligen JA-
CÖJBVS les-JBare'me, daarna 
prioor van Churradon, in 
net bisdom Sénez, werd te 
Aix In 1598 geboren, en 
«verleed in 1671. Men heeft 
Van hem: La ChorograpJtie, 

•• :óu DescriptioTi' de la Pro-
•vence, et l'Histoire c/tro-
tootogiqw (De landbeschrij-
ving van Provence en de 
tijdrekenkundigè Geschiede
nis) van hetzelfde gewest 
2dl .n infol , 1664. BOUCHE 
was een man, die een zeer 
gezond oordeel bezat, en zeer 
veel ijver in zijne werkzaam
heden aan den dag legde, 
•ptf. had zijne geschiedenis 
an het Latijn bijna voltooid, 
toen mm h e n i a a n r a a d d e de-
Zelve m he% JV a n B c h in h e t 
£ ° l t e

t S^vm. mt werk 
fs ten koste van Provence l 

gedrukt, Aan de Landbe-
schrijving is de meeste moei
te te kosten gelegd. Hijhad 
noch moeite, noch kosten 
ontzien, om op de plaatsen 
zelve, al de overblijfselen 

ij van oudheden, waarvan hij 
de beschrijving levert, te 
gaan bezigtigen. De Ge-
schiedenis is eené slecht hij-
een geSaasfce, compilatie der 
Bomeinsche geschiedenis, en 
van die der Fransche ko
ningen, overladen met ge
leerde aanmerkingen; WaÉ 
de tijdrekenkunde betreft, 
zoo zijn hem dikwijls mis
slagen ontsnapt, welke hij 
het geduld niet heeft gehad 
van te verbeteren, volgens 
den raad , welken hem Pa
ter PAGI te dien opzigtehad 
gegeven. De Geschiedenis, 
van BOÜCHE is echter vol 
goede zaken, en wettigt nog 
nuttig, zelfs na diegene, 
welke ons de Abt PAPON 
heeft geleverd. Dezelve is 
oneindig beter, dan hetgene 
wat een andefe BOÜCHE (KA 
REL FRANCISCUS) j advokaafc 
bij het parlement van Aix* 
afgevaardigde bij de staten-
generaal, en die zich. in de 
Nationale vergadering, door. 
zijne revolutionnaire voor-
dragten onderscheidde, ten 
opzigte van ^Provence heeft 
in het licht gegeven. JVog 
heeft men van hem: haDè-
fense de la foi et de 'la 
piété de Provence, pour lèt 
saints LAZARM et MAXI-
w**r, MARTHE et MADE-
ZMXB, contre IsAvmY (D$ 
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verdediging des geloofs en 
der godsvruc&t van Proven
ce, voor de heilige LAZARUS 
en MAxmtms, MARTHA en 
MAGDALEXA , tegen LAUNOJ) 
A i x , 1663, i n 4 . t 0 D i t i s d e 
eenigzins uitgebreide verta
ling van hetLatijnsche werk 
van denzelfden schrijver, ten 
titel voerende.: Vindictaji-
dei etpielatis;etc. adv. LAV-
NOY, A i x , 1644, in 4.<-'° 

BOUCHE (KAREÏI FKANCIS-
CÜS) , advokaat bij het par
lement van Aix, had zich 
voor de Fransche omwente
ling door twee werken be
kend gemaakt, die in der* 
zelver schrijver vele geleerd
heid vooronderstelden. Het 
eerste i s : JSssai sur l'His-
toire de Provence et des 
ProVenganx célèbres {Proe
ve over de Geschiedenis van 
Provence en de beroemde 
Provengalen), 178fr, 2 dl." 
in 4.to Het tweede heeft 
ten t i te l : Dxoit-^public de 
la Provence sur'la contribii-* 
tion aux imposilions {Open
baar regt van Provence over 
de bijdrage tot de belastin
gen) 1788, in 8.vo In 1789 
tot afgevaardigde bij dè sta-
ten-generaal benoemd, ont
wikkelde hij bij dezelve wei
nig welsprekendheid en veel 
haat tegen de geestelijkheid. 
Hij vraagde om de bevrijding 
der Negers , en drong zeer 
op de vereeniging aan van 
Ie Comtat- Venaissin met 
Frankrijk* Men heeft ge

meend., dat hij niet geheel ., 
Vreemd is geweest aari de 
onlusten van Avignon. Toen 
men over de misdaden be
raadslaagde,: welke in die 
gewesten begaan waren, ver
klaarde JOÜRDAN , bijgenaamd 
Coupe-Têie, dat 'hij enkel 
volgens de bevelen van BOU
CHE , en van sommige afge
vaardigden, wier brieven hij 
vertoonde , had gehandeld ; 
indien hij échter het ongeluk 
had , aan die rampen mede-
tewerken, geschiedde zulks 
echter minder uit overlegde 
boosheid, dan door de on
stuimigheid zijns karakters. 
In 1791 verliet hij de clubs! 
der Jakobijnen waarvan hij 
de voorzitter w a s , om zich ' 
met de vergadering der feuil-
lanten f e vereenigen, die 
.gematigder in hunne grond
beginselen , en met de mo
narchie meer bevriend wa
ren. Hij is in 1794 als l id 
van de regtbank van cassa
tie overleden. Behalve de 
reeds vermelde werken heeft 
BOÜGHE eenïge artikels in 
het 3 . e en 4 . e deel van het 
Woordenboek van Provence 
en Comtat - Venaissin ge
schreven. Hij neeft.daaren* 
boven eene Geschiedenis van 
'Marseille zamengesteld, die 
in handschrift i s gebleven. 

BOUCHEI.. — Zie BocHEt» 

BOUCHEI. (ARNOLDUS) , een 
regtsgeleerde, te Utrecht ge-
boren, en aldaap in 1641 o-

( 5 . . - . 
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verleden, heeft .de volgende 
werken nagelaten: 1.° De
scriptief nrèis Ultrajectinoe * 
Leuven, 1605. %° Historia 
Vltrajectiita, Utrecht, ï 643, 
in foL 

BOUCHEÜ (ANTOMIÜS), een 
zeer beroemd geneesheer in 
1770 te Oudenaarden in de 
provincie Ovst - Wltzmndenen 
geboren, vestigde zich , na 
zeer roemrijke studiën te E-
éimburg, Parijs èn Leijden 
te hebben volbragt, alwaar 
hij den noctoralen hoed had 
ontvangen, te Gena*in 1799 
als geneesheer. Zgne ta
lenten , zijne ondervinding 
en zijn karakter verwierven 

'"hem. de algemeenë achting, 
en de behoefte, die men aan 
zijne kunde en zijne onder-
vihding gevoelde, was zoo 
groot,- dat men hem gedu
rende de vijf laatste maanr 
den van zijn leven, in de 
kamer kwam raadplegen, 
waarin zijne ziekte hem ge
kluisterd hield. De kundig
heden van BOUCHEII , bepaal
den zich niet énkel, tot die
gene , welke voor zijn be
roep onvermijdelijk: waren» 
hij was vooral ervaren, in de 
kennis der vreemde talen. 
De uitgebreide kring zijner 
kennissen deed hem overal 
nasporen. Sedert meer dan 
twintig jaren was bij genees-
nee* der Gendsche Godshui-
**», lid der koninklflke 
maatscltappij ym Edimlurg 
en vaa ««^scheidene andere 
geleerde g«ïlootschappen, lid 

van liet Stedelijk bestuur van 
(xetid, van de provinciale 
staten enz. Sedert lang be
lette hem zijnen ziek'elijken 
toestand, aan de Gendsche i 
universiteit een professoraat 
aahtenemén; welke zwakke 
staat van gezondheid zoo 
zeer toenam,' dat dezelve 
hejn eindelijk in bet gr/ 
&lee$t&. J l i | zag zijn éiwt 
naderen met de kalmte el ' 
de onderwerping van een zui' 
ver geweten. "De geestelij' , 
k e , die hem den troosiefl 
de hulp van. den godsdienst 
toediende , was zijn vriend 
geworden. Tot aan zijn 
laatste uur herinnerde hij 
zich aan degene, die hem 
dierbaar waren. Op den dag 
van Zijn overlijden, den N> 
Maart; 1829, maakte hytefl j 
«én ure na den middaff > dooi ; 
eene geheel eigenhandig[ge
schreven akte, zijnen lasfr 
sten wil omtrent al &f ; 
vrienden bekend, en tèn vi« 
ure had hij opgehouden '5 

leven. ; 

BOÜCHBR-.( JoAMfESi, ' ^ 
Parijzenaaf inl550gebor«n' 
AchtereeöVolgend^Beftor *J 
Universiteit van Parijs, f 
or van Sorbonne, doctor * 
Pastoor van den heilig® 
BBNEOTCTUS, was hij een i* 
ijverigste bevorderaars <»e 

ïigue. In zijne kamer «* 
in 1585 de eerste v e r g ^ 
ring dier associatie $a'L 
den. Zijne verhandeling' 

Hom* 1589 in S.vo, *8 yfll 
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met afschuwelijke beschul
digingen. Hij gaat zelfs zoo 
ver dat hij zegt, » dat de 
haat van HENDRIK I I I . , je
gens den kardinaal DE GUI-
SE uit de weigeringen voort
sproot , die hij in zijne jeugd 
van hem ondervonden had." 
Hij kon zich niet overtui
gen, dat de bekeering van 
HENDRIK IV* opregt was. 
Zijne Leerreden, tegen dien 
Vorst, in de kerk van den 
Heiligen MERI gepredikt, 
voeren den titel van Ser-
•mons de la simulée conver-
sion, etnullitéde lapréten-
dwe absolution de HENRI DE 
BOURBON, prince de Béam 
(Leerreden over de geveïns-

» de bekeering, en de nietig
heid der gewaande ontbin
ding van HENDRIK VAN 
BOURBON, Prins van Béam) 
1594, in8vo. Dezelve wer
den verbrand. Nadat HEN
DRIK IV. zich van Parijs 
had meester gemaakt, iiain 
BOÜCHER o$> dezelfden dag 
de vlugt, nam de wijk naar 
Vlaanderen, en overleed in 
1644, als kanonik en deken 
van Doornik, alwaar hij , 
zegt men, zijn vaderland 
en den overdreven ijver 
betreurde, die hem verpligt 
hadden hetzelve te verla
ten. Hij moest daarenbo
ven toenmaals erkend heb
ben, dat hij zich ten opzig-
te van HENDRIK IV bedrogen 
ïiad, en dat die Vorst op-
regtelijk Catholijk was. Nog 
heeft men van hem (onder 
den naam van FRANCXSCUS.DE 

VERONA) Verdedigingsrede 
van JOANNMS CSÜTEL, in. 
8.vo 1595 en 1620, en ee~ 
nige andere laakbare wer--
ken; doch in ?deh zelfden, 
rang moet men niet stellen 
de wijze critiek, welke hij 
van het werk De potestaie 
ecclesiastica, van RICHBR, 
geschreven heeft. 

BOUCHER ( FRANCISCUS ) , 
eerste schilder des kóningSs 
van Frankrijk, en bestuurw 

der der schilder »akadëmie> 
werd te -Parijs in 1704 ge
boren. Een kwèekeling vaa 
den beroemden LE MOINE zijn
de* behaalde hij in den ou« 
derdom van 19 jaren, den 
eersten prijs der Akademïe» 
Na te Rome de groote voor
beelden beoefend te hebben, 
kwam hij' te Parijs en werd 
door het publiek Ie peintre 
dés Gr aces (de schilder der 
Bevalligheden) genaamd. -Hij 
wast de ALBANI van Frank" 
rijk. Even als bij , bezat hij 
een vlug penseel» naaaw* 
keurigheid, een geestig en 
fijn koloriet, eene schitte
rende en rijke zamenstelling, 
gelaatstrekken in zijne beel
den , die vol smaak en uit
drukkingskracht waren. In 
de laatste tijdenzijns levens 
helden zijne kleuren teveel 
naar het purper over, en zij
ne vleeschkleuren schenen 
als of dezelve de weerkaat
sing een er roode gordijn had
den ondervonden. Na den 
dood van den beroemden KA-
Bik TAN Jltoo, verkreeg JÜOV' 
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CJHER den post van eersten 
schilder des kon ings ; maar 
sedert langen tijd z w a k , en 
ïnet eene gevaarlijke aam-1-
borstigheid gekweld, over
leed hij in 1770. Zijne schil
derijen zijn zoo talrijk;, dat 
m e n , wilde men er de lijst 
van leveren, te uitgebreid 
zoude moeten zijn. Hg moe
digde de jopge kunstwsai-s 
aan ; l iet aan zijne vrienden 
diegene zijner werken over, 
welke zij schenen te verlan
gen. Wanneer een kweeke-
l ing eenige toelichting noo-
d i g h a d , wilde hij hem lie
ver door' het voorbeeld on
derwijzen, dan door het uit
stallen van regelen. * Ik kan 
enkel met het penseel in dé 
hand raad geven," zeide h i j ; 
en dan de schilderij nemen
d e , die, men aan zijne be
oordeeling had onderworpen, 
verbeterde hij dezelve in 
drie a vier streken , en voeg.-
de er die bevalligheden b i j , 
waarvan hij alleen meester^ 
was. , Men verwijt hem ge
maakte aardigheid in zijne 
manieren. 

BOUCHER (NICOLAAS), Bis
schop van Verdun, en de 
zoon^van eenen eenvoudigen 
landbouwer, den 14 October 
1528, te Cernuy, een dorp, 
ïn het Bisdom Reims gebo* 
ïeö . Zijne ouders , hoewel 
arm, deden hun best om 
zvji» eerste opvoeding zoo 
Soed mogelijk te maken. 
m y.olbragfc zijn® studiën te 
rarijsy e» verkreeg er den 

'graad van /meester in de 
! vrije kunsten. In den ou- | 
j derdom van 20 jaren te • 
Reims teruggekeerd, onder- j 
wees hij er de wijsbegeerte, 
en werd Rector • aan de Uni
versiteit dier stad. Daar 
hij de Godgeleerdheid wilde 
beoefenen, verliet hij zijnen 
lears toel, plaats te zich wedj? f 

op de feaateeii » en na zp >' 
leerjaren volbragt te hebt» \ 
ontving > hij den doctoralea 
hoed. De Kardinaal DE LOR-
RAINE, Aartsbisschop vte 
Reims,, d i e , na zijne ver-
diensten erkend te hebben, 
hem zijne achting geschon
ken j en door zijne mildda
digheid ondersteund had, 
(Wijdde;hem tot priester, en 
schonk hem een domheer-
schap in zijne hoofdkerk» 
DezeL Pr ins , had te Beivu \ 
een Seminarie gesticht) 
waarvan hij BOUCHER tot»' 
verste benoemde; hij, vel' ; 
trouwde hem vervolgens'® \ 
opvoeding van zijne neven 
toe. In 1581 legde BOUCHER 
zijn domheerschap van BettM 
nede r , en verkreeg er een 
van Verdun van den Katoi-
haalDE VAÜBEMONT, een zr 
nerkweekelingen, welke tot 
dien stoel was verheven. S» 
den dood van dien Kardi
naa l , dieeenige jaren daar
na plaats had , besloot n* , 
LORRAINE, om de dienste» 
van BOUCHER op eene «W? 
wijze te bcloonen , hem. b° 
ten zijn weten, tot het PP?" ! 
staande Bisdom te doen »*' 
noemen. Bij schreef daar-
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over naar Rome, deed zijne 
vraag door HENDRIK III. ko
ning van Frankrijk, onder
steunen, en verkreeg van 
SxxTusV.de benoeming van 
BoircHEK, die zeer verwon
derd was., zich Bisschop te 
zien, zonder er zelfs aan 
gedacht te hebben, nihil de 
jpedo cogiians, zegt de Gal-
lia christiana. Hij nam er 
bezit van den lü Maart 1582, 
verkreeg zijne bullen in de 
maand November van het
zelfde jaar, en liet zich te 
Parijs zalven. Het kapit
tel van Verdun, dat, krach
tens het Duitsche Concor
daat, zich beregtigd waande 
eene benoeming te kunnen 
doen, hadden Abt BEMBER» 
VJLMERS , een' harer leden 
verkozen; maar CLEMENS 
"VIII., opvolger van Six-
TÜS V. , handhaafde Bou-
CHER , die zijner Bisschop
pelijke waardigheid, door 
zijne naauwgezette pligtbe-
trachting, em ioorde uitoe
fening van alle Herderlijke 
deugden tot eer verstrekte. 
Hij overleed den 19 April 
1593 en werd in zijne hoofd
kerk aan den voet des predik-
stoels begraven, omaantedui-
den , zeide hij , dat de plaats 
eens Bisschops diegene i s , 
van waar het onderwijs voor 
zijne kudde uitgaat: episcopi 
lociis primus ad explendum 
officium c'athedra. Men heeft 
van den Bisschop BOÜCHER : 
1.° Eene Verdediging van, 
•AMSTOTÊLES tegen OMER 
TALON , in 4. t 0 , aan den Kar

dinaal DE LORRAINE opgedra
gen. Hij verdedigt in de
zelve de zedeleer van ARIS-
TOTEI.ES , welke TALON be
weerde ongodsdienstig te 
zijn. ~ 2.° CAROM Lotha-
ringioe cardinalis et JFRAN-
CISCI ducis Qiusice htterce 
et arma, in junebri oratio-
ne habita JVanceii•, Parijs,•• 
1577, eene Bede, uit het 
Latijn in het Fransen ver
taald, door JACOBUS TIGEON, 
Kanselier en Kanönik van. 
Metz, Reims, 1579, en bij 
de lijkplegtigheid uitgespro
ken , welke de Hertog van. 
Lotharingen te HSfancy, van 
den te Avignon overleden 
Kardinaal DE LORRAINE liet 
vieren. BOUCHER, die nog 
geen Bisschop was, was er 
den vorigen dag, met de 
Prinsen, zijne kweekelingen 
aangekomen, om er bij te
genwoordig te zijn. Hij werd 
verzocht om de Lijdrede van. 
den Kardinaal uittespreken; 
hoewel hij hierop in het 
minst niet was voorbereid, 
sprak hij dezelve den vol
genden dag uit, en schilder
de met vele welsprekend
heid de diensten af, welke 
de Kardinaal door zijne 
kunde aan de Kerk had'be
wezen, en die, welke de 
Hertog in de loopbaan der 
wapenen aan den Staat be
wees , Htterce et arma. —• 
3.° Virdunensis episcopatus 
N. EoucBSRir ad dominos 
jüdicès in «amice Rothixs 
consistoHo, Verdun, 1592; 
in 4, t0 Dit is de verd&di-

http://SxxTusV.de
http://totei.es
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?mg medesleperi (*). Zijne er
kentenis ten opzigte van het 
Lotbaringsche huis s de over
tuiging , dat de Ugue onge
twijfeld de handhaving van 
den Catholijken Godsdienst 
in Frankrijk ten doel had, 
op eenen oogenblik, waarop 
het Calvinismus . er snelle 
vorderingen scheen te p' 
ken, kunnen hem op i& 
dwaalweg hebben gebragt', 
maar hij had nipt behoord 
te vergeten, 'dat HENDRIK 
III. door zijne'aanbeveffagj 
aan zijne verheffing tot de 
Bisschoppelijke waèrdigheli 
had toegehragt. 

BOUCHER(JOANNES), een re
ligieus van de orde van denH' 
FRANCISCÜS, teBesangonW 
de, zestiende eeuw geboren, i» 
enkel door eene reis bekend) 
welke hij naar Falesi» 
deed. Hij'gaf. dezelve I« 
zijne terugkomst in het licht f 
onder den titel van: ft»*' 
quet sacré, composè «ƒƒ 
roses du Galvaire , des W 
de Bethléhem et desjff 
les 4'Olivet {Gewijde bloi-
menmiker, zamengesjf'J 
uil de rozen van den W' 
varieberg, de leliën * 
Bethléem, en dehijacW1* 

(*) Over de bovenvermelde Lijkrede sprekende, •wil üè'Btogi&È 
Vnivèrselle,Y. Dl. Ma. 249 het doen voorkomen, als of hff'" or. 
s*uk is , datrde smadeliike uitdrukkino-pn te^en HENDRIK W- _ A» 
hsaa 

van BOUCHER tegen 
UEMBERVII.MERS , die hem 
van indringing beschuldigde. 
Hij bewees er i n , dat.inr 
dien er een ingedrongene 
{itttrus) bestond, JREMBER* 
VJLLIERS zulks was ,diedoor 
allerlei kuiperijen tot de 
Bisschoppelijke waardigheid 
zocht te geraken, daar bij 
er in tegendeel toe geko
men was , zonder er eeni-
ge pogingen toe in het werk 
te nebben gesteld. Pater 
ABRAM , een Jestiit, schrijft 
in zijne Geschiedenis der 
Universiteit van Pont a 
Mousson aan BODCHER de 
Geschiedenis toe van den 
oorlog van den Hertog AN-
XOKJVS van Lotharingen:, 
tegen de Imtherschen. Dom 
CALJMET zegt, .aan de vaders 
Jesuiten te vergeefs naar dit 
werk te hebben gevraagd, zij 
konnen er hem het minste 
berigfc niet van geven. Men 
legt aan BOÜCHER ten laste 
der Ugue gunstig te zijn 
geweest, en zich tot zeer 
onbetamelij ké uitdrukkingen, 
tegen HENDRIK I II . koning 
v«n Frankrijk , ten opzigte 
van den moord van den Her
tog en Kardinaal DECTUISE, 
te Blois, te hebben laten 

dat de smadelijke uitdrukkingen tegen HENDRIK **** <ie 
Maat deze Lofrede in 1577 uitgesproken,, en waarvv pfets 

l*«i£ ï" ' hetwelk betrekking kon hebben op d'en moord « " j ^ 
a^\*ac OHISIS, en van den Kardinaal, zijnen broeder, WJ1 u

He» 
f', • ? & * » « a 2 4 December 1588 te BloU vermoord werdf^ ».,. 

!JSW%Ung' in het Fransch in 1579 in het licht verscheen, kon 
S ! ? " » hetwelk betrekking kon hebben op den moord,f 

JWSK, en van den Kardinaal, zijnen broeder, WJ 

drnkk.iSpsv^^Ö ! 
«HS* Aft* Ukm? 

tegen den Abt BEMBERVH.I.IERS, a»* - w -
, <% men bjlrükerKTJze in den Bisschop * 



B o u, in 
van Olivéten). Dit werk 
kwam voor de eerste niaal 
te Parijs in 3616, in 8.vo 
in het licht., Er verschenen 
andere nitgaven van te Caen , 
in 1626, te Bananen, 1679, 
1698 en 1738,inl2.mo Dit 
verhaal is in vier deelen 
verdeeld. Het eerste is voor 
de beschrijving van Grie
kenland, Egypte en Arabië 
bestemd, landen,. door wel
ke de reiziger trok, bene
vens voor zijne aankomst in 
het Heilige Land. In het 
tweede beschrijft hij de' hei
lige plaatsen. Het derde is 
toegewijd aan de verschil^ 
lende plaatsen van Judea, 
welke in de geschiedenis des 
nieuwen Testaments, door 
de vervulling der voornaam
ste geheimen beroemd zijn, 
zoo als Emmaüs, Bethleëm, 
de bergen van Jnda, de 
woestijn, de Jordaan, het* 
meer van Genezareth , enz, 
Dit gedeelte bevat daaren
boven , de terugréize van 
Pater BOUCHER nas* Europa 
door Gaïilea, PAeniciè', Sy
rië,' den berg Libanon enz. 
In het vierde eindelijk 
spreekt hy over de zeden, j 
gebruiken en den Godsdienst 
dier volken , ' welke hij be
zocht heeft. ' De menigvul
dige uitgaven Van dit werk 
schenen aan hetzelve eene 
zekere verdienste toeteken-
nen; indien men echter 
BoüiitAYB - I.E - Goux, een' 
anderen reiziger wil geloo-
v«n, wemelt hetzelve van 
gtfova fouten, die geen groot 

denkbeeld, van de bekwaam
heid en oordeelkunde des 
schrijvers geven. Er moet 
desniettegenstaande iets in 
geweest zijn , dat de nieuws
gierigheid prikkelde. 

BOUCHER ( G m u g ) , eenf 
Jesuit, in 1576, in Artois 
geboren» begaf zich-in 1598 
onder de maatschappij, en 
maakte zich-bij deaelvejdoor 
zij ne Godgeleerd e kun d e» 
en zijne predikajiëh beroemd. 
Na in 1616 zijne gelofte te 
hebben afgelegd, maakte men 
gebruik .van zijne dienst, 
in het bestuur der orde. 
Hij was gedurende tien ja.*-
ren Rector van het Gollegie 
van Bethune, en gedurende 
zes jaren van dat van Luik. 
Hij had byna al de groote 
geschied- en tïjdrekenkunT 
dige werken gelezen, en 
was de wetenschap der jaar-
tallen in een en hoogen graad 
meester. Hij onderscheidde 
zich niet naader door zynd 
godsvrucht, en door zyne. 
naauwgezetheid, om al de 
pligten van den religieuze» 
staat te , vervullen. In de» 
gevorderdsten ouderdom kon 
niets hem bewegen, eenige 
verzachtingen te gebruiken i 
hij overleed te Doornik, 
den 8 Maart 1665, in den 
ouderdom van 89 jaren. 
Men heeft van hem: 1.° 
Disputationem Mstoricam, 
de primus Tungorum, seu 
Leodiensium episcopis, cum 
chronologia posterioriim-, 
Luik? Wt2i in 4.» H« 
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fceweert in dit werk, dat er 
nooit geen Bisschop te Maas-
tricht is geweest. — 2,° 
Annotatio chronologica re
gum Francorum Merovwdi-
orum. Dit werk en het vo
rige komen in de verzame
ling der Bisschoppen van 
Luik, door CHAPEAUVILLE 
voor. —- 3.° Chronographim 
Mstorice leodienHs postêi"i-
orum episcoporwm adSitis 
Romcmorum pontificum et 
regum francioe tabulis, huik, 
ixiet de Luiksche schrijvers,, 
<loor CHAPEAUVILLE in het 
liet licht gegeven.— 4.° 
GnÊGonrvs turonensis, am-
jplissimis notis illustratus. 
— 5.° Commentarium in 
Victorii Aquitani canonem 
paschalem, quo cycli pas-' 
chales Veterum exponuntur, 
•verus Canisri passionis, 
dies eniiiur et docïrina tem-
porum traditur, Antwerpen, 
PLANTON, 1633, in fol. — 
6.° Belgium ecclesiasticum 
romanum et civile, in quo 
hiSloria occidentalis uni-
•vetsa coniinetur, a fine 
Commentariorum Casaris, 
ttd- annum CÏiristi vulga~ 
rem 511 , dat is tot de»tijd 
van CLOVIS of CLODOVEUS , 
Luik, 1655, in fol. Het 
moest gevolgd worden door 
liet Belgium gallicum, dat 
»ieh tot KAREL den Kale 
^ hebben uitgestrekt. Dit 
$*êf®t i s ™ handschrift 
J». «••abBotheek der Jesui-
ten van: l>0Ornik gebleVen. 

te Parijs in 1750 geboren, 
was de zoon van ANTONIUS 
GASPARD BOUCHER D'ARGIS; 
eerst advokaat zijnde, werd 
hij in 1772 met den post van 
raadsheer bijderegtbankhet 
Chatelet, benoemd. In 17T0 
tot burgerlijk luitenant in 
de plaats van TALON , die 
zijn. ontslag gevraagd hady 
benoemd , wwgarde hij diea 
post, wijl -. hij zich tot k 
waarneming van denzelven, 
in zulke moeijelijke omstan
digheden, onbekwaam reken
de. Toen men de zaak van 
de onlusten van den 5 en fi 
October 1789 voor het CM-
tëlet:bragt, werd BOUCHEB 
D'ARGIS als rapporteur be
noemd., en bezat heldhafti-
gen moed genoeg, om Mi-
RABEAU , en den hertog van 
Orleans, als de voornaam
ste bewerkers der ongere
geldheden aan te klagen, 
eenigen tijd daarna klaagde 
hij de oproerige bladen val 
MARAT aan. Een dergelij» 
gedrag had het gevolg, het
welk in dergelijke omstan
digheden, steeds de bewij
zen van trouw aan de goede 
grondbeginselen volgde; Boü; 
WIER D'ARGIS werd in deabdij 
opgesloten, en den 23 JuJj) 
1794 door de revolutionai
re regtbank ten dood veroor
deeld. Een bekwaam regts; 
geleerde zijnde, heeft H 
verscheidene geachte tfer* 
ken in het licht gegev«B> 
onder welke men voorname
lijk telt: 1-° Lettre ««» 
magistmt de Paris a unftW 
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gistrat de province, sur Ie J 
droit romain et la maniere, 
doni on Venseigne enFran-
ce (Brief van eenen over-
heidspersooh van Pary's, 
aan eenen overkeidspërsoon 
ten platten lande, over het 
Romeinsche regt, en over 
de wijze , waarop Hetzelve 
in Frankrijk onderwezen 
wordt), Parijs, 1782, in 
I2,mo — 2° Observations 
sur les lois crimineltes de 
Frame (Aanmerkingen over 
de criminele wetten van 
Frankrijk),, 1788, in 8.™ 
r— 3.° De l'éducatiön des 
Souverains ou des princes 
destinés & Vêtre {Over dé 
opvoeding der Vorsten of 
der Prinsen, bestemd om 
Zfilks te worden), 1783, 
in 8.vó —. 4.° Bienfaisance 
de fhrdre judiciaire QVel-
dadi'gJièid der regterlijke 
èagt),. 1786, in 8,vo Boü-
CHER D'ARGIS verdedigt in 
dit werk de noodzakelijk
heid , om aa» d# mamemJkos-
felooze verdedigers te ge
ven , en de gevangenen scha
deloos te stellen, wier be
schuldiging onregtvaardig 
was, en die daarom zijn 
vrijgesproken. 7 - 5.6 Re* 
cueil d'ordónnances (Verza
meling van ordonnantiën), 
18 .Dl.» in 12.»"> Hij heeft 
daarenboven met zijnen va
der medegewerkt aan de 
Verhandeling over de voor-
regten enz., in Frankrijk 
aan elke waardigheid ver-
landen , later door de Hee-

V. DEEL. 1 

ren GUVOT en MERLIN uit
gegeven. 

BoUCHERAT (LoDEWHK) , 
kanselier van Frankrijk, 
en in, 1685 zegelbëwaarder, 
volgde in heide waardighe
den den kanselier I E T E £ -
MER op. Met 'eer overla
den , overleed hij in 1699 
in den ouderdoni van 83 
jaren. Hij was de zoon van 
JoANNES BoUCHERAT, reïl t^ 
meester uit eene Van Tróyes 
oorspronkelijke familie. Zij 
onderscheidden zich beide 
in hunne bedieningen. Hij 
had tot de rekwestmeesters 
behoord, welke de koning 
in den raad. had'beroemen, 
bestemd, om de regterlijke 
magt te hervormen} een 
raad, waaruit bevelen vol 
wijsheid en oordeel zijn 
voortgekomen. , 

BOÜCHET (JOANNES), eelt 
prokureur te Poitiers, zij
ne geboortestad, in 1476 
geboren, en in 1550 over
leden, heeft zich bekend 
gemaakt door zijne Annales 
d' Aquitaine (Jaarboeken Man 
Aquitanië), die mei het 
jaar 1535 ophouden, Parijs 
1537, infol.? vervolgd door 
ABRAHAM MOUNÏN, Poitiers 
1644, in foï. Deze geschie
denis moet veeleer als eene 
geschiedenis van Frankrijk 
dan als eene bijzondere ge
schiedenis van Aquitanië 
beschouwd worden; dezelve 
bevat eenige zeldzame stuk-
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ken. Hij is ook door eenige 
zedelijke dichtstukken be
kend; het zonderlingste 
draagt den titel van Ie Cha-
pelet des Princès {de Bo-
zêkrans derVorsten), voor-
konlende in zijne Opuscii-
ïes, 1525 V in 4. t 0 Hetzelve 
bestaat uit vijf tienregelige 
gedichten, en eene ballade 
aan het einde van elÊ JieiP 
tal. De schrijver" geetï er 
de deugden in op, waar
mede de Vorsten moeten 
versierd zijn, en de gebre
ken , welke zij moeten ver
mijden. Deze Rbzekrans is 
aan KAREI. DE LA TRIMOUIIJJE 
opgedragen. . De 19 eerste 
dichtregels beginnen met 
eene der letters van den 
naam van dien Heer. Nog 
hééft men Tan hem : 1.°, 
Histoire Chronique de CLO-
XAIHE l . e r , ei de sainté 
RADEGOXDE , son épouse,. 
(Kronijh. - Geschiedenis van 
CLOTABITTS I . , en van de 
Tieïïige BADEGONJOA , zijne 
echtgenoote) JPoitiers 1527, 
in 4.w—- 2.°. 'Histoire de 
Lorris BELA TMMOVILLE, 
dit Ï0 ckevaïier sans peur 
{Geschiedenis van LODM^ 
WIJK DE LA TRIMOVILLE , 
"bijgenaamd den onversaagde 
ridder) Parijs 1527, in4. t 0 

— 3.° hes anciennes etmo-
dernes génêalogiès des Bois 
do ^<««ce, leurs epitaphes 
et tMgtës, atecles sommai-
res dèténrs ffestes {De oude 
en nUnibère aeslachtresis-
ters <fe*Mnmgen van 
•FranAnjh, hthm graf-

schriften en beeldfenisien 
met eenen korten inhoud 
hunner daden), Parijs 1541, 
in fol. — 4.° Les triomphes 
de ia nolle et amoureuse 
Dame {De zegepralen der 
edele en verliefde Dame), 
1537, in 8.vo enz, Men 
vindt eene uitgebreidere lijst 
der tajryke werken van Jo;? 
ANNES BöücfltfiT, in het W 

; deel der Mémoires van Pa* 
ter' NICEUON. 

' BOUCHET ( WMAEM) , Heet 
van Brocöurt, was eenboek-
verkooper, doch werd in 1,584,. 
te JPoitiers tot regter in de 
regtbank van koophandel be
noemd , hetwelk hem gele
genheid verschafte om aan 
de kooplieden dier stad het 
eerste deel zijner Séréesóy-
tedragerf, redevoeringen vol 
snakerijen en beuzelachtige 
schertserijen, welke hy voor
onderstelt gehouden te zijn» 
door personen, welke den 
avond te zamen doorbragten. 
Toen het 3e deel zijner•8é' 
rees in 1607 in het hef 
verscheen, was hij reeds 
overleden. Dezelve zijn te 
Parijs in 1608 m 3 Dl.» 
in l"2.ino.. herdruk** 

BOUCHET (JOANNES DU), 
raadsheer, hofmeester <J» 
konings v&nFrankrijk ,na 

der zijner orde, geschied
schrijver en geslachtwj» 
naar, in 1684, in den o" 
derdom van 85 jaren «ver 
leden, heeft eenige werKen 
vol geleerde naspóringen »»" 
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gelaten. Deze zijn: L° j&a 
véritable origine de la 2me 

et 3me Ugnêe de la mai,son 
de France, {De ware oor
sprong van het 2e en 3 e 

geslacht van het Franeche 
/mis)) Parijs 1646, in fol. 
Dit werk is in 2 Deelen 
verdeeld. Het eerste han
delt over de nakomeling
schap van FERREOLUS en 
het huwelijk van ANSBERTUS 
en BLITILDA: hetzelve is 
door LODEWIJK CHANTEREAU 
LE FÈVRE wederlegd. Het 
2e handelt over de nakome
lingschap van CHILDEBRAND , 
hertog en graaf, zoon van 
PIPÏN ï . , hertog van An-
strasië of Oost-Frankrijk, 
broeder van KAREL MARTEL 
tot aan koning LODEWIJK 
XIV. ~ 2.° Histoire gé-
toèalogiqm de la maison de 
Courtenay {Genealogische 
geschiedenis van het huis 
van Courtenay), Parij s i 660, 
in fol 3.° Table fiétiéa-
logique dèf eoiïifès d'An* 
vergne (Oeslachtregisterder 
graven van Auvergne), Pa
rijs 1665, in fol. — 4.° 
Talie généalogique des com-
tes de LA MARCBE (Ge-
•slachtregister der graven 
van X,A MABCHE) Parijs 
1682, in fol. ; ... 

BoUCHEÏJL (JÓANNES JoZEP), 
een kundig regtsgeleerde, 
te Dorat, in het Fransche 
Departement Haute-Vienne, 
in 1720 overleden, is de 
schrijver van een goed Com-11 

mentarium, op de landsreg-
ten van Poitou, 1727", 2 
Dl.n in fol.; en eener Ver
handeling over de overeen
komsten in de erfopvolgin
gen j in .4.w 

BoUMCAUT (JoANNES LÈ 
MAINGRE DE), maarschalk 
van Frankrijk, graaf van 
Beaufort, en burggraaf van 
Turenne, door zijn huwe
lij k met ANTOINETTA , eenige 
dochter en. erfgename, van 
RAIMUNDUS DE BEAUFORT, 
burggraaf van Turenne, 
koos reeds in den ouderdom 
van 10 jaren de loopbaan 
der wapenen. Hij streed 
aan de zijde van KAREL VI.., 
wiens edelknaap hij in 1382 
in den slag van Rosebec-
was. Daags voor dien slag 
werd hij door dien vorst 
tot ridder geslagen. Daar; 
de Gfenuezen zich aan hefc 
juk wilden onttrekken van 
Ĵ AïMSES GATJEAS VlSCONTÏ» 
Heer van Milane, zoo zond 
hun KAREL VI. wiens hulp 
z\) hadden ingeroepen, Boti-
CICOUT. De stad was aan 
de woede der factiën over
gegeven; men hoorde niets 
dan van moorden en rooven. 
BoucicAUT was tot gestren
ge maatregelen genoodzaakt. 
Hij strafte de voornaamste 
bewerkers der ongeregeld
heden , en liet twee kastee-
len bouwen, om de andere 
te beteugelen. Gedurende 
10 jaren, welke BODCICAUT 
regeerde, genootGemet ee-

2 . • 
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ne volmaakte rust. Daar 
hij verpligt was geweest, 
zich in 1409 te verwijde
ren , zoo vermoordde de Gfe-
nuezen het Fransche garni
zoen \ en BouciCAtiai was 
genoodzaakt naar Frankrijk 
terugtekeerên. Hij onder
scheidde zich vervolgens te
gen de Turken, Venetiaaeu 
en Engeïschen^ JBÖ^güdin 
den slag van Azincourt., in 
1415, tegen zijöetf raad ge
leverd , gevangen genomen; 
naar Engeland gevoerd, o-
verleed hij aldaar in, 1421. 
Hij was een Ivriénd der dich
ters en kweekte zslf de dicht
kunde aan. 

BoUCQUET (:J0ANNES), ' t e 
hier in de provincie Ant
werpen gehoren, behoorde 
tot da orde der predikheer-
ten , was doctor in de god
geleerdheid, Prioor des 
kloosters zijner orde te Ant
werpen, te Jperen en te 
Keulen, en provinciaal der 
Nederlanden» . Hij heeft de 
uitgave bezorgd der beide 
volgende werken: JoffANNis 
ffiajEn de Refórmatione 
JReL Hbri tres. —*- Dispu-
iatio fleJmaginibus CATMS-
nwJE SÉiSENsiSi, Anctore 
VlNCENTlO JUSTWIAXO. 

• *BOÜDART ( JACÖB üs ) , in 
l eaa , te BincAe of Bim in 
^«uJa!f!V*ncie Henegouwen 

gaal vaa" d e ^ PIETERS-
kerk te WMii^ %iIT \ 
txoclgeleerdketd iït h&t l i U 

gegeven, Leuven, 1706,6 
dl." in 8.vo — fyjssel, 
1710, 2 dl.» in 4.w, die 
tegenwoordig weinig wordt 
geraadpleegd. Men beweert, 
dat er eenige grondstellin
gen in zijn, die met de ver
oordeelde, dwalingen over
eenkomen . Hij overleed te 
Rpsgel J e n 4 November 
1702* na een groot aantal 
beurzen gesticht, en daar
door aan een groot aantal 
behoeftige scholieren, hel 
studeren gemakkelijk ge* 
maakt te hebben» 

BOÜDET (CfcAuöius)» een 
Regulier Kanonik te hyon 
geboren, besteedde zijnen 
tijd aan de zamenstelling 
van stichtelijke werken* Hij 
is de schrijver van het 'Le
ven van den Weer J>M BjBRr 
NBX, Bisschop van Genevé, 
1751. — Reeds in 1744 had 
hij in het Fransch vertaald, 
en in het licht gegeven» hét 
uitmuntende werk van SEÖ-
WERX , Over de ware wijs-
/teid. Ook heeft men hem 
de vertaling in het Fransch 
4er Latijnsche Verhandeling 
van L E ROÏ tegen J. J. RoüS* 
SEAU te -danken. Déze re
ligieus overleed den ;25 De
cember 1.774. 

, BOÜDET (JOZEF MARIA) t 
een geleerde Benedictijn0" 
van de Congregatie van ««» 
H. MAURÜS, werd te RoeM' 

fort in Aunis in het begin 
der achttiende eeuw ge»?" 
ren. kust voor de studie 
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«n eene godvruchtige opvoe
ding, deden hem besluiten 
het kloosterleven te omhel
zen. Hij koos tot de uit
voering van dat voornemen 
de abdij van Vendóme, en 
legde aldaar den, 19 Februa
r i 1726 zijne geloften af. 
Na zijne volbragte studiën, 
naar de abdij van JYotre Dame 
de Saintes gezonden zijnde» 
ontwierp hij aldaar het plan, 
.om de Geschiedenis van Poi-
tou te schrijven. De hand
vesten dier abdij boden hem 
daartoe talrijke bouwstoffen 
aan ,* welke hij moest opspo
ren. Hij begaf zich aan het 
werk, verzamelde de stuk
ken, bragt dezelve in orde, 
en vertaalde ze in het 
Fransch. De dood, die hem 
in den bloei zijner jaren ver
raste , belette hem, dit werk 
te voltooijen. Hij overleed 
den 1 Januarij 1743, in de 
Abdij van den heiligen CY-
PRIANUS te Porders, in wel
ke hij ziök begeven had, 
om zijne naspöringen te kun
nen voortzetten. 

BOUDET (JOANNES PETRUS) , 
in 1748 te Reims geboren 
en in 1828 overleden, ho
norair lid der koninklijke 
akademie van geneeskunde, 
begon met in zijne geboorte
stad eenen bijzonderen leer
stoel, der op de kunsten toer 
gepaste scheikunde te be-
kleeden. Tijdens de Fran-
sche omwenteling werd hij 
in 1793 door het Comité van 

H 

algemeene welzijn naar de 
Oostelijke departementen ge
zonden ,- om aldaar de uit
trekking van het salpeter ett 
de vervaardiging van het 
buskruid te onderzoeken. 
Hij was als hoofdapothekar, 
bij de Commissie van kuns
ten en wetenschappen van 
de togt naar Mgypte ver
bonden , en had onder JKLE-
BER , het oppertoezigt der 
geneesmiddelen van de ma
rine.. Te Parijs jerugge- : 
keerd, bekleedde hij eeni-
gen tijd den post van hoofd-
artsenij bereid er- bij ; het ge-r 
sticht la C/iariié, werd van 
daar weggenomen, om eerste 
apothekar, bij het veldlegér 
van Brugge te worden, her
nam zijne bedieningen bij 
la Charité, na de veldtog-
ten van Oostenrijk en Pruis-
sen mede gemaakt te heb
ben , en legde dezelve n» 
verloop van eenige jaren ge
heel en al neder. Behalve 
een Verhandeling over dë 
phosphorüs•, Parys, 1815, 
in 4. ï 0 , en eeri Verslag over 
de kunst van hetglasmaken 
in Egypte ontslaan, 1824 » 
in 8.v°, heeft BOUDET ver
schillende stukken in de 
Journaiix dé -pliarniacie 
{Dagbladen voor- de artse-
ïiijbereidkundë) enz. 4-Qen 
drukken. 

BOUDEWIJN of BALDUINUS , 
I . , Koning van Jeruzalem, 
volgde zijnen broeder, Gfo-
DEFBIED VAN BOUILLON, r&ax 

3 
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Palestina, alwaar hij in 
het bezit geraakte van het 
vorstendom Edessa. Hij 
werd na zijnen broeder in 
het jaar 1100 op den troon 
geplaatst. In 1104 nam hij 
na eene belegering van 20 
maanden, dë stad Accon in; 
maar hij werd later zelf in 
JRama belegerd, dat vero
verd werd, en waarhff •*** 
hem vele jmaft*»s'"ft«PMe-«om 
aan zijne vijanden te ont
snappen. Hij overleed in 
1118. 

JBOUDEWÏJNH., volgde zij
nen neef BOUDEWIJN I. in 
het graafschap Edessa en 
daarna in het koningrijk 
Jeruzalem op. Hij onder
scheidde" zich onder de dap
perste kruisvaarders door 
trekken, die zijnen naam, 
«n den schepter, 'dien hij 
droeg, Waardig waren; hij 
tvas , bij' het beleg van Je
ruzalem een der eerste, die 
in de ;stad vielen.. Naau-
.welijks had hij den troon 
hestegen of de Turken gin
gen op Anlïocïiië los; hij 
snelde derwaarts, verloeg 
•dezelve, en kwam int.zijne 
hoofdstad terug, die even
zeer door de vijanden ver
ontrust., ook zijne tegen
woordigheid behoefde. Na 
de rust hersteld te hebben, 
plïfistste hij zich andermaal 
aatt JW-hoofd zijner benden, 
om «te^eeds zoo roemrijk 

S 3 ^ f e 8 ^ i verdelgen; fc0 %^ d y 

R Jordaan, ontmoet de Tm> 
ken , wordt op den. oogen-
bl ik , waarop hij zelf ging 
om het leger der ongeloo-
vigen te herkennen, onge
lukkiglijk door dezelve ge
vangen genomen. Bij ditbe-
i-igt zijn de inwoners van 
Jeruzalem verslagen en hun
ne vijanden juichen; de Sy-
riërs en d^JSgyptischeSar» 
racenen, maken van dé gun
stige gelegenheid gebruik) 
om aan het muiten te slaan* 
dezelve worden teruggedre
ven. JoSSEMNÜS DE ColTO" 
TENAI ontsnapt uit zijne ge
vangenis , plaatst zich aan 
het hoofd 'der Christenen, 
en hem gelukt het , BOWDE-
WMN te bevrjjden. Deze 
Vorst overleed in 1131, na 
eene twaalfjarige regering, 
zijn rijk nalatende aan Ftrx.-
co , Graaf van Af/jou, aan 
wien hij zijne oudste doch
ter MELISSENTA ten huwelijk 
had gegeven. 

BOUDEWIJN I I I . , opvolger 
van FULCO , koning van Je
ruzalem , heklom den troon 
in 1142, in den ouderdom 
van 13 jaren. De vijanden 
van den Christen -naam, 
maakten van de jeugdige ja
ren des Vorsten gebruik» 
om nieuwe pogingen in het 
werk te stellen, en het ge

jukte hun , zich van Edes» 
meester temaken. DeChrf*' 
tenen van het Westen, g6' 
voelden bij het herig*vm 

dat verlies , de oude geest
drift ia hunne harten ont* 
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waken, en zij snelden toe, 
om den jongen koning te 
ondersteunen en te wreken. 
De heilige BERNARDUS werk
te door zijne welsprekend
heid op eene vermogende 
wijze mede, om de geesten 
optewekken. LODEWIJIC VII* 
koning van Frankrijk , en 
KOENRAAD I I I . , keizer van 
Duitschlatid, namen zelve 
het kruis op en trokken aan 
de hoofden hunner legers. 
De Duitschers door de Grie
ken verraden, en door de 
Turken overrompeld, vielen 
grootendeels alvorens te Je
ruzalem te komen; deFran-
schen waren gelukkiger; 
soms overwonnen, meerma
len overwinnaars, vonden zij 
in de Sarracenen, slechts 
eenen zwakken hinderpaal 
tegen hunnen snellen togt. 
BOÜDEWIJN, door de beide 
Vorsten vergezeld, gingDa-
tnaskus belegeren, dat aan 
a\ **e pogingen der kruis
vaarders 4*gaauN0ft4 bood; 
terwijl deze, hetzij den hard-
nekkigen tegenstand der be
legerden moede, hetzij om 
de aanhoudende verraderijen, 
waarvan zij de slagtoffers 
waren, BOÜDEWIJN, in den 
strijd met vermogende en 
geduchte vijanden gewik
keld , verlieten. Deze trou
weloosheid benam hem den 
jnoed niet; op eene dappere 
wijze keerde hij alle aanval
len af, maakte zich van As-
calon meester, en overleed 
aan vergif den 23 Februari] 
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1163, in den ouderdom van 
33 jaren. Hij liet geene 
kinderen na, maar werd 
door zijn' broeder ALMERICH 
of AMAURY I . opgevolgd. 

BOÜDEWIJN IV . , zoon van 
ALMERICH I . , koning van 
Jeruzalem, volgde hem in 
1173 op den troon. Nog al 
te jong zijnde, om zich aan 
het hoofd van het bestuur te 

Ïlaatsen, werd RAYMUNDUS 
IL, Graaf van Tripoli, ge

durende deszelfs minderja
righeid tot regent benoemd. 
De geschiedenis " verhaalt, 
dat hij zeer zwak van ge
stel , en aan aanmerkelijke 
kwalen, zoo al bijv. de me-
laatschhéid, onderworpen, 
was. De verdeeldheden en 
onlusten , die gewoonlijk de 
regentschappen vergezellen, 
verontrustten ook het ko
ningrijk Jeruzalem, en SA-
'i«ADiN of SALAHEDDIN maak
te van deze omstandigheden 

l geWwik, om, na Egypte 
verlaten te hebben, in Pa
lestina doortedringen. Bötr-
DEWMN , ïntuaschen meer
derjarig geworden, trok hem 
te gemoet, versloeg hem» 
noodzaakte hem den aftogt 
te kiezen, en vervolgde hem 
lot aan de oevers'des iVf/T*. 
Maar de trofsche SALADIN 
beschouwde zich daarom jniei 
al» overwonnen; kort daar» 
na nam h(j de wapenen we
der op, trok op nieuw op 
Palestina los, en hakte het 
Christen - leger in de pan* 

4 
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dat hij aan de boorden der 
Jordaan ontmoette. BOÜDE
WIJN zag zich genoodzaakt 
eenen stilstand van wapenen 
te verzoeken*, dien hij ech
ter duur met goud moest be
talen , en die door den bar
baar zonder schroom geschon
den werd. Onder zijne zwak
heden gebukt, kon hij zij
nen gedachten vijand h»t 
hoofd niet foiedmjHtof koos 
dus OviDO VAN LüSIGNAN 
zijn' schoonbroedér, om hem 
aan het hoofd des legers te 
vervangen. De onbekwame 
en bloohartige IMSIGNA'N , 
kon het vertrouwen der 
krijgsbenden niet verwer? 
ven, verloor alles door zij
ne traagheid, én „zag" zich 
genoodzaakt^ het bèvelheb-
berschap' weder 'in 'handen 
van RAYMÜNDUS te stellen, 
die in zuïke benarde om
standigheden te Iaat kwam. 
Men verkreeg eert nieuwen 
stilstand van wapenen, en 
daarop overleed BOÜDEWIJN 

IV. in 1186, zijnen staat 
aan Binnenlandsche beroer
ten, en aan oorlogen met 
vreemdelingen ter prooi na-
lattsnde. — BDnnEwust V . , 
een zoon van SrBYiiA, zij
ne zuster, volgde hem op ', 
en overleed na zeven maan
den geregeerd te hebben. 
Ee*» jaar daarna maakte SA-
S S S E ! * * weester van Je-

— Zie BAL-PTJINUS, 

^ BOÜDEWIJN I . , met den 
ijzeren arm, eerste Graaf 
van Vlaanderen, ia 863. De
ze was in 862 gehuwd met 
JUDITH, eene dochter van 
keizer den 'KABEL de Kale, 
met welke hij Vlaanderen 
ten huwelijk kreeg, dat door 
zijne nakomelingen erfelijk 
bezeten is. — BOUÖEWUNIL/ 
bijgenaamd de JSJale, volgde 
zijn vader in 880, in het 
bestuur van het Graafschap 
Vlaanderen óp , met uitzon* 
dering echter Van Kdmertjl, 
dat aan zijn'broeder RiroojtP 
ten deel viel. Hij overleed 
in 918 .— BOUDEVVIJN lil-» 
bijgenaamd de Jonge, zoon 
van ARNOLD, een kleinzoon 
van BOÜDEWIJN den Kale, 
regeerde met zijnen vader 
als vierde Graaf van Vldan-
dereni — BOÜDEWIJN IV. , 
met den Baard, zoon van 
ARNOLD den Jonge, werd in 
988 zesde Graaf van Vlaan
deren. Deze verzekerde aan 
Vlaanderen de Vier-Am* 
lachten, het land van Waas, 
èneenige Zeèutoscïie eifa®* 
den. Hij leefde tot in 1034. 

. — BOÜDEWIJN V-, de Goe
dertierene, volgde in 1034 
zijnen vader in het bestuur, 
en verkreeg van keizer HEN-
ïmnc• Hjf., het, land van 
Aalst en Doornik» Hij o-
verleed in 1067. —' BOÜDE
WIJN VI . , van Be f gen, zoon 
van den voorgaande, droeg 
den toenaam van 'Berg*!* 
naar de hoofdstad van tte' 
toegouwen, hem ten huwe
lijk aangebragt door BICHIW» 
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eenige dochter en erfgena-" 
me van REINIER Graaf van 
Henegouwen, door aankoop 
werd hij eigenaar van Qeerst-
lerge in Braèand. Hij over
leed in 1070, en stelde zij
nen' broeder ROBERT DE VRIES 
tot voogd over zijnen min
derjarigen zoon ARNOLD aan. 
—• BOUDEWIJN VIL, bijge
naamd Hapkens, de twaalf
de Graaf van Vlaanderen, 
was een zoon van ROBERT 
VAN JERUZALEM , en volgde 
zijn vader in 1111 op, en be
reikte slechts den ouderdom 
van 26 jaren, daar hij in 
1119reeds overleed. — BOU
DEWIJN VI I I . , bijgenaamd 
de Moedige, Graaf van Vlaan
deren , door zijn huwelijk 
metMARGARETBtA, eene doch
ter van JQIRK VAN DEN Erl-
ZAS, en de Ve van dien 
naam als Graaf van Hene
gouwen. Deze BOUDEWIJN 
huldigde in 1192 den Fran-
schen koning PHILIPPÜS AU
GUSTUS, wamt wtenhi j het 
land van Artois overgaf en 
overleed in December 1195. 
—- BOUDEWIJN I X . , Graaf 
van Vlaanderen en Henegou
wen.— Zie BALDUINUS I . , 
keizer van Jionstantinopel. 

BOUDEWIJN I.» graaf van 
Henegouwen. — Zie BOU
DEWIJN VI. graaf van Vlaan
deren. — BOUDEWIJN II . j 
van Jeruzalem, was de 
tweede zoon van BOUDEWIJN 
van Bergen. Hij werd met 
zijnen broeder ARNOLD , den 

I B . \ " 1 2 ' L ' 

20 Februarij 1071 door RO
BERT DE VRIES geslagen , . 
verloor later nog drie on
derscheidene veldslagen, en 
werd eindelijk in 1098 , op 
eene reis naar het Overzee-
schë vermoord. —- BOUDE-
WIJN I I I . , de zoon van IDA , 
graaf van Henegouwen, was 
een goed vorst, doch die 
zeer jong in 1120 overleed. 
— BOUDEWIJN IV. , detim-
nierziehe•"•, volgde, hoewel 
pas 12 jaren oud,' zijnen 
vader in 1120, in het be
stuur van Henegouwen op. 
Hij beteugelde de inwoners 
van Valenciennes, die aan 
het muiten waren geslagen , 
en hield eenen oorlog vol 
tegen DIRK'VAN DEN ELZAS j 
graaf van Vlaanderen, die * 
door verscheidene andere 
vorsten ondersteund werd. 
Hij overleed te Bergen in 
November 1170. — BOUDE
WIJN V . , graaf van Hene
gouwen. — Zie BOUDEWIJN 
VII I . , graaf van Vlaande
ren. 

BoUDEWUNS (MlCHAëjc), 
doctor in de geneeskunde, 
te Antwerpen geboi-en, h eeffc 
in zijne geboortestad eenen 
grooten roem verworven. Hij 
was bezoldigd geneesheer 
der stad en van het gast
huis der heilige EMZABBTH, 
en voorzitter van het colle-
gie der geneesheeren, en 
heeft geschreven, Venlila-
Irum medico - theologicum» 
Antwerpen, 1666j in 4 .w 
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Hetzelve is in twee deelen 
verdeeld. •" Het eerste bevat 
depligten der geneesheeren, 
het tweede de zieken. De 
onderwerpen worden er vol
gens de grondregels der 
Godgeleerdheid en genees
kunde in behandeld. Onder 
andere, ' vrij zonderlinge 
vraagstukken, onderzoekt 
Hien in hetzelve op eene 
ernstige w|J#, J^deugeneeST 
heeren God mogen bidden, 

penseel zijner werken. Hg 
leefde en stierf zeer arm. 
Het koninklijk Museum van 
Frankrijk bezit van hem 
eene uitmuntende schilderij 
voorstellende eene Visch' 
markt in eene Vlaamsche 
stad bij een "kanaal. BE-
CAMPS spreekt met zeer veel 
lof van dezen kunstenaar. 

zijn dat er,"vele' zieken _-,,.. 
Dit werk is vol geleerde 
aanmerkingen, doch die dikr 
werf het behandelde onder
werp vreemd zijn. BOÜDE-
WIJNS heeft deel jjehad aan 
de Pharmacia Antverpien-
sis 1660, in 4."> Nog heeft 
men van hem: Oblectamen 
tum fiigatorium temporis 
pro, infirmis',/ en eene ver
handeling Sancto LVCA me-
dicorum patrono. Hij over
leed aan een beroerte te 
Antwerpen, den 29 Ocfo-
her 1681. 

BOUBEWUNS (ANTONIÜS 
FRANCISCÜS), Landschaps
schilder , werd te Brussel 
in 1788 geboren. Hij werk
te langen tijd met FRANCIS
CÜS JBO0T of BAUT, zijnen 
vriend, die zeer sterk in 
hétminiatuurschïlderen was, 
en zich in de landschappen 
*»•* de beelden belast had, 
£2?*v. «r in moesten voor-

s c S a L B o ü D E m i N S onder-
doorW*fh v o , o r n a m e l i J k , 

*"•** '"*»•'. ...feet ;njn 

' BQUDWB. (RËNATUS) , weid 
te Trelly, bij Coutanceh 
alwaar het landgoed la Jont-
selinière gelegen i s , waar
van hij den naam droeg, 
geboren. In den ouderdom 
van drie jaren naar Manies-
sur-Seine gebragt, alwaar 
hjj eene moei had', bleef hij 
aldaar met de woon geves
tigd , trad niet in den echtj 
én overleed er in November 
1725y_in den ouderdom van 
90 jaren. Hij was een van 
die vroegrijpe geesten, die 
in den beginne alles schij
nen te weten, en nooit in 
den grond verstaan. In den 
ouderdom.van vijftien jaren 
verstondhij Latijn, Grielcsch, 
Spaansch,' en Vervaardigde 
JFranschè verzen; eerlang' 
verwierf hij van alles op
pervlakkige kennissen. Hij 
speelde op de luit, tëeken-
d e , schilderde, beoefende 
de geschiedenis, de spraak
kunst, de aardrijkskunde, 
en Schreef over de gedenk
penningen. Men zegt, daf 
hij dagelijks van 4' ure de« 
morgens, tot' twaalf n r e 

werkte, en dikwijls na het 
middagmaal genuttigd te 
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hebben, zijne studiën her
vatte. Hij weigerde het lid
maatschap der Akademie van 
Caen. Men heeft van hem 
eene Romeinsphe geschiede
nis, eene Verhandeling over 
de gedenkpenningen, , een e 
Beknopte geschiedenis van 
Frankrijk enz. Enkel zijne 
Romeinsche geschiedenis is 
gedrukt geworden. Men kan 
over zijne verzen oordeel en 
door zijn grafschrift, door 
hem zei ven het laatste jaar 
zijns levens vervaardigd; 
en waarvan het slot vol
maakt wel het Materialis-
mus uitdrukt, in hetwelk 
hij geleefd had; 

J'étais gentilhomme normand 
D'une antjque et pauvre no

blesse , 
Vivant de peu tranquillemeiit 
Dans une honorable paresse. 
Sans cesse Ie livre a la main, 
J'étais plus sërieux que triste; 
Moins Frangais que Grec et 

Romain; 
Antiquaire, arclnmédailliste; 
J étaw , poëte, historiën . . . . 

BOUDIER (PETRUS FRAN-
ÖISCUS) » een Benediktijner 
van de Congregatie van den 
heiligen MAURUS, was een 
der laatste algemeene over
sten derzelve» Hij was te 
'Coutances gehoren, en uit 
eene adellijke familie ge
sproten. Een ijverige vriend 
der regels zijnde, genoot hij 
een groot aanzien in zijne 
Congregatie, en had bij de
zelve alle bedieningen be
kleed. Hij was regulier abt, 
van den heiligen MARTIJSUS 

van Séez3 een der kloosters 
waarvan de inkomsten tot 
hem nog door geen leek ge
noten waren. Ofschoon BOU
DIER niets heeft doen druk
ken , moet hij echter onder 
de schrijvers der Congrega
tie worden geteld. Hij is 
de schrijver eener Geschie
denis der Abdij van Sint-
Vigor van Bayeux, en van 
eenige andere werken, . die 
in handschrift zijn gebleven, 
In 1722 had hij in de abdij 
van Juniseges zijne gelofte 
afgelegd, en was in ,1770 
tot algemeen Overste ver
kozen. Men vindt niet op-
geteekend in welk jaar hij 
overleden is. 

BoUDÏEH BE "VllLEOTERT 
(PETRUS JOZEF) , een neef 
van RENATÜS BOUDIER, te 
Parijs in 1716 geboren. Hij 
Was advokaat bij het Parle
ment, en oefende, de be
diening van zijnen stand met 
veel $ver ©n roem uit. Hij 
heeft een groot aantal wer
ken geschrevene \,° Abrégè 
historique et généalogique 
de la maison de Seyssel 
(Beknopte geschiedenis en 

' geslachtregister van het huis 
van Seyssel), 1739, in 4.£» 
— 2.° Apologie de la fri-
volité {Verdediging der ij
delheid) 1740, in 12.»«> — 
3.° Rèjkxions sur quelqties 
vèritès importantes, atta-
quées dans plusieurs écrits 
de ce temps {Overwegingen 
over eenige gewigtige waar
heden i in verscheidene ge-
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schriften van dezen tijd 
aangerand), 1752, i n !2 .w 
— 4.° Examen philosophi-

' que del'homme (Wijsgeerig 
onderzoek over den mensch), 
1753, in 12.™ — ü°Exa
men, de la question pröpo-
posée sur l'utilitè des arts 
et des sciences {Onderzoek 

" van het vraagstuk over het 
nut der kunsten en weten- j 
schappen v&&rff**$»M) 1/53, 
in 12.mo — 6.° l'Ami des 
femmes ou la morale du 
seoce (De vriend der vrou
wen of de zedeleer van het 
vrouwelijkegeslacht)^ 17 58, 
in 12.1H0, J766, in 12.n"> 
1788 , in S.vo 1791, in8.vo 
Bij deze laatste uitgave heeft 
men de verhandeling over. 
de opvoeding der meisjes 
door FÊNJÉLON gevoegd. Dit 
werk, dat het beste is van 
al degene , welke de schrij
ver heeft zamengesteld, is 
in verschillende talen ver
tolkt. — 7.° Vlrrèligion 
dévoilêe, ou la philosophie 
de Vhonnéte homme (De 
ontstuiferde ongodsdienstig
heid, of de wijsbegeerte van 
den regtschapen man) 1774 
-~ 1779, *»• 12.ma —. S,° 
Jje Mouvel amideefemmes, 
(De nieuwe vriend der Vrou-
wen) 1779, in 8.vo — $.« 
Pensees pkilosophiques sur 
la nature, l'homme et la 
religion (tVijsgeerige ge
dachten over de natuur, 
den mensch en den gods
dienst) 1785^-1786, 4 Dl.n 
inlÖ.mo Deze man, die 
ïich door zijne bestendige 

aankleving aan de goede 
grondbeginselen, en zijn 
verklaarde afkeer van de 
grondbeginselen der heden-
daagsche wijsbegeerteonder-
scheidde, is in 1807, te -Pa-
rif s, hoogbejaard overleden. 

BOUDON (HENDRIK, MARIA) 
een godvruchtige geestélijto 
en groot-aartsdiaken te E' 
vreux, Werd te la 'Ilett to 
Picardië van brave, maai 
ongegoede ouders geboren. 
In dezen Vergeten staaf viel 
hem echter de eer-te beurt 
van door Mevrouw HBNRI* 
ETTE-van Frankrijk, eene 
dochter van HBNDEIK IV..en 
later koningin van Engeland, 
in .tegenwoordigheid van MA
RIA DÉ MEDICUS, en dé ko
ningin ANNA van Oostenrijk 
ten doop te worden gehou
den. Reeds in zijne kindsc> 
heid ontwikkelde de jonge 
BOUJOON den. gelukkigste» 
aanleg, en vooral éene groo> 
te neiging tot de godsvrucht-
In den ouderdom van 12ja' 
ren werd hij naaf Rómne» 
gezonden, óm er zijne eer
ste studiën te volbrengen. 
Zijn gedrag was aldaar zoo 
verstandig, ''zoo geregeld, 
dat hij aan zijne makkers 
toe een voorbeeld werd ge
steld, en dat hij het gein» 
smaakte, hetzelve door ve
len te zien nagevolgd. Toe» 
hij zijne humaniora had vol' 
bragt, kwam hij te Parij* > 
om er zijne wijsbegeerte en 
godgeleerdheid te volbren
gen. Er tot Priester getfJJ* 

k 
I 

Ut 
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zijnde', stond FKANCISCÜS DE 
LAVAL, toenmaals aartsdia
ken , van Evreux en later 
Bisschop van Qitêbec > hem 
zijn aartsdiakonaat af. Bou-
DON bepaalde er zich niet 
toe, om de pligten Van den-
zelvenmet naauwgezetheid 
vyaartenemen, hij voegde er 
nog bij de predikatie, het; 
gewetensbestier, en .zelfs 
het iverk der zendingen, 
niet alleen in het Bisdom, 
maar daarenboven in ver
scheidene r .gewesten \xaa. 
lirankrijt. Hij bragt op;de-, 
Ze wijze zijne' dflgen in de 
oefeningen van een heilig en 
boetvaardig leven,, en in 
aanhoudende oefeningen ee-
ner (Christelijke liefdadig
heid; door. • Pij overleed - te 
Evreux ' iri het 79«ste -jaar 
yan zijnen ouderdom. . COL-
lET heeft zijn lieven be
schreven» 2. dl.", inl2.mo} 
1754. BOUDON hfeeft een groot 
aantal geestelijke werken 
nagelaten. ;S55» Mw^Teor-
naamste titels derzelve: 1,° 
Dieu,. seftl, ou Ie saint es-
clavage de Tadmirable mère 
de Dieu (God alleen, of de 
heilige slavernij der bewon* 
derens waardige moeder Gods) 
Parijs, 1674.,— 2.° Vie. 
cachée avec JESUS et Dieu 
(Verborgen leven met JJESVS 
en God), 1674 en 1691. — 
3;° Conduite de la divine 
providence (Leiding der god-
deUjke , Joorzienigheid), 
1678.;«- 4.° ha science et 
la pratique du Chrétien 
(De wetenschap en deqefe-

V',. Ï25 

ning des Christens) — en; 
een oneindig aantal andere. 
Al deze werken onderschei
den zich niet door de sier
lijkheid des stijls , maar de
zelve zijn stichtend, en boe
zemen godsvrucht in. Som
mige derzelve worden nog 
zeer gezocht, en dikwerf 
herdrukt. Men heeft er ee-
nigen zweem van Qjuietis-
mus in meenen te ontdek
ken; het is moeijelijk om 
eener vurige liefde, niet de 
•grenzen te doen overschre
den. Dan, wat hier ook van 
wezen, moge, ten tijde van 
BOUDON had de Kerk omtrent 
deze leer nog geene uitspraak 
gedaan, en zeker zou dezel
ve niemand bereid vaardiger 
nebben gevonden dan hem, 
om zich aan hare uitspraak 
te onderwerpen. 

BOUDOT (PAULUS), Bis
schop van Arras, in 1571 
te Morieau (Mortuis Aquis), 
een d.orp aan de Doiias, in het 
graafschap Bourgondiè' gebo
ren, volbragt zijne godge
leerde studiën te Parijs, en 
werd er tot doctor der Sor-
bonne bevorderd. Hij was in 
de Hebreeuwsche en Griek-
sche talen ervaren, en werd 
voor zeer geleerd gehouden. 
Hij beklom de voornaamste 
kansels van Parate, en pre
dikte met zoo veel roem, 
dat JOANNES RICHARDOT , Bis
schop van Arras, hem in 
zijn diocees zocht te lokken. 
BÏij benoemde BOUDBT tot 
officiaal, penitentiarius, en 
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gaf hem een kanonikaat. 
Toen BICHARDOT in 1609 op 
den Aartsbisschoppelijkén 
stoel van Kamerijk verplaatst 
werd, bewoog hij den abt 
BOÜDOT hein te volgen. Hij 
benoemde hem alstoen tot 
zijnen Groot-Vicaris , en na
dat hij voor hem van den . 
Paus den titel van Bisschop I 
•Van Chtilf(>dnni#in mnititmsl II 

|j de Bisschop overleed den 11 
November 1635. 

van Chalcedoniëinpartibus 
verzocht en vatiacegtfiF had, 
nam hij hem zelfs tot zijnen 
suffragaan. Zijn talent voor 
den kansel werd hem ander
maal voordeelig. De Aarts
hertog ALBERTUS en zijne 
gemalin ISABELLA, over zij
ne predikatiè'n voldaan, ko» 

' zen hem tot hunnen prediker, 
ën benoemden hem in 1618 
tot het Bisdom van Saint-
Otneu In 1626 werd hij 
naar dat van Arras verplaatst. 
Hij bestuurde deze beide di
ocesen met wijsheid en stich
ting. Deze geleerde prelaat 
heeft de volgende werken 
nagelaten : 1,° Summa t/ieo-
logica divi TltoMJE A&viM-
TIS recéhsita, Arras, in fol. 

— 2.è PylhagoricaMjinci* 
ANToifrr de Dóminis..... 
nova metempgychosis, Ant
werpen, in 4.£Ö — Z.° Ver
handeling over Ae^ Sacra
ment van i&eftvuardigheid, 
Pari/g, lê&l , inS.vo — 4,° 
Formule» ':' msitationes per 
ïotav*1 *üam dioscesim faci-
efidi®, Doiiai, 1627, in 8.vo 
— 5.° Catechismtls, sive 
forma doctrines Christiance 
pro dioscesi Alrebatensi, 

BOÜDOT (JOANNES) een be-
roemde boekverkooper, boek
drukker des konings van 
Frankrijk , lid der Akade-
mie. van wetenschappen, ia 
1706 overleden, heeft zich 
in de republiek der letter/ar 
eenen beroemden naam ge
maakt door zijn klein lid-
ty'nsck - Fransch - Woord» 
boek, waarvan de eerste#• 
gave in 1701 in het" licht 
verscheen. Dit Woorden
boek wordt in de coilegiè'n 
met regt het meeste gebruikt. 
Hetzelve; is uit een groot 
Woordenboek in 14 dl.»,in 
4.t° ontleend, waarvan hij 
ook de schrijver i s , doch 
dat in handschrift is geble-
ven. —- Zijn zoon JOANNEJ 
BOÜDOT, evenzeer een U' 
roemd boekverkooper en een 
kundig drukker, werd in 
1685 te Parij's geboren en 
overleed in 1754 in dezelfde 
stad; Zijne boekenkennis 
deed hem door de geleer
den nasporen, die zich op 
dit nuttige gedeelte der let
terkunde toelegden. Hij heeft 
beredeneerde Catalogussen 
opgemaakt van boekwerken» 
die hen» tot eer. verstrek
ken. 

**, im. De2e^ 1 tsu5sjr*sr.i3 

BOÜDOT (PETRUS JOANNES)» 
tweede zoon van den eersf" 
voorgaande, werd te Parf* 
in 1689 geboren, omhelsd 
nog zeer jong zijnde «e n 
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koninklijk Censor, en tolk -
secretaris, van het Iersch 
regiment Infanterie van LAL-
IV. Later aan de Biblio
theek des konings verbon
den, maakte hij gemeen
schappelijk met den Abt 
SELLIER de catalogus der-
zelve op, benevens die der 
Bibliotheek van den grooten 
raad. Gezamenlijk met L. , 
F . C. MARIN, heeft hij uit
gegeven: 1.° Bioïioihègue 
au ïhè&fre Frangais (Bi
bliotheek van Jièt Fransch 
tooneel) , Dresde (Parijs), 
1768, 3. dl.« in 8.vo flefc 
schijnt zeker, dat de hertog 
DE IA VALLIÈRE, aan wien 
men dit werk toeschreef, 
enkel aan de schrijvers, de 
uitgebreide verzameling van 
tponeelstukjes, welke hij in 
zijne rijke Bibliotheek ver-
eenigd had, heeft medege
deeld. __ 2.° JEsmi Msto-
ngue surl'Aquitaine(Ge-
s/chiedkvndige proeve over 
AquitaniS) irm; #*§*w££. 
3.° Examen des. oljections, 

faites è, l'Abrégé c/ironolo-
gique de Thistoire de Fran-
ce (Onderzoek der tegen
werpingen, der " beknopte 
tijdrekenkunde der geschie
denis van Frankrijk qe-
maükt) 1765 , in *8>o De
ze beknopte tijdrekenkunde 
is die van den president 
HÉNAÜLT. Een handschrift, 
bij den Abt BOUDOT gevon-
'den, en dat het gemelde 
stukje letterlijk bevatte, 
zou ons bijna bewegen, om I 
te gelooven, dat hij groot« 

.aandeel aan de zaraensteï-
ling van hetzelve heeft ge
had, dat echter geheel en 
al aan den voorzitter H É 
NAULT wordt toegeschreven. 
Het vuur en de naauwkeu-
righeid, met welke de eer--
ste dit zelfde werk ïn zijn 
Onderzoek enz. verdedigt, 
schijnen zoodanig een ge
voelen te bevestigen. Hefc 
is "ook dat van den steller 
van het artikel BOUDOT (PE
TRUS JOANNES) in de Bio-
graphie nniverselle / maar 
hetzelve wordt bondig we-* 
derlegd, in het artikel H É 
NAULT van hetzelfde werk, 
én zijne Beknopte tijdre
kenkunde enz. zal hem blij
ven toebehooren. De Abt 

I BOUDOT was de Compilator 
van de Mélanges d'itne 
grande bïbliothèque (Men
gelingen uit eene groole 
bibliotheek) door den mark
graaf' DE PAUMÏ in 70 dee-
len /uitgegeven, Partj's 1779 
— lts®. Deze geleerde 
geestelijke was een even 
zoo naauwkeurige als be
kwame kenner van boeken 
en handschriften. Zijne uit
gebreide kundigheden, en 
zijn edel karakter verschaf
ten hem Vermogende be
schermers. Hij stond met 
de Voornaamste letterkundi
gen in betrekking, en hij 
was de correspondent van 
STANISLAU» , koning van Po
len, toen de vorst teLitne-
ville, verre van een en troon 
verwijderd, die hem niet 
dan onlusten en gevaren had 
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aangeboden, stille genoe
gens kwam smaken. De Abt 
Boupóï had eene nieuwe 
volledige Vertaling ( in het 
Fransch) der werken van 
HORATIÜS in gereedheid ge-
bragt, toen hij den 6 Sep
tember 1771 door den dood 
werd verrast. 

BoUETTE DE BiEMETB , . ( J A - Ij 
COBA)/ïn r 6 I S i i i t * e « e a d e l - | 
lijke familie geboren, nam n 

in den ouderdom Van 11 j a i 
xen den Benediktijner slui-
je r aan, in de abdij der H. 
Drieëenheïd te Caen. Toen 
de - hertogin * van 'fflëcklen*. 
burg-, het plan had gevormd," 
om te Chatilïoneen gesticht 
van Benediktijner nonnen, 
van het heilig Sacrament 
op te rigtens .verkoos zij 
daartoe moeder BÖÜETTE. 
Deze heilige religieuze, die 
in de Drieëenheid priorin 
Was geweest, verkoos om 
té Chètillon nieuwelinge te 
zijn. Zij was als toen 60 ja*' 
ren oud. De abdijen, wel
ke men haar aanbood, kon
den haar niet doen beslui
ten ,' hare nieuwe woning te 
verlaten. Zij overleed in 
dezelve in den geur van hei
ligheid in 1696. Men heeft 
van haar 1.° Vannèe bene
dictine (Hetbenedicti/nscRe 
jaar) 7 . dl.« in 4.to — 2«° 
etages de phisieurs person-
^kiltnstres en pïétê des 
3 g ^ s fècles (Lofreden 

n^$?heidene in dé taat-
Kïi^Nf. &unne fföds-

£>mwe?i) 

ste v§ 
vrucht 

2 dl.n in 4.to — 3.° Vies 
des Saints (Levensbeschrij
vingen der Heiligen) 2 dl.» 
in fol. Er komen eenige 
fabelen in voor, die in eene 
vrouw en in eene non kun
nen Vergeven worden; inaar 
deze werken zijn voor het 
overige met zuiverheid CB 
sierlijkheid geschreven, die 
men niet had kunnen vet- t 
wachten van eene maagd» 
die haar geheele leven ir 
godvruchtige oefeningen U 
doorgebragt. ' . ' 

BOUPLERS (EipDEJnrjruE)) 
in 1534; uit eene oude Pi-, 
cardijnsche familie geboren , 
werd, Om zijne kracfit, wel
ke die van MiLo CRÓTONIEN'-
Sis evenaarde Ze. Jtobpsü 
(dê Kloeke) bijgêna^Bidt 
zijne snelheid in hetibope» 
en zijne vlugheid,/ war» 
volgens hét berigt van J> 
SEI. en MoBi.iÈRB,_nietBiiiJ' 
der verbazen d. Deze schrij
vers doen hem een gr"0' 
einde: wegs een paard op 
zijne armen "dragen, en een 
ander op eenen afstand van 
twee honderd schreden voor
uit loopen. , In den ouder
dom van 19 jaren sneuvel
de hij bij het beleg, van 
Pont sur Yome,, waarbij 
Kij in het regiment van 
ENGHIEN als standaarddrager 
diende» 

BOUFIERS (LOJDEWIIKF^* 
CISCUS DE) , pair en «n*V 
schalk van Frankrijk «*£ 
familie van den voorgaat» 
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werd in 1644 geboren. Daar 
zijn aanleg voor de krijgs
kunde zich reeds vroegtij
dig ontwikkelde werd hij in 
1669 tot colonel van een dra
gonder-regiment verkozen. 
Aan het hoofd van dat corps, 
onderscheidde hij zich onder 
den maarschalk DE CRÉQUI 
en onder TURENNE. Inden 
slag van Woerden werd hij 
gevaarlijk gewond j eene 
tweede wonde ontving hij in 
den slag van Ensheim,' tot 
het winnen van welken, hij 
volgens de getuigenis van 
TÜRENNE veel toebragt. Na 
verscheidene schöone daden 
maakte hij in 170S zijnen 
roem door de verdediging 
van Byssel onsterfelijk. Het 
beleg duufde; meer dan 3 
maanden. De koning beloon
dehem, even alsof hij eenen 
veldslag gewonnen had. Hij 
werd tot pair van Frankrijk 
benoemd, en verkreeg voor 
zijnen o^dst» :muMuÜfcjMKt 
van opvolging in het bestuur 
van Vlaanderen. Bij den 
slag van Malplaquèt, in 
1709 deed hij den aftogt in 
zulk eene goede orde, dat 
hij noch geschut, noch krijgs
gevangenen achterliet. 'Met 
d e wakkerheid van eenen 
veldheer vereenigde dé mark
graaf DE BOÜPLERS, de ziel 
van een goed burger, zijnen 
meester op dezelfde wijze 
dienende, als de oude B 0 -
meinen hunne Bepubliek 
dienden; zijn leven voor 
niets tellende» zoodra het . 

.v. DEEI.. • 

- 1 2 9 

om het heil van zijn vader
land te doen was. "Door den. 
koning met het ontzet van 
Bijssel belast, liet die vorst 
hem meester in .de keuze 
zijner luitenants; hij vertrok 
dadelijk, zonder zijne zaken 
te regelen, zonder zijne fa
milie vaarwel te zeggen- • 
en koos tot zijne officieren^ 
iemand, die in ongenade ver
vallen was, en eenen gevan
gene der Bastille. Zijne 
pracht evenaarde zijne zucht 
voor zijn vaderland, £4 zij
nen^ vorst. Toen LoDEWrJK 
A.L V. de legerplaats van 
Compiègne formeerde, om 
zijnen kleinzoon den hertog 
van Bourgondië, tot oefen-
school en aan het geheele 
hof tot een schouwtooneeï 
te verstrekken, leefde BOÜ
PLERS aldaar op zulk eene 
luisterrijke wijze, dat de 
koning tot LÏVRI , zijnen hof
meester, zeide: » De her tos: 
vmféw^M^é-behoeft geene 
tafel te houden; wij kunnen 
met beter doen dan de maar
schalk; de hertog van Bour-
gondië zal, wanneer hij inr 
het kamp ÏS bij hem eten." 
Deze veldheer overleed te 
Fontainehleau in 1711. » I a 
hem (schreef Mevrouw DE 
MAINTENON) is het hart hefc 
laatst gestorven." Menleesé 
in het vervolg der Geschie
denis van Engeland > door 
BAPIN DE THOIRAS, eenen 
trek, al te roemwaardig voor 
de gedachtenis van dezen 
grooten man, dan dat men 
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denzelven zou kunnen verge
ten. Toen koning WILMAM 
zich in. 1695 van Namen 
had meester gemaakt, nam 
hij tegen het gesloten ver
drag aan, BOUFLERS gevan
gen. Over deze handehvij-
ze verontwaardigd v vraagde 
de maarschalk naar de rede 
derzelve: men antwoordde 
t e m , dat zulks ui|: r weer-
wraak geschiedde, wijl de 
jVanschen, ondanks de ge-
slotene capitulatiën, de be
zettingen van Dixmuide en 
jfjeynse gevaègén hadden ge
houden , hetwelk naar Waar
heid was. ' Als dat zoo is, 
'jzeide BOUFLERS, moet men 
myft garnizoen en niet mij 
arresteren. — ISlijuiteer ̂  
antwoordde men hem, men, 
stelt u op hooger prijs dan 
tien duizend manschappen^ 
Zijn zoon, JOZEF MARIA, 
hertog van BOUFLERS , over
leed in 1747 te Genua, als 
maarschalk van Frankrijk* 
op denzelfden dag , waai'öp 
de Oostenrijkers het beleg 
dier stad opbraken. • 

BoUFiERS (STANISI /AUB J o -
ANNES , Ridder DE) , uit de 
beroemde familie dei- vorï-
gen, een der oudste en be
roemdste huizen van Frank-
*pk, waarvan de oorsprong 
2»ch in den nacht der tijden 
^Élïest , en dat in zijn wa-
K ^ S edele teekens der 
+„_*^ö&ft* bewaart, gesproten» lE&u,. i^o i ° 

W# eaflfewften namen een gei 
i n , en Wk.,i'ie«rdpë 

van BoxnrosKs de 

Kloeke, tot den beminnehj-
ken en beroemden ridder DË 
BOCJFWERS , waarvan -wij hier 
spreken, heeft deze familie 
verscheidene beroemde per
sonen geteld. De ridder DE 
BOUFLERS werd in 1738 op 
den openbaren weg van Lo* 
tharingen geboren, zijne 
moeder beviel van hem \t 
haar rijtuig»* «en voorteeke» 
van het omdolend leven > 
waörfoe hij bestemd was. 
De koning STANISLAUS , xp 
peter, wilde hem; eerst den 
geestelijken staat doen om
helzen, maar zoödrahijz*'** 
zelven had leeren kennwj, 
kon de doop'zoon niet beSvil* 
ligeri, óm de levendigheid 
Zijner jeugd, aan een* staat 
óp te offeren, die het voor
werp van zijnen eerbied was, 
en juist daarom te ernstig 
voor zijn karakter. Hij ver* 
koos de loopbaan der wape
nen, in welke hij eene vrijen 
vlugt kon nemen. Hij wer» 
ridder Van Malta, en ge
durende den zevenjarigen 
oorlog onderscheidde hij «cft 

in de bloedigste veldslagen» 
waardoor hij reeds vroegtndig 
het kruis van den heil ig 
I^DEWÏJK verwierf. fP 
geest, door de natuurlijKSte 
vrolijkheid opgewekt, _ <>*f 
wikkelde reeds in z i j " * 5 / ^ 
dige jaren, eenen aanleg^ 
die ongedwongene dichtst*" 
ken, die den ouderdoffl * 
ANACREON onsterfelijk »*" 
ben gemaakt. Maarden 
»atutasfea»dige overweginS^ 
het diepdenkende van een»» 
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PLATÖ waardig, namen zij
nen gevorderden ouderdom 
iny 200 als men zulks in 
tien Lier e arbïtre (yrijen 
wil) zien kan, een Werk, 
dat niet genoegzaam op prijs 
werd gesteld, wijl hetzelve 
in eenen tijd in het licht 
verscheen, waarin de gees
ten door de staatkunde ge
heel en al werden medege-
sleept. In : zijne zoo oor
spronkelijke als geestige 
Brieven over Zwitserland; 
in zijne Briefwisseling met 
VotïAiRB, den afgod f aan 
kelken de tijdgeest hem 
dwong te offeren> maar eene 
briefwisseling, waarin depa-
triarch der wijsbegeerte én 
letterkunde, het, wat de 
bevalligheid en den Smaak 
betreft, bij den wereld
burger yen& moest onder
doen , in de koningin van 
Golconie eindelijk, waarin 
•BouptERs al de bevalligheid 
wist tte vei-fqw&Msw f -waar
door hij in de schitterend
ste en uitgezochtste gezel-
schappen zoo zeer werd na
gejaagd. Bij de vrouwen 
wel ontvangen , door de man
nen bemind, dóór LODEWIJÏC 
XV» bijzonder op prijs ge
steld, door dat gezelschap 
gezocht, waarvan de zuivere 
en fijne smaak, toenmaals 
Zulk een goede regter was, 
werden er zijne kwinksla
gen, zijne bevallige verzen 
zorgvuldig verzameld en wel-
dra algemeen gemaakt. Zelfs 
later toen de verschrikkelijk

ste omwenteling déft smaak 
had verstompt, werden de 
hoogst uitlokkende* liederen 
van JBoüPtERS, als voorbeel
den aangehaald, die in ze
ker opzigt nationaal waren 
geworden. Maar het was den 
beminnelijken ridder niet ge
noeg, om te behagen, hij 
moest ook weldoen. De ge
zellige kring, waarvan hij 
den wellust uitmaakte, kon 
zijne verwondering ën smart 
niet verbergen, hem eens
klaps Party's ën het hof te 
zien Verlaten» alwaar hij 
onophoudelijk 'als aangebe
den werd, om temidden van 
duizende gevaren, onder tle 
verzengde luchtstréek van, 
Afrika, éen land te gaan 
besturen, en ongeïukkigen 
te gaan ondersteunen; gedu
rende drie jaren landvoogd 
van Senegal zijnde, heeft hij 
aldaar ëéhe hoogst-geè'erbie-
digde gedachtenis nagelaten. 
Op <3&ft .©ogenblik van zijn 
vertrek Vöïgde hem een al* 
geineene kreet van leedwe
zen langen tijd op de zee 
na. De rampen zijns vader
lands waren alleen in-staat, 
heni in hetzelve terug te 
Voeren. Als afgevaardigde 
bij de algemeen e staten ver
dedigde hij het gevoelen vatt 
stemming bij bevelen, sprak 
twee aandoenlijke redevoe
ringen uit , om aan de gees
telijke titularissen, en aan 
de tachtigjarige grijsaard» 
hunne jaarwedde te laten be
houden. In de wetgevende 
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tfergaderingy bood hij een 
• lapport aan, betrekkelijk de 

uitvinders , :aan welke zijne 
Welsprekendheid, door wijze 
wetten het eigendom ;deed 
.verzekeren, hetwelk zij zich 
4oor hunne genje scheppen. 
Als uitgewekene vond hij te 
Rileinsberg, bij den prins 
.HENDRIK van Pr ui s ten r «»n 
gedeelte der inaat^faj^éljj-
ke genoegens van Luneaille 
terug; maar, daar hij niet 
gelukkig kon zijn, wanneer 
hij zijne landgenooten zag 
lijden, dacht hij zijn geluk 
te vermeerderen, dopr po
gingen in het werk te,-stel
len ter verzachting van hun 
lot. Hij verliet dus Rheins' 
berg, «om' in Polen onder 
bescherming van CFREDERHC 
WILLEM , koning van Pruis-
$em, die hij tot deze goede 
daad had weten te bewegen, 
éene volkplanting van JFran-
sche uitgewekenen op te r ig . 
ten. De gravin van S'abran, 
die .hem, sedert.Jang de tee•* 
dersté Wriendschap (had toe
gedragen ,, trad met hem in 
<ien echt, om hem in deze 
nuttige stichting te kunnen 

f aan ondersteunen, in wel-
e zij alle zorgen voor de 

ongelukkige Franschen deel
de. Ini Mrankrijh terugge
keerd , wilde de ridder Bou-
^•B^ij, ..van het bestuur van 

.°^M*Tfi den minsten post 
•»SBiaW8ffl?ltt V die aan den 

tónenkaïTCSy^ 

/ 

rie . werken waren nu nog 
de vrucht van zijn nachtwa
ken:; hij herzag degene» 
welke hij in zijne jeugd 
vervaardigd had, en wilde 
er eene uitgave van leveren 
gezuiverd van al hetgëne, 
wat dezelve ligtzimügs be
vatten. Dé onverbeterlijke 
voorafiwjdews der wijsgeerige6 

leerstelsels ,- deden: hem de
zelve ten verwijt verstrek
ken., BouPLERS van de ver
leidingen' der jeugd, die 
niet overweegt, teruggeko
men, hoorde zonder zieh te 
laten bewegen, de schichten 
der, belagchelijkheid rondom. 
zich -., henen sissen, schich* 
ten, die hij met eene enkele 
ademhaling had kunnen af- t 
wenden, om er op zijne beurt 
de dvyergen mede te bedek
ken, die zich als zijne las
teraars hadden opgedaan- Tot 
de Fransche akadenüe terug 
gekeerd, waarvan hij voor 
de omwenteling lid was ge
weest, "liet hij die raven 
krassen, om zich zoo wel té 
Part/s, ' als te • Saint-léget 
met godsdienstige over\ve« 
gingen , en met het Woor
denboek der Fransche, taal 
bezig te houden, welfa* 
woordgrondingen door zijne 
diepe geleerdheid opgehel
derd werden. Met geest-
yerrukking was hij getuige 
van de herstelling der wet
tige magt, welke hij viei°e 

in Verzen op de fontein W*. 
zijnen, doorluchtigett pet*? 
denAoningS^ANtsLAUS. D i t 

was de zwanen-zang. Det t 
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18 Janüarij ;.Ï8Ï5 aan zijne 
troostelöoze vrienden ont
rukt, rust zijn aardsche hul
sel thans op het kerkhof van 
Pater LA-CHAISE , bij eenen 
vriend even zoo dierbaar als 
beroemd, den Abt DELILLE 
namelijk, den dichter der 
verbeeldingskracht en der 
tuinen, tot wiens roem hij 
zich in eenen anderen smaak 
verheven heeft, en: ih wiens 
gevoelens te deèlen hij zich 
tot eer rekende. De wer-
kén (OEuvres) van BOUFLERS 
zijn in 1817 te Party's^ ge
zamenlijk in 4 dl." in 18.° 
uitgegeven. 

BOUGAINVILLE ( JOANNES 
PETBUS D E ) y te Parijs ge
boren, werd met veel zorg 
opgevoed. Zijne talenten» 
door de opvoeding ontwik
keld, verwierven hem reeds 
vroegtij dig eenen beroemden 
naam en verschaften hem 
posten, die de geletterden 
van Po*^V&«riPM0«M*e :.vM« 
jen. Hij werd Pensionaris 
en Secretaris der koninklijke 
Akademie van Opschriften, 
lid der Fransche Akademie 
envan eenige andere vreem
de maatschappijen, konink
lijk Cenêor, opziener van 
de zaal der Oudheden van 
het Louvre, en een der ge
wone Secretarissen van den 
Hertog van Orleans. Zijne 
gestadige werkzaamheden 
ondermijnden zijne gezond
heid, en hij was oud voor 
den tijd. Hij overleed op 

het kasteel van-Locfiês in 
1763 , in het 41ste jaar van 
zijnen Ouderdom. De hoe
danigheden zijner ziel had
den hem ijverige bescher
mers en teedere vrienden 
verschaft. Zoo wel in zijne 
geschriften als in zijne zeden 
was alles loffelijk, en niets 
verraadde de ij dele zucht 
om geprezen te worden» Met 
de talenten, die beroemd ma
ken , ïhaakte hij enkel naar 
de eer, om nuttig te zijn. 
De laakbare kunst der heké-
ling, der kuiperijen en det 
krakeelen (thans zoo gewoon 
onder de geletterden) was 
hem onbekend. Men heeft 
van hem: 1.° eene vertaling,. 
in het Fransch' van de An-
ti-Lucretia van den kardi
naal DE POLIGNAC , 2 dl.11 in 
8.v oenldl. l2.mo5 met eene 
voorrede vol geest en leven 
voorafgegaan. Zijne verta
ling spreidt alom sierlijk
heid en kracht ten toon, of
schoon aan dezelve soms dien 
dichterlijken toon schijnt te 
ontbreken, welke de Verta
lingen van dichts tukken moet 
kenschetsen. -— 2.° Paral-
Ulede Vexpèdition deTstA' 
MAs-lïöVLiKAW dans les In-
des, avec celle d' ALEXAN-
DRE ( Vergelijking van den 
togt van TÏÏAMAS - KOVM-
KAZt in de Indien met dien 
van ALEXASDER) vol kun
de , denkbeelden, verbeel
dingskracht en welsprekend
heid , maar somtijds een wei
nig opgeblazen. — 3.° VroiU 

3 . 
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dés jnéfropoles g^ecques sur 
les colonies et les de,voirs 
des colonies ënvers leurs 
métropoles (Meglen der 
Gtrieksehe moederlanden op 
de volkplantingen, en de 
•verpligtingen, der volkplan* 
tingen omtrent de moeder
landen), Parijs, 1745, in 
16.mo BOUGAINVILLE heeft de 
Gedenkschriften der Akade-
mie van Opschriften van het 
17e tot het 24e deel in het 
licht gegeven; dezelve be
vatten een groot aantal ge
leerde Verhandelingen waar
van hij de (schrijver is» 

BOUGAINVILLE ( LODEWIIK 
AN'TONIÜS , Graaf van ) * xïe 
fcroedervan JOANNES PETBUS , 
een beroemde Frabsche zee* 
vaarder, jSenateur, werd te 
Parijs, den 11 November 
1729 geboren. Hij volbragt 
zijne eerste studiën met xaem, 
en was reeds in de «tude ta
len en de wiskundige We
ienschappen ervaren,. toen 
hij. zich aan de beoefening 
«Ier wetten toewijdde. Hij 
werd als advokaat bij het 
parlement van Part/s toege
laten; maar daar hij veel 
aanleg voor de wiskunde 
hadV. Verkoos hij de loopbaan 
der Wapenen én ging onder 
«Ie zwarte musketieren. 
Veertien dagen na zjjhé op-
nenötig, gaf hij het eerste 
r i f 5 * » " Traite du caleul 
üSS*^»--*0"»" servir de 
*J?£n*f^!y*e des infi-

over de wt^¥,mt rHeni^
ë ! 

om ten vervolg te dienen 
tot de ontleding der ónein-
diglijk kleine grootheden)» 
door den, Markgraaf PB 7' 
HGPITAL, Parijs, 1752, 1 
dï.n in •<&.*<>'. Zonder zich tot 
eenen staat te bepalen, en 
bewijzen Van bekwaamheid 
afgelegd hebbende, in al de
gene, welke -het.lienv.be-.: 

I haagde te vojgen, wa&Boi> 
f GAINVILLE achtereenvolgend 

advokaat * officier der infan
terie diplomaat . en zeevaar
der ; en het is, vooral in de* 
ze laatste loopbaan, dat hij 
zijnen haam onsterfeJ//Me«JSf 
gemaakt. Na verscfiillende 
rangen te hebben bekleed, 
en in 1754 gezantschaps-se
cretaris té Londen te zijn ge
weest , werd hij in 1656 ad? 
judant van den Maarschalk 
MONTCALM, met de verde
diging van Canada belast. 
BOUGAINVILLE had in hetzelf
de jaar het brevet van ka
pitein der dragonders beko
men , en men gaf hem wel
dra het bevelhebberschap o-
Ver een uitgelezen regiment. 
Gedurende het ruwste jaar
getijde, en door eenen ge-
forceerden marsch van 60 
mijlen, langs '•ongebaande 
wegen, en over de ijsbergen 
door de rivier Rickelieu ge ' 
vormd, drong hij door tot het 
Meer van het Èeilig Sacra
ment , alwaar hij de Engel* 
sche vloot verbrandde, en 
zulks ondanks het vuur &* 
Schans, die dezelve *>e" 
schermde. . Deze gewigfl8e 

dienst verwierf hem i e t l 

http://-het.lienv.be


post Van Qaartiermeëste,r. 
ïn Junij 1758 door een le
ger van tachtig duizend En-
geischen aanhoudend aange
vallen , ::•wachtte', hij deze 
aanvallen, hoewel hij slechts 
êene krijgsmagt van vijf dui
dend Franschen had", telkens 
Miét moed af. In minder 
dan 24 uren liet hij èene 
verschansing oprigten, waar
uit hij de herhaalde aanval
len des vijands, gedurende 
tWaaf uren wederstond, en 
denzelven, Ba een verlies 
van bijna zes. duizend man
schappen , verpligttè de vlugt 
te nemen. In November 1758 
kwam hij aan het Fransche 
hof, om er in naam van den 
landvoogd van Canada ver
sterkingen të vragen. De 
erkentelijke koning onthaal-' 
de hem op de gunstigste wij
ze , gaf hem den rang van 
kolonel van hetieginient van 
Rouergue, en benoemde hem 
tot ridder van den heiligen 
LOBEWIW, ofsoWam-hij toen
maals pas zeven dienstjaren 
telde. In 1759 in Canada, 
teruggekeerd, en door den 
Markgraaf DE MONTCALM tof 
•bevelhebber der Grenadïeren 
en vrijwilligers benoemd, 
dekte hij met deze beide 
Corps het Fransche leger op 
deszelfs terugtogt naar Qwé-
bec. De slag van den 10 
September van hetzelfde jaar, 
waarin de Fransche veldheer 
gedood werd, deed de volk
planting in de magt der En-
gelschen. vallen. BOUGAIN-
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VILLE k wam in 1760 i» Frank* 
rijk terug; in het volgende 
jaar werd hij tot adjudant Vajpt 

j den Heer CHOISEUL - STAIN-
VILLE benoemd, en hij on
derscheidde zich zoo zeer bij 
het leger van DuïUchiand, 
dat de koning hem op eene 
geheel eervolle wijze beloon
de , door hem twee stukken 
geschut van vier ponden ten 
geschenke te geven. Hij 
plaatste dezelve op zijn land-* 
goed in Normandijëy al
waar dezelve als een erfelijlt 
gedenlcteeken van roem nog 
bestaan. Daar de vrede van. 
1762 eenen eindpaal aan 
zijne roemrijke werkzaam-
hede had gesteld, trachtte 
hij zich in eene andere loop
baan beroemd te maken. De 
handelaars van Saint-Malo, 
hebben steeds gewapende 
schepen in zee gehad, om 
hunne koopvaardijschepen te 
beschermen. BOUGAINVILLE 
had op zijne reizen naar Ca-> 
»«&ss, betrekkingen met de
zelve gebad, Nadat hij hun 
het ontwerp had doen aan
nemen , om aan de andere 
uitgestrektheid van het vas
teland van Amerika, en op 
de Malouinische eilanden, 
eene volkplanting opterig-
ten , rustten zij schepen uit , 
en de koning verleende hem 
den rang van kapitein, en 
de vrijheid, om, op zijne 
kosten, op die eilanden ee
ne Colonie te stichten. Maar 
toen zij de Spanjaarden, de
ze nieuwe volkplanting, ge~ 

4 
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heel in de nabijheid der 
hunne zagen aanleggen, 
deden zij bij het hot" van 
Versailles hunne regten op 
de MaloüiniscJie eilanden 
gelden. BOUGAINVILLE werd 
belast hun dezelve terugte-
geven, doch enkel op voor
waarde, dat het kabinet van 
Madrid, hem van alle ge
maakte onkosten zoude scha
deloos stellen. Om deze zen-
ding "te volbrengen, m£ de 
ïconing hem het W e l over 
het fregat la Boudeuse, door 
het transportschip l Etoile 
vergezeld, dat met levens
middelen beladen was. Hij 

'vertrok den 15 November 
1766 van Baint-Malo f. en , 
na de eilanden aan de Span
jaarden te hebben overgege
ven , ondernam hij het eerst 
onder alle zeevaarders, eéne 
reis rondom de wereM. Hij 
ankerde te Monie - Video, 
aan de rivier la Plata, en 
Jcwam er juist op het tijd
stip aan, dat de Jesuiten 
uit Paraguay verdreven wer
den. Men vindt belangrijke 
bijzonderheden over deze ge
beurtenis in zijn reisverhaal. 
Hij rigtte zich vervolgens 
naar het zuiden, drong door 
de straat van Magellan in 
<len Grooten-Oceaan; opee-
«en afstand van duizend mij- i 
len van de Westelijke kus- | 
ten van Amerika , ontdekte 

n ®*ne SToep eilanden, 
T f < 3 den gevaarlijken 

den v&:re,r 
der breedS ^ S r a a d z^" lft? <* «eae uitge

strektheid in de lengte van 
meer dan 140 mijlen. Hij 
ankerde te Otetiti,, bij de 
Spanjaarden reeds,onder den 
naam van Sagiitaria bekend. 
Daarop stevende hij naar 
liet Westen, ontdekte den 
Archipel van de -Zeevaar
ders eilandeii, zeilde ten 
Noorden door een en anderen 
Archipel, welke hij de groott j 
Qycladisehe eilqndennoem- I 
de, en. aan, welke COOK , in ! 

1774 den naam, van Nieuwe 
Heb'ridische gaf, » en die 
QÜIRAS in 1606 reeds gekend 
en de Landen van deuMei-

[ ligen Geest genoemd bad. 
Bij het volgen der pavalel 
van den Ï5en of Ï6en graad 
Z. B. .niet uit den Grooten 
Oceaan kunnende komen en 
vreezende van door klippen 
in den nieuwen weg, wel
ke hij naar het Westen had 
ondernomen, opgehouden te 
zullen worden , . rigtte hij 
zich naar het Noorden, zeil
de , in dezelfde rigting langs 
de kusten van Nieuw-Gnt-
nea en Nieuw-Holland, al
waar verscheidene Engelschc 
fregatten verloren zijn ge
raakt, en waaruit COOK en
kel door een e opening ont
snapte , welke het toeval 
hem deed ontdekken. Maar 
daar deze opening op eenen 
grooten . afstand was, zoo 
hield BOUGAINVILLE ziek 
steeds van het Westen ver
wijderd, laveerde langs de 
eilanden van Louisiada, en 
na eene veertiendaagse!»6 

scheepvaart, steeds naar het 
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Oosten gerigt, bevond hij 
zich Jre'gt tegen over eene 
kaap, welke hij met règt 
• Capidè la Délivrance (Ver-
lossingskaap) noemde. Hij 
zeilde vervolgens door de 
Straat van Bougainville, 
en langs de kust van het 
grootste der Salomons-Ei-
landen, en kwam in de ha
ven Pralirl, aan het uiter-
ste einde van Nieuw-Ierland \ 
ten anker, op den oogen-
blilc, waarop hij gebrek aan 
levensmiddelen begon te heb
ben» , Hij verliet die: haven, 
en zich langs de Noordelij
ke kust van JVieuw-Guinea 
rigtende, ontdekte hij een 
groot aantal eilanden! De 
Molukscke eilanden gena
derd zijnde j ankerde hij in 
de haven van Cajali op' het 
eiland Bouro , vandaar be
gaf hjj zich naar Batavia, 
vanwaar hij naar Frankrijk 
vertrok, en den 16 Maart 
1769 te Saint-3falo aan wal 
stapte. Ily had «rttr ©e»e 
groote voorzorg gebruikt, 
om de besmettelijke ziekten 
voortekomen, dat hij op zulk 
eenen langdurigen overtogt, 
op de beide schepen, waar
over hij het bevel voerde, 
slechts zeven manschappen 
verloor. Een wilde, AOTOU-
itotr genaamd, dien hij van 
Olaïti had medegebragt, en 
die veel vernuft aan den 
dag legde, stierf op Mada
gaskar aan de kinderziekte, 
op den oogenblik, waarop 
de Heer MARJON hem naar 

zijn vaderland terugvoerde, 
en toen de staat van bescha
ving , waarin hij zich reeds 
bevond, zou hebben kunnen 
medewerken, om dien zyner 
landgenooten te bevorderen» 
BOUGAINVILLE behandelde 
steeds de wilde volken, wel
ke hij op zijne reizen leer
de kennen , met eene mensch-
lievendhéid en zachtheid, die 
zijn karakter tot eer ver
strekken.^ Dertig jaren na 
zijn vertrekvan Botóro, ont
moetten er de ^Franschen, 
die tot den tpgfc van den, 
schout-bij-nacht ENTRECAS-
TEAUX behoorden, twee grijs
aards , die tranen van aan
doening stortten, tóén zij 
den naam van BbuGAiNviixÈ 
hoorden uitspreken. In den 
Amerikaanschen oorlog voer
de hij met roem het bevel 
over linie-schepen. In 1779 
werd hij tot schout-bij-nacht j 
en in het volgende jaar tot 
veldmaarschalk des landle
ger»* IwMaOemd. Hij bad eene 
reis naar de pool ontworpen , 
waarop hem de beroemde 
sterrekundige CASSIM ZOU 
vergezellen; maar dezelve 
kon niet ten uitvoer worden 
gebragt uit hoofde der moei-
jelijkheden, welke de toen
malige minister, graaf DE 
BUIENNE, hem in den weg 
stelde. In 1790 begaf hij 
zich naar Brent, om de 
onlusten tot bedaren te bren
gen j welke in heizeeleger, 
onder de bevelen van B 'AÏ,-
BEBT »JG Bioss, dien hij in 

1 5 
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het hevelhebberschap ver
ving, ontstaan waren; maar 
in die tijden van gisting en 
ajlhaofdighe'id, waren al zij
ne pogingen, om de orde te 
herstellen, vruchteloos. JVa 
dus 40 jaren met roem. ge
diend, en de aardrijkskunde 
met een groot aantal ont
dekkingen verrijkt te heb
ben, begaf hij zich te rust. 
Op" eene reis naar Idonden, 
in 1754, was hij tot lid 
der koninklijke maatschappij 
dier stad aangenomen, en 
in 1796 kwam hij bij het 
JFransche Instituut, in de 
afdeeling der aardrijkskun
de. Men heeft van. hem: 
1,° Traite ducalcul intégral 
(Ver&andeli?ig over de inte
graal rekening) reeds aan
gevoerd. -T- 2.° Yoyage aiir 
tour du monde (Meize rond
om de wereld) Parijs 1771, 
in 4.">,.!772, 2dl.» inS.vo 
met platen, waaraan een 
verbazend debiet te beurt 
viel f en welke door J . R. 
FosTEB in het Engelsch ver
taald werd, en het Uittrek* 
sel in het Hoogduitsch, 
1772. Vol geleerdheid , een 
beminnelijk en weldadig ka
rakter met wijze grondbe
ginselen bezittende, in eene 
lange loopbaan, door edele 
daden, in den. dienst zijner 
wettige meesters beroemd 
geworden, was BOUGAWVIL-
** de man niet j om naar 

bijna het 80ste j a a r van zij-
nen ouderdom bereikt had» 
Intusschen konden zijnnaam 
en zijne schitterende, dien
sten hem niet verborgen 
houden, bij het „ opiigten 
van/.den. Senaat nam hij het 
lidmaatschap van denzelven 
aan, en overleed met de aV 
gemeene achting zijner w , 
deburgers, den 31 Auguis j. 
1811, . • !' 

f « / u n s t w y a n
 BONAPARTE 

S & l n ' . t e m e e r daa* hij 
ï m l H ï ï ^ **>•* vrij aanzienlijke £ W w & * 

BOUGEAÜT (WlUUEWHtt' 
CINTHÜS), te Quimper ia i 
1690 geboren, werd Jesuit 
in 1706, en overleerf te Pa
rij's in 1743. Na de hu
maniora te Caen en te 'Ne-
pers te hebben onderwezen 
kwam hy op het Collegie 
van LODEVVIJK den Groott, 
te Parij's, en verliet het
zelve niet dan bij zijne kort
stondige ballingschap n* 
la Fleche door zijn Amtüf 
ment pAUasophique sur ^ 
langage des bêfes (Wij'sgiï' 
rig tijdver dry f over dei»'" 
der dieren). Dit werk a»" jJ 
eene dame gerigt, is v* f 
aardigheden en onverwacht 
kwinkslagen. Hetgene, W' 
de Jesuit slechts als e*' 
scherts heeft voorgesteld (f* 
de duivelen de redelooze dn* 
ren bezielen) is door BAA^' 
in zijne Philosophical f^1' 
cipes, te Ülasgow, in V\ 
gedrukt, als een waar »l*f" 
sel aangenomen: eenkw,ïü» 
Duitsch Hoogleeraar gfm 

dezelve de voorkeur »°Je 

die van DESCABTES (^*7?'J 
ecleet, a Bel. Motiast, &v' 
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Mttonis, Procnrante J \ 
éallo Cartier. Atig. Vindel. 
1756). Pater BOCGEANT ver-
Stond ook de taal der Bo-
Mans. en ir»; dezelve gaf hij 
eene reige onder den naam 
van Fanférédin in het licht. 
Nog beter verstond hij die 
de.s gezel ligen verkeers en 
der vriendschap, en hij vyerd 
evenzeer gezocht, om de op
geruimdheid zijns karakters, 
al;s om" zijne kunde» De 
arbeid en de verdrietelijk
heden, die hij ondervond, 
bespoedigden zijnen, dood. 
;Men heeft van hem verschei
dene werken, die zijne ge
dachtenis beroemd hebben 
gemaakt": l . p Histoire des 
guerres et des négaciations 
.qtii précédèrent,' Ie traite 
de Westphalie sous les mi
nistères de RICIIELIMU et de 
MAZABIif {Geschiedenis der 
oorlogen en onderhandelin
gen, welke, onder de mi-
nüteriën van RICHELTEU 
en MAZARIH 4e» Mniister-
schen vrede voorafgingen), 
2 Dl." in 12.mo Dit werk, 
vol belangrijke daadzaken, 
is op eene edele en sierlij
ke wijze geschreven, Het 
schijnt, dat de schrijver met 
staatkundige kennis, onder
scheidingskracht scherpzin
nigheid en smaak geboren 
-was. •—- 2.° Histoire du 
traite de Westphalie (Ge
schiedenis van den Muns
ter schen vrede), 2 Dl." in 
4.ro, 0f 4 Dï.n in 12,m°, 1744. 
De wijsheid der aanmerkin
gen» de belangrijke nasno-

ringen, de ontwikkeling de? 
karakters en listen dei: on
derhandelaars , de sierlijker 
juistheid des stijls , die zui
ver zonder gemaaktheid, en 
aangenaam zonder tegenre-
den i s , -hebben aan dit werk: 
eenen aanzienlijken rang on-r 
der de beste geschiedenissen 
aangewezen. Prins EUGE-
NIÜS kon niet begrijpen > 
hoe een religieus, die nooit 
jm eenige staatkundige be
trekkingen was getrokken 
geweest, en ,die bijna niet 
moest weten, wat de Qorlo» 
was, over deze kunst en 
over de staatkunde zoo wel 
had kunnen spreken. Dit 
werk en het voorgaande> 
zijn vereenigd, en in ï 751 
in Q Dl.» in 12,° herdrukt. 
3,° Mxposition de la doc
trine Chrètienne, par de» 
man des et par reponses, di
visie en trots Calèchismes, 
Thislorique, Ie dogmtttique 
et Ie pratiqne (Verklaring 
der C/wis lelijke leer in vra
gen en antwoorden , in drie 
Catechismussen verdeeld, de 
geschiedkundige, de leer
stellige en, de beoefenende), 
in 4 .° , en in4Dl>n in 12-°; 
een der best beredeneerde 
Catechismussen, welke er, 
in het Fransch bestaan, en 
welligt de beste in dat soort, 
indien men er dien van 
Bourges en Montpellier van 
uitzondert. Er komen ech

t e r plaatsen in voor, d ie , 
wijl de schrijver er de laat
ste hand niet aan heeft kun
nen ïeggen, met minder 



140 B O U. 

naanwkeurigheid zijn behan
deld. De Duitscheïs heb
hen er in 1780 eene goede 
vertaling van geleverd: — 
«4.° Het boven vermelde Wijs-
geerig tijdverdrijf over dé 
taal der dieren., ••— Dit is 
eène uitspatting der verbeel
dingskracht welke hem veel 
verdriet heeft veroorzaakt. 
De schrijver heeft dit s*ak 
herroepen, ira #«»ea brief 
aan den Abt SAVALETTE , 
raadsheer bij den grooten 
raad; deze brief komt voor 
in de Parijsche uitgave van 
1783, met eene beoordeeling 
van het tijdverdrijf, waarin 
_zeer goede aanmerkingen , 
'maar een weinig te,veel per
soonlijke hekeling voorko
m e n . — Becueil d'observa-
tiöns physiques, tirées des 
meilleurs écrivains (Verza
meling' van natuurkundige 
waarnemingen uit de beste 
schrijvers ontleend), 4 dl.n 

iii 12.°; het 2.e en 3.e zijn 
•van Pater GROZELLIER, pries
ter van het oratorium; hét 
4.e vari eenê andere hand, 
i s eerst in 1771 in het licht 
gekomen. .<— 6.° Drie blij
spelen in onrijm: TM fem
me docteur on la théologie 
en quenouille (De vrouw als 
doctor of de godgeleerdheid 
aan den spinrok) — Ie saint 
déniché (de verjaagde heili
ge) — Ie quaker francais ou 
ƒ** nouveaua; troubadours 
{de Ifyansc&e kwaker of de 
"**?!!* troubadours). Ver-
**«*W5^Km*èlen zijn le-
vsacl; iai mètgg* echter 

wordt men door eenige vet- j 
veling gekweld. — 7.° Trai- f 
té sur la forme de PB%-\ 
charislie (Verhandeling over 
dé gedaante der Eucharis
tie) 2 dl.n in 12.° — 8.' 
AmcBEOX en SAPPBO , sa
menspraak in Gfrieksche ver
zen, Cean 1712, in i' j 
enz. > 

JBotrGEREi (JOZEF), pries
ter van het Oratorium, e» 
een werkzaam schrijver, ft 
Aix in Proyence geboren ( 
onderwees er met roem fo 
sóhoone letteren. Hij was 
in 171Ö en 1720, gedurende 
den tijd der pest te Mar-
seilles dikwerf stelde hij 
zijn leven in de waagschaal) 
om den door de pest besmet; 
ten hulp toe te brengen. Hf 
kwam in het vervolg teP"" 
rijs, aan het Oratorium» 
Saint Honoré, alwaar Wj 
in 1753 overleed. Hij heeft • 
zich bekend gemaakt <?o°r ' 
zijn Leven van GASSEXDh ] 
Parijs, 1737, MIS.»»»*8" ' 
langrijk, doch aitewijdlo»" 
pig. Nog hééft men va» 
hem: 1.° Mémoires -pour 
servir è VJdstoire deshoi^ 
nies illustres de Proven® \ 
(Gedenkschriften, omtoiw 
Geschiedenis der beroem6 

mannen : van Provence # 
dienen), vol geleerde aan
merkingen, waarin men een* 
ter èen zuiverder stijl wff 
wenschen. Hij heeft «UeJ» • 
een deel in 12,™ wa da 

werk in het licht gegeveD' 
dat 4 d«filcn in 4 . » «10e*1 
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uitmaken.— 2.° Mée géo-
grapUque de. la France 
{Aardrijkskundig denkbeeld 
van Frankrijk) , 1 747, 2 
dl.», id 12.mo'; een werk, 
dat weinig gezocht wordt. 
Hij, is de schrijver van vele 
andere werken, waarvan men 
hij MOBERÏ de lijst vindt. 

BOUGES (THOMAS) , een Au
gustijner religieus, uit de 
provincie Toülouse, ohder-
derscheidde zich in zijne 
orde, door zijne godsvrucht 
en zijne leunde. In 1667, 
geboren, had hij reeds" jong 
den religieuzen staat om
helsd* Langen tijd onder
wees hij de godgeleerdheid, 
en werd hij beroepen om de 
voornaamste leerstoelen der 
kloosters zijner provincie te 
bekleeden. Hij overleed in 
1741 in den ouderdom van 
74 jaren na 56 jaren in den 
religieuzen . staat te hebben 
doorgebragt. H^ jU#fc,Aè 
volgende werken nagelaten: 
1.° - Philosophie augustini-
enne (Augustiniaansche wijs
begeerte), dat is wijsbegeer
te , volgens de grondbegin
selen, in de werken van 
dien Kerkvader voorkomen
de. — 2.° Chronologie sa-
crée et profane (Gewijde en 
en ongewijde tijdrekenkun
de). — 3.° DissertationSur 
les soixante dix semaines 
de DAXlët (Verhandeling o-
ver de zeventig toeken van 
ÜAxrëL), 1701, in 12.m° 
— 4.° Histoire du mint su-
aire de J. C,, garde dans 

l'église des Augustjblis de 
Carcassonne (Geschiedenis 
van den heiligen zweetdoek 
van J.. C, in de Augustijn 
ner kerk van Carcassonne be
waard wordende, Tóulouse, 
1714. Er bestaat eene twee
de uitgave van, en de Bi" 
bliothèque Franpaise van 
SAOZET, levert een uittrek
sel derzelv.e. ••;•— 5.° Eene 
uitgave van het Dagblad 
VMstoile, met aanteekenin-
gen verrijkt, 4 dl.n , .in 8." 
De Heer BARBIER beweert, 
dat deze uitgave niet van 
Pater BOUGES is. — 6.° His~ 
toire ecclèsiastique et civi-
le de la pille de Carcasson
ne, avec les pièces justifi" 
catives (Kerkelijke en bur-" 
gerlijke geschiedenis der 
stad Carcassonne, niet de 
bewijsstukken) een naauw-
keurig en zeer gezocht werk, 
vol geleerde aanteekeningen. 

Eouoig (SIMON) , een ge
leerde en godvruchtige JBe-
nediktijner, algemeen Over
ste der Congregatie, van 
den heiligen MAURUS , uit 
eene der eerste familié'n der 
stad Seëz gesproten, werd 
in 1630 geboren, en omhels
de den 6 Julij 16.51 in de 
Abdij van Vendöme den re
gel van den H. BENEDICTÜS. 
In 1660 werd hij Onder-Pri-
bor van Marmoutier, in 1662 
Secretaris van VINCENTIUS 
MARSOLLE , toenmaals Over
ste, en later Prioor van 
Saint-DeniS) enz. Toen hij 
in het kapittel van 1069 
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• zag , dat men hem tot over
ste wilde verheffen, nam hij 
de vlagt. Maar al kon hij 
zich voor dit maal ook aan 
die eer onttrekken, was hij 
echter in 1775 verpligt,aan 
liet verlangen der Congrega
tie toetegeven, en eenen post 
te aanvaarden , dien hij waar
dig was te bekleeden ; zulks 
geschiedde ©chter niet zon
der tegenzin. Hij bestuurde 
de Congregatie gedurende 
zes jaren met wijsheid, en 
onderhield er de tucht, en 
de zucht tot de studiën. 
Toen hij den ouderdom van 
82 jaren hereikt had, legde 
hij de waardigheid van over
ste neder. Hij overleed den 

1 Julij 1714, en werd bij 
jpater MABIÏ,I,ÓN begraven. 
Men heeft van hem: 1.° Mé-
ditations pour les novices 
{Overwegingen voor de aan-
komelingen in een klooster), 
1774, in 4.p — 2.° Médi-
tations pour tous les jours 
de l'année (Overwegingen 
•voor al de dagen desjaars), 
2 dl.n, in 4.° — SSMédita* 
tions sur les principaux 
devoirs de la vie religieuse 
(Overwegingen over de voor» 
naamste pligten van het 
kloosterleven), 2 dl.n, in 
4." ent. 

'BOUGOUIKG (SIMON) een ï ïaü-
*#ie dichter, en kamerdie-
d l ^ S 1 1 koDEWiJK XII. , is 
^.Wlïï^jrep van Moralité 

gen mensch), Parijs 1508, 
in 4-°. en van Epinette du 
jeune Prince (Kluvecimbml 
*oan den jonge Vorst), Pa-
ry>, 1508 en 1514, in fol. 

- BOUGUER ( PETRUS ) , werd 
te Ie Croisic, in het Fran« , 
sche Dept. <Jer Neder-Loin 
geboren; zijn vader, dieaZ- i 
daar koninklijk Hóóglêeiaffl: j 
der waterbes'chrijving wasj 
ontwikkelde zijne ontluiken* ! 
de talenten voor de hoogere | 
Wetenschappen. De Akadè» | 
mie van wetenscÈajrpen va» j 
Parijs, bekroonde,in 1727, i 
zijne Mémoirè sur' lam&tit* | 
re des vaisseau» (Verhult- \ 
deling over het masten der 
schepen), en nam hem in 
1731 als Üd aan. In 1736 
werd .hij met de Heeren Go- ; 
DIN e n DE I.A CoNDAMINÉ 'V«T' 
kozen, om naar Peru de p' 
daan te der aarde te gaan be
palen, eene reis ,. die niet j 
aan de hoop beantwoordde) 
welke men er van had of j 
gevat. Hij werkte geduren-. j 
de drie jaren , aan het ./ÖW' 
ml des savans (Dagblad de? ' 
geleerden). Men heeft van ; 
hem éen groot aantal andere | 
werken, die door de Weet' l 

kundigen zeer gezocht v(oï' i 
denv Het Reisverhaal'M'f ' 
Peru komt voor in de Mt' 
moriè'n der Akademie fan 

wetenschappen voor heï j a a r 

1744. Hetzelve is niet Win
der sierlijkheid dan dat ^aB 

den Heer DE IA CONDA^E ' 
wiaar kan in zeker opZig' 
naauwkeurfger toeschijn6"' 
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BOUGUER werkte veel en met 
moeite: ook waren zijne wer
ken hem zoo dierbaar, dat 
derzèlver opgang bijna zijn 
bestaan uitmaakte.' Deze 
buitengewone gevoeligheid 
zijner eigenliefde, veroor
zaakte hem eene menigte ' 
onheilen , onder welke hij in 
1758 in den ouderdom van 63 
jaren bezweek. Daar deze 
academicus, een gedeelte van 
zijn leven op hét land had 
dóorgebragt, zóö had hij in 
de eenzaamheid eene onbuig
zaamheid en stroefheid van 
karakter aangenomen, die de 
gezellige omgang niet kon 
verzachten. De geringe men-
schenkennis, die hij bezat, 
maakte hem ongerüstig en 
wantrouwend. Hij was zeer 
genegen, om diegene, wel
ke zich met dezelfde onder
werpen bezig hielden, als 
vijanden te beschouwen die 
hem van een gedeelte van 
zijnen roeata Wfcèem -wükn. 
be'rooven. Hij had hevige 
geschillen met den Heer ÖË 
IACONIUMINE, die zijn le
ven verbitterde, wijl dat lid 
dei? Akademie, meer indrin
gend dan hij , een zeker pu
bliek op 2ijne zijde wist te: 
brengen. ïn de paden èener 
valsche wijsbegeerte ver» 
dVaald, had BOÜGÜER het 
geluk, door eenen geleerden 
en ijverigen religieus, daau-
vafa teruggebragtte worden, 
en Ven zeer" Christelijk uit
einde te hebben. Er beslaan 
Van BOUGUER : verscheidene 
Werken; de voornaamste der-

zelve zijn: 1.° La constme-', 
tion du navire (üe scheeps
bouw) , 1746, in 4.to 2.0 

Lajigure de la terre {De 
gedaante der aarde )y 1749, 
in 4.° — 3.° Traite d'optU 
que ( Verhande ling over de 
gezigtkunde) 1760, in4.° —-
4.9 La manostivre de» vais* 
seaux (De scheepsbewegin-
ffen) 1757, in 4.° — 5.° 
Traite de la navigation (Ver
handeling over de scheep
vaart) 1753, in 4.° ; later 
door den Heer DEI,A CAILLE , 
in 1761, in 8.° in het licht 
gegeven, enz. 

BoUHÏER (JoANNES), VOOr-
zitter met de fluweelen muts 
bij het Parlement van Di
jen , werd den 17 Maart 1673 
in die stad geboren. Zijne 
talenten voor deletteren, de 
talen én de ïegtsgeleerdheid 
ontwikkelden zich reeds 
vroegtijdig. De Fransehe a-
kasèwièopende hem in 1727 
hare deuren. Hij overleed 
te Bij on in 1746, in de 
armeti van Pater ATUDIN , een 
Jesuit, en zijn vriend , in 
dezelfde gevoelens van gods
dienst, welke hij zijn ge-
heele leven had aangekleefd. 
De voorzitter BOUJHIER wijd
de zich reeds in zijne jeugd 
aan de dichtkunde toe; ïn 
den beginne slechts, om de 
bezigheden van zijnen stand 
te vervroiijken; later om 
eene verligting tegen de 
jichtsmarten te hebben. Men 
heeft van hem: 1,° de be
rijmde Vertaling (in het 
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Fransch) van het gedicht 
van PJETBONIITS, over den 
"borger - oorlog, en van ee-
nige stukken van OVIDIÜS 
en ViRGiMDSi Aan zijne 
verzen ontbreekt niet eene 
zekere sierlijkheid, maar de
zelve zijn soms verwaar
loosd. De aanmerkingen, 
waarmede hij zijne vertalin
gen heeft doen verzeld gaaa t 
zijn van den diepsten ge
leerde. — 2.° De Vertaling 
(in het Fransch) van stuk
t e n van CICERO met den 
Abt OLIVET. De stukken 
van den president BOUHIER 
zijn getrouw, maar men zou 
er soms meer juistheid in 
•wenschen. — 3.° Lettres 
sur les therapeutes (Brie
ven over de therapeuten (*)) 
1712, in T2.mo __ 4,° Bis-
sertations (Verhandelingen) 
over HERODOTÜS , met aan-
teekeningen over hét leven 
des schrijvers, en eene ca
talogus zijner werken door 
Pater OUDIN een Jesuit, 
Dy on, 1746, in 4.» Be
kwame beoordeelaars, vinden 
dat deze nasporingen, de 
vruchten der eerste studiën 
des schrijvers, slechts eene 
verzameling van aanmerkin
gen zijn , welke men voor 
hem gemaakt had. — 5.° 
DissertaMou sur Ie grand 
&o&tificat des empereurs ro-
*f*£*« (Verhandeling over 

TJt£B7PrieslerschttP der rm*<mk, keizers) > Parijs 

l ^ d ^ ^ ^ M ^ , dte ee 

O ü . 

1742 in 4.° —.6.° Expli-
cation de quelques marbres 
antiques (Verklaring van \ 
eenige oude • marmer platen) 
Parijs, 1733 in 4.° — 7.° 
Regtsgeleer de werken enz. 
Zij n e Landsrêgten van Bour» \ 
gondië (Coutume de Bom- '< 
gogne) Dijon, 1747, 2* dl," I 
in foi. wordt het mewtó j 
gezocht. Men maakt ook 
veel werk van ,zijne M' 
solution du mariage pour 
causé d'impüissance (Ont
binding van het huwelijk 
om onvermogen), ia , S-v° j 
In al deze schriften straalt 
eene groote geleerdheid door. 
De Heer Jor,v DE BEVY heeft 
eene volledige uitgave zij- j 
ner CEuvres de jnrispra-
dence (Regtsgeleerde vief' i 

; hen), Parijs 1787, in fol ; 
1 geleverd, Pater OUDIN heeft j 

zijne lofrede in het Lal$n 
uitgesproken. \ 

. . . . ' . : ' • \ 

BOUHOITRS (DOMINICÜS), te j 
Parijs in 1628 geboren, ; 
ging in den ouderdom van \ 
16 jaren onder de Jesuiten» | 
werd na de htimaniora te 
hebben onderwezen, mét de < 
opvoeding van de beide jon-
ge prinsen van Longueville, ' 
en daarna met die van den 1 
markgraaf DE SEIGNEI-AÏ» 
zoon van den grooten COL
BERT belast. Hij overleed te 
Parijs in 1702. Hij waS | 
een beschaafd man, zegt / e 

Abt DE LONGÜERUE, die »ie- j 
, j 

* bespiegelend godsdienstig ̂ Vei» 
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mami veroordeelde en ieder
een zocht te verschoonen. f 
JVIen heeft van hem: l .° t 

Entretiens d' AMSTE et] 
d' EVGÈXE (Zanten spraken 
van ARTSTUS en EUGENT-
VS), in 12.»»o 1671. Dit 
'werk werd ondanks den ge-
Wtaakten st i j l , dien men op 
elke bladzijde aantreft, in 
deszëjfs geboorte . veel ge
zocht. Men ziet er eenen 
schoonen geest i n , doch 
die zulks te v e e l w i l schij
nen. De Duitsche natie 
jachtte zich zeer beleedigd , 
dat hij het in dit werk twij-
ffelbaar had voorgesteld : Öf 

i een Düitscher een scïioone 
"peest kon zijn ? Het is 
Hvaar, dat dit vraagstuk hij 
teènen eersten opslag eene 
leleediging moest schijnen. 
Maar Indien men in aan-: 
werking neemt , dat de 
Duitschers zicli.'. toenmaals 
enkel $&t diepzinnige en 

.liielden, welke riïéFgeJöög-
"den, dat men er de bloe
men des schoonen geestës 
in strooide, moet men het 
niet ten •kwade duiden, dat 
'de Jesuitische schrijver, 
volgens den Kardinaal DU 
PERRON, te kennen heeft ge
geven, dat de Duitschers 
zich geenen schoonen geest 
aanmatigden. BARBIER D!A,Ü-
COÜR gaf er in den tijd ee
ne . beoordeeling van in het 
l i c h t , in welke hij even-
Beer boerterijën en ernstige 
overwegingen verspreidde. 

V. DEEI* K 

— %? Uematques et dóutes 
sur la langue Erangaise 
{Aanmerkingen en twijfelin
gen betrekkelijk de Fran-
sc/ie taal), 3 d.|.n in 12.° 
Er komen er eehfge in voor 
die juis t i doch ande re , 
die kinderachtig zijn. Mejn. 
heeft den schrijver in den. 
Tempel van smaak , ach ten 
de groote nïannen geplaatst. 
— 3«° La manièïe de bieit 
penser dans les ouvfdge» 
d'esprit (De wijze, öm in 
de werken des geestes wél 
te denken) in 12.° Men gaf 
tegen dit werk in het l i ch t , 
"de Gevoelens van CLEAK» 
CHUS , verre s benevens die 
van CLEANTÖES , door B A R 
BIER D'AÜCOUR, Deze h e -
keling belette echter n i e t , 
dat het werk als een' der bes
te gidsen wordt beschouwd , 
om de jongelingen in de le t 
terkunde te geleiden. Hi j 
beoordeelt de oude en nieu-
jjw*» . schrijvers gewoonlijk 
mét BnipchewL ..De ConcetU 
van TASSO en van eenige I t a -
liaansche schrijvers, worden 
gestrêngelijk voor die regt« 
bank beoordeeld, De stijl 
derzelve i s even zoo s ier
lijk als die der Zampnspra-
ken van ARISTUS , doch minw 
der gemaakt en zuiverder. 

— 4*° Pensees ingénieuse» 
des anciens ei des snoder* 
nes (Schrandere denkleely 
den der oude en hedendang-
sc/ie sc/irpvers\, in 12 . m o 

Dit zijn de overblijfselen der 
bouwstofièn > welke hij tot 
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Bet vorige werk verzameld 
hadU — 5;° Pensees ingé-
fl,iev,ses dés pères de Vèglise 
{Schrandere denkbeelden der 
kerkvaders) in 12.mo De 
schrijver ondernam zulks , 
om de beschuldigingen zij
ner tegenstrevers ttj logen
straffen. Zij zeiden, dat hij 
enkel VOÏTURE, SARRAZIN, 
MOLIÈRE; , enz. l as , teQ het 
gezelschap der dames zocKf̂  
om de geestige invallen te 
Verzamelen , -welke haar <mt-
sn"apten, en er zijne werken 
mede te versieren. Het 
slechte onthaal dat aan zijne 
Denkbeelden der kerkvaders 
te beurt viel, bfagt veel 
meer toe, om die denkbeel
den te Versterken, dan om 
dezelve uit den weg te'rui
men." Men was van'gevoe-
l e n , dat de schrijver de 
Kerkvaders niet veel moest 
gelezen hebben, wijl hij erzqo 
Weinig schrandere denkbeel
den in gevonden bad. — 6'° 
Hisloire du grand- maitre 
s'AvBUSsotf (Geschiedenis 
van den groot-meester tiAv-
JBVSSQS), in 4.w, 1677, zui
ver geschreven. — 7-° Le-
"vensbescfiry'vingen van den 
lielligen. IGNATIVS , in 12 . ° , 
~eti van den heiligen PnAN-
icisctrs: XAFMUTUS, in 4 . t 0 , 
>p een e belangverwekkerïdé 
? ^ z e geschreven , die zeer 
.S6^#ikt i s , om de gevoelens 
S S r a c h t e» «ver voor 
^ M M f ó ö s t voedsel te ver-

«fe Longueville (Verslag van 

het overlijden vtmïïmDniii 
II., hertog van Longue-
ville), Parijs,, 1663, in 4.» 
-— 9-Q Eene .Vertaling, in 
het JTransch r van het Nieu
we Testament,,. welke met de 
verdienste der getrouwheid, 
"eefle zuivere taal vereenigt, 
2 dl.n in 12.mt>, 1697 .5-
1703. Pater LALLEMANT heeö 
deze vertaling in zijne Owt* 
wegingen Op het NiettW 
Testament aangenomen. 

Bguiï,r.AnT (JACOBÜS) , een 
Benedictijner der Congrega
tie van den heiligen MAÜRUS, 
in 1669 te Meulan, iu het 
Bisdom 'Chartres geboren;, 
legde den 1 September 1687, 
te Meaux, in de abdij van 
Saint-Paron, zijne gelofte 
af. Hij had ondernomen de 
Geschiedenis der Congregatie 
te schrijven, en was er. aan 
begonnen, te werken, toen 
hem de dood te Siïïnt-Gef 
main-dès-Pres verraste, ?n 

hem de uitvoering van dat 
Wérk belette. Hij was even
zeer door de bondigheid vap 
zijnen geest als door de zui
verheid zijner Zeden bekenf 
Men heeft van dien schrij
ver eene geleerde uitga* 
van het Martyrologium van 

USÜARDUS , volgens het oor
spronkelijke van den schrij
ver zelvên, Parijs, ï7JS'» 
in 4.t° Nog heeft men *«• 
hem: Geschiedenis der « J ^ 
tan Saint - Germain - m ^ 
Prés, 1725, in.,fob» ee™ 
werk vol belangrijke nasj>°* 
ringen. 
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(IsMAëi.), werd in 1605 te 
Louduji, jn het Fransche 
Dep.* Vienne, van Protes-
tantsche ouders geboren. In 
den' ouderdom van 25 jaren 
verljet hij die sekte, en om
helsde 'onmiddellijk na zijne 
bekeering den geestelijken s 
Staat. De sehoone letteren, 
de geschiedenis , de wis
kunde , de^regts- «ii godge
leerdheid hielden hem beur
telings bezig, In den avond 
van zijn leven begaf hij zich 
naar de abdij van den hei
ligen VICTOR, te Parijs, 
jn welke hij in. ï 694 door 
alle geleerden betreurd, 
pverleed. Hij stond in brief
wisseling met de geletter
den van Italië, DuiUehlund, 
Polen en het Oosten, wel
ke hij op de reizen, welke 
hij in die verschillende lan
den had ondernomen, had 
leeren kennen.' Men heeft 
yan hem: 1.^0$wwy»&mM-®ê' 
•afithmeticam infinitorum, 
in 6 boeken, 1682, 1 dl. 
in f o l . — 2«° Astronomia 
•philolaica, waarin de bewe
ging der planeten zeer dui
delijk verklaard wordt. — 
3-° Discours sur let réfor-
mation 4es quaires ordres 
religieux mendians, et U 
réduction de leürs convent 
& m nomhre dèUrminè 
(Verhandeling over de her
vorming der vier religieuze 
bedel-orden, en de vermin
dering hunner kloosters tot 
een bepaald getal); ëen 

E 

werk op bevel van den heer 
DE LIONNE vervaardigde .— 
4'° Eene Uitgave der Ge
schiedenis van DÜCAS, in 
het Grieksch , met eene La-
tijnsche vertaling en aantee-
keningen enz. 

BpüiiXE ( THEODOSIUS ) , 
een barrev,oe,ter Karmeliet i 
Bachelier der Sprbonne, te 
huik in 1743 overleden, is 
door eene Histoire de, la 
ville et du pays de Jjiége 
(Geschiedenis der stad en 
des latids van Luik)* 3di .n 

in fol.,; Luik, 1725 — 1732 
bekend. Aan deze Geschie
denis ontbreekt eenen zui-,-
veren stijl en eene gezonde 
oordeelkunde; et* zijn groote 
gapingen in , en de' daadza
ken worden niet zeer ont
wikkeld. Het zijn veeleer 
gedenkschriften om tot de 
Geschiedenis van Luik te 
dienen. Men leest dezelve 
echter met vermaak, uit 
hoofde van de open - en goed
hartigheid, die er in heer-
jschen, en die veeleer het 
vertrouwen verwerven en de 
aandacht boeijen, dan'de ge-
maaktheden, de hoogdraven
de stijl, en de laaghartige 
kunstgrepen der hedendaag-
sche'schrijvers» 

BouiLtE ( P E T R U S ) , een 
•Jesuit, in 1572, te-uinanf, 
in de provincie Namen ge
boren , hoogleeraar in het 
Grieksch en de Hwnaniora;» 
rector der Collegiën van Luik 
2 
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en Dinant, in 7641 te'Va-
lenciennes overleden. Men 
heeft,van hem I.° eene Ode, 
in Griekscbe verzen , voor-
tomende in de Verhandeling 
Tan LESSIUS. De jii.itil.iu 
et jure , Leuven ,• 1605. —• 
2-° H isloire de F origine de 
Ia 'dévotion de N. D. de 
JFoy {Geschiedenis van éeti 
oorsprong der godsvrucht 
van O. L. V. des geloojs), 
Douai, 1(366. — 3-° Hisloire 
de N. D. de ïïonne- Espé-
rnnce , pr.ès de Valencienhes, 
(Geschiedenis ïan O. L. V. 
der, Goede-ïloop', bij Valen-
ciehnes), 1630.'— 4«° His» 
toire de N. D. de Miséri-
corde, hónorée chez lés Car-
meliles de Mtirchïennes {Ge
schiedenis van p. L.V.van 
Barmhartigheid, lij de Kar
melieten van Marchiennes 
vereerd), 1641, in 12.™° 

Bouir-LÊ ( FHANCISCUS -
CiiAUDjus /VMOÜR , Markgraaf 
Tan ) werd in T73S geboren. 
Hij was uit eene oude, uit 
de Provincie Auvergne t)or-
spronkelijke, familie gespro
ten. De militaire loopbaan 
bood zich voor hem aan: hij 
sloeg dezelve met geestdrift 
in., en verdiende weldra 
door zijnen ijver en zijne dap^ 
ï^rhoid, de aanzienlijkste 
•«^inningen. In weinige i'a-
Ï Ï Ï ' S Ü * bij kolonel T ^ n 
Ve*M^*nt voetvolk van 

M;tr^ jxtarna7eM-
aaK* ^'^Atnerikaan-

ten zijnde, -mscê. da 

" Markgraaf DE BOT;IÏ,LÊ , tot 
algemeen landvoogd der Wind 
Eilanden benoemd, en maak
te zich meester van Dorjd-
nico, Sint-Ji'nslaöhius, Ta-
bago , Sint Christoffel, Nih 
ves en MontferraU Nietje 
vreden van voor Frankrijk 
nieuwe, bezittingen te «*• 
nen , verdedigde bij ook io K 
oude tegen de herhaalde po* 
gingen der vijanden. & 
Fransche Zeemagt was in 
178! , het beleg van York, 
in Virginia •> gaan bescbeï» 
jnen ; dé Engeiscften ween
den van die gelegenheid! 
gebruik te móeten inakeri, 
om de Fransche AniUV^& 

eilanden te overmeesteren» 
maar zij vonden in de maat* 
regelen en in de dapperheid 
van BquiwvÉ, onoverkome
lijke hinderpalen. Al hun
ne ontwerpen waren voor
zien, en werden verijdeld» 
en terwijl zij ijdele pogin* 
gen in het \verk«stelden > PlB 

zich vari de bezittingen det 
Franschen meester te nja' 
ken', viel dë Fransche ge
neraal op Sint - Mnslüchw' 
Wan, en maakte zich zonder 
slag of stoot meester van 

hetzelve. Bij den vrede va» 
•1783, beloonde de koning 
zijne diensten door den ran£ 
van Luitenant-Generaal-

Bouiui: maakte van de rus 
gebruik , om ver sob i11 de 
reizen door Evgehirtd\ 
Nederlanden, en ondersphe " 
dene deelen van Dulttc***** 
te doen; Toen het hof va.B 

Versailles, met de Patrio»1* 

http://jii.itil.iu
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«che partij in Holland in on
derhandeling was , om den 
oorlog in Oost-Indië te gaap. 
iVoeren, om den handel dier 
landen voor alle natiën vrij 
t e maken, was de generaal 
BOUÏLLÉ bestemd, om aan het 
hoofd der achttien duizend 
•manschappen, zoo Franschen 
als Hollanders te staan, die 
tot dezen togt móésten die-
•nen; doch tot eene dergelijke 
onderneming was hetibond
genootschap van den koning 
van Pruissen noodzakelijk ; 
dezelve werd 'niet in aan
merking genomen, en dé on
derneming mislukte. De ko
ning beriep BOUILLÉ in de 
vergadering der,Notabelen , 
•welke de Staten - Generaal 
Voorafging. In 1790 legde 
"die veldheer, op verzoek van 
den Minister L.iTouiv-DU-PIN 
en zelfs vanLoDEWUicXVI., 
aan de Constitutie, die eerst 
een jaar daarna voltooid 
werd, eenerueetUC» welken 

:hrj reeds 'vtsrs^iïSfeééïtta-
len 'geweigerd had. Zijn ge-
:drag in die stormachtige tij
den was eervol en roem waar

d i g . Te Mëtz met het be-
' velhebberschap belast, bragt 
•hij eenen hevigen opstand, 
die onder de soldaten van 
het garnizoen was losgebars
ten tot bedaren. Een geheel 
regiment wilde zijne stan
daarden en de militaire kas 
Wegnemen, die ten huize 
Van zijnen kolonel bewaard 
werden; BOÜILLÉ roept de 
«beieren tot zich, plaatst 

K 

zich. aan de deur van he t 
huis des kolonels , en Ver
k laa r t , dat men niet daa 
door over zijn ligchaam te 
trappen tot de vertrekken 
zal 'doordringen. Zoo veel 
moed, zulk eéne standvas
tigheid verbitteren slechts do 
woede des soldaats , die de* 
zen hinderpaal uit den weg 
ruimende, zijn ontwerp, door, 
den misdadigsten moord wil
de' ten uitvoer brengen. Hefi 
burgerlijk bestuur van he t 
gevaar van EouiLliii onder-
r i g t , snelt toe, om hem te 
bevrijden, en drijft de mui-
telingen nit een. Zoo vele 
onaangenaamheden 1 beletten 
hein niet steeds dezelfde 
verknochtheid aan de konink
lijke zaak te toonen. V a » 
wege de wetgevende verga
dering bevel ontvangen heb
bende om tegen de inwoners 
en dé bezetting van Nancy, 
die aan- het muiten waren 

f gelagen, optetrekken ? snel» 
*.*>«::*&•'» en. eerst n a d e n 

muitelingcH aVhet vuur zij* 
nerafdeel ing te hebben doen 
ondervinden, gelukte het 
hem de orde te doen her
stellen; 40 officieren en400 
soldalen waren de slagtof» 
fers van dat oproer. De Na
tionale vergadering en de 
koning drukten hem hunne 
tevredenheid uit over zijn 
gedrag in deze* omstandig
he id ; maar bij de revoluti-
onnairen verbitterde van dien 
oogeriblik af, de hevige haa* 
nog meer , welken zjj teg«? 
3 
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hem hadden opgevat* Mijj 
had de eer van uit al zijn 
vermogen tot dé vlügt mede 
te werken, welke de onge
lukkige LODEWMK XVI. be
raamd had, en waarvan de 
uitslag zoo treurig was. De 
koning onderhield bij deze 
gelegenheid met hem eene 
geheime briefwisseling, die 
omtrent acht maande» Auunr* 
de. Door al * * feasrt der 
xevoIuAkmnairen achtervolgd, 
•werd hij verpligt den vader-
landschen bodem te verlaten, 
en nam eerst de wijk naar 
Luxemburg, van waar hij 
aan de Nationale vergadering 
éenen brief schreef, die de 
levendigste verkleefdheid 
aan den koning ademde, 
maar die zijnen' vorst meer 
tot nadeel dan tot hut ver-
strekt^. In zijnen ijver voor 
de koninklijke zaak onder
nam hij alleen, om dè Mo
gendheden ten gunste der 

•Bourbons te wapenen; maar 
de vroege dood des konings 
van Zweden, die Bijzonder 
zijne ontwerpen scheen te 
omhelzen , Verijdelde al zijne 
plannen. Op het einde vari 
Ï792 naar Engeland gewe
ieen, besteedde hij aldaar 
zijnen Jijd aan een werk ö-
ver de Fransche omwente
ling, dat eerst in het En
gelsen gedrukt,, Londefi, 
3797,' i n S.voj inhet"Hoog-
duitsch vertaald, 'Luxem
burg',1798, in 8.vo, e r t 
eindelijk in het FfanSch ge
drukt onder den titel vatt 
Mémoires sur fa révolutiori 

\ JFrarigaise, depuis son drp' 
ffine jusqu'è la retraite du 
duc deBrunstóick, iinprimét 
sur Ie manuscrit original, 
revus et corrigés par Vyti-
tour peu.de tems avant ta 
mort, et augment.es- de w-
tes et de piëces essentiel-
les, qui ne se trouventpat 
dans Vêdition anglai$e( (k-
deiikschriften over detfrm-
sche omwenteling van der-
ielver begin tot aan de re* 
traite van den Hertog «an 

Brunsioijk enz. enz.) Parijs, 
1801, 2 dl.n in 12.mo DU 
werk is zeer belangnjfiv JPE 
BOÜILLÉ is- den 14 November 
1800 té Londen overleden* 

BouiMiET ( JöANNfes ) , een 
kundige Ar t s , in 1692 te 
Servian, 'm het Fransche 
Dep1 Hérault geboren, oe-
fende zijn beroep uit te 3k 
ziers, alwaar hij in ÏTfl 
overleed na verschillend6 

Ver/iandelingen, welke zij* 
ner kunde en *vlijt tot eet 
verstrekken, in het licht te 
hebben gegeven, ie weten; 

1*° Sur la cause de U f 
santeur et de la muliip^' 
tion des ferremens ( Óver de 
oorzaak der,zwaarte en&f' 
menigvuldiging 'der tfzefè» 
werktuigen). — 2.° Sur » 
iraitement de la petite-f' 
role (Over de behandelde 
der Mnder*ziekte). — ^f 
Vhuile de pètrole (Over » 
Steen- of Bergolie). •*"*'. 
Elémens de mêdecine pr*** 
que (Grondbeginselen ae* 
beoefenende geneeskunde) > 

http://peu.de
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1744 en 1746, 2dl.nin 4.to 
•A- 5.° Olservations sur l'a-

'• nasarque (Waarnemingen o-
vèr de Waterzucht), 1765, 
in 8.vo. Hij bragt met den 
Heer DE MAiKANveel toe tot 
de oprigting 'eener genees
kundige Akademie te Bê-
Ziers, yari welke hij gedu
rende meer dan 50 jaren Se
cretaris was.* - Ook was hij-
corresponderend lid van de 
Akadenue van wetenschap
pen , Hoogleeraar der wis
kunde en een sterrek'undige. 

BOUILLON. —-i Zie MARCK, 
GODEFRIDUS eri TOUR D'AU-

'VfiRGNE. 

"-• BOUILLON (EMMANUEL THE-
ODOSIUS DE LA TOUR, kar
dinaal DE) werd inÏ643 ge
boren , en was de zoon van 
FREDEÏUK . MAURITS DE LA 
TOUR, de eerste Van dien 
naam, Hertog van Bouillon, 
én Prins van Sedan. Zijne 
geboorte en zijjne .talenten 
haanden hem den weg tot de 
waardigheden. De Maar
schalk van TURENNE, zijn 
oom, verzocht voor hem-aan" 
den koning om den kardi
naalshoed , en, hoewel pas 
vijfentwintig jaren oud zijn
de , werd hem dezelve ver-
Jeend. "Weldra werd hij met 
"de rijkste beneficien beschon
ken, zoo als de abdijen, van 
Sint^Ouen te Rovanen, van 
Saint-Vaast te Arras , van 
Totirnus enz".; hij werd daar? 
enboven, met de verhevene 

K 

Waardigheid van ^root-Aal
moezenier van JPrankrtj'k be
schonken. Door zijne diens
ten had hij deze welda
den des konings verdiend» 
Trotschheid ten opzigte van 
LODEWIJK XIV», al te ver 
gedrevene aanmatigingen, en 
nog andere gebreken, brag-, 
ten zijne ongenade te weeg,, 
In 1698 was hij afgezant 
van Frankrijk te Rome,' de 

' koning meende dat hij niet 
ernstig genoeg in de zaak 
der veroordeelirig, van het 
hoek Mammes des Sainp, 
en in he$ verzoeken eèner; 
breve ter verkies baar verkla
ring van den Abt SOUBISE, 
voor het Bisdom Straatsburg 
had gehandeld. Bij zijne te
rugkomst in Frankrijk in 
1700," werd hij naar zijne 
abdij van Tourmts gebannen. 
Vruchteloos om zijne terug
roeping verzocht hebbende, 
nam hij in 1706 de wijk naar 
de Nederlanden, en van daar 
öaar Rome, alwaar hij tevre
den leefde, niettegenstaande 
hij bij een besluit van het par
lement, van alle inkomsten 
"beroofd was , welke "hij in 
'Frankrijk had. Öet schijnt 
echter, dat hij de terugga
ve derzelve en de vrijheid 
verkreeg, om zijne dagen in. 
Rome te eindigen. Hij over
leed "in, die hoofdstad der 
Christen-%vereld^ den 2 
Maart 1715. Men zégt ? dat 
hij in zijne laatste ziekte" 
aan LODEWIJK XIV. een en -
bndeïwerpingsbrief schreef. 

* . • " . . ' • : ' . ' '.'::. 
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BOUJÜ (JACOBUS) , werd in 

1515, te Clidléau - JVeuf in 
Anjou geboren. Het was 
toenmaals de tijd van de 
herleving der letteren. Met 
het beste gevolg beoefende 

• hij de talen, en werd zeer 
Bekwaam in het Grieksch, 
het Latijn en zijne moeder
taal ; de regten en andere 
wetenschappen ontsnapten 
lliet aan zijne zucht W>r d© \ 
istudie, en'aan zijne onverza-
deiijke begeerte, ora kundig
heden op te doen. FRAN-
CISCÜS X., de opregte en 
verlichte bewonderaar der 
talenten, wist de verdiens
ten van BOUJÜ te waarderen. 
M A R G A B E T H A VAN N A V A R R E , 

gaf hem eene bediening in 
baar huis, en na den dood 
dier vorstin., werd hfj tot 
president bij het parlement 
van Bretagne benoemd. De 
werken van BOUJU zijn: 1.° 
"Vertelling (in het Fransch) 
der zes eerste boeken der 
J>ecaden van TJTÜS LIVJUS. 
— 2.° Ris de ' DÊniocnt^JS 
etpleurs d^HÈRACLTTM (Ge
lach van DMSIOCRITÜS en 
tranen van HÈRACLITVS) , 
èen dichtstuk in Fransche 
verzen, dat, zoo als men 
Wil slechts eene vertaling 
Van het Italiaansche gedicht 
Van FREGOSIÜS is, •— 3.° 
Royal discours des choses 

op ÏÏJEjurDnlg Ï1I. verrigt)i, 
dit is het belangrijkste werk 
van dien schrijver. — 4.° 
Turnelta {la Tournelle, 
eene kamer van het parle
ment, die de criminele za
ken beoordeelde) een La-
tij nsch dicht stuk,' Angers, 
1.578, in 4.to BOUJU is t» 
Angers in 1578 overleden. 

BOÜKHÓR&T, — 2Jie BOEK« 
HORST... 

to&ïL T,u'?ri> «-es choses 

BoutAGE (THOMAS PASCAL) , 
een beroemd advokaat en | 
Hoogleeraar in de regfsge-
leerdhèid , Averd te Orlêans 
in 1760 geboren. Na zijii 
beroep in die stad,te heb* i 
ben uitgeoefend, kwsim hij ; 
te Parijs ten tijde der om
wenteling, gedurende welke 
hij zich steeds aan den troon 
en den godsdienst verknocht 
toonde. Ten tijde der ge
vangenschap van LODEWIJK ' 

' XVI. in 1792, was Bouw-
GE een der eerste, die zich ! 
als gijzelaars aanboden, om i 
dien ongeïukkigen koning j 
in vrijheid té stellen. I" j 
1810 benoemde men "hem tot 
Hoogleeraar bij de regtsge-
leerde faculteit van • Parij* * l 
alwaar hij den 6 Mei 1820 
overleed. Hij heeft nagela
ten: 1.°. Conclusion sur' Ug 

lois des XII tables (Besluit 
omtrent de wet der Xll 
Welen), Troyes , 1804 , i» 
8.vo Hij ondernam dat werk* ; 
w hetweike hij hetgevö^ea 

yan TERRASSON bestreed» °P 
bevel der Akademié van 



B O U, 153 

Troyét, waarvan hij blijvend 
«Sekretaris was. — 2.° Epi-
ires en vers {Berijmde Brie
ven) , voorkomende in de 
onnitgegevene werken van 
GROSI.EY , 1813. — 3.° Liste 
complete des otages de Louis 
XVI. et de safamillè (Vol
ledige lijst der gijzelaars 
van LonEWiJK XVI. en 
zijne familie), 1816, in 8 .v-° 
— 4.° Principes de juris-
prudence jfirancaise, pour 
servir h V intelligence du 
code oivil {Grondbeginselen 
der Fraiische reg/sgeleefd-
ÏÏeid, Ier verklaring van het 
burgerlijk welhoek) 1819 — 
3820, 2 Dl.n in 8.vo? e e n 
zeer geacht werk. — 5.° 
J)es Mystères d'Isrs (Over 
de geheimen vanlsis) 18Ï20, 
(na den dood des schrijvers) 
1 Deel in 8.^0 BOULAGE i s . 
daarenboven de uitgever ge
weest van het werk , dat 
ten titel voert Be la Reli-
gion révéfég, (,Qvqr.den.së-
lopenoaarden '~"'~&Gmwêëiïkf»f-; 
door P . G. STERLINSON, Pa
ri/s ', 1813. In de Theniis, 
of Bibliotheek vandenregts-
geleerde, en in de Revue 
encyclopédlque, eene levens-
leschryving van BOULAGE. 

BoOLAÏN. — Zie BotfLËN. 

BoüLAINVILMERS (HENDKIK 

JDE)> graaf van Saint-Saire 
enz . , werd in 1658 te Saint-
Saire uit eene zeer oude' 
familie geboren. Na zijne 
ttudiën in de akademie van 

Juilli, alwaar zijne zucht 
voor de geschiedenis zich 
begon te ontwikkelen, on
der de Vaders van he tOra -
torie , volbragt te hebben, 
sloeg hij de loopbaan der 
wapenen in. Hij verliet de
zelve echter weder, om zij-. 
ne huisselijke zaken té re
gelen , die zeer in de war 
waren. Hij gaf zich toen 
geheel aan de beoefening 
der geschiedenis fan Frank* 
rijh over , maar zag enkel 
de gebeurtenissen dei-zelve-
door de kleuren zijner ver
beeldingskracht. Hij beoe
fende dezelve e n k e l , zeido 
h i j , om dezelve' aan zijne * 
kinderen te leercn: in dat 
geval moest hij zijne denk
beelden nog meer 'mistrou
wen. , Ecnige zijner schrif
ten , over kiescher onderwer* 
p e n , bewezen, dat hij de 
vrijheid van denken te ver 
dreef. Terwijl hij omtrent 
erastige onderwerpen den 
sïèïfea-.geest speelde, was 
hij met dé «wakheid dep 
sterren - wigchelarij behebt. 
De Kardinaal DE FLKURY 
zeide van hem, dat hij noch 
het toekomstige, noch het 
voorledene noch liet tegen
woordige kende. Het is waar, 
dat zijne stelsels hem som* 
tijds in de kennis van het 
voorledene, en zijne verbeel
dingskracht in die van het 
tegenwoordige op het dwaal
spoor bragt. Hij overleed 
in 1722, in de armen van 
Pater LA BOBDE, lid van het 

r i 5 '••••:-•• 
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Oratorium , die een getrouw 
verslag deed van zijne laat
ste beschikkingen. Men heeft 
van hem: l.°Histoire de 
France jusqiCk CHARLES 
VIII. [Geschiedenis van 
Frankrijk tot KABEL VIII.) 
3 Dl.» in 12-mo — 2.° Mé
moires historiques sur Fan-

• cien gouvernement de Fran
ce jusqu'a HuGVMS CAPET 
(Geschiedkundige gedenk
schriften over het oude 6e' 
ztunr van Frankrijk tot op 
HVGO CAPET), 3 Dl." in 
12.1"0 In dit werk noemt 
hij het leenroerig bestuur 
het meesterstuk Van den 
menschelijken geest: de uit
drukking is sterk "en niet 
naauwkeurig; maar het is 
niettemin waar, dat het leen
roerig bestuur al de ver wij
tingen niet verdient; die men , 
in eene regeringlooze eeuw, 
Welke met elke soort van be
stuur ontevreden is , aan het
zelve gedaan heeft. Het is 
zeker dat het Ieenregt opreg-
ter, en het volk gunstiger was 
dan het despotismus, dat de 
plaats vaö hetzelve heeft in
genomen; en zoodra als men 
zich over de misbruiken van 
de monarchale magt begon 
te beklagen, betreurde men 
de wetten der leenplïgtïg-
heid. — 3.° Histoire de la 
Pairie de France (Geschie
denis v m fief Fransche 
Wr*ehap) m 12.mo _ 4° 
tuArtaiion sur la noblesse 
™f*-awe.(Verhandeling 0-

U njao * * * M * t de la 

France (Staat van JPrank* 
njk), 6 Dl ft in 12.mo ' E r 
komen goede zaken in voor, 
doch ook eenige otmaauw-
keurigheden. — 6.° Histoire 
des Arabes et de MAHOUEÏ 
{Geschiedenis der Arabieren 
en van JHAHOMED) , in V2'm 

een werk, waaraan de"dood 
hem belette de laatste hanrf 
te. JefgeQ* Deze geschiede-
nis is in den Oosterscheii 
stijl, en met weinignaauw» 
keurigheid geschreven. D& 
schrij veris inhetzelve slechts 
een slaafsch Copiïst der A-
rabische schrijvers, wier,taal 
hij niet verstond, en wier 
onn aauwkeürigh eden hij m,et 
eens ontdekt heeft. Hij 'tracht 
)te vergeefs MAHOMED voor 
een groot man te dóen door
gaan, door de Voorzienig
heid opgewekt, om de Chris-
tenen te straffen, e n ji&. 
aanzien der wereld te ver
anderen. Een kunstregter, 
die meer ijver dan- beschei
denheid aan den, dag legt* 
heeft hem de titels van 
JFranscheJfïahometaan, e» 
Overlqojpër uit' het Chris
tendom gegeven. BERGJÉS 
verwondert zich, dat hij uit 
geestdrift voor het Deïsmuh 
zich niet laten besnijden^ 
den tpliand aangenomen had. 
-~ 7.° Mémoire 'sur Fadmi-
mstration. des Jiriances {Ge-
den/ischrift over het bekeer 
der geldmiddelen), 2 'J>^ 
in l2.mo; goede inzigten.» 
de meeste onbruikbaar. M*? 

11 heeft aan dezen Sijste»»*1-

» «chengeschiedschrijver, W 
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andere werken toegeschreven 
en voornamelijk hekelschrif
ten tegen den godsdienst, 
die niet van hem zijn. Na 
omtrent de grondbeginselen 
der geschiedenis gedwaald 
te hebben, kan hij ook lig-
telijk valsche denkbeelden 
omirent Het Christendom heb
hen gekoesterd; maar het is 
eene onwaarheid, dat hij 
ooit de zinneloosheid'zpo ver 
zou gedreven" hebben, om 
afschuwelijkbeden voortte-
hrerigen gelijk aan d i e , wel-* 
ke men in het Diner leest , 
dat zijnen naam draagt. Al 
de schriften van den graaf 
BE BquiiAiNViLLiERS over de 
Geschiedenis van Frankrijk 
zijn in 3 Dl,« in 'fol . verza
meld; 

BoULANGER, BoüfcENGERof 
BoULLANGER (ANDREAs) , u i t 
de in de Magistrature oude 
familie van BQULANGER, méér 
bfekend onder den naam van 
Petii-Pèrè kxtè/èmf&ïfö&a.» 
gus^jner, te Parijs geboren", 
en in die stad in 1657, in 
den ouderdom van 80 jaren 
overleden, maakte zich be-
Memd door'zijne Wijze van 
prediken. Gewoönlij k men g-
de hij de boerterij met de 
zedeleer, en de laagste ver
gelijkingen , niet de verhe-
venste waarheden des Chris
tendoms. Hy vergeleek, zegt 
men, in eene zijner predi-
katiën , de vier Leeraars der 
Latijnsche kerk met de vier 
Heeren of Koningen van het 
kaartspel. » Deïjeil igeAu-

GüSTiNüs w a s , volgens hem , 
Harten Heer , om zijne groo-
te liefdadigheid, de heilige 
AMBROSIUS, Klaveren H e e r , 
door de bloemen zijner wel 
sprekendheid , de heilige 
HIERONYMUS, Schoppen Heer , 
om zijnen bijtenden s t i j l , 
en de heilige GREGORIUS , 
Ruiten Hee r , om zijne ge
ringe verhevendheid." Maar 
men moet niet ligtzinniglijk 
alle volkssprookjes aanne
men , welke jmen ten opzigte 
van dezen redenaar verspreid 
heeft. Men heeft van hem 
eene soort van overdrevene 
afbeelding gemaakt , meer: 
geschikt fc om aan het onderr 
'houd der lediggangers voed
sel te verschaffen , . dan om 
hun een juist denkbeeld der 
redevoeringen van den Pe/it-
Père ANDRÉ te geven. Men 
heeft Van hem : Oraisonfu-
nèire de MARIE-ÏÏJESRUET-
TM DE BOURBON , abesse 
de Chelles {Lijkrede van 

& * f A , : HENDRIICA VAlSf 
BoVRsbS t abdis van Chel-

'lesy 

BotJÏ/ANÖER of BoULLANGEK 
(NICOLAAS. ANTONIÜS), te 
Parijs in 1722 geboren, en 
in dezelfde stad in 1759 o-
verleden, was de zoon eens 
koopmans, verliet het col-
legie van Beanwis bijna e-
ven zoo onkundig, als hij 
op hetzelve was gekomen. 
Na zijnen geringen natuur
lijken aanleg echter hardnek-
kiglijk bestreden te hebben 

i overwon hij denzelven. * Jto 
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den ouderdom van Ï7 jaren , 
begon hij de wis- en bouw
kunde te bpoefenen. Drie 
tot vier studie-jaren in deze' 
wetenschappen waren voor 
hem voldoende, omdenvrij-
hcer nu THIKKS nuttig te 
worden, dien hij in de hoe
danigheid van krijgsbouw-
kundige bij het leger verge
zelde. Hij kwam vervolgens 
bij de directie der bruggen 
en wegen, en voerde in 
Champagne J Bourgondië, 
%jotharingen verschillende o-
penbare werken ifit. Het 
was om zoo te spreken in de 
openbare wegen, aan zijne 
zorg toevertrouwd, dat zich 
de kiem eener noodlottige 
begaafdheid ontwikkelde, 
welke, hij niet vermoedde, 
en die hij bij zich droeg. 
Hij leerde ongelukkiglijk 
wysgeè'rig denken. Terwijl 
hij bergen doorsneed , rivie
ren leidde, gronden om wend
de , zag hij eene menigte 

, verschillende zelfsfandighe-
den , welke de aarde ver
bergt, die hij als een bewijs 
van derzelver buitengewone 
oudheid en der menigvuldi
ge omwentelingen, welke zij 
in denkbeeldige eeuwen had 
ondergaan, beschouwde. Of
schoon andere wijsgeeren 
moeite hebben oiri éénen 
zondvloed te erkennen, er-
kenclé J&jtlIjANGER ereëneon-
^ Z 2 \ e métl^e,"••.welke 
de/en * veranderingsmid-
«ebezi!!!"' * " ? 4 e "«uur 

en om zich Zelve te vernielt-
wen. Van de ömkeeringen 
des aarbóls ging hij tot d» 
veranderingen over in de ze
den , de maatschappijen, de 
besturen en den Godsdienst 
voorgevallen; Hij vormde in 
dat opzigt verschillende gis
singen. Om zich van der
zelver gegrondheid te vew» 
keren, wilde hij weten,wat 
men te dien opzigte gezegd 
had. . Hij leerde het Latijn 
en vervolgens hetGrieksch, 
alsmede iets van de He-
breeuwsche, Syrische en A-
rabische talen; en waamfe 
zich daardoor van genoegza-' 
ine bewijsgronden voorzien, 
om zijne ongerijmde hypo
thesis te doen aannemen. 
Het vooruitzigt eens nade
renden doods opende hein de 
bogen; hij verfoeide zijne 
dwalingen, en verklaarde, 
dat dezelve, veeleer de vruchi 
der ijdelheid dan der .rede
nering waren; dat de Irot-
sche'lofspraken aan zijm 
voortbrengsel en in wijsgee-, 
rige: maatschappijen iöege-
nwaaid-, hem meer hadden 
bedwelmd en verleid dartod 
het overige. De billijkstó 
gevolgtrekking eener derge
lijke bekentenis was dat al 
zijne handschriften, de bron 
zijner wroegingen en zijner 
herroepingen, aan de vlam
men moesten ter prooije ge
geven worden; maar maat' 
Schappijen van drogredenaar* 
hadden zich van dezelve mees* 
t e r gemaakt; zij waren &e* 
goddeloos, 8$ logenstraft*0 
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openlijk ónze gewijde boeken. 
Zij geleidden regtstreeks tot 
hèt atheïsmus , en dit was 
genoeg , .om dezelve in de 
öogen onzer valsche Wijzen 
•dierbaar te maken. Niet al
leen werden dezelve gedrukt; 
maar men gaf zelfs ;onder 
zijnen naam anderen in het 
l i ch t , waarin dezelfde geest, 
doorstraalde, en waaraan hij 
•het mitaste deel niet had ge
had; en, alle hartstogten be
lastten zich met de zorg, 
om aan «dezelve een uitste
kend onthaal te verschaffen. 
Hoè zeer dezelve ook met 
Grieksch , Latijn en woord
grondingen als doorzaaid 
zijn , werden dezelve echter 
-doof de wijsgeerige vrouwen, 
Tdie geen woord, dafc naar 
eenige oude taal zweemt j in 

'een werk ter verdediging van 
den Godsdienst en de goede 
zeden geschreven ktmnen 
dulden, met geestdrift als 

"VerslomJfeB'ï ::^-imméea.:rAm-
zelve' vol zakelijkheid wel 
beredeneerd, zeer overtui
gend , en voor geene weder
legging vatbaar. De goed
keuringen van B'ALEMEKRT , 
DIDERÖT j HELVETIUS, had
den dit gevoelen versterkt. 
Men zag dus in het licht ver
schijnen: 1.° Trailé du des-
pof isme oriental (Verhan
deling over het Oosfersche 
despolismus), ïn 12 ffl0, een 
romanesk en gevaarlijk werk. 
doch minder slecht nog, dan 
hetgene wat volgt , waarvan 
hij enkel het laatste hoofd
deel heeft geschreven. — 

2.° VAnliquité dêvoilêe (De 
ontsluyerde oudheid), een 
werk , na den dood des schrij
vers in het licht gegeven , 
Amsterdam , 17C6, ;j dl .n, , 
in 12.nw— 3.° Le Christin 
anisme dévoilé (Het ont~ 
sluijerde Christendom) , 2 
dl n , in 12.nw y mede na den 
dood des schrijvers in het 
licht gegeven.: eene verhan
deling vol even zoo onge
rijmde als walgelijke ver-
wenschingen en redeneringen 
tegen, den Godsdienst van J E -
sus CHRISTUS: Men predikt 
in dezelve de verdraagzaam
heid op ëenën toon van on
verdraagzaamheid, die de 
dweepzucht nooit zoo ver 
heeft gebragt. BKRGIKR heeft 
dit stuk in zijne Apologie 
de la Religion Chralienne 
meesterlijk wederlegd. — 
4. p Dissertalion sur ELTE 
et ENOCIT (Verhandeling o-
ver ELI AS en HEXOCII) , in 
l%;xao __ 5.° Sommige slech
te en "WahstHllige artikels , 
aan de encyclopedische com
pilatie geleverd. — 6.° Et-n 
Woordenboek in handschrift, 
dat men als eene slecht za-
menhangende overeenkomst 
kan beschouwen der oude en 
hedendaagsche talen. Nog 
heeft men van hem: les-
Anecdo/es de la JVatnre (de 

"Bijzonderheden der Natuur) 
in handschrift. BÜFPON heeft 
in zijne Epoques de la na
ture veel daaruit ontleend. 
De beroemde natuurkenner 
heeft zich de bespiegelingen 
van den Ingenieur der. we-
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gen ï»ijna geheel eigen ge-
niaakt j - zoo als men zulks 
in het onpartijdig onderzoek 
x'an de Epoques duidelijk 
kan zien , en waarin tevens 
deze aardrijks - -en natuur
kundige zinneloosheden, 
grondig wederlegd worden. 
Men, bemerkt in de geschrif
ten -van BOOJGANGBR , jeene 
sombere én ongftiukkige ver
beeldingskracht. Er is eene 
öntïedi'ging van »in het licht 
verschenen door een 5 klui 
zenaa r ,Par i j s , 178*?, I dl., 
ïn 8.yo Deze zeer wel ge
schrevene ontleding weder-
legt op eene bondige wijze, 
de ongerijmdheden van den 
jongen schijn'-filozoofy' door 
dezelve afzonderlijk en zon
der Ja t om windsel voortestel-
len, hetwelk de onkundige of 
ligtgelöoyige lezers bedriegt. 

BotiiiANGEïi of lie ver Bouii-
X.ANGER "(CLAUÖIOS. FRJLKGIS-

: *CÜS FÈUX) Heet van Rive-
ry j lid der Akademie van 
Amiens zijne geboorteplaats, 
en burgerlijk luitenant bij 
het baifliuwschap dier stad, 
werd in 1724 geboren. iVa 
zijne humaniora en- rheto-
rica te Amiens volbragt te 
hebben, begon hij desjelaat
ste -klasse op nieuw, onder 
den beroemden pater BOKÉE, 
«ie regent van zijnen vader 
WRs geweest. Hij oefende 
£*<»irende eenigen tijd te 
f «rij» het beroep van'advo-' 

«eos&niag der schoone. In 

teren en wijsbegeerte. Hij 
kon dezelve niet lang beoe* 
fenen» daar de doodhem in 
1758 reeds wegmaaide. Zij
ne ziel was edel, zijn hart 
gevoelig, zijne inhorst.opger 
ruimd, zijn gedrag beschei-
den.' Ingetogen ten -opzigte 
van lieden, die hij niet «f 
kende, opende hij ga?iW 
zijn hart voor zijne vrienden. 
Hij had een innemend uiter
lijk , vele wereldkennis, ee-
nen leVendigen en doordrin
gen den geest, een verzend 
geheugen, en ©effle rmige 
zucht, om alle menschelijfce 

'kundigheden te veikrjjge,ft> 
zoo wel als om de eerste 
posten te bekleeden. Zijne 
voornaamste werken zijn; 
1.° Traite de la cause et 
des': phénomènes de Vélen-
trieité (Verhandeling over 
de oorzaak en de verschijn
selen der eleetriciteif), 2 
dl.", in 8.vo — %°^Recher-
ches' kistoriques; etcritiques 
sur quelqnes aftciens spec-
taclesj, et particulièrement 
sur les'mimes et«les pènto-
piimes (Geschied- en beoor
deelende hasporipgen over 
eenigeotideschouwt-ooneeU^ 
en voornamelijk over & 
klucht- en gebaarde spelen) 
in 12.° een zonderling stuk
j e . -^- 3.° Fables et contes 
en vers Francais (Fabelen 
en vertelsels in Franse^ 
verzen) in 12.m°. JSonnn^e 

dezer vertelsels én fa^ l s 

zijn van zijne vinding» e n 

de andere zijn uit P K E » ^ ® ' 
WAV en GEI^ERT ontleen*. 
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Een zwak gewrocht, waar
bij noch letteren , noch ze
den iets te winnen hebben, 

* BOULARD ( ANTONIÜS MA
RIA HENDRIK), te Parijs 
den 5 September 1754 gebo
ren , en aldaar in de maand 
Kei 1825 overleden; Gfedu-
tènde langen tijd oefende hij 
de bediening van Notaris 
uit J, doch liet dezelve in 
1809 varen,; om zich des te 
vrijer aan zijne zucht voor 
dé letterkunde,te kunnen o-
vèrgévén. „Deze drifj; heeft 
hém aanmerkelijke sommen 
doen opofferen-, aan de op-
'rigting eener Bibliotheek, de 
talrijkste, welke ooit een bij-
zónder'persoon bezeten heeft, 
aan . het drukken der wer
ken , .ivilké. hij uit het En-
gelsch vertaalde, ên aan het 
herdrukken van sommige 
•werken, welke «hij nuttig 
achtte. De talrijke Biblio
theek , welke ti» ïjewf* sag^-
latéii', kan enkel beschouwd 
wórden, als ""een hoop boe
ken , veeleer gekocht, om 
"zijne neiging' tot de welda
digheid te "..voldoen", dan om 
zijhen geest. te Verlichten. 
"Onder zijne menigvuldige 
vertalingen uit het Engelsen 
ïn het Fransch, kan men 
voornamelijk tellen: 1.° Ge
schiedenis van doctor HEN-
RY, 1788, 6 dl.n ïn 4.»', 
de drie laatste zijn door 
CANTWELÏI vertaald. — 2.° 
JCort begrip van het Ro-
ineinsche 'regt, volgens 
SCHOMBERG , 1793 — 1808 , 
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I ïn 12.mo —. 3.° De welda
den van den Chris telijken 
Godsdienst, volgens RYAN, 
1807, 2 dl.n , i n g.vo, ig\Q 
en 1823, in 8.vo —4.°£,e*_ 
Jerhundige geschiedenis van 
de vijf lién eerste eeuwen der 
Christelijke ** tijdrekening;, 
naar BERINGTON, 1814 —-
1822, 5 dl.n, jn^ 8.vo Van 
denzelfdëri schrijver heeft hij 
vertaald: Geschiedenis der. 
"Grieksc/ie letterkunde in de 
middeleeuwen, 1822, ïn 8.° 
en tietterkundige geschiede-' . 
"nis der Arabieren oj^Sarru- , 
"cenen in de middeleeuwen^ 
1823, in 8.vo Onder de 
werken, waarvan de herdruk 
aan . BOULAR» word t toege
schreven, onderscheidt men 
de Aanspraak , ïn naam der 
Universiteit van Parijs voor 
KAREI, VI. en den geheelen 

. raad in 1404, door GÈRSON, 
Kanselier der kerk van Pa
rijs uitgesproken , Parijs, 
1S24, in 8.vo De vriend
schapsbetrekkingen trassëhen 
BOÜLARD en LAHARPE heb
ben den eerste, tot uitvoer
der, van den uitersten- wi l , 
en tot bewaarder der hand-

| schriften van den laatsten 
gemaakt'. -Hij heeft de ge
dachtenis van dien vriend 
grootelijks benadeeld door de 
Wijsbegeerte der achttiende 
eeuw, in den staat van on
volmaaktheid , waarin dezel
ve zich bevond, in het licht 
te geven; een naauvvkeuri-
ge uitgever was bestemd» 
om de.valsche grondstellin
gen , die in dat werk door-
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stralen, te verbeteren, of te 
doen verbeteren. — BoüLAnb 
is , voor het overige een der 
deugdzaamste mannen van 
let ; tegenwoordige tijdstip 
geweest. Steeds was hij be
reid , om met zijne beurs of 
zijnen invloed, de ongeluk-
Jkigen te ondersteunen , die 
zich tot hem vervoegden, 
ook heeft hy bestendig in 
de algemeene achting ge
deeld. Met eene edele be
langeloosheid heeft hij de 
Ïosten van maire en lid van 

et vvetgevend-Iigchaaiu be
kleed. Aan éenen boekhan
delaar van denzelfden naam 
heeft men eene Verhande
ling over de boekenkennis, 
Parijs ,1804—1805, 2,DJ.» 
in 8.V° en eenige Eomans 
te danken. ~.[y 

, BoüfcAY (EDMOND va), wa-
penheraut der hertogen van 
Lotharingen, leefde in het 

, midden, der ,16e eeuw. Hij 
Was een vruchtbare schrij
ver: het jaar van zijn over
lijden is onbekend. Er be
staat van hem: \.° Le com
boil de la cliair et, de Tes-
jpnt (De s/rijd van het 
v/eesch en den ff eest), Pa
rijs , ' ƒ549, in .8.vo — 2.° 
La généalogie "des ducs de 
Lorraine (Het geslachlre-
gister der hertogen van 
**J baringen), Metz, 1547. 
"tf doet dezelve van de 

La Wanen afstammen. —3.° 
* * • £ et. le trèpas des ducs 

verlijden der Hertogen van 
Lotharingen ASTONIVS en 
FRAXCISCVS) ,- Metz, 1547, 
in'4.t° — 4.° Le voyngedn 
duc AXTÖIXE vers, Vempe> 
reur CHARLES V, era 1543, 
pour trailer de lapaix aveo 
FnAJVgors L (De reis m 
den hertog AXTOXIUS mar 
keizer KAREL V. in Uih 
om met FRAÜCISCUS I. out 
den vrede te handelen)) •" 

,8.vo Dit laatste werk is in 
verzen, enz. 

BOULAY. (CmAn EGASTV* 
DU) , in het voormalige Fran-
sche gewest Mcdiie geboren, 
was achtereenvolgend, hoog-
leeraar in de Humaniora, 
bij het Collegie van Navar-

"rè , griffier, rector en ge
schiedschrijver der univer
siteit van Parijs : hij over
leed in 1678. Men heeft 
van hem: 1/° De 'patrom» 
quatuor nationum uhiver^ 
latis, in 8.vo;, een werk» 
dat zeer belangrijke daaifaa* 
ken bevat. —• 2-e üistoirf 
de l'université de Parif 
(Geschiedenis, van de > «"** 
versiieit van Parijs) in he 

Latijn, 6 dl.» in fol. V& 
theologische faculteit eens11" 
reerde de drie eerste déejett 
om niet zeer loffelijke be* 
weegredenen zegt men: »Pe" 
ze geschiedschrijver, 2f#_ 
een later schrijver, zou "°~ 
ven alles naar meer beo°£" 
deelingskracht en ff0*" 
waardigheid hebben &eh°?" 
ren te streven. Me' . , 
voorzorg, zou hij zich n i e 
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hebben blootgesteld, om in n 
j?eker opzigt de: verdienste 
,der nuttige nasporingen te 
.Verliezen, welke men hem 
verschuldigd is , door de on* 
noemelijke menigte fabels en 
logens, welke hij verhaalt." 
Deze nasporingen zijn niet 
te min kostbaar,, en dat 
boek, om mij van de uit
drukkingen Van CREVIER te 
Ibedienen, die er overvloedig-
ïijk, in geput heeft, is ten 
minste eene mijn, van on
derwerpen , ' die voor het ge-
Ibruik geheel gereed zijn.— 
$>° Remarques sur la een-' 
sure de cette Histoire (Aan
merkingen op de leoordée-
Zing dier geschiedenis) in het 
lAtijn, Parijs, 1667, in4.*> 
i— 4'ü Fondation de Vuni-
versité de Paris (Stichting 
der universiteit van Parijs), 
JParijs, 1675, in 4.», — 5«° 
Privileges de Tuniversité de 
Paris (Voorregten der uni
versiteit van i?<jtrif#)« —• 
6*° De decanaiu nationis 
gallicance in academia Pa-
risiensi, 1662, in 8.vo — 
7-° Trésor des antiquitès 
Romaines, oè sont conte-
nues et décrites par ordre 
tóutes les cérémonies des Ro-
mains (Schatkamer der Ro-
meinscheoudheden, waarin, 
volgens orde al de plegtig-
heden der Romeinen beschre
ven worden), Parijs , in fol. 
1651, met platen. Dit door 
sommige geleerden verachte 
•Werk is vrij goed. Het is 
«ene soort van vertaling der 

"V. DEEÏ« ] 

Romeïnsche oudheden van 
ROISIN; maar de schrijver 
heeft niet alles vertaald en 
zijn werk is minder volledig. 
Dü BOULAY vervaardigde ook 
Latijnsche verzen. Men heeft 
van hem een treurzang tegen 
een. zijner benijders, Waarin 
men vuur en een zuiver La
tijn waarneemt. 

Bout.EE (STEPHANUSLODE-
WIJK) , een bouwkuhstenaar 
den 21 JFebruarij 1728 té Pd-
rijs geboren, onderscheidde 
zich voornamelijk door eene 
rijke verbeeldingskracht en 
éene scheppende genie. Hij 
worstelde tegen1 de overblijf
selen van den kwaden smaak, 
die zich nog te zijnen tijde 
deed gevoelen, en verspreid
de in al zijne werken, die 
edele en sierlijke eenvou
digheid, die het voornaam
ste kenmerk van de ge-
denkteekenen der ouden uit
maakte; de werken , welke 
hij ondernomen heeft, zijn 
zeer talrijk; hij is het, die 
het kasteel van Tassé te 
Chaville heeft gemaakt, dat 
van Chauvri teMonfmoren-
"cy, dat van Pereux, het 
paleis van JEvreux, en vele 
huizen aan den straatweg 
van Aniin; maar hetgeen j 
wat hem het meest tot een 
verstrekt, is het paleis van 
Brunoy in de Elizesclie vel
den. Men heeft in zijn'e pa
pieren, eene menigte van 
zeer vernuftige plannen ge
vonden , onder welke vooral 

http://Bout.EE
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opmerking verdient hêfc graf 
van JSÊWTOX in het cen
trum eener spheer geplaatst. 
Dit denkbeeld is den böuw-
kunsfenaars zoo nieuw en 
vindingrijk voorgekomen, 
dat de akademiê in Novem
ber 1810 hetzelfde onder
werp tot eene prijsvraag heeft 
opgegeven. Hij heeft in 
handschrift nagelaten: Es-
ski sur Varchitecture (Proe
ve óver de bouwkunde) zeer 
wel geschreven en Tol diep, 
doordachte kundigheden. Dit 
werk en vele anderen, even 
zeer ïn handschrift, zijn in 
handen van den Heer BE
NARD, zijn' neef, en een zi j- ' 
ïier kweekelingen. BOULEEJ 
ïs den 6 Februari)'1799'over
leden j" hij was bouwkunste
naar des konings en lid der 
Akademiêen desJfnstituuts» 

BOULEN, BÖULAIN, BOL-
iEYN of BULLEN (ANNA) de 
dochter van een Engelsch 
edelman, stak naar Frank-
* W over* met AÏARÏA, de 
vrouw, van LODEWIJK Xiïl. 
/•y werd vervolgens hofda
me der koningin CLAUDE, 
«ie haar aan de hertogin 
van Alengon, l a t e r ^oninlin 
van Navarre, gaf. In Enge
larm teruggekeerd, bragtzij 
VÜ J e e t f e Ievendïge zucht 
beïiL V e w n a k e n en om te 
houd V e e n v I n S °n^er-m a «Ct a l i i g h e ; . d en vri-'e 
veinsdhdH^ j - d l e e e n e &*" ^ r b o r l 7 * a ^ e P « eerzucht 
^inderrf™ 03* fas n i e t s 

ttet*Jaeen® schoonheid; 

maar dé hartstögt verfraait 
al les , en : de ongeböndeu» 
heid, waarvan de dorst.toe
neemt even gelijk de gierig
heid^ naarmate dezelve be
zi t , eindigt niet geenekeuze 
meer in hare genietingen te 
stellen. Men verhaalt, tó 
zij; zes vingers aan 'de «g4 

terhand , een gezwel aait de 
keel , en eene uitwassend 
tand had. - HENDRIK V1& 
'zag haar, en ontdekte zulks 
niet; Hij verklaarde haai: 
zijne liefde, waarover ANNA j 
ine'er gebelgd dan gevleid f 
scheen. Déze achterhoudend*- ' 
heid, waarop de vorêt niet j 
gerekend had, wekte zijne j 
drift des te meer óp. Vian : 
dien oogenblik af, Was lijj 
"er op bedacht, om van zijne 
vrouw te scheiden, én me* 
zijne minnares in den ecitf 
te treden. Daar CLEÏWEX8 

VII. volgens pligt, gewei* 
gerd had, de echtscheiding [ 
te" bekrachtigen, zoo we"« 
het gewaande huwelijk dea ; 
14 November 1532 heime- i 
lijk voltrokken. LEB, se
dert korten tijd tot het Bis
dom van Conventry verh&" 
ven (aan wien HENDRIK hd 
diets gemaakt, dat de i^118 

hem had toegestaan, CATHA-
RiNA VAN ARAGON te verla
ten, en eene andere vroutf 
te nemen, mits zulks pon
der ergernis geschiedde), se~ 
gendezijnhuwelijk, in tetf®" 
woordigheid van eenige ret-
trouwde getuigen, in. A^A» 
zwanger geworden fflj«de» 
Werd in 1533 tot vroiiW oeS 
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ikonings en koningin uitgeroe
pen. Hare intrede in Londen 
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was luisterrijk. Degalante-
jrifi, welke.zij aan het Fran-

• schê hof geput had, verliet 
haar niet op den troon van 
Engeland. Men beschuldig-
•de;haar van eenen mis dadigen 
omgang met verscheidene ha-
rer bedienden, met lord Ko-
CHEFOJRT, haren broeder, en 
zelfs met» een rharer muzij-
&an ten $ • SMETON genaamd, 
te onderhouden. Het kostte 
•aan HENDRIK VI I I . , die 
reeds weder in JOANNA DE 
'SEYMOUR verliefd was, wei
nig moeite om haar als schul* 
dig te beschouwen. Men on
dervraagde haar; doch al 
hare antwoorden bepaalden 
zich enkel tot de verklaring, 
dat zij zich in al te vrije 
uitdrukkingen en gebaarden 
was te buiten gegaan, maar 
dat haar gedrag voor het 
overige altijd onschuldig was 
geweest. Degen», welke 
nien hare minnaars noemde, 
gaven hetzelfde antwoord, 
met uitzondering echter van 
den muzijkant SMETON , die, 
door de vrees getroffen, of 
door de kracht der waarheid 
niedegesleept, bekende dat 
hij het bed van zijnen vorst 
bezoedeld had. Zy werden 
alle ter dood veroordeeld: 
JROCHEFORT onthoofd en de 
muzijkant opgehangen. Daar 
HENDRIK aan zijne gemalin 
den troost wilde ontnemen 1 
van als koningin te sterven, 
200 liet h i j , onder hefcijdele 

L 2 

voorwendsel, dat z i j , alvo
rens hem de hand te hebben 
gegeven, met Mylord JPERÓÏ 
was gehuwd geweest, een 
-vonnis vaa echtscheiding uit
spreken. De ongelukkige 
vorstin, uit hoop, dat men 
haar niet verbranden, maar 

•slechts onthalzen zoude, be-
•kende zulks mede. Op den 
•dag van het treurtooneel, 
troostte zij zich , * doordien 
men haar zeide , dat de beul 
zeer bekwaam was, en met 
het denkbeeld, dat, wijl zij 
een' dunnen hals had, zij 
des te minder zoude te lij
den hebben. Alvorens het 
schavotte beklimmen, schreef 
zij eenen brief vol onder* 
werping, teedere Magten en 
levendige betuigingen harer, 
onschuld, aan HENDRIK VIII. 
Gij hebt mij steeds traps-
wtjze verheven, zeide zij 
hem; van eenvoudige jonge 
juffer, maaktet gif mij tot 
eene markgravin (VAX PJEM-
BROCK); vanmarAgravm ver
hief t gif mij tot den rang 
van koningin, en heden wilt 
gij mij tol eene heilige ma-
hen. Deze gebeurtenis had 
plaats in Ï536. De liefde 
had haar op den troon ver
heven, de liefde stortte haat 
van denzelvenaf. Deze nood
lottige gebeurtenissen zijn de 
onvermijdelijke gevolgen der 
hevige én onbezonnen harts-
togten. De meeste geschied
schrijvers hebben haar met 
schande overladen. SANDE-
RÜS beweert, dat HENDB'K 
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"VIII. haar vader was. Men 
voegt er bij, dat toen deze 
vorst haar tot minnares aan
nam, FBANCISCÜS L , en ver
scheidene zijner hovelingen 
hare gunsten reeds genoten 
hadden, en dat men haar in 
Frankrijk noemde la mille du 
roi (de muilezelin des Ao-
nings) en la haquenée d'An-
glelerre (de Mngelsclie Iiak-
henei). Dan deze grove 
smaad woorden, waaraan zelfs 
de eerbiedwaardigste vorst
innen, niet altijd ontsnapt 
zijn, zijn geene bewijzen; 
en zonder ANNA BOULEN van 
hare gebreken te Willen xegt-
vaardigen, wordt er meer 
dan dat vereischt om haar 
schuldig te achten aan de 
misdaden, welke men haar 
te last legde: ook hebben on
partijdige en oordeelkundige 
geschiedschrijvers hun oor
deel geschort, en HUIMB 
maakt geene zwarigheid om 
haar onschuldig te verkla
ren. ,—t' Zie HENDRIK VIII. 

BoULENGER. — Zie BotJ-, 
ÏANGER. ' \ 

BoTJLENGER ( J u t T ü S CM • 
KAR) , BtflCENGERUS , teLoU-
«WM, in het Fransche Dep.t 
Vtetme geboren, werd Je-
smt, en verliet de maat-

»t?n
pii;T \e ™z * * 

verleed J n ^ " J " » • T °" 

n%* **» z&nen t$dt 

Lyon', 1619, in fol. In hef 
licht te hebben gegeven; de
zelve begint met 1559 , en 
eindigt met 1680. Men heeft 
van hem daarenboven een 
groot aantal geleerde wer
ken, onder anderen: h° Ve 
imperatore et imperio ro' 
mano , Lyon, 1618, in hl 
-=- 2.° Elf beknopte stukjes* 
verhandelingen bevattende*. 
De Oraculis et vatihir, di 
templisEthnicorums de Fes* 
tis GrcecorUm; de trinm-

• phis spoliis bellicis, tro-
phosis, arcubus triumphah' 
lus et pompa triumphi; de 
Sortièus, de auguriis" et au* 
spiciis, de omnibus, de pro~ 
digiis'., de terramotu et fut* 
minibus f de trïbutis et vee' 
tigalibus populi romanis de 
circa romano, ludisque cir* 
censïbus; de tJieatro ludif 
que sceniüis; de conviviis! 
de ludis privatis ac domet' 
ticis veterum. AI deze v/er- j 
ken komen ook sommige in ' 
de Grieksche, andere in de 
Romeinsehe "oudheden voor. j 
•— 3.° Verhandelingen pe 

pictura plastice statuaria* 
lib. II , Lyon, 1627, in 8-v0' 
~ 4 - ° Eene verhandeling*6" 
gen CASATJBONIÜS , tert gu"8" 
te van den kardinaal BA*10," 
NÏUS , onder dezen titel: #'" 
atribm. in CASAVBONI exei" 
ciiationes de rebus sacrifi 
%on; 1617, in fol. — 5 ' 
Ëclogts adArnobium, *$°K 
louse, 1612, in 8.vo.-*6 ' 
"e insignibus gentilitÜ* <*u' 
°um, Lotharingorum, ^ i s a* 
1QW > in 4.». ! 
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BoULGAKOF (JACOBUS ÏVA-
NOWITSCH) , te Moskau, den 
7 Julij 1809 overleden, ge-
heimraad, en honorair - lid 
der Akademie van weten
schappen van St. Peters
burg, heeft in de moeijelijk-
Ste omstandigheden , de pos
ten van gevolmagtigd minis
ster van. Rusland te War
schau , en Konstantinopel 
met den meesten roem ver
vuld. Öokis hij in de Rus
sische letterkunde door goe
de vertalingen van de vol
gende werken bekend: de 
Algemeene Reiziger, door 
den Abt DE JCA PORTE , 27 
dl.11, St. Petersburg, l.e 
uitgave, 1778; 2-e 1780; 
3.e 1803; 4.e 1813; — de 
razende ROELAND door Am-
OSTO, 3 dl.n ibid: 1797 en 
1800;' — Kleedérdragten 
der oude volken van Bar-
don, 4 dl.1* met een groot 
aantal platen, op kosten en 
op bevel van C*TJ**.BBO. I I . 
gedrukt, ibid 1705." 

BOÜLLANGER. —- ZieBou-
liANGER. 

BoTJLtENOIS ( I I O D E W I J K ) , 

advokaat bij het parlement 
van Parijs, zijne geboorte
stad, in 1762, in den ou
derdom van 84 jaren over
leden , is bekend door 1-° 
Questiom sur les dêmisHons 
de Mens (Vraagstukken over 
den afstand van goederen), 
1747, in 8.vo— 2-° Dis-
sertations sur des qnestions 
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qui naissent de la contra*: 
riété des lois {Verhandelin
gen over geschilpunten, die 
uit de strijdigheid der wet
ten ontstaan), 1734, in4.to-
— 3'° Traite de la person-
nalité et de la rivaUté des 
lois, . contumes et statuts 
{Verhandeling, over de per
soonlijkheid en de mededin
ging of wedijver der wet
ten , regten en instellingen) , 
Parijs, 1766, 2 dl.n in 4.ta 
Dit belangrijk boek doet het 
hut en de noodzakelijkheid 
gevoelen van eenen Codex 
met duidelijke en eenparige 
wetten. Het leven des schrij
vers is aan het hoofd desr 
zelveri. 

BOÜLMAU (IsittAëi.), te 
Loudun in 1605 geboren, een 
kundig godgeleerde en wis
kunstenaar, lid der konink
lijke maatschappij van Lon
den, 7AVper te Parijs hetpro-
tes tantismus af, om het geeS-
teljjk gewaad aan te nemen, 
en overleed in die stad in 
1694. Hij beoefende ook de 
geschiedenis, deschoonelet
teren en de regtsgeleerdheid. 
Men heeft van hem: Opus 
novum ad arithmeticaminfi-
nitorum, 1682, in fol.; Ver
handeling over de hervor
ming der vier religieuze or
den , in handschrift gebleven ; 
eene uitgave der Geschiedenis 
van DCCAS, in het Grieksch 
met eene Latijnsche verta
ling en geleerde aanteeke-
ningeni 1649, in fol. en een» 
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andere van TpÉötf van Smyr-
na, Parijs, 1644, i a 4.™ 

BouitiEB (DAVID RENAÜD) , 
predikant te Amsterdam, 
'daarna te Londen, oorspron
kelijk uit Auvergne, werd 
te Utrecht den 24 Maart 
Ï699 geboren, en overleed 
den 24 December 1759, on
derscheidde zijnen ft ver en 
Zijne talenten voor de zaak 
van den Godsdienst, door 
de nieuwere wijsgeeren al te 
dikwij Is aangerand. Hij ver
dedigde denzelven met even 
zoo veel ijver als kracht en 
welsprekendheid. Het is 
jammer, dat zijn stijl, bijna 
altijd naauwkeurig, dikvyerf 
Woemnjk, somtijds naar het 
land Jtuikt, hetwelk hij be
woonde. Dit; gebrek belet 
niet , <Jat zijne werken eene 
verzameling van uitmunten
de béhoedmiddelen tegen het 
vergif der' goddeloosheid 
zijn. De voornaamste zijn: 
1'°' Dissertatio . de escisten* 
tia Dei, 1716- ~r 2>° Wijs-
geerige proeve over de Ziel 
der dieren, 1728, in 12.mo 
en 1737, 2 dl.n in 8.vo — 
3«° Ontwikkeling der regt-
zinnige leer over de Drie-
ëenheid, 1734, in I2.ni° — 
4.° Brieven over de ware 
grondbeginselen van den 
Godsdienst, 1741 , 2 dl.n in 
12»» __ 5,0 JS'asporingen 
lewntf* vermoë™ van het 
S S * * ' e e n e Vertaling 

§,vo «« 7<»!rïn;' : , ' 
<• Vtssertationum 

; sacrarüm syïloge * 1750, in 
' 8.V0 — 8.° Beknopt onder

zoek der Thesis van den Abt 
DE PRADES, 'en aanmerkin
gen op zijn verdedigschrift, 
1753* — 9«° Beoordeelende 
Brieven der wijsgeerige Brie
ven van YOLTAIRE , 1754, 
in 12.mo.iL. Ï0«° HetPyrrh-
nismus of de twiffelleerder 
Roomsehe. Kerk of BrievM 

|| van Pater HAYER met de 
antwoorden , 1757 , in 8.v0 

— fl .° Observationes mis-
cellaneeB in librutn JoBt, 
1758, in 8.vo _ i%o Wijs
geerige, en letterkundige 
stukken en gedachten-, 1759,; 
2 dl.n in i2.mo — BOÜLIER 
was een Protestant, en in zij
ne schriften tegen de Room-̂  ; 
sche Kerk stralen al de voor-
oordeelen zijner sekte door. 

BOUIXONGNE (LonEWiJjr)» 
schilder des konings , en lid 
der akademie,, was oorsprön- ! 
keiijk uit Pïcardyë, >verd 
in • 1609 geboren, en over
leed te Parijs'in 1674: Mj 
muntte" vooral in de kunft 
u i t , om oude. schilderijen 
volmaakt wel na te schilde* 
ren of na te volgen, eene 
Wijze, die de Italianenpot* 
tiches noemen. Zijne zone» 
overtroffen hem in zij110 

kunst. 

n i 
BOUWONGNE ( B O N ) , z°m 

en kweekelittg van den voof" ; 
gaande , werd te Parij* .ï0. 
1649 geboren. Eene *c},li" 
derij, welke zijn vader aan 
COLBERT aanbood, deed hei» j 

http://12.mo.iL
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op de< lijst- der te Rome door 
den koning bezoldigden plaat-
gen. Hij was aldaar vijfja
ren in die hoedanigheid, en 
yormde zich aldaar door de 
beoefening der groote mees
ters. Men zegt, dat hij hun
ne manieren zoo wel navolg
de, dat MONSIEUR, broeder 
van LODEWIJK XIV. eene zij
ner schilderijen in den smaak 
van GÜIDO, als een werk 
van dien kunstenaar kocht. 
MIGNARD, hoogstdeszeïfs eer
ste schilder werd er, mede 
bedrogen; en toen men den 
schilder ontdekt, had, Zeidè 
hij: Dat hij steeds GCTIJDO'S 
en geene BOULLOXGNJE'S ma-
ke. Nadat die jongeling in 
Frankrijk was teruggekeerd, 
werd hij hoogleeraar der 
schilderakadëmie,- verkreeg 
eene jaarwedde van LODEWIJK 
XIV., en werd door dien' 
vorst in de kerk der Invali
den, in het paleis, in de ka
pel van Versailles, te Tria-
yon enz. aan het Werk gesteld. 
Zijn dood viel voor in 1717'. 
Hij muntte uit in de teeke-
ning en in het koloriet, 
slaagde even zoo wel in ge
schiedkundige stukken als 
in portretten. Hij was zeer 
werkzaam; bezat eenen le-
vendigen en vrolijken geest, 
die hem bij zijnen arbeid 
steeds tot opwekking diende. 
Zijne beide zusters GENOVEVA 
en. MAGDALENA, in 1710 o-
verleden, waren hunnen broe
der waardig, en leden der 
schilder - akademie. 

BOUIAONGNE (LODEWIJK), 
jongste broeder van - den, 
voorgaande, werd te Para's 
in 1654 geboren, en, even
als hij > door zijnen vader; 
opgevoed. Een prijs, in den 
ouderdom van 18 jaren be
haald, verwierf hem eenê 
jaarwedde deskonings. Hij 
vorïnde zich te Rome naar 
de , schilderijen der groote 
meesters , en vooral volgens 
die. van BAPHAÖL. Bij zijne 
terugkomst in Frankrijk 
kwam hij in de schilder-aka-
dëmie en werd bestuurder 
derzelve, LODEWIJK XIV, 
benoemde hem tot. Hoogst
deszeïfs eersten schilder, 
gaf hem brieven van adel
dom, verhief hem tot ridder 
van den heiligen MiCHAëL, 
en voegde bij die eerbewij
zen verscheidene jaarwedden. 
Hij overleed in 1733, even
zeer om zijne talenten, als 
om zijne zachtaardigheid en. 
bescheidenheid betreurd. Zijn 
penseel is bevallig en edel. 
Zijne schilderijen worden 
minder duur verkocht dan 
die van zijnen broeder, wiens 
vriend en medestrever hij 
was, doch een medestrever» 
bij wien hij somtijds moest 
onder doen,- Hij liet vier 
kinderen na, twee dochters 
en twee zonen, waarvan de 
oudste algemeene Controleur 
is geweest. 

BOTJMÏIERS. 
BOULHIERS. 

Zie DES? 

L 4 
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BOUI.O6NE (STEPHANUS AN-
TONIUS DE), Bisschop van 
Troyes, en beroemde rede
naar, werd te Avïgnon den 
26 December 1747 gebogen. 
Daar hij zich vopr den gees
telijken staat bestemde, ging 
hij. in het Seminarie van den 
heiligen KABEL, door de 
Heerèn van Saint-Sulpice 
bestuurd , alwaar hij met het 
beste gevolg de godgeleerd
heid beoefende. Reeds in 
zijne jeugdige jaren open
baarde hij eene bepaalde 
zucht tot het. predikambt, 
en hij vond behagen in het 
zamënstellen van leerreden, 
of; fragmenten derzelve, wel
ke hij voor zijne makkers/ 
uitsprak. Eene onvoorziene 
omstandigheid, kwam zijne 
neiging voor de gewijde wel
sprekendheid nog vermeerde-
ïen. H,j las, fn e e n d a g > 
»'aa, eene aankondiging, 
door welke de akademievtn 
Montauban (in 1772), een' 
Prijs uitloofde voor de be
handeling van het volgende 
onderwerp: 'Er'is geen be
ter waarborg voor de regt-
s?AapenAeid, dan de Gods
e t ^Bz BovioGNE,toen-
m a a * s 24 jaren oud, vervaar
digde _0yer dit onderwerp 
l tde> e n zond dezelve 
«aap Montauban; Hij had 
^•^omstandigheid reeds 

»e?tiV tOenhiJd00ree-
PrflB S VeX 'nam ' d a t d e 

belde ÏÏw^^S v^dub-

werd hij tot priester gewijd", 
omtrent twee maanden vóór 
dat hij den vereischten ou
derdom bereikt had, en be
gaf zich naar de hoofdstad, 
alwaar hij zich eerst aan de 
kerk van d e H . JVIARGARE-
THA , en daarna aan die, van 
den H. HERMANUS VAtixef 
rois verbond. Daar z#"e 

ambtspligten hem beletten, 
zich aan zijne geliefkoosde 
neiging voor de prediking 
o vertegeven, zoo verliet Jiij 
die kerk. De Heer DE BEAU- ' 
MONT was toenmaals Aarts
bisschop van Parij's, en de
ze uitstekend deugdzame 
doch niet minder strenge 
prelaat, zag in den stap van 
den Abt DEJSOULÖGNE, slechts 
eenen smaak vóór de wereld 
en hare ijdelheden. Hij sprak 
zijn interdict uit: deze on
genade had bijna den moei 
van den jongen priester neer
geslagen , maar, eene guns
tige gelegenheid troostte hem. 
Er bestond in dien tijd ee
ne vereeniging van godvruch
tige mannen, onder den naam 
van Vrienden van den Gods
dienst en de schoone lette' 

' ren bekend, die in 1778, 
eenen prijs van 1200 fran
ken hadden uitgeloofd root 
de heste Lofrede op den 
Dauphijn, vader van LODE-
VVIJK XVI. Daar er geen* 
rede was ingekomen, dia 
den prijs had kunnen beha
len, zoo verdubbelde m*8 

in het volgende jaar de *«#"' 
D E BOUMGNE dong er i»ede 

naar, en met eenparige 6te>n" 
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jinën werd zijn stak den prijs 
waardig gekeurd. Dan D E 
BEAÜMONT, welke voorzitter 
dier Maatschappij was, wil
de niet, dat men die eer aan 
eenen priester zoude bewij
zen , door hem in interdict 
gesteld. De herhaalde ver
doeken der regters bewogen 
eindelijk de Aartsbisschop,, 
die DE BouiiOGNE van het 

/ interdict onthief, op voor
waarde echter, dat hij in 
een of ander klooster eené 
afzondering {retraite) zou 
gaan houden, waaraan deze 
zich gewillig onderwierp» 
Had de Lofrede van den 
Dauphin den roem Tan DE 
BOULOGNE heginnen te ves
tigen; zijne Lofrede op 
den heiligen LODEWJJIC in 
1782, voor de Akademiè'n der 
echoone letteren eri weten
schappen uitgesproken, deed 
denzeiven niet weinig toe
nemen, eh de redenaar ont
ving weldra de belooning 
Zijner eerste werkzaamheden* 
P'e.Heer DE CIIERMONT-TON-
NERRE, Bisschop van C/iar-
tres, benoemde hem tot 
groot-vikaris , aartsdiaken en 
kanonik zijner kerk. Zijn 
lot was van toen af bepaald. 
De roem, dien hij op de 
kansels der groote kerken 
verwierf, deed hem in 1787 
aan het hof roepen, om er 
de Vaste te prediken. Ee-
ne leerrede, door hem op 
Palm-Zondag uitgesproken, 
behaagde niet aan iedereen, 
ï»8 ontving zelfs ernstige 
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verwijtingen over dezelve. 
Hij had de overhelling der 
eeuw tot de valscïie wijsbe
geerte trachten te bewijzen;, 
en twee jaren daarna zag men 
in , doch 'te laat, dat hij de 
onheilen, door hem wijsselijk 
voorzien, niet overdreven had. 
In 1788 werd hij met eene 
Abdij bekleed, en moest in. 
de- Vaste van 1793 ander
maal aan het hof prediken; 
maar op dat tijdstip bestond 
de troon van den heiligen 
LODEWÏJIC nietmeer, eh des** 
zelfs koninklijke opvolger, 
had op een schavot moeten 
sneven. Alles lachtte DB 
BOLOGNE toe. Zijne talen-
teh, zijn vernuft, zijn gee
stig onderhoud^, opende hem 
den toegang der beroemdste 
en eerbiedwaardigste huizen. 
In naauWe vriendschapsbe
trekking met den achtbaren 
Maarschalk DE MOUCHÏ 
staande , bragt hij het groot
ste gedeelte van het aange
name jaargetijde, op het 
lustslot van dien Heer door. 
De omwenteling had snellen 
voortgang gemaakt: weldra 
werden de fortuin en het le
ven der weldenkende Fran-
schen aan de hebzucht en de 
Woede der demagogen opge
offerd. DK BOULOGNE ver
loor al zijne bedieningen, 
wijl hij den burger-eed niet 
had afgelegd. Tijdens het 
schrikbewind, werd hij in 
de gevangenissen van het 
Luxemburg opgesloten, en 

I verkreeg zijne vrijheid eerst 
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•weder na den> dood van RO
BESPIERRE. Om een bestaan 
te vinden, werkte hij aan 
een Dagblad Annales reli-
gieuses {Godsdienstige jaar
boeken) genaamd, en toen hij 
er de eenige redakteur van ge
worden was, gaf hij aan het
zelve den titel van Annales 
Catholiqiies (Cathohjke 

jaarboeken), onder welke 
benaming hetz«lve grooten 
opgang maakte. Daar hij met 
regt eene redevoering door 
I,A R E V E U / L I È R E - L E P E A U X j 

een der hoofden van de on
gerijmde sekte AetThéophi-
lantropen , in het Instituut 
tiïtgesproken,' had gelaakt, 
w* werd zijn' Dagblad ver
boden , en DÉ BOUIOGNE 
moest zich- verbergen, om 
aan de vogelvrijverklaring te 
ontsnappen ,, die tegen hem 
was uitgevaardigd. De rust, 
Xia den 18 Brumaïre eenig-
zins hersteld zijnde, vatte 
hij zijn Dagblad'in 1800 we
der op, en gaf aan hetzelve 
den titel van Annales phi-
iosop/iiques, mor'ales et lit
térair esr {Wysgeerige, zede-
en letterkundige jaarboe
ken,) Eenige tegenkantin
gen , die hij ondervond, ver-
pligtten hem den titel van 
hetzelfde Dagblad andermaal 
te veranderen, dat thans 
"verscheen, onder den naam 
^an JJragmem littérair es 
{Letterkundige fragrnen-
••*»•) Eindelijk vergunde de 
herstelling van den Gods
dienst aan »É BOÜLOGNE zich 
andermaal met dezelfden 

uitslag als vroeger, aan het 
predikambt toetewijden; zij
ne zeldzame verdienste be
woog den Bisschop van Fe»*-
sailles., om hem tot kano« 
nik zijner hoofdkerk, en 
daarna tot groqt-vikaris t? 
benoemen. Hij gaf zijn oud 
dagblad onder den titel van 
Annales littéraires etW" 
rales {Letter- en zedekw 
dige jaarboeken) in het licht j 
dat hii eènigen tijd daarna 
den titel gaf van Mélange! 
de pMlosophie, d'Mstoire, 
de morale et He 'UltéraUM 
{Wysgeerige, geschied- ze* 
de en letterkundige mengen 
lingen) in het licht, welke 
veranderingen door de tijds
omstandigheden g e v o r S 
werden. BONAPARTE in 181» 
keizer geworden ' zijnd*3 J 
koos, daar hij zich gaaw* 
door beroemde mannen om
ringd zag, den Heer,»)8 

BoioqNE tot een' zijner ka» 
pellanen. Gedwongen omt» 
gehoorzamen, begon hij "e* 
ze bedieningen in 1808- &f 
daarna tot hét Bisdom A& 
qui in Piémont benoemd} 
gaf DE. BOI-OGNE zijnen te
genzin, om een' stoel aante-
nemen, in-een land geplaatst» 
waarvan hij de taal niet ver
stond. NAPOLEON, nam W 
ne verschooningen aan? e„ 
deszelfs minister scb»JJ. 
hem, dat ten gevolge M»/J . 
weigering, de hoofdstad^ 
voortduring genot van *ÏL« 
talenten zoude hebben» *~, 
plukte in de daad nieuwe. iau-
wers, en voornamehjk d e n 



B o tr. 171. 

November 1807; wanneer hij 
bij de opening van hetSemina-
rie van Versailles predikte. 
Hij) sprak eene andere rede
voering uit bij de opening van 
bet algemeen kapittel der 
Gasthuis-zusters, waarvan hij 
tot Secretaris was verkozen. 
Deze beide redevoeringen 
komen in het 3e en 4e deel 
der Wijsgeerige Mengelin
gen enz. voor. Na den dood 
van dendeugdzameniATouR-
DÜ-J*IN, bisschop vanTroyes, 
werd DE .BOULOGNE f den 2 
Februarij 1809, door den 
kardinaal FESCH, in de ka
pel der Tuileriën, tot des-
zelfs opvolger-gezalfd. Zijn 
Herderlijke brief, bij de 
aanvaarding zijner Bisschop
pelijke 'waardigheid., biedt 
ónder andere een heerlijk 
«tuk over de Godsdienstige 
timersc/iillig/ieid der nieu-
\ve eeuw aan. (Mélanges enz. 
6e dl.n blz, 322). Wfl wil
len geene Mandementen van 
DE BOÜLOGNE aanhalen, bij 
gelegenheid van verschillen
de zegepralen, of staatkun
dige gebeurtenissen, zoo als 
die van den Ï8 Mei ÏSQ9, 
van den 1, Junij, den 4 Au
gustus enz. in welke men 
aan den prelaat verweten 
heeft, te veel lof aan NA-
JPOLEON te hebben toege
zwaaid. Om billijk te han
delen zou men evenzeer an
dere stukken moeten aan
voeren, vol moedige waar
heden, zoo als de zinsnede, 
welke men in het mandement 
Van den 1 Jüny 1809, naast 

de 2oo ieer gelaakte lofV 
spraak vindt. De schrijve» 
wendt zich tot God, ett 
spreekt met deze woorden 
over BONAPARTE ; » Zeg hem , 
al wat de menschen hem niet 
zeggen kunnen. Schenk hem 
de kracht, om alle, hartstog-
ten te overwinnen, even ge* 
lijk hij alle gevaren trotseert, 
Doe hem wel begrijpen, dat 
de wijsheid beter is dan de 
sterkte , én dat diegene , wel
ke zich. zelven bedwingt, 
beter is dan diegene, welke 
steden beteugelt en verovert."-
In 1810 werd'DE BoüioGNE 
naar Parijs geroepen en 
ontwierp, in naam der 19; 
Bisschoppen van Frankrijk, 
den brief, waardoor men aan 
ï?ius VII. eene vergunning 
(indult) verzocht tot het hu
welijk • van NAPOLEON , met 
de Aartshertogin MARIA LOU-
ISA ', dochter van FRANCISCUS 
II.' keizer van Oostenrijk. 
In zijn diocees teruggekeerd 
hield hij zich met zijne Bis
schoppelijke bedieningen be
zig. Andermaal naar Parijs 
ontboden, sprak hij aldaar 
de openingsrede der beroepe
ne kerkvergadering uit. Hij" 
deed zulks op den 17 Junij 

„1811 , en handelde over den 
invloed van den Catholijken. 
Godsdienst op de maatschap-

Ï
elijke orde en de rijken, 
>eze rede bevatte zulke ster

ke waarheden, dat dezelve 
hem de ongenade van NAPO
LEON op den hals haalde. De
ze prelaat, die Secretaris 
van hét Concilie en lid der 
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Commissie w a s , belast om 
op de keizerlijke boodschap 
te antwoorden, herzag den 
3 0 Julij het rapport Van den 
Bisschop van Doornik, en 
de nootzakelijke inhoud van 
hét berigt der Commissie 
was : dat het concilie onbe
voegd was, om, zonder de 
tusschenhomst des Pauses 
over de instelling der Bi»' 
schoppen uitspraak te doen. 
BONAPARTE joeg de kerkver
gadering uit een, en in zij-, 
nen toorn, liet h i j , in den 
nacht "van den 12 Juï i j , de 
Bisschoppen: van Gend,. 
Tfoyes en Doornik gevangen 
nemen. Naar het kasteel van 
Vincennes vervoerd',,' wer
den zij van elkander ge
scheiden , en gedurende vier 
maanden zagen zij niemand 
dan hunnen Cipier* Tegen 
hét einde der negende maand 
kwam men hun den afstand 
hunner stoelen vragen ( Z i e -
BROGUE —• JNÏAÜRITS JOAN-
NES MAGDALENA D E ) bene
vens eene belofte, door hen 
onderteekend, van zich niet 
meer met de zaken hunner 
diocesen te bemoei]en. Op 
deze voorwaarden verlieten 
zij den slottoren van Vincen-
nes, en werden naar, ver
schillende balling-oorden ge
zonden, 'alwaar zij onder 
het opzigt der höoge policie 
stoaden. D E BoütoGNE, werd 
^J^laise verbannen. Ge-

Ai,n T? W»t -Vikanssen van 

diocees; m*t<hmmwt-

heid verspreidde zich alom, 
toen BONAPARTE in April 
1813 , den Heer DE CÜSSI 
tot dien stoel , dien hij ya-i 
kant had verklaard, benoem
de. Na een en hevigen woor
denstrijd in het kapittel, wa
ren vier kanoniken van de 
acht , volgens inblazing ès 
ministers van eerdienst, ra" 
gevoelen," de volniagt aau 
den Heer DE CÜSSI te zenden. 
Middeierwijl begaf zich de 
Heer HENRI> pastoor in het 
diocees, op reis naar Fo.n" 
tainebleau, - ten einde Piü& 
VIL (die men aldaar gevan
gen hield).over de benoeming 
van' den nieuwen Bisschop 
té raadplegen. De Opper
priester en de Kardinalen 
antwoordden, dat de regten 
van den Heer DE BouLOGitó 
steeds bleven bestaan, «n 

dat het kapittel van Irof^ 
daarover de minste regtsmag' 
niet had. Een 'andere gees
telijke, GfofioT genaamd, 
werd' naar DE BOÜLOGNB ge* 
zonden, die enkel antwoord
de. » In den strengen toe' 
stand, waarin ik inij bevind, 
kan ik niets antwoordden» 
op hetgene, wat men 'W0' 
vraagt." Het kapittel van 

Troyes was verdeeld van ge" 
voelen; maar de meerder
heid van het diocees, ver
klaarde zich voor DE B°tf" 
liOGNB, en weigerde de reg^* 
magt van het kapittel te er
kennen. Het Seminarie W*fl* 
ledig en de Heer P* **• 
TOUR , groot-vikaris, va» dea 
Bisschop van Troyes, »a* 
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«tuurde het diocees in zijnen 
haam; Het Gouvernement, 
dat aan den Heer DE BOTJ-
XÓGNE verweet, zijne regts-
ttiagt, door eenig mandement 
óf geheim geschrift verde
digd te hebben , eischte van 
dien prelaat eene nieuwe ac-
ie " van afstand. Op zijne 
weigering werd hij naar Vin-
eennes teruggevoerd ;' • voor 
twee jaren had hij die ge
vangenis verlaten-, 'en den 

' 27 November 1813 trad hij 
dezelve „weder binnen, . De 
voor NAPOLEON ongelukkige 
uitslag van den veldtogt van 
Moskau^ had de verbon
dene legerscharen mljrank-
ryh gebragt: dezelve waren 
reeds bij de hoofdstad, ter-

v wijl NAPOLEON nog alle po-
, gingen in het werk stelde, 

om dezelve tegentehöuden. 
Na eenige voordeelen te 
Montereau behaald te' heb
ben , kwam hij den 23 Ja-
nuarij 1814 te'2YÖ#«*. Hy 
ontbood dekanoniken in zij
ne tegenwoordigheid, en ver
kreeg van vier hunner eene 
uitgestrekte volmagt voor den 
benoemden Bisschop DE.Cus-
si. „De val van NAPOLEON, 
gaf aan de gevangene pre-
•laten en andere- geestelijken 
de vrijheid weder, die 'hun
ne bedieningen weder aan
vaardden. D E BOULOGNE had 
de eer, om op Pinksterdag 
voor koning LODEWIJKX VIII 
te prediken. Andermaal pre
dikte hij den 4 Junij bij ee-
n e priesterwijding in Saint-
Sulpice gehouden» en de we

derwaardigheden , die hij had 
ondervonden, strekten en
kel om zijne welsprekend
heid nog bloeijender te ma
maken. Om,hem zijne ach
ting te bewijzen, belastte 
Pms VII. hem door eene 
breve, met eene bijzondere 
zending bij den koning. Het 
verlangen van DE BOULOGNE 
werd eindelijk vervuld. Hij 
begaf zich naar zijn diocees 
en zijne intrede, was een 
ware .zegetogt. Dë leerre
de , welke hij in de hoofd
kerk predikte, bragt die
gene tot onderwerping, wel
ke zijne regten betwist had
den. Er verliepen ecKtet 
nog eenige jaren alvorens! 
de vrede in het kapitte.1 ge
heel hersteld was. Daar de 
dienst van den Dauphin , 
MONSIEUR (thans KAREL X.) 
te Sens geroepen had, ging 
de. Heer DE BOULOGNE den 
Prins opwachten, en kort 
daarna werd hij belast, om 
de lijkrede van HIODKWIJK 
XVI. , te Saint-Denis uit-
tespreken. Daar LODEWIJK ' 
XVIII . , uithoofde van zijne 
ongesteldheid den dienst niét 
kon bijwonen, zoo wilde hij 
twee dagen te voren den 
redenaar in zijn kabinet hoo-
reh, en betuigde hem bij 
herhaling zijne tevredenheid. 
Deze rede werd algemeen 
als een meesterstuk van ge
wijde welsprekendheid be
schouwd. Gedurende zijne 
Bisschoppelijke bediening, 
gaf de Heer DE BOULOGNE, 
verscheidene Mandementen, 
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Herderlijke Brieven, On-
derrigtingen enz. in het 
Jicht, die alle de pen van 
den geleerden en deugdza
me» Bisschop waardig wa
ren. «Steeds vol( ijver voor . 
het heil van den godsdienst^ 
en van zijn diocees, ver
kreeg hij van den koning 
de teruggave van het oude 
Seminarie, hetwelk, sedert 
het Concordaat tot 'Caserne 
diende. Hij liet hetzelve 
zorgvuldig herstellen-, «nde 
Seminaristen, die een zeer 

, bekrompen lokaal hadden be
woond, werden er op Zon
dag den 16 Maart 1*16 :we
der ffeinstalleerd. Zijne ta
len téïi en ongelukken waren 
op het punt, om eene nieuwe 

maar «laar eetie -langdurige 
ziekte hem den tijd ter be
daarde overweging had ge-
geven, zoo onderteekende 
hij d e n 4 Junij 1818 , eene 
verklaring, in welke hf 
alles herriep, wat hij ge-
schreven had, en al hefpne | 
wat ten opzigte van ie be- \ 
noeming van eenen nieuwen j 
Bisschop was voorgevallen j 
afkeurde. Hij stelde deze ' 
•verklaring, mede door twee 
andere Eanoniken ondertee-
kend, in handen van den 

beloon ing te erlangen,, door 
Zijne T>enoeming i a 1817 tot 
het Aartsbisdom van Vienne ; 
maar deze benoeming had 
geen gevolg, uit hoofde van 
omstandigheden, die pa het 
Concordaat van hetzelfde jaar 
hadden plaats gegrepen. DE 
BOÜLOGNE bleef dus in zijn 
diocees, en terwijl hij in 
zijn mandement, voor de 
jaste van 1818 , zijne ver
kleefdheid aan zijne kudde 
Uitdrukte, sprak hij tevens 
over de vroegere verdeeld
heden, die nog bestonden , 
«oewel onder een zeer klein 
getal personen. «Sommige 
«anoniken Weigerden deon-
W g h e i d van de beraad-

SfeTn* Eèn hunne* had 
«e ft ten vom^mU vaa het-
**Wde kapittel g « i v e n 

Heer DE BOUXOGJW. DBPW-
Iaat ging den zieke op zijn 
sterfbed bezoeken, • en' be
tuigde hem zijne geheele, 
ongeveinsde vreugde, hem 
op de paden der rede en 
der regtvaardigheid te zien 
teruggekeerd. In 1819 nam 
hij deel aan de beraadsfe* 
gingen der Bisschoppen) die 

de uitvoering van het Con
cordaat van .1817 inriepen. 
Hij stemde vervolgens' t°e 

in de vernietiging van de» 
Stoel 'van Vienne, tot wel
ken hij benoemd was, en 
die werkelijk door de bulle 
van den 6 "October 1822 be
sloten werd. Vijf en twin
tig dagen daarna benoe^e 
hem de koning tot Pairvan 

Frankrijk; DE Boin-oG*'8 

Was de eerste der Bisschop" 
pen. Onvermoeid was h'J j 
bij de zittingen der kamerS i 
tegenwoordig, en- in 1$** 
bij de beraadslaging overd® 
Wet der heiligschennis, * P ^ 
hii ««no redevoering u l ' hij 
waarin 

eene 
zijne gewone wel' 
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Sprekendheid schitterde, en 
die geflriikt i s geworden. 
jDen 25 Februarij van het
zelfde jaar had hij eene 
pauselijke Breve ontvangen.,. 
Waarbij hij gemagtigd werd, 
om den titel van Aartsbis
schop en Bisschop te voe
ten, als zijnde in 1817 tot 
het Aartsbisdom van Viéniié 
benoemd. De pauselijke Nun
tius werd gelast} hem met 
de gebruikelijke plegtighe-
den met het'Pallium te be» 
kleedén. DE BOULOGNE^pre-
flikte nog eens den 16 Maart, 
in eene bijeenkomst, én 
sprak een gedeelte zijner 
uitmuntende rede uit: FranA-
rijk wil zijnen God, Frank-
ryh wil fijnen Koning. Dit 
was, de a laats te maal, dat 
zijne welsprekende stem zich 
deed hooren» Twee dagen 
Voor zijnen dood, zicli in 
een gezelschap bevindende, 
had hij in een gesprek zij
nen gewonen vkiggwa -g&mt 
én zijn schrander oordeel 
aan den dag gelegd, en 's a-
voftds zich te rust begeven
de , belastte hij zijnen be
diende, aan de Karmelieter-
nonnen te. gaan berigten, 
flat hij op Hemelvaartsdag 
de Mis in hare kerk 'zoude 
lezen. Daar de bediende 
hem den volgenden dag op 
het gewone uur niet zag op
gestaan, brak hij ten negen 
ure de deur zijner kamer 
Open, en vond hem aan den 
Voet van zijn ledikant, uit
gestrekt en bijna bewuste
loos nederljggen. Het schijnt* ; 

dat hij, zich des nachts on* 
gesteld gevoelende, ~ opge-
staan i s , ten~einde om huljJ 
te roepen, maar dat hij ge
vallen zijnde, niet weder 
heeft kunnen opstaan. Hij 
had de spraak nog behou
den , maar de geneesheere'n, 
die men had doen komen» 
gaven geéne hoop. Hij sprak 
zijhe biecht bij zijnen Groots 
Vikaris ; en den volgenden 
dag ontving hij 'van den "Pas*-
toor van Saint'- Sulpice, de 
laatste teerspjjs en het hei
lige Oliesel, en óp Vrijdag; 
den 17 Mei 1825, ten éêix 
dre des morgens gaf de Prej. 
laat zijnen geest in de ban-

• den van zijnen Schepper óver-
Den Volgenden dag vierde 
men zijne lijkplegtigheid in 
Saint'Sulpice. Daar de Mis
sionarissen " om zijne dierba
re overblijfselen, - voor dat 
gedeelte des kerkhofs had
den Verzocht, h'etwelk voor 
d© Bisschoppen en Geeste
lijken bestemd i s , zoo werd-
hét lijk van DE BoUIiOGNE 
aldaar begraven, en de Abt 
POTAI. sprak over zijn graf 
eene rede uit, in welke hij 
het verlies betreurde, het
welk de kerk in den per
soon van den deugdzamen 
en welsprekenden prelaat had 
ondergaan. Zijne kanselwel-
sprekendheid , de zachtheid 
van zijn karakter, zijne wel
dadigheid jegens de onge-
liikkigen, zijne gehechtheid 
aan den godsdienst, zijn' 
moed in wederwaardigheden y 
zijn voorbeeldig leven «pre-
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Jken voor hem en ontslaan 
ons Tan het schetsen van 
eerien lof, die in de harten 
.van al degene i s , die hem 
gekend en zijn Evangelisch 
Woord gehoord hebben. D Ë 
JÖOÜI-OGNE hield zich sedert 

"eenigen tijd met de herzie
ning zijner werken bezig, 
en. maakte zich gereed , om 
eenè uitgave zijner Leerre
den te leveren, waarbn hij 
eene Verhandeling zou heb-
hen gevoegd, over het ver
val der kanselwelsprekend-
lieid, en andere losse stuk
ken. Hij had daarenboven 
in zijne portefeuille Beoor
deelingen van ROUSSEAU en 
VOLTAIKE, waarvan hij ee-
nige fragmenten in de Wijs-
geerige Mengelingen, heeft 
geleverd. Deze verzameling 
benevens zijne talrijke Man-
dementen, Herderlijke Brie
ven, onderrigtingen enz., 
gouden 8 a 10 deelen in 8.™ 
hebben uitgemaakt; en hij 
stond op het punt om eene 
Herderlijke onderrigting o-
ver de zalving des honings 
in het licht te geven, toen 
hij door den dood werd weg-
gemaaid. —. . 

BOÜLTON (MATTHÉUS) , een 
beroemde Engelsche werk
tuigkundige , lid der konink
lijke Maatschappij van 'Lon
den , werd te Birmingham 
in 1728 geboren, heeft de 
beroemde fabriek van Soho, 
fejj zijne geboorteplaats, aan
gelegd, waarvan de voort-
w - s e l e n , z o o als vazen, 
jsjoiegu . 
brcngsc 

armkandelaars enz.de schoon
ste appartementen van Mn* 
geland versieren. Hij liet 
een stoom werktuig tot stand 
brengen , welk hij bij eenen 
molen aanbragt, tot het ver
vaardigen van gedenkpennin-. 
gen en munten bestemd. De
ze molen brengt acht bijzon
dere werktuigen in beweging, 
die elk van 70 tot 90 stuk
ken in eene minuut stempe
len. BOÜLTON liet al da 
noodige werktuigen om twee 
munten opterigten naar Pe-
tersburg vervoeren. Hy over
leed in 1809» 

BOÜQUET (MARTINUS), een 
Benediktijner van den heili
gen aÏAURüs, in 1685 te 
Amiens geboren, legde in 
1702 zijne gelofte af in Saint 
Farron te Meaux, en over
leed in 1754 bij tde Wit' 
Mantels te Parijs. Deaka-
demie zijner geboorteplaats 
had hem onder het getal 
harer leden opgenomen. Hij 
had deel aan de beroemd" 
werken van MONTPAUCON. 
Men heeft van hem Coltec-
tion des Mstoriens de Fratice 
(Verzameling der Frunsche 
geschiedschrijvers tot aan 
het 8e deel, Parijs, 1738 
en volg. in fol. Er zijn er 
verscheidene nieuwe na zij
nen dood in het licht geko
men , zoodat er thans reeds 
17 dl.», van bestaan. #By 
voerde deze onderneming"» 
hem door het ministerie toe
vertrouwd, en voor welke 
hij eene jaarwedde uit ie 

( 
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koninklijke schatkist genoot, 
met aï de naauvvkeurigheid, 
nit, welke men fan een werk
zaam man verwachten mogt. 
Met de zucht tot den ar
beid verëenigde hij eene 
verlichte en oordeelkundige 
critiêk. Hij' was daarenbo
ven een met den geest zij
ner orde bezielde religieus^ 
vol liefdadigheid jegens den 
arme. 

BOUQUIN (KABEL),jeenDo-
minikaner religieus, in 1622 
te Tarascon, in het Fran-
sche Departement Monden 
van de Rhóne , ; geboren, 
heeft zich gedurende éO ja
ren, als prediker en Godge
leerde beroemd gemaakt». Hij 
overleed in 1698. Men heeft 
van hem: 1.° SoHs A'qui-
natis splendores circa sanc-
ttim eucltarislice mysterïum, 
Lyon, 1677, in fols — J2.° 
Sermones apologefici quibus 
sanctts calholici® ao romanen 
ecclesia fides contra nova-
tores defenditwr, ib. y 1689, 
in fol. Zijn Latijnsehé Leer
leden zijn in het klooster 
van Buiop in handschrift ge
bleven» . <•• 

i BOURBON (ROBÊRTUS van 
Frankrijk, Heer van), zesde 
zoon ,van den heiligen Lo-
DEWIJK, en van MAKGARE-
THA van Provence, in 1256 
geboren, huwde met BEA
TRIX van Bourgondiè', doch
ter van.AGNES, erfgename 
van Bourbon. Hij overleed 

y« DEEL. •".,-:. 

n in 1317, en was de stam
vader der regerende familie 
in Frankrijk,, Spanje, iV#-
peh en Parma. , De Vrij-
heerlijkheïd» van Bourbon, 
werd in 1327 ten gunste 
van LODEWIJK , zijnen oud
sten zoon , tot een hertog-
gelijk -païrschap verheven. 
Men vindt in dé verheffings-
brieven uitdrukkingen, die 
opmerkingverdienen, en die , 
zegt de;presidentHENAULT,'. 
veel naar eene voorzegging 
gelijken, i Ik hoop , zegt 
koning KAREL de Sc/ioone •,' 
dat de afstammelingen van 
den nieuwen hertog, door-
hunne dapperheid zullen me
dewerken , om de waardig
heid der kroon te handha
ven." 

BOURBON. -—> Zie CONTI. ,— 
KAREL.- --?-• LODEIVIJK. — Lo-

; BEWIÏK HENDRIK enz. 

BOURBON (CHAKLOTTE VAN), 
eene dochter van LODEWIJK 
Ui , Hertog van Montpen-
sier <, was Abdis van Jotóflr-
re, welk klooster zij in 1572 

' verliet, om zich naar 
! Duiischland , bij FREDERIK 

I I . , Paltsgraaf van den Rijn, 
, te begeven» alwaar zij ook 
; van de kerk afvallig werd, 

en het Calvinismus omhels
de. In 1575 trad WILLEM 
ï« , Prins van Oranje-Nas
sau , nog bij het leven zfj-
ner tweede gemalin, ANNA 
van Baksen, van welke hij 
gescheiden was, met haar 
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in den echt, dien zij zes 
dochters ter wereld bragt. 
De schrik, die haar beving 
toen zij vernam, dat de Prins 
haar echtgenoot, door eenen 
zekeren JAN JAUREGUI ge-
lnvetst was , haalde haar ee
ne heete koorts op den 
ha l s , waaraan zij den 6 Mei 
1582 te Antwerpen overleed. 

BOURBON ( LOUISE - MARIA 
THEKESIA BATILBA van Or~ 
Zéans, Hertogin van ) werd 
den 9/JuJij 1750 te Saint-
Cloud geboren, uit.het hu
welijk van XIODEWIJK: JPHI-
IIIPPÜS , hertog van Orlèans, 
jklein-zoon' van den regent, 
inet LOÜISE HENRIETTE van 
Bourbon - Conti,,i Den. 2fef 
April 1770 was zij in den 
echt getreden met den her
tog van Bourbon, later prins 
van Condé, dié alstoen 
slechts 16 jaren oud was, 
en dien zij den 2 Augustus 
1772,; eenen zoon ter we
reld bragt, die de ongeluk
kige hertog van Enghien 
was. Daar de liefde van den 
jongen prins verkoeld was, 
en de jonge prinses , die bil
lijke redenen van ijverzucht 
jrneende te hebben, tot stap
pen was overgegaan, die op
spraak maakten , verzwak
ten de banden der huwelijks
trouw langzamerhand zooda-
n%» dat de beide echtgenoo-
tei» van elkander scheidden , 
on» %ch niet w eder te veree-

! 3 L * i*11 d e afzondering, welke W , t o e B t a n d ha
8

al. 
noodzaakte, zich op teleg-geri, 

gaf de hertogin van Bour
bon zich aan mystieke denk-
beelden over, welke zij door 
hare schriften meende te 
kunnen verspreiden, en lief 
zich tot dwalingen medesie
pen , die de Censuur der 
Sorlonne beliepen. Eet is 
niet te verwonderen, dat, 

[ onder eene dergelijke ge
steldheid , en on tevreden met 
het hof, alwaar zij onaan
genaamheden had ondereen-
den , tot welke zij door haar 
gebrek aan gematigdheid 
aanleiding had gegeven, de 
prinses, tot in eenen zekeren 
graad, die nieuwe denk
beelden omhelsd heeft. Dat 
der gelijkheid stuitte haai 
niet tegen de borst; en wel j 
verre, dat de omwenteling j 
haar van hare mystieke denk- J 
beelden zoude terug brengen* [ 
diende zij alleen, om <f«* j 
zelve te 'versterken en uit j 
te breiden. Men heeft.ee- \ 
nige redenen, om te geloo-
ven, dat zij zich in 1793»-
door de buitensporighe"en 

eener illuminale, Ckts^f1" 
iieft NA THEO-genaamd, die t 

de moeder Gods liet noe
men , en van eenen zekeren 
dom GERLE, een oud Eju««-
zer, die zich zijnen proleet 
noemde, het verschalke»' 
Reeds in 1790, had zij in h«ar 

paleis eene andere zotmi 
die zich voor eene pro»» 
liet doorgaan, 'opgenonw*'. 
en sedert dien tijd wa*J 
bij de vergaderingen « S . n 
woordiff geweest, 'V „ort 
Constitutionele B i s s c W 
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niet bloosden te verschijnen, 
Men ging zelfs in den tijd 
zoo ver, dat men uitstrooi
de, dat de prinses op hare 
kosten de verzameling der 
gewaande voorzeggingen, 
door dit belagchehjk genoot
schap gepredikt, had doen 
drukken ( Zie LABROUSSE ). 
In de maand Mei 1793 werd 
Mevrouw de hertogin van 
BOURBON, met de overige 
ïeden harer familie in het 
kasteel van Si. Jan, te Mar^ 
seille opgesloten, Krach
tens de wet van den 5 Sep
tember 1797, die haar eene 
jaarwedde van vijftig duizend 
franken op hare goederen, 
die 11 millioenen beliepen, 
verleende, werd zij van het 
Fransche grondgebied ver
bannen, zij begaf zich naar 
Spanje, en bepaalde haar 
verblijf te Sarria, een dorp 
in de nabijheid van Barce-
lona. Slecht betaald, dik
werf genoodzaakt om gold te 
leenen , en meer nog aan al
les gebrek hebbende, bragt 
zij in dat dorp den geheelen 
tijd harer ballingschap door, 
zich, even als eene graau-
we c zuster, aan de onder
steuning der armen en be-
hoeftigen, die zij zelve ver» 
zorgde, toewijdende. De 
vorstin zocht hare uitspan
ning, in het zamenstellen 
van staatkundige en gods
dienstige droomerijen, op 
alle van welke de stempel 
van dat mysticismus gedrukt 
was, hetwelk de grondslag 

M 
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van haar karakter scheen UIÉ 
te maken. Bij de herstelling 
der wettige magt in Frank" 
rijk teruggekeerd, zette Me
vrouw de hertogin van BOUR
BON hare levenswijze voort. 
In haar hotel te Parijs rigt-
te zij eene soort van gast
huis op, dat zij ter gedach
tenis van haren zoon het 
gasthuis van Eng/den noem
de , en dat zij aan liefdadige 
zusters toevertrouwde. Toen 
zij zich op den 10 Januarij 
1822 naar de kerk van de 
H. GENOVEVA had begeven, 
pm de plegtigheden der ne-
gendaagsche devotie van dé 
beschermheilige hij te wo
nen , viel zi j , in de proces
sie , welke zij volgde , eens
klaps in flaauwte. Een weir 
nig tot zich zelve gekomen, 
had zij kracht genoeg, om 
een glas water te vragen, 
hetwelk zij van zich afstiet 
toen men het haar aan de 
lippen bragt. Een Missio
naris gaf haar de absolutie, 
en eenige oogenblikken daar
na gaf zij den geest. Haar 
lijk werd naar Drensc ver
voerd, en in het familie
graf van Orleans, de erfge
namen harer goederen, be
graven. 

BOURBON (LODEWWK MA-
TUADE), Infant van Spanje, 
kardinaal, Aartsbisschop van 
Toledo , werd te Cadahaïso 
in Arragon, den 22 Mei 
1777 geboren. Hij was de 
zoon van den Infant Don Lo-
2 

\ 
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BEDIJK , broeder van KAREI, 
I I I . , en had zijne verhef
fing te danken, aan de gun s t , 
waarin GQDOY bij KAKEL IV 
stond. De Infant Don Lo-
3QEWUK zijn vader, was in 
1735 tot kardinaal benoemd 5 
inaar daar hij ïn 1734, hei
melijk in den echt was ge
treden met een e dame VAX.-
Ï.ABRIGA genaamd, deed hi j , 
tegen de bevelen van den 
koning, zijnen broeder, die 
aijne verbindteriis afkeurde, 
afstand van den hoed. De 
koning verbande LODEVVIJK 
zelfs van het hof,: en wilde 
éenen zoon en eene dochter 
niet erkennen, die de In
fant in zijn huwelijk ver-
Weke had. Don LODEWÏJK 
Stierf als banneling, en zijn 
dood werd voorafgegaan, door 
dien van KAREI. I Ï I . Zijne 
kinderen ontvingen echter 
ëene zeer zorgvuldige op
voeding, doch men hield de
zelve van het hof verwij
derd. De vérblindheid van 
KARE£ I V , ten opzigte van 
zijnen gunsteling GÖDOÏ (zie 
dat ar t ikel) , deed bij dien 
Vorst het verlangen ontstaan 
hem aan Hoogstdeszèlfs fa? 
milie te verbinden. Men 
herinnerde zich toen aan de 
dochter van Don LODEWIJK, 
«n haar huwelijk met Go 
BOT!S toenmaals Prins des 

b e ; & 1
W e ^ ° n h e r r 0 e P e , " k 

was omtrent 
S # * , dat de baïlTng 
!f.haP d e r ,kardinalen DEÏ-

<•»••' d i e had. *NZANA 
geen van 

Des-
plaats 
beide 

déze verbindtenis wilden ia. 
zegenen. Mejufvrouw VAL-
LABRIGA en haar broeder don 
LODEWIJK werden dus aan 
het hof geroepen, als Infan
ten van Spanje en neef ea 
nicht des konings erkend. 
Men bestemde don LomwisK, 
die toenmaals 23 jaren he-

'| reikt had, tot den geeste
er lijken staat: den 220ctol)ef 
" 1800 werd hij tot kardinaal 

priester benoemd, daarna tot 
Aartsbisschop van Sevilla, 
en eindelijk den 22 Decem
ber van hetzelfde jaar tot 
Aartsbisschop van Toled». 
Hij behield het bestuur van 
Seviïla tot in 1814« Gedu
rende den inval der Fran« 
schen in Spanje, en de ge
vangenschap van JFJGRDINAN» 
VIL was de Kardinaals 
BOURBON voorzitter van het 
regentschap, nam ïn 18Hea 

1812 deel aan de verklaring 
der Cortes en onderfee&en-
de hét besluit der vernieti
ging dèr regtbank van gfe* 
loofsonderzoek* Vruchteloos 
trachtte de pauselijke A«n" 
tius zich tegen dezen maat
regel te verzetten; zijne ver
togen Werden niet gehoord, 
en zelfs veroorloofde *i<* 
"het regentschap, den 2» 
April IS I3 , een zeer hevig 
besluit tegen dien Prelaat 
uit té vaardigen, dien men 
vervolgens noodzaakte op**" 
je te verlaten. Het gedW 
des Kardinaals kon den Fsos 
en Koning FERDINAN»

 n I ^ 
anders dan misha#efl > 
meer daar de Kardinaal »E 
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BOURBON, zich bij de te
rugkomst van FERDINAND, 
voor de Constitutie van Ca-
dix verklaarde. Men gaf 
hem het bevel zich naar zijn 
diocees te hegeven, en ont
nam hem het bestuur van 
Sevilla. De Kardinaal is te 
Toledo, den 19 Maart 1823 
overleden. Men heeft opge
merkt dat hij de Constitu
tie der Cortes den 19 Maart 
1812 had uitgevaardigd. Ve
len hebben zijn gedrag aan 

'• de bedreigingen eener factie 
toegeschreven, welke in die 
onstuimige tijden de Cor
tes beheerschte, maar de 
verstandigste en waardigste 
partij van eenen Vorst der 
Kerk, zou in dat geval ge
weest zijn, eenen post ne
der te leggen, dien hij niet 
met roem kon handhaven. 

181-

NES Bpf . F " A Ï ™ U S HAN
NES BE), mfant vm Spanje* 
werd den 31 DecembeY üU 
te Napels geboren. Hij was 
de tweede zoon van koning 
KAREII l i l . , en broeder van 
KAREL IV. In 1790 huwde 
hij met zijne nicht MARIA 
AMEMA, infante van Spanje, 
die hij acht jaren daarna 
verloor. Don ANTONIÖ werd 
door den koning zijnen broe
der zeer bemind, en hij ver
gezelde hem altijd op de 
jagt, eene oefening daar de 
infant ook zeer op gesteld 
vyas. Hij verscheen niet op . 
het staatkundig tooneel dan 

. . , . M 

ten tijde van den opstand 
van Aranjuez in 1808 (JZie 
GfoDOY en KAREÏ, IV). Tij
dens de reis van FERDINANÖ 
VII. naar Bayonne, werd 
hij den 10 April 1808, tot 
het voorzitterschap van de 
Opperste junta des bestuurs 
benoemd, gedurende de af-* 
wezigheid van koning FER-^ 
DINAND , met het bestuur van 
den staat, en het nemen van 
maatregelen belast, welke 
de omstandigheden zouden 
vorderen. Deze junta was 
zamengesteld uit de verschil
lende ministers, die den ko
ning berigt moesten geven, 
door tusschenkomst van don 
PiEDRoCevAMos, staats-mi-
nister, die FERDINAND eerst 
naar Burgos, en daarna naar 
Bayonne vergezelde. Naau-< 
welijks had de nieuwe vorst 
de 'hoofdstad verlaten, of 
MURAT , toenmaals Groot -
Hertog van Berg, en veld
heer der Fransche troepen» 
die al de militaire posten 
van Madrid en de omliggen
de gewesten bezetten, nam. 
openlijk eenen gezagvoeren
den 'en bedreigenden toon. 
aan. De voorzitter der Jun
ta kwam de aanmatigingen 
van den Franschen Generaal» 
door hoogst bescheidene en 
gematigde handelingen voor. 
MURAT , nog vermeteler ge
worden, liet, na den, gun
steling Gonov in vrijheid te 
hebben gesteld, uitstrooi} en, 
dat NAPOLEON geenen ande
ren koning van Spanje dan 
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KAREI. IV. j zijnen vriend 
en bondgenoot, zou erkennen, 
en vraagde met nadruk dat 
de koningin van Etrurië 
(Zie MARIA JLOUISA), en de 
Infant Don FRANCÏSCUS DE 
PAULA, zich naar Bayonne 
zouden begeven. Middeler-
wijl ontving Don ANTONIO, 
als voorzitter der Junta, 
den volgenden merkwaardi-
gen brief van KAREL IV... . . 
» Mijn waarde Broeder! ik 
heb aan mijn' zoon, den 19 
der vorige maand , een af-
slands - besluit ter hand ge
steld, Öp denzelfden dag 
heb ik op eené piegtige wij
ze geprotesteerd tegen een 
besluit, të midden der volks
beweging uitgevaardigd, en 
door netelige omstandighe
den afgeperst. Daar thans 
de fust hersteld, en mijne 
tegefiverklaring in handen 
van mijnen dóorluchligen 
vriend èn getrouwen bond
genoot, den keizer der Fran
sen en, gekomen, en het we
reldkundig i s , dat mijn zoon 
niet onder den titel van ko
ning is kunnen erkend wor
den , zoo verklaar ik pleg-
tiglijk, dat de akte van af
stand, welke ik den 19 der 
maand Maart 11. geteekend 
heb in alle betrekking van 
geenerlei waarde is. «Het is 
*w* deze reden, dat ik wil, 
**Mi aan mijn geheele volk 

goS*^m a k e n^d a t 2«n 

voor mZt*nB> vol liefde 

^^^dcriöT^fT1 aan de I * v a n o«n geluk |i 

wil toewijden. Ik bevestig 
provisioneel in hunne bedie
ningen, al de leden, welke 
tegenwoordig de Junta des 
bestu urs uitmaken, en al de 
burgerlijke en militaire amb
tenaren , welke sedert den 
19 Maart 11. in bediening 
zijn." Het zij dat de Infant, 
Don ANTONIO inwendig over
tuigd was, dat zijn broeder 
JKAREL IV . , vrij wïlliglijk en 
wettiglijk had afstand' ge
daan , hetzij dat hij zijnen 
neef niet vijandig- tegen zich 
wilde maken, hij sloeg ten 
minste geen acht op dezen 
brief, en beschouwde FEB.-
BINAND bij voortduring als 
den wezenlijken en wettigen 
koning van Spanje. Intüs» 
schen beklaagde zich 'Mff-
RAT over volksoproeren, e» 
verzocht, dat men hem vr 
magt zoude geven, om & 
orde in de hoofdstad te hand
haven. De Infant Don Ax> 
TONIO schreef hem eenen 
brief, waarin hij hem be" 
wees, dat het Spaanscn* 
volk geheel rustig en fc»'11 

was; dat dit zelfde volk de 

Franschen met vele edelmoe
digheid onthaald had, f 
dat indien het aan het »«-
ten moge slaan, zulks entt' 
ten gevolge Aon zijn *>fl* 
slechte behandelingen, teel' 
he 'het van de krijgsbendt* 
moest ondergaan, en vooia 
door de ontevredenheid, ff**1* 
ke het gevoelde, eenen «"**** 
deling de opperste ntf£L 
zien overweldigen, door »^" 
REI. IV. op den troott » 
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herstellen, die wettig en op-
regtelijk had afstand ge
daan. Ondanks al.de wijze 
maatregelen van Don ANTO-
MXO, handelden de Franschen 
als meesters in Madrid, en 
de Spanjaarden van allerlei 
rang hielden hunne veront
waardiging niet meer ver
borgen : zij waren op groote 
staatkundige veranderingen 
voorbereid , en de militaire 
vermetelheid van den eenen 
kant, en de nationale trotsch-
heid van den anderen, maak
ten de beide volken aanhou
dend handgemeen. De Span
jaarden wilden bewijzenwaar-
toe zij in staat waren, wan
neer het om de verdediging 
van hun vaderland en van 
hunnen vorst te doen was, en 
de Franschen wilden eene 
verschrikkelijke les geven, 
om den Spanjaarden te leerèri, 
dat het onmogelijk was, hun 
tegenstand te bieden. Op 
den morgen van den 2 Mei, 
Werd de plaat» •aö*ii®* pa
leis eensklaps met volk ver
vuld. Een Fransche adju
dant dringt door hetzelve, 
en men meent, dat hij den 
Infant don FKANCISCUS DE 
PAULA, is komen opligten. 
De volksbeweging begint: 
de adjudant vraagt aan eene 
voorbijgaande Fransche pa
trouille, gewapende onder
steuning. De beweging 
neemt toe, verspreidt zich 
in de naburige straten, en 
weldra begint er een fusil-
la.de itt alle kwartieren der 

M 

hoofdstad. De officieren eii 
soldaten der beide natiën be
geven zich derwaarts en ma
ken zich tot den strijd ge
reed. De Franschen lossen 
in de straten het schroot-
geschut op het volk, dat, 
wel verre van hen te vree
zen, woedend wordt. Men 
zag alstoen niet alleen man
nen, maar vrouwen en kin
deren van 12 tot ïé jaren , 
op de kanonnen aanvliegen, 
en, na eene bloedige ver
moording hunner makkers, 
eenige derzelve vernagelen. 
Eene amnistie moest nieuwe 
ongelukken voorkomen j maar: 
het bloed had reeds gevloeid. 
Gedurende den nacht hielden 
de Franschen eenige ver
strooide Spanjaarden aan, 
die, volgens hen, deel aan den, 
opstand hadden genomen, en 
eene militaire Commissie 
veroordeelde dezelve, om op 
staanden voet doodgeschoten 
te worden. Volgens het be-
rigt vara den raad van Kas-
tilië, bedraagt het getal dee 
in dit oproer onigebragte in
woners van Madrid, 104, 
dat der gekwetsten 54; en 
van 35 personen was het lot 
onbekend. De Franschen 
verloren 500 manschappen. 
Op den 3 Mei werd de In
fant don FKANCISCUS BE PAU
LA van Madrid vervoerd; op 
den avond van dien dag had
den de graaf ,DE Ï.A FORÊT 
en de Heer BB FKEVJLLS 
eene geheime bijeenkomst» 
met den voorzitter der J*»z 

4 
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fa; deze had reeds stelliger: 
berigten ontvangen van het-
gene, ' wat er ie Bayonne 
voorviel» en ten gevolge van 

• het mondgesprek met de 
Fransche gevolmagtigden ge
houden, verliet Inj Madrid 
op den morgen van deja vol
genden dag. HJJ liet dit 
briefje na, aan den deken: 
der Junta-, don FRANCISCUS 
(üfiii DE LEMOS . . . . . » Aan 
de Junta, doe ik tot narigt 
weten, dat i k , op bevel des 
konings, naar Bayonne hen 
vertrokken; en maak haar 
tevens bekend, dat zij zich 
op denzelfden voet te gedra
gen bebbe, als of ik nog on
der haar was. God zij uwe 
hulp. Vaartwei,mijneHee-
ten , tot in het dal van JQ-
SAPHAX." Hij kwam te 
Bayonne om getuige van de 
vernedering zijner doorluch
tige familie te zijn; om 
de akte van afstand derkroon 
van FERBINAND V I I . , ten 
guns te van zijn én vader, en 
Van den afstand van dien ko
ning, ten gunste van NAPO-
*EOJJ, te onderieekeneH. De 
Infant don ANTONIO volgde 
als gevangene zijnen neef 
FËR»INAN0 naar Valengai i 
alwaar hij zijnen tijd tirs-
Kchen, de jagt en de werk-
tuigèlijke kunsten, verdeel
de. In 1814- kwam. hij met 
*"E5IDINANI} VU. te Madrid 
*ei"ug •> en overleed aldaar in 
Januarij 1817. « '---•--

Deze prins 
-«* j w » - . - „kzjjnbroe-

S ° 8 d h a « * Boor een! 

zonderlinge eigenzinnigheid, 
Waarmede hg reeds in zijne 
teederste jeugd Behebt was, 
wilde hij nooit het Fratiscb 
leereny,zelfs niet, ondank 
de bevelen van zijnen vader 
KAREii III*,- die verlang Je 
dat een zijner zonen, in dis 
taal met zijnen nee/ den 
Graaf van Artois (thans Iü-
REr/ X . , koning van Frw.il* 

* rijk), die aan het Spaansche 
hof verwacht werd , en et 
ook werkelijk verscheen, zoo. 
kunnen -spreken. Na het verr 
trek van den Infant don As-1 

TöNro, bekleedde de Kardi* 
naai DE BOURBON (zie boven),, 
den neef van KABEL IV. het 
voorzitterschap der Junta. 
Deze Juntaruimde latei' ha* 
ïe plaats aan de Cortes w> 

BOURBON - CONTI (AMEI« 
GABRlëjGLB STEPHANIE Idl"" 
SE DE) , in 1762 geboren e» 
in 1825 overleden-, heeft ge" 
durende haar geheele leven 

beweerd, dat zij eene n8' 
tuurlijke dochter van XODË* 
WIJK. FRANCISCUS DE Botffi* 
BON-CÓNTI, den vader van 
den laatsten prins van Coiü-
T I , was. Indien men haar 
wilde gelooven, zou zij ae 
sehoone Hertogin van m" 
ZARIN; wier naam werfcelij» 
met dien van CONTI , in de» 
letterverzettenden naam va» 
MONT-CAIR-ZAIN, dien"»* 
haar met den titel van w*1

 # 
yin gegeven had, b e r f 
is. Wij kunnen in de " ^ 
zonderheden van dia» *r" 
man niet treden, enMi°eteJI 

http://Frw.il*
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onze lezers té dien einde 
verwijzen tot ie Mémoires 
historiques de ^TEPHAifls 
LOUISE VE BOURBON CON
TI , êcrites par elle même 
(Geschiedkundige gedenk
schriften van STEPHANIE 
LOVISÈ DE BOUIISON CON
TI, door haar zelve geschre
ven), Partj's , jaar VI. Men 
zal er onder andere in zien, 
dat de Hertogin vaa MAZA-M 
RIN zich tegen de echtigïng 
der jonge MONT-CAIR-ZAIN 
verzette, als vreezende daar
door hare oneer aan den dag 
te zien gebragt. Men zal 
er in zien , hoe zij , terwijl 
men alles in het werk stel
de , om den schijn van haar 
overlijden ingang te doen 
vinden , geschaakt werd; hoé 
Zij door eene Mevrouw DE-
LORME , hare gouvernante, 
naar Lons-Ie-Sauhiier, ver-r 
voerdwerd, hoe deze Dame 
haar in den ouderdom van11 
jaren, met; een' haiteE bloed
verwanten , eenen Heer ftar» 
iiET, in den echt deed tre
den , van wien zij » te mid
den der verschrikkelijkste 
onlusten van 1793 scheidde. 
Men zal er hare menigvul
dige, doch yruchtelooze po
gingen ïu 'zien, om hare 
bloedverwantschap met de 
BOURBONS te doen erkennen! 
Hare Gedenkschriften enz. 
eindigen met het jaar 1798. 
Omtrent dat tijdstip was haar 
lot nog niet beter bepaald, 
dan het tot dus verre was ge
weest. Het schjjnt, dat het

zelve zich niet verbeterde ï 
noch onder het keizerlijke be
stuur, noch zelfs sedert de her
stelling der BOURBONS ; want; 
zij leefde bij voortduring in, 
eenen behoeftigen staat, zon
der echter in hare buitenge
wone aanmatigingen iets toe-, 
tegeven, en steeds eenblaauw 
lintje dragende. Met redeu 
moet mengelooven, dat meer 
de dwaasheid dan de trotsch-, 
heid haar aldus deed han
delen. Men heeft eeneJffis^ 
toire de la prétendüe prin-, 
cesse BTÊPHANIE DE Boun* 
BON CONTI {Geschiedenis 
der gewaande prinses enz.) » 
Besangon, 1811» in 8.v» 
De schrijver BARRTJEL-BEAU-
VERT, heeft er geeftè beoor-
deelende aanmerkingen in 
gespaard, strekkende om do 
ijdelheid en het bedrog der 
vrouw van den procureur; 
BILLET aantetoönen, 

BOURBON (NICOLAAS) , bij
genaamd de Oude, een La-
tijnsch dichter, in 1503, tet 
Vandeuvre, by Langres ge
boren, leefde nog in 155ö# 
MARGARETHA VAN VALOIS , 
zuster van FRANCISCUS I . , 
belastte hem met de zorg 
der opvoeding- van JÖANNA 
D'ALBRET i hare dochter, 
de moeder van HENDRIK IV . 
Hij verwijderde zich van het 
hof eenige jaren daarna, en 
ging in de stad C'andé,/al
waar hij een klein benificie 
bezat, de genoegens Van een 

I vergeten leven smaken. Men 
15 
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heeft van hem 8 boeken met 
puntdichten; hij noemt de
zelve Nuga {Kleinigheden.} 
Men vindt in die verzame
ling zijn Gedicht op de Sme
derij (Ferraria), in den ou
derdom van 15 jaren zamen-
gesteld, en dat ERASRIUS , 
uit aanmerking van de jeug
dige jaren des schrijvers, 
grootelij ks op prijs stelde; 
maar SCAUGER , enkel het 
werk op zich zelven beoor
deelende , zegt dat BOURBON, 
een dichter zonder eenigen 
naam, zonder eenige ver
dienste is. Dit gedicht biedt 
echter eenige bijzonderheden 
aan, over de werkzaamhe
den van ,dat beroep , en over 
de werklieden, die hetzelve 
uitoefenen. De Nuga van 
dien dichter werden in 1533 
te Lyon, in 8.vo gedrukt. 
ïn het groot aantal zijner 
Puntdichten zijn er gèene 
zes goede. JOACHIM DIT BEL-
JCAY maakte op deze verza
meling het volgende punt
dicht: 

Paule, tuum scribis Nagarum 
nontine librum: 

In toto libro nihil melius ti-

Nog heeft men van hem zede
lijke koppeldichten:Z>e/w?-
rorum moribus, in 4. t0,1536. 

BOURBON (NICOIUS) , bij
genaamd de Jonge, achter
neef van den voorgaande, 
lid der Fransche Akademie, 
Hoogleeraar der Grieksche 
welsprekendheid in het ko
ninklijk Collegie en Kano-
nik van Langres, overleed 
te Partj's in 1644, inden 
ouderdom van 70 jaren, in 
het gesticht der Priesteis 
van het Oratorie van Sint-
Honoré, waarin hij zich 
begeven had. Frankrijk 
telt hem onder de grootste 
Latijnsche dichters, die het
zelve sedert de wederop
komst der letteren tot roem 
hebben verstrekt. Zijne denk
beelden zijn verheven en 
edel, zijne uitdrukkingen 
krachtig en mannelijk, zij" 
ne dichtkunde is door ds( 
vuur voorzien, hetwelk a' 
degene bezielt die als d'é' 
ter geboren zijn. Tot een 
staaltje zijner stukken, &att 

men ;deze beide dichtregels 
aanvoeren, ter eere van 
HENDRIK I V . , boven de deur 
van het Arsenaal van Parf* 
geplaatst: 

iEtna hffic Henrico Vulcania 
tela ministrat , , , ««• 

Tela Giganteos debella*ara 

furores (*)• ' 

ijne gedichten werden *e 

**R ^ f c w M . 1 d e Z e , r e ^ e l s niet ™n hem, maar van Mn*»" yersc^^tL±rK Parlement van Dijon, en de schrijver «« 
•»** W ^ i ^ ^ ^ e m e e n s c h o o n e v e r / e n , zijn. » Boü***' 

1 . d«ur 4 S ^ t S 5 Ï Ï L f ï ï - , ï t I i 1 , B , i e ' di* koppeldicht in 168**2??? 
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Parijs gedrukt} 1651, in 
12.1110 Zijne Imprècation 
eontre Ie parricide de SMN-
jRl IV' {Vloek tegen den 
vadermoord van HENDMK 
IV.), wordt met regt voor 
zijn meesterstuk gehouden. 
Eüj schreef zoowel in onrijm 
als in dichtmaat. BOURBON 
was een lang, mager, le
vendig en vurig man. Hij 
hield veel van goeden wijn, 
en zeide gewoonlijk, dat, als 
Mj Fransche verzen las, het 
hém toescheen, als Of hij 
water dronk. Ofschoon hij 
een groot bewonderaar der 
werken van anderen, in te
genwoordigheid vam derzél-
ver makers was, hekelde 
•hij dezelve echter op eene 
hevige wijze in het geheim. 
Na zijnen dood heeft men 
Omtrent 15,000 livres in ee
ne geldkist hij hem gevon
den; hij was echter zeer 
bevreesd in armoede te 
zullen sterven. Zty& -geheu
gen was zeer gelukkig, en 
de burgerlijke en letterkun
dige geschiedenis van zijnen 
tijd was hij volkomen mees
ter. • 

, BoURCHENU DE VAMSONAIS 
\JTOANNES PETRUS MORET DE), 
ïn 1651 te Grenoble gebo-
ten , was de zoon van eenen 
raadsheer bij het parlement, 
reisde door Italië, Holland 
en Engeland. Daar hij zich 
bij den slag van Solbaye op 
de Engelsche vloot had be
vonden, werd hij door dat 
tooneel zoodanig getroffen, 

dat hij besloot, zijne togteu 
te staken, om zich aan. 
de magistratuur toetewijdem 
Van raadsheer bij het par
lement , werd hij eerste pre
sident der rekenkamer van. 
Qrenoble, en in 1696 hono
rair staatsraad. Hij over
leed in 1730 van 'alle ge
leerden en weldenkende lie
den betreurd. Sedert lang 
was hij blind. Dit onge
mak belette hem niet de 
Geschiedenis van Dauphiné, 
2 dl.P in\fol. 1722, en ver
schillende Verhandelingen, 
en Memoriën, in onder
scheidene Dagbladen ver
spreid , in het licht te ge
ven. Dezelve bewijzen eene 
groote geschied- en oud-, 
heidkundige I kennis. Hij 
had diepzinnige nasporin-
gen over zijn land gemaakt. 
Nóg bestaat er van hem i a 
handschrift eene Lijst der 
Adellijke geslachten van 
DaupAiné. 

BOURCHIER (THOMAS), kar
dinaal , Aartsbisschop van 
Kantelberg, een broeder van. 
HENDRIK, Graaf van Essex, 
kroonde EDUARD IV. , Ri-
CHARD III. en HENDRIK V I I . , 
tot koningen van Engeland, 
hield verscheidene kerkver
gaderingen , veroordeelde de 
aanhangers van W K X E F , ett 
overleed te Kantelberg, ia 
14S6. Deze prelaat bezat 
veel ijver en eene groote kun
de. — Men moet hem niet 
verwarren met eenen ande
ren, THOMAS BOÜRCHIKR, die 

file:///JToannes
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de Geschiedenis van den mar-* 
teldood der vaders rekollet-
ien heeft geschreven, welke 
van 1536 tot 1582, in En-
geland', de Nederlanden en 
Ierland, om hét geloof het 
leven hebben moeten verlie
zen ,. Parij's, 1582, in 8.w 
in het Latijn. , 

BOURCIER BE MoNTÜREÏJX 
(JOANNES LODEWIJK) den 12 
Mei 1687 te Imxemburg ge
boren , legde üich met ijver 
op de regtsgeleerdheid toe, 
en geraakte door zijne kun
de en braafheid, tot den 
post van prokureur-generaal 
in den raad van Nancy. Hij 
overleed den 14 Maart 1751, 
na 'in het licht te hebben 
gegeven: 1«° Verzameling 
van Ordonnantiën van den 
Hertog LEOPOLD, 1733, 4 
dl.a in 4.*> — 2.° Raadge
vingen aan mijnen zoon, die 
de loopbaan der wapenen 
inslaat, 1740, in. 4.*> 

BOÜKCIEE (De Graaf), 
luitenant - generaal, groot -
officier van het Legioen van 
eer, in 1760 tePetite-Pler-
re, in het Fransche Dep.t 
der MeurtAe geboren, was 
de zoon van een en ouden 
brigadier der lijfwacht van 
koning JSTANISLAUS, en, tij
dens de Fransche omwente
ling,, zelf luitenant der Ca-
Tdlerie. In den beginne 
adjudant vanden Hertog van 
ArauinKM,. daarna aan den 

ge andere verplaatsingen, in 
1794 tot divisie - generaal 
benoemd, onderscheidde hij 
zich in de veldtogten in 
Duitschland, onder den ge
neraal MOREAU , (1795-1816), 
en werd in het volgende jaar 
algemeen inspecteur der rui
terij. Hij voerde het bevel 
over eene colonne demlve, 
in de daarop volgende ve\4-
togten in Zwitserland en in 
Napels. Daarna tot den 
'staatsraad geroepen, en tot 
lid van den raad van adaü" 
nistratie van het Dep.t van 
oorlog • benoemd, werd hij 
»ij de ojprigting van het 
kust-leger, aan het hoofd 
der. reserve van deligte rui
terij, geplaatst. BOURCIEB, 
die in den veldtogt van 1805, 
over eene dragonder- divisie 
het hevel voerde, onif 
scheidde zich voorname/ijk 
in den slag van Austerïïfa j 
In het volgende jaar v/as hij { 
bij dien van Jena tegenwoor- ; 
dig, en na de 'inneming van 
Berlijn, werd hij tot alge
meen inspecteur van het de
pot van jaarden benoemd, 
die op den vijand veroverd 
waren. Naar Spanje gezon- i 
den, keerde hij uit dat land 
slechts terug, om te Wa" 
gram te gaan strij den, alvvaaï 
hij zich door 'zijne onver
schrokkenheid onderscheid
de. Hij Was ook bij den -
voor de Franschen ongein»' 
kigen Kussischen velitop ^ 
tegenwoordig, na welke» 'Hl 
te Berlijn met de reorgamZ 
satie der Fransche pntewj 
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belast werd. Na in 1816 
/ zijn ontslag bekomen te heb

ben , werd hij in het vol
gende jaar weder in den 
staatsraad beroepen , en als 
koninklijk commissaris bij 
het bestuur van het krijgs-
onderhoud aangesteld. In 
1816 tot afgevaardigde van 
het Dep.c der Meurthe ver
kozen, trok hij gedurende 
zijne zending weinig de aan
dacht tot zich, daar hij ge
woonlijk met de meerderheid 
stemde. 'Hij overleed in . 
1828. 

BoURDAlIAE (MlOHAët) , 
doctor van het gesticht env' 
genootschap der Sorbonne , 
groot - vikaris en kanbnik 
'dignitaris der kerk vanUo-
ckelle , bloeide omtrent het 
einde der zeventiende eeuw, 
en maakte zich door ver
schillende werken bekend, 
welke hij in het licht gaf; 
een der voornaamst©, «<n 
dat het meeste gerucht heeft 
gemaakt, voert ten titel: 
Théologie morale de saint 
AuGtrsTïX (Zedelijke god' 
geleerdheid van den heili
gen AuGtrsTims) in 12.™ 
Parijs, 1626. Dezelve was 
door de doctoren hE FERON, 
kanonik van Chartres, en 
Ï.K HÏDEUX goedgekeurd. 
De schrijver had er in be
weerd : » dat degene, wel
ke zich niet, dan met ee-
nen buitengewonen tegen
zin , en als ondanks zich 
zelve, of door de vrees 
voor een groot onheil ge

drongen, of aan het geweld 
van eenen hartstogt toege
vende, dat hen medesleept, 
tot eenig groot kwaad zou
den overgaan, zoodanig dat 
zij er eenen grooten afkeer 
van zouden hebben, zoodra 
dié netelige omstandigheden, 
voorbij waren, men zeker 
niet kon zeggen, dat zij de 
genade verloren en zich de 
verdoemenis op den hals ge
haald hadden; want hoewel 
de begeerlijkheid op dien 
bogenblik de overhand had 
gehad, kan zulks slechts 
een voorbijgaand gebied zijn, 
dat den grond des harten 
niet geheel verandert.'* Dit 
voorstel Werd in een naam
loos geschrift aangerand, in 
welke men hetzelve aan al 
de volgelingen van den hei
ligen AÜGÜSTINÜS toeschreef, 
die hetzelve echter afkeur-j 
den. Dit geschrift, hetwelk 
ten titel voert; Ongeregelde 
zeéeleer der ffewaande leer
lingen van den heiligen AV-
GUSTXSVS enz. gaf aanlei
ding tot de beide brieven 
van doctor ARNAÜLD , waar
in hij hetzelve wederlegde. 
Doctor HÏDEUX verklaarde 
mede van zijnen kant ^ dat 
hij het Werk van BOU&DAIIT-. 
'iiE afkeurde, en er enkel 
zijne goedkeuring aan gege
ven had, óp voorwaarde, 
dat men eenige stellingen 
uit hetzelve, waaronder ook 
de aangevoerde behoorde, 
zoude weglaten. Behalve 
dit werk heeft men nog van 
BOURDAIME: 1.° Exponti' 

i 
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on du Cantique des Canti-
ques, tirée des pères et 
des aMfeurs ecclésiastiques 
(Verklaring van het Hoog
liedT, uit de Kerkvaders en 
Kerkelijke geschiedschrij
vers ontleend) 1689, in 12..° 
— 2.° Théologie morale de 
Z'Evangile, comprise dans 

s Jes huit oêatitudes, et dans 
les Éommandeniens d'aimer 

JDieu et Ieprochain (Zedelij
ke godgeleerdheid van het 
JEvangelie, in de acht za
ligheden en in de geboden 
bevat\ van God en den 
naaste te beminnen) Parijs 
1691. — 3.° De la part que 
Dieu a dans la conduite 
des hommes (Over het deel . 
dat God neemt in het ge- I 
drag der menschen) onder 
de schriften van NICOLE 
over de genade. BÜORDAII.-
I,E overleed te la Rochelle, 
den 26 Maart 1694. 

, BoURDALOUK (LoDEWfrjc) , 
te Bourges } in 1632 gebo
ren , ging onder de Jesuiten 
in 1648. Zijn gelukkige 
aanleg 'voor de welsprekend
heid bewoog zijne Oversten 
hem naar de hoofdstad te zen
den. De Kansels van Parij's 
weergalmden van zijne rede
voeringen. Zijn naam drong 
weldra aan het hof door; 
Daar LODEWIJK XIV. hem 
"^langde te hooren, zoobe-
fp» Hl met den advent van het 
i o ? v S ° - ^ j P r i k t e met 
voor i t ^ 1 ' d a t m e n h e m 

1674 lfiTK t e ' v a n Ï672, 
1 5 7 4 , 7 5 , 1 6 8 0 ^ 1682; 

ü en k voor de adventen van 
1684, 1686, 1689, 1691 en 
1693 benoemde. Men noemde 
hem den koning der predi
kanten , en den predikant der 
koningen. LODEWIJK XIV. 
wilde hem alle twee jaren 
hooren, daar hij meer, zoo 
als hij zeide, op zijne hef' 
halingen dan op de ».'««-• 
wigheden van een ander ge-
steld was. Op andere plaat
sen behaalde hij denzelfden 
roem, als te Parijs en aan 
het hof. Te MontpelVm, 
wervvaarts de koning hem 
in 1686 gezonden had, om 
den Catholijken godsdienst, 
door zijne redevoeringen en 
zijn voorbeeld op prijs te 
doen stellen, behaalde hij 
de algemeene goedkeuring 
der Catholijken en nieuw
bekeerden. Op het einde 
zijner dagen , verliet l>jj 
den predikstoel, en tijd" 
de zich aan de liefdadig 
genootschappen en aan 4» 
gevangenissen toe, zich e" 
ven zoo klein met het volk 
makende als hij verheien 
met de grooten was. «Bj 
bezat eene bijzondere be
gaafdheid , om de zieken te 
ondersteunen en te troosten» 
Dikwerf zag men hem va" 
den Kansel naar het beo 
van eenen zieltoogende stap
pen. Hij overleed den 1* 
Mei 1704, door zijne eeuW 
bewonderd, en zélfs door 
de vijanden der Jesi"f«n 

geëerbiedigd. Zijn ge*8»» 
zegt een geacht schrijver, 
was de beste wederleggins 
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der Lettres provinciales. 
Pater BRETONNEAXJ, zijn or
de - broeder, gaf twee uit
gaven zijner werken in het 
licht, die in 1707 door Ri-
GATJD , bestuurder der ko
ninklijke drukkerij begon
nen werden. De eerste in 
16 dl." in 8.v0 is de beste, 
en wordt door dé. vrienden 
der schoone typographische 
uitvoeringen het meeste ge
zocht. De tweede is in 18 
dln in 12.mo; het is vol
gens deze laatste, dat de 
drukkers van Lt/on, Rouci-
nen, Toulouse, Luik en 
Amsterdam , BOURDALÖÜE 
nagedrukt hebben. Zie hier 
de verdeeling dezer uitgave: 
Advent 1 deel, Vaste 3 dl.", 
Zondagspreken 4 dl.n, Ver
maningen 2 dl.n, Geheimen 
2 dl.n, Lofreden 2 dl.n, Af
zondering l deel, Uitgezoch
te gedachten 3 dl.n £ r De_ 
staat welligt geen werk dat 
Sterker en kracfcttiger. is dan 
deze gedachten ; men vindt 
in dezelve onuitputtelijke 
grondregels der zedekunde, 
godgeleerdheid en ware wijs
begeerte, in zulke eenvou
dige en waardige taal voor
gedragen, dat dezelve tot 
dusverre nog geene navol
gers heeft kunnen vinden. 
Zijn afbeeldsel, dat men in 
de eerste uitgave zijner 
Leerreden ziet, is eerst na 
zijnen dood genomen. Men 
leest onder hetzelve dezen 
tekts uit den 118 Psalm: 
Loquebar de testimoniis 
lui* in conspectu regum 

et non confundelar r wel- / 
ke zijne bediening, en de 
wijze, op welke hij ez 
zich van kweet, volko
men uitdrukt. Men heeft 
te Versailles bij LEBELeene 
nieuwe uitgave in 16 Dl.n 
in 8.vo het licht doen zien, 
welke verre beneden den 
roem i s , door .dien uitgever, 
door zijne schoone Verzame
lingen der werken van Bos— 
SUET en r FÉNÉLON Verwor
ven. BOURDAXOUE handhaaf
de steeds de vrijheid zijner 
bediening, en onteerde nooit 
de, waardigheid derzelve. 
Geene-bijkomende, oogmer
ken waren in staat zijne, 
opregtheid en openhartigheid 
te veranderen. Zijne manie
ren waren eenvoudig, zedig 
en voorkomende ; maar zijne 
ziel was vol kracht. » Nu 
verheven, dan eenvoudig 
(zegt de schrijver van la 
Décadence des Lettres et 
de» Mceurs), steeds edel en 
nooit gemeen, voegt hij zich 
naar den geest der menschen ; 
zijne denkbeelden ontwikke
len zich, en volgen elkan
der met snelheid en naauw-
keurigheid op: uit eene door 
hem bewezene waarheid, 

. spruiten duizenden andere 
nieuwe waarheden voort, die 
elkander onderling onder^ 
steunen en versterken: hij 
geeft zich aan die groote 
aandoeningen over, die den 
hoorder verrassen, bewegen 
én treffen: kort en beknopt 
zonder dorheid, diepzinnig 
zonder, duisterheid, rede-
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neert , wéderlegfc en bewijst 
h i j : wijl hij den geest wil 
onderwerpen, zoo randt hij 
denzelven aan, bestrijdt hij 
denzelven , volgt hein in al 
zij ne omwegen, overvalt zij -
ne spitsvondigheden, vernie
tigt zijne drogredenen en 
dwalingen, dringt, ja dwingt 
hem eindelijk de ontegen
sprekelijke waarheid -te er
kennen. Door het lezen der 
kerkvaders gevoed, ziet men, 
dat zijn natuurlijke smaak, 
meer dan de^noodzakelijk-
heid, hem gedrongen heeft, 
zich met hunne schatten te 
verrijken: zijne welsprekend-

jhreid is die der CHRYSOSTO-

MtlSSEN en AlJGUSTINUSSEN 1 
hij bezit de ziel, den geest en 
den overvloed derzelve; zijn 
gestrenge stijl heeft niets 
gezochts noch gemaakts ; hij 
is kernachtig en vol kracht; 
de sieraden, de bloemen , de 
bevalligheden der taal, zijn 
natuurlijk bij hem geplaatst. 
Met één woord, BOUKDALOÜK 
is van al de gewijde rqde* 
naars het volmaaktste voor
beeld, en de schepper der kan* 
selwelsprekendheid." Men 
heeft hem dikwijls met MAS-
SiLiiON vergeleken. Beide 
zij n zeer wel sprekend 5 maar 
zij zijn zulks op eene ver
schillende wijze. Vele lie
den , en vooral diegene, wei
fee zich aan de kracht en 
het gezag der rede verbin
den, alvorens zich aan de 
geestdrift des gevoels over 
te geven, zijn meer op de 
welsprekendheid van vader 

BouftDAliOUE gesteld. Wan» 
neer ttven van beide zijden 
alles naaüwkeurig in de 
weegschaal legt, blijft de 
eerste plaats, zegt de abt 
TRÜBLËT , zeker aan Pater 
BouRDAiiOUE. » Hetgeen, 
wat mij behaagt, en wat ik 
bijzonder inBoüRDAtoüEbe
wonder (zegt de abt Mwmt 
in zijne Overwegingen out 
de welsprekendheid i welke 
men aan het hoofd zijnet 
Leerreden vindt)., is dat hij 
zich zei ven doet vergeten;, 
is dat hij , in eene wijze, 
die dikwerf- in uitboeze-
mingeh moet bestaan, nooit 
de pligten des Christen
doms vergroot, de eenvou
dige raadgevingen nooit in 
grondregels verandert, en 
dat zijne zedeleer steeds m 
uitoefening kan worden ge-
bragt; hei is de onuitputbare 
vruchtbaarheid zijner plan
nen, die elkanderr nooit ge
lijken , en de gelukkige be
gaafdheid , t>m zijne redene
ringen met dié orde voor te 
dragen, waarover QvI}<n~ 
LIANUS spreekt, wanneer ny 
de verdienste van eenen re
denaar, met de bekwaam* 
heid van eenen bevelyoeren-
den veldhejer vergelijkt, w; 
lui imperatória virtus ,. »ei 

is die naauwkeurige en in
dringende logica, die 
drogredenen, de wederspraj 

en &de paradoxe ste li»jf 
buitensluit, hetisdek « ^ 
waarmede hij onze P«fe e n 
op onza belangen gf o n a c l e t . 
dat kostbare geheim» 
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welk ik enkel en alleen in 
zijne Leerreden aantref, om 
4e bijzondere omstandighe
den der zeden, in bewijzen 
voor zijn ontwerp te veran-

' deren ; ' het is die overvloed 
van genh die aan de ver
beeldingskracht , boven elke 
zijner Leerreden niets over
laat , hoewel Hij er ten min
ste twee , dikwerf drie, som
tijds zelfs vier over hetzelf
de onderwerp heeft zamen-
gesteld, en dat men niet 
weet , na dezelve gelezen te 
hebben, aan welke derzelve 
men de voorkeur moet ge
ven ; het is de eenvoudig
heid van eenen krachtigen 
en treffen den , natuurlijken 
en edelen stijl* de diepste 
t ennis van den Godsdienst, 
het bewonderenswaardig ge
bruik der heilige Schrift en 
de Kerkvaders gemaakt; 

/ met één woord: ik denk 
nooit aan den grooten man, 
•zonder tot mij aelvew te «eg
gen i Ziedaar tot welk een' 
trap de geest zich verheffen 
lcan , wanneer ; hij door den 
arbeid onforsteund wordt." 
De Heer THOMAS geeft in zij
ne Essai stilles Eloges, aan 
BOURDAI.OUE , als lofredenaar 
slechts eene tweede plaats ; 
hij plaatst hen, na FLÉCHIËR 
en BOSSUET. SOSSUET moet 
dus den waren smaak der 
lofreden zoo wel niet gekend 
hebben, als de Heer THO
MAS, daar hij m de lijkre
d e , op den grotten CONDÉ 
gehoord te hebben, over. den 

V. DEEL. . N 

redenaar sprekende, u i t r iep : 
Die tnan zal eeuwiglijk iïl 
alles onze meester zijn. 
De Heer THOMAS verwijt 
aan BOURDALOUE de wijze 
van BOSSUET niet genoeg 
nagevolgd te hebben. De 
geest schept en volgt niet & 
na;, hij gaat alleen, en sleept v 

zich niet op een voetspoor; 
voort. 

BotfRDEiLi.ES (PETRUS DE)V 
bekend onder den naam van 
Branlóme , wijl hij titularis 
de,r abdij van dien n a a m , 
van de orde van den H. B E -
NEDICTÜS in het Bisdom Pe-
rignenx w a s , vereenigde 
met dien titel dien van Heer 
en Vrijheer van Richemontv 
van ridder der o rde , van 
edelman van de kamer der 
koningen KAREL IX . en H E N -
DRIK 111., en van kamerheer 
des Hertogs van Alengon* 
Hy was voornemens geweest* 
om zich, op eene re ize , die 
hij, in 15fi5 naar Malt ha 
deed , terwijl dat eiland be 
legerd werd, zich tot ridder 
van de orde van hetzelve te 
doen slaan. STROZZÏ , zijn 
vriend,, hield hem daarvan 
terug. Hij kwam in Frank
rijk terug, alwaar men hem 
met eene ijdele hoop bezig 
hield; maar'hij ontvinggeene 
andere fortuin, zegt h i j , dan . 
bij de koningen , zijne mees
ters , bij de groote Heeren , 
bij Prinsen, andere Konin
gen , Koninginnen, Prinses
sen welkom te zijn. Hij o-

http://BotfRDEiLi.ES
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verleed in 1614, ïn den ou
derdom van 87 jaren. Zij
ne Gedenschriften zijn ge
drukt in 10 en 15 d U in 
12.mo: 4 over de Fransche 
Kapiteins ; 2 over de vreem
de Kapiteins; 2 over de be
vallige vrouwen; 1 over de 
beroemde vrouwen; 1 over„ 
de tweegevechten. Dezel-
ze zijn noodig voor degene, 
die de geheime geschiede
nis willen weten van KARÏÏ. 
IX.» HENDRIK III. en HEN
BRIK IV. De mensch wordt 
er nog meer in voorgesteld' 
dan de vorst. Het vermaak 
van die koningen in hunne 
bijzondere betrekkingen, en 
buiten het staatkundige too-
neel te zien, vereenigd met 
den naïven stijl van BKAN-
TÓME, maakt het lezen de
zer Gedenkschriften zeer 
aangenaam, hoewel vele zij
ner anekdoten gewaagd schij
nen ; dat de openbare daad
zaken , welke hij verhaalt, 
dikwijls door volkssprookjes 
Mismaakt worden, én dat 
bet afbeeldsel deszelfden 
persoons, somtijds tegenstrij
digheden aanbiedt. Hij ver
haalt redeneringen en daden, 
die geheel en al methetka--
ïakter en de geschiedenis 
van diegene strijden, aan 
•welke hij dezelve toeschrijft. 
De Protestantsche schrijvers 
der laatste eeuw doen hem 
geen regt wedervaren, wan
neer zij hem als eenen harts-
togtelijken door de vooringe
nomenheid verblinden zin
twister afschilderen. Zy we

ten zeer Wel van zijne ge
tuigenis partij te trekken, 
wanneer hij hun gunstig is. 
Daarenboven scheen BRAN* 
TÖME geen zeer levendig be
lang itt den Godsdienst te 
stellen, Welken hij beleed, 
noch in den roem der Lo-
tharingsche prinsen , om ver
dacht te worden van daadza
ken verminkt te hebben, 
waarvan hij getuige was ge-
Aveest. Het is waar, dat 
hij , even gelijk al de goede 
burgers j over de rampen van 
Frankrijk, gedurende de oor
logen, door de Sektanssen 
verwekt, gezucht, en öf-
zelve dikwerf naauWkeutig 
afgeschilderd heeft; ram 
hij heeft niets gezegd, ^ 
niet volkomen mét ^atgene 
overeenkomt, wat al _ de ge
schiedschrijvers van dientf 
er van verhalen. Zyne.W 
denkscAriften (Mem°iWh 
niet het Leven des schrijvers 
en eenige losse stukjes, W 
in 1787 , onder den titelt 
(Euvres de 'J&RASHfrB, W' 
^ , 8 d l . i U n 4 . f h e r d r u W 

eenè uitgave vaj, /*** 
(Maastricht), V79'15*1 

in 12.™ / 

ANS, in m[blinden, zijne ongenfe, veru .. 
verloor d i l « v e r f Y e

d i e . 
heid, om den Voist1 , 
nen; deon-ustenhetK 
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keel des hofs moede , koos 
hij de zachthederi en genoe
gens van een afgezonderd stil 
leven. Hij oVerleed te Pa
rijs , in 1663. Onder den 
naam van MONTRÉSOR , heeft 
hy in 2 dl.» in 12.mo, Ge
denkschriften nagelaten, die. 
zeer belangrijk zijn. Ërko- \ 
men verscheidene' Stukken , ' 
over de Geschiedenis van 
zijnen tijd in voor, ett de ! 
schrijver vreest-niet dé ont
werpen te verhalen, door 
hem tegen'het léven van den 
Kardinaal DE RICHEMEU ge
smeed. . ' • ' . / • • 

' BoURDÉLOT (JöANNEs) , uit 
ëëne gegoede familie van 
Se«*, rekvvéstméester der 
koningin MARIA DEMEDICIS, 
zéér' ervaren in de talen en ; 
in de regtsgelëerdheid, de j 
schrijver van aantéekeningen ' 
op LUCIANÜS , HEMOÖÖRUS en 
EETRONIUS , overleed in 1638. 
Zijne Commentariëti wotdeh 
door de geleerden zeer ge
acht , maar weinig geraad
pleegd. V 

BouRi>Er,oT (De Abt j wiens 
ware haam is PETRUS Mj-
CHON) neef van den voorgaari-
fle, en dé zoon van eetten , 
heelmeester van Sens, die • 
zich te Qenève had neder
gezet, werd in die stad in 
1610 geboren. Hij legde 
zich op de Geneeskunde 
toe en was de geneesheer 
van den grooten 'Coupé'. 
CHRISTINA, konïngitt van I 

• • ' " • • ' " ; T • • ' ' - ' " N 

Zweden, riep hem in 1651 
tot zich, en Verkreeg ver
volgens voor hem de abdij 
Van Magsay, van de orde 
van den H. BËNEDÏCWS , i n 

hef diocees Vail BoUrges, 
Waarvan hij, ofschoon geêne 
wijding ontvangen hebben
de, tin der de Uitdrukkelijke 
voorvvaarde bezit nam, van 
de armen gratis té zullen 
bedienen. Hij overleed té 
Parijs in 1685* EWonbe
dachtzame knecht Voegde 
een stuk opiunï bij een pur-
geèrmiddel, dat bij moest 
gebruiken: dit vergif bragt 
bij hem ëene volslagehé loo-
migheid te weeg. Sïeh wil
de hem doen ontwaken, 
brandde hem te dien einde, 
het vuur kwam aan de wond 
en hij overleed eraan. Men 
heeft van hem verschillende 
Verhandelingen;' té ' Weten: 
Over dè adder, 1651, in 
12.mo. Over den Mt?iar 
enz. De *»aus had hem toe
gestaan de geneeskundegra-
tis uitteoefenen. Hij liet 
in handschrift eene Catalo
gus van Geneeskundige wer
ken tik, tóet Levensberigten 
van de scHrijvëirs dèrzelve, 
en de bèbórdeeling hunner 
Werken* 

BoüRDic-VioT (MARIA AN
NA. HÈNRIËTTE PAÏAN DE L ' Ë -
TANG), te presden in 1746 
van wéinig gegoede'ouders 
geboren, werd in den ouder
dom van vier jaren naar 
Franhrp'h gevoerd, en trad 

2 -
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pas dertien jareti ou,d zijnde 
in den echt met den Heer 
DE RIBIÈRE, markgraaf van 
Aniremont, die. haar in den 
ouderdom van zestien jaren 
als" weduwe achterliet* ~ Met 
eene zeer vlugge verbeel
dingskracht begaafd, ver
vaardigde zij in hare teederste 
jeugd reeds verzen , die haar 
geene' andere moeite kost
t en , dan om dezelve te 
'schrijven. Zij had eene wel
gevormde leest, maar een 
#eer afzigtelijk gelaat, het
welk haar, van zich. zelve 
sprekende, deed zeggen: » De 
höuwkunstenaar heeft den 
'voorgevel verzuimd." Om 
• "•dit..; gebrek y,te vergoeden, 
^besloot zij haren geest met 
allerlei kundigheden te ver
rijken. Zij verdeelde te dien 
einde hare oogenblikken tus-
«chen de beoefening van het 
Hoogduitsch , het Latijn, het 
ïtaliaansch en Ëngelsch ,.en 
_die der toonkunst, voor wel-
"ke zij eenen bij zonderen lust 
gevoelde. Zij ging een twee
de huwelijk aan niet dénba-

"ron DE BOURDIC , majoor der 
'stad Nimes ,• gaf zich toen 
gelieelaan haren smaak voor 
_de toon - en dichtkunst .b* 
vér,' 'en zag somtijds met 
verbaasdheid en niet zonder 
eenig vermaak, verzen, die 
xnen haar ontfutseld had, in 
den 3töuzen-Almanak, en an
dere dergelijke verzamelin
gen geplaatst. Hare Ode op 
de stilzwijgendheid, en haar 
Jjofdicht^ op 3IONTAIWJE, 
dat zij in 1782 voor haren 

toegang tot de Akademievan 
Nimes vervaardigde, zijnj 
even als hare overige wer
ken bij liet publiek genoeg
zaam bekend. Andermaal we
duwe geworden zijnde, ging 
zü een derde huwelijk aan 
met den Heer VIOT,bewind-
hebber der domeinen * ves
tigde zich te Parijs, alwaat 
haar gezelschap, doou al 
wat beminnelijk was, ge
zocht werd, en overleedl te 
[Bamière Tbïj ' BagroU;, deft 

7 Augustus ÏS02. 

BOURDIGNÉ (KAKEL), een 
Priester, te Angers gebo
ren, leefde aldaar i n v ^ I ' 
Hij is de schaverder be 
rijmde Legende- « « « / * . 

UZ2y inASo, Partjs,ÏWj 
i n l 2 V Ditxseenverhaa 
van al de guitergen W*> 
FAISEÜ, een jonge hchfn s, 
in het werk stelt, om «UJ» 
bedoelingen te bereiken. »K 
werk in&49 Hoofddeelen g : 
"deeia,ïsmetgeestenscliran; 
derheid geschreven. - ^ 
KEI. had een' broeder (JojN 

van wien men Ae™mine 
denis van Aw™ « » j f % 
heeft, 4«a^fJffs;oor-
fol. waarin vele fabels ? 
komen. 

1118, onwettige P a | ^ o B W S 
den naam van w_ . ^ g . 
VIII. ^ W vroeger fy 
bisschop van Br«g* 
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kerkvergadering van Reimg, 
in 1119 geëxcommuniceerd ,-
begaf >hij zich naar Sutri. 
CALIXTUS I I . Zond een leger 
onder het. bevel van éenen 
kardinaal, on» die stad (e 
Belegeren. De inwoners van 
Bulri, om eenen valschen 
paus hunne muren ziende 
berennen , leverden hem aan 
de soldaten over, die hem 
achterwaarts op eenen ka
nteel gezeten , met de staart 
in plaats van toom in de 
hand , en met een geheel be
bloed schapenvel, in plaats 
van scharlaken mantel om
hangen , naar Rome voerden. 
BOÜEDIN overleed ih 1121 in 
de gevangenis. De wjjdin-
dingen door hem ,'. sedert zij
ne veroordeeling , door de 
kerk,' deór hem, of door den 
Bisschop, dien hij sinds dien 
tijd gezalfd had', gedaan, 
•werden'in de eerste alge
meen© kerkvergadering van 
Lateranen, in 1123, als 
nietig1 verklaard. 

BóURDOISE ( A.DRIANUS ) , 
éen Priester, in het voor
malige Fransche gewest Per-
che in 1584 geboren , ïnstel
ler van" het Seminarie van 
Saïnt Nicoïds du Chardon-
iiet, te Parijs, overleed in 
1655, in den geur van hei
ligheid. Tot het Christelijk 
onderwijs, de zendingen, 
cönferentiën, met één Woord 
tot alles was hij met denzelf
den ijver werkzaam. De we-
ïeldschgezinden hebben hem 

dikwerf betagchelijk gevon
den ; maar de regels des 
aangenomen gebruiks en dferr 

welvoegelijkheid, zijn niet 
altijd die der liefdadigheid 

\ en des ijvers. Een prote-
; slantsche schrijver heeft zich 
niet kunnen onthouden van 

. toetestémmen, » dat men in 
, zijn leven, een oorspronke
l i jk eenvoudig man ontdekt, 
; die eene Christelijke opregt-
:heid, en eene stichtelijke 
godsvrucht bezit, en in wien 
ouderwetsche zeden, en ee
ne beproefde regtschapen-
heid, ' de plaats van studie 
en kunde innamen»" De eer
ste uitgave zijner Levensbe-
schrijving••, welke in 1714,-
in 4. t0 door DESCOURVEAUX 
in het licht verscheen, zon
digde dooV eene al te groote 
naauwkeurigheid van soms 
weinig belangrijke bijzon
derheden , welke men in die 
van 1784, iu I2.m° door 
BOUCHARD heeft weggelaten; 
doch In welke uitgave men 
tevens wel heeft gedaan, ze
kere trekken te behouden , 
die op zich zelve weinig be
langrijk schijnen, doch zeer 
geschikt -zijn , om" een juist" 
denkbeeld van dien ijveri-
gen en eerbiedwaardigen 
Geestelijke te geven. Hier
toe behoort onder andere de 
volgende anekdote: » Op ee
nen zekeren dag, kwam Me
vrouw de Hertogin van Ai-
GUII/MMST, de nicht van den 
kardinaal van KICHEUEU , om 
de mis in Saint-JSicolas te 

3 
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hooren; hare officieren plaats
t e n h a a r kussen in het 
heiligdom. BÖURDOISE nam 
hetjzelve, dadelijk op en droeg 
het buiten het koor, op ee? 
ne eerbiedige wijze aan de 
dé Hertogin te kennen ge
vende, dat het ruim der 
kerk Se plaats der leeken 
was. De kardinaal van Bi-
CHÊMEU, die zulks vernam, 
was gebelgd, dat men zijne 
nicht aldus behandeld had, 
en liet den heiligen priester I 
roepen. BÖURDOISE weiger
de eerst om er naar toe te 
gaan, zeggende, dat, wijl 
hij de eer niet had van bij 
Zi Em. bekend te zijn, men 
zich zeker bedroog , en men 
hem voor een ander pam. 
Dan hij werd andprmaaf ont
boden j en men zqiid "hem 
zelfs de koets, waarvan hij 
zich niet wilde bedienen; 
maar zich oogenblikkelijk te 
voet op weg begaf; dadelijk 
bij zijne komst werd hij 
binnen gelaten, en terwijl 
hij eene diepe buiging voor 
2 . Em. maakte, zeide deze 
hem : Zijt gij het, die mij
ne nicht uit het koor uwer 
kerk hebt gejaagd? -rJVeen, 
Monseigneur. — Meet gij 
dan 'niet BOVRDOISE? — 
3a, Monseigneuré — Wel 
nu, dan zijt gij het Zelf, 
Me haar deze beleediging 
hebt aangedaan.—' Vergeef 
mij'Monseigneur, ik ben het 
met.— ]En wie is het dan? 
—-Het is uwe Eminentie, 
het Zijn al de in Coticilie 
Vergaderde prelaten, die den 

leeken y en vooral der WWr. 
wen verboden hebben, bin
nen hei koor te komen, eens
deels uit eerbied vo<>t het 
heïligdotji, en f en anderen,, 
opdat de geestelijken er on
gestoord hunne heilige h-
diéninge'n zouden hmnen 
verrigten. De groote staats
dienaar was, hoewel hij zicA 
ontevreden toonde, over dit 
antwoord verbaasd; maar jVU* 
vrouw de gravin Van AiGütt* 
LON maakte gebruife vaB 

den raad van den dienaar 
Gods, en was er hem, zo» 
dankbaar voor, dat zij meer
malen iii Saint-Nmm 
fcwam, en zij gedurende 
haar géheële leven met op
hield hare weldaden pvffi het 
Seminarie te verspreiden, en 
hetzelve in haar testament 
mede niet vergat. 

BOURBON" ( S E B A S T I A P B ) ) 
een schilder en graveur, 
werd 'te'Montpellier ialölö 
geboren. Zijn vader, ef.n 

schilder op glas, was zp 
eerste meester. Na eenigen 
tijd gediend te hebben reis
de hij door Italië, en maak
te zich aldaar betend met 
de wijze van CLAUDIUS » 
üotharingeriCuvoEïxhon-
RAIN), CAKAVAGE en BAM?<^ 
CHE, al hunne vormen wet 
eene bijzondere gemakkeJijK-
heid overnemende. Inf^VT 
derdom van 27jaren i n « * 
rijk teruggekeerd, W*^ 
hij zijnen naam beroemd» . 
zïjne schilderij v a ^ d e ^ a 
tè dood van den H.^ T B t J S ' 
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Welke men in de Lieve Vrou
we kerk van Parifs zag. 
Bij ondernam vervolgens ee-
ne reis naar Zweden; werd 
aldaar door CHRISTINA zeer 
Wel onthaald; maar kort daar
na door zijne onrustigheid en 
onbestendigheid weder naar 
Frankrijk gesleept, vervaar
digde hij er verscheidene 
schilderijen, waarin men ee-
ne driftige en. onstuimige 
verbeeldingskracht, een vlug 
penseel, een frisch coloriet, 
eenen buitengewonen en som-: 
tij ds eigenzinnigen smaak 

* waarneemt. Hij wedde, dat 
hij op eenen dag, twaalf 
hoofden, volgens natuur, 
en van natuurlijke grootte 
zoude schilderen, en won 
zijne weddingschap; die hoof
den zijn niet de minste zij
ner voortbrengselen. Weini
ge stukken bragt hij tot vol
maaktheid ; maar het vuur 
en de vrijheid, welke hij in 
al zijne schilderyen liet door
stralen, doen ssijn« meest-
verwaarloosde stukken hoo-
gër op prijs stellen, dan de 
meesterstukken van eenen 
Schilder, wiens genie be
perkt is. Hij slaagde in al
le soorten., doch vooral in 
de landschappen. Zijne schil
derijen versierden verschei
dene kerken van Parijs en 
yerschillende partikuliere 
huizen. Deze meester werk
te voor LODEWIÏK XIV., in 
het beneden appartement der 
Tuileriè'n, toen de dood hem 
in 1662wegmaaide. Hij was 
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bestuurder van de schilder-
akademie, waarin zijne ge
dachtenis, zoowe^door zijne 
talenten als door zijne zeden 
langen tijd dierbaar' is ge
weest. 

BOURDON (AMEUS), de zoon 
van eenen krijgsbouwkundi* 
ge des konings van Spanje, 
werd te Kamer ijk in 1638 
geboren, en overleed in die 
stad in 1706. In den ouder
dom van 36 jaren en vadep 
van twaalf levende kinderen 
zijnde, besloot hij aan de 
universiteit van Douai, zijne 
geneeskundige graden te ne
men. In 1678 gaf hij ter on-
derrigting van eenen zoon, 
dien hij tot dat beroep be
stemde, in het licht: Ont-
leedkundige tafele?t in fol. 
en Ontleedkundige öeschrtf" 
ving van het menschelijk 
ligchaam, in 12.«w dat dik
wijls is herdrukt geworden, 
wijl hetzelve toenmaals een 
der hesté en volledigste wer
ken in dat vak was. 

BOURDON (FRANCISCUS EO-
DEWIJK) werd te Eemy, een 
dorp bij Compiègne geboren, 
en was de zoon van eenen 
weinig gegoeden pachter; 
hij kwam te Parijs, volbragt 
aldaar zijne studiën, werd 
prokureur bij het parlement, 
en afgevaardigde van het 
Departement l'Oise, bij de 
Nationale Conventie, van 
•waar hij den naam van BOUR
DON DE' L'OISE aannam. Hij 

4 ! ) . - , - • • 
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gedroeg zich in den beginne 
als een razende republikein, 
en braakte in het begin der 
Fransche omwenteling, dien 
«liepen haat tegen de edelen 
en koningen ui t , welken hij 
•welligt uit den schoot der 
Vergetelheid, die hem had 
Zien geboren worden , geput 
had. Hij stemde voor den 
dood des konings -, had groo-
telijks deel aan de omwen
teling van 31 Mei 1793, en 
aan die van den 2Ï Julij 
1794. De moordtooneelen 
der Vendée, werwaarts hij 
gezonden was, verzachtten 
echter zijn wreedaardig ge
moed; hij ontzette er den 
generaal ROSSIGNOL , dié de 
rampen van dat ongelukkige 
gewest vermeerderd had. 
In de vergadering terugge
keerd , toonde hij er zich 
ininder onstuimig. Hij werk
j e op eene vermogende wijze 
mede tot den val van Ro-
33ESPKEURE, die hem ëenige 
dagen te voren had doen be
ven , door hem van terzijde 
bij de Conventie, afs eenen 
booswicht en verrader aan 

tte klagen. BOURDON wreek
te zich door hem naar hét 
schavot te geleiden, en zelf 
zijne strafoefening te bewa
ken. In zijne geestdrift, 
stelde hij aan de vergadering 
voor, om op staanden voet, 
en zelfs in de zaal, ver
scheidene zijner ambfgenoo-
ten te doen fusileren, diezich 
tegen het besluit verzet had
den. Na den val van Ro-
BESWERBE, «prak BOURDON, 

lid van den raad der vijf
honderden, tegen het revo» 
lutionnair bestuur, tegen de 
ouders der uitgewekenen, 
de Priesters , de vlugtelin
gen uit den Elias. Hij liet 
echter de wet voordragen, 
waardoor de edelen uit Pa-
rijs werden verbannen. Den 
18 Fruotidor van het jaar 5, 
veroordeelde het Directori
um een groot aantal afgevaar
digden , en onder dezelve 
die der zaal tot de balling
schap; BOURDON deelde int 
het algemeene lot, en Werd 
niet de andere veroordeeld, 
om zijne dagen in Cayenne 
te gaan eindigen. Uit aan
merking zijner Oude gevoe
lens , zou het hem gemak
kelijk zijn gevallen; irijne 
genade te bekomen; maar 
hij wilde daartoe den min
sten'stap niet doen, en on
derging zijne veroor deéJing 
met eene ' trotschheid , die 
veel naar üitzinnigheid ge
leek. » Mijne Heeren, zei-
de hij tot zijne lotgenoofen, 
op welke plaats der aarde 
gij u ook bevinden moogt, 
men zal n beklagen , gij ziilt 
troosters vinden, maar Botm* 
DON DE L'OISE / ' . . . Hij over
leed te Sinnamary, &<>rÉ 

na zijne aankomst in Guianu. 
Hij was niet werkelijk boos
aardig, somtijds mengde hy 
aandoeningen van measch-
lievendheid niet eene bij"* 
aanhoudende woede, en i«e* 
bemerkte somtijds gefr" 
kracht en redelijke bedoelin
gen , in ontwerpen, d*e blim 
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altijd önmerischelijk waren. 

- BOURDON DE SIGRAIS (CI<AU-
Dius WILLEM) , ridder yan 
den Heiligen LODEWMK , 
en lid van de akademie der 
opschriften en schöone let
teren , werd in 1715 bij Lons-
ïerSaunier geboren; volgde 
in den beginne de militaire 
loopbaan , en verkreeg , n a 
verscheidene jaren -gediend 
te hebben, zijn ontslag, wan
neer hij zich t e Parij's kwam 
Vestigen, werwaarts hij door 
Zijnert lust voor de schoöne 
letteren geroepen werd. ; Hij 
had dezelve in zijne jeugd 
aangekweekt, en dezelve niet 
verzuimd te midden der tal
rijke afleidingen, welke de 
militaire dienst na zich 
«leept; hij overleed te Pa* 
rijs in ' 1791. Men heeft 
fan* hem: 1.° Histoire des 
•rats poiir servir& l'hisloi-
re universelle [Geschiedenis 
der ratten, om tot de al-
gemeene geschiedenis te die-
jién).i. Ratopolis, 1738 , in 
S;VO',t in 1787 met platen 
herdrukt, inde Verzameling 
der boertige werken van den 
"graaf DE CAYLUS. — 2:° In" 
s'titutions milituires de VE-
'G-ÈCE {Krijgskundige instel* 
Zingen van VEGET1US),:P&-
ï i js 1749, in 12.™9i De. ver? 
taling in het Fransch is niet 
ïzonder verdiensten. —r 3.° 
Considératiojis sur ï'esprit 
militaire des Gauloisetc. 
{Aanmerkingen over den mir 
Utairen geest der Galliërs 

N 

enz.) , 1774 , in" 12.»° " * -
4.° Considérations sut f es
prit tnililaire des Francs 
et des Franpais, depuis Ie 
commencement du regne de 
CLOVJS , en 482 , jusgu'd, fa 

fin de celui de UESRI IV, 
en 1610 (Aanmerk in gen Over 
den militairen geest* der 
Franken en Franschen, se
dert het begin der regering, 
van "CLODÓVEUS , in 48%, 
tot op het einde van die 
van IIEIVDRIKIV. , in 1610),' 
Parijs , 1786 , in 12.mo —/ 
5«° Considérations sur Vés-' 
prit militaire' des Germdïns" ± 
depuis Van de Rome 640» 
jiisqiïen 176 , de l'ère vul-' 
gaire (Aanmerkingen over 
den militairen geest der Ger
manen , van het jaar na: 
Rovie- 640 , lot 176 der 
Christelijke tijdrekening) <, 
Pari js , 1781, in 12-mo — 
6.° 'Dialogue sur les' ora~ 
teurs [Xamenspraak over de-
redenaars), xn het Fransch 
vertaald, Parijs, 1782, in 
12.Jn0

 BOURDON DE SIGRAIS* 
denkt met den geleerden Abt 
BRÓTTIER , dat dit werk vanr 
TACITUS i s : doch wie ook 

• de schrijver van het oor
spronkelijke moge zijn,, de 
vertaler heeft hem niet ont
sierd» * i . 

BoURDONNAYE ( B E R N A R D U S 

FRANCISCÜS M A H É D E I A ) * 

te: Saint-Malo in 1699 ge* 
horen, was te gelijkertijd 
een krijgsman en een han
delaar. Eeeds vroegtijdig 
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met de zaken der Oost-In
dische Compagnie belast, 
was hij aan dezelve op meer 
dan eene reis , die hij ter 
bevordering der /belangen 
derzelve, en tot zijn eigen 
voordieel ondernam, hoogst 
nuttig. De koning benoem
de hem tot gouverneur-:gene-
raal van de eilanden lle-de-
Jprance en Bourbon, en de
zelve werden bloeijend on
der zijn bestuur.. Het was 
an den ongelukkigen oorlogs
tijd van 1741. De JEnget 
schen voerden het opperge
bied in Indiè', EenEngekch 
^maldeel kruiste door dfi zee
ën , benadeelde den Fran-
schen handel, en maakte vele 
kaperijën. LA BOURDONNAÏE 
neemt het besluit, eene klei
ne vloot uit te rusten. Hij 
Verlaat het eiland Bótirbon 
met negen oorlogsschepen, 
valt het vijandelijke smal-
deel aan, verstrooit hetzel
ve, en gaat Madras belege
ren. Deze stad capituleerde 
in September 1746; en de 
overwonnenen tochten zich 
voor omtrent negen millioe-
nen Uares weder vrij. Daar 
de rijkdommen door I,A BOUR-
BÖNjiAyE;verworven» den nijd 
hadden opgewekt, schilderde 
men den overwinnaar, van 
Madras af, als eenen ver
rader*, die èen te gering rant
soen had gevorderd, en zich 
door geschenken had laten 
omkoopen. De bewindheb- \ 
bers der Indische Compag
nie, en verscheidene actiona-
rissen, hragten hunne klag-

ten bij het ministerie in j. 
en bij zijne terugkomst in 
Frankrijk, werd LA BOUR-
DONNAYE in het Bastille op-
gesloten. - Zijn proces duur
de drie en een halfjaar. 
Eindelijk verklaarden de 
commissarissen van, den 
raad, die men hem tot reg-
ters gaf, hem voor onschul
dig. Hij werd in vrijheid 
gesteld en verkreeg al zijne 
eerposten. terug. ; Kort daar
na, te weten in 1754, over« 
leed hij aan eene smartelijke 
ziekte, die het verdriet en 
zijne .langdurige gevangen
schap hij hem te weeg had
den gebragt. Hij was een 
man, die met GUAI-TROUIN 
kon vergeleken worden, en 
even zoo schrander.jn den 
handel als bekwaam- in de 
zeevaartkunde. Hij M 
daarenboven veel verstane!» 
Een der ^bewindhebbers dei 
Indische Compagnie, hem 
eens vragende, » hoe hij het 
had aangevangen , om in zij
ne eigene zaken ^ beter dan 
in die der Compagnie te sla
gen ?". -antwoordde hij: Üet 
is , omdat ik wwe otiderrig-
tingen heb gevolgd, iti alle* 
wat <u betrof, en omdat *» 
niemand dan mij zelven Aeo 
geraadpleegd* in hetgene^ 
wat mijne belangen aanging' 

BoURDOT DE RlCHEBOÜBCS 
(KAREL ANTONIUS) advokaa' 
te Parijs, in 1689, off 
leed in die stad den n ^ e " 
«ember 1735. Hij heei* ef 
Algemeen landsregt (Coutw 

' i 

'ï.. . 
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wier génêraï) met aanteekc-
ningen in het licÊt gegeven» 
Parijs, 1724, 4 dl.n in fol. 
en' "heeft daarenboven ver
scheidene jaren aan een 
Woordenboek over de lands-
fegten gearbeid, hetwelk hij 
niet den tijd heeft gehad ten 
einde te brengen. Hij was 
een man, die, met eeen diepe 
ervarenheid in de letterkun-
de» een warm pn zuiver gods
dienstig gevoel vereenigde. 

BOUKG (ANNA » Ü ) , , grif
fier bij het parlement van 
Parijs, te Biom in 1521 
geboren, onderscheidde zich 
door eene dweepzuchtige 
verkleefdheid aan de sekte 
Y.an CAICVINUS. Met eene 
soort van woede, voor de 
voorstanders, cjje? ,leer, in 
ê enp vergadering van het 
parlement, in tegenwoordig
heid van HENDRIK I I . , dien 
hij zelfs durfde inroepen, 
gesproken hebbend©, zoo 
beval die vorst aan MONT-
GOMMERI hem aantehouden 
en naar de Sastille te ver
voeren. Men vervolgde zijn 
proces, hij werd als ketter 
yerklaard, van de priester
lijke waardigheid beroofd, 
en in 1559 op het plein de 
Grève , opgehangen en ver
brand. Men hield hem ver
dacht, handdadig té zijn ge
weest aan den moord van 
den president MINART, een' 
zijner règters, deze moord 
bevorderde zijne stftrfoefe-
ning en dié van vergeheide-
n e Calvinisten. Die sekfa» 

rissen wreekten- e* fcich o-
ver door de zamenzwering 
van AMBOISE , en de öprlo^ 
gen, die op dezelve volgden» 
fin JBOURG was een der vu
rigste zendelingen van hét 
Calvinismus , waarvan hij 
de dwalingen, indien het 
mogelijk was geweest, op 
de bouwvallen van den gods
dienst ..en deij staat, zon 
geplant hebben. .Men z i e t 
hierdoor hoe belagchélijk 
zich' de •' Protestanten-ge
maakt.„hebben , door eenett 
hardnekkigen en oproerigett 
dweeper onder het getal, 
Iiunner martelaren te stel-; 
len. ...•.• 

BotiRé XEI-EONPOR MARIA 
DTJ MAINE , Graaf van), in -
1655 geboren, diende met; 
onderscheiding onder ho* 
DJKWIJK XIV. voerde in 1709 
het bevel over het leger van, 
den Rijn, won dep slag 
van Rwmersheim, pp de kei
zerlijk© troepen, werd in 
1724 tot Maarschalk van 
Frankrijk benoemd, en o-, 
verleed in 1739. ..., 

BQURGEAT (LODEIVIJK A-
JCESANDER, M A R G A R E T S A ) , . t e 
Grenoble geboren , en te, Pa
rijs in 1814, in den ou
derdom van slechts 28 jaren " 
overleden, was een der me? 
de werkers van de Biogra-
pïde universelle, een dac 
redakteurs van den MERCI/-
RIGS, waarin hij zijne Ger , 
dichten, en beoordeelende 
artikelen van verschillenden 
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aörd plaatste. Hij was ook 
een der medewerkers van 
den MERÜUREétranger, en 
denMoniteur, en stelde zicht 
voor orn de vertaling in het 
Fransen van het Werk van 

, GRABERT HEMSO : Essai sur 
les Scaldes genaamd, in het 
licht te geven*, en had den 
prijs gedeeld, in 1813 door 
3e Akademie van Grenoble 
uitgereikt. 

BOOBGELAT (CLAUDIUS), té 
hyon , opzigfer en bewind» 
hebber van de . veeartsenij
scholen in Frankrijk, die 
aan hem dérzel ver instelling < 
te danken hebben, overleed 
den 3 Januarij 1779, in eenen 
hdogen ouderdom, na zijne 
scholen, zoo door ziek zei ven 
als door zijne werken bestuurd 
te hebben?? De voornaamste 
«ei'zielve zijn : 1°. Elémens 
(Phippiutrique (Grondbegin
selen der geneeskunde van 
paarden), 1750, 3 dl.0 in 
S.vo _ 2." Le nouveau 
Néwcastle, ou Traite de 
cav&lerie -'(De 'nieuwe Néw
castle , of verhandeling o*-
ver de ruiterij) 174.7, ,in 
12.°: -— 3i° Matière médi-
cale raisonnée, a l'usagë 
ides êcoles vétérinaire» {Be
redeneerde'geneeskunde ten 
dienste 'der veeartsenijscho
len)-1771, in '8.° — 4.° 
Mssaï sur la ferrure (Proe
ve over liet paardenbeslagh 
ïn 8.°^ GROGNIER heeft èenè 
Geschiedkundige en bere
deneerde Levensschets van 
BoüRöEiiAT geleverd, £yo», 

:lg05,'ïa"g;vtf:!
:: 

^BOURGEOIS. •«-'; Zie BuR* 
GÉN'SIS. - .'-• -

BOURGEOIS (LODEWIJK IE)$ 
Abt van Chante - Merle, te" 
Heauville, in het Bisdom 
Coutances • geboren, en als 
Deken der kerk van Arrmi' 
ches , ïn 1680 overleden, 
wijdde zijn dichtvuur aari 
Christelijke ,- > onderwerpen 
toe. Men heeft van hem: 
1.° Catéchïsme en f ome de^ 
cantiqiiës (Catechismus, Uj 
wijze "vati gezangen), ten 
gebruike van dei) Dauphin* 
1669 en"j'684i — 2,° fl?**' 
toii\e des mystères de JV C. 
et de la Vierde {Geschie
denis der geheimen >oan J* 
C. en van de H. Maagd)* 
— 3.° Psaunles pénitewi» 
aux (Psalmen van ooetvaaf"' 
digheid). De berjjming de
zer drie werken is onge> 
dwongen , : maa> zwak en 
zonder beelden. r 

BOURGEOIS (JOANNÉS) , i a 

het Latijn BURGESIUS, te 
Houpelines aan de Lys ge
boren, Heer Van Castriet 
geneesheer en wiskunste
naar der stad Jperen, heeft 
het werk van LAURENTIUS 
JOUBERT , eersten genees
heer van HENDRIK 111., ko
ning van Frankrijk, over 
de dwalingen van het ge-
meene volk,-die de waar
digheid der geneeskunde en 
der artsen benadeeJen, niet 
aanteekeningen. *«* het t<a-
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tijn vertaald; daarenboven 
heeft men van hem: 1.° 
Preecepta et sententies in-
signiores de imperandi ra-
tione, ex Operibns FRA$-
cïsct GuicciiRPtxi. — 
2.° DEMETRII etPAGOMENI 
Ldber de Arthritide seu Po
dagra, uit het Grieksch ïn 
het Latijn vertaald. 

BOURGEOIS DE CjaATEAUr 
BLANC (DOMINÏCUS FKANCIST 
cus), te Chutèau-Blanc, 
in JErdnche Conté geboren, 
en të Parijs, in 1681, ïn 
den ouderdom van 83 jaren 
overleden, een zeer schran
der werktuigkundige; maar 
bijna altijd de speelbal van 
intriganten , die * van zijn 
vertrouwen een misbruik 
maakten , en hem van de 
eer én het voordeel* zijner 
ontdekkingen beroofden. In 
1744 had hij terugkaatsende 
lampen uitgevonden, waar-
Van de namaaksels , een en 
twintig jaren daarna door 
BAT'IILI en LEROY, ter me
dedinging werden aangebo* 
den, naar' den door de Aka-
demie van wetenschappen 
uitgeloofden prijs, voor de 
beste wijze, om de straten 
èener groote stad, te ver
lichten. De beide navol*< 
gêrs deelden den prijs met 
den uitvinder, die zich op 
zijne ongeschikte mededin
gers wel door nieuwe ont
dekkingen kon wreken , 
"maar die nooit den weg tot 
*« fortuin kon vinden* 

BOURG-FONTAINE. 
FIIXEAU. 
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BOURGOING (EDMOND), ten 
tijde der ligue, prioor der 
Jakobijnen van Parijs, werd 
als een soldaat gewapend, 
bij de bestorming van eene
der voorsteden van Parijs r 
gevangen genomen, naar 
Tours gevoerd, en overtuigd 
van in zijne predikatiën de 
lofredenaar van zijnen orde
broeder JACOBUS CLÉMENT te 
zijn geweest, in 1590 met 
vier paarden van elkander 
gescheurd. , 

BÖURGOING (FRANcisCUS) y 
3.e Overste van het Orato
rium , opvolger van Pater 
GQNBREN, werd te Parijs 
in 1585 geboren en over
leed in 1662. Hij gaf de 
werken van den kardinaaL 
DE BÉRULLE in het licht» 
van wien hij een der mede
werkers en eerste leerlingen 
was geweest, met eene be
knopte Levensbeschrijving 
van dien grooten man, en 
eenige andere door.hem ge
schrevene geestelij ke '.'• wer-T 
ken. BOSSUET sprak zijn& 
lijkrede uit. De Congre
gatie van het Oratorhm, 
heeft aan hem haren aan
was, en een gedeelte van 
haren roem te danken. Hij 
heeft zich vooral onder-* 
scheiden door zijnen ijver 
voor de herstelling der ker
kelijke tucht, en de meerdere 
volmaking van den priester
stand. — Men moet hei» 
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ttiet verwarren met' eenden 
anderen FRANCISCUSBOUR
GOING , een Protestantsphe 
schrijver, welke eene Ker
kelijke geschiedenU', voor
namelijk iiit de leeraars van 
Maagdeburg ontleend, heeft 
in het licht gegeven, Gene-
vé 1653 -^ 1655, 2 dl.n in 
fol. Wanneer men de Maag-
deburgsche Centuriaioren, 
Kent, die hem tot voorbeeld 
hebben gediend, kan , men; 
ligtelijk over de verdienste 
van het werk oordèelén: 
ook heeft hetzelve noch de 
fortuin des schrijvers, noch 
die des drukkers te weeg 
gebragt. 

'-; BOURGOING (NATAMS) , ka-
rionik en schatmeester van 
het kapittel van Névers, en 
abt van Bouras, in Ket Bis
dom van Auxerre, was de 
oud-oom van den beroemden 
CONCH'YLIUS ROMANOS "(zie 
dat artikel). BOURGOING, 
eerst president van de re-
Icénkamer van Nevers ,ging 
iii 153$, in hoedanigheid van 
raadsheer tot hét parlement 
van Parijs over* Hij was 
de voornaamste bewerker van 
hëiï'ïjaridsregt van -Nivèr-
mïs; hij liet hetzelve in het 
Volgende jaar met eene door 
hem geschrevene voorrede 
drukken. CONCHYLIÜS RÓ-
aïANüs, van hem sprekende 
zégt, dat » hij een man was, 
die een uitmuntend oordeel, 
vele kunde en een vlug ver- .. 
stand bezat." Andere schrij
vers drukken zich, te zijnen " 

opzigtë even zoo gunstig uit, 
en doeri zijner kunde en 
schranderheid regt wederva
ren. Het schijnt dat NATA-
LIS BouiRGÖiNG zou geëittdigi 
hebben, met het Cisternen-
sergewaad aantenemen, en 
tot die orde toetetreden, om 
de abdij van Bouras, vol
gens de regels te bezitten, 
zoo als zulks in dien tijd 
andere wereldlijke titularis
sen deden; het is anders 
niet te "begrijpen, wat de 
schrijvers van de Galïia 
christiana bij zijn artikel, 
in de lijft der Abten van 
Bouras van hem zeggen; 
NATAMs BoVBGoim vegti' 
larium ultimus, 

BOURGOING (JOANNES fuut-
Ciscus, vrjjheer van), 4en 

20 November 1748, t e - * 
vers geboren, werd na zijne 
eerste studiën aan de mili
taire school te Pari/s vol-
bragt te hebben, dooi' het 

f'ouvernemént naar BtraatS' 
«?*£• gezonden, alwaar hij het 

openbare régt beoefende; hij 
had tot meester in die we
tenschap den beroemden doc
tor KUGLER, die in zijnen 
kweekèling eenen aanleg: en 
talenten bespeurde, die iets 
buitengewoons aankondigden. 
Kort daarna ging bij onder 
dienst, Naimwelijks 20 ja
ren bereikt hebbende, Weïa 

hij tot gezantschaps-secre
taris benoemd, en weWf 
met de Fransche «***£" 
genheden bij den fl»**?*! 
van Begenshurg belast. Aa 
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hét Spaansch gezantschap 
verbonden," nam hij den post 
van afgezant waar, toen de 
Heer DE MONTMORIN in 1777 
teruggeroepen werd.: Het 
Fransche hof over zijne dien
sten tevreden, beloonde hem 
door nóg eervoller bedie
ningen. In 1787 en 1791, 
werd hij naar Hamburg ge
zonden in hoedanigheid van 
gevolmagtigd minister, en 
onmiddellijk daarna begaf 
hij zich in dezelfde hoeda
nigheid naar het hof van 
Madrid. De Fransche om
wenteling , die, zoo wreed 
was, omtrent dé dienaars 
van den ongelukkigen LODE-
WIJK XVI. , wikkelde BOUR-
GOÏNG geenszins in hare ver
volgingen ; het 'schijnt zelfs 
dat hij aan het republikein-
sche bestuur een zeker ver
trouwen inboezemde, wijl hij 
gedurende het schrikbewind, 
in zijne geboortestad ëenen 
eersten post ïn het ktreger-
lijke^bestuur bekleedde. BO
NAPARTE tot eersten Consul 
Benoemd zijnde, zond hem 
in hoedanigheid van gevol
magtigd minister naar 'Stok-
Kolm, en in 1808 verkoos 
hij hem, om te Dresdén ie 
belangen van het keizerlijk 
bestuur te gaan voorstaan. 
Sedert eenigen tijd was de 
gezondheid van BOÜRGOING 
verzwakt; in 1811 ging hij 
de wateren van Varlsbad 
gebruiken, en overleed al
daar den 20 Julij van dat 
jaar. Jlen heeft van hem 
verscheidene werken, waar

van de voornaamste zijn: 
1.° Nouveau voyage en Es* 
pagne, ou tableau de Vétat 
actuel de la monarchie 
{Nieuwe reize door Spanje, 
of tafereel van den tegen-
wo'ordigen staat, van . dat 
rijk), 1789, 5 dl.n i n 8.vo 
Dé derde uitgave van dat 
werk, in 1803, 3 dl.n ^ 
8.vo, én een atlas , gedrukt, 
vóért ten titel': Tableau de 
l'Espagne moderne {Tafe
reel van het hedendaagse/ie 
Spanje). Men heeft er zelfs 
eene vierde uitgave van ge
leverd, 1807, 3 dl.n ins.vo 
en atlas. Dit werk werd ge
durende eenige jaren zeer 
gezocht. Spanje was - tot 
dusverre zelfs bij zijne "ei
gene inwoners slecht bekend, 
eh men zag met verwonde
ring eenen vreemdeling, na 
een kort verblijf te Madrid, 
de zeden, het karakter en 
de gewoonten van dat volk 
zoo wel schilderen. Dit 
neemt echter niet weg, dafc 
er vele onnaauwkeurigheden 
in zijn werk voorkomen; 
BOÜRGOING, die te midden 
der hoofdstad leefde, kon 
niet met dezelfde getrouw
heid, het afbeeldsel der in
woners van de verschillende 
gewesten des rijks schilde
ren , maar men moet hem 
zijne naspbringen dank we
ten, en ofschoon de reisbe
schrijving van Spanje, door 
LABORDE naauwkeuriger i s , 
beneemt zulks echter aan die 
van BOÜRGOING de verdienste 
niet. — 2.° Mémoires Ais-
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toriques et philosophiques 
sur PlE VI. .sur son ponti-
jficttt jusqn'a sa retraite en 
TosGane[Geschiedkundige en 
wijsgeerige gedenkschriften 
over Pms VI. en zijn pau
selijk bestuur, tot aan zij
ne verwijdering in Toska-
nen), 1798, 2 dl.« in 8.v 0 , 
in „1800 herdrukt, en tot 
aan den dood van dien Op
perpriester vervolgd- » Deze 
Gedenkschriften, zegt de 
schrijver van dé Memoires 
pour servir è Fhistoire ec~ 

. clésiastique pendant Ie 18e 

siècle, regtvaardigen derzel-
yer titel van wijsgeerige en 
de Paus en het hqf van Ro
me , worden er zeer ligtzin-
nig en parlij dig in. beoor
deeld..." » Deze schrijver 
(vindt men op een e andere 
plaats in het zelfde werk) 
schijnt die opeenstapeling 
Van lijdelijke en geestelijke 
siiagt, dat heiligdom des bij
geloof s , die lange opeenvol
ging van dwalingen, dat 
•langdurige misbrtük der men-

• schelijke ligtgeloovigheid., 
met veel medelijden en ver-
ontvyaardiging te beschou
wen, waardoor men ziet> 
dat deze gedenkschriften zeer 
Wijsgeerig moeten zijn, God 
behoede, zegt echter BOUR-
GOVHQ, dat wij Plus VI. 
onder te hatelijke kleuren 
zouden willen afschilderen. 
Het zou eene onregtvaar-
digheid zijn, zelfs al ware 
hif nog in het bezit van 
zijnen verheven rang; Jiet 
Zfiureene lafhartigheid we

zen, na de treurige gebeur» 
tenissen, die er hem van 
beroofd hebben ; en, ondanks 
deze onregtvaardigheid, las
tert en hoont hij den ver
bannen Opperpriester, en 
geeft aan de loffelijkste da
den zelfs eene ongunstige 
verklaring.. . . Hij bekent 
echter, dat de Paus een voor-
werp van medelijden, kon 
schijnen, en dat bijna al de 
vors/en hadden zametige-
spannen, om hem te kwel
len ; en in zijn geheele werk 
stelt hij dien zoo medelij-
denswaardigen Paus in een 
verachtelijk licht j en ver
wijt hem, het vermaal^dier 
vorsten , en hunner zaïnen-
spanning om hem te kwellen, 
niet ten dienst te hebben 
gestaan." Al deze aanmer
kingen van eenen schrijver, 
die alle gezag verdient aan 
zedige talenten verschulr/i^ 
bewijzen niet dan al te. 
zeer, dat BOURGOÏNGV ^ 
de wijsgeerige stelsels, die 

; alles ten onderste boren 
hebben geworpen, 'WeÈ' 
vreemd was, en dat al 

1 heeft hij aan de uitkomsten 
geen deel genomen,, hij er 
echter de noodlottige begin
selen van heeft aangeno* 
men. — 3.° Geschiedenis 
der Ameriknansche vrijhii' 
ters, uit het Hoogduitse»; 
van' ABCHENHOLTZ in het 
Fransch vertaald, Parijs % 
1804, in 8.™ — 4." Ge
schiedenis van ICiRBL^f 
Groote, uit het Hoogduitscö 
van HEGEWISCH * n h e t 
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Fransen vertaald, 1805, fn 
£.vo,__ 5,0 Correspondance 

„ d'un jeune wiilhtiiire e t c 
(Briefwisseling van eetien 

jongen militair enz.) 1778, 
2 dl.n in 12.'"° — 6-* Les 
amours d'un jeune militaire 
etc. (Deminnarijën vafteenen 
jongen militair enz.) BOÜR-
GOING is ook de uitgever ge
weest van de Briefwisseling 
van VOLTAIKE met BERNIS. 

BoURGONDlë (MARIA TAN). 
1-» Zie iVÏARiA. 

- BoüRGONDië. — Zie D A -
V I B , PHILIPPUS ,TAN enz. 

BOÜRGUEII, (STEFANÜS DE) , 
te BoUrgueil in Anjou i n 
Ï260 Van geringe ouders ge
boren , Verhief zich door zijne 
verdiensten tot de waardig
heid van Aartsbisschop van* 
Tours. Hij muntte uit in 
de regfen , welke hij te An-
ffers onder de BissBJwppe-
Jijke waardigheid van Nico» 
I A AS GELKIN onderwees. 
WiiAEitt XE MATRE J' óp vol
ger van GET^ANT, benoemde 
hem tot zijnen officiaal. c Ook 
werd BÖURGUEIL in 1291 Ka
non ik van Angérs, en in 
1313 , Aartsdiaken van"O11-
Ïre-Loire in dezelfde kerk. 
Eindelijk werd hij na den 
dood van KAREI. DE Ï/A HAYE , 
Aartsbisschop van Tours. 
Door het kapittel verkozen, 
•Werd zijne verkiezing door 
ÏOANNES'XII. bevestigd. De-
*e_Prelaat stjtfhtte het Col-

V* ÖEET„ ' 
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legie van Tours te Partjs. 
Hij ïvas bij de vergadering 
tegenwoordig, die over het 
geestelijke en tijdelijke regts-
gebïed , te Pary's ïn 1329 
gehouden, en teViitcennes, 
onder koning PIIILIJPPUS vaö 
Valóis werd voortgezet, die 
aldaar tot advokaat had den. 
ridder PETRUS DE CUGNIÈRES. 
Dezeprelaatóverleed teTowrs 
den 10 Maart 1334 of1336. 

BOURGUET (LODEWIJK) , té 
Ninies in 1678 geboreni 
maakte zich beroemd door 
zijne ervarenheid in de na
tuurlijke Historie. De i n 
trekking van het edikt van 
jSl'anies, bewoog zijne 'fa
mil ie , aan de dwalingen van 
CALVINUS toegedaan, eene 
schuilplaats te Zuric/i i n 
Zwitserland te gaan zoeken.-
De jonge BOÜRGÜET volbragt 
er zijne studiën, trad te Berri 
in den echt, en ging zich té 
Neuch&lel vestigen, alwaar 
hij Hoogleeraar der wijsbe
geerte en wiskunde werd. 
Hij overleed den 31 December 
1742. Men heeft van hem: 
Lettres surlaformation des 
$els et des crisiaux (Brie
ven- over de vorming der 
zouten- en kristallen)., Am
sterdam, 1729, in 12.mo 

BoURGUEVIÏXE (KiREIi DE) , 
bekend onder den naam van. 
Heer DE BRAS , luitenant-* 
generaal van Caen, in 1593 
overleden, i s dè schrijver 
van Recherches et Antipli". 
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tês de la Neustrie et plus 
\spècialement de la ville et 
université de Caen (Naspo-
ringen en Oudheden van 
Neustrie en meer bijzonder 
van de stad en universiteit 
van Caen), Caen 1588, in 
•i.to eh in 8 .v0 » Hoe, ge
brekkig dit boek ook wezen 
moge, zegt de Abt LEN
GLET , is hetzelve echter een 
schat, waardoor ons eene 
"menigte belangrijke zaken 
van dat land in het geheugen 
zijn a'ebleven, die anders 
Jl« ,d«? vergetelheid zouden 
sqjfw vervallen. Er had een 
weinig meer zout bij noodig 
geweest, om eenigeeenvou-
digheden té verbeteren , in 
welke de schrijver door zijne 
hooge jaren vervallen was , 
want hij was in zijn 85.e 

jaar." — Zie Methode pour 
étudier 1'histoire, XIII. dl. 
hladz. 71. Nog heeft men 
van hem: Athéomachie , on 
Discours sur Fim-mortalité 
de Vame et la résurrection 
des corps {Athéomachie of 
Verhandeling over r de on
sterfelijkheid der ziel'; en 
de opstanding der ligcha-
yieri), Parijs, 1564, in 4.«> 
tegen, de ongodisten enz. 

BOURGUIGNON. —- Zie COUR-
TOIS. ; ' 

BoURGüïGNON - -DüMOLAKD 
( CiiAumüs SEBASTIANUS ) , 
een regtsgeïeerde ,. in 1760 
te Vif, b\) Grenolle geho
r e» , liep eenig gevaar in de 
omwenteling, maar bekleed

de achtereenvolgend, na de» 
9 Thermidor, verscheidene 
gewigtige bedieningen, on
der andere die van minister 
van policie onder het Di
rectorium* In dien post 
eenigen tijd voor den 18 
Brumaire . 'door FouciiÈ ver
vangen , werd hij bewind
hebber der registrerlvg en. 
domeinen, en later raads
heer bij het criminele ge
regtshof , lid van het oppei-
keizerlijke geregtshof, en 
eindelijk raadsheer bjj bet 
koninklijke geregtshof van 
Para's. Bij de tweede her
stelling der oude orde van 
zaken, met den titel van 
raadsheer honorair, zijn ont
slag verkregen hebbende, 
bepaalde hij zich tot de rol 
van raadplegend advokaat. 
Hij is te Parys, in April 
1829 overleden, verschei
dene geachte werken nala
tende, onder welke vooral 
melding verdienen: $ « e 

memorië'n over dé instelMg 
der Jury en de middelen* 
om dezelve tot volkomen
heid te' brengen. 1804.r— 
1828, 3.dl.» in 8.w 

BOURGUIGNON (HENDRIK 
FUEDERIK), zoon van den 
Yoorgaande, te Grenolle in 
1785 geboren, was de me
deleerling en vriend va 
MILLEROVE, en scheen i 
den beginne de loopbaan «er 

letteren te Willen volgen,^ 
welke bij begon i n e t ^ n s 
kleine tooneclstukje* "" * 
se gedichten; maat onv aan 
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, zijne familie te behagen leg
de hij zich op de beoefening 
der regtsgeleei'dheid toe, 
begon met roem voor de ba
lie van Parijs, werd in 1807 
tot plaatsvervanger van den 
keizerlijken prokureur, in 
Ï81I tot plaalsvervanger van 
den prokureur-generaal, en 
in 1824 tot raadsheer bij 
het koninklijke hof benoemd. 
De steeds toenemende zwak
heid zijner gezondheid had 
hem verpligt, om. dezen laat-
sten post te verzoeken j 
waarvan hij de bediening tot 
aan zijnen dood, die in 1825 
plaats had, waarnam. In het 
6.e dl. van het Annuaire nè-
crotogiqne van MAHUL wor
den zijne werken genoemd. 

Botmicius (HECTOU) , een 
•"Vries , werd, na de regts-
geleerdheid te Leuven te 
nebben gestudeerd, aldaar 
in 1610 tot doctor bevor
derd. Hij werd vervolgens 
Hoogleeraar ïn het burger
lijke en canonike regt te 
"Franeker, en daarna tot 
raadsheer in het provinciale 
hof van Yriesïand benoemd» 
Men heeft van hem: '1.° 
Visserta/iones Academica^ 
et leciiones Jnris, — 2-° 
Oratio de Ambitie — 3<° 
Oratio fnnebris in obitum 
TIUJETFASRU — Men moet 
hem niet verwarren met ee» 
nen anderen BOÜRICIUS .(JA-
COBÜS) , mede een Vries , en 
advokaat aan he t hof van 
Vriesland, deze heeft ge*-

"... 'O 

schreven De offwio Advocati. 

BOUÏUGNON (A.NT01NETTE) , 
werd in 1616, te Mijsselin. 
het Fransche Dep.1 du Nord 
geboren. Den huwbaren ou
derdom bereikt hebbende, 
vlugtte z i j , in een kluize
naars-gewaad , naar de woes
tijn. De Bisschop van Kame
rijk verschafte haareene een
zame woning , alwaar zij eene 
kleine gemeenschap vormde, 
zonder eenigé andere gelofte 
noch anderen regel , dan de 
liefde van God en hetEvange-
lie. Om deze zonderlingheid 
werd zij weggezond en \ Zij 
ging zich alstoen teMifsselin 
eene kamer opsluiten, alwaar 
zij gedurende 4 jaren alleen 
leefde. Zij liep vervolgens! 
verscheidene steden af, zoo 
als Gend> Mechelen, Amster
dam , Franeker, in wel ke 
laatste stad zij in 1680 over
leed. Dit meisje verbeeld
de zich bestemd te zijn, om 
een nieuw Jicht over de Oe
feningen der Christelijke vol
maaktheid te verspreiden. 
Men heeft van haar 21 dee-
len in 8.vo te Amsterdam, 
in 1686 gedrukt. POIRET , 
haar volgeling, hetft deze 
verzameling van het leven 
van deze mistieke vermeer
derd. Men beschouwt haar 
gewoonlijk als eene van hefc 
verstand beroofde persoon, 
of als iemand , die de dwee-
perijën van het Quiefistnus 
was toegedaan. Welligt be
staan Hare dwalingen mee£, 
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in de woorden dan in de 
«saken ; weïligt ook is hare 
voornaamste dwaling daarin 
gelegen, dat zij eene bere
deneerde ; en aaneengescha
kelde bespiegeling heeft wil
len leveren van de geheime 
Wegen, langs welke God 
eeriige bevoorregte zielen ge
leid ; wegen , waarvan het 
plan aan de menschen niet 
veropenbaard i s , waarvan de 
bekendmaking geene nuttige 
•uitweikselen kan hebben , 
én die , indien men dezelve 
Avilde algemeen maken -, de 
zedelèer in verwarring zou
den brengen. (Zie ARMELLE, 

JöANNES D ' Y E P E Z , RuSBROCH , 
iTAULERUs). Men moet ten 
minste bekennen, dat hare 
levensgeschiedenis, en ver
schillende bijzonderheden, 
gegronde twijfelingeri - aan
bieden , over den staat harer 
hersenen.— Zie PÓIRET. 

- - 5 • •• , "• - • . ' ' 

BoUBIGNON ( F R A N C I S C U S 
IRU) , eerst onder den 

naam van BOURGOIGNON be
kend, was te Saint es" in 
1755 geboren. Hoewel hij 
tot eene vergetene familie 
behoorde , ontving hij echter 
eene zeer zorgvuldige op
voeding. Langen tijd onze
ker omtrent de keuze van 
eenen staat, bepaalde, een 
onvoorzien toeval zijne roe
ping. ' Spelende kindereh 
ontdekten eene vaasf, vol 
kostbare gedenkpenningen en 
oudheden; de nieuwsgïerig-
Jieid van BOURIGNON werd 
bij di{ gezigt opgewekt, hij 

wilde dit gedenkteeken der 
oude tijden kennen , en be
gon de gedenkpenningkunde 
te beoefenen. Reeds had hij 
groote vorderingen in dat 
vak gemaakt; maar* daar hij 
wel zag, dat éené dergelijke 
bezigheid hem. nimmer tot 
fortuin zoude brengen, be
sloot hij , eene andere looj-

[ baan inteslaan , zonder daai-
" om zijne geliefkoosde pen-

ningkimde te laten varen. 
Hij kwam te Parijs, om er 
de heelkunde te beoefenen» 
en verjztiimde geen enkel 
der middelen om zich te 
onderwijzen, welke deze 
groot© stad aanbiedt, volgde 
de Cursus der schoonë let
teren , en daar hij smaak 
voor de dichtkunde gevoel
de , zoo vereenigde hij zich. 
met Pirs en BARRE,'Werkte 
niet dezelve aan tooneelstuk" 
j e s , en gaf zijne', AmtisS' 
mens Uttèraires'{LetterhW' 
dige vermakelyhKeden) l ï l 

het licht, 1779, in 8-v0 

Hij schreef 'ook verschillen
de verhandelingen over da 

oudheden, ên kwam in »".-
zondere vriendscliapsbetreK-
lcingén, mét den Heer m& 
hx SOURAGÈRE, in Wiens ge
voelens Kil in den beginne 
riiet gedeeld had. Kort daar
na keerde Kij naar Satnf* 
terug, alwaar hij de xntg 
ver van een weekblad werdj 

onder den titel van Jf^SL 
de Saintonge bekend, 
aan de omwenteling f»8*. 
blad-, door de^geleere ^ 
merkingen en ««o'3* 



B OU. 213 

onderwerpen, welke de schrij
ver er in wist te versprei
den, hoogst belangrijk; maar 
hetzelve werd vervolgens de 
weerklank der kwaadaardig
ste republikeinsche uitvarin
gen. Niet tevreden van al
om het vergif zijner bedor-
vene leerstellingen te ver
spreiden, ging hij zelf ten 
Ïilatten lande alom den oor-
og aan de paleizen, .en den 

vrede aa,n de,.-hutten predi
ken ; dit belette echter niet , 
dat hij op een zeker dorp 
zeer slecht onthaald werd:, 
en hevige stokslagen ont
ving, waarvan de gevolgen;, 
voor hem zoo noodlottig wa
ren , int hij er aan stierf. 

' Hij heeft een groot aantal 
werken in handschrift nage
laten. De volgende zijn ge
drukt: 1," Observations sur 
quelques antiquilès romai-
nes üéterrées au Palais-
Royal {Aanmerkingen op ee-
nige Romeinsche oudheden 
in het Palais Rayal opge-
dolven),, 1789, in S.vo _L. 
%° Recherches topogruphi» 
•gues sur-les\-antiqyites Gau-
loises et Romaines de la 
Saintonge et de l'Angou-
tnois (Topogritphisehe naspo-
ringen, over- de, Gallische 
en Romeinsche oudheden van 
Saintonge en Angoumois), 
17S9 , in 8.vo 2 ^ n e ge
dichten zijn bevallig en 
geestig; hij heeft medege
werkt aan VOiseanj per dn 
et reïrouvé {de verloren en 
vedergevonden vogel). Men 

O 

heeft van hem een onberijmd 
blijspel Ie Revenant (het 
Spooh) genaamd, dat ten 
onregte aan den Heer MS 
SBNNÉ wordt toegeschreven. 

BouRtü (JACOBUS) , door 
sommigen JOANNES genaamd, 
hetwelk het denkbeeldheeft 
doen' ontstaan, dat het twee 
personen waren, den zelfden 
familienaam dragende, die 
op het einde der zestiende 
eeuw leefden. Hij was doc
tor -der Soróonne ,« en . had 
in de scholen van" dat ge
sticht onderwijs gegeven. 
Men vindt hem in 1580 als 
pastopr van Longmenil, m 
het Bisdom Beuuuüs,, van 
waar hij tot de pastorie van 
Saint - Germain - Ie - Vieil te 
Parijs' overging. Hij droeg 
den roem van een godvruch
tige en ijverige geestelijke 
te zijn , doch , indien men 
den schrijver van zijn art i
kel in MORERI zal gelooven, 
een weinig overdreven in 
zijne gevoelens. De ver
schillende werken, waafvan 
hij de schrijver i s , z i jn : 
1*° Prières u J. C. stir Ie 
marmge de 'CEARLES I X . 
[Gebeden aan J. C. op het 
huwelijk VUIIMAREL I X ) — 
— 2'° La Mes se de Saint-
Dstfis (De mis van den 
heiligen Dioxssiüs). — 3-? 
Adhorialion au peuple de 
France de se tenir sur ses 
gardes {Vermaning aan het 
JFransche volk, om op zijne 
hoede te zijn). — 4,-° Ms-

3 

file:///-antiqyites
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gr ets sur la mort ïiastive 
de CHARLES IX. roi de 
jprance (Klagten over den 
vroeglijdigen dood van IÏA-
REL I A . honing van Frank
rijk), Par i j s , 1574, in 8-v° 
>— 5.° 'Discours sur la pri-
se de Mende par les hérè-
tiques en 1563 {Rede op de 
inneming van Mende door 
de ketters in 1563) , Parij s , 
1580. JLA. CROIX DU MAINE 
schrijft hem eene vertaling 
in liet Fransch toe der zes 
blijspelen van TEHENTIUS , 
maar welke volgens dien 
schrijver in 1584 nog niet 
in het licht was gegeven. 
Men weet niet of het diege
ne i s , welke in 1585, in 16.ö 
zonder naam des sèhiijvers 
in het licht verscheen. De 
Heer SIMON verzekert, dat 
JAGOBUS BotraDé in 1584 nog 
leefde. 

BOUKME ( A N T O N I U S DE 

OurscHARD, meer bekend on
der den naam van Abt DE DA) , 
werd in Ï658 , uit eene oude 
familie van Périgord^ gebo
ren. Na vruchtelooze pogin
gen te hebben aangewend, om 
de Calvinisten van Ronergxie 
tot opstand aan te zetten, 
terwijl die der Cevennes aan 
het muiten wareiv geslagen, 
begaf hij zich naar Holland 
en vervolgens naar Enge-
land, alwaar hij van de ko
ningin ANNA eene jaarwedde 
van 500 ponden sterlings 
verkreeg. Deze weldaad be
lette hem niet de koningin 
A N N A , zjjna weldoenster te 

verraden, even gelijk hij 
zijn vaderland verraden had. 
Men hield hem in 17ll aan, 
en bragt hem voor St. JOHN, 

later Viscotint BODINGBROKE, 

in tegenwoordigheid vanee
nige leden van den bijzon-
deren 

raad. Men onderzocht 
hem, over eene misdadige 
briefwisseling, welke^ men 
hein beschuldigdemeti '>tó-
rijk te onderhouden. Hij 
ontkende a l les , maar toen 
de groot-schatmeester HAR-
DEY hem zijne brieven toon
de , nam DA JBOURDIE een 

groot pennemes , dat op de 
tafel lag , en bragt er hem 

/ twee steken mede toe , hij 
wilde eene derde aan den 
hertog van Buckingham ge
ven; maar deze heer keerde 
zulks af en kwetste BóUR" 
DIE door twee degen-steken. 
Men maakte zich meester 
van üijnen persoon , en zond 
hem naar dé gevangen/s fan 
Newgafe. Hij ontging «e 
strafoefening, hetzij 'dat hij 
aan zijne wonden overleed r 

of dat 'h i j , zoo als sommigen 
gemeend hebben, verg i f t* 
zwelgde. , 

BoURDIER ( JoANNES BAP-
T I S T A ) , Bisschop van #• 
vreuh en pair van Franfr 
rijk, werd den 1 Februarjl 
1731, te Dij on, alwaar JJJ 
zijne eerste studiën volbragt» 
geboren. Hij kwani vervol
gens in de Roberttjnen, «* 
bijna kosteloos Wei» -f™* 
nar ie , hetwelk van dat van 
Saint-Sulpice afhing. &V 
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was in de Godgeleerdheid 
de eerste zijner leerjaren, 
en bekleedde den leerstoel 
der Godgeleerdheid te Bou-
anen. De kardinaal BE PÉ-
RiGORD benoemde hém ver
volgens tot deszelfs doctor, 
en daarna tot zijnen Groot-
Vikafis in hetBisdomjReï'tfi*, 
en droeg hem te gelijkertijd 
de waardigheid van zanger 
op^ BO0RLIER verkreeg daar
enboven in S1775 de abdij 
van VafènHés, in het Bis
dom Bo'iifges* Hij had zich 
in 1770 in de vergadering 
der Geestelijkheid reeds on
derscheiden , en verscheen 
in 1780 andermaal met eer 
op dezelve. Men heeft hefn 
zijnen omgang met sommige 
wij sgeeren verweten; doch hij 
verkeerde enkel mét dezelve 
in letterkundige betrekkin
gen , en aan dezen zijnen om
gang had hij de kennis te 
danken van den Abt DE TAL* 
IEYRAND , die later een der 
voornaamste bewerkers asjjner 
verheffing werd. De Gale
rie Hislorigue des contem
porains bedriegt zich, wan
neer zij zegt, dat BOÜRMER 
de burgerlijke staatsregeling 
der Geestelijkheid bezwoer; 
deze verzekering is zoo zeer 
van grond ontbloot, datBotm-
i iER, even gelijk zoo Vele 
andere geestelijken, aan de 
vervolgingen der Jakobijnen 
ter prooijewas, en , ten tij
de van het schrikbewind 
was hij zelfs gedurende ver
scheidene maanden i a den 

• . . - - - . - : . • . • • • • • • • o 

kerker opgesloten. Toen d e . 
tijden eenigzins kalmer Wa
ren geworden, vertoondehij 
zich in 1801 opnieuw in de 
Maatschappij. D E TALLEY-
RAND liet hetti tot het B i s - ' 

; AomEvreux benoemen. Het 
is ook door zijne tusschen-
komst dat die prelaat d e ' 
gunst van BONAPARTE ver
wierf. Hij betaalde dus z\{-
ne schatting van lofspraken 
aan den afgod vatt den dag ; 
maar deze lofspraken werden 
zoo algemeen toegezwaaid , 
dat dezelve een misbruik 
zonder gevolgen schenen. 
Hij werd lid van den raad-
der liefdadige gestichten 
van de Bisschoppelijke stad, 
met het kruis van eer ver
sierd , ontving den titel van. 
Vrijheer, en later dien van 
Graaf. Na in 1806, als voor-/ 
zitter van het kies-collegie 
van EvreuX gefungeerd te 
hebhen , werd hij tot lid vart 
het wetgevend ligchaam be
noemd. Daar BOURUER ve
le bekwaamheid in de be
handeling van zaken aan den 
dag legde, maakte BONAPAR
TE in desüêelfs geschillen met 
den Paus , gebruik van zij-
hen dienst; hij was lid der 
commissiën van Bisschop
pen , te dien einde in 1809 
en 1811 benoemd, en be
hoorde tot de deputatie, door 
BONAPARTE aan den Opper
priester gezonden, die toen
maals zijn verblijf te Savo-
m hield,% en de voorstellen, 
hem door zijnen vervolger 
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gedaan van de hand wees. 
I n die netelige gezantschap
pen , hield BOÜRLÏEE. zich 
stiptelijk aan het karakter 
vjin^eenyoudig afgevaardigde 
en zocht geenen invloed op 
derzelyer uitslag uitteofenen. 
I)e_ Bisschop van Evteiico 
Werd ook in de onderhande
lingen betrokken, die in 
I8J3\het concordaat van Fon-
tainebleau te weeg bragten , 
en in dat zelfde jaar werd 
hij tot lid van den senaat 
"benoemd. Toen dit ligchaam 
in-1814vernietigd.werd, be
noemde IIOBEWIJK , XVII I . 
BouuLlER totPair van Frank-* 
rijk. De prelaat bleef ge
trouw aan den eed, Avelken 
hij aan zijnen wettigen ko* 
ning had afgelegd; bij de 
ter^igkonist; van BONAPARTE 
hield hij zich altijd afgezon-

\ derd, ^n werd bij gevolg 
«iet in de nieuwe kamer der 
Pairs betrokken. Welk ont
zag hij ook voorden wil van 
den despoot had gehad, ver
raadde echter de Bisschop 
van JEvrenx nooit de waar* 
digheid van zijnen\rang en 
de kardinaal DE JPIÉTRO 
schreef den 13 December 
1815, dat de Opper-priester 
zich met genoegen aan den 
Jiissc/iap vanEvrmx herin-
inef-de., Over denzelfden pre
laat sprekende, zegt D E Ï A I , -
IEVRAND: » Op een e bekwa
me wijze bediende hij zich 
van den invloed, welken de 
izachtnioedigheid, een goede 
geest , de toegevendheid en 
eeh hooge ouderdom aanbie

den»" om personen, tusschea 
welke staatkundige hartstog-
ten alle banden verbroken 
hadden, weder, tot welwil
lendheid terug te brengen. 
Wanneer men in dezelfde 
kamer enkel door den Bis
schop van Evretix geschei
den w a s , kon men zich ver
zekerd houden , van weldra 
tot een vergelijk te komen." 
Sedert de herstelling der 
BOURBONS wijdde BOÜRWER 
zijne voornaamste zorg aan 
zijn.diocees toe, aanhëtwebj 
ke hij veel goed deed. B$ 
stichtte in hetzelve een se* 
minarie ; rigtte er in* 1§19 
een ander klein te Ecqujs 
op , en maakte aan het eer
ste al wat hij bezat, i"?' 
uitzondering van een huis 
in de stad EvrenX, hetwelk 

. hij aan dé broeders der Chris
telijke leer gaf. In het ne
gentigste jaar van zijnen o"' 
derdom genoot DE BOUR«E[* 
nog eéne volmaakte gezond-
be id , en eene voor zulk6 

jaren zeldzame tegenwoor
digheid van geest, benevens 
een gezond oordeel, toen h(j, 
door eene ziekte werd aan
getast , die hem gedurende 
tien maanden aan het bed 
boeide. Hij overleed te #". 
vreux, den" 30 Ocfober 182l« 
Zjjne lijkrede werd de 1* 
November van hetzelfde jaar, 
door den Prins DE TAME?-
RAND , in de kamer der pa»'* 
uitgesproken, en de k«^,s" 
tenaar DÜMEROY heeft *W 
afbeeldsel in steenplaat ge* 
hragt. Menzon wel l ig t a a a 
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JPouRtiER kunnen verwijten 
van Mzieh in de gunst van 
BONAPARTE te hebben willen 
dringen; maar de gunst, wel
ke hij genoot, bragt het min
ste nadeel toe , noch aan zij
ne steeds zuivere zeden, 
noch aan zijne godsvrucht, 
noch aan zijne getrouwheid 
yoor de pligten van zijnen 
s taa t , hoedanigheden , wel
k e men ^ zonder onregtvaar-
dig te zijn ," n ie | kan wei
geren , tè méér daar hij , on
danks de geschillen tusschen 
BONAPARTE en den. heiligen 
stoel j steeds de achting van 
den waard i gen Pius , VII . 
wist te verdienen. 

:, BÖURNE (VINCENTIUS) , een 
Éngelsche dichter j wiens 
bevallige ' voortbrengselen 
j?eer op prijs worden gesteld. 
De Woordenboekschrij vers 
schilderen hem af als een 
man met een angstvallig ge
weten. Hij overleed den 2 
December 1747. Da beste 
uitgave' zijner Gedichten, i s 
die van 1772, in 4. ra 
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heeft ben* "gelegenheid ver* 
schaft, om in het licht te 
geven: I .° Memoire sur let 
description du Languedoc 
(Aitnteekening over de Ge
schiedenis van Languedoc), 
1759, in 4.to — %° Droit 
public de Languedoc f en 
niatière de nobilité- et de 
rotufe. et décisions sur la, 
pröpriété du'Ithóne {Open
baar, regl vaib Languedoc in 
het sUik van adelen biir-> 
gefstand-i en besluiten be
trekkelijk het regtvm.efc 
gendom der Rhóne), J 7è5* 
in 4.W >-!*••• Provence en Lan
guedoc betwistten" elkander, 
toenmaals het eigendom, diec 
r i v i e r . " " • , ;•.;"; •'; -;•: 

BotrRRÊB (EDJÏÜS'BERNAR-
DUS) , Priester der Congre
gatie van het Oratorium, in 
1652 geboren, wijdde" zich 
aan het bestuur der gewe--
tenS , aan het predikambt en, 
aan de godgeleerdheid toe» 
welke laatste wetenschap hij 
te Langres en te CAdlons 
sur Saéne onderwees. - Hij 
overleed in 1722 %<$ Bijon, 
zijne geboorteplaats, Jir.be-
staat vart hem: 1.°< Qonfè-
feiices ecclèsiastiques dn di-
•ócèm de Langres {Kerkelij
ke conferentiën van het Bis
dom Langres) r 2 dl ", in-12.? 
Lij on, 1681. — %a.EücpÜ-
calion des êpitres et èvan-
giles de tons les diwancfies 
de 'l'qXime (Verklaring der 
epi&telen en evangeliën van 
al de Zondagen dés jmr$)i 

5 .<-< ; . • • ; • < 

. BOUROTTE (FRANetséusN"i-
CoL^As), te Parijs in 1710 
geboren, ging in !727onder 
de Benediktijfteh der Congre
gatie van den heiligen MAU-
RÜS , en overleed den 12 Ju
ni) 1784. Hij werd met het 
vervolg der Geschiedenis van 
Languedoc van VAISSETTE 
belast , waarvan hij enkel 
bet zesde deel in gereedheid 
feeft gebragt; maax zulks 
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ten dienste van het Bisdom 
Chdlons, 5 dl.", in 8.vo, 
Lij on, 1697. — 3.° Predi-
kuiiën, bondig geschreven, 
doch niet zeer welsprekend. 

BOURRET (JÓANNES) , een 
Priester van het Oratorium ,* 
te ..Riet in Provence gebo
ren , en in 1726 te Mont-
pellier Overleden, heeft zich 
bekend gemaakt dooreenige 
schriften tegen de bulle U-
nigenitus. Alvorens, tot het 
Oratorium te behooren , ten 
gunste der middelbare we
tenschap vooringenomen, ver
anderde hij van gevoelen, 
zóodra hij in dat lig«haam 
was gekomen. Hij onder
wees eenigèn tijd de godge
leerdheid bij hetzelve. , 

BOÜREIT (MARCUS THEO-
MORUS), te Genèvein 1739 
geboren , en in 1819 overle
den , was gedurende éenigen 
tijd, zanger der hoofdkerk 
zijner geboortestad, en on
dernam verscheidene reizen 
over dé Alpen èn vooral naar 
déll MotitBlanc. 'Men heeft 
van hem: 1«° Voyages aux. 

• glaciers de Savoie (Reize 
óverdeSavooiscJieijsbergen)^ 
1772, in S.vo _ 2.° Nouvelle 
déscription des glttcières et 
glaciers' de Savoie (Nieu
we beschrijving der Sttvooi-
sche ijskelders en ijsbergen), 
1785 , in 8 -vo, in" 17S9 met 
bijvoegselen herdrukt , 3 dl.n 
ih'8.y° — 3.° Itinéraire de 
OenèDe (Reisbeschrijvingvan 
ümeve), 1808, in l2.mo 

BOTORTJ (EDMUS CLAUDIÜS) , 
een Geneesheer, Bibliothe
caris en deken der faculteit 
van Parijs, in 1823 in den 
ouderdom van 96 jaren over
leden , heeft•••uit het Engelsen 
in het Fran'sch vertaald: 
Geneeskundige waarnemin
gen en nasporingen door een 
gezelschap j a n E n g e r e 
artsen, Parijs, 1763 — 1W» 
2 dl.n, in 12.m0 en verder 
geschreven: \° Be acquts 
nttedicatis,ibid, 1765, i* 
4.to __ 2-° Vlilité des voy» 
ages pour la cure de diver
se* maladies\Nut der réi
zen ter genezing van,ver
schillende Mekien), volgens 
het Engelsen van GILCHRIST, 
Londen en Parijs, 177U, 
in 12.»o — 3.* i'Art de se 
traiter soi-même dans w 
maladies vénériennes [W 
kunst om zich telven <» 
venerieke ziekten te lehW 
delen), 1770-1771, in*-?0 

— 4-° Recherches de roe
des pour dissoudre lapi^ 
(Nasporingen der• hulp®™" 
delen, om den steen op ** 
lossen), volgens hetEngelsP» 
van BÏ.AKRIE, 1775, in »• 
— 5.° Discours (Rede), m 
de opening eener heelk««; 
dige cursus, 178& > i n L 
— 6° Lijkrede (MogeP 
nebre) van doctor GÜIW 1 * 
TIN; 1814, m-4.» 

BoüRSAüLTCEnmis)^ 
in 1638, teMussi-lJiWfrü 
in Bourgondiè'gehore*-^ 
studeerde met , en v ^ ^ 
niet eens het Latijn. 

.to 
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hij in 1651 te Parijs kwam, 
sprak 'hij enkel een plat 
Bourgondisch. Het lezen van 
goede boeken, en een ge
lukkige aanleg, stelden hem 
weldra in 's taat , orü het 
Frarisch; sierlijk te spreken 
en te schrijven. Op bevel 
Van LODEWI/K X I V . , een 
zeer middelinatig/werk: De 
la vêritable élilde- des Sou-
vërairis {Over de ware stu
die\ der Vorsten) , 1 6 7 1 ', in 
12".mo geschreven, hebben de , 
was de - koningrèr* zoo zeef 
over tevreden , dat hij BoUR-
SAUiiT, indien hij het Latijn 
was magtig geweest, tot 
tweeden onderwijzer van 
MONSEIGNEUR zou benoemd 
hebben. Da^ar de hertogin 
van ANGOULÊME , de weduwe 
van eenen natuurlijken zoon 
van' koning KABEL IX . hem 
tot haren secretaris had aari-

f enomen, zoo spoorde men 
em aan , om alle acht dV 

gen , eene Coia-aftt té' Iharëj* 
nien, hetwelk hem eene jaar
wedde van 2000 livres ver
schafte.' LODEWUK XIV. en 
zijn "hof vermaakten er zich 
zeer mede , ' maar daar hij 
zeer ten onpas, door de or
de van den * H. FRANCISCUS 
in een belagchelijk licht te 
stellen , den schoon en geest 
haA willen spelen, zoo ge
bood men hem stil te zwij
gen. De biechtvader der 
koningin, een Spaansch Fran-
ciskaner, bewerkte de ver
nietiging der Courant en de 
intrekking der jaarwedde, 
£ft zou den schrijver, zon

der de vermogende tussehen-. 
komst van deszelfs vrien
den, zelfs in de Bastille 
jhebben doen plaatsen. BQUR- . 
IsAüiaT overleed in 1701 te" 
Montlngon. Men heeft van: 

ihem verscheidene tooöéel-
jstukken en andere werken;: 
Dë voornaamste z i jn : I .° 
\EsoPE a la tour, ESOPE 
\a la ville%EsoPUS aan het,, 
ijkof',ESOPÏÏS iw; de stad), 
op hetrtoèneeï bewaard, eh, 
;nog «tegenwoordig stoege-
juichtf ~ -2.° ïleiMERCUKE 
galant, oti la Co'médie sans' 
•Utre' {De hoffelijke iJfe"«-
KURÏüS, of het Blijspel 
zonder titel)* Waarin hij 
op eene Vefn uftige wijsiê y> 
de dolle zucht , om in den 
MERCVRE galant eene plaats 
te vragen, in een belagche
lijk licht stelt. — 3.° La 
satire deS Satires {het hè-
keldièht der hekeldichten)y'. 
ïn één bedrijf. Een schicht , 
welken DJESPREAÜX tegen 
BoURSAULT a f s c h o o t , . OHI 
MOLIÈRE te wreken, met ' 
wieri hij een geschil had 
gehad, gaf aanleiding tot 
dit s t u k , hetwelk het ge
zag van BóiiiEAU, waarvan 
die bloode hekeldichter dik-5 

werf een misbruik maak te , 
belette gespeeld t e worden. 
Toen BoiXBAtr eenige jaren-
daarna haar de wateren van 
Bqurbon was gegaan, begaf: 
BOURSAÜLT, toenmaals opt-* 
vanger der zoutpacht te Mont-
lugon zich,mede derwaarts, 
om hem Zijne beurs en zi j
nen dienst aantebiedeh. Dé-
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Z8 edelmoe^igTiei4 ti'Qf BOÏ-
IEAÜ» en? zij beloofden „eik-
anderen eene onderlinge 
vriendschap, Nog heeft men 
van hemJ 1.° eenige rprnans, 
zoo; als De markies van 
CBAVWHY, -~ de Prins 
wm COXVJDJB , waaraan geen 
vtuir ontbreekt; —- ARTE-

. msiA en POIAAXTBES ; •— 
Niet gelooven, wat men ziet, 
TS» 2.° Lei tres è BABET 
(brieven aan LÏXSJJE),: be
vattende minnebrieven, en 
brieven van achting 'en eer
bied, nog door eenige land-
Itedengeleizen» dochdoorallé 
lieden van smaakyeracht(*). 
—• 3.* Nouvellesrjelltes, 
accompagnèes de fables,, de 
cQïties, dYépigramme$i de 
r$marques„ de bons imots, 
(Nieuwe brieven,, gevolgd 
door fabelsj vertelsels ,-
puntdichten , aanmerkingen, 
kwinkslagen), 3 dl.n in \ 2.mo 

yBrscheideneirialenh.Gf drukt, 
waarvan er, eenige vrij aan
genaam, zijt}. Men heeft eene 
nitgave der• Tooneelsttikken 
van; BotmsMJLT,, 3 dl." in 
l^.mo.,,,1746, .., •»./'.- .,-,: 

BOUBSIEB (LAÜRENTIÜS 
FiUpcciscus) , priester, doe- , 
tor Van hèt gesticht en het 
genoo'schap der Borbonne , 
werd te Bponen^ in het di
ocees van Parijs t."«in. 1679 
geboren. Door zjjn$tegen
kanting tegen de .besluiten 

der Jkerk'f was hij in 1721 
verpligt, dé Borbonnete ver« 
laten. Hij begaf zich naar 
zijne geboorteplaats , en was 

!er nog ïn 1135, .toen hij ver
pligt was., de .vlugt te ne* 
men, pin de vervolgingen te 
ontgaan van het jministerie, 
dat-oplettend r was gewor
den, op̂  handelingen, die 
voor den godsdienst en den 
staat verontrustend konden 
wqrden.,; Hjj hield zich. se

lder t, dien. tijd verborgen, ea 
liet -zich; slechts, aan eenige 

.vrienden,zien,. pp welke Jw| 
; rekenen km?,, ', Hij overleed 
te?Parès^lm Ufepruarj, 
1748." jitotf heeft van hem? 

' 1 ^fActiön de pieiwur Ut 
,créatures .{De werhifigvM 
God op de schepselen), la-
rijs 1713, 2 dl.n in 4.»« 
6' dl." ïn 12.VO, bij beslwt 
van den raad' van -den J' 
Augustus 17 t4,v,erbodfin. i r . 
kwani,;jn ,1716., onder deR 
titel, vaijr fe p/iilosopht';f#?. 

•• travagant dans Ie traite M 
\raciimde, Dieu sur & 
crèuhires,'• eene wederleg-

' ging, van^in het licht. .,:» "e 

vraagpunten, in die soorten 
van werken aangevoerd, zeg 
de/schrijver der Trois- ««" 
des, kunnen zulks .niet*™ 

; met groote zwarigheden ZJR' 
Men zal de menseben *«<» 

> nuttiger onderwijzen, en in 
zal veel doelmatiger aan "fc 
inzigten van den godsdi" 

ft. 

het P t , * •• .%.' '. ; .. * h e t 

,(*) Dit Tonni* schijnt ons toe een weinig te gestreng te.Reling: 
yezenliike.deT Lettre» è BABET is wel is waar, eene fc«J» 
doch deze Tbeuzeling; wordt met vele «chrauderheid behanctew 
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beantwoorden, Wanneer men 
hun leert, den geest des gè-
schijs te onderdrukken , de 
leerstellingen te eerbiedigen, 
en de Evangelische zédeleer 
uitteoefenen , dan door alle 
hulpmiddelen der welspre
kendheid in het werk te stel
len , om stellingen op te 
werpen, die de menschen 
\vel twistgjerig maar zelden 
heter kunnen maken." — 2.o 
Mèrnoire présenté ü, PfEïitlE 
Ie Grand {Memorie aanP'E-
JTJÊR den Qtoote dangeboden) 
door de Leeraars der Sor-
honne , ter vereehigïng der 
Grieksch-Russische met de 
Litijnsche kerk. Toen de 
Czaar in de Sorbonne kwam, 
sprak BOURSIKR hem over 
hetgene, wat het onderwerp 
dezer Memorie uitmaakt. De 
vorst zeidehem eerst , » dat 
hij slechts een soldaat was. 
BOURSIKR, antwoordde hem, 
dat hij een held, en in hoe
danigheid van vorst do be
schermer %'an den Godsdienst 
was. ^— Deze vereeniging is 
geene zoo Jigfe zaak , her
nam de Czaar, er zijn drie 
punten , die ons verdeelen : 
de Paus , de uitgang van 
den heiligen Geest van Va
der en Zoon . . . . . •" Daar 
hij het derde punt vergat» 
hetwelk dat des on gezuurd en 
broods en des kelks i s , zoo 
herinnerde BOURSIER hem 
hetzelve. » Wat dat artikel 
betreft, zeide de ke ize r , 
aoo zouden wij nog al tot 
een vergelijk kunnen ko
men." Dit gesprek eindig

de van wege den Russïsehen 
vorst, door Gene Memorie'te 
vragen. Men g a f dezelve, 
en zij diende tot niots. —. 
3.o Eene menigte Brocknres, 
tegen de besluiten der .Pau
sen , in het stuk der gena
de. Hij heeft eene groote 
rol gespeeld in de zaken van 
hét Jansénismus; hij was 
h e t , 'die rde Schotschriften 
der sekte bestuurde, zich 
aan hét hoofd der zïch ver
zettende Bisschoppen plaat
s te , en in de vergaderingen 
der appellanten het voorzit
terschap waarnam. Ook wordt 
hij door die partij als een 
heilige Kerkvader genoemd. 

BOURSIER fPniLiPJPüs), te 
Parijs in 1693 geboren, een 
diaken, evenzeer der Janse-
niste sekte toegedaan, wel
ke der kerk zoo vele onheil 
len berokkend heeft, is den 
3 Januanj 1768 overleden. 
Deze is een der eerste schrij
vers van de Nouvelle» eó-
cfêsiastiqnes {Kerkelijke be-
rigtèn), waarin al degene, 
die aatt het Catholicisnius 
verknocht zijn , op de" hate
lijkste wijze gelasterd wor* 
dèn'i ook'is* hij de* schrijvei? 
&kt Verhandelingen, welke 
eiken jaargang van dit par
tijdige werk voorafgaan. 

BouRTSEP (BASILIÜS), dia
ken van den patriarch van 
Moskou, PHILARETES, in de 
eerste helft der I7.e eeuw, 
is de schrijver van een Sla
vonisch. A BC hek, ge-
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volgd door Geleden, de God" 
delijke geboden, en vragen 
„over het geloof, Moskou, 
,1637, 1657, 1664' en. 1698. 

BOURVALAIS (PAULUS POIS-
SON DE) , was de zoon van 
eenen landman uit de om
streken van Rennes. Hij 
begon door in dienst te tre
den van TËVENIN , algemeen 
pachter, en droeg de lieve-
rei onder zijne huisbediend 
den. In zijn dorp terugge
keerd , werd hij als deur
waarder aangesteld. Daar 
de Heer DE PONTCHARTR VIN , 
bij toeval eene zijner dag
vaardingen had gelezen, zoo 
vatte hij een gunstig^ denk
beeld van BOÜRVALAIS o p , 
nam hem in zijn hu i s , en , 
tot bewindhebber der geld
middelen benoemd zijnde, 
maakte hij in diebetrelcking 
van zijnen dienst gebruik. 
BOÜRVALAIS , begeerig... en 
schrander, maakte spoedig 
-zijne fortuin waarvan hij van 
1700 tot 17,16, een luister
rijk genot had. Een gedeel
te van la Brie (*) behoorde 
hem toe ; hij was het , die het 
kasteel Champs - sur - Mar
ne f op vier uren afstands 
van Party's, liet bouwen , 
en op hef ,plein Vendame, 
bewoonde hij het hotel , het
welk tegenwoordig dat van 
dën minister van Justitie is . 
Zijne woning van Champs 
wekte de begeerlijkheid ee-

ner prinses van den bloede 
op , en de broeder van Lo-
DEWIJK X I V . ging bij hem 
spelen en eten. Toen de 
hertog van Orleans regent 
w a s , r igtte hij eene kamer 
van Justitie op. BGURVAMTS 
beschuldigd, van de behoef
te van den staat in den oor
log over de erfopvolging ia 
Spanje misbruik te hebben 
gemaakt, werd door deze 
kamer van justitie tot eene 
boete van 4,400,000 Ijvres 
veroordeeld. Hij gaf al vrat 
hij had over, met uitzon
dering van 450,OUO livres, 
om zijne schuldeischers te 
betalen. Bijzondere beweeg
gronden deden hem den » 
September 1718, door een 
besluit van den rafd , "} al 

zijne goederen herstellen, 
l ie t verdriet over het verlies 
zijner fortuin had zijne ge
zondheid ondermijnd ; hij °" 

I verleed in 1719. Men v£* 
\ dat zijne trotschheid %W 

rijkdommen evenaarde. *°-
eèn geschil, hetwelk hij met 
TËVENIN had-, zeide hem de
ze-r- x> Herinner u , dat gij 
mijn knecht zijt geweest. - -
Dat is waar , antwoordde 
BOURVAIAIS, doch indien gU 
de mijne waart geweest, 
zoudt g i f z u l k s nog zi.)n; 
Ten onregte heeft men a«» 
BOURVALAIS een V]m.t0^r 
schreven, ter verbetering 
geldmiddelen des FnMUjJ* 
rijks, hetwelk al de o n ^ • 

' ' • ' • • I jiefl D e P a ï " 
• '•(*)• Een oud gewest van FranUyh, uit de tegenwooif"? ld., : 
tementen Aisne, Marne, Aule, Mine en Marne zamenge» 
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vaardigheden eïi knevelarijen 
dei- Fransche revolutie be
vatte. 

BOURZEIS (AMABLE DE) , 
Abt van Saint-Martin de 
Corés, en een der 40 leden 
der Fransche akademie, werd 
te Volvic bij Riom in 1616 
geboren , en inaakte zich door 
zijne kunde onder den kar
dinaal DE RICHEUEU beroemd. 
Hij was de talen, dé staat
kunde en de.wederleggende 
godgeleerdheid meester. Het 
ministerie'' maakte gebruik 
van zijne pen , in de zaken 
der regten van de keizerin 
MARIA THEUESIA van Oos
tenrijk , op • " verschillende 
staten der Spaansche Monar
chie , voornamelijk op de Ne* 
derlanden; zijne nasporin-
gen vergrootten de verhan
deling, te dien einde door 
ANTONIUS BILAIN^ advokaat 
in 1672 overleden, in het 
Jicht gegeven; «laar sar sproot 
niets bondigs uit voort, wijl 
de keizerin afstand had ge
daan van al hare regten, en 
dat deze afstand de ziel van 
bet . huwelijks verdrag uit
maakte. : In 1666 reisde hij 
naar Portugal, onder voor
wendsel van aan de bekee-
l ing van den graaf van Schom-
berg, later maarschalk van 
Frankrijk., te werken; maar 
werkelijk, om staatszaken 
te behandelen. BoyÉzÊis o-
verleed.te Parijs-, in 1672 
Hij wikkelde zich eerst met 
veel vuur in* de geschillen 
Vai* het Jansenismüs, maat 

in 1661 van die geestdrift 
teruggekomen, onderteeken-
de hij het formulier. Men 
heeft van hem verscheidene 
werken over de Genade, 2 
dl.» in 8.vo De groote staats
dienaar COLBERT had hem 
tot hoofd een er vergadering 
van beroemde godgeleerden 
.gemaakt, die ter wederleg
ging der ongeloovigen in de 
bibliotheek-zaal des konings 
gehouden werd. Hif fun
geerde ook als voorzitter in 
eene vergadering van gelet
terden , in het hotel vah dien 
opperbewindhebber ;•. welke 
vergadering men de kleine 
akademie noemde. VOLTAI-
UÈ schrijft hem, doch «onder 
eenigengrónd, hetTéstanient 
van dën Kardinaal van Rl-
CHEIAEV toe; het is tegen
woordig bekend dat dat Tes
tament het werk van degene 
i s , wiens naam het draagt. 
Zie RICHELIEÜ (ARMANDUS). 

BOUSCAI. (GUYON - GUERIN 
DE) werd in Languedoc in 
de zeventiende eeuw gebo
ren:: hij was raadsheer des 
konings advokaat in den raad 
en tooneeldichter. Men heeft 
van hem verscheidene st»k-> 
ken , onder andere: dé Mil
de minnaar', blij eindend 
treurspel, 1642, in 4.to; 

'de dood van Bnurus en 
PoiiciA of de dood van CM-
SAR gewroken, treurspel, 
1637, in 4. t 0 ; de Dood.van, 
AGIS / het bestuur van SAX* 
cao P.ANfA ;Don OpXcjaoT» 
SPJÉ. j eerste en tweede gè-

, f 

M\ 

i : i ' m 
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Uzehe, De ontkende zoon\ 
of het bestuur van T&EQ-
DORICB, honing van Italië, 
1642 , ' in e . » , Omschrijving 
van den XV11. Psalm, in 
Fransche verzen, jnet het 
Latijn er tegen over, 1643, 
in 4 . t 0 Het tijdstip der ge
boorte en des overlijdens van 
dezen schrijver is onbekend. 

BOUSMARIÏ ( A . DE ) , in 
1747 geboren , diende voor 
de omwenteling iri het FranT 

gehe leger; I n 1792 week 
hij u i t , en ging in JPruisi-
schen dienst : de vreemde
lingen wisten zijne talen
ten in de militaire genie 
•te waarderen, en benoemden 
hom tot generaal - majoor. 
Een opregt bewonderaar van 
VAUBAN zijnde, heeft hij 
zijne gedachtenis van ver
scheidene beschuldigingen 
gewroken , onder andere van 
d i e , welke men hem deed > 
van' den koning van JFranA-
rijk , veertien honderd mil-
lióenen livres , in nutteloo-* 
ze vestingwerken te hebben 
doen besteden. H{j; bewees 
ottgevoeliglijk, dat die be
roemde vestingbouwkundige 
niet meer dan vijf millioe-
neri- jaarlijks had besteed» 
Men heeft van hem een zeeft 
geacht werkj, ten titel voe
rende : Essai gènèraldefor-, 
tifications et- Sataqns et 
défeme des places {Alge-
wtéene proeve van vesiing-
wëthen en van aanval en 
verdediging van steden), aan 
den koning van Pruwm op- l 

gedragen, .4.dl.* in 4.*» en 
een deel in fol. met platen. 
De drie eerste deelen wer
den te Berlijn in 1707, 98 
en 99, gedrukt en het vierde 
kwam in 1803 teParysotL-
dei- dezen titel in het licht. 
Verhandeling over de po
gingen om de vestingwerken 
tot volkomenheid te brengen, 
BOUSMARD is den 21 Mei 
1807, bij het beleg van 
Dantzig, door het springen 
ëener bom gedood. 

BOÜSSABD (GÖOEFRIIJVS), 
doctor in de Godgeleerdheid, 
deken der faculteit van Pa
rij's, en kanselier der Uni
versiteit gaf in verschillen* 
de luisterrijke gelegenheden 
bewijzen van zijne wclspre' 
kendheid en van de bonö'S" 
heid zijner redeneringen.'In 
1518 : verwisselde hij %^ 
kanselarij tegen een kerke-
lij k inkomen in het Fransche 
gewest, lei Maine; hij begai 
zich .alstoen: naar Mans, vat 
waar' hij oorspronkelijk was» 
en alwaar; hij in 1520 over
leed. Hij was bij de kerk
vergadering' van Pisa "* 
151 "1, als afgevaardigde Aet 
Universiteit tegenwoordig 
geweest. Men heeft van ba» 
eene vrij zonderlinge ver* 
handeling: De continent^ 
Sacerdotum, Parij* j l*g* 
en Rouanen 1513, i n 4 ' « 
en eenige godgeleerde 
zedekundige werken. 

BoVSmM (JACOSüSh.f* 
1681 mPaitou geboren»on 
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derwijzer der schilder - en 
beeld'houwkundige Akade-
mie,' eerste beeldhouwer van 
PHIMPPÜS V . , koning van 
Spanje, overleed te Madrid 
in 1760. Hij maakte zich 
evenzeer door zijn karakter 
als door zijne talenten be
mind. Men bewondert voor
al zijn graf van ARGENSON 
tePrënes, en een vlak v e r 
heven beeldwerk in de ka
pel van het huis van NOAÏL-
Ï ,ES , in de Lieve - Vrouwe-; 
Kerk te Parijs. 

BoüSSET (JOANNES" B A P T I S -
TA Du) , te Dij on geboren, 
en in ,1725 in den ouderdom 
van63jareq overleden, mu-
zijk-meester van de kapel 
van hét Louvre»'gaf gedu
rende den tijd van 34 jaren j 
elk jaar een stuk met één -
twee- en driestemmige Ern
stige en drinkliederen* In 
de meeste derzelve heerscht 
verscheidenheid, bevallig
heid en ongedwongenheid; 
dezelve vereenigen het zeer 
aanbevelenswaardige voor-
r eg t , van der vrolijkheid 
voedsel te verschaffen, zon
der de zeden te beleedigen. 

BotrssET (RÊNATÜS DROU-

AKD DU) , Organist van Sdint-
Andrè - des - Ar es, te Parps 
in 1703 geboren, en in de
zelfde stad in 1760 over
leden •,. volgde onmiddellijk 

V . D E E I I . • •'•-.'•:; 

ïn verdiensten op de heroom-
de AQUINO'S en CALVIERI'S. 
Deze bekwame Componist 
gaf jaarlijks bewijzen zijner 
genie door een- motet, (*\ 
hetwelk hij in het Oratori
um voor de Heeren van de 
Akademie van wetenschap
pen liet ten uitvoer Brengen. 

BOUSSIÖN ( P E T R U S ) , een 
Conventionele, te Luik in 
Mei 1828 , in den ouderdom 
van 75jaren overleden, fun
geerde in die stad als ge
neesheer, hetwelk hij even-, 
zeer te Lausanne had ge
daan , alvorens ter plaats
vervanging van den Heer 
D'ESCURE DE PELUZAT als 
afgevaardigde van het land-
voogdijschap Agen bij de 
Nationale vergadering te zijn 
gezonden. In 1791 werd hij 
tot Secretaris der vergade
ring benoemd, en na der-
zelver ontbinding, kwam hij 
bij de conventie, als afge
vaardigde van het Dep.t Lot 
en Garonnej hij stemde é ï 
voor den dood van LODEWÏJK 
X V I i , zonder appel en zon
der uitstel. Hij was h e t , 
die den l ó Mei 1794, hij 
de vergadering een rapport: 
uitbragt, over de papieren 
in de ijzeren kast gevonden, 
en over degene, die in het 
proces van den koning ge
diend hadden. BOUSSIÖN, die 
met verschillende zendingen 

sefP E e n e s o o r* vart kerkgezang:', waarin de stemme» steedmrwis-; 
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in la Dordogne, la Giron-
de en Lot en Qaronne was 
belast geweest, werd begre
pen in den raad der ouden, 
en eindigde zijne wetgeven
de loopbaan, in Mei 1798. 

BOUTARD (FRANC iscus), te 
Troyes geboren, lid der A.-
kademie van schoone lette
ren , prioor van Chuleaure-
tiard, en abt van Bois-Gro-
Unds maakte zich bekend 
bij den grooten BOSSIFET door 
eene Ode, ter- begeleiding 
eener pastei, welke Mejuf-
vrouw MAUI.ÉÖN, de vriendin 
van dien prelaat, hem op des~ 
zelfs naamdag zond. Bos-
BUKT verkreeg voor hem van 
LODEWIJK XIV. , eene jaar
wedde , van duizend livres, 
en eene plaats, in.de akade-
mie der opschriften» Bou-
Tvnr> werd vervolgens de-
dichter der koninklijke fa
milie genaamd. Al de stand
beelden en gedenkteekenen, 
ter eere van LODKWIJK XIV 
opgen'gt, prijkten met zijne 
verzen. Hij overleed in 17:29,. 
in don ouderdom van 75 ja-' 
ren. Men heeft van . hein 
eene groote menigte Fran-
sche en Latijnsche gedich
ten , waaronder zijne ode 
Beschrijving van Trianon 
een zijner beste stukken is. 
BOUTARD heeft de Geschie
denis der veranderingen enz; 
door BOSSUET in het Latijn 
vertaald. Deze vertaling 
-werd in 1710 voltooid. ON
MENS XI. had de opdragt 
émdyv aangenomen, maar; 

zij is niet in het licht ge
geven. . 

BOUTAUIC (FRANCISCUS DE), 
hoogleeraar in het Fransche 
regt aan de Universiteit van 
Töulowse , werd te Figean 
in 1071 geboren. Hij over
leed in 1733 te Towlouse> 
alwaar hij 'eerste raadsheer 
van het Consistorie was ge
weest. Men heeft van hem 
verschillende werken» die 
door derzeiver netheid en 
juistheid zéér gezocht/wor
den , te weten: 1.° Les irl' 
slitutions de Jusvrsiw* 
conferées avec Ie VraM 
Frangais {De instellingen 
van JvsTisrAStrs met het 
Fransche regt vergeleken), 
1.740, 1 deel in 4.» met 
eene uitmuntende voorrede* 
— 2.° Traite derdroils se\$-
nenriunx et des matiW* 
feodale* {Verhandeling »&r 

de heeren-reglen en ken" 
roerige onderwerpen) v ]* 
S.vo en in 4.to, in l?51 

herdrukt met vermeerderin
gen en verbeteringen.—-^' 
Explïcutions de l'ordon-
nance deBlois, ditConcor-
dat, et imtilHtions dudro* 
canoniqiie {Verklaringender 
inze1tingen van Blois , t'f" 
let Cörcordaat, en instelM-
gen van hel-canonieke rep) 
in 4.w - 4.° EwncaUor* 
des ordmnances *urles# 
tièresrcivtles, %^&-
et de commerce (¥*$•<"^gr 
gen der ordonnantie* ._ 

de b*8"®to>«Siï£u* 
Aandelzahen), 9-W M^ 

http://in.de
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BOUTAULT) (MiCHAè't), een 
4 Parijsche Jest i i t , in 1607 

geboren , oefende gedurende 
15 of 16 jaren het ^predik
ambt ui t , en overleed te 
Pontoise inlüSS. Men heeft 
van hem verscheidene zeer 
gezochie werken. De voor
naamste zijn: I.° Les Con-
sei/s de la sagesse (De Raad
gevingen • der wijsheid), iri 
J7<19, te Parijs, in (2.o her
drukt. — 2-° Le Théólogien 
dans les ponversations' avec 
les sages et les grands dn 
monde (Degodgeleerde in den 
omgang met de wijzen en 
groot en der wereld), Parijs 
euLyon, in4 . t o en in 12. l n°, 
een zeer bondig en algemeen 
geacht werk. Dit is eene 
verzamelingder verschillende 
antwoorden, welke Pater.Pj> 
TRirè COTTQN aan de ongeloo-
vigen heeft gedaan , welke 
twijfelingen en dwalingen bij
na in al de eenwen dezelfde 
zijn. HEN-DUIK IV. was over 
deze antwoorden zoo voldaan , 
dat hij Pater COTTQN bewoog 
dezelve in geschrift te bren
gen, en het is volgens deze 
memorie, dat Pater Bóu-
TAUÏ.D gewerkt heeff. — 3«° 
Methode pour converser avec 

'Vien (Wijze om zich met 
God te onderhouden), Pa
r i j s , lt384, in I6.mo''—• Dït 
kleine «tukje i s vol zalving. 

BouTEnoiJE ( ChAvmm ) , 
een geleerde oudheidkundi
g e , en raadsheer bij de 
"Mint-direciie, werd t e P a -

P 

rijs geboren, hij heeft een 
werk vol geleerde aanmer
kingen , en dat zeer op prijs 
wordt gesteld in het licht ge
geven : Recherches curieu-
ses des "monhnies de Fran-
ce, depuis le commencement 
de la monarchie (Belangrij* 
ke nasporingen overdeFran-
sche munten, sedert het 
leg in der monarchie), Pa
rijs , in fol. 1066.., Dit werk 
is vol geleerde nasporingen 
over de geschiedenis der 
munten van het eerste ge
slacht der koningen van 
Frankrijk, welke schijnen 
verzuimd te hebben, de ge
schiedenis hunner regering 
te schrijven, de voornaam
ste gebeurtenissen derzelve 
enkel op de munten doende 
graveren. Niemand had nog 
eene verzameling dier «mir
ten in het licht gegeven , die 
in zeker opzigt getuigen der 
geschiedenis zijn, De schrij
ver had drie andere deelen 
beloofd , die de munlen der 
tweede en derde geslachten 
zouden bevat hebben. Hij 
overleed in 1690, alvorens! 
dezelve in het licht te heb-

, ben gegeven. 

BouTERouE(MiCHAëL), een 
geneesheer en dichter, te 
Chartres geboren, van wien 
men een dichtstnk heeft: 
Le petit Olympe d'lssi ge-
naamd, Parijs, 1609, in 
12.m» Dit is de beschrij
ving van den tuin en het 

kasteel , welke de koningin 
2 • • , 
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MARGARETHA VAN VALOIS , 
in dat dorp had, waarin zij 
een groot genoegen Schepte. 
Men vindt ook verzen van 
BOUTERÖUË, in de Verza
meling van gedichten, welke 
in 1610 en 1611, op den 
dood van HENDRIK IV. in 
het licht verschenen. Ein
delijk is JBOUTEROÜE, ook 
nog de schrijver van een 
hoek getiteld: Pyretologia 
divisa in duos Ubros, quo
rum primus universalia fe-
brium signa prognostica con-
tinet: alter nniuscujusque 
febris diagnosim et tïiera-
peiam cotnpleclitur., Parijs, 
1629 in 8.vo 

BouTHiï,tiER> - Zie RANCÊ. 

BóuToN (JACOBUS), een 
Jesuit, ^ in 1658 overleden , 
heeft zich hekend gemaakt 
door een goed Verhaal van 
'de vestiging der Franscken' 
op liet eiland Martinique, 
«ederfr het" jaar 1635, Pa-
rijs, ,1640, 'in 8.vó 

;"• BÓÜTRAYE (ROELAND)", in 
het ' Latijn BOTEREÏUS , in 
1552 te Chateattdun gebo
ren, was advokaat in den 
grooten raad ,, en overleed in 
16p0* ''iZijne werken zijn: 
1«° Recueild 'afreis dü grand 
conseil (Verzameling van be
sluiten van den grooten 
raad), Parij s, 1606, •• in 8.vo 
— 2.° Be rebus in Gal/ia 
geslis ah anno MM ad1610, 
2 -di.n in 8.vo, Parijg 1010,' 
= 3-2 Mnxntci MAGJS'I 

vita, in verzon, in 8,°, Pa
rijs, 1611 en 1612. — 4° 
Ürbis genlisgrle Carnutym 
Mstoria^ Parijs, 1624, in 
S.v0 ~r- 5° Lofrede der stad" 
Orleans , 1615 , in 8.w -
6.° Castellodunum, 1627, 
in ,8>o , mede in Latijnsché 
verzen." — 7.°' Musa Pon-
Hficia, 1618 , in 4-t0 enz. 

BoüTTEVILIiEf — Ziè 1>V". 
XEMBOÜRG. 

i ' • " . > 

BoUVET (JOACXIIM) » e e t t 

geleerde missionaris ónder 
de Jesuiten, was in 16o8 
te Ie Mans geboren. m™> 
voorheeldeloóze ervarenheid 
in de wiskunde deden hem 
tot een der missionarissen 
verkiezen , die men volgens 
het plan van den staatse" 
naar COLBERT, in Sepfe»1" 
ber 1686 naar Sina, ded 
vertrekken. Hij ging we ' 
vijf pf zes Jesuiten sciieep» 
en na den togt van een j&ar> 
die niet' zonder gevaar \va.s» 
kwamen zij te Mn§pl > „°? 
de Oostelijke kusten van Ui-
na. Dé keiler KANG-B* » f® 
vriend der kunsten, en r>e-
geerig naar de wiskunde, m 
met vreugde in zijn njkge-
ïeei-de Europeanen , van we -
ke hij tot verschillende ont 
werpen partij dacht te tre
k e n e Hij verbond[aanW 
nen persoon dê  vadert- J d 
VET en ÖÉRBirxoN, en ^ 
aan de overige toe, om ^ 
in de geesten t e g [ g t 
denden er hunnen God„S" k j 
te prediken. M < ^ § , f t e t K ' 



B O U. 229 

om zich aan den keizer nut
tiger te maken , legde pater 
BOUVET zich op de Tartaar-
sche taal toe, en in korten 
tijd gelukte het h e m , er 
zich bekwaam in te maken. 
Hij begon alstoen, gezamen
lijk met pater GERBILLON, 
dsn 'vorst meetkundige les
sen te geven ,• en zij schre
ven tot zijn gebruik ver
schillende wiskundige ver
heul de.Hngen , . waarover hij 
zoo wel voldaan was , dat 
hij een grooter aantal Jésui-
|en wenschte te hebhen,om 
de werken, welke hij over
woog, te bevorderen en te 
bespoedigen. Hij beval aan 
Pater BOUVET naar JBrank-
rijk terugtekeeren, en be-
lastte hem met 49 Sinesche 
bnekdeejen , om «aan LODE-
WIJK XIV. . > te worden aan
geboden'. Pater'BOUVET kwam 
in Maart 1697 in Frankrijk 
aan , en na zich van zijne 
zending gekweten, te J^pb-r 
hen , ging hij weder scheep 
naar Sina, en kwam in 1699, 
weder in PeJiin aan. Hij 
vvas van tien nieuwe zende
lingen vergezeld. LODEWUJC 
X I V . had hem een e prach
tige verzameling zijner pla
ten doen ter hand stellen, 
welke hij den keizer aan
bood. Deze reis beviel KANG-
HI zoo we l , dat hij Pater 
BOUVET tot tolk bij den kei
zerlijken prins benoemde. De 
vader verviel echter, zonder 
dat men wete bij welke ge
legenheid in eenige ongena

de en in 1704 werd hem die 
post ontnomen; de keizer 
hield hem echter in zijnen 
dienst , en gedurende ver
scheidene jaren werkte Pa
ter BOUVET, met andere zi j
ner ordebroeders, om de 
kaart des rijks optemaken. 
Deze geleerde Jesuit over
leed te Pekin den 29 Junij 
1732, na 44 jaren in Sina 
te hebben doorgebragt. D© 
meestbékendé werken van 
hem zijn: l.0 Mlementageo-
mefrc&et geometria: Pildni 
formis regiis, boven aange
voerd. — 2.° Weg van Pe~ 
kin naar Canion, in het 
l . e deel der Aardrijks- en . 
geschiedkundige beschrijving 
van Pater DU H A I D E . — 3»° 
Tegenwoordige staat van 
Sina, in platen gegraveerd 
door PETRUS 0/FFARDt 
volgens de teekeningen, door 
Pater BOUVMT aan den ko
ning gebragt, Parijs, 1697 
in fol. — 4.° Geschiedkun
dig afbeeldsel van den kei
zer van Sina KUNG-HI, 
Pari js , 1697, in 12.vo L E I B -
NITZ heeft hetzelve onder, 
dezen t i tel : Icon regia mo-
narcheB Sinaruninunc reg-
nantïs es gallico versa 3 
1699, in 8-vo e n eenige an
dere werken, 

BOUVIER (GJM,IS I E ) ' , bij
genaamd BERRY, werd wei-
ligt aldus genoemd, naac 
het land, waarin hij in 1386 
geboren \yerd. Hij was wa- , 
penkoning van KAREI. VI. 

3 , ' • ' • " 
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en KABEI. V I I . , waarvan hij 
óns de Kronijk heeft nage
laten, die niet 1402 begint 
en zich tot in 1461 uitstrekt. 
GODKPROI heeft zulks in de 
Geschiedenissen van KAREL 
V I . en KARKL V I L , in 1653 

t? en 1661, in fol. in het licht 
gegeven. Du CHESNE had in 
den beginne deze kronijk aan 
ALANUS CHAUTIKR toegeschre
ven , maar hij heeft later vol
gens de oorspronkelijke hand
schriften erkendj dat dezel
ve van Bouvnsn was. Vol
gens den Heer LK <ÏENDRE 
is- hij nog de schrij vereene.r 
Verhandeling over de Wa-
penkoningen, eener Kronijk 
van JSormandijë, sedert 
ROLLÖ ,-' den eersten koning, 
tot in 1220. Pater LABBÉ 
heeft in het eerste deel zij
ner Mélanges eenige uittrek-
selen van zijn werk over de 
Wapenschilden ; en een e Be
schrijving van . Frankrijk , 
van denzelfden schrijver, in 
het eersfe dee l , zijner tijd-
rekenkundige verbindfenis 
der gewijde en ongewijde 
Geschiedenis. ', '" 

" BbtivoT (XOANNES) , advo-
kaat te Chüloris-gur-Buöms, 
Zijne .geboorteplaats , in 1558 
geboren,, en iri' 1636 over
leden , was een Protestant. 
Men heeft van hem eene ver
zameling van Besluiten van 

, het Parlement van Bourgon-
flië, in 4.to 2 óU^Geneve, 
1623 en 1628, niet zeer ge
ineen j en Commeritariën op de 
Landregten vsxiBourgondië, 

" Boux (WILLEM LE) , den 
30'Juni j 1621 in de parochie 
van SOM zé , in AtiJQii gebo
ren , was eerst een Capnq'j-
ner , ging daarna in de Con
gregatie derOratoristei, on
derscheidde zich door zijn 
talent voor den predikstoel., 
eu predikte met roem gedu* 
rende eene vaste, in tegen
woordigheid van LODËVVUK 
X I V . , die hem in 165S tot 
het Bisdom Apgs en in 1668 
tot dat van Pèrigueux be
noemde. Hij overleed in 
1693. Men heeft van hen»; 
1.° Conférences de Pen* 
gnenx• (Conferentiërt W» 
Périguevx), 3 dl." *" 12.*. 
— 2.° Leerreden , Houanen 
1766, 2 dl.n in 12ivo 

BoTJZONlÉ (JoANNEs)V'e*jJ 
Jesn i t , te Bordeaux, in 16«j 
geboren, was nog geene {' 
jaren oud, toé'n hij zich ta 

die orde begaf! Hij h&dt#* 
goede sfudiè'n g e m a a k t » ^ ' 
hoe jong hij ook was, had 
hij echter verscheidene n'fr* 
ken in het Jicht gegeven* 
Zoodra hij zijnen proeftijd 
volbragt had, ' werd hi) J" 
het onderwijs gebruikt, en 
onderwees gedurende ver
scheidene jaren de^schoone 
let ieren; na zich door w 
vier geloften aan de'inaat-
schappfj te 'hebben verbon 

den fwi jdde^ i j zich_ a* £ 
predikdienst toe. Hfl "Tf . 
er in beroemd te «*«*£.* 
toen hij eensklaps ''• .. 
loopbaan door het rerl>es^l 
ner bogen gestuit werd. » y 
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bereikte desniettegenstaande 
«enen hoogen ouderdom, daar 
hij te Póitiers den 30 Oc-
tobpr 1726 overleed. Hij 
•heeft de volgende werken 
nagelaten : 1.° Pritnilice mu-
sarum senerissinio delphino 
ollatce, Bordeaux, Ki63, 
een stuk door hem geschre
den , alvorens hij onder de 
Jesuiten ging. — %° Hynï-
ni Ires. saneïi TMÖ.UJE DE 

'V.J£LA-JYOVA\< 1670, voor 
den Augustijner Brevier be
stemd, -ï- 'ó.° 'Cfirwiva e&-
temparuhea ,de Vuriis. argn-
mentis, Bordeaux, 1672. - i-
4.° Gezang op de geboor
te van onzen Heer JESUS 
CHRISTUS , Póitiers. — 5,° 
Lijkrede van MARIA THE-
RESTA van Oostenrijk t ho-
"ningin van Frankrijk \ Pói
tiers, 1(586. — 6.° Afbeeld
sel van LoDEWUKdengroo-
ie, honing van Frankrijk, 
Bordeaux, 1686, in 4.«> — 
7.° J)e wetenschap van den 
dood der Heiligen, Póitiers, 
1692. — 8.° Geschiedenis 
"der religieuze dochters van 
Ónze Lieve Vrouw, Poit ièrs, 

, 1 6 9 7 , 2 dl.n in 4..w 

BovAniMA (don FRANCIS-
cus DE) , Commandeur der 
o rde van Caldtravd, werd 
in 1500 door pKRDTNANt), 
koning van Spanje, tot al
gemeen fJouverneur van In-
diê' benoemd* Hij was belast 
met het onderzoek van het 
gedrag van CHRISTÖPHORUS 
CoLuïiBtjs, welken men bij 
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dien vorst en bij de koningin 
ISABELLA had zwart gemaakt» 
Die vorsten hadden reden, 
om berouw te hebben over 
deze keuze»* BOVADH^A , 
eensklaps, uit den schoot 
der behoefte, tot het top-
*punt van eer verheven, ver
gat weldra zijnen eersten 
staat. Naauwelijks was hij 
te .Sint - Domingo aangeko
men4, of hij behandelde ie
dereen met eene verregaande 
laatdunkendheid. Hij eischte 
Van don DIEGÓ Oor-üMBUS > 
den broeder van CHRISTOPHQ-
RUSV hem de Citadel ran 
ISÏnl-Domïngo, die aan zijn 
opzigt was toevertrouwd, 
aftestaan. Deze zulks ge
weigerd hebbende, maakte 
hij zich met geweld van 
dezelve meester. CimiSTO-
PIIORUS CoküMBUS snelde bij 
dit berigt toe, om fijnen 
broeder bijtespringen. pon
der op zijne hoedanigheid en 
zijne diensten te letten, liet 
hem ttovAiMMjA, benevens 
zijne broeders don DIEGO en 
don BARTHET.KMI COI.UMEUS 
in boeijen klinken. Bij zónd 
hem met dé stukken van 
hun proces naar Spanje te
rug. FERDINAND en ISABEIJ-
IJX over deze handelwijze 
verontwaardigd, gaven stel
lige bevelen, om de beroem» 
de reizigers in vrijheid te 
stellen» Zij lieten hun dui-
jzend kroonen ontvangen , om 
zich naar Grenada te bege
ven , alwaar het hof zich 
toenmaals bevond, en alwaar 

4 ' 
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zij met buitengewone bewij* 
zen van achting ontvangen 
•werden. Zij vernietigden 
al hstgene, wat tegen hen 
gedaan was, en beloofden 
hen te zullen schadeloos 
stellen en wreken. BOVA-
BiLiiA werd teruggeroepen , 
en daar de vloot, niet wei-
t e hij de teragreize onder
nam , schipbreuk leed, kwam 
bij in 1502 met verscheiden 
andere om het leven. 

BOVERTCK i,' een beroemde 
Engelsche uurwerkmaker, 
in de 17e eeuw geboren, on
derscheidde zich door werk
tuigelij ke meesterstukken. 
Hij vervaardigde eene ivoren 
ch'ais met vier raderen, en 
al deszelfs toebehooren waar
in een man gezeten was: 
dezelve was zoo klein en 
ligt, dat eene vlieg dezelve 
zonder moeite kon voort
trekken. De chais en de 
vliegwogen slechts een grein. 
Dezelfde werkman vervaar
digde eene speeltafel, met 
bare. lade, eene etenstafel, 
eeii hoekkast, een spiegel, 
twaalf leuningstöelen , z,es 
schotels, een dozijn nies'sen"., 
even zoo .vele vorken en le
pels , twee zoutvaten, met 
een-' Heer, eene Dame en 
een' kpecht: en alles zoo 
klein, dat het in eenen ker-
sensteen kon geborgen wor
den. Men kan over dat on
derwerp het Microscope è 
la portie de tont Ie monde, 
door,BAKER raadplegen, wel
ke eerbiedwaardige geleer

de, volgens hetgen e, wat hij 
met eigene , oogen gezien 
heeft, getuigenis aflegt. De-
ze soort van werk was den 
ouden niet onbekend, PM-
NIUS spreekt over eenen 
THEODOUUS VAN SAMOS , die. 
zijn, eigen beeld in het me
taal had vervaardigd, het
welk volkomen wel geleek, 
in de regterhand een boek 
en in, de linker eene. met 
vier paarden bespannene kat 
'hield, het geheel gedekt 
door eene metalen vlieg door 
denzelfden kunstenaar ver
vaardigd. >— Zie ALÜMNO. 

BOVEKIUS ( ZACHARIAS ), 
een Kapucijner, te Salucet 
geboren, en in Ï638 te Ge
nua, in den ouderdom van 
70 jaren overleden, onder
wees de wijsbegeerte en de 
godgeleerdheid inzjjneorde. 
Hij is de schrijver" van ee-
nige wederleggende.weiken> 
en van de Gefc/uedenis der 
Kapucijnen, in het Latijn, 
1Ö32 en, 1639, 2 Al» in fol 
De schrijver spreidt in de
zelve wat véle ligtgeloovig-

,heid aan; den dag, en hij 
heeft liever stichtelijke din
gen willen schrijven, dan. 
te onderzoeken, of, dezelve 
naar waarheid waren. Welk 
verwijt men hem ook moge' 
doen, zijne bedoeling *s 

loffelijk, 'en gebrek aanoor-
deelkunde , waarvan het nie' 
moeijehjk is , hem te over
tuigen, zal zeker geen k ^ 
hoegenaamd in de zede/ij*» 
wereld te weeg brengen. 
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Nog heeft men van hem: 
1." JDemonstrationes unde-
fiim de vera habitus forma 
a sëraphicöpatreFRAXcisco 
instituta, Keulen, 1655. 
Hij tracht hierin te Bewij
zen , dat het kleed der Ka-
cijnen, dat van den heiligen 
ÏWNCISCUS , i s . —T 2.° De-
monstrationes symoolorxim 
verce et falste religionis, 
adversus prtBcipuos, ae pi-
g'erites. cathoUc0 réligioms 
/losies, enz. Lyon, 1617, 
in fol. — 3.° ParcBnèsis 
catholica ad MARCVU'.'A^T. 
DE' pQMUfls, iné . tó , Lyon 
1618; dit is eene wederleg
ging der grondstellingen, 
voorkomende, in de Republica 
christiana et ecclesiastica, 
Van den afvallige DE DOMI-
NIS.. < BovERius heeft nog 
andere voortbrengselen van 
denzelfden schrijver, weder-
ïegd. — é° Orthodoxacon-
sultalio de ratione vere& 
Jidei et religiones.<m$fe,<;-
tetldte* De schrijver ver
vaardigde dit werk in 1623 
te flïadrid, met oogmerk om 
KAKEÏ. STUART, Prins van 
Wallis,, die, zich toenmaals 
„aldaar, bevond, te bewegen, 
den Catholijken Godsdienst 
te omhelzen. ' '. .'.,', , 

Boviuus ( P E T R U S ) , een 
Jesu i t , door zijne welspre
kendheid, en zijne ervaren
heid , in de Grieksche en 
Latijnsche taal en de Ge
schiedenis berqemd, werd te 
Dinant, in de provincie 

Namen, geboren , en onder
scheidde zich in de collegiën 
van Dinjunt en Luik- '....ËJGjJ 
was een der bekwaamste en 
welsprekendste predikers 
van zijnen tijd. Men 'heeft 
van hein verscheidene wer
ken , in het Fransch, en in. 
het Latyn.onder andere: 1.° 
Misjyria inventi'onis et mi-
racflórufoili. M. Virgïms 
Foïênsis.'~ 2.° Notre-Ddme 
de bonne "e.sp'êrmice,pres, de 
Valenbi'ènnes •( 0,\ L. 'T." der 
goede hoopkij yalencïennes). 
— 3.° Mo'trë: - Dame de fa 
Misêricordëi pres de 3ïar-
chienne au pont dans TE-
vèclié 4e Liége {O- L, V-
van iarniJiartighe'idbïj Mar-
chienne au Pont, in het 
Bisdom'Luik). Men vindt 
ook van hem eene Grieksche 
en Latijnsche Hijrnnus, vol
gens de wijze van PINDARUS', 
aan het hoofd van het werk 
de Justitia et Jure, door 
LEONARnus L E S S I Ü S . \ 

Bovius (THOMAS) uit eene 
oude familie van Verona oor
spronkelijk , onderscheidde 
"zich zeer, in, het begin der 
17e eeuw, dóór zyne bui
tengewone, v lotgevallen en 
zonderlinge denkbeelden..Na 
een igen tij d te Padua ge
studeerd, en er zich bijzon
der pp de geneeskunde toe
gelegd té hebben, werd hij 
dezelve eindelijk geheel en 
al moede en wilde de krijgs
kundige loopbaan volgen Hij 
bragfc werkelijk 27 jaren in 

5 . ' ' • . • ' . r ••'' 
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dienst, zoo van K.4.ttEi. V.» 
als van andere vorsten des 
rijks door. Maar in zijn va
derland teruggekomen zijn
de, begon hij andermaal de 
geneeskunde gratis uitteoe-
fenen, zonder echter, in ve
ile zijner genezingen wel te 
slagen. Hij vraagde vervol
gens aan de overheid verlof 
om den naam welken hij tot 
dusverre gedragen had, in 
dien van ZEPHYRiëi. te ver
anderen , wijl deze, zeide hij, 
diè van zijnen beschermen
gel was. Hij Schreef daar
over zelfs eené geheele ver
handeling aan PaiiS'UREGO-
müs XIII. Hij overleed in 
3609. Verscheidene genees
kundige en godgeleerde wer
ken, door hem zamengesteld,-
zijn even„zoo vele bewijzen 
'zijner ontstelde hersenen. 

BOWER (A.RCHIBAI,B) , een 
Schotsch Jesuit, een afval
lige zijner orde; werd in 
1086 geboren, in 1702 naar 
Dotiai naar het collegiè zij
her natie gezonden, om er 
zijne studiën te volbrengen. 
Na dezelve volbfagt te heb
ben , begaf hij zich naar 
Rome, alwaar hij onder de 
jesuiten ging. Hij werd 
bij dezelve, volgens het 
gebruik dei* orde, tot het 
onderwijs gebezigd, en bij 
verschillende cöllegiën der 
maatschappij, nam bij het-
zelve^ Waar,, zonder, dat 
men iets berispelijks in hem 
ontdekte. Hij was in 1722 
te Macèrata met de hoeda-

. BOW. 
nigheid, zegt men, van raads
heer der Inquisitie belast. 
Hij verbleef aldaar tot in 
1724, wanneer men hem 
naar Perosa deed overgaan. 
Het is uit deze stad, dat 
hij , na het religieuze ge
waad te hebben afgelegd , en t 
niettegenstaande hij zien 
door plegtige geloften aan 
zijne orde verbonden tai, 
d'e viugt nam. Het schijnt, 
dat hij eenigen tijd als een 
landlooper rondzwierf, waar
na''hij in Engeland'terug
keerde, alwaar hij zjjn vee-
blijf bepaalde. Zijn voorva 
'maakte gerucht. Men zoen 
de beweegreden zijner vlagt 
optesporen. Volgens hein 
Was heteene gewetenszaak. 
van de misbruiken van het 
Catholicismus overtuigd,had 
hij hetzelve verlaten, enwaS 
zich aan den Godsdienst^ 
zijn vaderland kouien ?er' 
binden. Van eenen 8nqerett 
kant beweerde men, datM& 
wangedrag, hetwel op "^ 
punt stond van ruchtbaar te 
worden, het voor hemi>0°(l" 
zakelijk had gemaakt, de J«" 
suiten, te verlaten; wen 
sprak zelfs over eene ver
leide non, en nasponnge" 
doo'r doctor DOUGMS , ia<ei 

Bisschpp van Salisbury^ 
daan "," gaven niet dan ai 
veel grond aan deze besen"' 
digingen. Hetgene m\» 
l 4 il, is dat BaJJJ, f* 
voorwerp van veracn"»* H } . 
beide gezindheden werd'»J 
vond echter eenen besefte 
mer in den persoon van m 
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lord LITTLETON, op -wiens 
aanbeveling bijden post van 
Bibliothecivis der koningin 
CAROUNA verkreeg, Het ge
lukte hem zelfs om mot ee-
ne rijke weduwe, de nicht 
van den Bisschop NICJIOL-
SON, een voordeel ig huwe
lijk aantegaan. Hij over
leed in .;I70tJ. Hij bezat ee-
nige letterkennis, en liet de 
vojgende werken na : 1,° 
Historici litteraria, een tijd
schrift, waarin hij maande
lijks verslag deed van de 
werken, welke in het licht 
verschenen. — 2.° Romein-
sche geschiedenis , voorna-

, jmelijk ontleend uit de groo-
te AJgemeene geschiedenis 
in Engeland in het licht ge
geven. ';— 3.° Geschiedenis 
der Piinssen, tnet de par
tijdigheid geschreven , wel
ke het natuurlijk was van 
eenen man te verwachten, die 
zijne gelofte verxaakt, en 
eenen Godsdiens t—vmxmr 
htxi, welke in den Paus, den 
stadhouder van JESUS CHRIS
TUS , en het hoofd der Chris
telijke maatschappij erkent. 

BOWT-ES f''\Vii.MAM), een 
Iersche natunrkenner, heeft 
ïn Spanje een werk uitge
geven ten titel voerende: In
leiding tot de natuurlijke 
Historie, en de natuurkun
dige aardrijksbeschrijving 
van Spanje, Madrid, 1775, 
ïn 4 . t 0 , in het Spaansch. 
Een tweede, verbeterde en 
Vermeerderde uitgave, is me-' 
4e te Madrid in 1782 > in 

4.t° in het lïclit gegeven. —• 
BOWLKS is te Madrid, in 
1780 overleden. 

BOWYER ( WIM.TAM') , een 
beroemd Engelsche boek
drukker,, den 17 December 
1699 te Londen geboren, 
maakte zijnen naam bekend, 
zoowel door zijne schoone 
uitgaven, als door zijne er
varenheid in de schoone let
teren. . Hij overleed den 18 
November 1777. Hij was 
lid van de maatschappij der 
oüdheidkun d igen, hoekd ruk
ker der koninklijke maat
schappij en van de kamer 
derpairs . Verscheidene der 
wérken, door hem gedrukt, 
heeft hij met Voorreden ver
r i jkt , en daarenboven in het 
Engelsen in het licht gege
ven: Geschiedenis van den 
oorsprong der boekdruk
kunst, 1774. Zeer Worden 
zijne uitgaven der Werken 

~>™»-~SKI.DKN , 3 dl.n
JJnJ>Ql-,-

1722 -^T7mT~ënv£n het 
Nieuwe Testament in het 
Grieksch, 17ü3 , 2 dl.n in 
I2 .m 0 op prijs gesteld; 

BOXHORNIÜS (MARCUSZUÉ-
RIUS) was nog geen 19 jaren 
oud zijnde, Hoogleeraar der 
welsprekendheid en vervol
gens van de Staatkunde en 
Geschiedenis te heijdën. 
Hij werd in 1612 te Bergen-
op-Zoom geboren, alwaarzijn 
vader Protestantsch. predi
kant was , en overleed te 

! Letjden in 1653. Hij heeft 
de volgende werken nagela» 
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ten i 1.° Historia ,miver$a-
lis , Leipzig, 1675 , in 4."> 
- - *&?" Ohsïdio Bredana, 
1640, in fol. — 3.° Virö-
pm illustriim monumenta 
"et élogid, Amsterdam, 1638, 
in .fel* ;— 4.6 Chronologia 
Sacfê;, Bautzen, 1677, in, 
fol, — 5.° Poematd, 1629, 
jin 12.m° — 6.° T/ieatrum 
lirbiiim. HollandieB, 1632 , 
in fol. Dit i s niet veel meer 
dan eene Compilatie van 
GuicHARDiN en VALERIÜS 
A.NDREAS- — t.0 Histories 
romance- et Augusta scrip-
torès minores latini cum a-

' nimadversionibus, Lèij'den, 
1632, 4 dl-11, in-12.no Dit 
is eenè uitgave van FLORUS , 
A.UREÏ,iüS-VlCTOR,"VEl,IiÊlüS-
.3PATERCÜ1US , •* SÜETONIUS , 
AMÏWIENUS ; - MARCELLINUS , 
enz., én een werk vol fou-

__jten , waarover zich de schrij
ver zelf schaamde. — 8." 
Ppetcs satyrici minores, cum 
cönimektys, 1632, in8.vo.-i 
9.° A.uhècc?ionii?ff<m oy JlTS-

,'TINÜS .,'', r TACITIJS , Jnï-ius 
!C^SA*R. ;-— Ï0,°' De Repu-
blica , Leódienèis", Amsterr 
dam,1632, in 2ê.° — 11.° 
Originum ffallicarum lieer, 
Amsterdam, 1654, in, 4.1 0; 
éeji' zeer geacht en niet zeer 
gemeen werk- — 12.° Mfi-
tartiöfphosis Anglorum,\ 653, 
in 12.ri?o' 'Dit is een beknopt 
verslag over dé Erigèïscfae 
omwentelingen. •--13.° fyues-
tiones romance, Jjëtjden, 
1637, im 4.to Dit zijn Ver
handelingen over de gewijde 
en ongewijde gebruiken der I 
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Romeinen* —. 14.9 Politijk 
Handboexkên van de slaat 
van, 't Nederland, vertoo-
riemde den Jlorisdnten staet 
ende veelvoudige middelen, 
tot onderJidudinge van de 
wijdberöemde , Republiek, 
zeer bekwaam voor alle Lief
hebbers , 1659 ; een voor de, 
Nederlandsche geschiedenis 
zeer belangrijk stukje. — 
15.° Spiegeltje van lang en 
kbri kaar, en vele andete 
werken, waarvan de gehee« 
Ie lijst al te wijdloopig zou
de zijn? 

" BoYD (MARCUS . AxÈxi»-. 
DER) , een Schot, te Oollo-
way, in 1562 geboren, be-
vlijtigde ziek ;öp de beoefe
ning der regtsgeleerdheid x 
maar weinig smaak in afge-
trókkene onderwerpen vin
dende, wijdde hij zich aan 
de beoefening der Latijn^8 

taal toe, en overleed in 1601', 
Men vindt 'eenige zijner ge* 
dichten in'dó Bèlicia• P«e-
tarum Scoiorum, Amster
dam, 1637. ±- Een andere 
BOYD (ROBÈRT) , een Schot-
sche presbij teriaan , in 1629, 
in den ouderdom van 56 ja
ren overleden, heeft in het 
licht gegeven een Comtnen-
tarinm op den Brief aan de 
Efezers. 

Boy» (HÜGO), een staat
kundige schrijver, *n, \L 
in Ierland geboren, m^ 
zich vroegtijdig toe op beoefening der staatfcund ge 

wetenschappen, en kwainte 

http://in-12.no
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honden, 'alwaar hij de volks
partij omhelsde , welke hij 
door verschillende schriften 
bij wijze van brieven, en 
ónder aangenomene namen 
ïhet warmte verdedigde; 
sommige dezer brieven wor-; 
den hem echter zonder vol
doende bewijzen toegeschre
ven , zoo als de Brieven van 
Jxmivs, in 1769 — 1771 
uitgegeven, met eene zeld
zame begaafdheid geschre-j 
v e n , en die nog tegenwoor
dig hèt welsprekendste we rk 
van Engeland zijn. ,'?De for
tuin van BOYD zeer in ver'-, 
val zijnde, vergezelde hij 
ïord MACARTNEY, in hoeda
nigheid van secretaris naar 
Madras, en overleed aldaar 
in 1794. . ; "j •_ \ 

' "',BOTER T(Nicor.AAs)', BOE-
IUTJS , eerst advokaat te Bor
deaux , daarna raadsheer in 
den hoogen-raad, eindelijk 
president bij her fmhmm&t^ 
dezelfde s tad, heeft nage
laten*:, Commentdriën op ~de 
stadsregten van Tours, Eer-
ry en Orleans, J?ranhfor$, 
1598 ,• in fd . —* Zijne 'Uit
spraken (Bécinbns) t&Lijon, 
in 1568, 'mede in fol, ge
d ruk t , waren in zijnen tijd, 
zeer algemeen, verspreid. 
De schrijver overleed in 
1539, in den ouderdom van 
70 jaren. 

BOYER (CLAUDIUS) , lid der 
'Pransche Akademie, werd 
te Alhy in 1618 geboren, ; 

en overleed te Pari/sin 1698. 

In den beginne wijdde hij j 
zich aan den predikdienst 
toe, waarin hij echter slecht 
slaagde; hij vervaardigde 
vervolgens tooneelstukjes. 
Men heeft van hem 22 der
gelijke stukjes, vol hoogdra
vendheid en zonder eenige 
tooneelkennis voortgebragt. 
Zijne JUDITH werd in den 
beginne bijzonder getrokken.' 
Dit stuk gedurende eénege-
heele Vaste toegejuicht» 

; Werd na Paschen uitgefloten. 
L A CHABiPMESLÉ naar de ' te- ' 
den der onbestendigheid van 
het parterre gevraagd heb
bende, antwoordde hem een, 
spaak: "He fluitjes waren te* 
Versaitles in ^de predikatiëw 
van den Abt BdtLEAü. BOY-
ER j dit slecht onthaal moe
de, liet; in 1680, onderden, 
naam van een' zijner vrien
den, zijn treurspel AGAMEM-
NON ten tooneele voeren. H i -
CINE, zijne grootste p laag , 
jaïchte dit stuk toe. BOY-
ER kon zich niet onthouden 
in. het volle parterre uifte-
roeperi: Het is echter van•': 
BOYJBR , ondanks mijn 'Heer '"•'• 
R.ACINM, Deze uitdrukkirig 
kwam hem duur te „staan.,: 
Zijn treurspel Werd twee da
gen daarna uitgefloten. Kan -
men' ha dit alles nog wel 
ernstig, over het toejuichen 
of het vallen van tooneelge-
wrochten spreken, daar der-" 
zelver lot geheel en al doop'•" 
de hartstogten of luimen dep 
aanschouwers , en niét door 
de verdiensten van het stuk 
zalven wordt bepaald. 
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•BOYER (ABEÏ.) ,-te Castresy 
in 1664 geboren, verliet 
Frankrijk na de intrekking 
van het edikt van JSantes , 
en begaf zich eerst naar 
Geneve , daarna naar Frane-
ker&n eindelijk in I6S9 naar 
Enge/and. Hij overleed (e 
Cliefsey in 1729. Hij heeft 
verscheidene werken nage
laten y de voornaamste der-
zelve zijn: I«° Engelsch en 
Èransch Woordenboek , 2 
dl n in 4.*° , Londen, 1771, 
hetwelk zeer bp prijs wordt 
gesteld. — 2.° Engelsche 
Spraakkunst, in l2.o niet 
minder geacht. » Indien 
echter , zegt een Fransche 
Crit icus, deze beide werken 
enkel gediend hadden, om 
in orize taal , de wij ze grond* 
regels en de schoonheden 
der Engelsche taal over te 
brengen, zou de schrijver 
grooter aanspraak, op den lof 
van een dankbaar publiek 
hebben; maar de kennis der 
Engelsche taal, heeft bij ons 
den stroom zoo veler bui
tensporigheden doen vloei-
j e n , dat verstandige gees
ten weinig genegen zijn, om 
zijn werk toetejuichen. In 
de daad het lezen der En
gelsche voortbrengselen heeft 
enkel gediend, om bij ons 
eigenzinnigheden en grond
stellingen in te voeren , die 
noch met het karakter , noch 
met het bestuur der natie 
strookende, niet dan zeer 
erbarmelijke uitwerkselen 
hebben teweeg gebragt,zoo 
als de ondervinding zulks 

dagelijks bewijst. Dë zucht 
om de Engelschen nateboot-
sen , is uit onze boeken ia 
onze zeden overgegaan, en 
heeft in dezelve 'dergp///-
ke verwoestingen aangeiigt; 
zoodat men kan zegden, dat 
degene, welke ons door 
vreemde voortbrengselen heb
ben meenen té verrijken, ons 
enkel vreemde onheilen heb
ben bezorgd." — 3.° Ve 
staalkundige, een Tijdschrift 
dat zich over al de staten 
van Europa uitstrekte, het
zelve werd van 1770 tot 172? 
in het licht gegeven. Bi) 
deszelfs ontstaan werd het 
zeer wel onthaald, en zelfs 
nog tegenwoordig wordt het, 
om de Veelvuldige belangrij' 
ke s tukken, die e r in voor
komen, nog geraadpleegd.—' 
4.° •Geschiedenis -vkn WlL' 
LiAM III., Londen , -T7A2» 
3dl .n in 8.vo — 5.° Geschil' 
denis der koningin A^^-i 
Londen, 1722, in U <•«*•" 
beide Werken in het P * 

i gelsch, van het laats'e *>f" 
staat ook eené vertaling «l 
het Nederduifsch, Amster
dam, 1736, 5 d l . n i n 8 . v ° -
6.° Geschiedenis van m* 
Lmi den veroveraar (inn« 

Engelsch), J f ^ J & . 
in 8.vo — 7.°. Eene VetW 
Ung in het Engelsch van 
den TELEMACHÜS e n » » 
de Lotgevallen wn.W 
TOXOÜS 1725, w 12. e n 2 

BoYER (JOANNES ^ f £ 
CÜS) , oud Bisschop va" ^ 
rejpois, was « o e £ w 



, j' 

B O 
. ) • • ' 

theatijner geweest. De roem 
zijner predikatiën deed hem 
tot onderwijzer van Mon
seigneur den Dauphin ver
kiezen. Toen de akademïe. 
van opschriften de Kardinaal 
JIE PofciGNAC verloren had , 
deed zij hem in 1741 dooi
de benoeming van den Bis
schop van Mirepoix^vervan
gen. Reeds in J7'36-„\yas:'hij 
tot lid der Fransche akade-
inie benoemd , en twee jaren 
daarna was hij zulks ook 
van dé akademie van weten
schappen geworden. Hij o-
verleed in 1755. Zijne deug
den, zijne zucht voor de af
zondering, zijn afkeer Van 
alle loftuigingen» de een
voudigheid zijner zeden, ver
dienden dat men hem de ee» 
nige hoop des r i jks , en Ja-
ter de zaken, Welke de be
noeming tot Behefjciën be
treffen toevertrouwde. Men 
moet zich wel wachten, om 
dien prelaat volgeas «latene 
tébeoordeelen , wat de voor
standers der dwalingen van 
JANSENICS , se van gezegd 
hebben j en nog zeggen. Men 
weet , dat de sektarissen de 
verdienste van .mannen en
kel volgens den geest beopr-
deelen , die hen zelve bezielt, 
De grootste misdaden en 
de eenige in hunne oogén, 
is niet van hun gevoelen te 
zijn. — Men zie zijne lof-
rede door I,E BEAU, voorko
mende in de Mémoires de 
Vacadémie des inscripUons. 
Het was voornamelijk BOYER , 
die denberwchtesnPtRON, om 

Y. 539 

deszelfs buitensporige poë-, 
z i j , den toegang der Aka
demie weigerde. 

BOYER (PETRUS) , een pries
ter van het Oratorium den 
12 October 1077 te Ariana 
geboren, en d^n 18 Janna-
rij 1755 overleden, heeft zich 
onderscheiden door zijne 
dweepzucht voor de geest-
vérrukkers (Convnlsiot/aris-
serij, waaronder hij somtijds 
het voorzitterschap waarnam. 
De . vrucht , die hij er van. 
plukte, was in de eerste 
plaats in 1729, een intcr-
dikt r daarna eene verbanning 
naar Mout Saint Mie/tel9 

en eindelijk eene veertien
jarige gevangenschap te Vin" 
cennes. Men heeft van hem: 
1.° Le quatrième gémisse-
ment sur la deslritction de 
Porl-Royal {Het vierde ge-
zuclif over de vernieling van 
Port-Royal), 17'l 4 , in 12.""> 
-— 2,° Parallèle de la doe--
trine des patens et de cel' 
le des Jèsnites {Overeen
komst tusschen de teer der 
Heidenen en die der Jesni-> 
ten), i n ' 8 , ° ~ ' . 3.°. Vie de 
M. PARIS {Leven van PA
RTS), in 12.° en andere wer
ken in den geest derJanse* 
niste sekte. Men zegt dat 
hij als prediker beroemd 
was» 

BOYER (JOANNES BAPTISTA 
NICOLAAS) , ridder van de 
orde van den heiligen Mr-
CHASII y en gewoon genees
heer des konings van Frank" 
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tijk, werd ! in Ï693 teMar. 
Sëille 'geboren'. Dé p e s t , 
die deze stad* in 1720 l teis-
terde, verschafte hem de 
gelegenheid'., om zijnen ijver 
éh 'zijne talenten aan den 
dag te leggen, en had voor 
hëm eefië jaarwedde uit de 
tonïnklJike'schatkist.tèn ge
volge. Door zijneriroëmflaar 
Parijs beroepen, verliet hij 
di,e hoofdstad verscheidene 
malen, om in Spanje, 
Duitschland, / en -'«in ver
schillende Frahsehe gewes* 
teh , besmettelijke of hope-
lobzé ziekten te gaan be
handelen. Hij was bij na al
tijd gelukkig in zijne ge
nezingen. De geneeskun
dige , faculteit verkoos liem 
in 1756 tot'deszelfs deken; 
én bét was gedurende zijn 
dekanaat, dat hij eene nieu
we uitgave 'van den Codex 
medicumentarius, seuPhar-
MttcopèiB Parisiensis , in 4.° 
in het licht gaf, een werk , 
dat' even zoo nuttig 'als Wel 
geschreven was. .Dëzéacht-
bai'ë geneesheer overleed in 

1 7 6 8 , dén roenr nalatende 
van eén goed burger ,- een 
teedere bloedverwant en een 
gedienstige vriend te zijn 
geweest / ' - ' • > - ' ' • • ' ' 

BoYER; D'AGüi£t.lE ( JoAN-
INES BAPTISTA , Markgraaf 
van) had zich een kostbaar 
kabinet, , van schilderijen, 
verzameld, Welke.zijn zoon, 
PETRUS JOANNES , próküreur- , 
géneraal bij het parlement 
van Provence,' door JACOBUS 11 

; CÓEMIANS 'van tAnhoerj)en 
Hét graveren. 'Deze beide 
Heeren vereehigden, met de 
voor' hunnen staat nuttige 

: kundigheden, de kennis, 
welke de beoefening der 
schoone letteren en de geest
drift yoor.de schoone kuns
ten mëdedeelen. De Mark-

; graaf van ARGENS was de 
zoon« van den laatste (zie 
ARGENS )..' De naam van zij
nen broeder, president bij 

[het parlement van Aix, is 
JD'AIGUILLE of D 'EGUI"^; 
| maar zijne vooorouders droe
gen den naam van D'AGUII-
LE, welke naam ook steeds 

i op de geslachtregisters werd 
aangetroffen; PETRUS JMH« 
NES is de eerste geweest, 

'die den naatii van A G u ^ 
in EGUIM-E veranderd heeft, 
en die ophield den naam van 

'MALHËRBE den dichter» /* 
voeren,wienS erfgenaam zJ/'n 

! overou dgroo tvader 'VisCËtiti' 
:us DE BOYER, op voorWaaty 
.'• was geweest, van desze»8 

naam en Wapen te voeren- •— 
• ALEXANDER JOANNES BAPTISTA 

' » E BOYER, onderden naam van 
\ President d'EguMe bekend» 

waarover wij boven gespa
lken hebben, bekend door 

zijne geschillen, welke MJ 
jmet z^ne Compagnie had, 
len de ongelukken, we je 

zijn- leven beroerd hebben» 
: i s

J d e n 8 October 1783 o l 
i e d e n , door zijne vas J_ 
!beweend, door zijne vu 
den betreurd, en f"? .het 
lof van diegene mede1 

graf nemende, welKe * 

http://yoor.de
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aijne standvastigheid, en 
zijne onveranderlijke ver
kleefdheid aan de regtvaar-
digheid, voor eenigen tijd 
zijne vijanden waren gewor
den. 

BOYUS (ROBERT), werd in 
1627 te Lismore, in Ierland 
geboren. Na het Fransch 
en het Latijn in zijn vader
land geleerd te hebben, 
Teisde hij naav Geneve, door 
JFrankrijk en Italië, ten 
einde zich in de natuur- en 
wiskunde te volmaken. In 
jE»#e/a«<?teruggekeerd,hragt 
hij door HOOIT , zijnen me
dehelper in scheikundige be- , 
werkingen ondersteund, de 
luchtpomp, door OXTO VAN 
GUERIKE (zie dat artikel), 
Burgemeester van Maagde
burg , uitgevonden, tot vol
komenheid. De koning KA
BEL II . en zijne opvolgers 
JACOBÜS II. en WHJMAM I I I . , 
vereerden hem achtereenvol
gend met hunnen omgang en 
hunne achting. Aan hem 
heeft men voornamelijk de 
oprigting der koninklijke 
maatschappij van Londen, 

-in 1663 te danken. Men 
benoemde hem in 1680 tot 
voorzitter derzelve; maar hij 
wilde zich enkel tot den ti
tel van raadsheer bepalen. 
Zijn ijver voor den Christe-
lijken godsdienst openbaarde 
zich bij alle gelegenheden. 
Hij gaf gedurende zijn leven 
300 ppnden sterlings jaar
lijks, ter bevordering van 

V. DEEL, Q 

het geloof in Amerika, en 
100 voor de Indien. Bij zijn 
overlijden liet hjj een aan
merkelijk fonds na, voor 
een zeker aantal leerreden, 
welke jaarlijks gepredikt 
moeten worden, over de 
waarheid van den Christe-
lijken godsdienst in het al
gemeen , zonder in de bij
zondere geschillen te treden, 
welke de Christenen verdee-
len: hij gevoelde, dat de 
sekte, tot welke hij behoor
de , daarbij niets zoude win
nen. Men heeft van hem. 
verscheidene schriften over. 
de godgeleerdheid, de na
tuurkunde en de wiskunde, 
te Londen in 1744, in 5 
dl." in fol. met het leven 
des schrijvers gezamenlijk 
uitgegeven. De voornaam
ste zijn : 1.° NieUwe werhf 
tuigelijke, natuurkundige 
proefnemingen over de veer
kracht der lucht. Hij be
schrijft in dit werk de lucht
pomp ,, en is zedig genoeg 
om te erkennen, dat hjj het 
denkbeeld derzelve aan OT-
TO VAN GfüERiKE te danken 
heeft. — 2.° Overwegingen, 
over het nut der proefon
dervindelijke natuurkunde. 
— 3.° Algemeene geschiede
nis der lucht. — 4.° Proef-
en waarnemingen omtrent 
de koude, de kleuren , de 
kristallen, de ademhaling, 
de zoutigheid der zee, de 
uitwasemingen, de vlam, 
liet kwikzilver, in verschil
lende afzonderlijke verhan-
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delingen. — 5.° De twijfe
lende scheikundige. — 6»° 
Proeve over de heilige 
Schrift. — 7.° Be Christe
lijke Natuuronderzoeker, 
waarin hij bewijst, dat de 
proefondervindelijke natuur
kunde tot het Christendom 
geleidt, in plaats dat dezel
ve er van zoude aftrekken. 
— 8.° Aanmerkingen om de 
rede met den godsdienst o-
vereentebrengen. — 9.° Ver-
handeling over den diepen 
eerbied^ die het mensche-
lijke verstand Gode ver
schuldigd is, een werk, dat 

.zeer op prijs wordt gesteld 
en mede in het Nederduitsch 
is uitgegeven , Amsterdam, 
in S.v0 — 10.° Verzameling 
van schriften, over de uit
nemendheid der godgeleerd
heid, met de natuurlijke 
wijsbegeerte vergeleken. De 
schrijver waardeert de laat
ste slechts in zoo verre als 
zij betrekking tot den gods
dienst heeft. — 11.° Onder-
Zoek wegens de eindoorzaak 

' der natuurlijke dingen, Am
sterdam, 1688 , in 8.vo -L-\ 
12.° Uitnemendheid der God
delijke liefde, in 12.°, bei
de laatste in het Neder duitsch 
vertaald. Hij overleed te 
I/onden in 1691. Alles was 
eenvoudig bij hem, en met 
het karakter van den waren 
•wiisgeer strookende. Hij was 
vol openhartigheid, welle
vendheid en zachtheid. Hoe
wel vrij van alle. beüzelin-
gen, waarvan de menschen 
belangrijke zaken hebben ge-' 

maakt, nam hij echter de 
welvoegelijkheidin acht. Hij 
wist noch te liegen noch te 
vermommen,, maar wel te 
zwijgen, en oordeelde zeer 
gezond over , menschen en 
zaken, ook verliet hij het 
hof zeer vroegtijdig. Zijne 
denkbeelden over de midde
len om het menscheli]ke ge
slacht beter en gelukkiger 
te maken, waren zeer uit
gebreid; maar de uitvoering 
der gezondste, denkbeelden 
is altijd zeer moeijelijk. Men 
is aan BoYiE de naauwkeu-
rige kennis verschuldigd van 
de inzuiging der lucht inde 
verkalkingen en verbrandin
gen, en van de vermeerder
de zuiverste metaal kalken, 
en hij is de eerste gids«» 
voorganger van MAYOU) »**. 
MS, CAVENDISH en PRIBSJ" 
LEÏ geweest. Hij beoefen* 
de oostersche talen en wf" 
namelijk het hebreeën». 
om de waarheden deS'Ctotë" • 
telijken godsdienstes des te 
beter te bewijzen; hij «jer(* 
in . zijne nasporingen «00 

POCOKE, HYBE, CMRKE en 
andere beroemde godgeleer
den van zijnen tijd geB» 
pen, 'en zorgde, dat er o 
penbare lessen voor dien 
zelfden godsdienst gegeven 

werden. 
i* 

BOYLE (RUTèEB), ^ 
van Orrery, • *»°efle* ^ 
den voorgaande, ^m&x. 
Lismore, m IW1 fLpenei» 
De loopbaan dar ^ ^ 
ingeslagen zijnde, «* 
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onder CRQMWEI. tegen KAREI. 
I.j en na den dood van den 
overweldiger, verdedigde hij 
de zaak vanKAREJcH. Zoo-

• dra die koning op den troon 
was, gaf hij hem eenen post 
van raadsheer in zijnen ge-
heim-raad van Engeland en 
Ierland. Hij overleed in 
1679, als een W n , die wel 
een snediger, maar niet. zoo 
bondigen geest als zijn broe
der bezat, en die minder 
danRoBERT, een vriend der 
deugd, der opregtheid en 
des godsdienstes was. Men 
heeft van hem verscheidene 

1 dichterlijke en prozaïsche 
wérken, die in het Engelsen 
wel geschreven zijn, te we
ten: 1.° PARTSÊXICE , een 
roman 3 dl." in 4. t0 en in 
fol,, welke men heeft ver
geleken met die van SCUBÉRI 
en CAWRENÈDE. — 2.° Ge
schiedenis van HENDRIK V. 
~ 3.° De zwarte Prins; 
(MUSTAPHA; TRWBCON; treur
spelen, die in den tijd toe
gejuicht werden. — 4.° De 
krijgskunst enz. •—• 5.°,Ver-
Zameling van siaatslrieven 
door BOYLE met zijn leven 

'• door THOMAS MORICE in het 
licht gegeven, Londen, 
1743, in fol. 

BOYLE (KAREL) , kleinzoon 
van den voorgaande, en, 
even als hij, Graaf van Or-
rery, in 1676 geboren, een 
kweekeling van doctor AT-, 
ÏERBURY, werd in 1722 in 
den Tower yan Londen op-

Q 

gesloten. Men beschuldig
de hem in zamenzweringen 

I. tegen den staat te zijn ge
treden ; doch nooit heeft men 
hem zulks kunnen bewijzen. 
Hij overleed in 1731 aan ee-
ne kwijnende ziekte, waar
mede hij in de gevangenis 
was behebt geworden. Het 
sterrekundig werktuig Or-
rery genaamd, is door hem 
uitgevonden, het is een zeec 
zamengesteld planetarium, 
waardoor men al de hemel-
bewegingen op eenmaal ziet; 
Jietzelve is zeer kostbaar. 
BRISSON, in zijn Natuurkun
dig Woordenboek, zegt, dat 
het planetarium van NOL-
IET , om deszelfs meerdere 
eenvoudigheid, vérkieslijkec 
is. Nog heeft men van hem 
eene Latijnsche Vertaling 
der brieven van PHALARIS", 
met aanteekeningen, in 8.°» 
1695; een Blijspel, Dicht-, 
stukken en Redevoeringen» 

BOYÏ,E (JOANNES) , graaf 
van Corch en Orrery, zoon. 
van den voorgaande, werd; 
den 2 Januari) 1707 gebo
ren , was lid der koninklij
ke maatschappij van Londen 9 
en vond, volgens het voor
beeld zijner voorouders, zij
ne voornaamste geneugten, in 
de beoefening der schoone 
letteren; hij reisde door Ita
lië alwaar hij lang vertoef
de, en overleed den 16 No
vember 1762, na twee ma
len gehuwd te zijn geweest. 
Er bestaat van hem: l." 
2 
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Eene Vertaling in het En-
gelsch der brieven van P M -
NIUS , niet '̂ jjn leven en aan
merkingen , 1751, 2 dl." in 
4.to _ 2,° dieven over 
Italië. — 3.° Geschied- en 
Letterkundige Brieven over 
liet Leven panSiFlFT, 1753, 
in ]2.wo Hij heeft ook aan 
verschillende tijdschriften 
gewerkt. 

BoYiiESVE (STEPHANÜS), rid
der, schout van Parijs,on
der de regering van den hei
ligen LooDEWiJK, regelde de 
burgerlijke regering diörëtad. 
De belastingen op de eetwa
ren waren verschrikkelijk 
hoog: tot op he'in was de post 
van schout verkocht gewor
den; degene, die denzelven 
kochtëa, stelden zich door 
kneyeïarijen en divang in den 
handel, voor den koopprijs 
schadeloos. BOYSI.ESVB voor
zag in deze beide misbrui
ken. Hij verdeelde vervol
gens de kooplieden en hand
werkers in verschillende gil
den .5 gaf hun voorschriften 
M reglementen, waarin zoo 
vele billijkheid en wijsheid 
doorstraalde, dat men er 
zich sedert dien tijd van be
diend heeft, om er de oude 
gilden haar te besturen of 
èr, nieuwe naar opterigten. 
Hij was niet mindèrT)ezorgd 
offt voor de openbare veilig
heid te waken , en diegene 
te straffen, welke dezelve 
mogfen storen. Dit voor
beeld' der overheidspersonen 
overleed in 1269. I 

BÖYNGHA. —-: Zie BONGA* 

BÓYRON. — Zie BARON. 

BOYSE (SAMUEt,), een En* 
gelschman, in 1708, met 
eenen dichterlijken geest ge
boren , die hem vrienden ver
schafte; maar wel verre, 
dat deze vrienden zijne ME
CENASSEN zouden zijn, aten 
z'.ï z iJn g°ed op, enbragten 
hem tot eene groote armoe* 
de , |n welke hij in 1749 
overleed, en vit liefdadig
heid begraven werd. De Ver
zameling zijner gedichten 
moest uit zes deelen bestaan; 
twee derzelve zijn slechts in 
het licht verschenen. Zijn 
gedicht Over de' Godheid & 
verscheidehe malen hërflrnW' 
Eene cfer goede uitgaven is 
die van 1752, in 8.vo De 
Ode , welke hij in 1743 o? 
den slag van Dettingefi >'tt 

het licht-deed verscMne.n: 

Be Zegepraal van AIÏÏ0® 
genoemd, wordt zeer op prfls 

gesteld. Nog heeft men van 
hem; Geschiedenis der over-
eenhqmsten van Europa, 
van 4en ÏBpaanscïten oorlog 
in 173ÖL, tot aan den op 
stand in Schotland inM^i 
1747, 2 dl." in 8.*> -
Zijn vader, JOZEF BOYSE» 
een Engelsen predikant, m6t 

tot de heerschende Kerk*8* 
h o o r e n d e , i n ï 6 6 0 5 t e ^ f ' 
in YorchMre geb«w?',fl"' 
in 1728 overleden, heeftd°^ 
zijne Leerreden, *n *. ' 
in fol. in het lichtg^ven, 
veel roem verworven* 

http://Boysi.es
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-BoysEtf (PETRUS ADOLF) , 
jeen .kundig Luthersche god
geleerde, den 15 'November 
1690 te Ascherïeben;, in het 
vorstendom Anhalt geboren, 
volbragt zijne regts- en god
geleerde; studiën , aan de uni
versiteiten van Witlemberg 
en Ealie. Hij vestigde zich 
te Hdlberstadt, alwaar hij 
verschillende kerkelijke be
dieningen waarnam. Hij Was 
een bekwaam godgeleerde, 
en zeejc ervaren-in, de ge
schiedenis en gewijde let
terkunde. De volgende Wer
ken heeft hij in het licht 
gegeven : 1.°' Disputatio de 
Jksiarchis ad act. caput 19. 
#é 31* — 2.° Programmata 
duo de Herode Bcripïuree 
interprete. — 3.° Disser
tatie de legione fulminairi-
ce. *— 4.? Dissertatio de co-
dice grmco et consilio quo 
usus est MAÉTtms Lv^HE' 
RUS in interpretatione ger-
Ifianica Novi-Testmmenti. — 
5.p PhmdrifubularumJEso-
pjarum Ubri quatfior: notis 
iffliistratce. — 6° Ristoria 
MtCBAELtS &ERVETI. — 
7y° De veris èruditis quise-
ro ad ïitteras admissi mag-
nos in studiis fecerunl pro-
gressus. — Deze bekwame 
man overleed t& Halbersiadt, 
dëa 12 Januarij 1743. 

BoysEN (FREDEEIK EBER-
HART) ,. Zoon van den voor
gaande , den 7 April 1720, 
te Hallerstadt geboren, om
helsde hetzelfde beroep als 

1 zijn vader, en vond in'heitt 
eenen zorgvuldigen meeste», 
die niets verzuimde, om hem 
bekwaam te maken, om het
zelve met roem te kunnen 
uitoefenen. Een bekwaam 
Godgeleerde en een schran
der letterkundige zijnde, 
liet hij werken na , welke 
bewijzen, dat er noch aan zijn 
onderwijs, noch aan zijne stu
diën iets ontbroken heeft. 
Men heeft van:hem: l°.Mo-, 
numenta inediia rerum ger-
itianicarwm j proecipue mag-, 
deburgicartm et halbersiar 
densiuniy Leïpzig en Qued-
linburg, 1761, in 4,l° — 
2." Godgeleerde Brieven, in 
het Hoogduitsch, 2 dl.1} —* 
3.° Verïdlitig in het Hoog-
duifsch van den Koran met 
aanteekeningen, Halle 1773, 

'm 4 . t 0 , 2.e uitgave, 1775 — 
1776, zelfde formaat* — 4.pr 
Aïgeméene. Geschiedenis, r— 
Oude Geschiedenis, ÏO dï,tt 

H#Ue 1767—1772, in S.vo 
— 5.° Brieven aan Gr^EHt* 
Frankfort, 1772, in 8.v° —. 
6.° Zijne eigene ILevensbe-

l scïifijving enz. Hij • over-: 
leed den 4Juni) 1300. 

BOZE (CLAÜOTUS GROS DE) , 
werd in 1680, te Lyon,. 
van ouders geboren, die zij
ne natuurlijke talenten, dooa 
eéne uitmuntende opvoeding 
tot volmaaktheid bragten» 
Hij wijdde zich in den be? 
ginne aan de regtsgeleerd-
heid foe; maar de oudheden 
en de gedenkpenningen, hiel? 

» 3 ' -.'". '. 
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den hem Weldra bijna uit
sluitend, bezig. De kanse
lier DE PoNTCHARTRAIN , de 
AbtBiGNON, VAIMIANT , HAR-
BOUIN, beminden hem als 
eenen diepzinnigen en be-
minrtelijken geleerde. Eeni-
ge schrandere verhandelin
gen , over gedenkpenningen 
en andere gedenkteekenen 
openden hem in 1705, de 
fleur der akademie van op
schriften en schoone lette
nen. Hij werd aangenomen 
onder den titel van kvveeke-
l ing, en in het volgende jaar 
werd hij de blijvende se
cretaris. De Fransche aka
demie nam hem in 1715 als 
lid aan. Het opzigt over het 
kabinet van. gedenkpennin
gen des konings werd hem 
in U19 toevertrouwd. In 
het volgende jaar vertrok hij 
Maar Rolland, met oogmerk, 
om de schatten, welke men 
in zijne handen hadgesteldj 
te vermeerderen. In Parijs 
teruggekeerd, wijdde hij zij
nen geheelen tijd, aan de 
akademie der schoone lette» 
ren en aan het kabinet van 
gedenkpenningen toe. In 1745 
werd hem, gedurende de 
ziekte van den Heer MA-
Boinc, het opzigt over den 
boekhandel opgedragen. Drie 
jaren vroeger had hij den 
post van secretaris bij de 
akademie van schoone letter 
*en nedergelegd. Dit ge
n s c h a p verloor hem ge-
C i r V I , d e n lOSeptem-
W l n-'. ^ P e e r hij over 
*eea. H,J was even zn« »»». 1 even zoo ach-. 

tenswaardig door de zacht
heid zijner zeden als door 
zijne kunde. Men vond in 
hem niets van die ruwheid 
des karakters, welke men 
somtijds in de geleerden aan
treft. Men heeft van hem 
verscheidene werken; I.°De 
Uitgave der 15 eerste dee-
len van de Mémoires de l'a-
cadémie des inscriptiom et 
belles lettres (Gedenksdrif' 
ten van de akademie der 
opschriften en schoone let
teren). De Gesc/tied/iundige 
Lofreden, welke deze Ge
denkschriften versieren zijn 
afzonderlijk gedrukt, 2 dl." 
in 12.m°. Dezelve zijn met 
even zoo veel geest als be
valligheid geschreven. Hij 
is een lofredenaar zonèr 
lafheid en een geschiedschrij
ver zonder nutteloos gesnap» 
Men vindt er minder v«« 
die fijne trekken in, ff»81" . 
mede de Lofreden va» •F<WI" 
TENELIE als doorzaaid zfln» 
maar tvelligt meer sierlijk
heid en smaak. De eerste 
Lofreden zijn verre beneden ; 
de laatste; en het is op de- j 
ze voornamelijk, dat men 
de beoordeeling moet toepas- j 
sen, welke wij er van ge-
geven hebben. — 2." Ve I 
tweede Uitgave derPenninj;-
Historie vanLoDEWHKXIV' 
vervolgd tot aan den dood va» 
dien vorst, 1723, in »J* 
Hij gaf de teekeningen en 
de spreuken op van verse""" 
dene dezer fi•edenkpenninge^• 
- 3.° Hiifoire de 1'efPf' 
reur TMTMCUS (Geschiede* 
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denis van keizer TMTRICVS) , 
door gedenkpenningen opge
helderd.— 4.° Verschillen
de Verhandelingen, over de 
oude gedenkpenningen, groo
tendeels in de' gedenkschrif
ten der akademie van schoo-
ne letteren verspreid. Hij 
heeft de Catalogus zijner 
Bibliotheek, 1745, in fol. 
in het licht gegeven; dezelve 
was wel uitgekozen , en vol 
zeldzame en belangrijke boe
ken. Deze Catalogus wordt 
door de boekenkenners zeer 
gezocht en duur verkocht. 
Men heeft na zijnen dood 
eene andere in het licht ge
geven, Parp's 1753, ' in.Svo. 

JBoziüsofBozio (THOMAS), 
te Eugubio of Gubio in hei-
hertogdom Urbino geboren, 
priester van het Oratorium 
van Rome, bloeide in het 
begin der zeventiende eeuw, 
en legde zich voornamelijk 
Op de geschied«»i» toe. Men 
heeft van hem: \° De sig-
nis ecclesia, 1591. — 2.° 
De ruinis gentium et reg-
norum. — 3.° De anliquo 
et novoltalitë statu, tegen 
MACHUVEL. — 4.° De im
peria virtutum: — 5.° De 
robore bellico, enz. Hij 
werkte aan 10 boekdeelen , 
onder den titel van Annales 
aniiquitatum; maar hij had 
er pas twee in het licht ge
geven , toen de dood hem in 
1610 in eenen weinig gevor
derden ouderdom Wegmaai-
de, - i FBANCISCUS BOZJUS, 
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zijn broeder, mede een pries
ter van het Oratorium,, in 
1635 overleden, heeft ver
scheidene werken nagelaten, 
zoo als bvb. 1.° De tempo-
rali ecclesia monarchïas— 
2.° Annales mundi : — 3.° 
Vita beati PMTM ,enz. 

BRA (HENDRIK a) , een be
roemd geneesheer van zijnen 
tijd, werd den 25 Septem
ber 1555 te Dokkum, in 
Vrieslandgeboren. Hij vol-
bragt zijne eerste studiën te 
Scoten en te Worden, waar
na hij zich naar Keulen be-
gaf, alwaar hij twee jaren 

Vertoefde. Van daar begaf 
hij zich naar Bazel en van 
daar naar Weenen, ahyaar 
hij drie jaren bleef. Van 
Weenen keerde hij naar Ba-
zelterug, alwaar zich toen
maals de beroemde Hoogleer-
arèn in de geneeskundeTHE-
ODORÜS ZwiNGER, F E L I X 
PLATTER, H. PANTAÏ-ÉON en 
JOANNKS NlCQLAAS SXDPANUS 
of STOUPPA bevonden. Hij 
bleef aldaar niet lang, wijl 
huisselijke zaken, en de 
dood zijns vaders hem naar 
Dokkum terugriepen, alwaar 
hij zich eenige maanden op
hield , en vanwaar hij zich 
naar Mome begaf, om er den 
beroemden geneesheer ALEX-
ANBER TRAJANUS PETRONIDS 
te hooren. Hij verliet Eo~ 
me om de pest, die Italië 
gedurende de jaren 1577 en 
157S teisterde. De Italiaan-
sche hoogescholen dus slecht» 

4 
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tér loops hebbende kunnen 
bezoeken, begaf hij zich na 
vérloop van twe& jaren naar 
die van Frankrijk, en van 
daar naar Qenève * alwaar 
hij gedurende éenigé maan
den uitrustte, waarna hij 
zich voorde derde maal naar 
Bazel begaf, alwaar hij in 
1580, in den ouderdom van 
25 jaren tot doctor in de 

f èneeskunde werd bevorderd, 
•aarna keerde hij in zijn 

vaderland terug, en oefende 
gedurende twéé achtereen
volgende jaren té Leéieibar~ 
den de geneeskunde Uit. Vei% 
volgens werdhij^naarJKa^ei 
als stadsgeneesheer beroepen, 
•welken post hij acht jaren met 
roem Uitoefende, na verloop 
van welke hij in dezelfde 
hetrékldng te JOokkttm, zijne 
geboorteplaats, Werd aange
steld. Men heeft van hem: 
1« De Medicini» simplici-
iiis et facile parabilibus.— 
2.° Medicamentornm Hm-
pliciwm adversus Icterum, 
Hydropen et Calculwm Ca
talogus* —• 3.° Adversm 
Epilepsiam. —\4,° De Cu-
randisVenenis Hifi duo.—• 
5.° Descriptio stragis Dókr 
lioniidncê. -anno 1572. — 6.° 
Qiïastione» Medipë, et ea-
ruMeM resoïutiónes de fe-
tribus. — 7° Descriptio 
febris poptilaris', qu<& in 
Frisia atmis 1581 et 1582 j 
attquat IiominuM millia ab-
iumpsit. 

AST™ ^U.I,EMVAN), 
der beroemde zeehelden 

, een 
van I 

DoggerSbanh , werd den 10 
November 1732 te Werkho
ven in de provincie Utrecht 
geboren. Ruim twaalf jaren 
oud zijnde, ging hij teeds 
ter zee, en in 1745 werd hij 
aangesteld als Adelborst bij 
het Ed. Mög. Collegie ter 
Admiraliteit van Amsterdam, 
in 1748 tot Luitenant, in 
1756 tot Commandeur > en & 
1762, (op aanbeveling der 
Prinses DouariêrevanF«*w-
land) tot Kapitein. In zij
ne drie eerste posten heeft 
hij acht krijgstogten mede 
gemaakt, en daarna tot 1770 
vier reizen naar Oost-lndiè' 
en Sm» gedaan, en zulks 
tot zulk eene tevredenheid 
van de O. I . Compagnie en 
'sLands-Staten, dat hij ta 
1763, als Kommandeur der 
retoürvloot in het vaderland 
teruggekeerd, met eehén^"" 
den Gedenkpenning, ha/#«fl" 
de aan eene keten van het" 
zelfde metaal begiftigd wevo. 
Sedert 1771 voerde hij het 
bevel over drie Landsfregat-
ten. Met een derzelve,'.«£ 
Alarm genaamd, hernam hij 
in 1778 van de Engelschen 
het schip HIJLKE OBBES» 
van Ceudres komende, «n 

bragt hetzelve behouden te 
Texel binnen. In 1780 be
kwam hij het bevel over 
'sLands schip de Admiraal 
PltiT-UEM vto 54 stukke»; 
waarmede hij den 5 AHg" 
tus 1781 den beroemden vi 
van Doggersiank (Zie lt> 
MAN, KlNSBÉRGEN» v\a\A 
enz.) bewoonde. Onze l*w 
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had in dat gevecht hét Engel* 
sche driedekschip, de Prin
ses AuMLIA van 96 stukken 
tot zijne tegenpartij , welk 
schip, zoo ais men later uit 
Engeland vernam:, deerlijk 
gehavend, en de Kapitein van 
hetzelve, MACARTNY , ge
sneuveld AVHS. De Admiraal 
PIET-HEIN was niet min
der geteisterd, en te naau-
wernood het gevaar van zin
ken ontkomen; hebbende 
door de menigte grondscho-
ten verscheidene voeten wa
ters in het ruim gehad. Dan 
het voorzigtig en beraden 
bestuur des bevelhebbers be
hield het schip, door in het 
ruim de gevaarlijke plaatsen 
optezoeken, en de gaten te 
stoppen : hierdoor werd men 
eindelijk den toevloed van 
het indringende watermees-
teri en het schip in Texel 
behouden binnen gebragt. 
Gedurende het gevecht wa
ren er ruim negen haaémsè 
schoten gedaan; terwijl alles 
met ecne newonderenswaar-
dige bedaardheid en goede 
orde was afgèloopen, waar
aan men dus ook voorname
lijk het behoud van het volk 
moest toeschrijven, waarvan 
er slechts negen gedood en 
achttien gekwetst waren. 
Schoon VAN BRAAM een der 
kleinste liniescbepen com
mandeerde, heeft hij echter 
tegen een' van de grootste 
der vijanden geageerd, en 
wel met 27 stukken, tegen 
48 van oneindig zwaarder i 

kaliber* Zijne dapperheid in 
dien onvergetelijken slag te-» 
gen het trotsche Albion ten 
toon gespreid, is door de 
Nederlandsche Staten met 
eenen gouden gedenkpen
ning, en door den Stadhou
der met zijne bevordering van 
Schout bij Nacht beloond. 
Nog in hetzelfde jaar 1781 
werd hem het beveï opgedra
gen over een Smaldeel, be
stemd om de koopvaardijvloot 
naar dé Oostzee en de sche
pen van de O. I. G. om dé 
Noord te geleiden. Hij liet 
zijne vlag waaijen van het 
Schip dé Prinses FREDEMCA 
SoPBIA WILHELMINA, en 
liep den XI November te 
Texel in zee; doch de wind 
ging liggen en daar dezelve 
den volgenden dag tegenliep, 
Was hij genoodzaakt weder 
binnen te komen, en daar 
het jaargetijde nu te ver 
Verloopen was, zoo had deze 
togt geen voortgang. Het 
Commando der reede van 
Texel werd hem daarna op
gedragen van hetwelk hij 
zich nog langen tijd met 
lof gekweten heeft. 

BRACCESSCO DAGLT ORZt 
NOVI (JOANNES), te BreSciai 
geboren, Prioor der regulie
re Kanoniken, van den hei
ligen SEGONDUS, leefde in 
het midden der zestiende 
eeuw» en bevlijtigde zich 
voornamelijk op de schei
kundige wijsbegeerte. Hij 
schreef Commentariën op 
5 
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GEBER, en zijne verklarin
gen zijn niet verstaanbaar
der, dan de tekst van Ara
bische scheikundige. De 
meeste zijner werken zijn in 
het Latijn vertaald, en ko
men in het eerste deel der 
Scheikundige Bibliotheek 
van MANGET voor. 

BRACCI (De Abt DOMINI-
cus AUGÜSTINTJS) , den 11 
October 1717 te Florence 
geboren , alwaar ĥ j in 1792 
overleden is , was lid van de 
koninklijke maatschappij van 
oudheidkundigen t& Londen. 
Met het beste gevolg hield 
hij zich met de beoefening 
der oudheden bezig, en heeft 

i een werk geschreven, dat 
Zijner kunde tot veel eer ver
strekt. Hetzelve voert ten 
titel: Commentaria deanti-
quis sculptorihtis qai stiet 
nomina inciderunt in gem-
mis et cameis, ciitn pluri-
bus monuinenUs untiquitatis 
ineditis, '2 dl.11, in fol., 
het eerste te Florence, 17S4, 
het tweede 1786. BRACCI 
had een ige geschillen met 
WÏNOKEMIAN , die zijn leven 
met doornen bestrooiden. 

BRACCIO DE MONTONO (AN-
DREAS) , een ïtaliaansch veld
heer, te JPerosa in 1368, 
uit eene vermogende en adel
lijke familie dier stad, wel
ke den naam van FÖRTE-
BRACCI droeg, geboren. Hij 
verkoos de loopbaan der wa
penen, en reeds in den ou
derdom van achttien jaren, 

diende hij onder de beve
len van den graaf DE MON-
TEFELTRO, daarop ging hij 
zich onder den standaard van 
den beroemden FREVEMK 
BAREIANO , in de kunst des 
oorlogs volmaken, ging daar-
na achtereenvolgend in den 
dienst van verschillende 
vorsten, en verwierf eenen 
schitterenden roem. Na ver
scheidene' malen beproefd te 
hebben, om in zijn vader
land , waaruit zijne familie, 
benevens de geheele adel, 
door eene volksfactie verban
nen was, terug te keeren, 
kon hij zijn oogmerk eerst 
in 1416 ten uitvoer brengen. 
Hij sloeg het leger van KA-
REI, MALATESTAS , belegerde 
Perosa, kwam bij verdrag 
in die stad, van welke H 
tot heer werd uitgeroep^ J 
en die hem de grootste dien*' 
ten bewees in de oorloge"' 
welke hij verpligt W* te 

voeren. Hij had B-W® 
SFORZE tot tegenstrever; en 

overwon dien beroemden me
dedinger in 1419 bij Viterio-
Maar de fortuin keerde hem 
in 1424 bij het beleg vaa 
Aquila den rug toe; hij W 
een leger te bestrijden, dat 

daa 
ze-

viermalen grooter was 
het zijne, en deed de 
gepraal langen tijd wanfee -
baar zijnj eindelijk werd»9 
geslagen en ontving h jJ,f ^ 
scheidene wonden. u 

dezen tegenspoed m**^ 
gemaakt, weigerdt>Jjj déE 
voedsel en alle **!.•• 
kunst, zoodat *ij«e*onde"' 
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die in dén beginne niet doo-
delijk waren, ontstaken en 
hem in het graf sleepten. 

BRACCIOMNI DAIX'API 
(FRANCISCÜS) , een Italiaan-
sche dichter, in 1566 te 
Pistoia, uit eene adellijke 
familie geboren, was bijna 
40 jaren oud, toen hij, om 
een domheerschap te bezit
ten , waartoe hij in zijne 
geboortestad benoemd werd, 
den geestelijken staat om
helsde. De kardinaal MAF-
FFA' BARBERINI, wiens se
cretaris hij gedurende des-
Zelfs nunciatuur in Frank
rijk geweest was, onder den 
naam van URBANUS VIII. 
tot de pauselijke waardig
heid verheven zijnde, begaf 
BRACCIOLINI zich naar Rome 
naar den nieuwen Paus, die 
zelf de dichtkunde had be
oefend, de geletterden be
minde, en hem eene bijzon
dere genegenhelfi to»*p««g'. 
Hij plaatste hem als secre
taris bij zijnen broeder, den 
Kardinaal. ANTONIUS BARBE-
RINI. Na den dood van UR
BANUS "VIII. begaf BRACCIO-
jjiNï, zich naar Pistoia, en 
overleed aldaar, in 1645. 
Het was bij gelegenheid van 
een gedicht in 23 gezangen, 
hetwelk hij op de verkie
zing van dien Paus had ver
vaardigd, dat deze Opper
priester , om hem zijne te
vredenheid te bewijzen, wil
de , dat men hem den bij
naam van t>AM,'Api zoude 
«even, en dat hg in. zijn 
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wapen drie honigbijen zoude 
voeren, welke dat der BAR-
BERINI'S uitmaakten. Deze 
letterkundige heeft onder
scheiden stukken van ver
schillenden aard zamenge-
steld: 1.°: La croce riac-
quistata, Parijs , 1605 , in, 
12.m° ? een heldendicht in 
15 gezangen, hetwelk de 
Italianen geene zwarigheid 
maken onmiddellijk naast het 
Verlost Jeruzalem van TAS-
so te plaatsen. — 2-° Il 
scherno deglidei, een boer
tig heldendicht, Rome, 1626, 
in 12.mo , Waarin hij op eene 
zeer vernuftige wijze de Hei-
densche godheden in een 
belagchelijk licht plaatst. 
Dit waarlijk oorspronkelijke 
dichtstuk staat gelijk met 
de SeccMa rapita van TAS-
SONI.— 3.° Treur- enBlp-
spelen en Herderszangen. -— 
— 4.° VElezzione del papa 
UnnAXl in 23 gezangen, 
1628. — 5.° Rocelle, of de 
Belegering van laRochelle, 
in 20 gezangen. Bij Müz-
ZÜCHELLI vindt men de vol
ledige lijst van al zijne wer
ken opgegeven. BRACCIOMM: 
oefende zich ook in het Her
dicht , en in den boertigen 
smaak, waaraan BERM zij
nen naam heeft gegeven; 
maar deze laatste werken 
zijn Jzeer gering. De schrij -
ver, die zeer op het geld 
was gesteld, werkte meest
al met overijling. 

BRACCiOMNjf —i JZiePoG-
ÉKO, 

i 
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BRACEM-I (JACOBUS) » om
trent het einde der veertien
de eeuw te Sarzana, eene 
kleine Toskaansche stad ge
boren » kanselier van Genua, 
in 1460 overleden, heeft 
eenige werken in handschrift 
nagelaten , waarvan het voor
naamste is eene Geschiede
nis van den oorlog, welken 
de Genuezen niet roem heb
ben gevoerd, tegen ALFON-
sus V . , koning van Spmje. 
Deze geschiedenis begint 
met het jaar 1412, en ein
digt met 1444, zoodat de 

, schrijver enkel over gebeur
tenissen spreekt, waarvan 
hij getuige was geweest. 
Dezelve werd te Milane in 
1477 , in S.vo onder dezen 
titel gedrukt: 1)e bello Ms-
panico Ubri f. Vergelijk 
den stijl dërzelve met dien 
van de Commentarïën van 
GESAR, welke BRACEIXI tot 
voorbeeld had genomen, 

B R A C H E T DE IA MlMiE-
TlERE. — Z i e MlLLETIÈRE. 

BRACHMANN (EOUISA CARO-
MNA) , den 9 Februarij 1777, 
te Roc/tlitz geboren, alwaar 
haar vader, wiens beschaaf
de geest het eerst op zijne 
dochter werkte, kreits-'se-
cretaris was, toonde reeds 
vroegtijdig haren aanleg tot 
de dichtkunde. In Weis» 
zenfefo, wervvaarfs haarva
der in 1787 Was verplaatst 
geworden, geraakte zij in 
kennis met den dichter Nb-
VAMS, door wien zij tothet 

verhevene opgewekt en' be« 
zield werd. Door NOVAIIS 
aan SCHIM-ER. aanbevolen, 
trad zij onder den naam van 
LOUISE, het eerst in den 
Muzenalmanak van SCHUW 
USR voor 1799 als dichteres 
op. Sedert 1803 leefde zij 
na den dood hater ouders, 
eerst in Jena,, daarna te 
Weiszenfels i zich meestal 
met letterkundigen arbeid 
bezig houdende- Het pu
bliek won daardoor wel ee
nige goede schriften, doch 
die echter niet dan al te 
menigwerf door zvvakke_en 
onbepaalde dingen werden 
opgevuld. Door de harts-
togt,' om gelukkig te zm, 
gekweld, en menigwerfm 
hare hoop bedrogen y maakte 
zij zelve een einde aan «aar 
leven, door zich den 17 Sep
tember 1822, bij een bezfltf 
in Hxlle, in de Baak® 
storten. Men zie hare le
vensbeschrijving in het eer
ste deel harer Auserlesetien 
J)ichtungen, doof den Hoog
leeraar SCHÜTZ, Leiptigf 
1824. 

BRACKET(JOSÜE),voorzit
ter der geneeskundige maat
schappij van New-Hamps-
Ure j te Greenland, m U&* 
geboren. , Hij beoefende m 
den beginne de godgeleerd
heid, en begon te prediken* 
maar zijne zwakte. go«"fl 

hèid bewoog h e m * f f ' 
om Zich op de beoefej»"? 
dér geneeskunde toe™ .V 
gen. Hij onderschei **& 
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door zijnen ijver in de zaak 
der Amerikaansche onaf han-
fcelijkheid, en werd gedu
rende de omwenteling lid van 
de veiligheids - commissie. 
Na een leven aan de uitoe
fening aller deugden toege
wijd, overleed hij te Pprts-
moytk, den 17 Julg 1802. 

BRACTÖN (HENDRIK: DE) » 
eeh Èngelsche ' regtsgeleer-
dè , werd door - HÊNDRiK!II. 
in 1244, onder de van plaats 
veranderende regters • ge
plaatst. Hij heeft eene ver
handeling nagelaten; De 
consuetudinibm Anglioe, 
Londen, 1569, in fol, en 
1640, in 4."> , zeer nuttig 
voor de geschiedenis van 
zijnen tijd. 

BRADDOCK (EDUARD) , maV 
joor-geiieraal en opperbevel
hebber der Èngelsche troepen 
in Amerika , kwam in Fe-
brnarij 1755 met twee regi
menten Ieren in Virginia, 
en ondernam om persoonlijk-
den togt tegen het fort Du-
quesne aan te voeren. Hij 
bereikte den 8 Juli] met 
twaalf honderd manschappen 
de Monongahéla ,= én den 
volgenden dag besloot hij 
het fort te berennen. Tè 
dien einde maakte hij des 
morgens reeds al zijne toe-
bereidselen. Drie honderd 
manschappen der geregelde 
Èngelsche troepen,° maakten 
zijne voorhoede uit.; Dezel
ve w;erd onverwacht, op ee-
fce« afstand van zeven mij

len van het fort, dóoreenen 
onzigtbaren, in het hoogé 
gras verborgen vijand aange
tast; Het geheele leger werd 
in verwarring gebragt; de 
dappere veldheer stelde alle 
pogingen in het werk, om 
zijne door een verschrikke
lijk vuur in wanorde gebragr 
te en verstrooide troepen 
weder bijeen ':te verzame
len ; doch al zijne moeite 
was vruchteloos. Ai zijne 
officieren te paard, behalve 
zijn generaal-adjudant, që 
veldheer WASHINGTON, wer-, 
den gedood, en hij zelf, na 
drie paarden onder zich ver
loren tè hebben, ontving 
eene doodelijke wonde. Het 
leger vlugtte naar het kamp 
Van Dunbar, dat omtrent 
Veertig mijlen verwijderd 
was, werwaarts BRADDOCK 
ook op eene draagbaar ver
voerd werd, en alwaar hij 
aan zijne wonden overleed. 

BRADFORD (JOANNES), een 
Anglikaansch predikant, te 
Manchester in het begin, 
der regering van HENDRIK 
VIII. geboren, werd eerst 
als secretaris gebruikt, bij 
eenen algemeenen Betaal
meester der Èngelsche le
gers'. Eene trouweloosheid, 
welke hij zich veroorloofd 
had , en die hij zich bitter 
verweet, hoewel zij geheim 
was gebleven en hij dezelve 
hersteld had, deed hem de
zen staat verlaten. Hij liet 
zijne aandacht vallen op den 
geestelijken staat, volbragt 
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zorgvuldig de studiën, wel
ke dezelve vorderde, en 
werd in 1550 in denzelven 
opgenomen. Kort daarna 
werd hij tot .Kapellaan van 
den Bisschop van Londen , 
en Kanonik van den heili
gen PAULUS benoemd. Met 
ijver en eene zeldzame be
gaafdheid wijdde hij zich 
vervolgens aan den predik-
dienst toe, waarin hii op 
eene uitstekende wijze slaag
de. Weldra werd hij onder 
al de Predikanten van hon
den het meeste gezocht. In 
1552 werd hij tot Kapellaan 
van EDUAKD VI. benoemd. 
Na den dood van dien vorst 
en de herstelling van den 
Catholijken Godsdienst, on
der de koningin MARIA , be
vond zich BRADPORD, der 
nieuwe-sekte toegedaan, wat 
men ook van zijne onschuld 
voorwendde, in een oproer 
betrokken, door eene leerre
de teweeg gebragt, waarin 
den Catholijken godsdienst 
werd aangerand. Hij werd 
door eene Commissie geoor
deeld en ter dood verwezen. 
De uitvoering van het vonnis 
Werd echter uitgesteld. Men 
jzegt zelfs, dat men hem "het 
behoud van het leven aan
bood , indien hij slechts wil
de beloven, zich te zullen 
onthouden, om de grondbe
ginselen van het Protestan-
tismus te prediken. Hij wei
gerde deze voorwaarde en ver
koos te sterven. Een moed, 
die eene betere zaak waardig 
was! Hij onderging de dood

straf den ."1 Julij 1555, te 
midden eener groote menigte 
volks. Hoewel hij de schrijver 
van verscheidene leerreden is, 
heeft men er echter slechts 
twee van hem in het licht 
gegeven: de eene over het 
Avondmaal, de andere over 
het Berouw. In 1554 zijn 
dezelve gezamenlijk gedrukt. 
Men heeft van hem Brieven 
en Verhandelingen geduren
de zijne gevangenschap aan 
verschillende personen ge-
rigt; Overwegingen, u«f>e" 
den en verscheidene ver
handelingen over godgeleer
de onderwerpen. Een groot 
aantal zijner handschriften 
worden in de bibliotheekvan 
Oxford bewaard. 

BRADPORD (SATMUÖI.), B'S" 
schop van Rochesler •> eetl 

geleerde Engelsche Prelaat, 
te honden geboren, *»'" 
bragt zijne studiën aan de 
Universiteit van ConétW' 
Eenige angstvalligheden over 
den afteleggen eed vertraag
den zijne komst tot den %&?\ 
telijkên staat. Hij verliet 
zelfs Engeland, met oog
merk om de geneeskunde te 
beoefenen. Toen na zü»e 

terugkomst, zijne angstval
ligheden uit den weg «aj» 
geruimd, ging hij tot-ÜJ 
geestelijken staat_ over,, « 
werd achtereenvolgend w .̂ 
verschillende beneficie" 
gunstigd. I n l 7 0 5 ^ i 
door I e Universie^ 
Caubridge * * * J - ^ 
nomen. In *'<*' 
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tot Bisschop van Carlisle 
benoemd, en eenige jaren 
later naar Rochester ver
plaatst, alwaar hij in 1731 
overleed. Mén heeft van hem 
Leerreden in het licht ge
geven. Meer is hij bekend 
als uitgever der werken van 
den Aartsbisschop TILLOT-

SON. 

- BRADFORT (WIMÜAM),' pro-
kureur- generaal der Verëe-
nigde Staten,* den 14 Sep
tember 1755 te Philadel-
pMa geboren, en den 25 
Augustus 1795 overleden, 
heeft gedichten vervaardigd, 
Welke in het Philadelphia 
magazines zijn in het licht 
gegeven, benevens eene ver
handeling ten titel voerende t 
In hoe verre kan de dood
straf in Pensijlvanie noo<-
dig zijn ? met aanteekenin-
gen verrijkt. Achter deze 
verhandeling voegde hij een 
verhaal over de gevangenis
sen van Pldladelphia, door 
CALEB LOWNES. De Veree-
nigde Staten hebben aan de
ze beide werken de verbe
teringen in het nieuwe cri
minele wetboek gemaakt, te 
danken. 

BRADIJSY (JABOBUS), een 
sterrekundigevan den koning 
van Engeland, werd in 1692 
te SMreiorn in het Graaf
schap Grlocester geboren. Tot 
den Geestelijken Staat be
stemd, verkreeg hij verschei
dene beneficiën, waarvan hij 
later weder afstand deed, öra 

zich enkel op dè beoefening 
der wiskunde toeteleggen. In 
1721 verving hij den beroem
den KEILL, op den sterrekun-
digen leerstoel van SAVIM,, 
te Oxford. In 1727 gaf hij 
zijne Bespiegeling over de 
afwijking van sterren in 
het licht, en meende in de
ze afwijking, eenen juisten 
maatstaf voor de snelheid 
des lichts te hebben gevon
den. Deze waarneming werd 
in den beginne niet alge
meen goedgekeurd; de be
rekeningen van ROMER en 
CASSINI waren hem niet gun
stig; tegenwoordig wordt 
dezelve als eene sterrekun-
dige waarheid aangenomen; 
maar het blijft altijd waar, 
dat dezelve op berekeningen 
en vooronderstellingen rust, 
waarvan de naauwfceurigheid 
niet genoeg kan bewezen 
worden. De aanmerking 
welke de beroemde GRAVE-
SANDE over dergelijke ont
dekkingen maakte, kan niet 
genoeg overwogen worden. 
Ejus conditionis res est9 
ut non detegatur nisi con-

ferendo computaiionem cum 
observationibus: v sed com-
putatio tabulas eum in fi-
nem constructas pro fun-
damento habet et kas satis 
accUratas esse ad qu&stio-
nem solvendam quis ajftr-
mabit? Elem. phys. 1632. 
— Toen BRABLEY den Heep 
HAIXEY, in den post van 
koninklijke sterrekundige, 
bij het Observatorium van 
Gtreenwich was opgevolgd, 
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zoo verkreeg hij van den 
koning eene jaarwedde van 
250 ponden sterlings, en 
eene gift van duizend pon
den sterlings, ter aanschaf* 
fing van nieuwe sterrekun* 
digë werktuigen. Door de
ze hulpmiddelen ondersteund, 
begon hij eene nieuwe reeks 
van waarnemingen, over al
le déelen der sterrekunde; 
Waarnemingen, die niet wei
nig hebben bijgedragen, om 
de maantafels tot dien trap 
van volkomenheid te bren
gen , waarin dezelve zich 
thans bevinden. De gedrukte 
Memóriën en Waarnemin
gen van BRADLEY , zijn niet 
de eenige zaken, waarmede 
hij de Sterrekunde verrijkt 
heeft; hij was zeer mede-
deelend. Zjjjne wijze," om 
de grondregels eener staart-
ster, door drie waarnemin
gen , zijn nieuwe regel voor 
de berekening der straalbre-
kihgen, hebben zich onder 
de sterreltundigen verspreid, 
zonder dat hij dezelve in 
het licht heeft gegeven. Hij 
liet zeer weinig drukken. 
Zijne zedigheid of nalatig
heid heeft ons van vele be
langrijke Memorien beroofd, 
welke • hij zou hébben kun
nen leveren. Hij overleed 
den 12 Julij 1762 te Chal-
ford in het graafschap Gr/tf-
cesler. Zijne inborst was 
gelijkvormig, zijn karakter 
zacht, zijn hart medelijdend 
en edelmoedig. Ofschoon 
hij wel sprak, was hij ech- „ 
ter van natuur tot dé stil- | 

zwijgendheid genegen. 

BRADLEY (RICHARD), hoog» 
leeraar der kruidkunde in 
het collegie van Cambridge 
tegen het einde der 17.e eeuw 
geboicen en in 1732 overle* 
den. Men heeft hem een 
groot aantal werken over de 
kruidkundige Physiologie, 
over de geneeskunde, 4e 
landbouwkunde, en bijnagod-
geleerde aanmerkingen over 
de verschillende levensgra
den, welke aan elk der we
zens zijn uitgedeeld, die de 
drie rijken der natuur uitma
ken, tfe danken.' Wij willes 
van dezelve aanhalen: 1. 
Planten succulent® decades 
"V., Londen 1739, in het 
Engelsch en Latijn, met SO 
platen. Dit is de beschrij
ving en de gedaante &er 

vetplanten. De uitvoering: 
der platen laat niets te 
wenschen over. — 2."MeU~ 
we nasporingen over «e 
kunst om te 'planten «» 
over den tuinarbeid, voor' 
afgegaan' door eenige ont
dekkingen over de beweging 
van het sap der boomen e» 
planten, en de voortbren
ging der planten, l>M%n' 
1717, in 8.vo, in het M' 
gelsch. Dit werk J J 
BRADLEY en zijn steb» 
werden zeer wel onthaald» 
ïn 1724 kwam er eene J** 
de uitgave vanJwteeg ' 
het lieft, waarbij ha * J « . 
bijzonderheden v°*8**ha\ei 
het aankweeken van ^ 
soort van boomen? f. 
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sieraad, dienen, Parijs, 1739, 
i n s.vo — 3.° Theplague of 
Marseilh considered, hon
den, \Tl\, in gvo, Hij be
weert dat alle pestachtige 
ziekten worden voortgebragt, 
door vergiftige insekten, 
welke door de lucht vervoerd 
worden. — 4.° Verhandeling 
over den landbouw, en den 
tuinarbeid, Londen, 1724, 
3 dl" ih 8 . v 0 , bij afleveringen. 
Dit is eene soort vant i jd
schrift , waarvan hij maan
delijks eene aflevering in het 
licht gaf; hij geeft in het
zelve allerlei arbeid op, wel
ke gedurende :die maand 
yerrigt moet worden. 

. BRADSIÏAW ( J O A N N E S ) , in 
15S6 , in het Graafschap 
J}erby geboren, was presi
dent van het opper-geregts-
hofv hetwelk liAUEi, I . ver
oordeelde om zijn hoofd op 
een schavot te vérliezen. 
Tot voorzit ter van •.Jtwt;paf 
lement benoemd, verleende 
men hem eene wacht tot vei
ligheid van zijnen persoon , 
eene huisvesting ih West-
munster , eene som van 5O0Ö 
ponden sterlings, met aan
merkelijke domeinen* Niet 
lang had; hij genot van deze 
belooningen, hij.verwijderde 
zich van het parlement, en 
overleed in de vergetelheid, 
een jaar na den protector, 

• BBABWARDIN (THOMAS)- , 
een Engelschman, bijge
naamd de diepzinnige Êeer-

aar, biechtvader vaiti koning 
EDUARD. I I I . , aartsbisschop 
van Kantelberg, overleed i a 
1318, 40 dagen na zijne zal
ving. Hij heeft verscheide
ne godgeleerde en natuur
kundige werken nagelaten;, 
maar hetgene, wat het mees
te gerucht heeft gemaakt, 
voert ten t i te l : De causa 
Bei contra pelagianos, Lon-; 
den, 1618, in fol. , waarin 
hij soms tot gevoelens schijnt 
overtehelleh, welke later 
door de Calvinisten gepre
dikt zijn; hij was echter 
slechts een gestrenge Tho-
mist» BRADWARDIN was oois 
een groote wiskunstenaar. 
Verscheidene zijner werken 
over deze wetenschap zijn, 
in het licht gegeven, zöö 
als : 1.° Geomelria specula-
tiva cm/i arithmetice spe-
culaiiva, 1495. — 2.° D& 
proportionibus, Parijs 1495., 
•— 3.° De qmdratura cir~ 
cuii. enz. ' 

BRADY (ROBERT) , een En-, 
gelsche geschiedschrijver en 
geneeskundige, in 1*643 in 
het graafschop Norfolk ge
boren , werd in 1670 tot be
waarder der handvesten van 
den Toren te Londen, en 
kort daarna tot Hoog] eeraar 
der geneeskunde te Cambrïd-
ge benoemd. Hij steldéidie 
Universiteit in de beide op--
eenvolgende parlementen, i n 
1681 en 1685 voor, was een 
der genéesheeren van JACÖ-
BÜS II . , en overleed in 1700. 

i 
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Men heeft van hem over de 
geneeskunde eenen brief aan 
doctor SVDENHAM gerïgt; 
maar'hij is veel beter be» 
tend als de schrijver eener 
volledige Geschiedenis van 
Engeland, Londen, 1685, 
en eener Verhandeling over 
deEngelsche burgten. BRA-
BY , door het hof beguns
tigd i verzwakte, om aan 
hetzelve te behagen de reg-
teh der natie, leidde de vrij
heden derzelve van de toe-
gevendhedèn der vorsten af, 
en trachtte te bewijzen, dat 
de koninklijke waardigheid 
in Engeland steeds erfelijk 
•was geweest. 

v BRADÏ (NICOLAAS), doctor 
ïn de Godgeleerdheid, en 
predikant in Engeland, in 
16594e Bandon, in het graaf
schap Cork , in Ierland ge
boren, toonde een groote 
voorstander der omwenteling-
te zijn, welke JACOBUS II. 
onttroonde, en WILLEMIII . , 
Prins van Oranje op den 
Engelschen troon plaatste. 
Hij overleed den 20 Mei 
1726, na op verschillende 
plaatsen als predikant ge
fungeerd, en eene vertaling 
ïn het Engelsen van den JE-' 
ane'isvan Vinèiuvs, en leer
leden, ih 3 dln in 8.v"o in 
het lichtte hebben gegeven. 
Hij is meer nog* bekend door 
eene nieuwe berijmde verta
ling der Psalmen, welke hij 
met doctor TATE ondernam, 
en waarvan men zich ïn de 
Angïikaansche kerk; alge

meen als kerkgezang bedient. , 

BRAGADINO (MARCUS AN-
TONIUS) , een. edele Veneti-
aan, ïn 1570, mét Bmw-
NI', landvoogd, van Fama-
gousla, Op het eiland Cty-
pnis, gaf deze stad, die 
door MUSTAPHA , een' Turkse» 
veldheer» belegerd werd, 
niet over, dan na zich tot , 
de uiterste ellende gebragt \ 
té zien.. Be KapitiilaHe 
was eervol, maar de Muzel
man Schond de voorwaarden 
derzeïve. Na in zyne te
genwoordigheid verscheide
ne officieren eti christenen 
te hebben doen ombrengen» 

•welke de stad verdedigd had
den , liet hij: BRAGADINO _den 
neus. en de oorén afsnijden» 
aan handen en voeten ge
bonden over het marktpWin 
slepen*, en daarop hnd 
villen. De barbaar lief 
vel na hetzelve te hebben , 
doen zouten met hooi vu"**1» f 
en plaatste.- hetzelve boven | 
aan zijne: hoofdgalei, oni «r 

langs (de kusten van EgUP<e 

ett Syrië mede te pronken. 
D E THOÜ zegt, dat MUSTA
PHA, BRAGADINO en de ove
rige christen-veldheeren en; | 
kei deed sterven, omdat zij 
de Turksche krijgsgevange
nen niet konden vertoonen, 
welke zij alle, zoodra Zij za* 
gen, Mk zij verpligt w g j 
van zich overtegeven, n*" 
doen onthalzen. V**?£l i 
echter niet zeer waarsW 

üjk ,rstm^XZ i 
met het verhaal «er " f 



B R A . 259 
gelijktijdige schrijvers.' 

BRAGANZA (don KONSTAN-
TIJN VAN), een Prins uit het 
koninklijke bloed van Por
tugal, legde reeds vroegtij
dig zoo vele bekwaamheid 
en dapperheid aan den dag, 
dat hij nog jong zijnde,met 
de waardigheid van onder
koning van Iftffe'è';óhder 'SE-
BASTIANÜS werd bekleed. Hij 
vertrok in 1557'vali Lissa
lon, maakte van zijn gezag 
met even* zoo vele gematigd
heid als onderscheiding ge-! 
brüik, deed zich nooit op 
zijne hooge geboorte iets voor-
Staan , deed de regtvaardig-
heid heerschen, én kroonde 
al zijne ondernemingen door 
den besten uitslag. Zijn on
der - koningschap, waarvan 
het bestuur met lof vermeld 
Werd, eindigdein 1561. Hij 
kwam in Portugal terug, aï-
waar hij kinderloos overleed. 

* BRAGANZA (Don JOANNES 
VAN) , hertog van Lafiëns, 
werd in 1719 te Lissabon 
gebojen. Hij was de zoon 
van Bon MicHAëii, broeder 
van JOANNES V. ,'ioning van 
Portugal ,1 en van de erfge
name van: hetigfoote huis 
van Avranclies., Als de 
jongste zijner familie werd 
hij reeds in zijne kindsch-
heid, door den koning zij
nen oom, tot den geestelij
ken staat bestemd, waarin 
de grootste eerposten voor 
hem bewaard Weven. Men 

R"2 

t liet hem zorgvuldig alle 
studiën volbrengen, die tot 

1 eene dergelijke bestemming 
vereïscht worden. Koning 
JOANNES V. liet hem voor
namelijk de kerkelijke ge
schiedenis van Portugal be
oefenen , waarna hij naar 
Coimbra werd gezonden , om 
in het Canonieke regt on
derwezen te worden. Den 
ouderdom, om~ tot priester 
gewijd te worden', bereikc 
hebbende, betuigde JOANNES 
VAN BRAGANZA , eenen,bui-
tengewonen tegenzin, ohi 
zich door geloften te ver
binden, en verklaarde geene 
neiging te gevoelen voor dea 
staat, welken men hem wil
de doen aannemen. De ko
ning had veel verdriet over 
dit besluit van zijnen neef, , 
maar daar hij hem niet, wil
de dwingen, liet hij hem, 
hoewel met tegenzin," " de 
vrijheid, om van levensstaiïfl 
te veranderen. JOANNKS VAN 
BRAGANZA, maakte vari de 
vergunning gebruik, welke * 
hem werd aangeboden , om 
in de wereld terugtékeeren, 
waarvan hi j , zoo door zij
nen geest en zijne ;talenten,' 
als door een innemend ge
laat ," de' bevalligheid uit
maakte , daar deze voorreg-
ten hem Van alle hofdames, 
deden najageil, en hem dik
werf zelfs onaangenaamheden1, 
op den hals haalden. Door 
zijne oude studiën had hij 
eenen grooten lust voor de 
letterkunde behouden, dis 
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bij, hem geen onvruchtbare 
lust was. Hij was verschei
dene talen meester, schreef 
met bevalligheid en onge
dwongenheid en maakte voor
al zeer goede verzen. Ee
nige hekelachtige trekken, 
moedwijliglijk in zijne wer
ken verspreid, en hem soms 
te midden der hoofdsche ge
zelschappen ontsnapt, bragten 
veel toe, om hem hij den 
koning van Portugal in on
genade te brengen," die zelfs 
aan zijne puntdichten niet 
altijd vreemd was geweest. 
Bezwaarlijk kon men hem 
daarenboven den opgang ver
geven, dien hij in alle aan
zienlijke gezelschappen der 
hoofdstad maakte. JOZEF I . 
zijnen vader JOANNES op den 
troon vervangen hebbende , 
gaf eenige bewijzen ' zijner 
gevoeligheid aan JOANNES VAN 
BRAG.YNZA , die niet steeds 
dé speelbal van den- haat 
van zijnen neef willende 
.zijn, de vrijheid verzocht 
om te reizen. Hij verkreeg 
dezelve ligtelijk, en begaf 
zich in de eerste plaats 
naar Engeland. Hij kwam 
in den kring van wat al er 
toenmaals geleerd opdat ei
land Was , won van alle met 
ivêlke hij verkeerde de 
vriendschap door zijn inne-
ïnen d karakter, en de ach-
iïng door zijhé uitgebreide 
kundigheden. De schepter 
der wetenschappen en der 
letterkunde was toenmaals' 
«iet in de handen van gods
dienstige, en voor de gezon- ; 

de leer', ijverende mannen, 
zoodat men, zonder vrees 
kan zeggen, dat deze ge
zelschappen htm meer nood
lottig dan nuttig waren; 
Alvorens Londen te verla
ten, werd hij als lid der ko
ninklijke Maatschappij aan
genomen , en . zeide bij die 
gelegenheid, dat 'dit de eer 
was , welke hem het meeste 
streelde, wijl het de eerste 
was, die hij enkel aan zie» 
zelven alleen te danken had.-
Hij vervolgde zijne reizen 
door Buitschland, diende 
in den zevenjarigen oorlog 
als vrijwilliger in het üos-
tenrijksche leger, en onder
scheidde zich in verschil
lende veldslagen. M*»" 
THEBESIA en JOZEF U« b,e" 
wonderden zijne dapperi«« 
en zijne goede hoedanig»e" 
den en lokten hem aan A«f 
hof van Weenen, alwaar «jj 
eenige jaren vertoefde, JM 
den dood van zijnen oudsten 
broeder moest hij bezit Be* 
men- van het. Hertogdom 1*' 
foëns; maar koning JOZEF ** 
verzette er. zich tegen. yaar 

hij zagVdat het wraakge
voel, des* konings POff'DieJ 
bedaard was, vervolgde W 
zijne reizen. ; Tweemalen-
doorkruiste ;hij Frankrijk* 
Ilatië en letterland ïW 
begaf zich naar Grief» 
land, Egypte en W» 
Aziël[om de bouwvallen^ 
oude gedeukteekenen » ^ 

den-ragen, e n J ^ f ^ e n j 
oude volken te oe* 
Lapland, Zwéde»> xu 
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en Denemarken zagen hem 
beurtelings hunnen bodem 
betreden. Hij reisde met 
een" waarnemend oog, en 
verzamelde alom het belang
rijkste, wat hij ontmoette. 
Na den dood Aran JOZEF I . 
opende MARIA I . , die hem 
opvolgde, voor JOANNES VAN 
BRAGANZA in Portugal een 
blljder vooruitzigt; hij keer
de naar zijn vaderland te
r u g ; nam bezit; Van het 
Hertogdom Lafoëns, en had 
in het bestuur eenen in
vloed, die niet altijd heil
zaam was. Geheel en al 
aan de schpone kunsten toe
gewijd , stichtte hij de ko
ninklijke akademie van we
tenschappen te Lissabon, en 
deed vooral zijn best , om 
dezelve op hechte en duur
zame grondslagen te vestigen. 
Gedurende vijfjaren droeg hij 
alleen de aanmerkelijke kos
ten , welke deze onderne
ming vereïschtó, '«ut 'fewigt 
het eindelijk zoo ver , dat 
zij in luister met alle der
gelijke instellingen kon wed
ijveren. Hij werd achter
eenvolgend opperbevelhebber 
des Portügeschen legers, en 
groot - meester van het ko
ninklijke huis. De Jesuiten 
hadden in hem eenen groo-
ten en vermogenden vijand, 
en hadden niets minder dan 
zich te beroemen, over de 
onregtvaardige-* handelwij
zen , en heimelijke listen , 
Welke hjj in het werk stel
de, om hunne vernietiging 

R 

te bevorderen. In 1801 Ont
trok hij zich geheel en al 
aan de openbare, zaken en 
wijdde zijne overige levens
dagen toe aan de volmaking 
zijner akademie, voor welke 
hij tot aan zijnen dood, die 
den 1 0 November 1806 plaats 
had, eene bijzondere geest
drift heeft behouden. 

BRAGEtONÖNE (CHRÏSTOFFEÜ 

BERNARDUS DE) , uit eene ou
de en adellijke familie ge
sproten, werd in 1688 s te 
Fdrij.9 geboren, en in het 
Collegie van LODEVVIÏK dew 
Groote toenmaals door de 
Jesuiten bestuurd. Hij vond 
aldaar bekwame meesters 
onder Welke hij snelle vor
deringen maakte» De oude 
talen, de letterkunde, de 
wijsbegeerte waren bijna ge-
lij ktij dig het voorwerp zij
ner oefeningen ; doch bij
zonder legde hij zich op de 
wiskunde toe , en alvorens 
het Collegie te verlaten, 
was hij in die wetenschap 
reeds zeer ervaren gewor
den. Zijne inborst was e rn- . 
s t i g , weinig legde hij zich 
op de vermaken van zijnen 
ouderdom toe , en men zegt, 
dat een zijner grootste ver
maken op de dagen van uit
spanning w a s , eenige uren 
met Pater MALEBRANCHE te 
kunnen doorbrengen , die 
met zulk eene geestgesteld» 
heid in eenen jongeling in
genomen , hem met zeer vele 
innemeqdheid onthaalde; In 
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den ouderdom van 23 jaren ̂  
werd PRAGELONGNE> als kwee-
ieling van, de akademie^ der, 
•wetenschappen aangenomen , 
en begon, geleerde memóriën 
aan dezelve voorteStelleri. 
In 1728 volgde hij bij de* 
zelve1 Pater REYNEAU van 
het Oratorium als vrij lid 
op." BKAGELONGNE had zich 
niet enkel bepaald tot de 
beoefening der natuurlijke 
wetenschappen; hij bad het 
Hebreeuwsch geleerd èn, was 
in de geschiedenis ervaren. 
Den geestelijken staat om
helsd en de priesterlijke 
wijding ontvangen hebben
de , deed een zijner oonlen, 
deken van het adellijke, ka
pittel van BHoude, hem tot 
grafebjk kanönik dier kerk 
benoemen. Kort daarna stond 
die zelfde oom hem zijn de-
kana&t en het prioorschap 
van Lusignan af. Deze 
verandering van staat hragi 
eene andere in de levens
wijze van den Abt $SRAGE-
Ï.PÏJGNE te weeg. 'Tot dus-. 
verre had hij vlijtig en ge
regel^ de akademïe bezocht. 
Zijne nieuwe verpligtingèn 
bepaalden hem té Briowle , 
en slechts zelden deed hij 
een,"' reisje naar Parijs, ge
durende hetwelke hij zijnen 
ouden yver aan den dag. 
legde, en zich gaarne met 
het onderzoek der memóriën 

•belastte, welke de akademie 
ontving. Op eene dezer rei
zen , om zaken, zijn kapit
tel betreffende, naar BH
oude teruggeroepen zijnde, 

overleed hij aldaar den 20 
Februari] 1744, Zijne be
minnelijke hoedanigheden, 
zijne zachte en , gezellige 
manieren; de bevalligheden 
van zijnen, geest en van zijn 
ondernöud, deden hem alom 
najagen; hij stond in vriend
schapsbetrekking met den 
JCardinaal DE . JPOLIGNAC , den 

[ Kanselielr D'AGUESSEAU , en 
de beroemdste mannen van 
zijnen tijd; de Hertogin DÜ 
MAINE' had hem in haren 
luisterrijken kring toegela* 
ten. Zijne lofrede werd m 
de akademie uitgesproken 
door GRAND WÏBAM, DE iJou-
CHÈ , en in 1746 in de: me
móriën dier Maatschappij 
opgenomen. Urn heeft van 
hem: 1.° Mémoire sur 1* 
quadrature descourles(\ef" 
handeling over de kwam" 
tuur der kromme Ujmnjt 
1711. '-— 2.°, Mxumen &* 
lignes du 4-me ordre (On
derzoek , der lijnen u% w® 
4.en rang) ,, een • werk 5 «

at 

ongelukkiglijk 'niet ten ein
de is. gebragt. Hij had eene 
Geschiedenis der, RonieW' 
sche Keizers onder handen, 
èn was reeds tot DECIÜS ge
vorderd, toen de dood hem 
verraste. 

' BBAGEI-ONGNE (EMEWCH)» 
uit het zelfde geslacht a» 
de voorgaande, werd' » 
deken van den H, *£»* 
NÜS van Tours te z i j»^, 
weest, Bisschop^ v a £ a r d i -
pon, en volgde den » 
naai »E RICHEM^ <*. d i e " 
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stoel ^p. '• Hij overleed in 
1645 j na van zijn Bisdom 
ten gunste van PETRUS DS 
NivEiiMs, Abt van Citeawx, 
afstand te hebben gedaan. 

BRAHÉ. — Zie Ticno-
BRAHÉ. 

BRAILMEE (PETRUS), een 
artsenijbereider te Lyon, 
droeg aan.-CiiAtrmüs DE GOUF» 
PIEK," graaf van Manie wier, 
grootwapendrager van Frank
rijk , in 1557, een belang
rijk werk óp. -ever de mis
slagen en^nwétendheden, der 
'artsen t tegen den schrijver 
onder eenen valschen naam 
eener verhandeling over mis*» 
slagen en bedriegerijen der 
arlsenijbereiders, verbloemd 
onder den naam .van LISET 
BENANCIO , eene kunstige let-
terverzettïng van SEBASTIEN 
CofciN, te Lyon gedrukt. 

BRAKEI. (JAN »*»),. eea 
Hollandsche zeeheld in 1618 
uit een oud, adellijkNeder
landsen geslacht geboren , 
ging in den ouderdom van 
22 jaren onder dienst. In 
1665 voerde hij een brander 
onder het smaideel van DE 
RUITER, de Oostindische 
retourvloot uit Bergen in 
Noorwegen afhalende; in 
hét Volgende jaar 1666 voer
de hij in den vierdaagschen 
zeeslag tegen de Engelschen 
van den 11 tot den 14 Junij 
het hrandschip Rotterdam, 
«net Kes stukken geschut en 
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een en dertig manschappen, 
gemonteerd, en later den' 
Brander 't bammertje Queék 
geheten, in het vijfde zee
gevecht , in het zelfde jaar 
op den 4 Augustus geleverd * 
in het heetst van den strijd 
bevond hij zich tusschen DE 
RUITER en MONK; het schip, 
waarover hij het bevel voer
de , werd in den grond ge
schoten en zonk, waarop 
VAN BRAKEI. onverschrokken 
met zijne sloep en zijn volk 
naar eenen Engelschen bran
der voer, die ongetwijfeld 
den admiraal VAN GENÏ1 zo« 
aangestoken hebben. Deze 
brander onzen zeeheld met 
zijn volk zoo stout ziende 
naderen, stak zich zei ven 
in den brand en vJugltemet 
'de zijnen in zijne sloep. 
Toen in het jaar 1667 de 
Nederlandsche vloot onder 
de bevelen van DË RUITER, 
VAN "GENT en C. BE W I T , 
de Teems opgezeild, en Chat* 
tam of Rochester genaderd 
was, vond zij aldaar zulk 
eenen sterken tegenstand, 
en zoo Veel, dat tot tègen-
weër diende, dat de onder
neming ten uiterste gewaagd 
scheen? vooreerst was ne 
rivier met gezonken© sche
pen als gestopt; ten tweede 
lagen er zeer zwaar gewa
pende schepen beneden het 
Kasteel Upnor,' in de derde 
plaats was de rivier, me* 
eene zware ijzeren keten, 
die over katrollen liep, afge
sloten. Doos üeze zwarig-
4 -' r °' 
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heden vonden de vlootvoog
den, die met'de. onderae-
jming belast Waren, het ge
raden , een' geruimen tijd 
jschutgevaarte te houden, zon
der dat er gelegenheid was, 
vérder aantedringen, daar 
de rivier te smal was , om 
meer dan een schip tegelijk 
binnen te laten. Kapitein 
TAN BRAKFX had den vorigen 
dag eenen misslag begaan , 
door .,'•• tegen het verbod, 
eenige matrozen aan land te 
zetten; waarop hij door den 
Ruwaard van Pulten in hech
tenis werd genomen. Om 
dezen misslag "te hoeten, en 
om schande te ontgaan, ter 
plaatse waar roem te beha
len was, bood hij , als een 
dapper man aan, met.'zijn 
«schip de Vrede, een slecht 
en ligrgewapend fregat, de 
andere die vóór hem lagen 
Voorbij te zeilen, en het 
eerst de Engelsche schepen 
aantekJampen. Nadat deze 
aanbieding aangenomen en 
hg pp zijn schip in vrijheid 
gesteld was, hield hij ook 
^vyoord, en zeilde met eene 
bewonderenswaardige snel
heid, zonder een schot te 
lossen over dè keten, door 
•het-,'-, ynur der vijandelijke 
schepen en batterijen heen, 
tot dat hij omtrent op een 
mnsketschot na den vijand 
genaderd was. Toen gaf hij 
' e t eerste Engelsche schip, 
oör-Taeo~-ver hij het berei

ken kon geheel en al de 
laag, klampte hetzelve aan 
boord, en maakte er zich 

in eenën oogenblik slechts 
met verlies van twee of drie 
manschappen meester van. 
Hij werd gevolgd door een' 
brander, door JAN DANIEMZ» 
gevoerd, die regt op de ke
ten aanzeilende, dezelve 
brak, het tweede oorlogs
schip in brand slak, en al-
zoo den weg voor de overi
ge baande. Öe roem, <joOï 
VAN BRAKEN, door dezencl^ 
dendaad, behaald, wischte 
niet.alleen den vorigen mis
slag uit j maar x>B Wiï ett 

de groote DE KUITER kwa
men hem begroeten. s'Lands 
staten schonken hem en zijn 
bootsvoik, behalve het;ver-; 
overde schip» eene som van 
twaalf duizend guldens ̂  daar 
enboven werd hij vereerd met 
eene gouden keten en eenen, 
gedenkpenning, ter «aa™6 

van twaajf honderdrguldeJis/ 
ook bekwam hij een ff1 

' grooter schip. Niet vWa. 
onverschrokken ging deze 

dappere zeeheld, in den zee
slag van den 6 Jutiij 167Z 

tegen de Engëlschen enFran* 
schen te werk, wanneer WJ 
het Jbevel over het sclup 
Groot-Eollandia voerde, en 
schoon hij eenigzins-buiw 
zijne ontvangene beveie 
ging, was echter zijne on̂  
derneming voorbeeldeioos. 
Hem was bevolen tegen 
Roode vlag te strijden; ^ 

in het begin Van het gev 
Spatte hij uit met eenen ^ ^ 
der, t e r ' r e g i e r f J ^ 

^ S i 5 ^ a u -
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vlag; op dezen zeilde h i j , 
zonder een schot te doen, 
regt aan, hoezeer ook MON-
TAGU aanhoudend vuurde, 
om hem het naderen te be
letten ; doch schoon VAN BRA-

v KEI/ veel volks verloor , 
wachtte hij echter met schie
ten , tot dat hij het-schip van 
MONTAGÜ the Royal James, 
' t welk al zijn geschut had 
gelost ,"• ter zijde lag, en zich 
daaraan vast maakte y~~ toen: 
gaf hij 'aan hetzelve, de volle 
laag met het süeuvelen van 
eene menigte mensfchen, en 
een ijsselijk geschreeuw van 
een nóg grooter aantal ge
kwetsten. Meer dan ander
half uur hield hij zich aan 
de vijandelijke kie! vast, en 
bragt MONTAGÜ zoo zeer in 
het naauw,, da t , hadde VAN 
BRAKEL , een Admiraalsvlag 
gevoerd, de Engelsche Ad
miraal , volgens rapport van 
..deszelfs luitenant, zich aan 
hem zoude overgegeven bust-
hen- MONTAGU zacht door 
liet versche volk, hetwelk 
hem met sloepen werd aan
gevoerd , VAN BRAKEL door 
enteren te bemagtigen; maar 
toen hij meester van het bo
vendeel van het schip w a s , 
verweerde de Nederlandsche 
held zich met de zijnen on
versaagd van ónderen, dan 
niettegenstaande alle betoon-
de dapperheid, werd zijn 
schip zoodanig doornageld, 
dat hij wand noch zeil kon 
roeren. MONTAGU har! ook 
200 wel zyn deel bekomen, 

dat toen hij meer schepen 
op het zijne zag af komen , 
zich van VAN BRAKELS schip 
deed losmaken, dat toen red
deloos henen dreef, waarop 
de Admiraal den brand in zijn, 
eigen schip deed steken; 
toen het aan het zinken was , 

I meende MONTAGU zich met 
zijnen zoon in eene sloep te 
bergen, dan door de menig
te volks, dat er. mede in
sprong verdronken zij beide. 
Kapitein AARSSEN sleepte het 
schip van VAN BRAKEL haar 
Zeeland. Onze ;held had in 
dezen strijd bijna honderd, 
en vijftig dooden en gekwet
sten bekomen , hij zèif was 
gewond, en werd met de 
zijnen tè Schoonhoven in be
zetting gelegd. In 1673» 
werd hem het schip de Voor-
zigtïgheid van 84 stukken, • 
met 337 matrozen en 143 
soldaten bemand, toever
trouwd. Den 24 Mei van. 
dat jaar bij het hoofd-eska
der, onder het bevel van den 
Luitenant-Admiraal DE R U I 
TER , geschaard, kweet hij 
zich niet minder dapper" in. 
den zeeslag van Schooneveïdy 
den 7 Juni j ; en in den daar-
ópvolgenden slag zag men 
weder den zelfden hel<U' Hij 
hield zich met EWIJK en 
jonkheeE • JAN VAN GELDER , 
gestadig voor den Admiraal, 
doch werd zoo reddeloos ger, 
schoten, dat hij ter herstel-r, 
ling van zijn schip eenigzins 
moest deinzen; dit deed hij 
zoo gelnkkiglyk, dat hy den 
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19 daaropvolgende, onder be
vel van den schoufc«bij-nacht 
DE HAAN , benevens elf an-
der& oorlogsschepen, . twee 
branders en vier adviesjag-
ten, ihet bekwame mannen 
voorzien, naar de rivier van. 
honden gezonden w.erd» om 
door het opzenden Ivan, ad? 
viesjagten in geraejderjivier, 
de gesteldheid der vijande
lijke vloot nader te onder* 
zoeken , en voornamelijk om 
met de daadte doen blijken 
dat de Nederlandsche vloot 
nog in staat was , en i e t 
volk moeds genoeg had, ojn: 
zich met zulk eene kleine 
magt op de vijandelijke kust 

. te vertoonen. Den" 21 Au
gustus daaropvolgende legde 
Hijw andermaal .dergelijke be
wijzen van dapperhaid aan 
den dag, houdende zich in 
het heetst van het gevecht 
naast DE RUITER ; waardoor 
zijn schip zoodanig geteis-, 
terd werd, dat het met de 
schepen van den Luitenant -
Admiraal TROMP , den schout-
hij-nacht DE HAAN , . .en dea 
kapitein DE JONG ; ter üèr*. 
«gelling naar Gaats moest 
opgezonden worden. Nadat 
de vrede gesloten was» be
dienden 's Lands staten zich 
van VAN BuAEEii % een' 
kruistogt naar de. Middel* 
landsche zee tegen: dè Bar
barij sche roovers. Na dien 
tijcL werd bij , door het col-
legie ter admiraliteit op de 
Maas tot schout - bij - nacht 
aangesteld. In 1680 heeft 
hy den togt van Prins Wu> 

LEM Hl;"bijgewoond, otidei 
zich hebbende het schip DE 
MAAS, van 68 stukken. Tien 
jaren later trof dezen dap
peren/zeeheld het lot vaa 
meer an dere helden, want 
op den 10 Julij 1690, tegen 
de-Fransehe zeemagt, onder 
bevel van den graaf DBTOUR-
VMUG slaande werd hij door
schoten. Zijn lijk werd te 
Botlerdam in de Bint m-
rensjterk begraven, T

a™aa* 
> men hem éene grafzerk heelt 
opgerigt met het volgende 
opschrift; 

HIER RUST DE HEER JOBM 
VAX BEAXEL, SCHOOT-BH-
NACHT: ...VAN HÓBÏASD-.J. 
WESTVRIESLAND , ;GESCHOOTEN 
IN DE BATTAME TEGEN.BE 
F R A N S C H E KONINGSVLOOT, S>W 

10 JtiiH 1690. 

Boven hetzelve ziet men# 
ne beeldtenïs, zijnde &* 
borststuk van wit nia«ïj 
rondom met eenen lauvV"" 
krans versierd , en met net 
wapen van koning Wö*®11» 
van OroQt-BrManrie * 
boven f prijkende behalve m<* 
een Latijnsch opschrift OOK 
met het volgende JNe^r 

duitschevers1: 

Door ketens, donder, l°ot e" 
T t a a l en blixem stralen. 
Te vliegen, en een rooi W 

vijahdV grond tejaale^, 
,Was BRAKIJI/S werk, fc 

triomf rukte u>t de" d l i ert 
Zijn naam en kr . ,g«S d > 

zijn Graf en vaaen* 
BRAKENBURG 

(KBINIBR)' 
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een I^ederlandsche schilder, 
in 1649 te Haarlem geboren, 
was een leerling van MOM-» 
MERS. Naar de wijze van 
OSTADE, , legde hij zich voor- * 
namelijk toe, om gezelschap
pen van burgers en boeren; 
VQortestellen, die zich ver-* 
lustigden en welke steeds | 
zeer duur verkocht werden. 
Hij Avon veel 'geld> nmaH 
door zij ongehondene levens
wijze,,wist hij hetzélveook' 
wél aan den man te brengen. 
Hij beoefende ook eeïiigzins? 
de,dichtkupde, doch in de; 
laatste jaren zijns levens ge
heel eh al aan de dronken
schap overgegeven , overleed: 
hij in Vriesland, onbekend 
in welk jaar. 

BftALiON (FieotiAs)^, werd 
te. Chars ïn Ie ¥eocin-'Fran-\ 
gaisgeboren , en begaf zich 
in 1619 onder het Oratori
um. In 1625 vertrok hij naar" 
Ropie , eene rein , Welke-Hü , 
volgens sommigen, uit gods-* 
vruqht ondernam, maar die; 
als* dezelve" dezen beweeg
grond had j denzelfden niet 
alleen heeft gehad , wijl pa
ter BUAMON zïcE vijftien ja-: 
i-én in die stad* opgehouden, 
heeft, en er 'verscheidene.; 
werken schreef.; Men kan 
dus vooronderstellen ,- dat er 
zich bij den godsdïenstigen 
beweeggrond een andere,' 
heeft gevoegd, en dat wel--
ligt zjjn" oogmerk was, om 
in de bibliotheken dier stad, 
bouwstoffen te verzamelen 
voor de werken > welke hij 

voornemens was te schrijven. 
Men heeft van hem: 1 .o Aan-
ieekeningen van den kardi
naal DE BERULLE op. de 
heilige 3IAGDALEWA; 1640* 
in liJmo.+T- 2.° Vite de'san-
ti, faecolte dal padre PXJB-
TRO RfEADTNElRA e dfl, al-
cnni, altri antorie, 1638, 
in 8V°. Deze beide werken, 
'werden te Rome geschreven. • 
' i en uitgegeven. - - 3. ° heten 
•van dem heiligefi JV-ïcohAAs:^ 
ÏMiseèop^an Mij-ra;, Parijs, 
16Ï6,-nade terugkomst vani 

•;Pater, BRAHON. -r?.4.t°Pal!itim>, 
{arAMepiscopale ; accedmiet 
primum prodéunt ritiis et 
fofflia• henedictionis '.ipsius, 
eipqiitiqm manuscript^ H*: I 
llioiliecïe yaticance, Parijs, ', 
1648i ih 8.vo, aan denkar->; 

idinaal; IKANCISCÜS BARBERI-
NI, den neef van ÜRBANUS 
Vlïï. opgedragen. J I n y de 
voorrede Avordt er gehandeld 
deSacris indumentis. Dom: 
BtiiNART heeft over hetzelf- ..„. 
de onderwerp, eene verhan-

„deJing'. geschreven, welke 
;ten titel voert: DisquisiU» 
historica de pallia, waartoe 
hem het werk van : .pater 

:.;BiutiioN . öiet nutteloos : is 
:;gewèest.«— .5.°- De- vzeld-.-
zuamhe'den van het C/iristv-t ' 

1 lyke.en van hetEeidensche 
Reftw:, Parijs, 1655, 2 dl» 

.inS.v? 1659, 3 dln. ^ - 6.° 
Ceremoniale canonicorum, 
enz. waarin er over de ge
bruiken en te Rome bij de 

; diensten gewone plegtïghe-
den gehandeld wordt. — 7.° 
De kapel mn horette of de 
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geschiedenis van-ftëtheilige n 
huisje. -—8° Christelijke jj 
geschiedenis, • 1656, in 4. t0 

en verscheidene andere wer
ken. ' Den werkzamen na-
spöringen van derzelver 
schrijver regt doende, weder
varen , verwijt men hein er 
niet altijd genoegzame cri-
tiek in te hebhen gebragt. 

BBAMA, een© Godheid der 
Indien en van den Mogol. 
Het is door middel van BRA-
MA, dat het Opperwezen , 
.volgens de Indische Goden
leer de wereld schiep; in 
deze leer ontdekt men dik
wijls mismaakte overblijfse
len van heilige waarheden, 
welkehe t Christendom in 
dié gewesten had bekend 
gemaakt. Hij verdeelde zijn 
volk in vier klassen of stam
men: 1.° De Braminen, 
wetgeleerden of Priesters, — 
2.° De Bageputen ofkrijgsr 
lieden; *—• 3.° De Banianen 
of> kooplieden, en 4.° de 
handwerkers óf landbouwers. 
De voornaamste wetten; wel
ke' BBAMA aan deze stammen, 
gaf, zijn, dat de eene Stam 
zich niet met de andere zoude 
verbinden, dat een zelfde 
man; niét twee verschillende 
beroepen zoude uitoefenen, 
noch van het eéne tot het 
andere- zoude overgaan;; dat 
men als misdaden moet be
schouwen ; de hoererij , het 
overspel, de diefstal, de 
ïogen en de manslag* Zij 
moesten zich enkel van krui
sten f groenten en Vruchten 

voeden;: zich wel wachten 
van dieren te dooden, over
tuigd, zoo als zij waren, 
dat de zielen der menschen 
in deligchanïen der dieren 
overgingen, vooral in die der 
ossen: van daar komt hun 
groote eerbied voor de koei-
jén. De stam der Brammen 
staat het meeste ih aanzien. 
Zij worden als de \Vijsgee-
ren der Indianen beschouwd. 
Maar die wijsgeeren, zoo 
wel als die van andere lan
den, zijn dikwijls nog mt-
sporiger.dan de volksklasse. 

BRAMANTE U'URBINOJU> 
ZA R I ) , een beroemde bouw-
kunstenaar , - werd in # .w» 
te Castel-Duranti, ™ »et 

landschap Vrbino geboren. 
Hii legde zich in den be
ginne op de schilderkunde 
toe, maar tiaar zijne ta le^ 
en zijn sniaak, meer naar 
de bouwkunde overhellen». 
maakte hij verbazende vor
deringen in dezelve. Da^r 

hii door het klooster ««f 
Pace hetwelk hij te ÏÏ«Pe/f 

had doen bouwen , veel voem 
verwierf, zoo benoemde hem 
AlEXANDER VI. WtdetódJ 
bouwmeester. Jtrwüs II. g 
hem het opzigt over z'lne_ 
gebouwen. Het was op »e 

vel van- den Paus, dat M 
het p^chtige o n t w e i p ^ 
uitvoer bragt om het M^ 
dere met het paleis van ^ 

Vatikaan * e \ e r f "be r ing 
werk, dat al e b e ^ n ^ S 
waardig i s , mdien f» df> 
niet bedorven wa«> u 

file:///Vijsgee
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veranderingen t wellce men 
er ' later in gebragt heeft, 
BRAMANTE bewoog Juiaus 
op zijne beurt, om de St. 
Pieterskerk aftebreken, en 
er eene te bouwen die prach
tiger w a s , en welke (als 
het wezen kon) haar gelijke 
in de geheele wereld niet 
zoude hebben. Nadat zijn 
plan was aangenomen, be
gon ,men in 1506 de grond
slagen van dat trqtscne ge
bouw, te leggen,-dat tot aan 
het dakwerk met eènen on-
genieeneh spoed werd voort
gezet : maar hij had de vol
doening n ie t , zijn werk ge-* 
heel voltooid te z ien, daar* 
hij in 1514 overleed. Dit, 
werk werd vervolgd door ver
schillende bouwkunstenaars, 
voornamelijk door MicRAëi, 
ANGELO , ; die zijn plan ver
beterde, en er Veranderingen, 
ïn bragt, die niet weinig tot 
de volmaking van dien tem
pel toebragten. (Xi*-BONA-
KOTAenSANGALLo). Men kan 
over dat onderwerp de oud$ 
en hedendaagsche .tempels 
van den abt MAY, blz. 221 , 
en het Leven van MlCHAëL 
AXGELO door den abt HAUCHE-
CORNE , raadplegen BRAMONTE 
even zoo achtenswaardig dóór 
de hoedanigheden des harten 
en des geestes als door zijne 
talenten, vcrecnigde met de 
genie der bouwkunde, den 
lust voor de toon- en dicht
kunst. Zijne werken over 
de bouwkunde, over het za-
ïftenstel des menschelijken 
ligchaams en over de verge-

zigtkunde, werden in 1756 
te Milanen uitgegeven. On
der de menigvuldige kunst
stukken, van dezen wereld-
beroemden bouwmeester, telt 
men het klooster der vaders 
van vrede te Rome, de 
Springvloed (fontein) van 
üranslevèfe , de kleine tem
pel midden in St. Pieters-
klooster in Montprio. Men 
laakt Jtem nogtans, de schóo-
ne pilaren der oude k e r k , 
omvergehaald, trolschepraaL-
graven en,uitmuntend schil
derwerk vernietigd te heb
ben, om eene nieuwe kerk 
van den H. PETRUS te bou
wen. Hij bragt den beroem? 
den BAPHAÖL URBINO te Bo
nte , voor, wien hij een va
der was. ;Al deze diensten 
der kunsten bewezen, kun
nen naauwelijks zijn groot-
hartig Wandalismus doen 
vergeten, waarvan het ge
volg echter, voor BRAMANTE 
zoader vrucht Was, want er 
blijft ïn de St. Pieters-kerk 
niets meer van zijn over* 
haastig werk over, dan de 
bogen, waarop de toren der 
koepel rust, SANGALLO , P E R -

RUZZI en MlCHAëL ANGEIiO, 
hebben.• datgene yerniaalttf/ 
Wat hij met te overdreven 
spoed getimmerd had. Zijne 
dichterlijke werken zijn te 
Milanen in 1756 uitgegeven.* 

BRAMER (LEONARDUS) , een 
beroemde Nederlandsche 
kunstschilderj in 159,6 'te 
Delft geboren. In den ou« 

{ dejc^om van achttien j a r e n , 



270 B R A. 

begaf hij zich naar Arms „ 
ran daar naar Aniiëns,t Pa
rijs , Marseille , Genua.en 
eindelijk naar Rome, alwaar 
hij zich eenige jaren ophield, 
en: zijnen tijd bijzonder wel 
besteedde. Te Rome, Ve
netië, 'Florence, Mantua, 
Napels, heeft hij bewijzen 
van de groote ervarenheid 
in zijne kunst gegeven. Da 
beide werken, die het meest 
tot zijnen roem hebben bij
gedragen, zijn de 'Opstan
ding- van LAZAHVR, en de 
Verloochening van den, H. 
P.MTJRUS. Hij werkte meer 
uit zucht naar roem dan tot 
voordeel, en zich met de 
eer tevreden stellende, welke 
hij in Italië verworven had, 
geerde hij naar. zijn vader
land terug, alwaar hij bil
lijkerwijze ook zijne be
kwaamheid wilde doert zien. 
Op het huis te Rijswijk bij 
'sGraven/iage, ziet men nóg~ 
schóone bewijzen zijner kon-
de. Ook ziet mennög-hiei> 
en daar kleine stukjes door 
hem 'óp, koper geschilderd;, 
'Welke zeer gezocht worden* 

; BRAMHAL (JöANNEs)j AartS-
. bisschop van ArmagA, lyn-
maat van1 Ierland, werd 
in 1593 r te Póntefract, in 
het 'graafschap -YorA, uit 
eene oude familie geboren j 
en overleed onder de rege
ling van KARËLIÏ . , in 1663. 
Zijne vijanden verwekten hem 
Vele onaangenaamheden; maar 
hij maakte hunne bedriege
rijen beschaamd, en verij

delde hunne ontwerpen. De> 
ze prelaat was welsprekend, 
vol kracht - in de redenering, 
bekwaam in het zintwisfen 
en de staatkunde; en bezat 
eenen^ moed , die naar zijn 
karakter en zijne grondbe- . 
ginselen geëvenredigd was. 
Hij maakte zich beroemd 
door zijne onderscheiding, 
tusschen de artikelen des 
vredes en de artikelen des 
geloofs! - eene ónder scheiding 
die ijdel en zonder eetiig 
gezag i s , in eeri genoot- [ 
schap, waarin men geen on
feilbaar gezag erkent,«waat-
in niemand regt heeft:omte 
beslissen', wat een gèloots- ; 
artikel* is of «iet. Lm , 
werken zijn, met zijne le
vensbeschrijving aan af 
hoofd, in 'M. gedrukt: * ! 
Engelsch.en .maken er veel . 
werks van. Mënonder*^* I 
datgene, hetwelk m tltel 

vo&ït'.Proregeetpeptiloait' 
glicanoapologia, Anttfevpe" ; 
1651-, ihl2.o Hij was den 1» 
Januarij 1661, tot het Aarts
bisdom' Armugït benoemd» 

•' BRAKCACÏO (FRANÖISCÜS 
MARIA), uit een beroep : 
uit Napels oorspronW» 
hiüs , 'achtereenvolgend\W 
schop van Cupació, Vf 
lo, Porto, daarna m W*> 
Kardinaal ónder $#>£* k 
VIII . , overleed in W 
Door den moord vf o_ 
landvoogd van C"Pac%&ie 
zijn bevel g e p i e p S v r j j . 
landvoogd inbreuk^ B 
heden der kerfe maakte, 
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haat van de Spanjaarden ge
komen, werd hij door die 
natie, toen men-hem na den 
dood Van CLEMENS IX . , voor
stelde, om op den stoel van 
den H. PETRUS geplaatst te 
worden, buiten gesloten. 

'Men heeft van hem eene 
Verhandeling over de Cho
colade, Rome 1666, in 4. t0 

waarin hij beweert, dat die 
drank de Vaste .niet breekt. 
Met i de- verdienste van de 
letteren aantekweeleen , ver-
eenigde BRANCACIO die van 
dezelve te beschermen. Hij 
schreef ook nog andere wer
ken, waarvan dé 'Verzame
ling, in 1672 te Rome in 
folio in het licht verscheen. 

BRANCAS DE VlI.I.ARS. — 
Zie VILLARS. : ; " ; ; 

BRANOAS ; (LODEWWK DE) , 
Markgraaf van Cereste-, uit 
het beroemde Italiaansche 
geslacht van BRANCACIO , 
diende met roem ter zee en 
te land onder liöDEWUK 
XTv\ en LODEWWK XV., en 
werd in verschillende ge
zantschappen gebruikt. Tot 
prijs, zijner diensten, ver
eerde hem de laatstgenoem
de vorst met den maar
schalksstaf- Hij overfeed in 
1750, in den ouderdom van 
79 jaren. 

BRANCAS-VIU.ÉNEUVE (AN-
BREAS FRANCISCUS) Abi van [ 

Awlnaijt in het Comtat Ve-
nais&in geboren, en den 11 
APïil 1758 overleden, is 

door verscheidene werken 
over de natuur _ ëtt. sterre-
kunde bekend. De overtol
lige woorden, de menigvul
dige herhalingen, het groot 
aantal nuttelooze denkbeel
den hebben, er het publiek 
bijna geheel en al afkeerig 
van gemaakt. De vorm 
heeft aan den inhoud nadeel 
tóegëbragt v die dikwerf 
goede zaken aanbiedt. De 
voornaamste dezer werken 
zijnr'ï;0 Lettres sur la cos-
tiiógruphie' (Brieven over de 
ipereldbeschrijving), in 4. t0 

— 2.° Bystême moderne de 
eosmographie èt de pJiysi-
que générale {Hedendaagsch 
stelsel van wereldbeschrij
ving én afgemeene natuur-
hinde) 17&7, in 4.»~— 3." 
Ewplioation du flux et dit 
refluü de la iner {Verhla* 
ring van den vloed en de 
ebbe der Zee), 1739, in 4«t0 

— 4.° Ephémérides cosmo-
graphiqnes (IJlere Idbeschnj" 
vende dagboeken) 1750, ia 
12.mo „ 5.o Geschiedenis 
van het koningrijk Gala, 
uit het Engelsen vertaald, 
1754, in 12.mo __ 6.° Mé
moires sur les os fossiles 
(Aanteekeningén over dé uit 
de aarde gegravene' t>eendé~ 
ren), 1756. ~ -: 

BRANCATI. — Zie IiAURIA. 

BRAND (BERNARDUS) ,' in 
1548 Hoogleeraar in hetRö-
meinsche regt te Baden, 
verliet zijnen leerstoel om 
zich in Ërankrijk te komen 
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vestigen. _ Zijn nieuw ver
blijf moede, keerde hij naar 
Zwitserland, alwaar hij tot 
de , eerste overheidsposten 
van Homburg benoemd werd. 
Hij overleed den 15 Juiij 
1594 aan de pest» BRAND 
heeft eene Algemeéne Ge
schiedenis geschreven, van 
de schepping tot het jaar 
1553, — Bazel 1553, in 8.v<> 
.• _ _ • * \ 

BRAND (CHRISTIAAN HELF-
GOTT), een Landschapschil-
der, in 1695, te Frankfort 
aan de Oder geboren , bragt 
zijn leven te Weenen door, 
alwaar . men verscheidene 
zijner landschappen ziet. 

BRAND (CHRISTIAAN) , zoon 
van den voorgaande, te Wee
nen in 1722 geboren, mede 
een beroemd schilder, e«i 
"bestuurder der akademievan 
landschapschilderingen, was 
vooral merkwaardig door zijn 
natuurlijk koloriet, en de 
kunst, waarmede hij zijne 
heelden in groepen wist te 
verdeden. Hij heeft nooit 
Weenen verladen, en over
leed in die stad in 1795. 

BRAND (JOHN), een God
geleerde en oudheidkundige 
te Newcastle aan de Tyner 
ïn 1743 geboren. Men heeft 
van hem em DicMstuk over 
de ongeoorloofde liefde ,1775; 
Aanmerkingen over de vplks-
oudheden, bevattende 'oud
heden van Bourne, met aan
merkelijke bijvoegselen: hij 
hield zich tot aan zynen 

dood, die in 1806 plaats 
had, met dit werk bezig: 
men heeft er alstoen, onder 
den titel van Geschiedenis 
en oudheden der stad en des 
graafschapsNewcastle, eene 
nieuwe uitgave van bezorgd. 

BRANDAMO. — Zie BRITO. 

BRALDE!/'(PETRUS), een 
schilder van geschiedkundi
ge stukken en portretten, 
te Praag in 1660 geboren, 
en in 1739 overleden. Uijp» 
schilderijen , die de kerken 
van Praag en Bresjan versie
ren worden om den stouten 
stijl, de naauwkeurige^tee-
kening en. de schoonheid van 
het koloriet, zeer gezocht. 

BRANDENBERG (JOANXES)) 
een schilder, in 1660te/"/' 
in Zwitserland gehord e" 
in 1729 in zijne f°?f' 
stad overleden, on&eK™f\ 
de zich door zijne geschiea-
kundige schilderstukken, *U 
ne vrij naauwkeurige te«*^ 
ning is van eenen g° ,. 
stijl, en zijn kolorietkrj« 

vol Hij j j j f t . ^ i 
gen geschilderd, «"e 

geprezen y/orien. 

BRANDER ( Ö » « » » ^ 
RUT), een bekwaam ^ 
tuigkundige, »* " frf-
Regensbvrg $""%',*» 
vaardigde in 173? filalfd; 
verrekijkers i n / J « ' ^ ; n l i -
ook heeft hij a a n 'Le/in-
kroskoop groote vg .g i n 
gen toegebragt. »J 
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1783 overleden, na de Be
schrijving der werktuigen, 
welke hij uitgevonden of ver
beterd had, in het licht te 
hebben gegeven. 

- BBANDES (EBNST) werd te 
Hanover in 1758 geboren. 
Zijn vader, die kabinets -
secretaris, en hoofdbestuur
der der Universiteit van Got-
tingen was geweest, bevlij-
tigde zich om hem eene 
zeer zorgvuldige opvoeding 
te geven. Beeds zeer vroeg 
bespeurde men in den jon-

{;en EBNST buitengewone ta-
enten, en vooral eene ge

voeligheid van ziel , die 
grooten invloed op zijne ge
zondheid,uitoefende, en ee-
nigen tijd voor zijn letfen 
deed vreezen, doch zijn lig-
chaamsgestel overwon zulks 
eindelijk. Hij kon zich on
bevreesd aan zijnen buiten
gewonen lust voor de stadie 
overgeven, en o»der«ch*fcM#r 
zich door de schitterendste 
vorderingen. Na den dood 
zijns* vaders Werd hij waar
dig geoordeeld denzelven in 
zijne belangrijke bedienin
gen optevolgen. . Door zij
nen invloed bij den vorst, 
bewees hij aan de Univer
siteit van Gattingen, alle 
gunstbewijzen en weldaden, 
die in staat waren derzel-
ver bloei te bevorderen. 
Het was in deze stad, dat 
hij de eerste grondbeginse
len van wetenschappen had 
geput, welke hij in het ver-

V. DEEI,. S 

volg zulke heerlijke vruch
ten deed voortbrengen. Ver
scheidene reizen, welke hij 
in Franhryk, en vooral in 
Engeland gedaan had, al
waar hij met den beroem
den BURKE in vriendschaps
betrekkingen kwam, brag-
ten hem op het denkbeeld 
van vele verbeteringen, wel
ke hij in, zijne geliefkoosde 
Universiteit bragt. Hij waa 
daarenboven zijn land nog 
nuttig door de wijze raad
gevingen, welke zijn post 
van kabinets- secretaris hem 
in staat stelde, te geven; 
hij behield denzelven tot in 
1803, wanneer hij door zij
ne landgenooten belast werd, 
om met de hoofden van het 
Fransche leger, de capitu
latie te sluiten welke de 
inval in het Hanovertc/ie 
noodzakelijk maakte. Hij 
bleef lid van het bestuur, 
tot op den oogenblïk, waar
op fm etaten de* land* ver
nietigd en door eene gou
vernement* - commissie ver
vangen werden. Door al 
zijne medeburgers bemind 
en geacht, werden zijne ta
lenten, en zijne deugden even
zeer bewonderd en op prijs 
gesteld, als zijne zedig
heid, die hem van de «er-
posten had teruggehouden, 
welke het hem zoo gemak
kelijk zoude gevallen zijn 
te Verkrijgen, eerbied in
boezemde, zoodat zijn doodf 
als een algemeene ramp 
werd beschouwd j uit eene 
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^ngedwoiigene beweging , 
iegaven zich al. de ihwo: 
ners vap ïianover,naar .zïj-
jip ; Ijjkplegtiglieid i w.elke 
an. dis. Stad op den 15 Mei 
1810 plaais had..; Meix heeft 
yan BRANPEJS verscheidene 
werken., die zo° •; w e i d e 
vlugheid van zijnen geest 
als de rijpheid van zijn oor
deel bewijzen. Zeer ver
wijderd van de heden daag' 
sche denkbeelden , is hij er 
.verre af, over de gebeurte
nissen met die ligtzinnig-
heid: en dien partijgeest te 
hebben geoordeeld, welke te
genwoordig de meeste staat-

. kundige schrijvers bezielen. 
JVÏen heeft van^ern: 1.° Aan
merkingen op de tooneelen 
vapLonden, Parijs enWee-
wen', 1786. —r-'2.° overwe
gingen over de vrouwen, 
1787. In dit werk begint 
de schrijver zich openlijk te
gen den geest der eeuw te 
.verklaren. — 3° Staat/iun? 
dige aanmerkingen osoer, de 
Jtyansche omwenteling, 1790. 
— 4.° Over den invloed'•<,door 
de^ ffransche omwenteling Jn 
l)uitschland reeds, uitgeoe

fend, 1792. Deze beide wer
ken zijn eerst na de hérstel-
Üihg derJFransche monarchie, 
jen de onlusten in de Duit-
jsche Universiteiten verwekt s 
op derzelver waren prijs' ge
steld. — 5.° Over den tijd
geest inDuitschland, op het 
pinde der achttiende eeuw, 
1808. *— 6.° Over den, in-
jïioèd, weihen de tijdgeest 
op de aanzienlijke klassen 

der Duitsche natie heeft 
uitgeoefend, 1810. Dit werk 
is in het jaar des overlijdens 
van den schrijver uitgege
ven, en is .even als al de 
andere vol juiste' inzigten, 
en oordeelkundige aanmer
kingen. Nog vindt men van 
BRANDES in de Qöttinger-] 
Litïeratur Zeiténg de vont-, 
leding der werken van Bua-
KE over de Fran sche ontwen-, 
teling en van de Geschiede, 
nis der Jakobijnen door BABf, 
RUEL. Hij vindt al de be
oordeelingen en beweringen 
van "BARRÜEL „valsch. en pn-
gerijmd.; -Der-lofrede:-^ 
BRANDES , i s i n l 8 1 0 v w ^ 
koninklijke maatschappij™» 

• Göttingen,. door sden met 
HEIJNE voorgelegen» ; A1 ? 
werken van BRANDES zijn m 
't Hoogduitsch geschreven. • 

BRANDES (:JoANNEsCifHK"' 
triAAN ) , feen toorteelspff r J £ 
dichter, 'ih-l73É,te-Sfctf? 
geboren, alwaar hij dën han
del leerde, «doch W'egens ge
pleegde ónregtvaardigheiag 
vlugt moest nemen, Wannf. 
hif in ï hét ïPruissische fH 
bedelen/ In Polen werd H 
leerjongen biïeene^ timmer 
man, vervolgens varkenshof 

der, oppasser' bij eenen•. tai 
denaoctor ?n tabaksyerY 
per, tot; dat bij eindelijk^ 
diende bij eenen heer w*£ 
en zich daarop aan »e

 y k 
neel vanRHÖMMANte d ö 

verbond; in het^ ^ 
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flen schouwburg terug en 
speelde op verschillende too-
neelen. Mij overleed in 1799 
te Berlijn, waar hij LESSING 
had leeren kennen, als éen 
vergeten burger. „ BRANDES 
was een betere tooneeldich-
ter dan tponeelspeler. Tot 
zijne voornaamste tooneel-
stukken rekent ^men .te be-
hooren: De adejllijhei koop
man , — De Graaf vanO^S-
BACH , en het Melodrama 
A-BIADNE en NA^OS.,— Zijne 
dochter MINA , BRANPES , in 
1765 geboren, en, in 1788 
overleden, was .een "der eer
ste tooneelzangeressen. " 

„ BRANni(HiJAOiN'rHüs), een 
schilder, in 1633 te Poli 
in de omstreken van Rome 
geboren. Hij vormde,zich 
in de schoplvan IiANjPRANC. 
De voornaamste der kerken 
en paleizen van Rome wer
den ^ door zijn penseel ver
fraaid. Eene v«i$efcytea|gfj~ 
kracht vol vuur, eene groote 
ongedwongenheid, een zwak 
koloriet, eene onnaauwkeu-
rige teekening, kenschetsen 
zijne werken. Hij werkte 
met zeer vele overhaasting, 
en verkoos de vermaken en 
het geld boven den roem. 
Zijne voornaamste kunststuk
ken zijn een H. ROOHUS in 
Ripelta, te Rome,en de 
Schilderij van het hoog r al
taar in de, kerk der Vijf 
wonden, in r dezelfde stad, 
in welke hij ook in 1691, 
al* prins der Academie van 

denH.LUCAS, en ridder der 
CHRISTUS - orde overleed. 

BRANDMÜI.I,ER (JOANNES), 
een voorstander van (ECOIOM-

' PADIUS, predikant en Hooff-
leeraar in het Hebreeuwse», 
te Bazel, werd in 1533 te 
Biberach geboren, en over
leed in 1596. Men heeft 
van Jiein 400 hij'lireden, uit 
het oude testament, en 80 
uit het nieuwe testament ont
leend ; Hutoely'Jis^prediliaU-
è'n en Zamenspraken in het 
-Hoogduitsch. 

^ BRANDM;ÜLI.ER (JACOBUS), 
zoon van den voorgaande, in 
1629 overleden, heeft zijnen, 
naam door een werk in 3 dl.n 

in 4. t0 beroemd gemaakt, ten 
titel voerende; Analysis ty-
fiica lïbrorwm Veteris et 
•JYvvi - Testamenti , Bazel, 
1620 en 1621. 

• :JB«ANDMÜI.I,ER ( JACOBÜS ) , 
kleinzoon van JOANNES, Hoog
leeraar in de regtsgeleerdheió! 
ie Bazel, in 1677 overleden, 
is de schrijver van verschei
dene regtsgeleerde Averken, 
die genoegzaam op prijs wor
den gesteld, én van eenige 
losse dichtstukjes, waarvan 
de verdiensten echter niet 
zeer groot zijn. 

BRANDRETH (JEREMIAS), 
uit het Graafschap Nolting-
ham in Engeland, heeftee
ne noodlottige beruchtheid 
te danken gehad, aan het 

2 . ...: - . . • 
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werkzame aandeel, dat hij 
aan de onlusten nam» waar
van dat gedeelte des Engel-
jschen rijks in 1817 , het too-
neel was, en aan het treu
rige uiteinde, dat er voor 
hem het gevolg van was. 
Het regtsgeding tegen hem 
«n zijne medepligtigen aan
gelegd , heeft op geene vol
doende wijze doen kennen, 
wat die man vóór de gebeur
tenissen was geweest, die 
4e algemeen© aandacht op 
hem vestigden, het schijnt 
slechts, dat hij onderschei
dene verschillende beroepen 
heeft uitgeoefend, welke 
zijne wispelturige inborst 
hem steeds weder deed ver
laten. Wat hier ook van 
•wezen moge, de debatten 
hebben bewezen, dat hij , on
der den titel van Kapitein, 
het waarschijnlijke hoofd 
der oproetige bewegingen. 
Was, die in dat gewest los-
Jbarstfen, en bijna even zoo 
spoedig beteugeld werden , 
zonder ander gevolg "dan het 
jjluhderen van eeriigë fabrie
ken, en de dood van eenen 
pngelukkigenwerkgast, door 
'BRANDRETH, welke in die 
omstandigheid, al de ver
metelheid en wreedheid van 
eèn hoofd der muitelingen 
aan den dag legde-, meteen 

Ïistoolschot doorboord. Hij 
ehield zijne woeste onge

voeligheid , gedurende zijne 
geheele gevangenschap, en 
zelfs tot op het schavot, 
Waarop hij den 7 November 
1S17, met eenen langen 

baard, die hem het afschu
welijkste voorkomen gaf, ver
scheen. Hij Werd met een' 
zijner luitenants onthoofd, 
daarna, als van hoog verraai 
overtuigd, gevierendeeld J 
deze verschrikkelijde straf-
oefening,- boezemde aan de 
onnoemelijke menigte, die 
bij dezelve tegenwoordig 
was, meer verontwaardiging 
dan afschrik in. Sommige 
Engelsche dagbladen hebben 
beweerd, dat zjijn deel- en 
lotgenoot al stervende, de 
handlangers; der politie, van 
dit treurige uiteinde beschut 
digd, en in deze beschuldi
ging den naam van eenen 
vermogenden minister be
trokken had. • 

BRANDT (SEBASTIAAN)» W 
genaamd TITIO , te Sttaats-
burg in'1458 geboren, orf 
leed aldaar als kansel^ 
( Stads-Syndicus) in 1520' 
Hij had in Bnzel de regtèn 
gestudeerd„ Was aldaar ge
promoveerd, en had er ver
scheidene jaren, met ve/e 
toejuiching voorlezingen over 
zijne wetenschap gehouden-
Behalve door zijne regtsffe* 
leerde kunde , verwierf "3 
door zijn dichttalent ooK 
grootèn roem, en keize 
MAXIMIMAAN I . ontbood *«» 
dikwerf aan zijn hof. J f 
roem is voornamelijk **t*" 
kundig geworden Ao0ï. \& 
JSarren-schip, . ^ J e d f l B 
ondeugden en d ^ ^ 
van zi nen tijd 1"01" •„ 

•geschilderd (het eerst m 
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Ï494 te Bazel in 4.*o vier
maal in een jaar gedrukt, 
sedert, dien tijd nog dikwerf 
herdrukt, en bijna in al de 
Eüropesche talen vertolkt). 
In Duitschland was het ge
durende een e eeuw een we
zenlijk volksboek, bij alle 
klassen zoo bekend en ver-. 
eerd, dat de Duitsche pre
dikant GEIIER VON KAISERS-
BERG , openlijke leerreden o-
ver hetzelve «hield. Men 
vindt in dit boek eene reeks 
van zedéspreuken en heke
lingen , over allerlei ondeug
den en misbruiken, in het 
burgerlijke enhuisseljjkeie
ven , die als dwaasheden be
schouwd en in 113 kapittels 
verdeeld zijn,, die, echter 
onderling geenen zamenhang 
hebben. De voordragt in het 
geheel is niet zeer dichter
lijk, doch het ontbreekt niet 
aan gelukkige en fijne wen
dingen , dikwerf ig h# kern
achtig en befcn»ptT «m' h«« 
Narrenschip blijft steeds 
«pn nuttig boek, vol gezond 
.verstand, zuivere zedeleer, 
regtschapene ett vrije gezind
heid, wereld- en menschen-
•kënniSt 

BRANDT (GERARDUS) , een 
Protestantsch godgeleerde, 
den 25 Julij 1626 te Am-
.sterdam geboren, werd, na 
zijne akademische studiën 
volbragt te hebben, in 1652 
te Nieuwkoop: in Zuid-
Holland als predikant bij 
«te Remonstrantsche gemeen-

S 

te beroepen, van daar ging 
hij in 1660 als leeraai 
der zelfde gezindheid naar, 
Hoorn, totdat hij in 166/4 
in dezelfde betrekking eene 
beroeping naar Amsterdam 
ontving, alwaar hij het leer-
aarambt bij de Remonstran
ten tot aan zijnen dood den 
11 October 1685 voorgeval
len , heeft waargenomen» 
De voornaamste zijner wer
ken zijn; 1.° Historie der 
Reformatie, 1671 en volgen» 
dejaren4dl.nin8.° RICHARD 

cCuMBERLAND , B i s s c h o p Vall 
Peterborough, vertaalde de
zelve in het Engelsen Lon-
den, 1720 — 1723, 3 dl." 
i n . fol. Dezelve is ver
kort in het Fransch uitge
geven, 3 dl.n in 12.MO 1730. 
Daar deze Geschiedenis der 
Hervorming in sommige dee-
•len den contra-Remonstran
ten of Gommaristen niet zéér 
gunstig was, zoo vveïd 3e-
•mirn door HENDRIK: "Rum*, 
Predikant te Amsterdam he-
viglijk aangevallen in een 
stukje, getiteld: Q. BJRAXDTS 
stoute geveiiisdheid en lief-
delooze geesi^ enz. De 
Groot - Pensionaris FAGEE. 
daarentegen geide, dat al
leen de Historie enz. van 
BRANDT verdiende, dat men 
liet Nederduitsch leerde ; 
men vindt in dezelve hevL» 
ge uitvallen tegen de Span
jaarden, en al de vruchtea. 
yan den sektengeesfc» Als 
iets bijzonders moet hier op
gemerkt worden, cïat in eer 
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nige uitgaven van het 4 . e 

deel blz. 419 de volgende 
uitlating plaats heeft: » In 
» dese selve maendfc wierdt 
a> 'er een pasquil gestrooit , 
» en sëlfs te Dordrecht aan 
x de deur van de sijnodale 
> vergaderplaats geplakt , ' t 
* welk de contra - Remon-
j» stranten op seer vinnige 
» wijse, onder den tijtel van 
» Triumph van den Gere-
» formeerden Duivel, onder 
» syne synode vergadert tot 
» Dordrecht, over den he-
» kei haelde." Schoon wij 
vreezen moeten het smaak-
gevoel onzer lezers te kwet
s e n , willen wij echter , ten 
bewijze hoe hevig de sekte» 
geest in dien tijd w a s , en 
hoezeer het JProtestantismus 
zich zelve ondermijnde (daar 
d i t s tuk het werk der Re
monstranten w a s ) , dit zon
derlinge doch hoogst onbe
schaafde en bittere gewrocht, 
door J . KOK in zijn Vader-
Zandsch Woordenboek mede
gedeeld , alhier laten volgen: 

Toen in Hollanit tot Dort de 
~ synode was begonnen, 

Vierde de Duivel voor ae Hel 
met pilrtonnen; 

."Want al heeft hij alom veel 
' vrienden en knaapen woonen, 
Nochthans en kreeg hij nooit 

bij een al sulke persoonen 
En 'nergens op aerde vergader

de alsulke Raedt, ' 
Om te bewijsen, dat God is 
_ oorsaek van alle quaedt, 

' ^ w S J$ d e n lme! l sSn ondoen-

**222*h^verdoemt de ge-
Wan* Sïelen om niet: rant i F t , i «MBI.5 

wel w e é & ^ d a * ,de Duivel 
Bat dit «efer,2Sd,en 

u " «eueel sta-yat tegens 

alle gbddelyke seden, 
Nochthans is hy My, dat so 

veel kloeke mannen 
Leeren Godt te wesen eetiPi'/n-

se der Tyrannen,, 
En dat Godt van eeuwigheüden 

vryen wil heeft gebonden, 
Willende als vriendt kieseft 

een, en d'ander verwerpen 
als honden, . 

En hoopt door dees' leer te 
krijgen met groote hoopen 

De . geenen, die meinen het 
quaedt niet te konnen ont
lopen , 

Dus bedankt hij CAtvsw voor 
dit nieuw kamerspel, 

En de anderea sal hy bedan
ken , als sy komen in de Hei. 

Vidit. h. B..A. Bij AN-
TONÏ SPIEBINX dejongej 
in "de Jüimerstraat.; 

2.° Kort verhaal der Re
formatie, met pi. een stukje» 
dat van- 1658' tot 1730 wjt 
verschillende uitgaven beleet-
de. -—3.°Historie der regf' 

pleging van J. VAS Otv&' 
JBARXEVËLD, R. HoOff**' 
BEETS en H.DE Gsof* 
Rotterdam , 1 7 2 3 , P Üf • 
in 4.t? _ 4.° Dagwjwfl 
geschiedenissen; Amsterdam 
1689, in 4.to L .5.'ST 
antwoording, Heijden 17"*' 
in 4.to — 6.° Poezij, Am
sterdam, 1725 3 . d L « j " 
4.to — 6,° Beschrijving aer 

stad Mnhhm^eny 
4.to __.6.°'Beschrijvingf* 
stad MnBmzenyy&f£ 
door S ; CENTEN, 2 . d l . » f ' 

?l. Hoorn, in ^ f ^ i 
— 7° Leven en daden «"» 
den Admiraal m BVIT^ 
Amsterdam 1732, i n * * 
het Fransch vertaald « 
AUBIN ; benevens ee.£ 
schriften ter y - j g g 
van het A r i » * » ^ n a 
BRANDT liet twee zonen »* 
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KA'SPER en' GERARDUS, die , 
even als hun vader, de let
teren beoefenden en ver
scheidene werken in het 
licht gaven. 

BRANDT of BRANTS (JOAN-
NES).,7. sekretaris, en daarna 
raadsheer der stad J^ntwer-
pen, alwaar hij in 1559 ge-
horen werd, overleed den 
28 Augustus 1639;, heeft 

'nagelaten: 1.° Elogia Cl-
CBROÜIAXA -Romunönm do-
mi militiceque illustrium, 
Antwerpen, 1612 in 4.to Hij 
heeft in hetzelve alle ge
schiedkundige trekken ver
zameld , welke in de ver
schillende werken van CI
CERO, over het leven der 
Beroemde mannen in het 
bestuur en in. den oorlog 
verspreid zijn,' •-*- - 2.° C. 
StJliIl CCESARIS opera, met 
staat - en oordeelkundige aan-
teekeningen verrijkt, Fran'k-
fort, 1606 ,•• iar-Hk^cttMM.-
uitgave, dié zeer öp~ pf fjs 
wordt gesteld' ~— 3.° Spici-
ïegium crilicwm in omnia 
APVLEU opera, in de uit
gave ' van APÜLEKS , . door 
G. EtMENHORST Fmnifort, 
1621-— 4.° De perfecti et 
veri -ienatoris ojffieio Ant
werpen , 1633, in 4. t0;,en 
sommige andere/ werken, 
die' niét gedrukt zijn ge
worden. BRANDT was ge
leerd v[ zedig, met geestdrift 
voor de sehoone letteren 
bezield, en steeds genegen, 
om diegene te dienen, wel-

A.: ••• 279: 

ke dezelve aankweekten, j. 

BRANDT (SEBASTIAAN) ? een: 

Duitsche zeer eigenzinnige* 
scheikundige van Hamburg.-, 
Zich inbeeldende den steen: 
der wijzen,' in een toebe-
reidsêl der pis te kunnen 
vinden, werkte hij een groot 
gedeelte zijns levens aan. 
dat Vocht, zonder: iets te 
kunnen ontdekken. In 1669 
eindelijk .vond hij na eene 
sterke :overhaling der pis'jv 
eene glinsterende stof, wel*: 
ke ;men: ?sedert dien* tijd, 
pMsphorus heeft genoemd., 
BRANDT liet deze stof aan 
KuNKEii, scheikundige van 
den keurvorst van Saksen 
en aan verscheidene andere 
personen zien; maar hield 
er de toebereiding van ver
borgen. Na zijnen dood be
greep KUNKEL waaruit de 
phosphorus getrokken werd* r 

BRANDT (ENEVÓÏ,D Graaf 
VW)," -ewa gunsteling des 
konings van Denemarken, 
met den Graaf FREDERIK 
VAN STRUENSEE, als schul
dig: aan gekwetste Majes
teit dert 28 April 1772 ont
hoofd. De tijd, waarin wij 

; dit artikel schrijven, grenst 
i te' zeer aan deze gebeurtei' 
! nis y dan dat wij er omstan-
| dige bijzonderheden van zou-
; den kunnen aanhalen: wij 
zullen enkel zeggen, dat 

ï BRANDT tegenwoordig min-
• der schuldig schijnt, dan 
op het tijdstip zijner teregt-

' 4 " • • • • 
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stelling, en dat vele later 
hekend geraakte bijzonder
heden 5 de gestrengheid van 
dat vonnis niet schijnen te 
legtvaardigeri. (Zie STRII- " 
ÊNSEÉ). -

BRAWCKIJ groot veldheer 
van het koningrijk Polen 
onder AUGUSTUS I I L , on-
derteekende de verböndsakte 
van Qrodno , waarin men 
den koning beschuldigde, 
de regten van denPooIschen 
adel te schenden. Door 
Frankrijk beschermd, koes
terde hij in 1752, eenige 
oogenblikken de hoop, den 
troon te zullen beklimmen; 
maar Rusland liet zijnen 
schoon-broeder PONIATOWSKI 
verheffen. Er werden ge
strenge maatregelen tegen 
BRANICKI genomen ; deze 
Verdedigde zicheehigentijd, 
vlugtte vervolgens naar het 
Graafschap Zipos, dat hij 
weder verliet, om naar Po
len terug te keeren. Het 
Fransche hof eischte, dat 
hij niet verontrust zoude 
worden. Hij overleed hoog
bejaard in 1771 (Zie PONIA
TOWSKI). 

BRANKER (THOMAS), een 
Engelsche wiskunstenaar , 
was een predikant, verkreeg 
vervolgens eenen voordeeli-
gen hoogleeraarspost» bij de 
school van Maclesfield, al
waar hij in 1676 overleed. 
Men heeft van hem: I«° 
fioctrin® spherica adwm-
Iratio > et mus globorum 

artifieialium, 1662, in lol, 
2.° Eene Vertaling uit 

het Hoogduitsch in het En-
gelsch.der algemeene reken
kunst van BHONIUS, £o«-
den, 1668, in 4.» 

BRANTOME. — Zie BOUR-

DElIiLES., 

BRANTS, — Zie BRANDT 

(JoANNES). 

BRAS (DE). '— Zie BouR-
GUEVILLE. 

BRASAVOLA(ANTOMÜSMIK 
S A ) , een beroemd _ genees
heer, te Ferrare,. ui jlSOO^ 
uit eene adellijke \-itaj» 
dier stad geboren. A}lf£" f 
leerdheid bepaalde zich met 
enkel tot de geneeskunde. 
Het was na gedurende du» 
achtereenvolgende dagen ' 
Parijs, thesis: De o»% 
scïbili (eene soort van*»**" 
stuk, waarmede,vele Was* 
zalverij gepaard g"#*)*.,J 
hebben verdedigd, d ^ 
bijnaam van Mttsa, hei»,door, 
den mond zelfs van &**• 
ciscus^ I . werd j e g j n j ; 
Hij was raadplegend genee 
heer van dien vorst,, *J 
hem tot ridder der orde van 
den heiligen MiCHAeJ^ 
noemde; tan . ^ . . J K J 
V M die hem den titel J 
paltsgraaf gaf , j n v ^ 

ïtond hij niet n » n ^ c n d 

achting , *f™ %??***' «erste geneesheer w 
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sèn -GtEMENS V I I . TAtiiiUs 
III. en Juwus I I I . , bij alle 
andere Italiaansche vorsten 
en voornamelijk hij de her
togen van Ferrare, bemind 
en begunstigd, overleed hij 
te Ferrare, in 1555, na 
aldaar , langen tijd de ge
neeskunde met algemeene 
toejuiching te hebhen onder-, 
wezen; hij liet een groot 
aantal werken ̂  voornamelijk 
over die wetenschap na , en 
onder andere: 1.° Commen-
tariën op de Aphorismen 
of kortbondige spreuken, van 
ÉipEocnATTjs en GALJCIET 
ms, te Bazel, 1542, in 
fol. gedrukt. — 2.° Index 
rjefertissimus in GALENI li-
bros, Venetië 1625, in fol. 
door CASTRO , opus indefes-
stÈ èlmubmtioniset utilita-
tis inexplicabilis genoemd. 

* — 3.° Examen medicanien-
tartan, 5 dl.", 1538 —>-1555. 

B R A S C H of JB«AfflK" j[fcA»l 
3SEs)j was in 1513 Bisschop 
Van Jbinköping, alwaar hij ge
durende eenige jaren Proost 
van het 'kapittel was ge
weest. Weinig scheelde het, 
of hij had in 1520, in den 
moord van StoMiolm het le
ven verloren, beschuldigd 
zijnde, aan de afzetting van 
den Bisschop van Trollen te 
hebben medegewerkt» Maar' 
hij werd ontslagen , wijl men 
qvertuigd was , dat hij zulks 
tegen wil en dank had ge
daan» In het vervolg kantte 
hij zich Sterft tegen de ver

anderingen aan, welke ko
ning GUSTAAF I . in den Gods
dienst wilde invoeren, en 
men verzekert dat hij , om, 
den koning veel werks te 
verschaffen, hij zich VOOB 
den gewaanden SÏÜR had uit
gegeven. Maar toen die 
vorst, ondanks dit alles, in 
1527 ondernam, eene groote 
vermindering in de kerke
lijke goederen te maken» zoo 
zag zich BBASCH genood-

\ .zaakt den koning goeden, 
bórgtogt van zijne getrouw--
heid te geven, en het staats-! 

j besluit te onderteekenen. 
' Maar opteenen zekeren dag, 

dat hij de eer had , den koning 
in zijn huis te ontvangen, 
verzocht hij den" vorst, ohv 
van zijnen horgtogt ontsla
gen te zijn» en dat het hem 
niogt vergund worden, de 
kerkelijke goederen in Qöih-
land te onderzoeken. Hij be-

faf zich dus. op reis , het 
ostbaarste, wat hij had» 

medenemende, maar in plaats 
van het bezoek te doen, be
gaf hij zich naar Dantzig» 
en van daar naar het kloos
ter Oliva. Men heeft van 
hem Genealogia VetysHss. 
Nolil. suèc. ,Hij overleed in. 
1538 te Jhenda i t f :Polen , 
op weg zijnde, om zich naai; 
Trente tfe begeven. 

BRASCHI (JOANNES BAPTIS* 
TA), te Cesem in 1664 ge* 
horen, behoorde tot eene zeer 
oude familie, hij omhelsde 
den geestelijken staat, werd 

S 5 
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Bisschop van Sarsina, en 
Aartsbisschop titularius Van 
JSisibië. Zijne ambtsbezig
heden beletten hem niet , 
zich op eene nuttige wijze 
met de oudheden van zijn 
Vaderland, bezig te hottden. 
Men heeft van hem: 1.° Re~ 
latio status ecclesia Sarsi-
natis, Rome, 1704, in 4. tó. 
2.° De tribus statuis in Ro-
mano Capitolio erutisanno, 
1710, ecphrasis iconogra* 
p/iia, Rome, 1724^ in 4."> 
.— 3-° De familia Cesennia 
antiquissimae inscriptiones, 
Rome, 1731, in 4.» —- 4.° 
De Ver o Rubicone Uber, 
seu Rubico Ccesenas, Rome, 
1733, "ia..4.tt> — 5.° Memo-
rioe Cmenates sacroe ëtpro-
fantie ,Rome, 1738, in é.%9 
JBRASCHI is in 1727 overleden. 

BRASCHI. — Zie Piüs VI . 

BRASIDAS , een Lacedemo-
niaansch veldheer, in het 
jaar ,424 vóór J« C. gebo
ren, overwon de Atheners•;$ 
ter zee en te land, ontnam 
hun verscheidene steden =, en 
deed ér verscheidene andere 
in het bondgenootschap met 
Spurta treden. Zich bij <}e 
aanhaderirïg van CLÉON , een 
ijdel en onstuimig Atheensch 
veldheer,-in AmpMpolis op
gesloten hebbende, nam hij 
«enen ganstigen roogenblik 
waar, om eeneri"uitval te 
Joen, viel hem aan, en be
haalde eene volkomene over
winning. BRASIDAS overleed", 
eenigen tijd daarna aan eene 

wonde, welke hij aan eenen 
arm ontvangen had. Terwijl 
men voor zijne moeder zijne 
groote daden prees, en men 
hem boven al zijne landge. 
nooten verhief, 'zeide deze 
waarlijk Spartaansche vrouw: 
Gij Udriegt u, mtjfi^zoon 
was dapper, maar Sparta 
leeft verscheidene-.burgen, 
die meer moed bezitten dan 
hij. Deze grootheid van ziel 
eener vrouw, die den roem 
van den staat boven dien van 
haren' zoon verkoos, die ais 
held bekend was, bleef niet 
zonder beloDning.JJe^B-
demohïërS agaven openbaie 
eerbewijzen -aan de moeder 
en aan denzoon, en deden 
ter eere van hunnen verios-
ser, een praalgraf nudd» 
op het openbare marktplein 
oprigten. : 

BRATANOFSKII (ANASTi*^' 
in 1761, in den amwj g» 
Kiew geboren, en wft.ttU*' 
cemb. 1806 overleden, A-art?" 
bisschop van Astrakhan, » 
der Russische Akademie» e" 
van het algemeene3l * „ 
node, is een der Prelat": 
welke der nieuwere «n8» • 
4 e : geestelijkheid het mg 
tot eer; hebben versW* 
Sijne eerste schreden xn, 
geestelijke loopbaan w e g 
lekenmirkt, dporeenen^ 
tengewonen - roem, * • 
h i j V a ^ k a n s e l ^ ^ 
en ±en kan zelfs^eg|oor 

j a t de * " * * * & . * * 
hem te St. ^{ f„ ' l r 0 ken , 
1792 tot 1796 uxtgesP* 
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I meesterstukken z$n, Dezel- I 
ve maken het eerste deel 
zijner Leerreden uit , te St. 

'; Petersburg in 8 .vb-, gedrukt. 
Wij kuttnen geen naauwkeu-
riger verslag van een ander 
«ijner werken geven, te Mos-

j kau, in het Latijn, in het-, 
I zelfde formaat, onder' den 
[ ^volgenden titel uitgegeven: 
i Tractatm de concionis'dis^ 

, pósitiönibusformandis. BHA-
TANOFSKU heeft daarenboven 

j Óe volgende werken uit. het 
Fransen, in het Russisch vei> 
taald; i"° Behoedmiddel te~ 
'géii ide ongeloovigheid, Ski 
"Petersburg, 1794. :*•— 2«° 

'De klaagliederen vanJÈRE-
'MIAS, een dichtstuk vanAR-
NAULÏ», ïbid 1797. r— 3«° 

j , De ware MèssiAS , Moskau, 
i «I801-.c-4>'..4f°i Proëvep 'over 
I dè volmaaktheid, naar FOR-
I m^Êt. Petersburg, 1805, 

j BRATJUO of BRAUMJS (ffei-
I ligé) , Bisschop : vaW- Staw*» 

gossa^ was den heiligen Isi-
| BÓRUS van Seviliè' zeer 'ber 
| hülpzaam, om in de Kerk 

van Spftnje'» éönenaauwge-
jzette?-tucht; in " tê voeren. 

iDëzè-'Keflc heeft steeds er-
Jkend, dat de ijver", dè wer 
tenschap en de werkzaamfrer 

! ;den van dien heiligen-Her
der, haar oneindig nuttig 
waren geweest. BRATOIO 
was ?oij de 4.e, 5. e èri 6.e 

! kerkvergadering van Toledo 
! tégeö^Öordig, Hij overleed 

in 646, in het 2Ö.e jaar zij
ner bisschoppelijke bedie-

I «ing. Zijn ligchaam, m1270 

A. ! £83 | 

ontdekt, • wordt" te Rome Jn ü 
de kerk van de heilige MA- 3 
mx.: de Meerdere bewaard. \\ 
Men heeft van Hem twee ' 
Brieven, aan den heiligen 
ISIDORUSJ- eene Lofrede op V 
dien zelfden Heilige, met- m 
de'Iijst"zijner werken , een fc 
Lofzang'-in Jambische ver-: jl 
zëttjJïtet eere van den hei- i1 

ligëri ?EMIMANÜS , met het 
"Lè'veh van* dien dienaar Gods,. 
Madrtti rl632:, •• in; 4.«>' AN-, / 
DRËAS :SCHÓTT heeft met aan- i 
téêkeningen' in het licht ge
geven: JB.:ISIDOBI dêcla*, 
ris HispanitB scriptoribus, 
cïlffi'Mppéndicibüè BBAVÏÏO- V 
sis, Toledo, 1592, in fol»' n 
Saragössd, 1619, in 4 ' t 0 j ^ 
Mèn schrijft hem een ver- I 
volg toe op eene" kronij k van 
DEXTER, Madrid, 1652, in 
fol., maar deze kronijk, zoo 
wel» als het vervolg »zijnon-
dèrgeschóvene" wërkenf/ f | 

BWAIXLT-, bekend dooreene | 
vaderlandslievende, onpartij- / 
dige daad en door gedichten , / 
die êéhigen opgang hébben 
•gemaakt, overleed te Paryg ^ÉÉtat 
den 4 Maart 1829. Men her- ^ M | 
innert zich dat "bijv de ver* • 
kiezingen van 1S24, BKAÜI/P ^1 
toenmaals: örtder* prefekt te 
LaCkêtre afstand deed aan 
den Heer. DE CORBIÈRE, die, 
hemi even als de andere on* 
derprefekten , noodzaken wil
de , -om op de keuze der 
afgevaardigden door omkoö -̂ j j 
ping, bedreiging en bedrog, f j 
invloed uit te oefenen. In > 
Parift teruggekeerd hield J 
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hij zich met de ïettereï*bqzig, 
gaf eene verzameling • van 
Staatkundige gedichten (Zie 
Rev. Ene. t. XXXII. p. 1-88.) 
pi t , deed het Fransche too-
neel een treurspel, hetwelk 
nog niet uitgegeven i s , uit
voeren , en werd een * der 
medewerkers van den CW-
stitutionel. Behalve de aan
gevoerde verzamelingen heeft 
men van BRAUJCT: Odé sur 
Ie désastre de lafregattela 
Medusa {Ode op fle^ramp 
van het fregat de Medusa), 
Parijs, 1818; in,8.vo , 

• • BRAUN ( GEORGE) , Aarts
diaken van Dortmund, en 
Deken van O. L.JV.ingra-
dibus, te Keulen, bloeide 
in de zestiende eeuw, en 
overleed den 10 Maart 1; 22. 
Hij is voornamelijk bekend, 
door zijn Theatrum urlium, 
in verscheidene deelen in 
fol. Nog heeft men van hem 
eene Wederleggénde Verhan
deling tegen de, Lutheranen, 
Keulen, 1605, in foL waar
in hij de listen ontwikkelt, 
Waarvan zij zich bediend heb
ben , om hunnen godsdienst 
te verspreiden. Hij verge
lekt hen bij eene wigge, 
waarvan het dunste gedeelte, 
eenmaal het hout ingedron
gen pijnde, dient, om er de 
dikke deelen in, $e„voeren. 

BRAUN (HENDRIK) , een 
Uttitsehe Benedictijner, in 
ÜJÏV*,%r°**fcrg geboren, ;! 

Tüs y en onderscheidde zich 
in zijn klooster, door zijne 

[ zucht voor de studie, en zij
ne vorderingen in de senoo-

f ne letteren.; Hij werd in 
[ 1757 verkozen om te Min-• 

chétl de Hoogduitsche taal, 
de welsprekendheid en de 
dichtkunde te onderwijzen, 
Kort daarna \verd hij lid der 
akademiè van wetenschap-
pen. Verscheidene schrif
ten , betrekkelijk het onder
wijs en de opvoeding, ^el
ke' hy ia het licht gaf „ver
wierven hem den post»..: van 
hoofd-bestuurder- der •£&&§» 
Gymnasiën" en c scholen;- ® 
Beijeren. Hij ondernam, m 
hervormingen eh verbeterin
gen in dezelve intevoeren. 
Men zegt, dat het hem er
gerde, hoewel zelf-een re
ligieus , de opvoeding aan re
ligieuzen 'te. 'zien wvf" 
trouwd; een denkbee/a» "a t 

vrij zonderling'schifnen»eIi 
doorS de ; ondervinding flW« 
gelogenstraft worden; M 
men niet kan ontkennen ,dat 
godsdienstige congregatien» 
met vrucht aan de opvoeding 
zijn werkzaam geweest, 
legde er zich op '<*»*. 
het onderwijs te veranderen, 
en men wil dat hij aan de 

verbetering van eenigeieer-
wijzen in Duitschïandy<*1 

heeft toegebragt. Een « J £ , 
deelzonder,twijfel,maa4at j 
in het stuk van <V*°***Ï I 
het voornaamste *****% 
niet i s . Hij overleedden* 

. November 1792, *>• * * , • 
I navolgende schriften na» ** 

om 
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De Beijersche Vaderlander, 
een Tijdschrift, Munchen, 
1759, 2 dl.n in 8.vo — 2.0 
Plan aWJiteuuy^ ^hool-or-
ganisatie in Beijeren, ibid, 
1770, in 8.vo — 3.° Grond
beginselen der Rekenkunde, 
ten dienste der scholen 1 
ibid, 1770, in 8.vo — 4.° 
Grondbeginselen van het ha-
fijn, ibid, 1778, ih8.vo~-
5.° Geschiedenis-der verbe
tering van de, Beijersche 
sóholen, Frankfort aan den 
Mèin , 1783 , in 8.vo _ 6.0 

De Duitscho Briefschrijver, 
1787, in 8..V0—. 7-° Eet 
Catholijke Kerkelijke jaar, 
Augsburg, 1785, in S.vo — 
8.° Latijnsehe Synonymen, 
ibid, 1790, in 8.vo Al de
ze werken zijn in hetHoog-
duitschj in welke taal hij 
ookeene Vertolking des Bij-
iels volgens de Vulgata on
dernam, dié hij dentijcï niet 
had te voltooien. 

BRAUN (JOANNES FBEDERIK), 
werd den 9 Januarij 1722 te 
Jena geboren. Hij volbragt 
in die stad zeer goede stu
diën 'y en omhelsde in 1746 
den militairen stand in dienst, 
van Oostenrijk. Eenigën tijd 
daarna ging hij tot het Hol-
ïandsche leger over; maar 
dit omdolend en onrustig 
leven, kwam geenszins met 
zijnen lust tot de studie over
een. Hij Verliet den dienst 
en leefde arm en verlaten te 
Langen-Salza, alwaar hij in 
1799 overleed. Mehtieeft 
van hem een onvolledig doch 

zeer geacht werk, ten titel 
voerende: Geschiedenis der 
Keurvorstelijke en Souve-
reine huizen van Saksen, 
uit Thuringen en Meis&en 
oorspronkelijk, Langen-Sal
za , 1778—1781, 3 dl.n i n 
4.*° Hij legt in hetzelve 
eene zeer groote schrander
heid aan den dag. 

BRAUNBOM (FREDERIK) , een 
Protestantsche Duitscher, 
kwam in 1613 op het* denk
beeld, om, onder den vol-
gériden titel, een werk in 
4. t 0 in het licht te geven: 
Plorum flaminiorum roma-
nensiumpapalium decas'. Hij 
bepaalt in hetzelve elk tijd
stip der regering van den 
ANTECHRIST, zijne geboorte, 
zijne jeugd, z|jne jongelings
jaren , enz» Zeer behendig-
lijk, vindt hij den A.ntechrisi 
in den Paus , en bewijst 
'wónder wel, dat dé wereld 
*» Wil moest vergaan* De 
vervulling zijner voorzegging 
is een bewijs, hoe zeer de 
geest, die hem bezielde, op 
prijs moet worden gesteld. 

BRAUNIUS (JOANNES) , een 
Protestantsch predikant, in 
1628 te' Kaiserslautem, in 
den Beneden-Palts geboren, 
werd predikant te Nijmegen. 
Hij bekleedde den leerstoel 
der godgeleerdheid en He
breeuws che taal te Gronin
gen y alwaar hij in 1708 over
leed. Het werk, waardoor 
hij eenen grooten roem heeft 
verworven, is ; Vestitut *a-
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cerdotum ïielrmoritm, enz. 
Amsterdam, 1701, :2. dl.n in 
é't0 Hetzelve is slechts, een 
gedeelte; eener grpote.re ver
handeling, welke hij onder 
den! titel van: De. Sacerdp-
tio Hebrgzorum, voornemens 
was in;het licht te geven. 
Hij handelt niet alleen over 
de' priesterlijke kleederèny 
maar ook over de Hebreeuw-
sche oudheden. In eefiën 
hrief, dien hij hem schreef, 
zegt de Heer HÜET*, :;oyer 
dit werk sprekende :. Éle ha-
beto, tamdiu fore id in pre-
tio,, :quoad Htleris jaoris 
suus honor,' sua dignitas 
óoHstabunt. Tantum enim 
iis iatulisli lucis hac scrip-
tione, quantum a nullo il-
fatum est, qui hanc partem 
illustrare sit aggressus. Nog 
heeft men van hem: l.°Doc-
trina foederum, Amsterdam, 
1688, in 4.K> Hij handelt 
daarin over de verbonden van 
God met den mensch. JHetr 
zelve is een volledig Stelsel 
van Coccejaansche . godge* 
leerdheid, en is [ook in, het 
Nederduitsch; vertaald^ onder; 
den titel van Leer der Ver-" 
bonden, Amsterdam , 1723 , 
in 4,w — 2.° De ware Gods
dienst der Hollanders, te
gen S-foup, Amsterdam, 1775 
in 12.v'o.— 3.° Selecta Sa-
«ra'> Amsterdam, 1700-in 
4,"> — 4.° Commentariusin 
e-Mi^üm ad Refo'MQs, 1705, 
J I J T * ' " ^ verscheidene an-
deP* i1M#^igSchriften zijner 

i rand. ' ; BKAtlNnfs was fceer 
' ervaren in de gewijde let
terkunde, in dé leer der 
Rabbijnen, in de.Joodsche, 

1 Romeinsche .en Grieksche 
oudheden. Hij maakt al te 
veel ophef van het nut van 
den Talmud tei' verklaring der 
heilige Schrift. In bijna al 
zijne werken stralen de Cqc-
cejaansche stellingen dóór.— 
Zie COCCEJUS (JOANNKS). • 

BRAVO (JOANNES), een 
; Spaansch geneesheer, tePie-
drahita in Rastiliëgeboren, 
werd hoogleeraar der genees
kunde te Salamanka, alwaar 
hij in zijn vak veel roem ver
wierf. Hij leefde' omtrent 
het einde der zestiende eeuw-
Men heeft van hem: h"De 

Hydrophobiee natura causif, 
atque medela, Salamanka, 
"1571 , in'Sivo, I788,iöfw 

— 2.° In jïbros progfiosti" 
corum Hippocratis cmnmèn-, 
taria, ibid^ 1578, 1583,in 
8.vo —. 3.°, I)e Saporum et 
odorwm differentiis , causi*. 
et affecilonibus,ibid,l583, 
in-8.™;..-, 4.0 In OAieji 
librum de .differentiis -ft" 

brium commentarius Sals-
manka, 1585, 1596, in 4. 
— 5.° De Simplimm mW\ 
camentorum delectu, /**" 
rf«o,ibid,1592,in8.v° W 
werk kwam vroeger mJ,0S 

onder den titel van FW 
macoptsa in het licht. 

BRAVO ( B A R T H O ^ W ^ 

een Spaansche Jesuztj w 
te Martin-Mynot* m ™ 
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Bisdom Avila' geboren i' en 
beoefende met het beste ge
volg, de spraakkunst, de 
welsprekendheid en de dicht
kunde. Hij heeft "verschei
dene werken , de meeste on
derwijzend, over de verschil
lende' vakken zijner kundig? 
heden in het licht gegeven,-
zoo als : 1.° De cpnscriben-
dis epistolis, Burgos ji.1601, 
in 8.vo—<2.° Commehluria 
lingutë latincè, .Grenada, 
1606.—-* '3.° 'Dictio?iarium 
plurimarum voeum qua in 
Ciceronis scriptis deside-
rantur, Pincia, 1627., in 
4.co Het was te Saragossa 
in 1597 en te Madrid, in 
1611, in 8.vo onder den ti
tel van Thesaurus verborum 
ac phrasium, enz', gedrukt. 
•T— 4.'' "De arte Rhetórica.— 
5.° D& prosodia progyyinas-
mata. De werken van BRA
VO worden zeer gezocht,* en , 
hebben der ^letterkunde in 
Spanje • emim'•'• -gËirtjgtiigtm' 
dienst" bewezen. Hij over
leed in 1648." 

, B R A W E (JoACHIM' WlIAEM 
VDN)., een jonge • Duitsche 
dichter den 4Februarij;I738, 
te Weiszenfels geboren ," in 
Pforta en Leipzig .opgevoed 
en gevormd, eninl758, den 
7' April te Dresden.; over
leden, juist toen hij tot re
geringsraad, in Meriteburg 
benoemd was, behoort tot 
de eerste treurspeldichters ia 
Duitschland, welke den,weg 
tot het betere baandeny; "Eoen 
F.r NicoiAJê, bij de oprjgüng; 

van de Bibliotheek derschoo-
ne Wetenschappen, in 1756 
eenen prijs voor het best in-
tezendene treurspel uitge--
loofd had, trad ook BRAWE 
als mededinger naar denzel-
ven op. CRONEGK behaalde 
den prij s; maar BRAWES Vrij-
geest ? (een, burgerlijk treur
spel), .werd naast den Ko-
baus igestejd. Alvorens hij 
nog; :over dit stuk de uit
spraak , der jBerlijnsche kunst-
regter s had vernomen i schreef 
hij zij nenjBRUTUs, een treur
spel r.ini heldendichten van 
vijfbeenige voetmaten» in 
hetwelke-, voornamelijk in 
zijnen tijd, de buitengewone 
kracht en stoutheid verraste. 
Mên moet het zijiïer jeugd 
toegeven, wanneer hij som
tijds in opgesmukte redenen 
overstroomt, meer schittert, 
dan verwarmt, meer het oor 
dan het hart der aanschou-, 
wers treft. Ihtusschen is. 

r&Mj|n(t£>v vrat hy geleverd 
heeft toch van dien aard, 
dat LESSING zich niet schaam
de er de uitgever van te 
zijn: '—'. Trauerspieïe d> M. 
v. BRJIWÈ , Berlijn, 1768.. 

BRAY (REGINALD) , een En-' 
gelsche staatsman, in 1501 
overleden, bragt veel toe £ 
om HENDRIK VIL , op den 
troon* van Engeland, te plaat
sen , en stond bij dien vorst 
in blakende gunst. BRAY 
was daarenboven, een uit
muntende bouwkunstenaar; 
de kapel van Westmünster» 
volgens zijne teekeningen m 
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onder zijn opzigt opgerïgt, 
Benevens een e andere kapel, 
welke hij teWïndsór liet bou
wen , en waarin hij begraven 
i s , zijn nog blijvende getui
gen van zijne bekwaamheid 
in het vak van bouwkunde. 

BBAY (SALOMON D E ) , een 
kunstschilder, in 1597, te 
ïlaarlem geboren, en in 1664 
overleden , had twee zonen , 
waarvan de jongste JACOB, 
zijn' vader en broeder-over
trof, en als een der bekwaam
ste schilders van Haarlem 
beschouwd werd. • Hij over
leed eenige weken vóór zijn 
vader, in 1664. ,-. 

BBAY (THOMAS) , een mis
sionaris, in 1656 te Mar
ton in ShrospMre geboren, 
en in 1730 overleden, is 
voornamelijk bekend door de 
Stichting eens genootschaps 
ter bevordering van het E-
vangelie, en ter verligting 
der gevangenen. Behalve de 
Lessen over den Catechismus, 
heeft men Rondgaande brie
ven aan de geestelijkheid van 
Maryland waarin hij verslag 
geeft van den staat dier kerk. 

BREBEUF (JOANNESDE), een 
Jesuit, te Bayeuoo, in 1593 
uit eene adellijke familie ge
boren. Na in verscheidene 
'CöUegiën zijner orde het pro-
i««8«»aat te hebben waarge-
"««*<*> werd hij in 1625 
*!!* j tóBs»ën van Canada 
& m> f*"m* hÜ meer 
öan aevtta-itófend inwoners 

tot het geloof bekeerde. Ter
wijl hij bij de Huronen, de 
gezworen vijanden der Irafce-
zen Was, namen hem de laat
ste, die in oorlog waren met 
pater LALLEMANT gevangen, 
stortten hun, uit bespotting 
des doopsels, kokend water 
op het hoofd, en verbrandden 
hen vervolgens in 1649 met 
een langzaam vuur. Hun ge
duld in die wreede strafoe« 
fening, trof het hart dier 
Barbaren", welke zich bekeer
den. Men heeft van Pater 
BREBEUP eenen CatecMsmnt 
in de Htironische taal, wel
ke hij volmaakt wel geleerd 
had. CHAMPLAIN, tot wiens 
togt vader DE BREBEUP be
hoorde y_ liet denzelvén achter 
zijne Reizen naar NkntD 
iVest-Frankrijk of Camddi 
1632, in. 4-"> drukken. 

BREBEUF (GEORGE VB)> "^ei 
vanden voorgaande» te,?.?." 
rigrii in Neder-Normwh** 
in 1618 geboren, legde zien 
reeds vroegtij dig op de dient-
kun de toe. Hij begon met ee
ne Vertaling (in hetFransctt) 
van het 7.e boek van den/** 
neis in boertige verzen ï «•> 
eenigen tijd daarna gaf hi?f' 
ne andere boertige Vertahng 
van het eerste boek vanW£ 
CANÜS in het licht. Men vindt 

in deze laatste, eene ver
nuftige en vrolijke hefe^S 
tegen de ijdelheid d i e r g ^ 
te Heeren, die g^neB^^ 
len oogenbük hunne g*** 
heid en hunne && f ^ 
«en vergeten, en tegen de 
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laaghartigheid dier "zwakke 
en kruipende zielen, welke 
hén uit hoop van daardoor 
tot fortuin te geraken, als 
Goden vleijen. Men zegt, 
dat BREBEÜF in zijne jeugd 
enkel smaak voor HOKATIÜS 
had, en dat een zijn er vrien
den, welke niets danLuCA-
NUS beminde, hem smaak 
voor denzelven deed opvat
ten, en hem bewoog denzel
ven te vertalen. Zijne Pfiar~ 
salé, kwam in 1658, in 12.™° 
in het Jicht;; deze vertaling 
verschafte in den beginne 
stof tot lof en hekeling j de
zelve had even zeer al teo-
verdrevene verdedigers, en 
al te strenge bedillers. Boi~ 
X.EAU behoorde tot de laatste. 
Men kan echter niet ontvein
zen, dat ondanks de buiten
sporige grootspraken, den 
opgeblazen stijl, de menig
vuldige tegenreden, den val-
schen luister, de rapsaelttj-
ge denkbeelden , Aéva$g»* 
smukte doch niet zeer na
tuurlijke beschrijvingen, de
ze vertaling echter door een 
schitterend koloriet, door 
eene goede dichtkunde, en 
de genie, die zich in ver
scheidene stukken doet ge
voelen , boven vele andere 
dergelijke verheven is. Lu-
CANÜS is daarenboven zeer 
moeijèlijk op eene belangver-
wekkende wijs te vertalen, 
wijl hij zelf verzuimd heeft 
zich belangrijk te maken. 
Zijn gedicht is veeleer eene 
magere geschiedenis, hier 
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en daar met wijsgeerige eii 
zedespreuken doorzaaid, dan, 
een wezenlijk dichtstuk. Dit 
is de reden, waarom de ver
talingen , die men er zelfs 
in onrijmi van vervaardigd, 
heeft, niet geslaagd zijn. 
» Men moet het dus aan BRE
BEÜF dank weten, zegt een 
nieuwere schrijver, in het 
zijne gelukkige verzen, ver
hevene denkbeelden j zulke 
sierlijke en naauwkeurige 
stukken te hebben aange-* 
bragt, dat onze beste dich
ters'er zich niet over scha
men zouden , en die zij zelfs 
nagevolgd hebben. Indient 
hij op verscheidene plaatsen, 
gebrekkig i s , moet men zulks 
enkel toeschrijven, aan zijne 
al te gestrenge beperking tot 
den pligt eens vertalers; men 
kende in zijnen tijd de vrije 
vertalingen niet, die later 
met zoo veel nut in gebruik 
aqjn gebragt." Na den dood 
vm JaMCjUUH, die hem groo-
te beloften had gedaan, begaf 
BREBEÜF zich naar Venoisc, 

I bij Caen, en overleed aldaar 
[ in 1661, in den ouderdom 

van 43 jaren. De laatste ja
ren zijns levens werden in 
de uitoefening van godvruch
tige werken doorgebragt. Zijn 
karakter was zacht en zedig. 
Het onderhoud zijner vrien
den was de eenige troost, 
in de langdurige ziekten, 
waarmede hij bezocht werd. 
Meer dan twintig jaren werd 
hij door eene hardnekkige 
koorts gekweld, en het is m 

T 
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de aanvallen derzelve, dafc 
hij zijne Pharsale schreef. 
JPÏog heeft men van hem: 
1«° Les entretiens solitaires 
(De eenzame gesprekken), 
in 12.°, Christdijke gedich
ten , verre heneden zijne on
gewijde voortbrengselen > 
doch die echter niet verwor
pen moeten worden. De gods
vrucht, de zedeleer, de 
krachtvolle denkbeelden, 
welke er in voorkomen, doen 
den lezer gevoelens onder-
yinden, even zoo gunstig 
voor den geest als voor de 
goede zeden en den Godsdienst 
des dichters. —: 2.o Recueil 
d'ceuvres diverses (Verzame
ling van verschillende toer-
Jien), 2 dl.», in 12,«M> , waar
in men dikwerf fraai) e ver-
jzen aantreft. — 3.° JE loges 
poétiques etc. {Dichterlijke 
lofreden enz.) , in 12.mo _-. 
Dèfense de légli*e romaine 
(Verdediging der Roomsclie 
lerk), in 12."">, 1671. 

BïtECHE (JOANNES) , een he-
ïoemd advokaat te Tours, 
in de zestiende eeuw gebo-
xen, heeft vele werken na
gelaten, waarover JOAHNBS 
BOUCHER van Poitiers met 
veel lof spreekt. De voor
naamste zijner voortbrengse
len zijn:' h° Le Manuel 
*°yal, ou etc. (Eetkonink-
Whe Handboek enz.), Tours, 
. « « » in 4.» — 2.° he 
frmptuaire des loix mu-
***palêè du rayaume de 

' W M A Ï * * &<»&** der 

rijk, enz* Tours, 1553, in 
8.vo BRBCHE was voor de 
uitgave van dit laatste werk 
overleden. 

'BRECHTÜS (LaiviNüs), een 
minderbroeder, te Antwer* 
pen geboren, bloeide om
trent het midden der zes
tiende eeuw. Hij beoefende 
dè Latijnsche dichtkunde, 
en bezat eene bijzondere ge
makkelijkheid om verzen te 
maken. Hij had verschil
lende posten van overste m 
zijne orde waargenomen, en 
was in zijne laatste jaren, 
Gardiaan van het klooster 
van Mechelen. Hij overleed 
in hetzelve den 19 Septem
ber 1558, en is de schrij
ver van de volgende werken: 
1.° EUBTPVS, tragoBdia> in 

1548, in een Collegie van 
Leuven uitgevoerd, en !"• 
dezelfde stad in 1pé9 ea 

1588 , in 8.vo gedrukt. — 
2.° SyMapioruaicurminW* 
Leuven, 1555, in 8.v0 "-
3.° Historia agonis sanctt 
MARCI ét WABCMltAn 
fratrum martyrurn, ,ie 

werk van eenen ongenoem
de» schrijver, door BRECI*-
TUS herzien, die er eemB

e 

dichtstukken. door hem TM 
vaardigd, pia carmma* °V 
den heiligen LAMBBR*<«» 
den heiligen SBBA«XA*O* 
enz. bijgevoegd heeft» 

COUREAU Heer van> ee' . . spronkelykeHoHaflder, Ŵ S 

een Fransch dichter, schoj 
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ver en tooneeïspeler, en na 
elkander aan het tooneelge-
zelschap van MOLIÈRE, en 
aan dat van het Hotel van 
Bourgogne verbonden. Hij 
slaagde beter in zijne uit
voeringen dan in zijne za-
menstellingen. Zijne tooneel-
spelen werden nieest alle 
uitgesloten. De schim van 
MOLIÈRE , in . één bedrijf 
en ' in proza is van hem y 
alsmede de Dood van Jo-
DELET , de Dorpsbruiloft, 
dé onzigtbare yverzuckiige; 
stukken» waarin men grove 
en niet zeer geestige scherts 
aantreft. Bij het uitvoeren 
van zijn blijspel Timon, brak 
hij eene ader, aan welk toe
val hij in 1685 overleed. 

BREDA (CORNELIUS VAN) , 
een Brusselaar, en zeer be
kwaam oudheidkundige, be
zat een zacht en zedig ka
rakter, een uitstekend, ©QP-

"deel, en eene buitengewone 
vlijt in de studie. Hij deed 
eene reis naar Italië, gaf 
te Venetië een werk in net 
licht hetwelk ten titel voert: 
Cymba sive de hora vescen-
di Dialogus; Errores per 
Germaniam. -Hij overleed te 
Kremser in Moravië} in 1620* 

BREDA (GERARDUS DE) , 
een Brabander, van de orde 
dei- Karthuizers, iri het 
klooster van O. I». V. Ka-
pelle, bij Enghiën in Hene~ 
Souwen, onderscheidde zich 
door zijne kunde} welspre

kendheid , en de zuiverheid 
zijner zeden. Men heeft van 
^ V *' J**« Vomini nm-
trtJEsirCiinisTi, beriimd 

(volgens de Vulgata) Ex-
mrgat Deus et disHpentur 
mmici. — 3,° De Beligio. 
SOTMM professione. — 4,° 
Be septem Iioris Canonicis, 
5'° Be Sacrament o Altari» 
sim Eiicharistics. De tijd 
waarin'hij leefde, is niet 
juist bekend. 

?«FnR E r a , (PE>FRVS VAN) , in 
iöuO te Antwerpen geboren', 
Was een bekwaam land-
schapschilder, en bezat ee
ne bijzondere begaafdheid, 
om alles, wat totlandschap-
Pe n- eenige betrekking kan 
nebben, zoo als gebouwen, 
bouwvallen, spelonken, fon
teinen ., standbeelden, plan
ten , dieren enz^ wel en na
tuurlijk voortèstellen. Hiï 
<te*4 «eae *ei8 Raar Spanje 9 
en overleed bij ^ijne terug
komst in zijn vaderland. 

BREDA (JOANNES VAN), een 
schilder, tb Antwerpen in 
1683 geboren, de kweeke-
ling van zijn' vader ALEX-
ANDEB VAN BREDA , een ge
acht landschapschilder. Lan
gen tijd copieerde hij met 
eene getrouwheid, en eene 
volkomenheid, die in sfaat 
zijn het geoefendste oog te 
bedriegen, de schilderijen 
van BREÜGEI. en WOUWER-
MATXS. Hij vervaardigde ver» 

2 

i 
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volgens in den smaak dier 
beide meesters, zeer gezoch
te schilderijen, én werd de 
bestuurder der Akadenüe van 
Antwerpen. SJOBEWIJK XV. , 
in 1740 die stad bezoeken
de, vereerde hem. met zij
nen lof en kocht verschei
dene schilderijen van hem. 
Hij overleed in 1750. 

BREIUEI. (PETRUS VAN) ,• 
in 1630, te Antwerpen ge
boren , verliet die stad, om 
zich naar het hof van Spanje 
te begeven , zijne landschap
pen werden aldaar zeer ge
zocht; doch niets was in 
staat, er hem op te houden. 
Hij kwam te Antwerpen 
terug, alwaar hij in 1689 
bestuurder der Akademie 
werd. Zijne schilderijen 
onderscheiden zich door over
eenstemming en een schoon 
koloriet. ....... 

, BREDAII (NiEiiSKRaö),'eeh 
JDeensche dichter en compo
nist , overleed te Koppen/ba-
gen in 1778, in den ouder
dom van 46 jaren. Hij was 
vroeger te Drontïieita in 
Noorioegen, tweede Burge
meester geweest. Men kent 
van hem vier Opera's, te 
Koppenhagen in 1758 ge
buk t , en eene vertaling in 
**eensche verzen van de Êer-
iS^PPingen van OVIDIÜS^ 

*» (MATHIAS) , 
"'$&rpeint. een <lorp, 
«Wffgdoi» £er# 

geboren, was principaal van 
het collegie van Emmerik, 
alwaar hij de schoone lette
ren deed hloeijen. Hij o* 
verleed den 5 Junij 1559, 
drie zonen nalatende, welke 
insgelijks de letteren beoe
fenden. BREDENBACH, de va
der, was ervaren in de let
terkunde , een gqed godge
leerde, en een bekwaam zin-
twister over geloofszaken. 
Men heeft van hem: 1." ƒ«"• 
troductio in grcecas litte^ 
ras, Keulen, 1534. — 2» 
De dissidiïs-in rettgiane 
componendis, enz. 1557. _ 
3.° Eene verdediging van dat 
werk, hetwelk door de Lu
theranen werd aangerand, 
onder den titel v&nHypera-
pistes, 1560. — 4 ° i » 6 9 

Psalmos Priores et in Ewti-
gelium secundum MATF^ 
vu comnientaria, in *'' 
Deze commentariën #|/niè

0P 
©ene edele en zuivew Wflze 

geschreven. 

BREDENBACH (TlEMMANJ» 
zoon vanden voorgaande^ 
1544 te Emmerik geb°rey't 
kanonik eerst van O. !<• * 
kerk te Antwerpen daarna 
van S'. JEROEN, te jSeule»' 
in 1593 overleden, hee& 
eenige zintwistende *?***£, 
en Historia belli I**** 
nagelaten,'welklaatstev^ 
komt in de verzameling, ^ 
rum moscovïticariM * t 

tores genoemd, ^ f l L 5 . 
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dediging derzelve,^op zich 
tegen SCHMLIDTLKIN. 

BREDERO (GERBRAND ADRI-
AANSZ.)', den 15 Maart 1585 
te Amsterdam geboren, en 
aldaar den 23 Augustus 1618 
overleden, was vaandrig bij 
de schutterij , en legde zich 

• reeds vroegtijdig op de schil-
derkunde toe, waarin hij 
FRANCISCUS BADENS tot mees
ter had, doch meer dan schil
der maakte hij zich als dich
ter beroemd; hij was een 
werkzaam lid der Amster-
damsche Rederijkerskamer, 
In Lïefd' bloeiende, en voor
zag derzelver tooneel van 
verscheiden treur- en blij
spelen; de laatste inzonder
heid behelzen doorgaans naï-
r e , levendige schilderingen 
der Amsterdamsche zeden 
van zijn' tijd; om dezelve 
met hare natuurlijke kleuren 
voortestellen, begaf hij zich 
naar de vischmarkt &» .«Ka
dere plaatsen, onder het ge-
meene volk, om zich deszelfs 
taal en spreekwijzen eigen 

• te maken, welke hij dan in 
zijne blijspelen overbragt. 
BREDERO verstond, behalve 
een weinig Fransen, geene 
andere dan zijne moedertaal, 
had geen anderen gids, dan 
zijn natuurlijk verstand, en 
geene andere voorbeelden dan 
de rederijkers, die waarlijk 
den regten smaak in de poë-
zij nog niet hadden, maar 
met dat alles had BREDERO 
toch een' uitmuntenden aan-

1 leg, en het lijdt geen twij
fel, of hij zou, indien hij 
langer had mogen leven, een' 
lossen en bevalligen dicht* 
trant bekomen, en ook in 
dit opzicht zijne aangenome-
ne zinspreuk: Het kan ver~ 
heeren, bevestigd hebben. 
VONDEL vervaardigde op hem 
het volgende grafschrift: 

Hier rust BRERO, heen gereis* 
Daer de boot geen Yeergelt 

eischt, 
Van den geest, die, met zijn 

kluchten, •'..'"*.. 
Holp aen 't lachen al die zuch-
•• ten,; • 

BREDERO'S dichtwerken zijn 
meermalen afzonderlijk en 
bij elkander verzameld ge
drukt , de volledigste uitga
ve is die in 4."> te Amster
dam, bij C. LmpEvviiKSZ. 
VAN DER PiASSE, 1638. 

BRBDERODE (REINOUD VAN) , 
in de vijftiende eeuw burg-

f«»af van Utrecht, en rid
er van het «uiden vlies. 

DAVID VAN BouRGoNmë Bis-
schop van Utrecht, natuur
lijke zoon van PJHILIPPUS , 
Hertog van Bourgondië met. 
i-egt op de beide broeders 
BREDERODE gebelgd , liet 
REINOÜD in eene toren op
sluiten , en vervolgens zij
nen broeder GIJSBRECHT aan
houden. Men kon echter 
REINOUD zelfs niet door de 
pijnbank tot de bekentenis 
van de hem te last gelegde be
schuldigingen brengen, zoo
dat men hem van het kas-

3 •. . • 
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teel van Wijk ip Duurstede, 
'waarop men hem gevangen 
hield, naar Rupelmonde; liet 
overbrengen. In het volgende 
jaar 1472, benoemde KABEII 
TAN BouRGQNDië eenen raad 
van ridders van het Gulden-
vlies, om den beschuldigde 
te oordeelen, die onschuldig 
verklaard en in vrijheid ge
steld werd. BREDERODE leef
de nog eenige jaren en over
leed te Haarlem, na eeriéïi 
grooten maaltijd, waardoor 
al degene ongesteld werden 
die er deel aan hadden geno
men ; hetwelk het vermoe
den deed ontstaan, dat de 
wijn vergiftigd was geweest. 

BREDERODE ( GIJSBRECHT 
VAN ) , broeder van den voor
gaande , in het vorige arti
kel reeds vermeld , den 7 
April 1455 met eenparige 
stemmen tot Bisschop van 
Utrecht verkozen. Qm de 
verkiezing van den nieuwen 
Bisschop bij te kunnen wo
nen, had GIJSBRECHT zich 
vooraf tot,Onder-diaken la
ten wijden. Hij wordt ge-
ïoemd als een man,, die na 
aan drie Hoogescholen, te 
weten aan die van Keulen , 
Leuven en Parijs te hebben 
gestudeerd, zeer geleerd, 
deugdzaam, voorzigtig en 
met andere uitmuntende 
hoedanigheden begaafd was. 
Velen, die onder het bestuur 
van zijnen voorganger Ru-
DQLFVAN DJEPHOÜT verjaagd 
waren; werden door hem 
Weder ingeroepen. Hij ver

zuimde echter ook niet om' 
voor zijne belangen te wa« 
ken, daar hij eeneCommis
sie , . uit zes welsprekende 
mannen bestaande, met vier 
duizend dukaten naar Rome > 
aan CALIXTÜSIII. zond, om 
de bevestiging zijner verkie
zing te verzoeken. Dit zou 
hem zeker gelukt ziin, wa
ren niet zijne vijanden, de 
Kabeljaauwschen, tusschen 
beide gekomen; deze ge
bruikten alle verbloemde 
schijn - redenen om PHffin?-
PÜS, Hertog van Bourgondxe 
te bewegen,'dat hij de be
vestiging, van Rome mogt 
verhinderen. P r a a m » , die 
in de vorige verkiezing reeds 
voor zijnen natuurlijke^ zoon 
geijverd had , verzuimde na 
niet, om van deze omstan
digheid gebruik te maken, 
te meer daar hij Voor net 
toenemend gezag der *•«*• 
DEROPE'S beducht wasiM 
zond dus in aller ijlden Bis
schop van Arras en andere 
gezanten, die ook AÏ-FONSI»» 
koning van Arragori, in htm-
ne belangen hadden gewon
nen, naar Rome , om voot 
zijnen zoon DAVID , t°e"" 
msaals Bisschop van Terroti' 
ane , en onlangs te Av>ers' 
foort, dóór eenige g e v I £ 
fcanoniken gekozen, tot Bi 
schop van Utrecht te beve» 
tigen. Het gevolg der l aag 

genoemde zending vfaS,'infr, 
CAUXTUS uit a a n m e r ^ 
der diensten, welke V** 

Sog
aTe * r & s -
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BREDERODE (FRANK VAN), 
tweede zoon van REINOÜD, 
(zie boven), in 1466 gebo
ren, maakte zich berucht, 
door zich aan het hoofd der 
Hoeksche volkspartij te plaat
sen. Met 850 man maakte 
hij zich in eenen winternacht 
meester van Rotterdam, zon
der dat zulks aan een enkel 
mensch het leven kostte. 
Hij liet dadelijk aan de ver
schansingen wei-ken, en stel
de dezelve in staat van ver
dediging. MAXIMILIAAN, graaf 
van Holland en Roomsch 
koning, beval Rotterdam te 
belegeren, en het bevel over 
het leger, werd aan den 
stadhouder, den graaf van 
Egmond, toevertrouwd. De 
belegerde stad, tot hongers
nood gebragt, zag zich ver-
pligt, zich o vertegeven, waar
bij BREDERODE echter voot 
zich en de zijnen den vrijen 
uittogt bedong, en tevens 
dat z i j , die blijven wilden, 
noch aan lijf noch aan goed, 
eenig letsel zouden onder
vinden; voor de gevangenen 
echter kon hij geene vrij
heid verwerven , deze moes
ten het mét den hals bekoo-

. pen. Kort daarna werd BRE
DERODE, in eenen waterstrijdj 
waarin hij twee wonden had 
bekomen, gevangen gemaakt; 
naar Dordrecht vervoerd, 
overleed hij aldaar in 1490, 
slechts 24 jaren oud zijnde. 

kunnen bewijzen, aanDAvro 
VAN BoüRGONDië (Zie dat ar
tikel) de bevestiging van het 
Bisdom Utrecht verleende. 
GttsBRECHT besloot nu ge
weld in het werk te stellen 
om meester van het Bisdom 
te blijven, en verbond zich 
met zijnen broeder REINOUD 
om den oorlog tegen de BOUR
GONDIËRS te voeren, in wel
ken zij echter tegen de magt 
des Hértogs niet bestand wa
ren; zoodat GIJSBRECHT, ee-
nige vertrouwde kanoniken 
naar PHILIPPUS zond, om een 
verdrag met hem te sluiten, 
waarbij bepaald werd, dat 
GnsBRECHT aan DAVID den 
mijter zoude afstaan, mits 
deze aan hem de rxasxRome 
gezondene 4000 dukaten te
ruggeven , en jaarijks 4200 
Rijnsche guldens aan hem 
uitkeefeh zoude , waarvoor* 
Hertog JOANNES VAN KLEEF 
zich als borg stelde; verder 
ZOU GiJSBRECHT bUjvfitt,..,. 
Aarts-diaken, proost van *Sf. 
Salvator, en tot proost van 
S'. DONATUS te Brugge ver
kozen worden. Op deze voor
waarden werd in 1457 de 
vrede gesloten. DAVID kwam 
echter zijne geloften ni.et.ge-
trouw na, en;, zoo als men 
in het vorige artikel gezien 
heeft, werd hij zelfs nog 
de gevangene des Bisschops, 
waarna hij, ontslagen zijnde 
in 1475 te Breda overleden, 
en in het Karthuisers kloos
ter te Geer'truidenbei•# be
graven is. 

BREDERODE (HENDRIK VAN) , 
een jong adellijk Heer, va» 

4 

http://ni.et.ge


296 B R E . 

de oude HoUandsche graven 
afstammende, in December 
1 5 3 1 , te Brussel geboren, 
was een der aanvoerders der 
Nederlandsche opstandelin
gen in 1566. Hij was ju is t 
degene, die tot de uitvoe
ring eener dergelijke rol 
vereischt werd. Daar hij 
eenen onstuimigen moed be
z a t , en een vijand van alle 
gezag w a s , zoo werd hij 
den opstandelingen zeer aan
genaam. Hij was he t , die 
aan het hoofd van Vier hon
derd edelen, een verzoek
schrift vol bedreigingen, aan 
MARGARETHA. van Par ma, 
Landvoogdesse der Neder
landen , aanbood. Daar de 
graaf van BERLAIMONT , ter 
geruststelling van MARGARE
THA, haar aan het oor ge
zegd had, dat men niets be
hoefde te vreezen, wijl liet 
slechts eene bende bedelaars 
(gueux) was, zoo gaf B R E 
DERODE , die zulks vernomen 
had , aan zijne factie den 
naam van geuzen, welke zij 
behouden heeft. De opstan
delingen droegen hem den 
last op", om troepen te wer
ven , met welke hij zich naar 
Halland begaf, naar welks 
oppergezag hij dong. Toen 
de landvoogdesse eenen nieu
wen eed Van de Overheden 
en voornaamste Heeren des 
lands had gevorderd, wei
gerde BREDERODE denzelven, 
5?. *%<*«» zijne posten neder. 
™ ^ . d e a a n v o c r d e r s der 

' * , »B sommige zelfs 

het land verlaten hadden, 
bleef BREDERODE echter bij 
de hoop volharden,'Holland 
te zullen veroveren; maar hij 
vond zich weldra verpligt 
hetzelve te verlaten, en zich 
naar Duitschland te bege» 
ven , alwaar hij eenige troe
pen trachtte te werven, en 
in 1586 op het slot Ham/tof 
of Hamberg, in de vesting 
Recklinghatisen, overleed. 

BREDERODE (PETRUS COR-
NELISZ. TAN ) «ZÉ hoofde van 
zijne diepe kunde, in het 
vak van regtsgeieerdheid, 
onder de beroemde Hage
naars gesteld. Hij was waar
schijnlijk dezelfde, waarvan 
T E W A T E R spreekt, onder 
de benaming van een belend 
rechtsgeleerde, in de zes
tiende eeuwe, hebbende ver- ' 
scheidene Gezantschappen 
aan de Duilsche Hoven te* 
kleed. Volgens Luciw k<&~ 
de hij in 1580, en zou,vol
gens zijne aanteekening -uit 
SCAMGEB, de zoon van een 
tinnegieter geweest zijn* 

BREDOW (GABRIO! GOTT-
PRiED), koninklijke Pruisi
sche regeringsraad en Hoo#-
leeraar in de gescheidenis te 
Breslau, in 1773 te Bwty*. 
van arme ouders geboren» 
waarom hij enkel door «^ 
ondersteuning zijner beguns
tigers studeren kon. Hij " " 
gaf zich naar Halle, a»™»; 
hij in het letterkundig * 
minarie onder WohP t « * P ' 
en de godgeleerde Btndm» 
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met de oudheidkundige we- n 
tenschappen verwisselde. In | 
1794 werd hij lid van de 
door GEDIKE gestichte kweek
school voor schoolonderwij-
zérs, en volgde in 1796 de 
nitnoodiging van J. H. Vosz 
naar Etuin, alwaar hij in 
1799 zijn Handboek der ou
de geschied»n-ei en in 1803, 
zijne verhalen der merkwaar
digste voorvallen, uit de al-
gemeene wereldgeschiedenis, 
uitgaf. In beide deze wer
ken straalt de bitterheid,van 
den sektengeest ten duide
lijkste door; van het laatste 
bestaat ook eene beknopte 
uitgave in het Nederduitsch. 
Na het overlijden van Vosz 
werd hij met het Rektoraat 
belast, doch begaf zich'in 
1804, als Hoogleeraar der 
geschiedenis naar He Imstadt. 
In 1807 ondernam hij., ter 
vermeerdering zijner kennis 
eene reis naar Parijs. Na 
zijne terugkomst wÖskA** 
hem de geestdrift en de vrij -
moedigheid, waarmede hij 
der Duitsche jeugd, eenen 
vrijdenkenden geest zocht in 
te'scherpen, weldra in on
derzoekingen en onaange
naamheden. Hij volgde in 
1809 gaarne eene beroeping1 

naar Frankfort aali de Oder, 
en toen in 1811 de Univer
siteit naar Breslau werd ver
plaatst,* ging hij ook der
waarts, alwaar hij in 1814 
na een langdurig en pijnlijk 
ziekbed, aan eene ongenees
bare kwaal overleed. 

BREENBERG " ( BARTHOLO-
MEUS) , te Utrecht in 1620 
geboren, een beroemd schil
der en graveur, muntte voor
al in de landschappen ett 
dieren uit. Hij graveerde 
zijne teekeningen met sterk 
water. In de galerij desko-
nings van Frankrijk , en in, 
die van den hertog van Or~ 
Ucins, zag men eenige schil
derijen van dien meester. •• 
Hij overleed in 1660. 

BREGUET (ABRAHAM LODË-
WUK), een beroemde uur-
Werkmaker en werktuigkun
dige» werd in 1747, teNetif-
cïiatel iq Zwitserland j uit 
eene oorspronkelijke" Fran-
sche familie geboren ,; maat 
die bij de intrekking van het 
edikt van Nantes, Frank
rijk verlaten had, slaagde ' 
niet in zijne eerste studiën, 
en hield zich zelfs met eenen 
büitengewonen tegenzia, met 
d» uurwerkkunde bezig, wel
ke flï«K hem in zijne jeugd 
begon te leeren. in den ou
derdom van 15 jaren werd 
hij echter naar Parijs ge-
bragt en vervolgens te Ver-r 
sailïes tojj eenen horlogiema-
ker geplaatst, alwaar hij 
werkelijk de loopbaan begon, 
welke hij met zoo veel roem 
moest bewandelen. Kort na 
dezen tweeden leertijd vol-
hragt te hebben , verloor hij 
zijne moeder, zijnen schoon
vader (want reeds in den ou
derdom van 10 jaren had hij 
zijn' rader verforen) en zag 
5 



298 B R E . 

zich alleen met zijne zuster 
zonder fortuin en zonder be
scherming. Hij vond alstoen 
in zijnen moed en in zijne 
talenten het middel, om zijne 
zuster te ondersteunen, om 
door het volgen eener wis
kundige Cursus, zijn onder
wijs te voltooijen, eneene 
inirigting tot stand te bren
gen, welker roem zich wel
dra door geheel Europa ver
spreidde. Hetgene, wat hem 
het_eerste bekend maakte, 
was èe bewonderenswaardige 
verbetering welke hij in de 
perpetuele zakuurwerken 
bragt, die zich zelve opwin
den, door de beweging, die 
men in het dragen aan de
zelve geeft: aldus te verbete
ren is reeds scheppen. Zulks 
was echter slechts de yoór-
looper eener menigte vernuf
tige en geleerde'zamenstel-
lingen , later door dien groo-
ten kunstenaar uitgedacht. 
Zonder in wijdloopige verkla-
ringen te treden, willen wij 
enkel aanhalen , zijne pare-
ehule f die dein régulateur ge
heel Voor breken beveiligt; 
zijne klank-veren,. welke des 
te beter klinken, naarmate 
de bus naauwkeuriger ge
sloten i s , en welke aanlei
ding hebben gegeven, tot de 
zakuurwerken, zegelringen, 
shuifdpbzen enz. met speel
werk ; — zjrjne repetitie-ca-
draluren, volgens eene nieu
we en zekerder wijze inge-
ï ,g t« Maar men moet hem 
mmder «o g beoordeelen door 
de werken, welke hij voor 

het burgerlijke gebruik heeft 
bestemd, als door die welke 
hij voor de sterre- zeevaart
en natuurkunde zoo nuffig 
heeft gemaakt. Zoo heeft hij 
bijv. verscheidene vrije ke
vels vervaardigd: zoo als 
dèn hevelni%teenebesten&lgt 
kracht en eenen onafAanie-
lijken opstijger, en een groot 
aantal andere, menigvuldige 
zakchrotiometers of tijdme-
ters, sterrekundige Staande 
uurwerken, zee - horlogiën 
enz. Met één woord hetzoude 
zeer moeijehjk zijn, om al 
de nuttige of zonderlinge 
voortbrengselen, uit de werk* 
plaats van BREGTJET voortge
komen , op te noemen oi te 
beschrijven. De sta&Panjt 
heeft hem de schoonste utu* 
werkmakerij van Europa te 
danken, en Europa dantó 
'hem de bewonderen»»™1" 
ge ontwikkeling, sedert eé-
nigen tijd alom, aan dit schoo-
ne vak van nijverheid gege" 
ven. De stormen der. om
wenteling , welke een zoo 
nuttig man, wiens nienia"*1 

beleedigende roem, geen? 

verdenking kon inboezemen; 
hadden behooren te eerbiedi
gen , noodzaakten hem ecn-
ter, om met zijnen zoon nes 
land te verlaten. Bijhu n^ 
terugkomst vonden zij in « 
ondersteuning der vnenl 

schap de middelen om W«* jender dan ooit hunnejer 

nielde fabriek weder ov 
rigten. BKEGUET,

 d e V i . 
de eenige over wien * ^ 
hier spreken, werd tot uur 
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werkmaker der marine, lid 
van het bureau van lengte 
en van het Instituut benoemd. 
In 1823 Was hij lid der Jurij, 
met het onderzoek der voort
brengselen van nijverheid be
last. Toen de dood hem in 
dat zelfde jaar kwam treffen , 
schreef hij aan een groot 
werk over de uurwerkkunde, 
waarin al zijne ontdekkin
gen gullen zijn opgeteekend t 
en dat zijn zoon, de erfge
naam zijner talenten, de; be
zitter zijner werktuigen,: de 
medewerker aan zijne Mees
terstukken , beloofd heeft, 
volledig te zullen maken, 
en in net licht te geven. 

BREGY ( CHARLOTTE SAU-
MAISE DE CHAZAN, gravin 
van), eene nicht van den ge
leerden SAÜMAISE, en door 
hem opgevoed, Avas eene der 
eer-dames der koningin ANNA 
van Oostenrijk, Zij onder
scheidde zich aan ~é*t-..fatf-
door haren geest en door 
hare schoonheid. Men heeft 
van haar eene. Verzameling 
van Brieven en Gedichten, 
1688, 'in 12.mo, die in ha
ren tijd zeer op prijs werd 
geste] d, en waarin men ee-i 
nige schrandere denkbeelden 
aantreft. Zij overleed in 1693: 
in den ouderdom van 74 ja
ren. Zij had, zegt men in 
dien ouderdom nog al hare 
beminnelijkheid en de be
valligheid van haren geest 
behouden. 

BitEisi.AK(§cfH'K>), in 1748 

te Home geboren, was de 
zoon van eenen Zwaab, werd 
voor den geestelijken staat be-, 
stemd, en was een der oor-
spronkelij ks te aardbeschrij -• 
vers {geologen) van onzen 
tijd , die van het Neptunisch 
stelsel afweek, zonder daar
om onbepaald, het Vul
kanisch aan te nemen. Hij 
was Hoogleeraar der natuur
en wiskunde te Magma. La
ter werd: hij door NAPOLEON r 
tot opzigter * der salpeter - en; 
buskruid-fabrieken van het? 
koningrijk Italië. benoemd ,-, 
ook was hij lid van het Insti
tuut en van verscheidene ge-, 
leerde genootschappen * ; "Wij s 
hebben van hem zeer uit? 
muntende werken. BREISLAÏC 
overleed te Tnrin in 1S26.; 
Zijn beroemd kabinet van mi-
neraliën heeft hij aan de far 
milie BORROMEUS nagelaten. 

BREITINGER (JOANNES JACO-
»u»), Kanonik, en Hoogleer-
aar 4er Qrieksche en He-
breèuwsche taal te Ztirich, 
werd den 15 Maart 1701 in 
die stad geboren, en overleed 
in dezelve den 15 December 
1776. ,Nadat hij de oude 
classieke schrijvers onafge
broken beoefend had i, wijdde; 
hij zich aan de wijsbegeerte, 
letterkunde en geschiedenis* 
Uit zijne verbindtenis meC 
BODMER (zie dat artikel) 
kwamen de bekende strjj af
schriften tegen de Leipsi-
ger school, dat i s , tegen 
GioTTSCHED, ScHWABE, TRII^-
Ï,ER, fc)CHÖNAKH, enz. Tooxt. 
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Ontegensprekelijk droeg deze 
verbindtenis met BODMER , bij 
wien hij wel in genie, doch 
niet in geleerdheid behoefde 
onder te doen, veel tot den 
roem bij , dien ook hij toen
maals verwierf. Voor het 
overige was hij minder ijdel 
en roemzuchtig dan de eerste, 
en streed meer voor de zaak 
zelve, dan voor het doel om 
opzien te verwekken. BREI-
TINGEK zag he t dus zonder 
nijd of afgunst aan, dat BOD-
MER steeds boven hem ver
kozen werd. ïn 1730 gaf 
hij zijnen Bijbel der jseven-
tigen, 4 dl." in 4.W volgens 
de uitgave van GRAB in het 
licht, welke hij door een Va-
tikaansch en andere hand
schriften verbeterde. In het 
volgende jaar werd hij Hoog
leeraar aan het Gymnasium 
te Zuric/i, wanneer hij zijne 
denkbeelden over de verbe
tering van het schoolonder-
wijs in eene Verhandeling 
De eo quod nimium est in 
studio grarnatlco, aan den 
dag legde, en door de voor
naamste overheidspersonen 
der stad ondersteund, de be
doelde verandering in het 
Gymnasium bewerkte. Al
om, waar hij kiemen van 
geest en talenten vond, on
dersteunde en bemoedigde hij 
dezelve. Even zoo werk
zaam toonde hij zich ook 
omtrent de godgeleerde on-
derwijsgestichten van Zilrich. 
De voornaamste schriften van 
BBEITINGER zijn: Kritische 
Dic&Ümtt, 1740; verschei

dene schriften over Zwïtser-
sche oudheden; en Oratio-
nes solemnes, welke na zij
nen dood in het licht kwa
men. Ook had hij werke
lijk deel aan de uitgave van 
het Thesaur, hetvet. 

BREITKOPF (JOHANN GOTT-
LOB ÏMMANUEii), den 23 
November 1719 te Mpzig 
geboren, alwaar zijn vader 
(BEENARD CHRISTÓFFEI.) , in 
het zelfde jaar met een zeer 
gering beginsel eene letter-
gieterij, boekdrukkerij en 
eenen boekwinkel aangelegd 
had. Ongaarne stemde de
ze in de neiging van zijnen 
zoon toe, welke zich aan 
de wetenschappen wilde toe
wijden. Na eenige jaren 
zijner akademische studiën, 
in welke hij het vak van 
zijnen, vader moest helf^ 
uitoefenen, besloot hij ook 
nog de wiskunde te /beoefe
nen, zonder daarbij te ver
moeden , tot welke uitvin
dingen, in zijne kunst, hem 
het praktische gedeelte dier 
wetenschap zoude geleiden» 
De werken van AMRECHT 
DÜRER , die zoo als bekend 
ia, de figuren der letters 
Wiskundig berekend heeft, 
ten einde daardoor aan de
zelve éene schoone gedaan
te te geven, vielen hem toe
vallig in handen. HierjP 
voortbouwende, maakte «y 
de verbetering en <Je o e 
fening der boekdrukkunst, 
welker geleerdste kenner nij 
werd, tot de voornaamste 
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bezigheid zijn levens. Hij 
begon eene algemeene ver
andering met de schriften, 
en werd daardoor voor 

- Duitschland de hersteller 
van den goeden smaak in 
tijpographische schoonheden. 
Toen het voorstel herhaald 
werd , om het Duitsche 
schrift, dat men als smake
loos aanzag, afteschaffen, 
en in deszelfs plaats; het 
Latijnsche intevoeren, ver-
Haarde hij zich met geest
drift daartegen, en legde op 
de krachtdadigste wijze de 
hand aan de verfraaiing der 
Duitsche letterteekens, aan 
welke hij de Gothische hoe
ken zoo veel mogelijk zocht 
te ontnemen. Dit werk 
hield hem tot aan zijnen 
dood bezig, zonder dat hem 
het gevolg geheel en al kon 
bevredigen. Dat hij , behal
ve zijne pogingen ter verbe
tering van de boekdruk
kunst , ook nog ia 17S&» 
de kunst , om noten met be
weegbare figuren te druk
ken» tot 'den trap van vol
maaktheid bragt , waarop 
dezelve thans staat, is be
kend. Van minder prak
tisch nut zijn zijne uitvin
dingen, om Landkaarten, 
zelfs afbeeldsels, en ein-
delijke sinesche lettertee
kens met beweegbare figu
ren te drukken. Ofschoon 
hem wegens de laatste uit
vinding de Paus door den 
kardinaal BORGU liet geluk-
Wenschen, en de Parijsche 
akademie hem hare goed- j 

keuring te kennen gaf, zoo 
zijn de door hem daarge-:, 
stelde Sinesche karakters 
toch zoo wanstall ig, dat 
geen Sineesch dezelve er
kennen zoude, waarom er 
ook nooit gebruik van is 
gemaakt. Al de tot dusver
re opgenoemde verbeteringen 
en uitvindingen bepalen zich 
tot de figuren. Hij trachtte 
echter ook de metaal com
positie der letters te verbe
teren, en aan dezelve de 
meest mogelijke hardheid te. 
geven. Daarenboven vond 
hij nog niet lang voor zijnen / 
dood, eene nieuwe wijze [ •• 
u i t , om den smelters en 
gieters het werk te verlig-
ten. Ook aan de persen \ 
heeft zijn nadenkende, vlijt 
veel verbeterd. Met eenen 
bij zonderen ijver beoefende, 
BREITKOPP de geschiedenis 
der boekdrukkunst. Reeds 
in, 1779 gaf hij een werk in 
het licht Ueber' die GescMch-
te der Erfindung der Buch-
druckerkunst, en hierop de 

• voorloopige aankondiging van 
de geschiedenis der boek
drukkunst Waarvan de be- / 
werking hem onophoudelijk ' 
bezig h ie ld , zonder dat hij ^ 
er mede gereed kon de ko
men- In 1784 kwam het 
eerste deel in het licht ee-
ner Proeve over den oor
sprong der speelkaarten, de 
invoering van het gelinieerd 
papier, .en het begin der 
houtsneêknnst in Europa. 
Dit deel , waarin slechts 
over de heide eerste ónder« 
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werpen gehandeld wordt, 
is met groote volledigheid 
eit naauwkeurigheid geschre
ven^ en het in 1S01 door 
Ji -C; F. Boen, uit de na
gelaten»," belangrijke, doch 
geheel ongeregelde papieren 
des schrijvers, met groote 
moeite verzamelde 2.e deel 
van hetzelve, is slechts ee
ne opsomming der onderwer
pen bij wijze van fragmen
ten» Nog begon BKEKTKÖPF 
in de laatste jaren zijns le
vens, aan eene boekdruk
kers geschiedenis r maar zij
ne afnemende gezondheid 
liet hem daarmede slechts 
tot aan het 7.e Hoofddeel 
komen. Hij overleed in zij
ne geboortestad den 2S Ja-
nuarij 1794, eene der groot
ste boekdrukkerij ê'n en let-
tergieterijën nalatende. Zij
ne boekdrukkerij was de 
volledigste van geheel Eu* 
röpa; men zag in dezelve 
de stempels en matrijzen 
van vier honderd verschil
lende alphabets; bij had let
ters, om in* alle levende 
talen te drukken. In zijne 
gieterij waren twaalf ovens 
of fornuizen, en negen - en -
dertig werkgasten werden 
e r ' i n bezig gehouden; ook 
zond hij niet alleen letters 
naar alle rijken van Miïro-
P«i maar zelfs naar Arme-
*?*«• Daarenboven nam 
£*SWKOPF den roem mede 

%£J£*•••**. woords, een 

gew3*^ i t s c h e r t e z i> 

BREMN (NICOLAAS), een 
Zweedsch toonkunsfenaar, 
in 1690 geboren, lid der 
akademïe van wetenschappen 
van Stokholm, een werktuig
kundige en muzijkinstru-
meritmaker, in > 1733, als 
predikant van Carlstadt ö-
verleden, heeft zeer goede 
verhandelingen over de ver
betering der klavieren nage» 
laten. 

BBEMBATr (ISOTTA) , eene 
dichteres uit eene adellijke 
familie van Bergamasco, ge
sproten , werd te Milarie in 
1427 geboren. Zij was de 
Latijnsche, Fransche, Itali
aan sche en Sjiaansche talen 
volkomen meester. De eer
ste sprak zij zoo wel, <tó 
zij bij de verdediging harer 
belangen voor den senaat 
van. Milane, algeraeenf be-
wondering verwekte. Zij wc 
dijverde op eene voordeelige 
wijze zelfs met 4e Spaan
sene dichters, en vervaar
digde in het Italiaansch ver
zen , welke verdiend heb
ben , in de beste verzame
lingen van dien tijd opgeno
men te worden. Met £»ƒ• 

onderscheidde zij zich door 
hare getrouwheid, zij «aa 
tot zinnebeeld genomen Aea 
Hesperischen tuin met des-
zelfs gouden appels, e» , 
gedooden draak voor ieV^ 
gang deszelven, J»et tor 
Spaansche spreuk: Yo*[J 
t°s guardere (ik &{ detï™1" 
ven beter bewaken). J»en 
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vindt vele stukken, door 
haar vervaardigd: 1.° in het 
Segretario van SAÏJSOVINO. 
~ 2.° in de Elegie, sonet-
ti ed epitaffi composti nelle 
esequie del signor ESTOBE 
BAGLIÓXE, Cremona, in 4.1» 
— 3.° in eene verzameling 
ten titel voerende: Rime fu-
nerali di diversi itlusiri 
ingegni, composte in vol-
gare e latina favella , in 
morte dèlla molt o illustra 
signora ISOTTA BREMBATA 
GMVMELLA , Bergamo 1587, 
in 4. t0 Deze dichteres over
leed den 24 Februarij 1586. 

BREMOND (GABRIEIILB), on
dernam eene reis naar het 
Heilige Land, in het tijd
stip, dat de bedevaarten, in 
gebruik geraakt, op eene 
Buitengewone wijze den ijver 
der geloovigen opwekten. 
GABRIEKLE BREMOND vertrok 
van Marseille, har© geboor
teplaats, en bezocht •SHMtfpw 
en Neder -Egypte, Pales
tina, den Berg Sinaï, den 
Berg Libanon, en. bij na al 
de Syrische Provinciën; zij 
was diegene onder de vrou
wen , welke zich door de 
langdurigheid harer heilige 
bedevaarten, het meest on
derscheidde. Haar reisver
haal in het Fransch geschre
ven, is in het Italiaansch 
vertaald en in het licht ge-
gegeven , Rome, 1673, in 
4.M, 1679, in 8.vo. 

BREMOND "(ANTONINUS), een 
Dominikaner, te Cassis, in 

Proverice geboren, een werk* 
zame geleerde, de vrienct 
der goede studiën, «telde al 
zijne zorg in het werk, om, 
den lust voor dezelve in zij
ne orde të herstellen. Door 
zijne verdiensten werd hij 
tot Overste zijner orde ver
kozen, en overleed den 11 
Junij 1755, in den ouder-, 
dom van 64 jaren, na in 
het licht te hebben gegeven: 
1.° Bullarium ordinis Doini* 
nicanorum, 1729, 8" &bn in 
fol. •—2.° De stirpe-sahcti 
Dominici, 1740, in 4.to -

BREMOND (FRANCISCUS D É ) , 
te Party's in 1713 geboren, 
was de zoon van eenen ad-
vokaat, en overleed aldaar 
in 1742. De akadeniië van 
wetenschappen nam hem als 
lid aan, en de koninklijke 
Maatschappij van Londen 
verleende hem den titel van 
secretaris. Zijne Vertaling-
«top w||égeerige overeen
komsten van dat lïgchaam, 
verschafte hem die eer. Hij 
gaf er 4 dl.1» in 4. t 0 van in 
het licht,- welke de jaren 
1731 tot 1736 ingesloten be
vatten. BREMOND deed zijn 
Werk met aanteekenihgen 
vergezeld gaan; sommige 
geschiedkundig, welke tot 
de geschiedenis der ver
schillende gevoelens opklim
men; de andere beoordee-
lend, die datgene verbete
ren , wat er gebrekkig in 
het oorspronkelijke mogt 
voorkomen. Hij voegt e* 
eene tafel der Qvereenkm*-*. 
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teil bij, van 1665 tot 1730, 
één deel in 4. t 0 Nog heeft 
men van hem: 1.° Verza
meling- van al de in Enge
land in het licht gegevene 
schriften over het middel 
tegen den steen van Mejuf-

. • vrouw JSTMPIIJENS. — 2° 
Vertaling (in het Fransch) 
der Natuurkundige proefne
mingen van HAI.ES, over de 
wijze om de zoutigheid van 
het Zeewater wegtenemen 
en hetzelve drinkbaar te 
maken. — 3.° Vertaling (in 
het Fransch en na zijnen 
dood in het licht gegeven), 
der werktuigelij ke natuur
kundige proefnemingen van 
HAUCKSBÉ, 2 dl." in 12.™ 5 

met eene volledige geschie
denis van die der Eiectrici-
teit vermeerderd. 

BREMONT (STEPHANÜS) , een 
geleerde doctor der Sorlonne, 
den 21 Maart 1714, te Cha-
teaudun geboren, was in den 
Beginne Pastoor van Char-
tres. Het schijnt, dat hij 
eene bijzondere studie van 
de kerkgebruiken had ge
maakt , en dat de Heer DE 
MERTEVEUCE , toenmaals Bis
schopvan Chartres, hem be
roepen had, om aan eenen 
nieuwen Brevier te werken, 
welken die prelaat aan zijn 
diocees wilde geven. Hij 
yerlond zich in het vervolg 
meec bjjzonder aan hem, door 
b.em &t zijnen Groot-Vika-
r i s , JÜMtóaüs: z j j n e r hoofd
kerk en Q*ö?t-pen i t en t i a i . i u s 
te benoemen* B e aï>t B K E . 

|f MONT werd in 1759, Kano-
mk van Parifs, en deze 
verandering, was voor hem 
eene bron van tegenkantin
gen en verdrietelijkheden. 
Het was de tijd der' geschil
len van het parlement met 
den Aartsbisschop van Pa> 
rijs. Deze prelaat belastte 
in 1761 den Abt BREMONT om 
bij de Ursuliner zusters van 
CHAILLOT, die van Jansenis-
mus verdacht waren, een te-
zoek af te leggen. Dadelijk 
gaf het parlement bevel, om 
hem gevangen te nemen, en 
legde beslag op zijne goede
ren. Hij was verpligt de vlugf 
te nemen', en kwam eerstin 
1773, toen de verbannen 
Priesters teruggeroepen wer
den, in Frankrijk terug. Hij 
had in dien tusschennjd, 
eenen voordeeligen stand kun
nen aanvaarden, daar een 
Italiaansch vorst hem aan 
Hoogstdeszelfs persoon had 
willen verbinden; dan de ver
kleefdheid aan den geboor
tegrond, en de hoop van er 
terug te komen, deden hem 
die aanbiedingen van de hand 
wijzen. Hij leefde lang ge-
""»" om getuige te zijn van 

°. .- ?... J~~ nin. 
noeg, om getuige i« **j" '"" 
de verwoestingen der om
wenteling , daar hij eerst den 
27 Januarij 1793 overleed. 
De akademïe der Arkadiërs 
van Rome had hem, onder 
den naam van OMBRANO , on~ 
der hare leden opgenomen* 
Men heeft van hem: i'° "','} 
«ertation sur la notortete 
publique des péchetir* ican-
daleme (JerhanMin over 

http://Hai.es


B R E. 

de openbare blijkbaarheid 
der aanstootelijke zonda
ren), 1754. — 2.° Becueil 
de pièces interessante» sur 
la loi du siknee (Verzame
ling van belangrijke stuk
ken , over de toet der ge
heimhouding), 2 dl." in 
12.m°, belangrijk in den 
tijd, doch die tegenwoordig 
derzelver belangstelling heb
ben verloren. — 3.° Lettres 
adressées a F auteur de l'An-
née littéraire, & ï'occasion 
d'un nouveau plan de bio-
grap/de classique {Brieven 
aan den schrijver van het 
Letterkundig jaar gerigt, 
bij gelegenheid van een 
nieuw plan, van classieke 
levensbeschrijving), Parij s , 
1785 in 12.mo, verscheide
ne malen herdrukt. — 4.° 
Bepréseniations & M. JYEC-
KER h l'occasion de son 
ouvrage de Vimportance des, 
opinions religieuses (Eer
biedige vertoogen mum de» 
Neer JVECKER, hij gele
genheid van zijn werk , o-
•ver het gewigt der gods
dienstige gevoelens), Qene-
fve en Parijs, 17S8. — 5.° 
Apologie 'du mémoire pré" 
sentê par les princes, è 
l'occasion de la réunion des 
ordres (Verdediging der me
morie door de Vorsten aan
geboden, lij gelegenheid van 
de vereeniging der ordes) 
Parijs, 1789, in S.vo _ . 6.° 
Examen de plusieurs pro-
jets de constitution (On
derzoek van verschillende 
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ontwerpen van staatsrege
ling). ~- 7° De la raison 
dans l homme (Over de re
de in den mensch), Pariic 
1785, 6 d l . n i n I 2 , I n o , ^ 
zeer diep doordacht werk 
waardoor den schrijver de 
eer eener Breve van P IOs 
VI . , van 16 September 
IIba, en de goedkeuring al
ler weidenkenden te beurt 
viel. 

BREMONTJER (NICOLAAS THO
MAS), een Natuurkundige in 
1738 geboren, overleed te 
Parijs jn l§09 , als alge
meen opzigter der bruggen 
en wegen. Men heeft hem 
de vastmaking der zandgron
den, en het beplanten der 
Juinen van de Golf van 
Uascogne, en de vruchtbaar-
waking dier zandachtige 
gronden te danken, welke 
hij tot Se groeijing geschikt 
maakte. Met de Heeren 

schreef hij een Verslag over 
het bestaan der ijzer-mZ 
T'w11! hei P^rtemelt 
der Neder - Seine , voorko
mende m het Magasin en-
cyclopediqtie 3e jg. Q $[# 

_BREKIUS (DANlët) of DE 
EBEEN m 1595 te Haarlem 
geboren, een Remonstrantsch 
Godgeleerde en een leerling 
van EPISCOPIUS, ging van" 
die gezindheid tot de Men 
noniten of Doopsgezinden o-
ver, waarna hij een verde
diger der Socwianen werd, 
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en in 1664 overleed, Com-
tiientariën over de heilige 
Schrift, en eenige andere 
werken nalatende, die meest 
alle met zijne dwalingen 
hesmet zijn. De meeste 
zijn onder dezen titel in 
het licht verschenen: BAN. 
BRENII opera theologie®, 
Amsterdam, 1664, in fol.. 
Deze werken maken ook 
een deel uit van de Biblio
theek der Poolsche broeders. 
ï )e Bemonstranten bedien
den zich van hem geduren
de de Dordsche sijnode, tot 
liet copieren hunner brieven 
en schriften. Te Haarlem 
.werd hij bij het storen ee-
ner Bemonstrantsche verga
dering, in 1621 gevat en 
iusschen schout en dienaars 
Maar het tuchthuis gebragt, 
idoch eenige dagen daarna, 
onder handtasting ontslagen, 
ïnet de vermaning alle ver
bodene vergaderingen te ver
mijden. 

BRENNER (EMAS) werd in 
3647 in Zweden geboren. 
In den beginne legde hij 
zich met het beste gevolg 
óp de teekenknnde toe, en 
vergezelde op eene reis 
naai1" Zweden, KAKEL X I . , 
die hem de oude gedenktee-
lïenen van dat land liet af-
«eekenen. Niet te vreden, 
«J* gedenkpenningen en oud-
jj*&en te teekenen, legde 

- ' iK*1 °P derzelver kennis •*^s ; > e n w e r ( j z e e r e i > 

oudheidkunde, *Een werk, II 

hetwelk hij over de schil-
derkunde in miniatuur in 
het licht gaf, deed hein tot 
miniatuur-schilder des hofs 
verkiezen. Hij bezat eene 
zeer schoone verzameling 
van Zweedsche gedenkpen
ningen' en munten', en ga! 
met behulp van den graveur 
SARTOBIÜS het Thesaurus 
nummorum sueco - Goïhko-
rum in het licht, StokhoU 
1691, in 4.«> Hij voegd& 
er in het vervolg de vrucht 
van eenige nieuwe nasporin-
gen bij , maar de bijlagen, 
die zijn werk moesten vol-
tooijen, werden eerst na 
zijnen dood in het licht ge
geven , Stokholm ,1731, in 
4.to BRENNER stond bij Iü* 
REI. XII. in groote achting; 
deze vorst zond hem '»' 
Bender brieven van niel- j 
dom. Hij overleed den lo 
Januarij 1717. I 

Gallisch ) 
het 

BRENNÜS , een 
veldheer, ging *>an 

hoofd van 152,000 man voet
volk en 20,000 ruiters naar 
het Oosten, drong m £"'" 
cedoni'ê door, doodde »os-
THENES , een' veldheer <ü« 
natie, plunderde f ^ f ' 
en Griekenland, en nadere 
den tempel van Velphos, m 
er de schatten uit weg l 

nemen, toen hij terug g " 
dreven werd. BRENNÜS , wan
hopig, zijn legergfW* 
te zien, bragt zich *«£» 
in 278 vdór J. & ^ . h f 
leven, na zich door een bui
tensporig gebruik van wy«» 



B R E . 

daartoe voorbereid te heb
ben. De Grieksche dichters 

, lieten niet na, om zijne 
nederlaag aan humie goden 
toetescferijven. Volgens hen, 
verdedigde APOLLO zelf zij
nen tempel tegen de Barba
ren , deed de aarde onder 
hunne voeten beven, en rot
sen op hunne hoofden rol
len. De god.'Pjüf- eindelijk 
verspreidde zulk eenö plot-
selijke vrees, dat zij elkan
der van het leven beroofden. 
"Voor het overige is het niet 
dan al te waar, dat God 
dikwerf de heiligschennis» 
sen..en de ongodsdienstïg-
heidj zelfs onder het be
stuur des Heidendoms heeft 
gestraft. In dengenen, die 
den waren,, God niet kent, ' 
is de verachting eener God
heid , welke dezelve dan ook 

. wezen moge, eene verfoei-
jelijke goddeloosheid y eene 

f esteldheid van geest en 
art, die al het gruwaïïjke 

der godverzaking bevat. 

BKENNUS, een ander veld
heer der Galliërs, viel, na 
zich eenen doortogt over de 
Alpen geopend fe habhen, 
met geweld op Lombardije 
aan , belegerde Clusiiim, in 
Toskanen, overwon de Ro
meinen bij de rivier AU'm, 
trok op Rome, maakte zich 
meester van die stad, en 
gaf dezelve aan de plunde
ring en de vlammen ter 
proojj e. In plaats van hem 
met het zwaard te verdrij 
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ven, beloofde de tribuun 
SÜIMTOJS, indien hij de be
legering van het kapitooldp-
breken , en het grondgebied 
der republiek verlate! wil
de, dmzend ponden goud te 
betalen; maar zoodra als men 
het goud had aangebragt, om 
hetzelve te wegen, stelde 
BRENNUS , eene menigte be
driegerijen in het werk, om 
de som te vei-grooten. Hii 
wierp zijnen degen en draag
band in de weegschaal, waar
in het gewigt was, en ant
woordde op de klagten daar
over enkel door deze wóor-
È - n ' fenen foai*aarwaardig: 
Wee den overwonnenen !. , \ . 
OAMILWS , over slag geko
men zijnde, vernietigde difc 
schandelijke verdrag, lever
de den vijanden slag op de 
puinhoopen van zijn vader- . 
land, en dwong dezelve in 
388 of 390 vóói J / C . de 
vlugt te nemen. 

ANNES) m 1 4 9 9 j t e w 

mk van Wiltemherg, om_ 
helsde, op aansporing van 
LuTHEK, hetLutheranismus. 
Van zynen leerling werdhii 
weldra zijnen apostel, zon
der echter in alles zijne leer 
aanteiiemen. Hij beweerde, 
dat het ligebaam van J. C* 
in de Eucharistie was, niet 
alleen met het brood, maar 
sedert de hemelvaart, alom 
met zjjneGodheid. Degene, 
die hem volgden, werden 
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JJbiquitaHssen genoemd. Na 
den dood van zijnen mees
ter» volgde BRENTIUS hem 
in het bestuur der Luterscha 
sekte, en in dé gunst van 
den hertog van Wtirtembnrg 
op, welke laatste hem in 
zijnen geheimraad toeliet, en 
met weldaden overlaadde. 
Hij was een der voornaam
ste drijfvederen in de gods
dienst-geschillen, die bijna 
geheel Europa beroerden, 
en overleed in 1570 te Ttt' 
hingen) alwaar hij hoogleer
aar was. Hij werd sedert 
«ijné jeugd met eene slapen 
loosheid geplaagd, die hij 
aan zijne al te groote in
spanning moest toeschrijven. 
Men heeft van hem 8 dl." 
in fol., met geschilschriften 
ten voordeele van het Lu-
theranismus. De hertog van 
Wurtemberg had hem, in 
hoedanigheid van deszelfs 
godgeleerde, naar de kerk
vergadering van Trente ge
zonden. 

BRENZIUS (SAMUJEL FEÈBE-
Xtnr), een Duitsche Jood, 
die zich in 1601, tot den 
Christelijken godsdienst be
ieerde. Zeer geleerd in de 
geloofspunten en gebruiken 
der sekte, welke hij verla
ten had, wilde hij beproe
ven, om dezelve bekend te 
maken, ten einde men niet 
onbekend mogt blijven met 
de beweegredenen zijner ver
andering. Hij gaf dus een 
werk m het licht, in het- „ 
welke hjj de Joden van de tl 

b'elagchelijkste bijgeloovig. 
heden, en de gruwelijkste 
misdaden beschuldigd. $A-
Ï.OMON ZEBI , een zeer ijve
rige Jood, beantwoordde en 
wederlegde hem, en belastte 
den Christelijken godsdienst 
met eene menigte ongerijm
de lasteringen, door de Chris
tenen te beschuldigen,_ zich 
aan verfoeijelijke oefeningen 
over te geven. Zijn werk 
voerde ten titel: Het Jood
se/ie Driakel. De beide 
werken werden in het La
tijn vertaald door JOANNES 
W U I F E R , die er verscheide
ne stukken bijvoegde, wel
ke betrekking tot die ge-
schillen hadden. Deze ver
taling werd te Neurenberg 
in 1680, in 4.«>, en in 1715 
in 12.vo gedrukt; deze bei
de uitgaven zijrt zeldzaam» 

BREQUIGNÏ (homwix ^ " 
ORGE OüDARD FEVDBIX DE)»' 
werd in 1716 te Granville 
geboren. Hij had eene be
schaafde opvoeding ontvan
gen , en uitmuntende vorde
ringen' in de oudheden en 
de geschiedenis gemaakt. W 
1759, werd hij onder dele
den der akademie van op
schriften en schoone lette
ren toegelaten, en dé Fraft-
sche akademie nam hem H» 
1772, in haar midden op-
Het eerste werk, waardoor 
hij zich bekend maakte, was 
eene Verhandeling over « 
stichting van het ^ 
den Godsdienst van i ^ " 
MED. Deze verhandeling1» 
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slechts eene soort van Lof
rede van dien valschen pro
feet. Volgens de schrijver, 
was hij noch een weetniet, 
noch een kameelgeleider, 
noch zelfs een lompe bedrie
ger.' Hij bezat de uitge
breidste kundigheden, men 
weet niet waar verkregen, 
en was uit een. oud geslacht 
geboren, waarvan hij te ver
geefs het geslachtregister en 
den naam zoekt te bepalen. 
Gelukkiglijk en tot eer der 
waarheid, steunt de verhan
deling van 'BKEaüiGNy op op
gaven, even zoo naauwkeu-
r ig , als die van de meeste 
werken, welke hij alleen 
zonder de hulp van bekwa
me medewerkers heeft ge
schreven. Hij gaf eenigen 
tijd daarna eene Proeve over 
de Geschiedenis van Yemen, 
en eene "Éijdtekenknndige 
tafel der Arabische Konin
gen en aanvoerders in het 
licht. Alle partij digheid ha
tende , moeten wij beken
nen dat zijne tijdrekenkun-
dige tafel, overeenkomstig 
de tijdvakken, en de door 
de naauwkeurigste tijdreken» 
kundigen aangenomene di-
nastiën is. Wij durven de
zelfde verdienste niet toete-
kennen aan de daadzaken, 
welke in zijne Geschiedenis 
mn Yemen' verhaald wor
den. Bij den vrede met En
geland, in 1763, werdBRE-
QUIGNY door het gouverne
ment belast, om zich naar 
dat land te begeven, om een 

uittreksel der regten betrek
kelijk Frankrijk temaken, 
welke sedert lang i n dea 
Tower van Londen bewaard 
werden, en waarvan THO
MAS CARTE de catalogus had; 
geleverd. Hij werd daaren
boven met het onderzoek den 
oorspronkelijke stukken be
last, welke aan de verza
melingen van CAMBDEN, Ry-
MER, HÜANE en MoRTiioM 
ontbreken, en om diegene 
overteschrijven, welke eeni-
ge betrekking, met Frankï 
rijk konden hebben. Na een 
driejarig verbljjf te honden, 
en eenen ij verigen arbeid -
kwam BREQUIGNY te Parijs 
terug, en gaf gezamenlijk 
met den Heer LAPORTE DU? 
THEII. in het licht: Diplo-? 
mata charta epistolts et 
alia monnmenta ad resfran-
ciscas spectantia, 1791 , 3 
dl.ninfol. Hij had in 1754, 
doar den Heer VIIAEVAUÏJ 
ondersteund het vervolg on
dernomen van de Verzame
ling van wetten en bevelen 
der koningen van het derdz 
geslacht, door LAUKIÈREbe
gonnen, en vervolgd door. 
SECOÜSSE , die het tot: aan 
het negende deel wad ge-
bragt. BREQUIGNY en zijra 
medewerker leverden er vijf, 
het laatste in 1790. De Meec 
PASTORET, lid der derde 
klasse van het instituut, 
heeft in 1811 het vijftiendes 
deel in het licht gegeven» 
Deze belangrijke verzame
ling zal een Algemem Mand* 
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vestboek zijn van het oude 
openbare en bijzondere regt 
in Frankrijk, zoowel als 
van deszelfs oude burgerlij
ke j kerkelijke en militaire 
gestichten. Op bevel van 
het bestuur gaf BREÏIUIGNY, 
met den Heer MOUCHET drie 
deelen van de Tijdrehen-
ümidige Tafel in het licht, 
1769 — 1783. Dezelve be
vat de titels , oude handves
ten en magtbrieven der Fran-
sche koningen, welke reeds 
in het licht waren versche
nen. De Heer BERTIN , mi
nister van staat, was met 
éenige voormalige Jesuiten 
in briefwisseling, die zich 
als missionarissen naar 8l~ 
ma hadden begeven, en die 
hem belangrijke berigten o-
ver dat rijk mededeelden. 
Hij belastte BREQÜIGNÏ dus 
om de verzameling te ver
volgen, welke door BATTEUX 
onder den titel van 3Iémoi-
res sur les CMnois, der Pa
ters ASIIOT, BOUKGEOIS, enz. 
1770—1789, H dl.n in 4.» 
begonnen was. BBEOJJIGNÏ 
begon dit werk met den Heer 
•MOUCHET, maar hetzelve is 
in handschrift gebleven. Zie 
hier de werken, die hem 
geheel toebehooren: 1.° His-
toire des Rêvoliitions de Gê* 
nes {Geschiedenis der omwen
telingen van Genua), 1750, 
3 dl.n in-12.vo CJCEMEKTDE 
frENfcvE noemt deze geschie
denis met, regt: » eene com
pilatie uit de oude couran
ten, der republiek," en men 
vindt er werkelijk, noch stij V 

noch belangrijkheid, noch 
wijze van voorstelling in.r-
2.° Vies des anciens ora-
teiirs grecs (Levensbeschrij
vingen de? oude Griehche 
Redenaars), gevolgd door 
aanmerkingen over. hunne 
welsprekendheid, 1752, 2 
dl." ia 12.vo, en die aan 
ÏSOCRATUS en DION CHRYSOS-
TOMÜS zijn toegewijd, een 
langwijlig werk, dat echter 
geene enkele nieuwe naspo-
ring over deze beide rede
naars aanbiedt. Het vervolg 
dezer deelen is nieten het 
licht verschenen.—3. &TBA-
JBOJVÏS verun geographica* 
rum lilri XVII-, ad fidef 
mamscriptoriim emendaü, 
cnm latinaXylandü wter-
pretalione, recognita, etc. 
ïomus primus, Parijs, 1763, 
l d . 1 in 4. t 0 het eenige, W-
in het licht is vetsc^f'' 
maar men heeft zich over het 
gemis der overige niet be
hoeven te beklagen. Dtf WOK 
was als ware het, de toets
steen der kunde van &&' 
QUIGNY , ten opzigte der ouden, 
maar tot groote verwondering 
aller geleerden, legde ««J 
slechts eene weinig g ^ ? " 
de critiek, in de vertaling 
van den tekst van STKABO , 
door de onkunde der aftchuj 
vers zoo zeer. verminkt, aa< 
den dag. Zijne aanteekemn 
gen zijn bijna zonder -een* 
gelang, helderen geene en 
kele luistere of dubbel 
nige plaats van het oorsp 

kelijke op, en worden^ 
doende of v e r m o e d 0 I 
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nutteloos. Volgens het be
knopt onderzoek dezer drie 
werken, die noch den smaak, 
noch der gezonde oordeel-
knndé van den schrijver tot 
eer verstrekken.., kan men 
een onpartijdig oordeel vel
len over zijne verhandeling 
betrekkelijk de geboorte,de 

, talenten en de wetgeving van 
/ MAHOMED. Een onvermoeide 

werker zijnde, zou men zich 
verbeelden, dat hij enkel het 
pïah van anderen uitvoeren, 
of hunne denkbeelden vol
gen kon; en dat h i j , alleen 
wandelende , dikwerf aan 
dwalen onderhevig 'was. Hij 
overleed den 3 Juljj 1795 bij 
ïnevrouw DU BOCCAGE (zie 
dat artikel), bij wie hij zich 
in de kost had begeven. BRE-
QUIGNÏ heeft ook nog met 
JFRAKCISCUS CLEMENT, in het 
licht gegeven: Catalogus ma-
nuscriptorim codicum colle-
gii Claramontani , 1764 , 
in 8vo. 

BREREWOOD (EDUARD) ,een 
beroemd Wiskunstenaar en 
Hoogleeraar in de sterrekun-
de aan het collegie van Gres
ham , is de schrijver van een 
belangrijk werk getiteld : 1.° 
Nasporingen over het ver" 
schil van talen en godsdiens
ten, in de voornaamste deelen 
der wereld. Nog heeft men 
van hem: 2.° Deponderibus 
etpretiis mmmorum, 1614, 
in 4,to _ 3.° Logica, Ox
ford, 1614» in S.vo _ 4° 
Ethica AmsiOTEhis, 1640, 
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in 4.° — 5.° Verhandeling 
over den Sabbat, 1632, in 
4°, Hij was in 1505 te 
Chesler geboren, en over
leed te honden in 1613. 
Men raadpleegde hem alom 
als eene der godspraken der 
wiskunde, en hij l iet geen* 
brief onbeantwoord. 

BRES (GÜIDO DE) , een i j 
verig Calvinist, leefde om
trent het midden der zes
tiende eeuw, en oefende te 
Rijssel en te "Valenciennes 
de herderlijke bedieningen 
uit. Hij was een der voor
naamste bewerkers eener Ge
loofsbelijdenis in 37 artikels 
in 1561 in de Waalsche 
taal gedrukt, en sedert dat 
tijdstip verscheidene malen; 
herdrukt. Hij bood hetzel
ve in zijnen naam, en in dien. 
van dé aanhangers zijner sek
te ,. aan de; Prinses .CLARA 
EUGENIA »- landvoogdes der 
Nederlanden, aan. De al-
gemeene staten van Holland 
waren met deze geloofsbelij
denis " zoo wel te vredeh, 
dat zij dezelve i,n het he-
dendaagsche Grieksch lieten 
vertalen.. ..: Men heeft van 
GÜIDO DE, BRES een w e r k , 
ten titel voerende: J)e wor
tel , bron en grondslag der 
doopsgezinden in de weder-
doopers van onzen lijd, met 
zeer wijdloopige wederleg
gingen der voornaamste be
wijsgronden met welke zij 
gewoon zijn de kerk te ver
ontrusten , 1565, in 8'vo, 
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aan 3e kerk van onzen Heer 
JESUS CHRISTUS opgedragen ,-
en in drie deelen verdeeld, 
te weten; I.° Over het ge
zag- der Over/leid. •—2." 0-
ver het zweren of den pleg-
iigeti eed. — 3.° Over de 
ziel of den geest van den 
mensch. Hij verklaart, voor 
het overige, dat de bronnen, 
van welke hij zich ter za-
menstelling van dit boek 
bediend heeft, de schriften 
van JOANNES CAÏIVINÜS , Jo-
AKNES AXASCO , HENDRIK BUL-
X.1KGER en andere Hervormers 
zijn. GOIDO DE BRES, zich 
meteenen anderen predikant 
PAM-AMER genaamd, in 1567 

/gedurende het beleg in Va-
lenciennes opgesloten vin
dende, kwam in de plun
dering dier stad om het le
ven , én het is zonder twij
fel deze omstandigheid, die 
hem door de protestanten on
der het getal der martelaren 
hunner sekte heeft doen 
Stellen. 

< BRESIIMC (JÓANNES FRAN-
CISÖÜS DE) , een Benediktij-
ner van den H. MAURUS den 
12 April 1710, te Favjausc 
ïri Opper -Langiiedoc gebo
ren, legde den 29 Novem
ber 1727 te Toulouser in 
hët klooster van la Daura-
de> zijne gelofte af, en o-
verleed tè Parijs den 11 Ju-
ni}1780. Hij heeft met zij-
nen Oom JACOBÜS MARTIN 
aan de Geschiedenis der Gal-
Mers gewerkt, welke hij na 
den dood van denzelven al

leen heeft vervolgd, en waar
van hij 2 dl." in 4i», JP«-
rijs, 1754 heeft in het licht 
gegeven. Nog heeft men 
hem gezamenlijk met PER-
NETT, de Vertaling (in het 
Fransch) te danken, der 
Wiskundige Verhandeling 
van WOLFF , Parijs, 1747, 
3 dl« in 8vo: het werk van 
WOLFF is in dezelve ver* 
kort, en te gelijkertijd met 
verschillende belangrijke 
aanteekeningen vermeeideid. 

BRESLER VANASCHENBÜRG 
(FEUDINAND LODEWUK) werd 
den 4 Julij 1681 te Bresteu 
geboren,' en begaf zich. m 
1699 naar de Universiteit 
van Halte, alwaar hij de 
lessen genoot van iSAMuei. 
STRIJCK , CHRISTIAAN 1W' 
MASIUS -en JOANNES FBAKCIS-
CUS BUDDEUS. In 1705 &f 
hij eene reis door MM«* 
en Engeland, en i**1 va. 
1707 te Breslau terug»31-* 
waar hij niet alleen b* ™* 
den raao!,. maar daarenhoven 
in 1711 raadsheer des Kei
zers , en in 1716 handel^ 
van Bilezië werd. Hij over
leed in 1722. BREStEB was 
zeer ervaren in de s^3*"" 
de, dé geschiedenis, deg^ 
slachtrekenknnde en andere 
wetenschappen , en l«j ' 
het voornemen g e " » * nè verzameling van Bohem 

sche, Moravische eri W 
sche «chrijvers in ^ n 0 g te geven, wier w e r K t o n -

enkel in handschrift •» ^ 
den, een ontwerp' aA 
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dood hem belette ten uitvoer 
• te brengen. SOMMERSBERG 
verkreeg echter na zijnen 
dood verscheidene stukken 
dier verzameling , welke hij 
onder de Scriptóres rerum 
Silesicarum liet drukken. In 
1708 had BRESMSR uit het 
Fransch. in het Hoogduitsch 
vertaald: De zeldzaa,mheden 
der natuur en kunst van den 
Alt DE VALLEMONT , en 
bragtniet weinig toe tot het 
groot geschiedkundig woor
denboek, en den geschied
kundigen Atlas, voorname
lijk ten opzigte van datge
ne , wat de Duitsche , Pool-
sche en Silesische familiën 
betreft. Hij had het opzigt 
over de nieuwe uitgave der 
Annales Bojorum vah JOAN
NES AIIZREITEU , 1710, infol. 
en van de Annales Ferdi-
nandei, van den -graaf KHE-
VENHUIIJER, en hjj vermeer
derde aanmerkelijk, de ge-
slachtregïsters van HUBNEK , 
ten einde daardoor de Fran-
sche uitgave gemakkelijker 
temaken* Verscheidene ge* 
leerden , onder andere de 
vrijheer VAN SPANHËIM , ver
schillende vorstelijke perso
nen , en de keizers JOZEF en 
KAREL V I . , vereerden hem 
met hunne welwillendheid. 

BRESMAI. (JOANNES FRAN-
CISCUS), een geneesheer, in 
1660 te Tong-eren geboren, 
oefende zijne kunst met roem 
in de stad Luik uit. Hij 
heeft verscheidene werken " 

... • U 

ij nagelaten, onder andere;, 1.° 
Hydrographie des eau$ mi-, 
nèrales d'Aix et Spa (Be-, 
schrijving der minerale wa
teren van, Aken en Spa). 
Luik, 1699 en 1718, in,12.o 
—> 2.'° Description des eauoo, 
acides et ferrugineuses des 
fontaines de JSivelles (Be
schrijving der zure en yzer-
, aclitige. wateren der fontei- , 
%en van Niveües), ibid, 
1701 , ïn 12.mo — 3-? Pa-. 
rallèle, des eaux minerale» 
cliaudes etactuellementfroi-, 
des du diocese etpays de Lié-
ge (Overeenkomst der warme 
mineraal- en thans koude 
wateren van het Bisdom en 
land van Luik), ibid. 1721 j 
in 8.vo 

BRESSAM (JOANNES), een 
Italiaansch dichter, in 1490 
te Bergamo geboren, stond 
met de beroemdste letterkun
digen van zijnen tijd in be
trekking, en hunne vriend
schap voor hem wordt be
vestigd door het groot aan
tal gedichten , die bij zijnen 
dood, welke in 1560 plaats 
had, vervaardigd werden. 
De verzamelingen dier tijden 
bevatten vele zijner gedich
ten; een groóter aantal is in 
handen zijner afstammelin
gen gebleven. 

BRESSAM (FRANCISÖUS JO
ZEF), een Jesuit, te Rome j 
in 1612 geboren, onderwees 

lenigen tijd op het Eomeinsch 
coüegie, wydde zich. yeryol-

5 . . . . • . • . • . . 
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gens aan de vreemde missiën 
t o e , en verzocht om naar 
Canada gezonden te worden. 
N a negen jaren bij de Hu-
ïonen werkzaam te zijn ge
weest , viel hij in handen 
Van de Irokezen, hunne vij
anden , die , na hem wreede 
folteringen te hebben doen 
ondergaan, aan de Hollan
ders van Nieuw-Amsterdam 
(New-York)verkochten. De
ze verbondden zijne wonden, 
en bragten hem naar laBo-
chelle terug, alwaar hij op 
het einde van 1644 aankwam, 
hij liet hun den prijs van 
zijn rantzoen teruggeven; en 
toen in het volgende jaar 
zijne wonden genezen waren, 
keerde hij naar de Huronen 
terug; maar zijne zwakke 
gezondheid noodzaakte hem 
in^ JtaUè' terug te komen. 
Hij gaf in het Italiaansch een 
Verhaal van de zending der 
Jesuiten in Nieuw - Frank-
ryh in bet Jicht, Macerata, 
1653, in 4.£o en ging voort 
met in de voornaamste ste
den van Italië, tot aan zij
nen dood in 1675 te Florence 
voorgevallen, met lof het 
predikambt uitteoefenen. 

BRESSANI (GKEGOKIUS) in 
1705 te Treviso geboren, 
volbragt zijne eerste studiën 
onder de Vaders der Con
gregatie , van Somasca. Hij 
werd te Padua tot doctor in 
de regten bevorderd, en ver
liet de regtsgeleerdheid, om 
sich geheel en al aandebo-
vennatuurkunde en de lette

ren toe te wijden. Niet zeer 
met de nieuwere stelsels in 
genomen , wilde hij aan ARIS-
TOTELES en PJOATO geheel en 
al derzelver vorig gezag te
ruggeven; deze waren, vol
gens hem de ware school, 
waarin zich de wijsgeer en 
natuurkenner behoorde te 
vormen; met bekommering 
zag hij de wijsbegeerte een 
licht en eenen steun, in de 
wiskundige wetenschappen 
zoeken, en in GALILEUS , 
DESCARTES en NEWTON vond. 
hij niets , hetwelk tegen dat
gene kon opwegen, wat vóór 
h„en ARISTOTELÉS en PIATÓ 
gezegd hadden. De zuiver* 
heid van zijnen stijl deed 
hein onderscheiden in eenen 
ti jd, waarin de Italiaansche 
taa l , door eene vermenging 
van Fransche uitdrukkingen 
verbasterd werd. Be beroem
de ALGAROTTI raadpleegde 
hem ten opzigte van zijne 
werken, en droeg hem eene 
opregte vriendschap toe, wel
ke voor BRESSANI, die dik
werf in eenen bekrompenen 
aan de behoeftigheid' gren
zenden staat verkeerde, niet 
onvruchtbaar was. Aan BRES
SANI zelven heeft men de be
kendheid dezer" omstandig
heid te danken, Men heeft 
van hem: 1.° Il modo del 

Jilosofare introdotto dal GA" 
LILEI ragguagliato al sag' 
gio di PLATQUE e di AMS" 
TOTIJCE, Padua, 1753, ™ 
8.vo: ^ dit werk tracM 
BRESSANI, de eerste der vier 
beroemde zamenspraken van 
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GALILEUS, over het wereld
stelsel te wederleggen. — 
2'° Discorsi sopra Ie oblie-

! zioni fatte' dal QALILEO al-
la dottriaa ,di ARISTOTILE , 
ibid, 1760, in. 8.*°, dit 
werk heeft dezelfde bedoe
ling als het voorgaande. — 
3-° Proeve van zedelijke 
wijsbegeerte over de opvoe-

I ding der kinderen, in het 
J Itaiiaansch. Dit werk, "zeer 

wel geschreven en vooral 
zeer wijsselijk leredeneerd, 
maakte een' grooten opgang , 
en is in eene tweede uit
gave door den Schrijver ver
goten. — 4.'° Verhandeling 
over de Toskaansche taal, 
waarin hij de oorzaken van 
derzelver veryalsching en de 
middelen opspoort, om aan 
dezelve hare oude zuiverheid 
terug te geven. BRESSANI • 
overleed te Padua den 12 
ïanuarij 1771. 

BRESSER ( MARTINUS ) i te 
Boxtel, een vlek in Noord-
Braband geboren, was een 
Jesuit, onderwees te Leu-
ven gedurende eenïge jaren , 
de ischoolsche: godgeleerd
heid , en werd vervolgens 
rector van meer dan een. 
Collegie. Hij overleed te 
Brxigge den 14 November 
1635 , een werk nalatende , 
dat eerst na zijnen dood in 
het licht is verschenen, en 
ten titel voert de Conscien-
tia, lïbri sex. 

BRET (GARDES I E ) , Heer 
van Flacowt, advokaat-ge» 

neraal bij het parlement van 
Parijs, als deken der staats
raden in 1655, i n den ou> 
derdom van 97 jaren over-

; leden werd met verscheidene 
' gevvigtige commissien belast. 
, Hij bepaalde de grenzen tus-
schen Frankrijk en Lotha-

< ringen, en rigtte het par-
: lement van Metz op, waar
van hij eerste voorzitter; 

; werd. Men heeft eene ver-
; zameling zijner Werken, in 
j fol.; in welke men zijne 
Verhandeling over het op
pergezag des konings ónder-
scheidt, hetwelk in 1632, . 
ook afzonderlijk in 4. t0 is 
gedrukt. 

BRET(ANTONIUS), ièDijon, 
in 1717 geboren, en te Pa-
rijs" den 25 Februarij 1792 
overleden, was eerst advo-
kaat, maar de geestdrift voor 
de schoone letteren maakte 
zich van hem meester, en 
hij liet zijnen stand varen, 
om zich geheel en al aan 
zijnen smaak te kunnen over
geven. Hij heeft Losse Ge
dichten , Blijspelen en let
terkundige Verhandelingen 
geschreven, die niet zonder, 
verdiensten zijn. Gerust, 
vol vertrouwen, van allen 
nijd verwijderd, zijn geluk 
in dat van zijne vrienden 
zoekende, leidde hij in.hun 
midden een zacht en vreed
zaam leven. Zijne losse ge
dichten bezitten eene frissche 
kleur. Zijne blijspelen bie
den slechts weinig beoefen
de karakters, en zwak önt-
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worpene plannen aan. Men 
Jbeeft dezelve in 2 dLn in 
8.vo verzameld, 1778,-r-Be 

' dubbele, buitensporigheid en 
de valsche verliefde, ver
dienen aangehaald te. wor
den, niet als meesterstuk-
leen, maar als belangrijke' 
stukken. Nog heeft nien van 
BBET i h° Leven van NIKOK 
DE LENCLOS, 1751, in 12.° 
—2-° De vierjaargetijden, 
een gedicht, 1764, in 4."> 
— 3-° Proeven van zedeli}-
ke Ver/talen, 1763, in 12.o 
— 4-° De nieuwe CLEOPA-
XBA, 3 dl." in 12.W-. dit is 
de roman van CAUBENÈDB , 
welke niet meer gelezen 
werd. , verkort. — 5«° O os-
tersche fabelen, 1772, in 
8.vo _ - 6-° Gedenkschriften; 
van Bussy RABUTIN , 1774, 
2 dl.n in 12.™ — 7-° Com-
vnentariëh op de werken van 
MOMÈRE, 1791, 6 dl.» in 
8.vo Dit is het heste werk 
des schrijvers. Hij heeft aan 
het Journal Encgclopédique 
gewerkt, en het opzigt over 
de Gazet'te de France. vol-

f ens den Abt AUBERT gehad. 
len kan ligtelijk begrijpen, 

dat de menigte der werken 
van BBET aan derzelver vol
komenheid nadeelig moet zijn 
geweest: hij Het zich al te 
veel door zijne natuurlijke 
gesaakkelijkheid, de gewone 
* % van begaafde mannen, 

*!L5 e € *^ n w der Coh' Sf«gaueYande t tH,MiORUg 

in 1625, te Semur en Auxois 
in het Fransche Dep.t Cóte 
dor, uit eene der aanzien
lijkste familiè'n dier stad 
geboren, omhelsde in 1643 

| den. religieuzen. staat in het 
klooster la CharitèsurLom, 
en kwam den 6 November 
van het volgende jaar, in dat 
van Moutiers-Saint-Jean, 
zijne geloften afleggen. Hij 
werd beschouwd als eender 
beroemdste Oversten zijner 
Congregatie, zoo om zijne 
deugd en wellevendheid, als 
om den rang, welken hij er 
in bekleedde. Hij bestuurde 
in dezelve de beroemdste 
kloosters, zoo als dat _ van 
den H. MEDABDÜS van Soit-
sons, van den H. CORNEHOS 
van Compiègne, van den H« 
REMIGIITS van Beittif, van 
Saint - Gèrrnain - des • iVw» 
enz. Hij was assisten* nn 

den algemeen en O verste, en 
kloosterbezoeker, in £o«r* 
gondië en JYormandyë, en 
onderscheidde zich door zij
ne predikatiën. Hij overleed 
op reis zijnde om kloosters 
te bezoeken, den 15 Ju»J 
1694, te Bonne Nouvelle van 
Rouanen, en heeft de vol
gende werken nagelaten: ï« 
Leven van BACBEUMB D» 
GENTES, Reims, 1680, «» 
$.vo PETBUS BACHEMER was 
door zijne bekeering beroemd 

geworden 2-0Dewondere» 
van O. L. F . vm#f%* 
de Ferrières. — 3* ' . 
haal van hetgene, *a**r* 
voorgevallen in de processie 
mn het ligchaa» M» « m 
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H. BEmaws. — 4-° Over
wegingen over de voornaam
ste pligten van het kloos
terleven , in de woorden van 
4e kloostergeloften der re
ligieuzen opgesloten, met 
andere geestelijke leesoefe* 
ningen, uit de H. Schrift 
én de heilige Vaders ont
leend enz . , Parijs, 1696, 
in 4 .° , - verscheidene malen 
herdrukt. Een bondig en 
welgeschreyen werk, waarin 
de kracht zich met de zacht
heid , en zalving vereenigt. 

B R E T E U I L (LoÖEW-IJK- Au» 

GUSTUS LE ToNNELïER, Vrij-
heer van) , werd in 1733 te 
Preuilly-en- Touraine, uit 
eene adellijke en oude, doch 
Weinig gegoede familie ge
boren. Zijn oom, de Abt 
van Breteuil, oud zaakvoer
der der geestelijkheid, en 
kanselier van den hertog van 
Orléans, belastte zich met 
zijne bevordering «*•• a«ed 
hem in de wereld voortko
men. Hij liet hem tot stan
daard-drager bij de gendar
merie benoemen. De loop
baan , welke de vrij heer van 
BRETEUIL scheen te moeten 
volgen, was niet zeer uit
stekend ; maar daar de schoo-
ïie hoedanigheden van zijn 
hart en van zijnen geest , 
door LODEWIIK X V . niet on
opgemerkt bleven, zoo werd 
hij i n 1760 tot gevolmagtigd 
minister bij den keurvorst 
van Keulen benoemd. Met 
denzelfden titel vertrok hij 
ook naar Rusland. Hij on

derhield met den koning eene 
geheime briefwisseling; maar 
hij had nog niets belangrijks 
in de staatkundige loopbaan 
verr igt , toen de Abt CHAPPE 
D'AUTEROCHE naar Rusland 
ging, om den loop van Vernis 
waar te .nemen. Hij werd 05 
eene uitstekende wijze ont
haald door den vrijheer van 
BRETEUIL, die hem in zij
ne woning te St. Petersburg 
huisvestte, hem aan' de ke i 
zerin EuzABETö voorstelde en 
hem allerlei ondersteuningen, 
en hulpmiddelen verschafte 
om zich van de belangrijke 
zending, welke hem was 
toevertrouwd, naar behooren 
te kunnen kwijten. » Ik heb 
oneindige verpligtingen aan 
den vrijheer van BRETEUIL , 
schreef CHAPPE D'AUTEROCHE 
de akademie heeft hem nog 
meer te danken." Tijdens 
de beruchte omwenteling, 
welke PETER I I I . van dei* 
Riissiechen troon s to r t t e , 
bevond hij zich niet te Sint-
Petersburg: hij had van het 
hof van Versailles bijzonde
re instructiè'n ontvangen, om 
aan dat noodlottige voorval 
geen deel te nemen, en 
maakte van eenen verlof brief 
gebruik, welke hem werd 
toegestaan, om zich van het 
tooneel dier onlusten, ver
wijderd te houden. Maar 
nadat CATHARINA I I . den 
troon beklommen h a d , ont
ving hij bevel , om zich op 
nieuw als afgezant bij haar 
te vervoegen; hij gedroeg 
zich in die netelige zending 
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met alle wijsheid,, welke 
men kon verlangen, en ver
liet enkel Sint - Petersburg-, 
om in 1769'te Stokholm,, de 
eerste grondslagen tot dien 
beroemden rijksdag te gaan 
leggen, waarvan de gevol
gen zoo belangrijk waren. 
Tot afgezant in de Veree-
nigde Nederlanden, verliet 
jhij het hof van 's Graven-
Jiage, om zich naar dat van 
Weenen te hegeven, tot op 
den oogenblik, waarop de 
val van den hertog van CHOI-
SEUI. , hem met alle vrien
den en voorstanders van het 
ministerie medesleepte. Men 
durfde echter eenen diplo
maat , die reeds zulke ge-

' wigtige diensten had bewe
zen , niet geheel aan de ver
getelheid overgeven, en in 
1771 werd de vrij heer van 
BRETEUIJC , als afgezant naar 
Napels gezonden. In 1775 
Iteerde hij naar Weenen te
rug , om er den Prins Lo-
BBWIJK DE ROHAN te vervan
gen , en figureerde^ geduren
de drie jaren bij het Congres 
van. Teschen, waarin hij , 
door zijne gelukkige bemid
deling , den brand verstikte, 
die, uit hoofde van de te
genstrijdige belangen, welke 
de: aan Beyeren grenzende 
staten, na den dood van den 
keurvorst MAXIMILUAN aan 
d«a dag legden, op het punt 
®£?M van lostebarsten. In 
W g ! r d hij ter vervanging 
w 'r*&- H e e r AMELOT , tot 
S ^ W ^ e n t van het huis 
des komngt :m V a n Partjg 

benoemd. Hij schonk de vrij
heid aan sommige gevange
nen, welke op bevel van iet 
vorige ministerie waren aan
gehouden, en veranderde den 
slottoren van Vineennes in 
voorraadschuren. Hij verbe
terde het lot der gevangenen, 
en deed zich door verschei
dene menschlievende daden, 
de ruwheid zijner manieren 
en de natuurlijke stugheid 
van zijn karakter vergeven. 
Tijdens de beruchte zaak van 
het halssnoer, werd hij be
schuldigd, den kardinaal DE 
ROHAN in zijn bisschoppelijk 
gewaad te hebben doen aan
houden. Men kende zijnen 
buitengewonen afkeer van 
dien vorst, die hem, naden 
val van den hertog van CHOI-
SEUL, aan het hof van Wee' 
nen had vervangen. Maar 

hij heeft deze héschuldiging 
bestendig tegengespi'o&en > ,en 

bevestigd, in die omstandig
heid enkel volgens de uit
drukkelijke bevelen des 1«" 
nings te werk te hebben ge
gaan. Ondanks de menig
vuldige vijanden, die hem 
omringden, handhaafde, de 
vrij heer van BRETEUÏI- , zl£'1 

in het ministerie tot in IW' > 
maar de verheffing van den 
Heer DEBRIENNE, en de ver
anderingen , welke die aarts
bisschop wilde invoeren, 
dwongen hem zijn ontslag 
te vragen. Na de inneming 
der Bastille, raadde h{j £f .fl 

te vergeefs , den ongeiuKia-
gen foDEwmc XVI. aan, 
om «ich, onder bescherming 
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der in Versailles gecanton-
neerde troepen, naar Com-
piègne te begeven. Hij dacht 
zelf den storm te moeten 
ontwijken, en begaf zich 
naar Solothurn, alwaar hij 
volmagten van den koning 
ontving, om met de vreem
de Mogendheden te onder
handelen, ten einde de ge
schiktste middelen te kunnen 
heramen , om het rijk te red
den. Sommige personen heb
ben aan 4 den vrijheer van 
BRETEUII. verweten , zich van 
zijne volmagt te hebben be
diend , niettegenstaande de 
koning dezelve kort daarna 
had ingetrokken; maar kan 
men het eenen getrouwen 
onderdaan ooit als eene mis
daad aantijgen, den wil van 
zijhen vorst te overschreden , 
om tegelijkertijd en den vorst 
zeïven, en zijn volk te red
den. Hij bragt te Hamburg 
een gedeelte van den tijd der 
omwenteling door, au.kwam 
in 1802 in Frankrijk terug. 
Een erfdeel, hetwelk hem 
van Mevrouw DE CRÊQUI, 
zijne bloedverwante, te beurt 
Viel, redde hem uit den aan 
de behoeftigheid grenzenden 
staat, waarin hij zich be
vond. De vrijheer van BRE
TEUII., is te Parijs, den 2 
November 1807 overleden. 
Deze staatsdienaar heeft zich 
door verscheidene verfraai-
jingen, waarmede hij de 
hoofdstad versierd heeft, bij 
de Parijzenaars verdienste
lijk gemaakt; degeletterden 
en voora] de kunstewaars 

vonden ïn hem eenen getrou
wen en verlichten bescherm 
mer. 

BRETEUII.. — Zie CHAS-
TJEI.ET ( G A B R I E L L E - EMILIA , 

Marfigravin'nu). 

BRETON (FRANCISCUS I E ) , 
Advokaat, te Poitiers gebo
ren, is de schrijver van een 
Hekeldicht tegen HENDRIK 
IIL- Ie ,SalVitaire genaamd , 
1586, in 8*vo Hij beschul
digde in hetzelve den ko
ning van huichelarij s be
klaagde zich over deonregt-
vaardigheden , die onder zijn 
bestuur gepleegd werden, ent 
verweet hem zijn gering ge
zag. De zwakke maar wraak
gierige vorst liet hem dea 
22 November 1586 ophangen. 
Het boek, dat nog niet ge
heel en al gedrukt was, 
werd door beulshanden ver
brand» 

BRETON (RAYMUNDUS) , een 
religieus der orde van den 
H. DOMINICUS , werd den 3 
September 1609 te Beaune 
geboren. Zijne oversten be
stemden hem tot hunne mis-
siën. in Amerika; hij stak 
naar dat werelddeel over, 
ea oefende gedurende 12jar 
ren te Sint-Domingo de 
heilige bediening uit. Ge
durende acht andere jaren, 
bezocht hij de AntUUscïte 
jEilanden, en verkondigde 
aan de inwoners derzelve» 
met wier taal hij zich be
kend had gemaakt. de leee 
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des Evangelies. In 1654 
naar Frankrijk teruggeroe
pen, wijdde hij zich aan den 
predikdienst, en aan het be
stuur der gewetens. De tijd,. 
welken hem déze dubbele 
bezigheid overliet, werd aan 
nuttige werken, aan de zen
dingen , en aan diegene, wel-» 
k e e r zich toe bestemden, 
feesteed. Onder deze wer
ken, onderscheidt men: 1.° 
Petit catéchisme, ou som* 
maire des trois premières 
parlies de la doctrine cAré» 
tienne, traduit duFrangais 
en langue des Caraïbes in~ 
sulaires {Kleine Catechis
mus , of korte inhoud van 
de drie eerste deelen der 
Christelijke leer, uit het 
Fransch in 'de taal der 
CaraïUsche eilandbewoners 
vertaald), Auxerre, 1664, 
in 8vo, _ %° Dictlonnaire 

, Franpais - Caraïbe, et Ca-
raïbe Frangais , mêlé de 
quantitê de remarques Ris-
toriqiiès., poiir l'éclaircisse* 
ment de la langue (Fransch-
Caraïbisch en Caraïbiseh -
Fransch Woordenboek, met 
eene menigte geschiedkundi* 
ge aanmerkingen doormengd, 
ter opheldering der taal), 
van 1665 tot 1667, in"8vo. 
—- 3.° Relatio geslorum a 
primis preedicatorum missi-
onariis in insulis america-
»to ditionis gallica, prce-
sertim apnd Indos indige-
n<^ 5 quos Caraïbes vulgo 
fcutit, ai> mno 1 6 3 4 ad 

«««W1643. Dit laatste 
wwkwerdopfeevd van den 

overste der orde van den H. 
DOMINICUS geschreven : of
schoon hetzelve onuitgege
ven is gebleven, zijn pater 
MATHIAS DÜPIÜS , van de-v 

zelfde orde, en JOANNES BAP-
TISTA DUTERTRE, een Je-
suit, er echter mede bekend 
geweest, en hebben er ge
bruik van gemaakt, ter za-
menstelling van eenige wer
ken over hetzelfde onder
werp. Pater BRETON is den 
8 Januarij 1679 overleden. 

BRETON (LUCAS FRANCIS-
cus), werd in 1731 te Be* 
sanpon van weinig gegoede 
ouders geboren, die hem, 
reeds in zijne vroegste jeugd 
tot het schrijnwerkers-beroep 
bestemden. Daar zijn mees» 
ter in hem eenen ontwikt?* 
lenden lust voor de beeJa-
houwkunde bespeurde, z°a 

kweekte hij dat talen' aan, 
bemoedigde hem, en maakte 
hem de middelen gemakke
lijk, om zich zelven tevol" 
maken. Na eenigen tijd »jl 
eenen beeldhouwer in hout 
te hebben gewerkt, b̂ gai 
hij zich naar Rome, aww 
het hem gelukte» zich, «w» 
een vlak verheven beefdvve^ 
de Ontvoering van het JM» 
ladium voorstellende, ™ 
den prijs bij de school van 
denH.LUCAS behaalde, zee 
voordeelig bekend temaken-
In hoedanigheid van *» ^ 
ganger bij de K™n8f0.$L „„ toegelaten, onderscheid hU 

zicK door nieuwen»*"'5J° 
hem heeft men het vlak ver 
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heven beeldwerk den Bood 
van den Generaal WOLF 
voorstellende, en het kolos
sale beeld van den Heiligen 
ANDMSJIS , vooraan in de 
kerk van Saint-Claude-des-
Boiirguignons 'geplaatst, te 
danken. In zijn vaderland 
teruggekeerd , vervaardigde 
hij onderscheidene werken, 
onder andere het heerlijke 
praalgraf der L A BAUME'S , 
hetwelk men vóór de om
wenteling te Nimes zag. Nog 
heeft men van hem: twee 
aanbiddende Engelen, in 
marmer, in de kerk van den 
H . JOANNES te Besangon.— 
2'° Eene afneming van "het 
kruis in dondersteen, in de 
kerk van den H. PETRUS. — 
3.° Twee steenen standbeel
den, op het stadhuis. —4-° 
Een heilige HlMitoxmus, 
welke hij tot zijne toelating 
der Akademievan Pary's aan
bood, bij welke hy echter 
niet werd aangenomen. De
ze beeldhouwer meer beroemd 
door zijnen smaak en zijne 
bewerking dan door zijne ge
n i e , is te Parij's in 1800 
overleden. Voor zijnen dood 
was hij tot lid van het in
stituut benoemd. 

BRETON. — Zie BECTON. 

BRETONNEATT (FRANCISCUS) 
ïn 1660 te Tours geboren,, 
werd in 1675 Jesui t , en 
overleed te Parijs in 1741, 
na al de bedieningen zijner 
maatschappij te hebben waar-

V. DEEI, . 
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genomen. Hij was herzie
ner en uitgever der Leerre
den van zijne ordebroeders 
BOURDALOUE , CHEMINAIS en 
GIROUST. Pater LA ROE pas
te bij die gelegenheid, de 
volgende woorden des lof-
zangs, welke de kerk van 
den H . MARTÏNÜS houdt, op 
hem t o e , en noemde hem 
Trium mortuorwm, suscitator 

, magnificus. Ook heeft hij 
de geestelijke werken van 
Pater VALOIS , en een ge
deelte der Leerreden van 
Pater LA R Ü E nagezien. Men 
moet aan elke der voorreden, 
welke hij aan het hoofd de
zer uitgaven heeft geplaatsü 
regt doen wedervaren. D e 
ontledingen, welke hij van 
de Verhandelingen, waar
van hij de uitgever i s , heeft 
gemaakt, zijn naauwkeurig, 
duidelijk, j u i s t , en zee rge 
sch ik t , " om aan de jonge 
Christelijke Redenaars het 
denkbeeld van een wel be 
raamd , en door de aaneen
schakeling der bewijzen, 
wel uitgevoerd plan mede te 
deelen. BRETONNEAU was 
zelf een redenaar. Zijne 
Leerreden, 7 dl." in Ï2.i«° 
in 1743 door Pater BERRUYER 
uitgegeven, ' ademen eene 
Christelijke welsprekend
heid. De bevalligheid der 
gebaarden ontbrak hem: maar. 
in alle andere deelen was 
hij een volmaakte gewijde 
redenaar. Zijne deugden 
bekrachtigden zijne heerren 
den. Nog heef men van BRJS-
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TONNEAU, Réflexions Chrê-
tiennes pöur les jeunes gens 
gui entrenl dans Ie monde, 
( Christelijke Overwegingen 
<voor de jonge lieden, welke 
de wereld intreden), ïn Ï2.° 
'en Abrégé de la Vie de JA-
QJUBS IL (Beknopte Levens-

• geschiedenis van JACOÊUS 
IX) , in 12.mo uit een ge
schrift van zijnen Biechtva
der ontleend. 

• BRETONNIER (BAKTHOIJOMEUS 
JOZEF) advokaat bij het par
lement van Parijs, pleitte 
en schreef met roem. Hij 
•werd in 1656, te Montro-
iier bij Jhyon geboren, was 
de zoon van een genees
heer en overleed te Parijs 
in 1727. Men heeft van 
hem: l-° eene Uitgave der 
werken van CLAUDIUS HEN-
KYS, met aanmerkingen, die 
dit werk aanmerkelijk ver
beterd hebben. — 2.° Re-
cueil par ordre alphabétique 
des principales qneslions de 
droit qui se jugent diverse-
meiit dans differens trihu-
•nattx duRoyaume (Verzame
ling bif alphabetische orde 
der voornaamste geregtelij* 
ike vraagstukken, welke in 
onderscheidene regtbanken 
des ryhs verschillend beoor
deeld worden), 1 dl* iril2.° 
ïtt 1756 met bijvoegselen in 
2̂  dl.n herdrukt. BOÜCHER 
~% ^ G I S > heeft eene uitgave 
Ï K ? S met aanmerkingen 

1780 \ n h m i s d i e van 

I>'A.GUESSE.4Ü, die er zeer op 
bedacht was geweest, om de 
regtsgeleerdheid eenparig fe 
maken, had hem tot dat 
werk aangespoord: BRETON
NIER voerde het op eene wij
ze ui t , dezen grooten ovet-
heidspersoon waardig. Al de 
grondbeginselen van het ge
schreven regt en de lands-
regten, zijn er met even 
zoo vele naauwkeurigheid als 
juistheid in aangeteekend. 
De voorrede alleen is zoo 
goed als een uitgebreid werk. 
Deze regtsgeleerde heeft 
daarenboven Memoriën na
gelaten, over de gewigtige 
aangelegenheden, waarmede 
hij belast was geweest. De
zelve worden minder geacht 
dan zijne overige voortbreng
selen. 

BRETSCHNEIOER (ffevWH* 
GODFRIED VON), in J"^9,11* 
6era geboren, kwam in net 
Herrnhufter-Instituut te ü-
bersdorf, alwaar hfl ioot 

honger leerde stelen, even ge
lijk de opgedrongene dweep
zucht hem aan alles Iwrde 
twijfelen. Daarop werd "U 
standaarddrager, bij een re
giment Saksische ruiWfl' 
maakte den slag van Jw««» 
mede} werd echter later DQ 
een Pruisisch vrij-corps ge
vangen genomen. Geduren
de zijne gevangenschap » 
eene Fransche vesting, «V -
de hij zich aan d e j f r 
toe, en kwam na n« B 

ten van den Hub*rt*buvg* • 
vrede, door aanbeveling ais 
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Irapitein in ,dienst van Nas
sau ' Usingen, welken hij 
echter uit bekrompenheid in 
de geldmiddelen spoedig we
der verlaten moest; daarop 
deed hij gedurende eenige 
jaren avontuurlijke reizen. 
Hij was bijna zonder geld uit 
Engeland in Frankrijk ge
komen , aldaar vond hij on
derhoud , dat hem de graaf 
VERGENNES , die zich van 
hem tot ontcijferingen be
diende j mededeelde, Eene 
belangrijke doch door hem 
zelven voor valsch' gehoude-
ne oorkonde, verschafte hem 
geld tot de terugreize naar 
Duitschland , alwaar hij 
vrouw en kinderen had ach
tergelaten. Weldra vond hij 
door den hofraad VON GEB-
IER , te Weenen een' post van 
tweeden kapitein, mWer-
sc/iez, die weldra echter door 
eenen anderen van Biblio-
thekaris aan de universiteit 
van Ofen gevolgd werd. Hier 
werd zijne vrije denkwijze 
aan den al te verlichten kei
zer JOZEF II . bekend, wiens 
raadgever en vertrouweling 
hij werd; maar zijn vertrouw
de omgang met NICOÏ,AÏ, en 
de niet ongegronde verden
king, dat hij zelfs de schrij
ver der meeste onderwerpen 
in NICOLAI'S Reisen was , 
deed hem in Weënefi weder 
alle gunst verliezen. Daar
op kwam hij als K. K. Gu-
berniaaï-raad, te Lemlerg, 
en werd in 1809 met eene 
jaarwedde, en den rang van 

K. K. Hofraad ontslagen, 
waarop hij zich naar Weenen, 
begaf, aldaar werd hij, na 
den slag van Wagram, door 
eenen Franschman overhoop 
gereden, waarvan hij lot aan, 
zijnen dood eenen lammen 
arm behield. Hij begaf zich 
naar de baden van Wiesla-
den en Karlsiad, en vervol
gens naar het landgoed van. 
zijnen vriend den graaf W R T -
B Ï , bij Pilsen •, alwaar hij 
na eene herhaalde beroerte, 
ijlende met zijne vijanden 
in. het rond hieuw, daarop 
bewusteloos nederzonk en, 
den geest gaf. — Onder 
zijne werken zijn: h° Al
manak derHeiligen, op aan
sporing van JOZEF I I . ge
schreven, 2.° WAZLEM'S le
ven en zeden, •— en 3«° 
Eene verschrikkelijkemoord-
geschiedenis van den jongen 
WMJiimnB., een koddig lied. 

BBETTEVIIJUG ( S T E P H A N U S 
DU Bois DE). — Zie Bois 
(STEPHANUS DU). 

BRETZNER ( CHRISTOPFEI. 
FBEDERIK) , een tooneel-dich-
ter in 1748 te Leipzig ge
boren, en in IS07 aldaar 
overleden, was deelgenoot 
in eenen handel, dien hij 
met zulk eenen ijver en zulk 
eene naauwkeurigheid waar
nam , dat hij enkel zijne 
snippernren aan de dicht
kunde kon toewijden. Van 
zijne tooneelstukken zijn 
thans nog Eet Roeije 'en 
2 
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de Arglistige minnaar of)iet 
tooneei. Onder zijne zang
spelen is hei' JOtcaallichtho-
"bekend, eh BEMIOXT én 
CONSTANT/A , of de schaking 
uit het Serail, door demu-
zijk van MOZART vereeuwigd 
geworden. 

BBËTJGEII ( P E T E R ) , een 
kun stschilder, te Breugel, 
éen dorp in de Provincie 
Noord - Braband, distrikt 
Eindhoven, waarvan hij zij
nen naam ontleende, gebo
ren , oefende zich eerst bij 
PETRUS KOEK VAN AALST en 
HIERONYMÜS KOEK, endeed 
vervolgens eene reis naar 
Frankrijk en van daar naar 
Italië. De behandeling van 
het penseel had hij van HIE-
KONYMLUS Bos geleerd, van 
wien hij ook vele spokerij
en en potsen naschilderde, 
«oo dat hij bij velen den 
naam van PIER DEN DROL 
verkreeg. In 1551 kwam 
hij in de schilderkamer te 
Antwerpen •, alwaar hij in 
gezelschap van eenen koop
man , 'HANS FRANKFORT ge
noemd, in boerengewaad , 
de boercnkerchissen , brui
loften , enz. bezocht, en die 
vervolgens, zoo in water als 
olieverw op eene kluchtige 
wijze wist aftemaïen. Er 
zijn weinig stukken van 
BREUGEL, die men zonder 
lagchen kan beschouwen, en 
onmogelijk kan men al de 
spokerijen, helsche vertoo-
mngen , boeren - gezelschap
pen ,briuloften, kermissen, 

enz. opnoemen, welke hij 
geschilderd heeft. Onder an
dere heeft hij de bekoring 
van den Zaligmaker in de 
woestijn , op zulk eene wij
ze afgebeeld, dat men van 
bdven als van hooge bergen, 
op sommige plaatsen , als 
door drijvende wolken op 
steden en landen nederziet. 
De best door hem geschil
derde stukken zijn: l.°Seu 
strijd tusschen de vasten en 
vastenavond. — 2.° Het ge
bruik van middelen tegen 
den dood. — 3.° Kinderspe
len. — 4.° Verscheidene boe-
ren-kermissèn eti bruiloften; 
onder de laatste munt er 
inzonderheid eene uit waar
in de bruid begiftigd wordt, 
en een oude boer met eenen 
buidel aan den hals zeer na
tuurlijk op den voorgrond 
geplaatst. 'BREUGEL overleed 
in 1570 te Brussel, twee 
zonen nalatende die volgen» 

BREUGEL (JOANNES)» m 
1568 geboren, oudste zoo» 
van den vorige, bijgenaamd 
de Fluweele, wijl hij « J 
bijna altijd in die stof kleed
de , leerde eerst de schilder
kunst onder het opzigt van 
zijnen vader, doch had ver
volgens PETRUS GOEKIND tos 
meester. In den beginne 
bepaalde hij zich tot W« 
schilderen van bloemen «J 
vruchten ; doch later ^ 
zijnen smaak op water-
landgezigten , en b f ende 
h g / i o h S a n de eerste, ea 
van alles wat tot veld- en 
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tuirigewasseïi behoort, enkel 
en alleen, om daarmede zij
ne landschappen op eene 
kunstige wijze, te stoffen. 
HÖUBRAKEN " getuigt in 1713 
een stuk van hem gezien 
te hebben, ter hoogte yan 
3 voet op 4 voet breedte, 
waarop hij en alle kunst
kenners, uren lang stonden 
te turen, zonder zich met 
zien te kunnen verzadigen," 
en waarin vooral een vÜgen_ 

boom, ineenen bloempot ge
plant uitmuntte. Hetzelve 
werd in J unjj van hetzelfde 
jaar te Amsterdam in het 
Meeren logememt voor'ƒ2825 
verkocht. De twee beel
den , die op den voorgrond 
van hetzelve stonden, Po-
MONA en VERTUMNUS voor
stellende , waren door R U 
BENS geschilderd. De te-
genhanger met een slapend 
vrouwtje en een sater , bragt 
ƒ 1 8 7 5 — op. Zijn uitmun-
tendst stuk echter is Aeï 
Paradijs, waarin RUBENS , 
ABAM en EVA schilderde; 
dat vroeger het pronkstuk 
van het «choone kabinet van 
den heer L E COURT VAN DER 
VOORT te Lei? den was, doch 
zich thans in het Museum 
te Parij's bevindt. Als een 
bewijs van de belangstelling 
in zijne stukken, kunnen de 
volgende prijzen diehen,die 
dezelve op onderscheidene 
openbare verkoopingen , te 
'sGravenhage, Botter dam, 
Amsterdam en Brussel heb
ben opgebragt; als: in 1734, 
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een landschap met beesten, 
beelden, enz. ƒ 1 5 0 0 — ; in, 
1735, BACCBUS en CERES , 
niet VEUUS en Cupidootjes, 
ƒ 8 1 5 :—; De Hemelvaart 
van MARTA ƒ 2 8 5 — ; een 
Molentje aan de Schelde, 
ƒ450— '•,'• de vier Jaarge-
i tijden, ƒ 7 5 0 — ; verder in 
1738 twee landschappen, 

' zijnde riviergezigten, ƒ 2045 
— ; een ander landschap met 
beesten enharren, j:760-—•;_. 
de aanbidding der wijzen 

\ uit het Oosten, ƒ 800 —;., 
een landschap met eene H-

> vier, éagens, enz. ƒ 8 0 0 — ; 
in 1739 een zomer- en win-
tergezigt ƒ 505 —• ; eene 
markt vol gewoel, f'600—:; 
de arhe van Noe, ƒ 3 0 0 — ; 
in 1742, de Zaligmaker pre
dikende in hetschip, ƒ'550— ; 
een houthakkerij e, ƒ 3 7 5 — ; 
in 1756 twee landschappen,... 
een dorp en landgezigt met 
wagens, karren , beelden , 
©nss. ƒ 1025 — ; een dito 
riviergezigt, ƒ 1 1 6 0 — ; de 
val van PiiAërosr, ƒ 1510—; 
de Brusselsche vaart, ƒ 310 
— ; twee stukken met Ca~ 
tholijke herken vol beelden , 

ƒ 5 8 7 ; en eindelijk, in 1 7 7 1 , 
een rijk gestoffeerd land
schap in Vlaanderen,ƒ305. 
JOANNES BREUGEII overleedi 
in 1612. 

BREUGEii ( P E T E R ) , bijge
naamd de jonge broeder van 
den voorgaande , was een 
vriend van onderwerpen, 
waarjn gïoote Contrasten 
3 
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konden voorgesteld worden, 
waarom hij vele Duivel -
heksen - en roovertooneelen 
heeft geschilderd, hetwelk 
hem ook wel hellen-BnètiGEX. 
heeft: doen noemen. Ook 
heeft hij eenen QRPHEÜS ge. 
schilderde die de helle-go
den, door zijn lierspel ver
leid,eene schilderij , welke 
in het kabinet van Florence 
gevonden, verder de beko
ring valt den heiligen AH-
WONJÜS. enz.;— Later le
vende leden dezer schilder-
familie, zijn AMBBOSIUS ver-
d«r ABRAHAM, die zich in 
Italië ophield en in 1690 
overleed, en deszelfs broe
der , JOANNBS BAPTISTA , die 
ook in Rome stierf, en de 
zoon van ABRAHAM , GAS-
PARD BREUGEL, die als een 
beroemd vruchten - en bloe.» 
Mten-schilder bekend is. 

BREÜII (JACOBUS DU ) , te 
Parij's in 1528 geboren, in 
1549', een Benediktijner van 
Saint- Germain - dés - Prés, 
en Abt van Sint' Sllyriis, te 
Clemont, overleed in 1614* 
Men heeft van hem : 1.° 
Thédtre des antiquilés de 
Paris (Tooneel der oudhe
den van Parijs) in &<>, 1612. 
Dit is de beschrijving van 
de meeste gestichten der 
stad Parijs; men ontwaart 
«e belangrijke bijzonderheden 

' in, temidden van eene vrij 
onverstaanbare opeenstape
ling van tijdvakken en na-
SDonngen. Dö schrijver der 
üssms sur Paris heelt later 

al het wanstallige uit het 
werk van pater nu SREVL 
vveten te verwijderen; doch 
zulks vervangen door vele 
valschheden en kleine wijs-' 
geerige listen, — 2." SUJK 
plementim antiquitatum Pa-
risiensium, in 4.£0Parijs, 
1614j een niet zeer algemeen 
werk, dat verscheidene oude 
Schrijvers bevat, die orei 
Parijs geschreven hebben, 
en dat dezelfde vobrdeelen 
en gebreken als het voor
gaande aanbiedt. — 3.° De 
Jaarboeken, van Parijs, door 
PETRUSBONFOXS, vermeer-, 
derd, in 8V0: zeer belang
rijk. -T- 4.° heven van'den 
kardinaal KABEL VAÈBoVB* 
JBOX (oom van HENDRIK IV), 
1512, in 4 » . — .5.° Dekro-
nijk der Abten van Saint-
Germain , 1603. 

BREUL (JACOBUS VV), een 
Jesuit, de zoon ran eenen. 
Boekdrukker, begon ook'zelf 
met dié kunst uitteoefehen. 
Hij bezat uitgebreide kun
digheden in de bouw- cn 

teekenknnde en overleed te 
Bij on den 27 April 1670. 
Hij is de schrijver eener 
Perspèctive pratique, W 
cessair e anx peintres, gra" 
veurs, sculptenrs, arcM-
tect'es (Beoefenende door" 
zigthinde, dienstig v°or 

schilders, graveurs, beeld" 
houwers, boiiwhutistenuarsh 
Parijs, 1642 —1649, 3 dl-
in 4."> — Dit werk wordt 
door deskundigen «eer ge
zocht. 
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BREUNING (JOANNES JACO-
BUS), werd in 1552 te Bu-
cltenbach in het hertogdom 
Wiirtemberg geboren. Daar 
de lust tot reizen hem aan* 
geboren scheen, en hij eene 
toereikende fortuin bezat , 
om denzelven te voldoen, 
verliet hij nog zeer jong 
zijnde zijn land, reisde, ge
durende drie jaren door 
Engeland, Branhrijk en Ir 
talie', en ging in 1579 te 
Venetië c scheep, naar het 
Heilige Land. Hij kwam 
eerst te Konstantinopel, be
gaf zich van daar naar E-
gypte, bezocht als een naauw-
lceurig waarnemer, de be
langrijkste plaatsen van dat 
schoone gewest, en kwam 
eindelijk te Jeruzalem, wer-
waarts zijne werischen hem 
reeds sedert lang vooruit wa
ren gegaan. Ofschoon hij 
een Protestant was , kon hjj 
echter niet beletten van bij 
zijne intrede in het heilig'e 
Graf, door eene godsdiens
tige huivering bevangen te 
worden. Hij nam zijnen 
weg over den berg -IA banon, 
waarop < hij -nog zes en twin
tig cederboomen vond. Hij 
zamelde bijzopderheden i n , 
over de Drusianen en Maro-
niten. Jn zijn vaderland te
ruggekeerd , werd bij in 1595 
verkozen, om opvoeder van 
JOANNES FREDERIK , hertog 
van Wurtemberg te zijn»dien 
hjj op de hoogeschoöl van 
Tnbingen vergezelde, om er 
zijne studiën te regelen, Op 

aansporing van dien prins , 
liet nij zijn reisverhaal druk
ken , dat in 1612, te Straats
burg in het Hoogduitsch on
der den titel van Reizen naar 
het Oosten, door den edelen 
en zeer bescheiden JOATÜTÜES 
JACOBVS BiRJExmiMG, Heer 
van Buchenbacïi, in fol. in 
het licht verscheen. Di t 
werk is zeer zeldzaam ; het
zelve wordt nu en dab door 
BüSCHiNG^aangehaald. 

BREUNING (CHRISTIAAN H E N -
B R I K ) , den '24 December 
1719 te heipzig geboren, on
derwees met roem de regts-
geleerdheid in zijne geboor
testad. Hij schreef verschei
dene werken over het na
tuur- en staatkundige r eg t , 
die het aan geen belang ont
breekt en welke met nu t 
kunnen gelezen worden. Tot 
dezelve befiooren;. 1.° Be 
patria poteslate ejusque ef-
fectihus ex principiis juris 
naturen , fract. 1 en 2I ,e ip-
zig, 1751—1755, in 4.tp _ 2.° 
DeprOBscriptianejure genti-
um incognita, ibid, 1752. —. 
3.°Primes linea juris ecclesi-
astici universalis, Frankfort 
1759, in S.vo — 4.° Prima 
linea juris natura, 1767.— 
5.° De matrimonio cum se~ 
cunda conjuge conlraclo, 
priore non repudiata, Leip-
z i g , 1776, enz. BREÜMN<J 
is in 1780 overleden. 

BREVAÏ. (JOANNES D U I U N T 

D E ) , van Franschen oor-
41. • . . 
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sprong en de zoon van een 
jkanonik van Westmunster, 
volbragt zijne studiën te Cam-
bridge; hij verbond zich aan 
den dienst van den hertog 
van Malboröngli, i(e hem 
den rang van kapitein gaf, 
en hem "tot verscheidene on
derhandelingen in Duitsch' 
land gebruikte. Hij over
leed den 9 Januari) 1738. 
Men heeft van hem Reizen, 
Gedichten en eenige Toneel» 
stukjes. 

BREVES (FRANCISCUS SA-
VARY DE) , in 1 560 geboren, 
werd onder de regeringen 
van HENDRIK IV. en LODE-
WIJK XIII. tot verschillende 
gezantschappen benoemd, en 
hield gedurende 22 jaren zijn 
verblijf in Konstantinopel. 
Bij zijne terugkomst op het 
einde van 1606, werd hij 
door HENDRIK IV. naar Ro
me gezonden, alwaar mj den 
Catechismus van BEILARMI-
MCJS in het Arabisch, en de 
PsaMen in het. Arabisch 
met eehe Latijnsche verta
ling liet drukken ; twee Ma-
ïbniter-Monniken van den 
berg Libanon, SCIAI.AC en 
SrowTA, bezorgden de uitga
vee In 1615 kwam hij te 
Parijs terug, wenvaarts hij 
SipNiTA en den drukker PAU-
liiNirs. medebragt. Men gaf 
aldaar in het zelfde jaar met 
dezelfde letters: . Be Arti-
Jiels van /iet Verdrag- in het 
licht, in 1604, tusschen 
HENDRIK den Groote koning 
van Frankrijk en den sul

tan AMURATH. De koningin-
«loeder belastte SAVARF met 
de opvoeding van den broe
der des konings, welken 
post hij in 1618 wel vetloor, 
doch desniettemin de gunst 
des hofs behield. Hij over
leed in 1628. De Èngelschen 
en Hollanders boden eene 
aanmerkelijke som voor zij
ne letters en Oostersche 
handschriften , dan de ko
ning van Frankrijk liet de
zelve koppen , en kort daar
na rigtte men te Parijs eene 
Oostersche, Boekdrukkgrij 
op.- Gedurende meer dan 
eene eeuw meende men dat 
deze letters verloren waren. 
Dan de Heer DE GUIGNES 
vond de stempels en matrij
zen derzelve weder, in een 
dépöt der koninklijke boek-
drukkerij , waarin deze/re 
zich tegenwoordig nog' be-
vinden. BREVES heeft door 
de zorg van DU CASTBI., zij
nen secretaris , te Parijs, 
zijne reisbeschrijving doen 
drukken, 1628 , 'in 4.t0 

BREYDEI, (KAREI.) 
te Ant-naamd de Ridder, 

werpen in 1677 geboren, 
een beroemd schilder, ont
wierp met eene buitengewo
ne gemakkelijkheid en ver
vaardigde een groot; aantal 
schilderijen. Zijn penseel 
is vast, zijne teekening vr« 
naauwkeurig, en indien M 
meer de natuur had geraad-
pleegd, zouden zijne stnK-
ken zonder waarde z 'jn* |P^ 
overleed te Gend in 1744. 
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BREYDEL (FRANCISCUS) , te n 
'.Antwerpen in 1679geboren, 
schilderde eerst met roem 
portretten, daarna vergade
ringen, feesten, vasten-
avondsvreugden, zijne schil
derijen zijn wel zamenge-
steld en bezitten een fraai 
koloriet; men zoekt vooral 
diegene, in welke hij ver
scheidenheid in de figuren 
heeft gebragt, en welker 
kleedingen volgens de wijze" 
van dien tijd zijn ingerigt. 
Hij overleed te Antwerpen, 
in 1750. 

BREYDENBACH (BERNARDUS 
VON), in de 15e eeuw deken 
dér kerk-van Menlz, deed 
eene reize naar Jeruzalem, 
en denherg Sinaï, waarvan 
hij het verhaal, in 1486, 
te Mentz, in fol. in het 
Latijn liet drukken. Men 
meent, dat dit het oudste 
boek i s , waarin het Arabi
sche Alphabet voorkomt. 
Hetzelve bevat ook een be
knopt woordenboek van 230 
'meest gebruikelijke Turk» 
sche woorden. 

BREYER (RËMIGIUS), dóe
tor der Sorbonne, en kano-
nik der kerk van Troyes in 
Champagne, werd in 1669 
jn die stad geboren, en o-
verleed in dezelve in 1749. 
Men heeft van hem eene 
Verhandeling over de woor
den der Consecratie, in 8 .vo; 
waarin hij tegen Pater LE 
BRUN, tracht te bewijzen, 

dat de Grieken en Latijnen 
te allen tijde, de wij ze der 
Consecratie in deze woorr 
den: Hoc est enz. hadden 
bevat. Hij heeft grootelijks. 
deel gehad aan het Missaal 
van Troyes. Deze geleerde 
spreidde vele schranderheid j 
maar weinig bevalligheid in 
zijne werken ten toon. GROS-
LEY heeft zijne geschiedkun
dige en beoordeelende Lof
rede geleverd , Troyes 1753, 
in 12**9.. ..-..-. '.-:./•. 

BREYNIUS (JACOBUS) , > van 
Nederlandschen oorsprong y 
doch- in 1637 te Danizig 
geboren, overleed in 1697, 
nalatende:; 1.° Plantarum 
exoticarwd : centuria I . , , 
Dantzig ,1678 , in fol. met 
platen. — 2.° JFasciculus I . 
et II . plantarum rariorum, 
1680 en 1689, in 4.«>: een 
niet zeer gewoon werk. 

BREZÈ. — Zie MAIMÜ. 

B R U £ (MlCHAël. JbANNES 
JOZEF) ', te Perpignan gebo
ren , was voor de Fransche 
omwenteling een Benediktij-
ner; in 1805 werd hij tot 
lid der 3e klasse van het 
Instituut benoemd, en later 
van de Akademie van op
schriften; ook was hij een 
der vier leden eener Com
missie sedert verscheidene 
jaren belast, om deHistoire 
littéraire de la France {Let
terkundige geschiedenis va» 
Frankrg/i) te vervolgen, 
5 
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welke door Beriediktijner 
Monniken van de congrega
tie van den H. MAURUS be
gonnen was. BRUI. belastte 
zich bijzonder, om het le
ven en de schriften der ge
schied- kronijk- en geslacht-
register-schrijvers, der ab
ten en monniken, welke zoo 
wel handvesten als kerkelij
ke en godgeleerde werken 
in de 12e eeuw geschreven 
hebben. Deze geleerde heeft 
in het licht gegeven; 1.° 
Eloge historique de D. P. D. 
JbjiBAT, réligieuos benédictin 
{Geschiedkundige lofrede van, 
D» P. D. LABAT , een be
riediktijner religieus). — 
2.° Recueil des Mstoriens 
des Gaules et de la France 
(Verzameling der. Geschied
schrijvers der Galliërs en 
van Frankrijk) 12e en 15e 
deel. Hij heeft medegewerkt 
aan de 3.° Histoire litté
raire de la Frame (Letter-
hundige Geschiedenis' van 
FranArtjh) 14e deel, 1814, 
in 4;w Hij is dé; uitgever 
geweest van de Bijlag tot 
de werken van Pciter JLA-
JBmTHOiflE, ter verdedi
ging van den Chris telijken 
godsdienst tegen de onge-
loovigèn, en overleed den 
24-Mei 1828. , 

BRIANT (DIONVSIÜS), een 
Benediktijner der Congrega
tie van den H. MAÜRUS, te 
Pleudissen, een vlek in het 
Bisdom Saint-Brietix gebo
ren > omhelsde het klooster
leven en legde den H J«l*j 

1684» in den ouderdom van 
29 jaren te Rennes, in de 
abdij van den heiligen ME-
Ï-ANUS zijne geloften af. Met 
dom LOMBINEAU werkte hij 
aan * de Geschiedenis ««» 
Bretagne. Hij was het, die 
zich met het onderzoeken 
der daadzaken belastte, die 
de duisterheden derzelve ont
hulde 5 en dezelve mét den 
fakkel der oordeelkunde toe
lichtte. Men heeft van hem : 
1.° Aanteekeningen over de 
ubdij van den heiligen Vit-
CENTlus te Ie Mans. —2.° • 
Cenomania. Dit is een e 
Geschiedenis van het oude 
gewest Ie Maine, en van 
deszelfs graafschappen, in 
han dschrift gebleven, maar 
waarvan er verscheidene af
schriften in de boekverza-
melingen bestaan. DatnBM-
ANT heeft ook verscheidene 
Memoriën-'.asn; de schri)vers 
van het, Gallia Cfatitiam? 
gelevérd*. Hij ds den 6 Fe-
brüarij 1716 'in de abdij van 
Riom in Neder -Beirapf, 
in den ouderdom van 61 Ja" 
ren overleden. 

BRIANVHXE (CLAUDIÜS O-
RONIUS FINE DB), *e jBrtajr 
$ón tegen het einde der 1» 
eeuw geboren , behoorde tot 
dezelfde familie als de wis
kunstenaar ORONTIÜS FXNB. 
Hij omhelsde den geestelij
ken staat en werd aaImof" 
zenier des konings, en ai i; 
van den H. BENEDICT^ ™n 

dutnej. Men heeft van hem. 
verschillende werken, weuco 
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zijner kunde tot eer ver
strekken, te weten: 1.° 
Abrégé méthodique de l'his-
toire de France avec les 
poriruits des vois {Kort Ie' 
grif der geschiedenis van 
Frankrijk met de afbeeld
sels der koningen) , Parijs, 
1664, in 12-"10 Dit kort 
begrip, het beste, dat tot 
dusverre in het licht was 
verschenen, werd zeer ge
zocht ; dé platen van hetzel
ve zijn zorgvuldig bewerkt. 
— 2.° Projet de Vhistoire 
de'France en tableaus, 
pour monseigneur Ie Dau
phin {Ontwerp der geselde* 
détiis van Frankrijk in af
beeldingen voor monseigneur 
den Dauphin), Parijs 1665, 
in fol. —- 3.° Histoire sa-
crée en tableaux avec leur 
explication {Bijèelsche ge
schiedenis in afbeeldingen 
met derzelver verklaring), 
Parijs 1670, 3dl.ninl2.mo; 
verscheidene malen herdrukt, 
en otn de platen van SEBAS-
raAAN LECLERC ,'zeer gezocht. 
—-•• 4.° Latijnsche Brieven 
van JACOBVS BONQABS , in 
het Frttnsch vertaald, Pa
rijs 1668, 2 dl.n in 12-mo, 
verscheidene malen met bij
voegselen en verbeteringen 
herdrukt. BRIANVILLE had ook 
een wapenhmdig kaartspel 
zamengesteld, hetwelk hem, 
toen hij hetzelve in het licht 
gaf, vele onaangenaamheden 
op den hals haalde, maar 
deze uitvinding is tegen
woordig geheel in de verge
telheid begraireni Deze schrij

ver is in 1675 overleden. 
Hij stond in zeer naauwe 
vriendschapsbetrekking met 
den Abt DE MA.ROI.LE , die -
hem in zijn register eene 
eervolle plaats heeft inge
ruimd. 

, BRIARD (JOANNES) , Vice-
Kanselier der Universiteit 
v&iï Leuven, was in het dorp 
'Bel- (EU, bij Ath in de 
provincie Henegouwen gebo-
ren. Hij stond in betrek
king met ERASMUS, die hem 
eene groote achting toedroeg 
en overleed in 1520. Ment: 
heeft van hem verscheidene 
Latijnsche verhandelingen, ' 
als : eene over de Loterij, 
eene andere over den oor", 
sprong der Aflaten, enz. 
tieipzig 15ÏÖ. .*— Men moet 
hem niet verwarren met 
LAMBERTUS BRÏARD, den 
schrijver van sommige regts- ; 
geleerde werken x den 10 
Ootober 1557 overleden. 

BRIARD (GrABRiëi,), te Pa
rijs geboren, beoefende on
der het opzigt van JNATOIRE, -
met vrucht de schilderkun-
de; in 1749 behaalde hij 
den prijs en vertrok naar 
Italië; daar vormde hij zich 
onder groote meesters, en" 
verdiende bij zijne terug
komst »om in 1781 bij de.-
akademie toegelaten, en in 
1768, bij gelegenheid van 
zijne schilderij , HJE&MNIA,' 
te midden der Herders voor
stellende, als lid dërzeïve 
aangenomen te worden. Hij 

http://Ma.roi.le
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ïs het, die de kapel der 
parochie van de H. MARGA-
KETHA, in de voorstad Saint-
Antoine versierd heeft, in 
welke hij de engelen heeft 
voorgesteld, de zielen uit 
de vlammen des vagevuurs 
trekkende; maar zijn talent 
heeft zich geheel, ontwik-

1 jceld, in het plafond,, der 
zaal van het koninklijk-pa
leis van Versailles, waarop 
hij den vergaderden OUjm-
pus heeft geschilderd. Vele 
bevalligheid en natuurlij
ke ongedwongenheid, onder
scheidden het penseel van 
dezen, kunstenaar; die in 
1777 overleed, een jaar na
dat hij tot hoogleeraar was 
henoemd. 

BRIAREÜS. •—• Zie EGEONE. 

BRICE (HERMANUS), in 1653 
te Parijs geboren, en in 
1727 overleden, is voorna
melijk bekend,, door zijne 
Meschrijmng der stad Pa
rijs, en van al hetgene, 
wat dezelve belangrijks be
vat. De beste uitgave van 
dat slecht geschrevene, on-
uaauwkeurige maar belang
rijke werk,- is van 1572, 
4 dl." in 12.mo De schrij
ver heeft zijn werk met 
grafschriften aangevul d, doch 
in hetzelve de beste niet 
opgenomen. De Abt PÉRAU 
nestuurde de uitgave van 

BRÏCE (D. STEPHANÜS GA-
HBUU.), een Benediktyner 

der Congregatie van den H. 
MAÜRUS, te Parijs in 1697 
geboren was een neef van 
den voorgaande. Hij had 
den 7 Februarij 1717 in 
Saint-Luden van Beanvak, 
zijne gelofte afgelegd, en 
overleed in 1755 in de Abdij 
van Saint - Qermain - des -
Pres, waarin hij, sedert 
1731 met het vervolg det 
nieuwe GalUa Christianu, 
12 dl.n in fol. belast was. 
Hij heeft uit het Grieksch 
in het Fransch vertaald, de 
brieven van den heiligen 
BASIWUS, die onuitgegeven 
zijn gebleven. De Congre
gatie van den H.. MAURUS 
heeft weinige zulke geleerde 
mannen gehad. 

BRICIUS (Heilige), Bisschop 
van Tours, de opvolger van 
den H. MARTINÜS, èooe zij" 
ne vijanden heschuldigd van 

eenen misdadigen omgang 
met eene geestelijke doch-
ies, werd van zijnen stoel 
verjaagd. Zich van dien 
laster gezuiverd hebbende, 
keerde hij in zijn diocees 
terug en' overleed in het" 
zelve, in 444. Zijne veree
ring was eertijds in Frttn*' 
rijk zeer beroemd, en zelts 
de Protestanten hebben zij
nen naam in hunnen alma" 
nak gelaten. 

BRICONNET (WlMEM)r 6 | " 
genaamd de Kardinaal t«» 
Sint - Malo , achteree^ca-
gend Bisschop ™\m"??' 
van Sint-Malo, Aartsbw-
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schop van Reinis en Nar-
bonne, werd in 1495 door 
ALEXANDER V I . , in tegen
woordigheid van KAREL 
V I I I . , die zich toenmaals 
in het Consistorie bevond, 
met het Romeinsche purper 
vereerd. Hij stond bij K A -
'fcEi. in volle vertrouwen, en 
het was , zegt men, op zijne 
aansporing, dat die vorst de 
verovering van het koning
rijk Napels ondernam. De 
drift, met welke die kardinaal 
in de kerkvergadering van 
Pisa tot J u n u s . I I . sprak, 
deed hem van zijne waardig
heid berooven; maar LEO X 
gaf hem dezelve terug. Hij 
overleed in 1514, twee zo
nen als erfgenaam zijner deug
den nalatende, die hem bij 
eene plegtige Mis dienden de 
eene als diaken, en de an
dere als sub-diaken. Hij was 
gehuwd geweest alvorens den 
geestelijken staat te omhel
zen. De geschiedschrijvers 
prijzen hem als een prelaat, 
die met eene uitgebreide 
kunde , veel ijver voor den 
roem des vaderlands en eene 
groote zucht voor de lette
ren , en voor degene, die 
dezelve aankweekten veree-
nigden. Zijn zoon W I L L E M , 
Bisschop van Meatix, liet 
zich door de Calvinisten ver
schalken , maar hij erkende 
zijnen misslag en beweende 
denzelven. 

BRIDAINE (JACOBUS), een 
beroemd missionaris, in 1701 
hg Vzes, in het Fransche 

departement Gard geboren. 
Naauwelijks de heilige wijr 
dingen ontvangen hebbende, 
werd hij onverwacht naar 
Aiguemortes gezonden, om 
aldaar gedurende de vaste 
te prediken. Na op iVssche-
Woensdag aan de kerkdeur 
vruchteloos op toehoorders 
gewacht te hebben , verlaat 
hij in een koorkleed de kerk , 
met eene schel in de han
den , die hij door alle stra
ten doet klinken. Bij dit 
tooneel staat ieder s t i l , de 
menigte wordt hoe langer 
zoo grooter en volgt den mis
sionaris , en , nieuwsgierig 
om te z i en , waarop deze 
zonderlinge vertooning zoude 
'uitloopen, volgt men zijne 
schreden tot in den tempel. 
In denzelven gekomen , be
klimt BRIDAINE dadelijk den 
predikstoel, en heft een ge
zang aan op den dood, en 
tot eenig antwoord, op h e t 
schateren van lagchen , dat 
hij verwekt , omschrijft hij 
dit verschrikkelijke ónder-
werp , met eene kracht , die 
eene luidruchtige bespotting , 
weldra in eene doodsche 
s t i l te , in aandacht en hu i 
vering Veranderde. Men ver
zekert dat hij dikwerf nog 
buitengewoner middelen in 
het werk stelde, om het 
volk tot zijne oefeningen uit 
te lokken. Zijne stem, die 
zoo sterk en welluidend w a s , 
dat dezelve , gemakkelijk 
door 10,000 personen te ge
lijk kon aangehoord worden, 
vermeerderde het vermogen 
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jrijner redevoeringen nog aan
merkelijk ,* om den indruk 
derzelve te vermeerderen, 
liet hij nooit na, om dezel
ve in' verband te brengen 
met dien, welke het mate' 
riele van den Godsdienst, de 

Ïdegtigheïd der feesten de" 
uister der plegtigheden te 

.weeg brengt. Hij volbragt 
met denzelfden roem, en met 
dezelfde vrucht, gedurende 
den loop zijns levens 256 
verschillende missiën:., en 
met uitzondering van eenige 
noordelijke provinciën, is er 
in Srankryk , om zoo te 
spreken, geene stad, geen 
vlek of dorp, waar hij zijne 
Apostolische stem niet heeft 
doen hooren. Paus BENEDIC-
xus XIV. , verleende hem 
de magt, om in de geheele 

/uitgestrektheid, der Chris
tenheid missiè'n waartene-
men. Dit uitstekend bewijs 
van vertrouwen, verdubbel
de het vuur van zijnen i j
ver. Bij gaf daarvan nog 
nieuwe bewijzen, in eene 
zending te Villeneuve - les -
Amgnon, toen hem in 1767 
te Roquemaure de dood weg
waaide. Zijne gezangen eerst 
getiteld : Cantiques spiri
tuels ^V usage des tnissions 
du diocese d' Alais, en la
ter eenvoudighjk Cantiques 
spirituels genaamd, zijn 0 
malen gedrukt» De Abt CAR-
RON heeft in het leven van 
•BRIDAINE , onder den titel 
van Mamel des prêtres 
(Handboek der priesters) 
in het licht gegeven, ver-? 

scheidene uittreksels uit zij
ne geschrevene Leerreden 
gelascht. 

BRIDAN (KAEEI. ANTOMÜS), 
werd in Julij 1730 te Ru-
vier e in Bourgondië gebo
ren. Reeds vroegtijdig liet 
hij eenen grooten lust voor 
de teeken- en beeldhouw-
kunde blijken. Hij beoe
fende dezelve zorgvuldig, 
en verkreeg onderscheidene 
gedenkpenningen, tot dat hij 
eindelijk in 1753 den groo
ten prijs der beeldhouwkun-
de behaalde. Hij begaf zich 
naar Italië, de gewone leer
school der groote kunste-' 
naars, en keerde na drie 
jaren te Pari/s terug, al
waar hij aan de akademie 
van schilderkunde, zijne 
groep, den marteldood wn 
den H. BAKTBOLOUSUS 
voorstellende, aanbood. Hij 
werd toegelaten, en acht ja
ren daarna, na de aanbie
ding-van hetzelfde stuk in 
marmer uitgevoerd, als lid 
aangenomen. Men ziet in 
de kerk van Chartres, eene 
groep, de Hemelvaart van 
MAMA voorstellende, welke 
BRIDAN in 1776 uitvoerde; 
in de Tiiileriè'n zijn de stand
beelden van VAUBAN en BAY-
ARD , in het paleis het JS^-
emiurg, het standbeeld van 
VUMCANUS, en in het gast
huis Coc/tin, het borst&eeia 
van den vromen stichter van 
dat godshuis, evenzeer voort
brengselen van den beuei 
van BRJDAN. V&* schilder 
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werd bij de akadettiie tot 
hoogleeraar verkozen , en be-* 
kleedde dien post gedurende 
twee en dertig jaren. Hij 
is te Parijs den 28 April 
1805 overleden. 

BRTOAUM (JOANNES . P E 
TRUS) , kostschoolhouder te 

•' Parijs, den240ctobèr l761 
overleden , bezat vèël smaak 
en letterkundige kennis. 
Men heeft van hem twee 
Zeer nuttige werken: 1.° 
Phrasés et sentences tirées 
des coniédies de TJZRENCE. 
{Spreekwijzen enZedespren
ken , wit de blijspelen ban 
TERMNTHVS ontleend), 1745, 
in 12.mo — 2.° Mceurs et 
coulumes Aes Romains {Ze
den eh gebruiken der Ro
meinen) , 1735, 2 dl.n in 
12.mo ])it werk biedt een 
algemeen overzigt aan der 
belangrijkste en zeldzaamste 
gebruiken van het oude JRó-
me. Het is noch een koi-t 
begrip, noch eene herhaling 
der groote Romeinsche ge
schiedenissen , maar juist 
eene verzameling van hetgene 
wat men er niet in vindt. 

BRIDEÏ. , (SAMÜEL EMSEUS 
DE) , een kruidkundige en 
dichter, in 1761 te Cras-
Her een dorp in het Waad-
land, alwaar zijn vader Pro-
testantsch predikant w a s , 
geboren , overleed den 7 Ja-
nuarij 1828, als lid der ko
ninklijke Maatschappij van 
Wetenschappen te JS/apels, 
"van de kruidkundige* maat

schappijen , van Regensburg 
en Göitingen, van de Cei-
tische akademie en van de 
maatschappij van LïNN-aaus'te • 
Parijs, enz. enz. Na zijn© 
studiën te Lausanne volbragt 
te hebben, werd hij naar 
Gotha beroepen, om de op
voeding der beide vorsten 
AUGUSTUS en FREDERIK van 
Saksen-Got/ta te verzorgen^ 
Nadat die taak volbragt w a s , 
werd hij tot gehéim-secreta-
ris en bibliothecaris van den 
erfprins benoemd. Omtrent 
dezen tijd begon hij zich 
aan de beoefening der kruide 
kunde toetewijden. In 1801 
was hij in hoedanigheid van 
secretaris aan de legatie ver
bonden, met onderhandeling 
gen van den hertog van Go* 
tha met NAPOLEON belast , 
en maakte van zijn verblijf 
te Berlijn en te Parijs ge
bruik, om betrekkingen met 
de geleerden aanteknoopen , 
e» de cursus van de beroemd
ste hoogleeraren te volgen. 
Hij werd ook naar Rome ge
zonden , om de terugkomst 
van prins FREDERIK te be-i 
werken, die zich aldaar gei 
vestigd h a d , en tot den 
schoot der Catholijke kerk 
was teruggekeerd. BRIDEÏ. 
had van den hertog brieven 
van adeldom en andere eer
volle onderscheidingen ont
vangen. Tegen het einde 
van sijn leven, had hij zich 
naar een landgoed in den 
omtrek van Gotlia begeven. 
Onder zijne talrijke werken 
komen vooral in aanmerking: 
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1,°: Dichterlijke Uitspannin
gen, in 8.v0 Lausane 1788. 
— 2.° Muscologia recenti-
omm, Qotha en Parijs, 1797 
— 1803, 3 dl." in £.t0 — 
3.° Andere Boekdeelen, Bij
lagen bevattende, kwamen 
te Got/ta van ISOö tot 1S17, 
in het licht. Behalve vele 
andere werken heeft hij ook 
Verscheidene vertalingen uit 
het Hoogduitsch in het 
Fransch of Latijn uitgege
ven , en het Iioogduitsche 
tijdschrift Gotkaisclie ge-
lehrte Zeitung met een aan
tal artikels over deFransche 
letterkunde verrijkt. 

BRIDEI. (JOANNES LODÉ-
WIJK), broeder van den voor
gaande , in 1759 geboren, 
en te Lausanne den 5 Fe-
bruarij 1821 overleden, was 
protestantsch predikant, en 
gedurende 10 jaren, lid van 
den grooten raad van het 
Waadïand. Hij had het groot
ste gedeelte van Europa 
doorreisd, en was eerst on
derwijzer in Graauwhinder-
land en in Holland geweest, 
daarna predikant der Fran-
sche kerk van Bazel (1803 
— 1808) , vervolgens te 
Cossonay (in het Waadïand), 
en eindelijk verklarend Hoog
leeraar der gewijde boeken 
en der oostersche talen, aan 
de Akademie van Lausanne. 
Behalve verschillende werf 
ken in de kantonnale bibli
otheek dier stad, in hand
schrift nagelaten , heeft men 
van j . L . BRIDEI, de volgen-

| de schriften: 1.° Ongeluk
ken van den jongen ridder 
DE L&LAWDE , Lausanne , 
1781, in S.vo __ 2.° Inlei
ding tot het lezen der 0-
den van PINDABUS , ib.1785 
in 12mo, _ 3,° Overwegin
gen over de Zwitserse/te om-
Wenteling enz. 1800, in 8°. 
— 4.° Eet boek van JOB, 
op nieuw volgens den oor-
spronhelijken tekst vertaald, 
1818, in 80. De beide voor
noemde personen en hun nog 
levende broeder (PHILTPPUS 
BRIDEL), zijn ten onregte 
in de Éiograplde des hom
mes vivans, in die der Co n-
temporains enz. met elkan
der verward. 

BBIDGEWATER (JOANNES), 
in het Latijn AQÜAPONTANUS, 
werd in het graafschap York 
geboren, en volbragt zijne 
studiën aan de Universiteit 
te/ Oxford. Hoewel hij hei
melijk Catholijk was, nam 
hij echter onderscheidene be
dieningen in de Anglikaan-
sche kerk waar; hij WaS 

rector Van het Collegie van 
Wooton - Courtenai in JJet 

bisdom Wels, en van Jf 
van Lincoln te Oxford, m 
werd zelfs met het aarfsdia-
konaat van Bochester begu-
tigd. Hij gevoelde echter, 
dat zulks niet kon overeen 
gebragt worden, met het ge
loof, dat hij inwendig ge
leed, en dat het eenen Ohm-
ten onwaardig was, eene 
schgn aan te nemen, « e 
met de overtuiging «eS n a r " 
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ten Streed. Hij verliet KÏjn _ 
aartsdiakonaat, zag van alle 
voordeden af, Welke hij zich 
in de Anglikaansche sekte 
kon heioven, en kwam met 
verscheidene zijner kWeeke-
lingen, aan welke hij de 
grondbeginselen van het Ca~ 
tholicismus heimelijk had in
geboezemd , op het Engel-
sche Collegie van Douay. 
Van Douay begaf hij zich 
naar Bome, en van daar naar 
Duitschland. . Hij leefde nog 
in 1594, maar men weet niet 
waar en wanneer hij gestor
ven is. Men heeft van hem: 
1.° Concertatio ecclesia Ca~ 
t/iolicee in Angïia, contra 
calvino-papistas et purita-
nos, sul ELISABMTBA re-
gina, Trier, 1594 in 4.t° 
Hij verhaalt hierin, * wat de 
Catholijken in Engeland, 
wijI zij de nieuwe leer niet 
wilden omhelzen, te lijden 
hebben gehad. — 2.° Con
certatio virulente disputa-
tionis theologices in qua 
QnonGlvs Bons, professor 
academioe Heide l&ergensis, 
conatns est docere pontifi-
cem fomanum esse aiitichris-
tum,Trier, 1589, in 4.to 
— 3.° Verklaring der zes 
artikels, welke men gewoon-
lijk aan de 3Iissionarissen 
voorsteld , die in Engeland 
aangehouden worden. 

• BEIDGEWATER (FRANCISCUS 
EGERTON , Hertog van), in 
1736 geboren, en in 1808 
overleden, is de eerste ge-

V. DEÈI>. 

weest» die inEngelafidy tot 
een vaarhaar kanaal het ont
werp gevormd, en de kos
ten gedragen heeft. Ditka^-
naai begint te Worsley , om
trent zeven mijlen van Man
chester , alwaar de hertog 
een dok liet graven , instaat 
om de grootste schepen te 
bevatten. Door middel Van 
eenen ~ onderaardschën door
gang , breed genoeg om vaar
tuigen zonder kiel , bijna" 

(eene mijl onder den berg te 
boegseren, loopt het door 
denzelven; dan neemt het-. 
zelve twee rigtingen aan, die 
men naar welgevallen kan 
volgen. Het is op sommige 
plaatsen in de rots uitge
houwen, op andere is er een 
gewelf van mopsteenen bo
ven gemetseld; van afstand 
tot afstand, zijn er gelei
ders gesteld, om «r lucht in 
aan te brengen ; in het ge
welf tot aan den kruin des 
berge, is de ingangs - boog 
zes voeten breed, en neemt 
al meer en meer toe, ten 
einde de vaartuigen elkan
der voorïjjj zouden kunnen 
zeilen; Op andere plaatsen 
loopen de groots wegen door 
het kanaal door middel van 
gewelfde booghruggen. Maar 
een der verbazendste werken 
van dezen aanleg is de wa
terleiding van de rivier Ir~ 
wel alwaar het kanaal meer 
dan 40 voeten boven de ri
vier loopt, zoadat men de 
schuiten door het kanaal ziet 
varen, terwftl de schepen 
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van onderen in volle zeilen 
door de rivier snellen. Deze 
waterleiding te Boslonhrid-
ge i 3 mijlen van Worsley 
Begonnen, loopt ter lengte van 
200 roeden door een dal. 
Later heeft de hertog aijn 
kanaal, tot aan Mersey ver
lengd. Deze ondernemingen 
kostten hem buitengewone 
sommen, maar hebben hem 
eene onnoemelijke foriuin 
verschaft. 

BRIDOÜI. (TOÜSSAINT — in 
het Latijn TOSSANÜS , in het 
Nederduitsch HEILIGE —- ) , 
een Jesuit, te Rijssel gebo
ren , ging in 1618, in den 
ouderdom van 23 jaren, onder 
<de maatschappij van JESUS. 
Hij onderscheidde zich bij 
dezelve door zijne deugden, 
zijne liefdadigheid enhetgoe-
de gebruik, dat hij van zij
nen tijd maakte. De predi
katie , het gewetensbes tuur, 
jhet schrijven van stichtelijke 
werken hielden hem beurte
lings bezig. Hij overleed 
te Rijssel in 1672 in het 78.e 
jaar van zijnen ouderdom. 
Hij bezat eene teedere gods
vrucht voor de heilige 
Maagd, en wijdde eenigezij-
toer schriften aan haren lof 
toe. Men heeft. ,van hem : 
X'° Leven van ffliANCiscus 
GAê'TMirs, uithetltaliaansch 
Jan AtPONsusG-iëTANirs, in 
»6t Fransch vertaald, Rijs-
f f / ' 1 6 4 1 , in8,v° (ZieGAë-

S > t e , Hngulo* 

) 
sel, ' Ï640, in 8.vo _ 3,0 
he Paradis ouvert par h 
dévotim envers la mnte 
Vierge (De Hemel geopend 
door de godsvrucht voor de 
heilige Maagd), Eijssel, 
1671, in 12.mo — 4.°Mo. 
lam eucharisticam slabilitm 
super veneratione a hrutis 
animantibus exhiUta satw-
tissimo sacramento, ibidem, 
1672, in '8.v° — 5.° Web
wijzer tot Jiet eeuwige.le
ven, uit het Italiaanse van 
Pater VJNCENTWS CARAFM., 
een Jesuit, in het Fransch 
vertaald,. —• 6.° L'enfer fer
me par la considèraUori des 
peines des damnés (De hel 
gesloten door de overweging 
van de straffen der ver
doemden) enz. Rijssel, 16711 
in 12.wo, 

BRIE (HEBHUNUS DE) > #Br" / 
XIDS, te Auxerre geboren,,' 
was zeer ervaren i" de ta-, 
len , vooral in hetGriékscV, 
en overleed te Chartres ,in. 
1538. Hij was achtereen
volgend kanonik van AwU 
Auxerre,.. en Parijs. Men 
heeft van hem eene ferja-
meling vdn Brieven en "e' 
diclaen, in e.™ 1531, enee
ne Vertaling (in het Fransch) 
van de Verhandeling over net 
priesterschap door den hei
ligen JOANNES CHRYSOSTOMBS. 

BRIEN, bijgenaamd Bj~ 
roilmh, of de Overwin'mVj 
welke schattingen op'er l 
een berucht vorst ƒ«» 
oude Ierland, werd in. 

het 
9£ö 



geboren, gaf zijnen naam 
aan zijne nakomelingschap , 
én werd, na verovering op 
verovering te hebben gesta
peld , achtereenvolgend en 
gedurende 56 jaren , koning 
van Ihomond of Noordelijk 
Mommonia {Munster), der 
heide Mommonia 's, der helft 
zelfs van geheel Ierland. 
Hij behaalde 49 zegepralen 
op de Deenen, Zeeroovers , 
die Ierland onveilig maak
ten , en die hun gezag in 
verschillende deelen van dat 
eiland gevestigd hadden. Hij 
vernielde hun leger, sloopte 
de Beenscke stad, zoo als 
de Barbaren dezelve genoemd 
hadden, èn dwong degene , 
.welke hij spaarde, omcijns-
pligtig in de lerschestad, 
onder het gezag van den land
voogd van Dublin, koning 
van Lagenië te leven. BKIEN 
verloste dien vorst van de 
gevangenis, waarin de Dee
nen hem sedert lang hiel
den opgesloten, en bood hem 
het koningrijk aan, hetwelk 
hij voor hem heroverd had. 
In hetzelfde jaar noodzaakte 
hij den koning en de voor
naamste gezagvoerders van 
•Comaught, het 'gesag van 
den opper-vorst S-ÏAi.ACïïMw-
Q-NEIM. te erfennen, die 
bijgedragen had, olïl de Bar
baren te onderwerpen. Naar
mate BRIEN in zijne over
winningen voortgang maak
te , herstelde hij alom de 
orde, de wetten en den dienst 
van den, waren God, Maar 
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zijne weldaden met ondank 
boloonende, spanden de vors
ten' van Dublin en Lagenië 
tegen hem te zamen, en be
dreigden, zijnen roem be
nijdende, de Deensche over
weldigers uit hunne asch te 
doen herleven. Nadat BRIEN 
hunne ontwerpen verijdeld 
had, legde hij den eersten 
eene schatting op; maar daar' 
MALACHMN ..zijne eeden 
schond, zoo gaf BEIEN aan 
de wenschen van die van 
Connaught, van Mommonia 
.en Jfcagenie toe, en werd tot 
koning dier staten uitgeroe
pen. Hij veroverde daarop 
Ultonië- of Ulster, dat se- . 
dert 500 jaren het erfdeel 
der Q - N E » S (of Hi-NuLts) 
was. In 1002 werd BRIEN 
ais opper-koning erkend. Hij 
werd echter gedwongen, om 
gedurende twee jaren te vech
ten ; 'maai* genoot vervolo-ens 
gedurende tien jaren eenen 
« S P L Ï \ < ?

 a%emeenen vrede. 
Hij hield zich daarop kracht
dadiger dan ooit bezig, om 
kerken, universiteiten en 
scholen te herstellen, 'hij. ver-, 
beterde zijne natie, bescherm- -
.de de kunsten en wetenschap
pen, zoodat geheel Ierland 
den naam verdiende, welken 
de eerwaardige BËDA in de 
zevende eeuw aan hetzelve 
gegeven had, namelijk dien 
van marktplaats der vrije 
kunsten. BHIEN voorzag in 
alles: steden werden met mu
ren omringd; tot gemakder 
reizigers werden er wecen 

2 • . 
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en Bruggen aangelegd, en 
terwijl gewapende detache
menten voor hunne veilig
heid waakten, werden ' de 
vermoeide en afgematte in 

" kloosters verzorgd. De wil
de' €apitas of geregtsman-

' nen verdwenen, en werden 
vervangen door de oude Bre-
foonen of overheden", in de 
vorige eeuwen , door hunne 
oordeelvellingen, welke men 
Memelsche noemde, beroemd. 
De wetten en zeden werden 
zoo zeer geëerbiedigd, dat 
nde Iersche barden, de ge
lukkige eemy van BRIEN-
BOROIHMH bezongen. In het 
parlement, hetwelk hij te 
Téamor tot stand bragt, moet 
men onder verschillende ih-
ïigtingen niet vergeten, die 
welke in Ierland de namen 
<ler erfelijke faniilien be
paalt, door die namen door 
de voorzetsels mac of o te 
doen voorafgaan; daar de 
eerste moest dienen om zij-
*rie zonen, de tweedeonizij
ne klein -zonen of afstam
melingen te onderscheiden. 
Ook werden de zonen van 
"BRIEN , MAOBRIEN en zijne 
Hein - zonen O - BRIEN ge
naamd. Terwijl BRIEN zich 
met het geluk zijner volken 
Bezig hield, kwam er een 
nieuw Deensch leger, door 
«enige legerhoofden des lands 
en den koning van Müië, 
«w* aan BRIEN cijnspligtig 
was, ondersteund te Dublin 

(*) Het 

landen. Hij ontmoette hetzel
ve den 23 April 1014, inde 
vlakten van Chntaru BRIE» 
was toenmaals 88 jaren oud, 
en was omringd door zijne 
vier ionen, waarvan de oud
ste 63 , en een zijner klein
zonen , die 16 jaren oud was. 
Het was op eenen Goeden-
Vrijdag. Aan het hoofd van 
dertig duizend man, in de 
eene hand den degen, en in 
de andere een Crucijixhon-
deride, viel hij den vijand 
aan. De slag was bloedig) 
en duurde van het op- tot 
het ondergaan der zon. Daar 
de koning van Midië-Wt 
zijn contingent eensklaps de 
gelederen van het Iersche le
ger verliet, zoo maakte hij 
de overwinning Voor eenen 
oogenblik twijfelachtig. 1" 
dien tusschentijd genoot 
BRIEN eenigè rusf ifl ZÜ" 
ne tent; men kwam hem van 
deze trouweloosheid berigt 
geven , hem tevens bidden
de, zich te verwijderen,ten 
einde zijn leven in veilig* 
Beid.te stellen. * Ik V,US" 
ten!.riep de oude krijgsman, 
ui t , zouden gij e n * „ 
zaak van onzen God ( ) j£ 
van ons land verlaten! »* 
ben hier gekomen, ojft «» 
overwinnen of om te ster
ven. Hij vliegt andermaal 
ten strijd', zijne tegenwoor
digheid bezielt de tmyf 
en beslist de overwjn»lDf' 
De Deenen vlugten va" a l 

. » A & f i iSSf- h«ri«neriM" behoeren, da* de DW»» tmm™]' 
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Ie Itanten, op het slagveld 
14,000 gesneuvelden achter
latende; de meeste hunner 
prinsen of veldheeren be
hoorden tot dat getal. Aan 
BEIEN viel de roem ten deel, 
het Deensche gezag in Ier
land voor altijd vernietigd 
te hebben; maar deze schit
terende roem en die voor
spoed waren hem noodlottig. 
Zijn oudste zoon MORROUGH 
werd op eene verraderlijke 
wijze door eënen gekwetsten 
Deen , dien hij midden uit 
de lijken gered had, gedood; 
zijn klein-zoon TÜRLOGH , 
was in het gevecht geval
len ; en terwijl BRIEN zelf, 
in zijne tent den God der 
legerscharen dankte, werpt 
hem een in schijn onderwor
pen Deen, zijne bijl naar 
het hoofd, waardoor hij dopd 
nederviel. De vréugde-zan
gen en kreten, veranderden 
in rouw en in verzuchtingen. 
De Monniken van Stoorde 
kwamen de overblijfselen van 
BRIEN en zijne beide zonen 
afhalen , en legden dezelve 

• in hunne abdij te rusten.' 
Dezelve bleven gedurende 
12 dagen en 12 nachten uit
gesteld, en uit de afgele-
genste gewesten van Ierland 
kwam men, om hen te be-
weenen. Bij hetgene wat 
wij van dien beroemden vorst 
gezegd hebben, behoeven wij 

• niets bijtevoegen. Hij liet 
W 

zich wel is waar door de 
drift tot veroveringen mede-
slepen ; maar hij was regt -
vaardig, edelmoedig, maak
te zijne staten ge lukkig , 
rigtte godvruchtige gestich
ten op , beschermde den gods
dienst en deszelfs dienaren. 
Na zijnen dood gelukte het 
aan M A L A C H I J N - 0 - N E I Ï , I , , 
den troon te beklimmen, 
welken hij verloren had, en 
hij eindigde gerustelflk zi j
ne dagen. in 1023. De na
komelingschap van BRÏEN r e 
geerde nog gedurende 500 
j a r e n , dikwerf over Mom.' 
monia, altijd over T/tomond 
en somtijds over geheel Ier
land. TEIGE en DONOÜGH , 
zonen van BRIEN, die geza
menlijk over Mommonia r e 
geerden , dongen tegelijker
tijd naar het opperste gezag. 
Aan Bisschoppen, als die
naars des vredes , gelukte 
het j om gedurende eeniget* 
tijd de goede verstandhou
ding tusschen de beide broe
ders te handhaven; maar 
DONOUGH, zijner woeste eer
zucht eindelijk botvierende 
verwekte eenen opstand, 
waarin TJSÏGE op eene ellen
dige wijze het leven verloor, 
en zijn wxeede broeder re
geerde alleen over het Zwi-
delijhe-lerland (*)• 

BRIEN (TURLOGH-MAC-TEI-
GE O - ) , zoon van T E I G E , 
3 

(*) Dit gedeelte van Ierland werd Leatït-Mogha, of de helft fa» 
Moglia genoemd, op gelijke wijze als men het Noordelijk brien* 
haüth Cimnifig hoemde, 
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wreekte den dood van zijnen 
vader, en onttyoonde, na 
tien jaren geregeerd. te heb
ben , zijnen ?oom, DONOUGH 
(in 1063). Deze begaf zich 
naar Rome, legde de kroon 
aan de voeten van den Op-
per-Priester neder , en ging 
vervolgens in een klooster 
derzelfde stad , om boetvaar
digheid te doen. De beide 
Mommonia's en bijna al de 
provinciën, erkenden TÜK-
Ï.OGH voor hunnen opper-
leenheer, en hij nam alstoen 
den titel van vorst van Ier
land aan. Hij wist den vre
de in zijne staten te hand
haven , bezat al de deugden 
van zijnen grootvader, en 
overleed in 1086, in den 
ouderdom van 77 jaren. De 
geleerde USHER haalt eenen 
brief aan, door den Aarts» 
bisschop van Kantelberg aan 
dien vorst gerigt. » Nooit, 
schreef 'die prelaat, nooit 
Stort God zijne barmhartig
heid overvloediger over- de 

.aarde uit , dan wanneer hij 
het bestuur der Hgchamen 
en zielen , aan vredelieven
de en regtvaardige vorsten 
toevertrouwt; en zie daar, 
wat het volk van Hïbernia 
verleend is (de stem der wij
zen verkondigt zulks alom), 
op den dag, waarop die al-
K}ag**ge God, uwer excel
lentie den Jast heeft opge
wogen , om in die geJuJfckï-
p gewesten, het koninklij
ke gezag uitteoefenen." 

BWEN (MORIERTHACK, of 

j MORTÈOGH - M A C - T Ü M O G H 
O-) > bijgenaamd deGroote, 
tweede zoon van den voor
gaande, werd, na zijnen oud
sten broeder, bijna gelijk
tijdig met zijnen vader vet» 
loren te hebben, tot koning 
van Mommonia uitgeroepen. 
Door zijne eerzucht verleid, 
haakte hij naar hty opper
gezag. Om tot hetzelve te 
geraken, verklaarde hij den 
oorlog aan al de bijzondere 
vorsten van Ierland, nam 
in 1088 , den koning van 
Lagemè'gevangen, en dood
de twee koningen van Mj-
dië m den slag, welken hij 
aan elk hunner leverde, in 
1094 en in 1106. Na de 
eerste dezer zegepralen, wer
den de S/iannon en het meer 
Rée niet zijne schepen be
dekt, en zijne soldaten o-
verstroomden, als ware het, 
Connaught. Hij overwon en 
doodde den vermoedelijken 
erfgenaam dier kroon, van 
welke hij zich meester maak
te. ', MOETHOGH was nog ver-
pi igt , om aan vermogende 
vijanden het hoofd te bieden. 
Zijn broeder DÉRMOD hw 
den burgeroorlog in het tin* 
nenste van Mommonia onisto-
ken, over hetvvelke de koning 
f&nUltomë, zijn mededin
ger, hem nooit het opperleen-
heérschap afstond, lerlam 
stond op bet punt van door 
die verschillende partijen ver
scheurd te worden J maaIJ-\~ 
ne bevredigende geest ig
heid wist de onheilen aite-
weren, die haar vaderland 
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bedreigde. Na vier provin
ciën der vijf onderworpen 
te hebben , achtte MORTOGH 
zijne eerzucht voldaan, en 
liet zich t&Teamor kroonen. 
Sedert dat tijdstip gedroeg 
hij zich, als een wijs, regt-
Vaardig, gematigd en gods
dienstig vorst (*). In NOL 
schonk hij de stad Cashel, 
en derzelver grondgebied aan 
God, aan den heiligen P A -
TRICIÜS, en aan den Aarts-
bisschoppelijken. stoel dier 
stad. Hij stond in vertrou
welijke briefwisseling met 
HENDRIK I . •, koning van En
geland, en paus PASCHALIS 
I I . had voor de eerste maal 
een legaat bij den koning 
van Hibernia. Het is on
der het voorzitterschap van 
dien legaat,, dat MORTHOGH 
in 1111, eene kerkvergade
ring beriep , uit 58 Bis
schoppen , 11-7 priesters, 160 
diakens, en vele andere min
dere geestelijken samenge
steld. Dit concilie bragt bij
zondere kerkvergaderingen 
te weeg, en men regelde in 
deselve de kerkelijke tucht, 
het aantal Bisschopprn, en 
de grenzen van elk bisdom. 
De laatste dagen van MOR- . 

w 

THOGH waren ongelukkig. 
Hij werd in 1114 door eene 
kwijnende ziekte aangetast. 
Zijn broeder DERMOND, dien 
hij zoo dikwerf vergeven had , 
overweldigde de kroon van 
Mommonia; gedurende een 
geheel jaar verwoestte debin-
nenlandsche oorlog dat rijk. 
Eindelijk werd DERMOD door 
zijne eigene partij in de han
den van zijnen broeder over
geleverd, dienem andermaal 
vergaf. Hij deed nog mee r , 
bij l egde , te zijnen gunste 
in 1116 de kroon neder, en 
nam zijnen intrek in een 
klooster te Idsmore, alwaar, 
hij de drie j a r e n , die hem 
nog te leven overbleven, in 
godvruchtige oefeningen en 
in werken van boetvaardig
heid doorbragt. Hij Overleed 
in 1119. In het' volgende 
jaar volgde DERMOD zijnen 
broeder in hefc graf. 2ijn 
oudste zoon CONNGR-NA-CA-
THARACHT voïgde hem op. 

BRIEN (CONNOR-NA-CATHA-
RACHT O - ) , zoon van D E R 
MOD volgde zijn vader in 
1120 op. Soodra hij den 
troon had beklommen, ont
stonden er nieuwe factiën, 
4 

(*) Sommige geschiedschrijvers, zoo als CAMPDEN , enz. verhalen,' 
dat MAONUS , koning van Noorwegen, in 1101, afgevaardigden aan 
RIORXHOGH zond, die sandalen ôf voetzolen niedebragten, om de
zelve aan dien koning ter hand te stellen, aan wien hij sterk aan
beval dezelve op de Kersdagen op zijne schouders te dragen, ffij 
voegen er hij, dat MOKTHOGH den afgevaardigden de ooren liet at-
snijden, en dezelve aldus verminkt, naar MAQNUS terugrond» en 
dat deze, na in Ierland, met een magtig leger ontscheept te zijn. 
door MORTHOÖH verslagen werd, hetwelk hem door den heii«g«» 
ANSEMIUS, Aartsbisschop van Kantelberg, den roemrijken Koning 
tan Ierland deed noemen. 
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en hij moest zich gewapen
derhand van het erfdeel zij
ne r voorouderen meester ma
ken . Het gelukte hem einde
lijk , vorst van het Zhiidelijk-
ierland te. worden, en zelfs, 
om den titel van koning van 

geheel Ierland te verkrijgen. 
Hij was toen enkel op het 
geïuk zijner staten bedacht. 
In Blommonia, bouwde hij 
s teden } kasteelen , k e r k e n , 
kloosters , stichtte te Re
gensburg de abdij van den 
0 . PETRUS , en liet zich te 
allen tijde door zijne god
vruchtige milddadigheid ori-
derscheiden. Een trek van 
edelmoedigheid moest het le
ven van dien prins verder 
opluisteren. De MAC-CAR-
THYS waren eens-Jajai l ie , 
die de zijne afgunstig w a s ; 
muitelingen hadden het hoofd 
derZelve gevangen genomen. 
CoNNOR stelde zich niet en-

^kel inet deszelfs bevrijding 
te vrede», Inaar herstelde 
hein zelfs in zijn erfelijk 

-rijk van JDesmond. Jn-- het 
leven van den''heiligen M A -
ÏJACHÏAS , verhaalt de heilige 
BERNARBUS deze daad van 
CONNOK met veel lof. Hij 
zond den Roomschen koning 
prachtige geschenken , » in 
naam der groots en vermo
gende heèren van Ierland, 

•ter kruis vaart naar hetJSfe*-
•lig lanih&M" Hij over
leed ih Ï ' i4g;» en met dien 
vorst, z egt &Q generaal V A L -

• H W O W , niet minder be-
k v ™ " » het kabinet, dan 
geducht op het slagveld, ver

dween de roem en de waar
digheid van den naam van 
BRIEN." De zeden van GW-
NOR waren de eenvoudigste. 
Men zag hem dikwerf te 
midden zijner werklieden, 
hunnen arbeid in het bou
wen der tempels besturen, 
en die plaatsen verlaten, 
terwijl zijnen koninklijken 
mantel geheel bespat was, 
hetwelk hem nu den naam 
van N A - CATHARACHT , (de 
bouwer) , dan van Salpur-
salacïtt ( de bespatte ) deed 
geven. — Zijne nakomelin
gen , van TÜRLO&H-MAC-O-
DERMOD, ten getalle van 22 
vorsten, tot aan BONOGH, 
bekleedden na elkander den 
troon. De partij schappen en 
burgeroorlogen beroofden heti 
"echter van een groot gedeel
te hunner staten, en de laat
ste koningen dier familie be
zaten enkel het gewest Thor 
mond. DenEngeischen, be
kwaam , om van hunne ver
deeldheden gebruik te ma
ken , gelukte het , doorzien 
nu hunne bondgenooten te 
verklaren, dan zich niet hun-
Jie vijanden te verbinden, 
hen aan zich cijnsbaar te 
maken. DONOGH, bijgenaamd 
de Vette, Werd in 1545 van 
zijn koningrijkT/iomondle' 
roofd, door HENDRIK VIII; > 
koning van Engeland, die 
hem tevens verpligtte den 
naam van O - BRIEN afteleg" 
gen, en benoemde hero>zü0, 
lang als hij leefde tot$™f 
vznT/wmond, hem daarf-
van Tkomond, hem * 

Il boven den erfeljffces 
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van vrijheer van InoUn. ee-
ne der negen vrijheerlijkhe-
den, onder welke het ko
ningrijk , het graafschap van 
Thomondoi Clare geworden 
zijnde , verdeeld werd. E -
DUARD V I . magtigde zijne 
afstammelingen den titel van 
O-BRIEN te dragen. De ver
schillende takken uit Do-
NOGH de Vette voortgespro
ten , kwamen later in de • 
Engelsche onlusten voor , 
daar de eene zich onder de 
partij, van ICAREI. I . , de an
dere, onder die van het par
lement schaarden, en ui t 
onderlinge verdeeldheid M 
zaak der STUARTS en der 
BRUNSWIJKEN omhelsden. De 
laatste spruit van den oud
sten tak van DONOGH , was 
i n 1741, Lord JACOBUS K A -
REI- O-BRIEN , viscount van 
Clare, graaf van Tliomond, 
eigendoinmelijk bevelhebber 
vaneen regiment van zijnen 
naam, maarschalkvan Jf>«»&-
rijk, opper-bevelhebber van 
Jhanguedoe en van al de kus
ten langs de Middellandsche 
Zee. Zijn tak is onlangs 
uitgestorven in de persoon 
zijner dochter A. C. M. SEP-
TIMANIA O - BEIEN, echtge-
noote van den Hertog van 
CHOISEUL - PRASMSJ. 

BRIENNE ( WOUTER DE ) , 
uit een beroemde familie , 
Welke haren naam van de 
stad Brienne-Sur-Anbe, in 
Champagne ontleende ,• on
derscheidde zijnen moed in 

1188, bfl de Verdediging dei-
stad Accon tegen de Sar-
racenen. Hij werd vervol
gens , door zijn huwelijk met 
MARIA A M E R I A , koning van 
Sicilië, en Hertog van A-
puglia, en overleed aan ee
ne wond , welke hij bij de 
verdediging der regten zij
ner vrouw in 1205 bekomen 
had. WOUTER de Groote, 
zijn zoon , was Graaf van 
Brienne en van Jaffa. Hij 
begaf zich naar het Heilige 
land alwaar hij zich tegen 
de Sarracenen onderscheid
d e ; maar nadat deze heni 
gevangen hadden genomen, 
bragten zij hèni in 1251 op 
cene wreede wjjze om het 
leven. 

, BRIENNE ( JOANNES ÖE ) , 
werd in 1210 tot koning van 
Jeruzalem uitgeroepen. De
ze titel maakte de familiën 
beroemd zonder dezelve te 
verryken. Keizer FKEDERIK 
I I . , trad met de dochter van 
den nieuwen koning in den 
echt; die hem het koning
rijk Jeruzalem, dat i s wei 
nig wezenlijks en vele aan
matigingen ', mede ten huwe
lijk bragfc. De schoon-vader 
was verpligt al zijne regten 
aaft zijnen schoon-zoon afte-
s taan , die zich niet eens 
verwaardigde, dezelve uitte* 
oefenen. JOANNES DE BRIEN
NE verkreeg weldra een an
der r i j k , namelijk dat van 
Konsianlinopel, waartoe hij 
door de Franschevrijheerenin 
5 
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1229 verheven werd. Hij 
verdedigde zijne hoofdstad 
tegen de Grieken en de Bul
garen, vernielde hunne vloot, 
versloeg hen andermaal, en 
bragt onder hen eene zooda
nige verschrikking te weeg, 
dat zij niet meer te voorschijn 
durfden komen. Hij overleed 
in 1237. Zijne gierigheid 
bespoedigde den val van het 
rijk, en bezwalkte zijne an
dere hoedanigheden , zijne 
dapperheid en zijne voorzig-
tigheid. Zijne Geschiedenis 
is te Parijs in 1727, in 12.° 
ïn het licht gekomen. 

BRIENNE (WOUTER D E ) , 
achter-klein-zoon van WOU
TER den Groote, was de 
zoon van WOUTER , en van 
JOANNA VAN CMTIKCON. Hij 
werd met zorg opgevoed aan 
het hof van ROBERT den 
Goede , koning van Napels. 
Prins KAREL , zoon van RO
BERT, zond hem fff; 1326, j 
in hoedanigheid van hoogst-
deszelfs luitenan t - generaal 
naar Florence. BRIENNE be
proefde vervolgens om het 
Hertogdom Athene weder te 
veroveren; maar wijl deze 
ónderneming niet gelukkig 
was geweest, zoo kwam hij 
in Frankrijk, en was ko
ning PHILIPPUS VAN VAÜOIS, 
in 1340, in den oorlog te
gen de Engelschen zeernut-
t lS' Door zijne diensten 
^ïwierf hij den post van 
^nöestabel, welken koning 
JoANNEs Kem in Mei 1356 
verleende. Hy werd den 19 

September daaraanvolgende 
in den slag van Poitién 
gedood, zonder nakomeling
schap natelaten. Het huis 
van BRIENNE heeft twee an« 
dere Connestabelen, en ver
scheidene grootofficieren lei 
kroon voortgebragt. 

BRIENNE, •— Zie 
en LoMENië. 

BRIET (PHIMPPUS) , werd 
in 1601 te Abbeville gebo
ren ; ging onder de Jesuiten 
in 1619, en overleed in 
1668 , als bibliothekaris van 
het Collegie van Parijs, 
Men heeft van hem: W 
Parallela geographia vete? 
ris et nova, 3 dl."' in 4.t0, 
I64S en 1649. Deze aard
rijkskunde is Methodisch, 
zeer naauwkeurig, et mt 

Wél geteekende kaarten ver
sierd. De bestaande drie 
deelen bevatten enkel $uro-
pa, daar zijne ziekte hem 
belet had, de laatste hand 
aan de andere deelen te 
leggen 2.° Annalesmn-
di.,• sive Chronicon al orbe 
óondito ad anmm CBM^1 

1663, Parijs, 1663 7 ^ " 
in 12.m°j Mentz, l™*' 
1 dl. in fol.; en Venetië, 
1693, 7 dl." in 12.»0! 
dit is de volledigste uitga
ve. De schrijver volgt, ff» 
het tïjdreken'kündig gedeel
te betreft, het voetspoor^ 
PÉTAU. ~ 3.\P0f/*' 
LASSJS et Pantrr/-»^ 
ETTr concordia ^r

K
on°loJl 

c«, Parys, WO, Ödl.rn» 
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fol. Pater BRIET is de Schrij
ver van het 5.e deel. — 4.° 
Theatrum geographicum Eu
ropa veteris, 1653, in fel. 
BRIET is beter geslaagd in 
het aardrijkskundige dan in 
het tijdrekenkundige gedeel
te. 

BRIEUX (JACOBDS MOISANT 
DE) , te Caen geboren, raads
heer bij het Parlement van 
Metz, ' overleed in 1674, 
in den ouderdom van 60 ja
ren. De stad Caen heeft 
aan hém de eerste oprigting 
harer Akademie te danken. 
Er bestaan van hem Latyn-> 
sche gedichten, 2 dl.n in" 
12.™, 1641 en 1669, die 
met uitzondering van zijn 
Gedicht op den Maan, 'en 
eenige puntdichten, niet bo
ven het middelmatige verhe
ven zijn. Nog heeft men 
van hem een klein werk, 
getiteld: Mijne vermakelijk
heden in 12.wo Dit is eene 
verzameling van Fransche 
en Latijnsche brieven en ge
dichten , in 2 dl.n Er ko
men eenige oordeelkundige ' 
denkbeelden, en wel ge
slaagde verzen in voor, doch 
dezelve zijn zeer gering i n ' 
getal. BRIEUX was Calvi
nist, en had een zoon, dié 
predikant dier sekte was. 

B R Ï G A (MELCHIOR DEMrA), 

werd in 1686 te Cesena, 
•uit eene adellijke familie 

' geboren. Hij omhelsde den 
geestelijken staat, en ging 
onder de Maatschappij van ! 

JESÜS ; hij vond in dit ger% 
zelschap, alle middelen, om 
zijne talenten te ontwikken 
len, en maakte zich weldra 
zeer bekwaam in de wis
kunde en de wijsbegeerte. 
Na die wetenschap te f ra
to en te Florence te heb
ben onderwezen zond men, 
hem naar Siena, om de god
geleerdheid te onderwijzen, 
waarvan hij zich met den 
méésten roem kweet! Men 
heeft van hem verscheidene" 
werken: 1.° Fascia isiaca-
statiMB capitolinm, Rome , 
1716: men heeft dit werk 
opgenomen in de Aeta eru-
ditorum van Leipzig, 1722. 
— 2*° Sphceroe geograpMca 
paradoxa, Florence ,* 1721. 
— 3.° Philosophitz veteris 
et novce concordia, ïbid, 
,1725. — 4.°, Scientia eclip-

, sium ex imperio et commen. 
! cio sinarum illustrata, Ro

me en Lucca, 1744 —1747, 
3 din in 4.«> Pater SIMO-
NEM,I heeft het meetkundige 
en vergezigtkundige gedeel
te van dat werk geleverd ; 
maar Pater BRHSA heeft de 
tafels, welke hij over de 
waarnemingen der verduis
teringen heeft gemaakt, itt 
Sina door Pater KESJCER ge
daan, zamengesteld. Deze 
geleerde Jesuit overleed te 
Siena, den 25 Julij 1749. 

BRÏGANT (JACOBUS I E ) , de 
zoon van eenen koopman, 
te Portrienx, Werd in die 
stad den 18 Julij 1720 g«-
bogeiii Hij beoefende w ««« 
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«beginne het regt, ïiet zich 
fc# het parlement van Bre-
tagne als advokaat aanne
men ; maar verliet later die 
loopbaan, om zijnen onover-
winneJijken lust voor de ta
len te kunnen opvolgen. Hij 
bezat voor dat gedeelte eene 
bijzondere begaafdheid, leer
de met zeer. veel gemak 
de verschillende tongvallen? 
maar ongelukkiglijk liet hij 
zich door den stelselgeest 
medesiepen, door zijne voor
ingenomenheid voor de Kel
tische taal, welke hij als 
de moedertaal van al de o-
vërige beschouwde. Hij liet 
daarover een belangrijk werk 
in het licht verschijnen, het
welk veel opspraak verwek
te 3 en dat ten titel voerde 
De oorspronkelijke taal be* 
honden. Om zijn gevoelen 
te staven haalt hij de ver
hevene uitdrukking van Ge
nesis aan: God zeide, dat 
het licht worde, en het was 
lichts en hij vindt, dat de
ze tekst, in de Hebreeuw-
sche , Chaldeeuwsche, Sy
rische , ; Arabische •, Perzi
sche, €rrieksche, Latijnsche 
en Pransche taal, onder die 
verschillende vormen, eene 
volmaakte overeenkomst met 
de Keltische, taal aanbiedt. 
Hij toont vervolgens de be
trekkingen aan, welke tus-
schen zijne geliefkoosde taal 
e& het Sineesch, het Sans-
critisch, het Galibisch of 
de taal der Karaïben, en de 
taal van h e t c i j a n d Taïti 
bestaat. ( ^ hem van dit 

vooroordeel te genezen, b^ 
dachten de Parij zenaars, om 
eenen Parijzenaar eene taal 
van hunne vinding te doen 
spreken , en hem vooreenen 
eilandbewoner van Australië 
uitgevende, boden zij km 
I E BRIGANT aan, die meen
de,, dat deze woorden betee-
kenden: Goeden dag, hoi 
vaart gij? Men lachte zeer, 
maar LE BRIGANT werd niet 
bekeerd. Hij hield zich ook 
met het beste gevolg met de 
bergstofkunde op, en ont
dekte inBretagne verschei
dene marmérgroeven, die nog 
niet uitgedolven waren. Ge
durende de omwenteling werd 
hjj als een federalist gevan
gen genomen, en zou even 
gelijk verscheidene zijner 
lotgenooten het slagtoffer ee-
nerrevolutionnaïre horde, die 
de gevangenis bestormd Jiad, 
zijn geworden, indien zijne 
fermiteit die woestelingen 
niet afgeschrikt had. Hij 
heeft twee vrouwen gehad, 
bij welke hij twee en twin
tig kinderen verwekte, en 
van eene zoo talrijke fenu* 
lie was er geen enkel u» 
bij hem; zij waren alle ot 
overleden, of in het leger» 
maar de dappere IA TOU» 
D'AUVERGNE CARRET, ZJ)11 

vriend, kwam zijne oude da
gen troosten, doqr bij «et 

leger de plaats van denjong-
sten zijner zonen intenemen» 
die sedert vier jaren diende. 

L E BRÏGANT heeft verschei
dene werken gw 0 **™! 
degene, welke herdrukt zijn 
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geworden, zijn: 1.° JMsier-
tation adressée aux acadé
mies savantes de l'Europe, 
sur un pauple .celte, nom-
mé Brigantss ou Brigans 
(Verhandeling aan de ge
leerde Akadeniiën van Eu
ropa gerigt, over een Kel
tisch volk, Brigatyten of 
Brigantijnen genaamd) 1763» 
in 8.vo _ . 2.° Petit Qlos-
saire, ou manuel instructif 
pour faciliter Vinteïligence 
de quelques termés de la 
coututne de Bretagne, con-
tenant leur défimtion et 
leur etymologie (Klein woor
denboek of leerzaam hand
boek tot goed verstand van 
sommige uitdrukkingen der 
landsregten van Bretagne , 
derzelver- bef eekenis en 
woordgronding bevattende), 
Brest 1774, in 12.""> — 3.° 
Elémens de la langue des 
Celles goniéritès ou Bre
tons; introduction a cette 
langue , et par elte"-®- eWW* 
de tous les peuples connus j 
(Grondbeginselen van de taal 
der Gomeritische Kelten of 
Britten; inleiding tot die 
taal, en door dezelve tot-
die van alle bekende volken), 
Straatsburg 1779, in 8.vo 
Het is "in dit werk, dat I E 
BBIGANT , zijn stelsel over 
de moedertaal ontwikkelt. 
Deze spraakkunst enkel en 
alleen stelselmatig is verre 
beneden die van Pater Rós-
TRENËN, en vooral beneden 
die van den Heer LEGONIDE. 
— 4.° Öbservaiions fonda-
mentalet sur les fangues an

ciennes et modernes (Gfond-
stellige aanmerkingen, over . 
de oude en nieuwere talen),. 
Parijs, 1787, in 4."> Dit 
werk was de grondslag van 
den roem des schrijvers. — 
5.° Mémoires sur la langue 
des Frangais, la mêrne que 
la langue des Gaulois leur» 
ancétres [Aanteekeningen o-
ver de taal der Eranschen, 
dezelfde als de taal der 
Galliërs ïmnne voorouders) y 
Parijs 1787.-— 6.° Réflexi-
ons sur les études (Overwe
gingen over de studiën), 
Parijs 1788. —<•• 7.°' JVotion» 
générales ou encyclopédi-
ques (Algemeene kundighe
den enz.) Avranches, 1791, 
in 8.vo Nog heeft men van 
IE BRIGANT verscheidene an
dere gedrukte werken, en 
vooral vele handschriften, 
waarvan de meeste door den 
Heer KERGABIOU DELANNION 
gekocht zijn; de andere zijn 
in handen van zijnen oud
sten zoon gebleven. LB BRI
GANT overleed te Tréguier, 
den 3 Februarij 1S04. Hij 
was zeer aangenaam in den 
oxiigang, en onderscheidde 
zich vooral, door vele open
hartigheid en edelmoedig
heid. 

BRIGANTICITS (JULTUS), een 
zusters zoon van CLAUDIUS 
'CIVILIS, en dus een geboren 
Batavier. Onder de Romei
nen , tot welke hij was over
gegaan , bekleedde hij den 
rang van overste over eenen 
blonderen vleugel. Ook 
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was hij een dergene, die 
onder aanvoering van Ai -
PHENÜS VARUS, den keizer 
OTTO, bij Brediacum hiel
pen verslaan. Van hem 
wordt gezegd, dat hij sneu
velde , in den strijd tegen 
zijnen oom CMUDIUS GI-
VIMS. 

BRIGGS (HENDRIK), hoog
leeraar in de wiskunde te 
Londen, in het collegïe van 
Ctresham ,axt vervolgens m de 
meetkunde te Oxford, werd 
in de parochie van Malifax 
geboren, en overleed in die 
stad in 1631 , in den ouder
dom van 70 jaren. Hij Was 
een weldenkend man, voor 
iedereen toegankslij k , zon
der; nijd, trotschheid noch 
eerzuch^: steeds opgeruimd, 
de rijkdommen verachtende r 
met zijn lot te vreden, de 
studie en de afzondering 
boven de schitterendste, pos
ten verkiezende. Men heeft 
van heiii: I.° Verhandeling 
over -den; doortogt „in-: de: 
Stille -. Zuid zee,, ten Noord
westen van het vaste land 
van Virginia, in het 3.e 

deel der reizen van JPUK-
CHAS,. — 2.° Eene Uitgave 
der zes eerste boeken van 
EÜCMOES. — 3.° Arithmetica 
logarithmictf, in foL-, 1624, 
NEPBR BEVMARCHESTQN,. uit
vinder van de leerwijze der 
logarithmen of rekentallön, 
door BRIGGS verbeterd , was 
een vriend van dien wis
kunstenaar. Zy waren elk
ander waardig. « . 4.» Eene 

tafel, welke hij in 1602 in 
het licht gaf, achter bet 
werk van THOMAS BLONDE-
VILLE , hetwelk over de za~ 
menstelling, de beschrijving 
en liet gebruik der beide 
werktuigen, door denEeer 
QïLBMRl1 uitgevonden, han
delt, ten einde in den duis
tersten nacht, enkel door de 
afwijking Van de kompas
naald, op welke plaats het 
ook wezen moge 'de breedte 
te vinden, eene wijze waar
van de uitslag aan zijne hoop 
niet beantwoordde. De ta
fel van BRIGGS steunt enkel 
op de leer der driehoeken, 
om de poolshoogte doormid
del van dezelfde afwijking 
te bepalen. 

BRIGGS (WILLIAM) , HA Aet 
koninklij ke. maatschappij .ran 
honden, en ;gewoon genees
heer van < koning WK-WAM 

III. in. 17M, in den ouder
dom van 63 jaren overleden, 
maakte zich beroemd door 
zijne knnde in de oogziek
ten. Hij liet twee zeer ge
achte verhandelingen over 
dit onderwerp na. Het eer
ste getiteld OphthahWSW-
p/iia', in 4,to, Ï685, en het 
tweede: Nova t/teoria w^* 
onis, achter het eerste ge
drukt. NEWTON stelde de
zelve zeer op prijs. BM<^ 
is een der eersten geweest, 
die hetgene, wat degezi^' 
zenuw, het netvlies, en a e 

traanvaten betreft, wel ont
wikkeld hebben. 
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Parijs tot in 1607 gevierd 
geworden. Haar ligchaam in 
1185 met die van den hei
ligen PATRICIUS en den hei
ligen COLUMBÜS in een drie 
dubbel kelder gewelf der 
stad Doym-Pairick gevon
den , werd in de hoofdkerk 
derzelfde stad overgebragt. 
Onder de regering van HEN
DRIK VÏ Ï I . , werd het graf, 
waarin hetzelve rustte ver
woeste Het hoofd der hei
lige BRIGÏDA, is tegenwoor
dig te lAssübon, in eene. 
der kerken, Welke aan de 
Jesuiten toebehooren. 

BRIGIDA (Heilige), teFo- I 
chaii, in Ulster, in het be
gin der zesde eeuw .geboren, j 
ontving, nog zeer jong zijn- i 
de, den sluijer uit de han
den van den heiligen MEL-
MJS, neef en leerling van den 
heiligen PATRICIIUS. Daar 
zjj zich onder eenen grooten 
eikenboom, eene cel had ge
bouwd , die later kill dara, 
of'•,cel'van den eikenboom 
werd genoemd,, zoo kwamen 
zich Vele personen harer sek
se , onder hare leiding stel-, 
len : zjj: vereenigde dezelve 
vervolgens in eene communi
teit. Dit gesticht werd wel
dra eene heilige Kweek
school, welke aan verschei
dene kloosters in Ierland 
het: ontstaan- gaf,- die alle 
de heilige BRIGIDA afemoe-
der en stichtster erkenden. 
Er is ons weinig meer be
kend van deze Heilige dan 
hare wonderen, daar hare 
vijf levensbeschrijver»»;- on«-
bijna geene enkele bijzon
derheid betrekkelijk hare, 
deugden hebben medege
deeld. Haar naam wordtin 
het Martyrologium van BEOA 
gevonden , en in al degene, 
Welke later zijn zaraen ge
steld. Dezelve komt. ook 
voor, in de oudste hand
schriften van het Martyro
logium van den heiligen HIE-
RONYMÜS ; en haar feestdag 
is in de oude brevieren van 
Duits clilafid, van de Brit-
tannische Eilanden, en in 
de meeste van Frankrijk aan-
geteekend. Dezelve is te 

BRIÓITTA (Heilige), in 
1302 geboren, was eene 
Zweedsche prinses , 'en de 
echtgenoote van eenen Heer 
Uiipois genaamd. Na acht 
kinderen gehad te hebben, 
deden de beide echtgenooten, 
gelofte vanonthouding. U L -
FON begaf zich in de Cister-
oi«B»er-Orde, en BUIGITTA 
dichtte de orde van den hei
ligen Verlosser, even als dat 
van Fmtevrault, uit Mon
niken en Nonnen zamenge* 
s'teld, . Hunne kerk was ge
meenschappelijk. Dë Non
nen woonden de godsdienst
oefeningen boven, en de 
Monniken onder bij. De Ab
dis was met het opperste 
gezag bekleed. Deze regel 
werd in 1370, doof Paus 
UJUHJOJS V. bevestigd. Ha
re orde bestaat nog tegen
woordig in Duitschlund, I-
talia en Portugal, en, wat' 
opmerkelijk i s , ook in Zu>e~ 
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den, alwaar het klooster van 
Tastene, in het Oostelijk 
Gothlahd, na de invoering 
van het LutheranismuS, is 
blijven bestaan. Na' eene 
verschoning, welke BRIGIT-
TA in den ouderdom van 69 
jaren had, ondernam zij nog 
eene reis naar Jeruzalem. 
Zij bezocht de heilige plaat
sen. In het Westen terug
gekeerd , schreef zij aan GRE-
GORIUS X I . , ten einde hem 
te bewegen naar Rome te— 
rngtekomen. Kort daarna, 
overleed zij in die stad in 
1373. Men heeft van haar 
een boekdeel met Openba
ringen. Neurenberg, in fol. 
1521 of liever 1500, door 
(ANTONIUS KOBÜRGER ; zie 
hier het onderschrift, Anno 
M. GCCCC. XXI mensis Sep-
tembris: sommigen hebben, 
door XXI bij de eerste ge-
talmerken te voegen, er 1521 
van gemaakt, en zij hebben 
zich bedrogen f want het is 
klaarblijkelijk, dat XXI, op 
mensis Septembris betrek
king heeft, dat in den Gre-
nitif of tweeden naamval 
staat, te meer daar ANTO-
NIUS KOBÜRGER, in 1513 o-
verleden is. Er bestaat eene 
andere uitgWe dier Openba
ringen, door JOANNES KO
BÜRGER, in 1517, en eenë 
te Rome in .1557. Deze 0 -
penbaringen werden aan de 
goedkeuringen van de kerk
vergadering van Bazel on-
«erworpen. GERSON en an
dere godgeleerden wilden, 
dat men dezelve zon censu- II 

reren i maar JOANNES DE TUR-, 
RECREMATA gaf gunstige ver
klaringen van dezelve en 
keurde dezelve goed, als 
nuttig voor het onderwijs der 

vgeloovigen. Het concilie be
schouwde deze goedkeuring 
als voldoende. Er vloeide 
echter niets anders uit voort, 
dan dat liet onderhavige boet, 
niéïs strijdigs mét het ga-
loof bevat, en dat, daar de 
openbaringen, op eene ge
schiedkundige waarschijn
lijkheid steunen, men dezel
ve godvruchtigbjk kan ge-
looven. BENEDICTÜS XIV. 
drukt zich over hetzelfde 
onderwerp in. dezer voege 
uit: » De goedkeuring van 
dergelijke openbaringen sluit 
niets anders in, dan dat het 
na een rijp onderzoek geoor
loofd i s , dezelve totnutdev 
gejoovigen in het licht te 
g e v e n . . . . . . Ofschoon'zij 
hetzelfde geloof niet verdie
nen als de godsdienst-waar-
heden, kan men dezelve 
echter, volgens een n>en* 
schelijk geloof voor waar 
houden, overeenkomstig ae 
regelen der voorzigtigheia, 
volgens welke dezelveAvaar-
schïjnlijk zijn, en steunende 
on voldoende beweeggron
den, om dezelve godvrach; 
tiglfjk te kunnen geïofe"' 
— ZieARMEti.E, ent-ATM»-
RINA VAN SIENA {SeiUg^ ; 

BRiaNoï.É-SAM (Ajg[ ; trs JÜMÜS), een Genueasche 

edele en raadsheer, niaiK 
graaf van GroppoU^ Los 
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Imèn, werd den 23 Junij 
1605 geboren. Zijne geboor
te en zijne fortuin bragten 
hem tot de aanzienlijkste be
dieningen der republiek.van 
Genua; hij was afgezant in 
Spanje, tij PHIMPPUS IV. 
en kweet zich van zijne zen
ding, tot grooie tevreden
heid der republiek. 2ijne 
vrouw kort daarna gestorven 
zijnde, zag hij van de eer-
pósten der wereld af, om 
den geestelijken staat te om
helzen; hij werd Priester 
gewijd, en ging den 11 
Maart 1652 in de maatschap
pij der Jesuiten., Hij wijd
de zich geheel en a l , en 
met het beste gevolg aatt 
den predikdienst toe, en 
heeft verscheidene werken 
samengesteld., waarvan de 
voornaamste* zijn: 1.° Le 
mstabilita delV 'ifigegno, 
divise in otto giornate (in 
dichtmaat en in onrijm), 
Bolognal635, in4."> 1657, 
in 12.™; Venetië 1641 en 
1652, in -IS.»»- In deze 
beide, laatste uitgaven, liet 

j de schrijver een geheel ver
haal weg, en veranderde 
verscheidene Canzonetie. —• 
2.° Tacito ahhurattato, dis-
corsipolitici e morali, Ve
netië 1636, in 12.mo—- 3.° 
MAMA MADDALEXA pecca-
trice e converti/a (in dicht
maat) , Genua 1636, in S.vo 
:— 4c.° 11 carnovale di Go-
Ulvannio SalUebregno (in 
dichtmaat). Nadat»zich de 
schrijver onder de-; Jesuiten 

V, .;DEEI.. 

had hegeven, gevoelde hij 
vael berouw over dit werk, 
dat een weinig al te vrij is. — 
5.° Bell' isloria Spagnico-
lat lïbri VI., Genua 1640 
,en 1646, in 4.» — 6.° 
Panegirici Sacri, recitati 
tiella chièsa di San Ciro in 
Qenova , enz. Genua 1652, 
ia 8.vo Pater BRIGNOLE-
SAM: overleed den 11 Maart 
1652. Hij was als lid..aan-. 
genomen bij' de Akademïe 
degl' Incogniti van Venetië. 
Zijn leven is beschreven door 
den Jesuit JOANNES MARIA 
VISCONTI, onder den. titel 
van Gedenkschriften om te 
gelijkertijd tot troost en 
voorbeeld aan de vaders en 
"broeders der Provincie Mi-
lam te verstrekken, Mila-
ne , -1665 , in 12.mo Deze 
gedenkschriften zijn in het 
Latijn vertaald door Pater 
FRANCISCUS' I/HERMITE , Ant-, 
werpen, 1671, in 8vo. 

» BRIGNON (JOANNES), een 
Jesüit, is de schrijver eener; 
vertaling (in het' Fransch) 
van den geestelijken strijd» 
een werk billijker wijze op 
prijs gesteld, en bijzonder 
geschikt, om de Christenen 
tot de, volmaaktheid te ge
leiden , waartoe zij dpor het; 
geloof geroepen worden. Men 
kent den schrijver van het
zelve niet. Door sommige 
schrijvers wordt het toege
kend aan Pater LATJRENÏTOS 
SCÜPOH (zie dat artikel), 

.een Theatijner, door ande-
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ren aan JOANNSS CASTINISA, 
een Spaansche Benediktij-
ner: TUEOPHILUS RAYNAULD , 
schrijft het aan den Jesuit 
ACHIÏ.LUS GASMARDO toe. 
De yertalin g van Pater BRIG-
MON heeft die van Pater O-
iYMPiüs MAZOTTI doen ver
geten. Nog heeft men van 
Pater BRIGNON : Troostrijke 
denkbeelden, eene Vertaling 
(in het Fransch) der Navol
ging van J. C., van den 
Christelijken Pedagoog van 
Pater PHIMPPUS »'OUI,TRE<. 
MAN , en van de Overwegin
gen van Pater DUPÖNT. Hij 
is in 1725 overleden. 

BRIGUET ( SEBASTIAAN ) , 
omtrent het midden der acht
tiende eeuw» kanonik van 
Sion in het Walliserldnd, 
heeft zich heroemd gemaakt, 
door de oudheidkundige na-
sporingen, welke hij in dat 
gewest, waarin hij geboren 
i s , 'gedaan heeft. In 1741 
gaf hij een geleerd en zeld
zaam geworden werk in het 
licht, ten titel voerende'ï 
Concilium Epaonense, as-
sertione clara ac veriüca 
loco mo ac proprio \fiocwm 
in Epaonensi parocMa Val-
ïensium, vulgo Epenassese, 
1 dl. in S.vo Men was het 
niet eens omtrent de plaats, 
•waar die kerkvergadering 
gehouden was, en daar in 
y ! 4 , eene berginstorting, 
tl °j?Alijfselen der kerk 
ZT ^ftona verwoest had, 
*oo was het vraagstuk nog 

.•moeaehjkw, om optelossen. 

Sommige beweerden,, dat de
ze kerkvergadering- te Albon 
in Dauphinê', anderen te 
Pamiers ,• of te Yenne, een 
vlek van Savooije, gehouden 
was. De abt BRIGUET we-
derlegt al deze vooronder
stellingen, en bewijst, dat 
die kerkvergadering in de 
kerk van den heiligen Mif-
RITIUS te EpanesseX) kt 
wezenlijke Epaona is gehou
den. Zie te dien opzigte 
het werk van den Heet fa" 
VAZ, over het TJiebaansche 
legioen. Nog heeft men van 
den abt BRIGUET: Valletta 
chrisüana, seu Dicecesü 
sednnensis historia sacra, 
Vallensiutii episcoporum se
rie observdla, addito^ in 
Jine eoriïm $y'Halo, Sion, 
1744, in 8.vo Dit is de 
kerkelijke geschiedenis 7 a n 

Walliserland van het jaar 
387 tot 1743, onder 82 Bis
schoppen. 

BRIL (JACÖBÜSV 3pnJl 

Januarij 1639 te Leijdeih 
van geringe ouders geboren» 
waarom hij zich in HPe 

jeugd onder de wollens-
schers bevond; reeds vroeg
tijdig gaf hij blijken va» 
eene neiging tot de go^ 
vrucht, en van eene zedue 
inborst; veeltijds vervoeg** 
hij zich bij zulke mannen, 
uit wier zedelessenjjfl»^ 
kon trekken. Tot rypey|p 

ren gekomen « g j ^ i 
hy dikwerf vertiv ... 
aan zijne v««nff ^ £ 
noch in den Hervormden 

file:///fiocwm
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Godsdienst, in 'welken hij 
was opgevoed, noch in. ee-
nige andere gezindheid, wei
nig voldoening konde vin
den; waarom hij. zich aan 
de bijwoning der oefeningen 
van dezelve onttrok. Zijne 
voorstanders schrijven zulks 
toe aan naauwgezetheid van 
geweten; maar anderen, die 
talrijker zijn, aan hoogmoed, 
verwaandheid en fwistzucht. 
Hij "overleed in 17CKK Zijne 
schriften door BERNARBUS 
"VISSCHER in het licht gege
ven, voeren ten titel: De 
werken van den Hoogver-
lichlen JACOB BBIL, die-
nende om het merg der wa
re godgeleerdheid duidelijk 
te doen zien, en zeer dien
stig voor alle gezindheden. 

BRUL (MATTHEUS), werd 
te Antwerpen geboren, en-

overleed te Rome in 1584. 
Hg muntte uit in het land-
schapschilderen. 'GxüS$56rttè 
XIII. maakte gebruik van 
zijnen dienst in het -fati-
Jkaan, en gaf hem eene jaar-
Wedde, die aan zijnen broe
der PAULTJS BRILI, , den erP 
genaam zijner talenten, over
ging. De jongste broeder 
vervolgde het werk van MAT
THEUS. Even gelijk hij on
derscheidde hij zich dóór de 
waarheid en de bevalligheid 
zijner landschappen. Hij o-
Verleed te Rome in 162Q, 
ïn den ouderdom van 72 ja
ren. In het Palais -Royal 
te Panj's, en in het kabi-

• . • . ' • • - • • • , - - • - ; x 

net van den koning' van 
Frankrijk, zag men stuk-
ken, die door hem geschil
derd waren. 

• BRILI.AT-)SAVAÏUN (ANTHEL-
sïus), de beminnelijke en 
geestige schrijver van de 
Physiologie des smaaks, 
werd in 1755 te Eelley, 
een stadje aan den voet der: 
Alpen, op de grenzen tus-
schen Frankrijk 'enSavooyè 
gelegen, geboren. Hij oe« 
fende aldaar met roem de 
regtsgeleerdheid ui t , ' toen 
hij in 1789 door de eenpa
rige stemmen zijner mede
burgers, "tot de wetgevende 
vergadering werd gezonden. 
Al verbond hij zijnen naam 
niet, aan de gebeurtenissen 
vati dat tijdvak, zoo nam 
hij er niettemin een levend 
aandeel aan, zich steeds aan 
de verstandigste en geiha-
tigdste zijde verbindende. 
BSJ het verlaten der verga
dering, werd hij tot presi
dent der burgerlijke regt-
bank van het Departement 
de l'Ain, en daarna tot de 
nïeuwelings opgerigte regt-
bank van Cassatie benoemd. 
In 1793 Maire van Belley 
zijnde, had hij den moed, 
om aan de regeringloosheid 
te weder staan , en om voor 

: zijn geboorteland, de ïnvoé-
• ring van het schrikbewind 
te vertragen; maar weldra 
zag hij zich genoodzaakt, 
eene schuilplaats in Zwit-, 

seriand en daarna in •*** 
2 • : ' ' - " " 
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fereênigde Staten te zoe
ken. De . ballingschap ont
wikkelde "zijn gelukkig ka
rakter in deszelfs geheele 
schoonheid. Verbannen, 
voortvkgtig\ van alle gel
delijke middelen ontbloot, 
behield hij eene ongestoorde. 
vrolijkheid , wekte den moed 
van aijne lotgeaoofen op, en 
toonde hun , het . voorbeeld 
aan, om in hunne nijverheid 
de iniddelen van bestaan en 
troost te vinden. Hij bragt 
2 jaren te New-York door, 
lessen in de Fransche taal 
gevende, en eene der eer
ste plaatsen aan het orkest 
van het tooneel bekleedende. 
Toen de, rust in Frankrijk 
hersteld Scheen, keerde hij 
in 1796 naar hetzelve terug. 
Ónder het directorium werd, 
hij eerst aangesteld als Se
cretaris van den, staf van 
het leger der republiek in 
JDuitschland', daarna in hoe» 
(danigheid van Commissari s 
yan\ het Gouvernement, bij' 
de regtbank van hét Dep.* 
éSéine en Oise, t&Versuil-
ïes. Door de keuze van dan 
§enaat tot het hof van cas
satie teruggeroepen, bragt 
hij de 25 laatste jaren zijns 
ïëvens in dien eervollen post 
door, en overleed.den 1 .Fe
bruari}' 1826, betreurd door 
«d degene welke het geluk 
hadden gehad, ' in hem den 
opregten en verlichten over-
neidspersoon, den verstan
d e n en vooral beminnelij-
icen Biensch te leeren ken
nen. Ëenigen tijd vóór zij

nen dood, waarvan hij (in 
1825) eenig voorgevoelscaeen 
te hebben, gaf hij naamloos 
in het licht zijne Phydolo-
gie du gout ou 3féditutions 
de gastronomie transcenian-
te {Physiqlogie des smmls 
of overwegingen over ie 
uitgezochte buikverzorging), 
waarvan de 3e uitgave te 
Pfirijs, 1829 2 dl-" in 8«*» 
is in het Ucht gekomen. 
Deze bevallige scherts, is 
de vrucht van eenen onge
dwongen arbeid, van eene 
langdurige ondervinding en 
van êenè zachte wijsbegeer
te. BRILLAT-SAVARIN heeft 
ook eenige ernstiger werken, 
en meer met de oefeningen 
van een* overheidspersoon 
strokende, in het licht ge
geven , die echter niet in 
staat zouden geweest 2{/n 
zijnen naam aan de rerge~ 

, tèlheid te onttrekken, en die. 
Ij wij ons dus willen P n t h^" 
. dein van aantevoeren. —'f16. 
!; la Frame littéraire door 

den Heer QUERARD. 1,; &14» 

BRIMON (PETRUS Jf°* 
BUS), raadsheer in aenWJ'. 
gen raad van Dombes, f laats- , 
vervanger van den procur«njt-
generaal' in den grootenraatt, 
en schepen van Parijs, W«* 
in die stad in 1071 geboren, 
en overleed in dezelve f 
1736. Deze regeleerde 
beoefende in den beginne «w 
letterkunde. Men « t f ™ 

f^ftfËT et hekel-Uge,: hoffelyhejv 
wthtigé. portretten > en 
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Éédendaagsche TsmpanAs-
Tüs ,• slechte navolgingen . 
van een goed boek', en die 
énkel een goed onthaar ge
noten, wijl men toenmaals 
op werken gesteld was, in 
den smaak van LABRUYÈRE 

j geschreven. » Maar het is* 
i nijet genoeg, zegt een kunst-
| ïegter, dezelfde onderwer-
| pen te behandelen om de

zelfde eër te verdienen. De
ze is , -.. met betrekking tot 
zijn voorbeeld, datgene, wat 
èen schilder van uithangoor
den;,', ten opzigte van- Rü-e 

SENS is." -^ Zijn Woordeli* 
boek vanbesluiten-\ of de 
algemeene regtsgeleerd/ieid 
der parlementen van Frank
rijk,6 dl.ii.'in fol. 1727, 
is verre boven hetzelve ver
heven. Deze Compilatie is 
enkel door een werkzaam en 
geleerd man kunnen vervaar
digd worden. Er bestaat 

j ook van hem een Bui-gerlè'k 
| S en Canoniek W'éirrémèmê 
'. der ijregten en gebruiken, 
| Parijs',-1717', in 4.» In 
I den hoogen raad verwierf 
! hij niet Mnder eer door de 
t Wijze» waarop hij de bedie-
j nïhgën van zijn ambt waar-

I ' BRIMO ,'door sommigen één 
Kanjnefaat, doch door ande
ren een Kennemerlander ge
noemd. Zeker is liet, dat 
hij ten tijde van CLAÜBIUS 

!
 CIVIHS , uit eenen aanzien

lijken stam gesproten, aan
voerder; 4ej KeriweïTier.s? en 
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een man was , die dapper
heid en moed bezat. Hij 
volgde het voetspoor zijns, 
vaders door zich tegen de 
Romeinen te verzetten. Zich 
daardoor bij het volk bemind, 
makende, werd hij volgens 
het gebruik dier tijden, in 
navolging van de alonde 
Franken, als hun legerhoofd 
op een schild geplaatst, en. 
door aanzienlijke jongelingen 
rondgedragen. IJij vereehig-. 
de zich met Civiiis, en joeg 
ook de' Friezen - tegen de Ro
meinen in; het harnas. Met 
verèenigdë magt vielen zij 
dus- op het winterleger der 
Romeinen'aan ; sloegen en 
plunderden twee benden, 
Avelke naar men wil, op hefc 
Huis te Britten en Room-
burg gelegerd waren, öök 
koelden zij hunnen moed aan 
dë Zóètélaars * dis van den. 
oorlog nog• onkundig., ttoor, 
hen mede beroofd werden; 
«Üfi»- noodzaakten zij de Ro
meinen ' hwnne- legerplaatsen 
in" brand te steken. 

RRINVIIIMERS (MARCURE-
THA D'AUBRAI , echtgenoote 
van:•'; ;N£-GOBELIN Markgraaf 
van)^ w a s de dochter =vau 
ti-Aüfiiuïy burgerlijk luite
nantvan Parijs. In: 1651., 
jong gehuwd, en zeer in de 
wereld verstrooid, scheen zij 
in den beginne enkel haren 
echtgenoot te beminnen. 
Maar toen de Markgraaf W 
BV.INVILLIERS >, dié overste 
van een .regiment jraiterïf 
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was, een oorspronkelijk Gas-
konjesch officier GODIN DE 
JSAINTE-CKOIX genaamd, in 
zijn huis had ingevoerd, 

' vatte; de" Markgravin den he-
vigsten harêstogt voor den-
zelven op. Haar vader, de 
burgerlijke luitenant, liet 
dien gelukzoeker in de i to» 
iille opsluiten, waarin hij 
bijna een jaar verbleef. Hij 
verliet de gevangenis, en 
ging voort, zijne minnares 
jheimejijk te bezoeken. Deze 
veranderde uitwendig hare 
levenswijze, zonder echter 
hare inwendige neigingen te 
veranderen. Zij bezocht de 
gasthuizen, en hield zich 
uitwendig met vele godvruch
tige oefeningen bezig, die 
baren naam met roem en 
achting overlaadden. Ter
wijl -zg aldus God en de 
menschen dacht te bedrie
gen , wa» zij met haren min
naar op ontwerpen van wraak 
bedacht. Gedurende het ver
blijf , _dat SAINTB-CROIS op 
de' MasUlle had moeden hou* 
den, had hij van eenen Ita
liaan Exiu genaamd, de 
noodlottige kunst geleerd, 
om vergiften toe te berei
den. ̂  De vader der Mark
gravin en hare broeders wer
den vergiftigd. Men kon de 
bewerkers dier misdaden niet 
ontdekken; de dood van 
SAINTE-CROÏX ontdekte de-
sselye. Eens aan de toebe-
Wding van een hevig en 

^ jöae , i , e t h . . . j z m 

meMsnsezigrV8uen;\aaj... 

van hij zich bediende,'• om 
zich voor het uitwerisel van 
het vergif te beveiligen,en, 
stierf, pogenblikkelijk. Pgai; 
al „zijne goederen dadelfjk 
verzegeld werden (want hij; 
had geene bloedverwanten te, 
Parijs, noch iemand die aan
spraak op zijne nalatenschap 
maakte), zoo had de marlf-
gravin DE BRINVILWERS) fa 
onvoorzigtigheid; een kist
je terug te vorderen, en zelfs 
een sterk verlangen aan deQ 

dag te leggen, om zulks te
rug te bekomen. ,fietger.ègt 
bev&l de opening van .̂ et-
zelve , en nién vond dathef* 
zelve vol' met kleine pakjes 
vergif was, waarop het uit
werksel geschreven stond, 
dat dezelve moesten voort
brengen. Zoodra mvroW 
DEBKINVILMERS vernam ,«at 
ér gaande, >vas, nam zii 
wijk nasc'Engels en vm, 
daar/naar '•£»«. :H •*** 
aldaar aangehouden en. naat 
Parijs vervoerd, alwaarzij, 
als overtuigd haren vader, 
hare beide broeders, en** 

re zuster Vergeven te heb-

ben, den 17 Julij l 6 7 6 ' ^ onthoofd te zijn, jerbiana 
w.erd. » Wijl zij met SUn** 
GRoix'in den echt wilde «e 
den, zegt mevrouw » E ^ 
viaNÈ, vergiftigde *Q • * J 
dikwijls haren e c h t t e ^ 
S.«NicBoiX, die *&** 
eerlooze vrouw met W 
de, gaf dien o n g e l . « g 
Man tegengif, f ^ l S 
Wijze tusschen men v 
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geslingerd te zijn -t hij echter 
het leven behouden heeft." 
Toen men mevrouw DE BRW-
VILMERS in Luik aanhield, 
vond meii bij haar eene al-
gemeette biecht, door hare 
handen geschreven, die, wel 
niet als bewijs, maar toch 
als vermoeden tegen haar 
diende. De toestand harer 
ziel was een strijd van grond
beginselen van deugd en 
Godsdienst, waarin zij was 
opgevoed, en welker indruk 
zij ,*ondank~s dé ondeugden , 
waarmede haar Jiart bezoe
deld was 3 niet kon uitwis-
schen. Het is niet genoeg
zaam bewezen , dat zij hare 
vergiften in de gasthuizen 
zou hebben beproefd, zoo 
als PITAVAI, , REBOÜLET en 
anderen zulks zeggen i maar 
heit'is waar, dat zij geheime 
verbindtenissen had, met 
lieden ̂  die later van deze 
misdaad zijn beschuldigd ge
worden. Het is. big., dezege
legenheid, dat in 168Ö, de 
Chambré-ardente (*) in het 
tüighuïs, bij de Bastille werd, 
opgerigt. » pe beroemde 
Ï,E JBRÜN," zegt de schrijver 
AexCauses célèbrès, plaatste 
zich op haren weg, toen men 
haar naar de strafplaats voer-

• X 

de, op eene plaats , waar 
hij haar naauwlceurig kon 
gadeslaan, ten einde net ge
laat eener misdadige waar te, 
nemen, die geheel van het 
gevoel der doodstraf door
drongen iSj welke zij op het 
punt staat van te ondergaan. 
Zij ontmoette ook op haren 
weg, verscheidene aanzien
lijke Dames , die de nieuws
gierigheid had uitgelokt; zij 
zag dezelve zeer onverschrok
ken aan, terwijl zij zejde: 
bedaar een schoon Jopneel 
om te zien!" ,.-.•...'<• 

-' BRIQCUS (Heilige), een Ier 
van geboorte , en leerling t 
van den heiligen HEBJWANÜS...» 
Bisschop in dat rijk, bouw
de een klooster ihBretagne, 
werwaarts hij zich begeven 
had. Dit huis werd zoo be« 
roenid, dat men er weldra 
eene: stad zag, -die, zijne» 
nadm droeg, en later tot 
egn bisdom is verheven. Hij 
wordt als de eerste Bisschop 
van hetzelve beschouwd, hoe
wel hij er welligt geene en
kele bisschoppelijke bedie
ning heeft uitgeoefend. Maar 
«r waren toenmaals geweste
lijke Bisschoppen, die, zon* 
der eene bijzondere kerk té 

en 
(*) De Chambre ardente was eigenlijk de Oeregtskainei 

waarin men oudtijds de Staatsmisdadigers vonnisde, en 
werd dus genoemd wijl zij ge/teel met zwart laken behan
gen, en door flambouwen verlicht was / eerst bij de hier 
aangevoerde gelegenheid werd dezelve gebruikt om gift
mengers te vonnissen. 

Vertaler. 
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hebben, overal werkten, 
waar men hunnen dienstnoo-
dig had. De heilige BRIOCUS 
overleed in 502 in den ouder
dom Van meer dan 60 jaren. 

i , ' " i • •' 

BKION. — Zie CHABOT. 
(PHILIPPÜS). 

BRIOT (NicoiAAS), alge-
meene munfsngder onder Lo-
BEWiJK XII. aan wien men 
de muntschroêf te danken 
lieeft. Deze uitvinding werd, 
zoo als dezelve zulks ver
diende, in Engeland goed
gekeurd ; maar in Frankrijk 
smoest SÊGUIER al zijn gezag 
in het werk stellen, om de
zelve te doen aannemen. 

• BRÏOTEVILM: (FRANCISCUS 
DE) , Vr||heer van Cmlom-
iières, te Coulonihières'in 
Neder-JYormandïë uit een 

i adellijk en ond geslacht ge
boren, diende met onder-
Scheiding onder FRANÖISCÜS 
I , HËNBRÏK I I , FRANGISGtrS 
I I , eri KAREÏ. IX;--- H|j- om." 
ïièlsde uit wellevendheid voor 
de prinses van COKD$ j wienö 
bloedverwant hij was 9 de 
gevoelens en de partij der 
Calvinisten, en was met 
den graaf van.Montgommeri 
aan het hoofd der Norman-
d^nen, op de algemeene bij
eenkomst der Hügênaotfin 
van, Frankrijk, te la Mo-
»*•«** Hij S{ierf jn:.1574 

ÏSfi»; ̂  beide zonen « a n 

gelisehe waarJiedenop te of
feren. -Zijn naam en rf/e van 
MONTGOMMERI zullen in de 
geschiedenis van Nomandyg 
langen tijd berucht zijn, 
door het moorden enrooven, 
dat hunne aanhangers «t 
straffeloos onder hunne oo« 
gen bedreven. 

BRIRWOO», of BERREWOOD 
(EDUARD), te CkestermEn-
geland geboren, volbragt zij
ne studiën te Oxford, in. 
1581, werd in 1396 hoog
leeraar der sterrekande in 
het Collegie van Gres kam te 
Londen, en" overleed aldaar 
in 1613. Zip lust voor de 
eenzaamheid'wab zoo groot, 
dat niets in staat was, hem 
van dezelve terug te honden» 
noch hem van zijne wiskun
dige overwegingen, ett oud
heidkundige nasponng-en af 
te trekken. Zijne èestendi-
ge weigering, om een enkel 
zijner wérken te doen druk
ken,- schrijft men "aan zijne 
zedigheid toe. EOBERT BRIK-
WOOB , zijh neef, gaf er na 
zijnen dood verscheidene w» 
het licht, zoo als de vol
gende: 1.° De ponderihis et 
pretlis veterum nttmmorutn-
2«° Nasporingenoverdever-
fcheidenheid der talen en 
godsdiensten in de voof' 
naams te deelen der toereUh 
Londen 1622.'Nogheeftme« 
van dien schrijver Groiidoe-
glnmendertpehfreekkm';f-
— Commentariën op de v>Vs' 
begeerte van AnïsTOTEhES, 
en eenige andere werken* 
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' , ÉRIS (FRANCISCUS DE) , een 
geleerde Kapucijner, zeer 
ervaren in de:Arabische taal, 
welke' hij gêdurendfr zijne 
zendingen naar ;deri Levant, 
grondig had geleerd', werd 
door de Congregatie der Pro-
pdganda, die zijne bekwaam
heid vernomen had, naar Ro
meberoepen. Déze Congre
gatie belastte hem met dëvër-
taling van verscheidenëgroö-
te werken, welke zij 4ta die 
taal wilde doen overbrengen. 
Aan dezen werkzamëriMöós-
terbrüeder heeft men te dan
ken: 1.° De vertalingMn 
het Arabisch der Jaarboeken 
van BARONIUS en SPONDE dés-
zelfs vervolger \ tot het jaar 
1646, 3 dl.&'in4ito:; Rome, 
l653—1671i — 2-? Eené^a . 
iische vertalm, 
3 dl.« in 
gata er tegen :óver:j -door 
NAZARI uitgegeven*,'Rome, 
1771 een werk, dat zeer 
zeldzaam is gewtif&s*^"-*»»* 
de meeste Exemplaren naar 
den Levant zijn verzonden, 

BEÏS (Nicoi/AAs DE) , doc
tor der Sorbotinè, om zijne 
kunde beroemd,-was bij de 
Kerkvergadering van Trenle 
tegenwoordig. 'LE' Mirte: in 
zijne Verhandeling Be scrip-
to'ribtts' ècctesïasücis, en 
DU BdutvY, in zijne Geschie
denis der Universiteit spre
ken over hem. 

BRISEÏS (ook HUPPODAMIA 
genoemd) uit Lyfnessus, ge-

rtaling des Bijbel^, 
fdl.i met de-Vül-
tegen :'óver:j 

boortig > de dochter van BRi> 
SES , en de bevallige jonge 
echtgenoote van MYNES» Toen, 
Acnii-ïiÈs LÏRNESSUS over
rompelde ? verloor zij haren 
echtgenoot, en drie harec 
broeders in den strij d, en zij 
werd een bezit der overwin
naars , en viel den held zel-
vèii ten deel. Toen de Ko
ning- AGAMEMNÓN CHRYSEÏS 
mókM uitwisselen, nam. hij 
BRÏSEÏS van ACHILUËS weg. 
Deze öiitstak -daarover zoo 
zeer-iri toorn, dat hij oogën-' 
blikkëlijkhet beleg opbrak-' 
Daar - hij de ziel van het lei 
ger was,;'zoo 'viel het aat* 
HECTÖR gemakkelijk de Grie
ken in het' naauvV té- bren
gen. Eerst nadat zij hem. 
was teruggegeven,: en toen 
het wraakgevoel over den 
dood van zij n en vriend P A -
TÉóciiUS hem doorgloeïdej 
streed 'ook AcHiitES weder. 
Het "ongeluk der tërieken, 
tXKat den toorn, wegens de 
geSehaökte BRISEUS ontstaan, 
bezingt HOMERUS in zijne 
lliade, waarbij hij echter 
ook nog den dood van HEC
TOR voegt. 

- BRISIEÜX (KAREL STEPHA-
NUS), een bouwkuh stenaar, 
in 1754; overleden, is dé 
schrijver van twee goede 
werken over zijne kunst: 
*Ï'.°J VArchitecture moderne 
(De hederulaagsche boilw-
kunde}, 1728, 2 dl." ,in',4.to 
—"2«° VArt de hdêir les 
tnaüons • de campagne (t>v 

X 5 
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kunst om buitenplaatsen te 
louwen) , 1734, 4 , dl." in 
4.to met platen. , 

BRISSAC (I«ODEWIJK HEB-
KÜtES TlMOLEON DE CoSSÉ , 
Hertog van), pair en opper-
broodméester van Frankrijk, 
gouverneur van Parifs, ka
pitein.'kolonel der honderd 
Zwitsers van de garde des 
konings,^ en ridder zijner 
orde werd den 14 Februari] 
Ï7Ö4 geboren. Minder.door 
zijne geboorte dan door zij
ne persoonlijke verdiensten, 
verwierf hij de aanzienlijke 
posten, Avelke hij aan het 
hof bekleedde. In 1791 tot 
algemeen bevelhebber der 
Constitutionnele garde van 
hovEWUK XVI. benoemd, 
kweet hij zich van dien post, 
met al den ijver en de trouw 
van eenen waren Franschman. 

' Zijne verkleefdheid aan de 
koninklijke zaak was be
kend. Toen iemand hem eens-
zijne .bewondering: te ken
nen gaf over het regtscha-
jpen en moedige gedrag, dat 
hij, in die netelige omstanr 
digheden omtrent den koning 
gehouden had, antwoordde 
,hij .:..»• Ik doe niets dan het-
gene, wat ik aan zijne voor
ouders en aan de mijne ver
schuldigd ben." In 1792, 
om de verkleefdheid, die 
hij openlijk jegens den per
soon des konings aan .den 

f }c^e» in staat van be-
schuldiging gesteld, werd 
PU naar Orleuns, en van 
daarnaarMarteille vervoerd, 

. alwaar : hij met. de overige 
gevangenen verinoordf jverd. 
£ang bood hij aan hunne 
wreede woede tegenstand, 
maar eindelijk voor de meer
derheid bezwijkende, viel 
hij als een dappere en een 
martelaar. In net 3.e ge
zang, van zijn dichtstuk la 
Pitte heeft £)EI.II£E eenige 
yerzen aan zijnen lof en zij
ne treurige nagedachtenis 
gewijd. 

BIUSSAC. — Zie Cossè. 

BBISSET (ROELAND) , Heer 
DO SADVAGB, werd teTotirt 
geboren, volbragt zijne regtó-
geleerde ̂ Cursus te Parijsm 
werd bij het parlement als 
advokaat toegelaten. Het 
lezen der Grieksche en La-
tijnsche treurspeldichtów, 

, deed bij hem het rer/angen 
ontstaan-, om dezelve na te 
volgen. Hij vertaalde vrije
lijk van SENEKA rde wede»" 
de WhBKVLES, IBIESTES, 
AéAMJBUSOK. eif OCTAVIA, 
welke hij door verzoek zij
ner vrienden onder den ötei 
van Eerste boek der dicj^ 
ierhjke, werken van »•*>•£' 
G. , Tours, -1589 en 159«» 
in 4.ïo liet drukken. « »e-* 
volgende jaar liet hij .«e» 
Herderszang in, net Hf» 
verschijnen, welke ten »»J 
voert het berouw der W» 
naar het ïtaliaansch van i £ 
DEWUK GKOTO, in v ^ _ 
drijven en in onrijm- *> 
CHIMPS schrijft h e m ^ ; ^ 
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Jieilender' liefde, een treur
spel,dat in 1605 of volgens 
BIGOMIY DE JUVIGNY , in 168 5 
in het' licht verscheen 5 en 
Ï.ACRMX ÖÜ MAINB , spreekt 
overeen treurspel van Bms-
SET ten titel voerende Adro-
mache, hetwelk hij in hand-
schrift had gezien. .BRÏSSET 
is ,op het einde der .zeven-, 
tiende, eeuw overleden* 

, )8RISSON (BARNABAS)-j. door 
HENDRIK ...III. j " koning., van 
Frankrijk, in '158Óv.tot ,de 
posten van algenjeen advo-
kaat, staatsraad en ̂ voorzit
ter met 4e fluvveelen muts 
.bevorderd, werd als afge
zant naar Engeland gezon
den. Bij zijne terugkomst 
belastte die vorst hem, met 
de verzameling zijner ordon-
nanüè'n en die van zijnen 
yoorganger, HENDRIK zeide 
gewoonlijk, » dat er geen 
vorst in de wereld was, die 
•zich kon vleijen, •^.tm.mxmk 
te bezitten, met zulke uit
gebreide kundigheden be
gaafd , als BRISSON" Daar 
JBRISSON zich na den dood 
van dien vorst voor HENDRIK 
IV. had verklaard, zoo liet 
de factie der zestienen hem 
naar het Petit-CMtêlet ver
boeren, alwaar hij in 1591 
aan een gebinte der raadka
mer werd opgehaiigen. De 
hoofden der Idgue, keurden 
deze strafoefening af, en op 
hun bevel werden vier der 
voornaamste bewerkers van 
den dood van BRISSON, door 
beulghanden van. jbiet leven 

beroofd. Men heeft vanheni 
verscheidene werken; l^0R 
jure connubiorum liber sin* 
gularis, Parijs 1574 in8.vó> 
Hij droeg dit werk op aan 
den beroemden L'HOPITAL, 
Kanselier van Frankrijk**-* 
2'°, De wrbonim qu<®jid[ 
jus pertinent significaiiónet "x 
Leipzig,. 1721,, in fol?; -J-. 
3,° De formulis•- elh splem-
nijbu.8 jpopyfö roniani verbis t 
in, v§; boeken ji •vol rge|eerde 
aanteeken|ngen,; 15834^ \ i n 
fcuC — 4-° Dè regio persa-
rum principatu,, te, Stmats-
burgjn, 17IQ ia S.ip niêfcdg 
aanteekeningep.van SïiiBciè; 
GE en LEDERMN' DagebriuC 
ken der oude Perzersin den 
Godsdienst, in het ^erger 
lijke _le ven en in de" krijgs
kunde , w°i'den er op epne 
geleerde maar niet zeer ge-
regelde^ wijze in beschreven. 
—!-"' 5.° Opera varia:? 16Ö6, 
Jn 4.to—. 6.°'Verzameling 
«ïw ,• Qrdonnantiën van JETEJV-
DBIK iïl, in fol. Men heef fc 
zeer verschillend over het 
.karakter van BRISSON ge
sproken. De eene schilde
ren hem af als eenen goeden 
burger, de andere zeggen, 
dat hij niet dan, eerzuchtige 
bedoelingen bezat, waarvan 
hij het slagtoffer werd, w a n t 

daar hij in 1589 in Parijs > 
wilde blijven, terwijl het 
parlement die stad verliet, 
uit hoop , zegt men, van in 
plaats van ACHIM,ES DE HAR-
LAT , toenmaals op &.& Êas* 
tille gevangen , eerste pre-

I sident te worden, veifereeg 



364 B B L 

i i 

hij werkelijk dien post , die 
gedeeltelijk de . oorzaak van. 
zijn treurig uiteinde wasf--' 
Zijn "broeder ' PETRUS BÏUS-
SON heeft' in het licht^gege
ven Jlïstoire au vrai deè 
guerrès civiïes ès 'pays de 
Poitou, Aunis, etc. dëpuis 
Van 1574, Jusqu'en; 1576 
(Waarachtige geschiedenis 
der burgeroorlogen van dé 
landen van Poitou, Aunis, 
enzi vah het jaar 1674 tot in 
1576), Parijs^, 1578, in S.v° 

-BBISSON (MATHÜRUN J A -
COBÜS) den 30 April 1723 té 
Fontenay- Ie- Comte gebo-
t e n ; hield 'zich met veel 
roem met de natuurkunde en 
natuurlijke Historie bezig. 
Hij deed zich onder de me
nigte dergêne onderscheiden, 
Welke zich in dien tijd aan 
die wetenschappen toewijd
den» welke toenmaals in 
zwang waren , en werd tot 
onderwijzer in de natuurkun
d e en natuurlijke Historie 
der kind eren- van Frankrijk, 
koninklijke Censor', l id der 
Akademie van wetenschap
pen, en lid van het Instituut 
benoemd. Hij verving.den 
Abt NOI.LET in het Colïegie 
van' Navarre; bragt op bevel 
Van het Gouvernement ver
scheidene bliksemafleiders 
op de openbare gebouwen 
aan, en overleed den 23 Jünij 
1806 ie Brsissie bij Versaïï-
tes. Op het e j | n j e v a n 2 » n j e„ 

7-° j W a ^ b y *n eene soort van 
Jciftdschheid vervallen, en 
had zelfs de herinnering der 

fl kundigheden verloren, wel-
"'' ke zijn geheeïe leven hadden 

bezig gehouden. Hij heeft
een aantal wérken geschre
ven j ; onder andere: l«a 

Syslême dn regne amml, 
f et ordre des oursins demr 

(Stelsel van het dierenrijk, 
en klasse' der Zee-Egels), 
volgens T H . KLEIN Parijs, 
1754; 3 dl." in 8.vo. - 2.° 
Tableau de zoölogie_ (Nd' 
tmrlyke- 'geschiedenis &? 
Zoogdieren); nndér den titel 
van -Èègne ariimai (Dieren-
rïilï)\ in-negen klassen ver
deeld? ; ^H) '* . 1756, in 4 ." 
— "3.02Qfmthölogïe,,- oil Me
thode eohtenhnt ld division 
des oïséttü&ën ordres, ses-
iiöntr genres, èspèces etlewf 
variétés (Vogelbeséryvüg 
of wijze bevattende de vff' 

f deeling der vogelen ifi j^t' 
! senr afdeelingen, PsIacA" 

ten\ soorten eniderzekerver-
scheidènhéden) W w men 
gevoegd heeft de A » 
keurige beschrijving van el
ke soort met de aanfahnge» 
der schrijvers, die- er over 
ffehandeld, en de ***** 
die zij aan dezelve g " 
ven hebben enz. Par|js, 17™» 
6 dl." in 4.£0< Men vindt» 
de beschrijving in van vfli-
tien honderd soorten, en me» 
'dan 220 platen, blaffende 
vijf-honderd door MUBT*** 
gêëtsfe vogelen, vvaarva" 
meer dan fkie honderd ^ ] g 

nooit geweest waren, . 
de Geschiedenis der wg 
len door BUFFON *J9 , * 
nooit iets zoovalte&>ë*™m 
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licht verschenen. —4.° His-
tóire de Félectricité (Gfe-
scïiiedenis der elektriciteit), 
volgens PmESTJüEY > Party's, 
1771 i 3 dl." in 12>°. In 
de aanteekeningen, waar
mede hij den tekst vermeer
derd heeft, verdedigt BRIS-
SON het stelsel van FRANCK-
IÏÏJ en PRIESTLEY.' ••— 5.f 
Dictionnaire raisonnée de 
pïiysique {Beredeneerd na
tuurkundig woordenboek), 
Parijs, 1781, 2•dl.nin4-w; 
1SQ0, 4 dl.n in 4.to —. 6.° 
Pesenteur spécifique des 
corps {Eigene zwaarte der 
ligc/iamen), 1787,: in 4. t0. 
Dit verslag is het gevolg 
van een groot aantal proef
nemingen, en het volledig
ste , dat er bestaat, — 7.° 
Principes élémenlaires de 
Vhistoire naturelle et chi-
miques des suistances mi
nerale* ((Grondbeginselen der 
natuur-en scJifMmidige ge
schiedenis der 3e^Hi*i0Sf^-r: 

7ie~ zelfstandigkeden), 1797, 
jn 8«vo '•— 8.° Elémens ou 
principes physico vhimiques 
(Natuur- en scheikundige 
grondbeginselen), 1800 4 dl.» 
in 8.vo, ten gebruike der 
Centrale scholen, r P j t werk 
hoewel eenigzins wijdloopig, 
is echter duidelijk; doch 
thans nu de natuurkunde 
zoo vele vorderingen heeft 
gemaakt zou men er,meer 
diepzïnnigheid in wenschen, 
daar hetzelve slechts eene 
geringe belangstelling ver
wekt. — 9.°Instruction sur 
Iet nouveaifx poids et me

sure* (Onderrigting over de 
nieuwe maten en gewigten), 
Parijs 1799, in 8,vo _ 10.° 
Instruction sur les poids 
nouveaux comparés auxme-
sur es et poids anciens {On-
derrigting over de nieuwe 
gewigten, vergeleken mei de 
oude maten en gewigten), 
Parijs, 1800 in IS.m° Sté
réotype of in vaste letter
vorm, een werk, dat, hoe 
vele verdiensten het ook ïnogt 
hebben , door de vaststelling 
van/den bepaalden mètre , 
nutteloos is geworden. 

BRISSON (ËARNABAS) In
specteur der Bruggen en 
wegen, in 1777 te Lyon 
geboren, werd bij de oprig-
ting der polyfechnïke school 
tot dezelve toegelaten. Ach
tereenvolgend aan het ka
naal Monsieur en aan het 
kanaal van Saint- rQ,uentin 
geë'inployeerd', legde hij be-
'*wi§»fa- yan vele bekwaam
heid aan den dag. Zijne 
medewerking met DUPUY DE 
TORCY aan eene Verhande
ling over feViterlijke ge
daante van de oppervlakte 
des aardbols^ die gedeelte
lijk in het l4. e deel van het 
Journal de. Vêcole poly-
iechnïque werd opgenomen, 
gaf een groot denkbeeld van 
de talenten des jongen schrij
vers. In 1807 tot den rang 
van hoofd- Ingenieur bevor
derd , werd: hij gezonden, 
om de werken te besturen, 
bestemd om, in, het Dep.c 

der. Schelde eene aanraerke-
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lijke oppervlakte grolids, te
gen de verwoestingen Van 
het getij des Oceaans te be
schermen. Het omstandig 
•verslag, dat hij over de
zelfde werken geschreven 
heeft,- en dat in het Be-
cueil lïthogr. de ïècole des 
fonts et chatisséeSvoorkomt, 
gaat voor eene volledige ver
handeling over dat onder
werp door. Omtrent denzelf-
den tijd schreef BRISSON 
de ontwerpen van een ka
naal van Brugge naar de 
Schelde, en van eene zee
haven 'te Breskens. Door de 
gebeurtenissen van 1814 in 
Frankrijk teruggebragt, had 
hij eerst den dienst in het 
Dep.* der Mame, en eenige 
jaren daarna werd hij naar 
Parijs beroepen , om mede-
tewerken aan het plan tot 
een kanaal van Parijs naar 
Tours en naar Nantes. Hij 
werd omtrent denzelfden tijd 
benoemd tot onderwijzer der 
bouwkunde» aan de konink
lijke school der bruggen èri 
wegett, tot opziener dier 
school, daarna tot Secreta
ris van den algemeehen raad 
van beheer, en eindelijk in 
1824 tot Inspecteur. Deze 
kundige Ingenieur ïsv den 
25 September 1828 te We
vers overleden. 

JBMSSOT ( P E T R U S ) , een 
geneesheer, de zoon van een' 
advoliaat) W e r d i n 1478 t e 
*ontenai.le~ Cornte, in Poï-
tou, geboren. ï n 1514 werd 
«Ml tot doctor, in de genees

kundige/faculteit van Parijs 
bevorderd. Hij overleed in 
1522, In de stad Evora,in 

. Portugal, alwaar het ver
langen , om zelfs tot k ee
ne Nieuwe - Wereld te gaan 
kruidlezen hem gebragt hal. 
Hij koos de zijde van HIP-
POCRATJES, GALENUS , en an
dere ouden tegen de Arabi
sche geneesheeren en de hts-
deiidaagsche kwakzalvers. 
Het gebruik der geneeshee
ren van zijnen tijd ia 46 
pleuris-ziekte, was om aan 
de tegenovergestelde zijde 
der pijn te aderlaten. Hij 
schreef- tegen dit misbruik 
in zijne -Traite' de la Saig-
neé dans la plewèsie {Ver-
Handeling óver de aderlating 
in de pleuris), Parijs W2h 
in 8.VO, waarin hij de heil
zame geneeswijze verdedigt* 
welke hij had ingevoerd' 

BKISSOT (Journai PETRUS), 
Hoofd der revolutionaire 
sekte, Büsoiijnen g e » » 
werd den 14 Januarij 17ö« 
te Ouarville, hij Chartreh 
geboren. Zijn vader, «» 
een pasteibakker was, «et 

heméene zorgvuldige opvoe
ding geven.- Hij bezat ge
d u r i g zijn. geheele leven 
slechts èenen hartetogt, na 
meiijk dien, om van «WB. 
tedoen spreken, en om daar 

toe te geraken, steldeJU 
allerlei middelen in het^** 
Zijnen dweepzuchten y j » 
en zijne geestdrift ziende 

zeiden zijne v i j a n ^ ' J"J 
hij in zijnen geest ai » « 
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vuur der ovens van zijnen 
vader had. Hij was eerst 
Merk van eenen prokureur 
te Parijs; maar daar hij de
ze plaats beneden zijne eer
zucht en de talenten , welke 
hij waande te bezitten, be
schouwde , zoo verliet hij 
dezelve, om een letterkun
dige te worden. Hij begon 
in die nieuwe loopbaan, met 
twee werken , waarvan de 
titel vrij zonderling i s , en 
geen zeer gunstig denkbeeld 
van de grondbeginselen des 
schrijvers geeft; het eene 
was de Bespiegelende hen
nis vanden diefstal, en het 
andere de Verdediding des-
zelven, voortbrengsels, die 
wel waardig waren, om de 
groote revolutionnaire plun-
deringen eenige jaren voor-
aftegaan, en die het voor
spel waren van den Moedi
gen oorlog, welken men aan 
al diegene verklaarde, w&l-
ke door hunne fortttïïï Imvttn' 
dé menigte verheven waren. 
Hij begon in de geleerde we-
reid met een vrij goed ge
volg, en was waardig om 
met CONDORCET , CLAVIÈRE 
en KERSAINT aan het dagblad 
Chronique du mois genaamd, 
mede te werken. Door de 
vriendschap en den lof zij
ner medewerkers bemoedigd, 
vermeerderde zijne vermetel
heid , en weldra zag men 
uit zijne pen verscheidene 
oproerïge schriften, over de 
ongelijk/beid der standen 
voortvloeijen. De JBastille 
was de beiooning dewelve; 

l maar door den Hertog van 
Orléans beschermd , aan 
wien hjj door Mevrouw DE 
GENLIS was aanbevolen, was 
zijn verblijf in die gevange
nis niet van langen duur. 
Onder de bescherming dier 
schrijfster, trad hij in den 
echt met een dame, aan den 
dienst der Hertogin van 
ORLÉANS verbonden, en werd 
hij verkozen om naar En
geland, eene geheime zen
ding te gaan volbrengen, wel
ke hem door den luitenant 
'van policie van Parijs wevi. 
toevertrouwd. Nadat zijne 
zending volbragt was V be
proefde JBRISSOT , om ïnj&OM-
den fortuin te zoeken, door 
het oprigten van een Lyce
um aldaar, hetwelk de brief
wisseling , en de vereenï-
?;ïng der geletterden aller 
anden ten doel had; hij gaf 

gedurende eenigen tijd de 
geregelde werken van het-
zètvfe im het licht, maar de
ze letterkundige bezigheid, 
voor eene werkzame z ie l , 
door eene natuurlijke onge
rustheid verslonden, welke 
hem onophoudelijk aanspoor
de , om te willen handelen, 
reizen, eene sekte vormen, 
hef; hoofd eener partij wor
den ; te moeijelijk zijnde, zoo 
keerde hij naar Frankrijk 
terug. In plaats van deö 
naam van BRISSOT VAN OU-
ARVIIXE zijne geboorteplaats, 
had hij dien van WARVILLE 
aangenomen, zich verbeel
dende , dat eene naamsbe-

j goocbeling , die Engelsch 
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zoude schijnen, hem aanzien 
zoude verwerven. ' Zijne ei
genaardige onbestendigheid 
bewoog hem in 1788 eene 
reis naar de Vereenigde sta
ten te doen ; zich zonder 
twijfel verbeeldende, in een 
land,'dat, naauwelijks van 
deszelfs oude verdeeldheden 
teruggekomen, weder adem 
schepte, eenen weg tot Ae 
fortuin, en vooral tot dea 
roem, waarnaar hij zoo vu
rig haakte, te sullen vin
den- Hij ademde te Phila-
delpkia de lucht der vrij
heid,, toen de losse geruch
ten , de voorloopers der Fran-
sche omwenteling, zich aan 
gene zijde des Oceaans de
den hooren. BtiissoT gaat 
dadelijk onder zeil naar 
Frankrijk, zich voorstellen
de een werkzaam deel aan 
deze groote gebeurtenis te 
nemen, die hij welligt met 
de wijsgeeren , zijne vrien
den en meesters, dikwerf 
beraamd had. Hij begon in 
1789 met eenige schotschrif
ten en: vooral met een dag
blad, dat ten titel voerde: 
fte Patriote Franpais {De 
Franse Ae Vaderlander). In 
dat dagblad predikte hij ge
durende twee jaren de ge
vaarlijkste leerstellingen , en 
verwekte zoo veel het in 
hem w a s / een grootgedeelte 
dier onmenschelijkhea'en, 
"welke in die ongelukkige 
*yden bedreven werden. Hij 
zag, alom vijanden der vrij-
üeia, zamonzweringen ten 
gunsteder'monarchie, spcwr 

de door allerlei middelen, 
de waakzaamheid van de a-
genten der magt aan, die 
ongelukkiglijk niet dan al 
te.zeer genegen waren, om 
zijne oogmerken te onder
steunen. Zoo veel ijveren 
patrïotismus, deed hem ver
kiezen tot lid van de com» 
missie van stedelijke nasjw-
rïngen, die het voorbeeld 
van al die commissiën van 
toezigfc, van algemeene vei
ligheid en openbaar welzijn 
waren, die gedurende ver-

xgcheilepe jaren, in de ge-
heele uitgestrektheid van 
Frankrijk zoo Vele schavot
ten oprigtfcen. BRISSOT was 
echter slechts een man met 
middelmatige talenten be
gaafd; al de beste artikels, 
welke onder zijnen naam 
doorgingen , waren niet van 
hem, maar van z#D*n Se
cretaris ÖIKET - DorRü, dje 
om zoo te spreken de bazuin 
van zijnen roem waö« "B 

beïagcheïijke verdenkingen 
en de aanhoudende beschul
digingen van BRISSOT, ver". 
meerderden den roem vaa 
Patriétismns nog, welKen 
hij reeds bezat, en dien H 
met zoo veel regt verdiende, 
maar hij haalde zich OOK 
groote en vermogende vijan
den op den hals. EenFran-, 
sche schrijver, JWOBANOE ge
naamd, die eenigen tijdJ* 
Engeland had doorgeM^-
alwaar hij BRISSOT W j ^ 
ren kennen, schreef tegen 
hem in een Tijdschrjft!,-^ 
Atgw genaamd. M s t e i a e 
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hem in den beginne in het
zelve onder de hatelijkste 
kleuren voor, en beschul
digde hem zelfs van dief
stal; om al die beschuldi
gingen meer 'ingang te doen 
vinden , liet hij in zijn tijd
schrift het woord stelen 
door brissoieren vervangen, 
en deze uitdrukking geraakte 
eenigen tijd bij een boosaar
dig volle in gebruik, die 
het woord bezigde, zonder 
welligt aan de beschuldigin
gen van MoRANDB geloof te 
slaan ,• die daarenboven nooit 
zeer gegrond zijn geweest. 
Tijdens het vertrek des ko-
nings naax Varennes $ schreef 
BUISSOT gezamenlijk mot den 
ridder LACLQS (zie dat arti
kel) een verzoekschrift U 
CIiamp-de'Mars genaamd, 
waarin mep de vervallenver-
klaring des konings vraagde. 
Dit verzoekschrift was het 
sein tpt eenen zeer hevige», 
opstand, welken 'tfé'naSö. 
ïiale garde niet dan met 
"groote moeite tot bedaren 
kon brengen, en van dien 
dag af, ontstond er tusschen 
Ï,A FAYETTE en BRISSOT, tot 
dusverre boezemvrienden, 
eene groote. verdeeldheid. 
Franhrij'k ging van dat tijd
stip af, met snelle schreden 
jiaar deszelfs ondergang; het 
koninklijke gezag werd ge
heel miskend en vernederd; 
de koninklijke partij werd 
door de talrijke uitwijkingen 
verzwakt, en door de ver
metelheid der opstandelingen 

"V. DEEII. 

verslagen. De republikeinen, 
gingen bijna openlijk tot hun 
doel; de geheele hoop der 
natie, was op de nationale 
vergadering gevestigd, die 
de wetgevende zoude vervan
gen ; maar de groote zaak 
was, om er de republikei
nen uit te verwijderen. BRIS
SOT was een dergenen, die 
het meeste .te vreezen wa
ren, en het hof beproefde, 
om er hem uit te verwijde
ren. Om hem de gunst des 
volks te doen verliezen, gaf 
men een dagblad in het licht 
Ie Chant dw Cog (Het ha-
nengëhraai) genaamd, dat; 
men aan de hoeken der stra
ten aanplakte, en waarvan 
ESMENABÏ) de uitgever was. 
Ondanks de schranHerheid, 
waarmede dit blad was za-
mengesteld, bragt hetzelve 
echter een geheel tegenover
gesteld uitwerksel teweeg, 
dan hetgene wat men er van 
verwachtte; het volk wilde 
in BRISSOT eenen ijverigen 
vaderlander zien, die door 
de vijanden der vrijheid ver
volgd en gelasterd werd; en 
de kiesvergadering van P a -
njs, die er welligt'zónder-
dezen maatregel niet aan ge
dacht zoude hebben, benoem
de hem als afgevaardigde bij 
de wetgevende vergadering. 
Hij kon zich alstoen onbe
teugeld aan zijnen geheelen 
haat tegen de Monarchie en ... 
tegen den koning overgeven; 
hij stelde tegen dien onge
lukkige», vorst de hatelijkste 
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en misdadigste maatregelen 
voor. Daar de vergadering 
vooronderstelde, dat hij op 
zijne reizen naar Engeland 
en de Verèenigde staten met 
de grondbeginselen der ver
standigste en oordeelkundig-
ste staatkunde, hekend was 
geworden , zoo benoemde zij 
hem tot Hd der diplomati
sche Commissie, die zij in 
haar midden oprigtte ; hij 
Werd de gewone verslagge
ver derzeive, en in zijne o-
verdrevene geestdrift, hield 
hij niet op, den oorlog te
gen al de verèenigde Euró-
pesche mogendheden inte-
ïöepen. Dit was, volgens 
hem, het eenige middel om 
liODEWUK XVI. te kunnen 
órittroonen; maar om daartoe 
ie geraken , was er eene 
verandering van ministers 
sioodig, hij randde dezelve, 
alle aan, en verbond zich 
jbijzonder aan den Heer DE-
XESSART , dié , als minister 
van buitenlandsche zaken , 
zijnen ontwerpen meer hin? 
derpalen in dén weg konde 
stellen; hij klaagde hem aan, 
Klaagde er in, om hem in 
staat van beschuldiging te 
doen stellen, en hem door den 
generaal DÜMOWUEK te doen 
opvolgen, onder wiens mi
nisterie, den 2.0 ApriïlT'92, 
]fle oorlog werkelijk aan den 
Duïtschen keizejr werd ver
gaard. Daags na den dag, 
waarop de veiligheid des ko-
iiings, te midden eener on
telbare menigte, gereed om 
tot de verregaandste buiten

sporigheden over te gaan, 
grootelijks in gevaar werd 
gebragt, las men in het dag
blad van BBISSOT (h ïatri-
ote Fran$aïs): ». Het volk 
heeft zich op het kasteel 
gedragen, als een volk, dat 
zijne pligten leent, dat de 
wetten en den constitufio-
nelen koning eerbiedigt. 
Door op deze wijze de harts-
togten en zelfs de misdaden 
der menigte te vleijen, ver
wierf deze gevaarlijke i«o-
lutionnair zich aanhangersi, 
en ging regtstreeks tot zijn 
doel; maar terwijl hg op de
ze wij ze in het bestuur eenen 
noodlottigen invloed ^oe
fende, verhief er zich een 
nieuw en bloeddorstiger ge
drocht aan zijne zijde, ge
reed, om hem bij de eerste 
gelegenheid omver te wer
pen. BommERM, 0B«*-
Baar aanklager, f Wftwien 
BHISSOT was verbonden g» 
weest, werd e e n s W J 
gedüchtste vijand- » J J , 
schuldigde hem Wj «e 2 der Jakobijnen als een ver 

rader des vaderif «r <J •» 
den vijand des volks, aatö^ 

op' t n vadeflandscben ; 
dem lokken, t o t & " " £ # . 
dergang geleidde. A W » 

andtn U B ^ ' S K ; 
den zich met B o » * » * ^ 

n i e u w d e i n Z f « b e r ^ V de schotschriften' a l tte 
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schuidigïngen van MORANDE 
tegen hem, en ruide het volk 
op. Met schrik zag BRIS-
SOT dat de fortuin voor hem 
veranderd was; in den angst, 
waarin hij zich bevond, be
proefde h'y , om tot de par
tij der gematigden over te 
gaan; hij nam de verdedi
ging des konings op zich, 
openbaarde grondbeginselen, 
welke degene, die men toen
maals eönstitutioneleh noem
de , niet verbloemd zouden 
hebben, en scheen eenen 
oogenblik tot minder over» 
drevene gevoelens terugge
komen te zijn. Maar daar 
deze gematigdheid aan zgn 
doel niet beantwoordde, keer
de hij tot zijne eerste denk
beelden terug, en ging voort, 
om met.zijne gewone dweep
zucht, al degene aantekla-
gen, welke hij aan den ko
ning verkleefd waande. Men 
is echter van gevoelen, dat 
hij geen deel had, aan de 
gebeurtenissen van den 10 
Augustus, die, zegt men , 
het werk van DANTON en van 
de partij van ORLÊANS wa
ren. Door het departement 
der Mure, werd hij tot lid 
der nationale conventie be
noemd, waarin hij slechts 
eene nietsbeduidende rol 
speelde. De invloed", Wel
ken ROBESPIERRE toenmaals 
"uitoefende, belette hem, een 
werkzaam deel te nemen, 
aan de daden des beStuurs; 
hij smaakte echter het ge
noegen , de republiek tot J 

I stand te zien komen, dat te 
[ allen tijde hét voorwerp zij

ner wenschen was geweest. 
In het proces van den on-
gelukkigen LOÖEWIJK XVI. 
scheen hij , even gelijk de 
Cfirondijnen VERGNIAUDJ GJÜA-
BET, GCENSONNÉ enz. den 
vorst te willen redden. Toen 
ROBESPIERRE eindelijk alver
mogend was geworden, gaf 
hij JBRISSOT aan den haat van 
al zijne voorstanders over, 
die om aan hun hoofd te be
hagen, deszelfs ouden vriend 
als eenen geheimen handlan
ger van Mngeland, als eenen 
verdachten Patriot, die en
kel de democratie en zijne 
eigene belangen beminde, 
aanklaagden. BÈÏSSOTJ- de 

^gunst 4es volks verloren, 
hebbende, verbond zich met 
eenige afgevaardigden, om 
de departementen van de 
hoofdstad afvallig temaken; 
dtt werd de partij der Fede-
raliKten genoemde Ten ge
volge der omwenteling van 
den 31 Mei 1793, zoo wel 
alö de Cfirondijnen, zijne 
vrienden, vogelvrij verklaard, 
trachtte hij naar Zwitserland 
té vlugten; maar te Mou-
•lins aangehouden, werd hij 
Haar Parijs teruggevoerd, 
en den 31 October 1793 ont-
halsd. BRISSOT was een man 
vol Ijdelheid en hoogmoed, 
die niet vreesde zich den 
Patriot Zonder schrik en 
zonder verwijt te noemen-
Deze republikéinsche BAÏ-
AR»J stierf, naar men zegÉ» 
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niet met veel moed; zijne 
geheele kracht bestond In 
zijnen geest. Eenigen tijd 
TOOT zijnen dood had hij zij» 
ne grondbeginselen verzacht, 
waarschijnlijk, wijl hij dacht 

' .er eens net slagtoffer van te 
zullen worden. Ten tijde 
van zijne opbruising, toen 
JOURDAN den ijskelder van 
Avignon opende, toen nien 
de dagbladschrijvers, zijne 
mededingers, in de gevan
genis sloot, was hij vange-
Toelen, dat men zich naar 
de omstandigheden schikken 
en de wet moest laten sla
pen ; maar toen de gemeente 
van Parijs het Wad verwees, 
waarvan hij uitgever was, 
toen schenen hem de deugd, 
<le zedekunde, de orde, de bil-? 
lijkheid, in derzelver grond
slagen ondermijnd. Maar de 
tyd was voorbij, waarop men 
zijne werken, als even zoo 
vele godspraken beschouw
de; zijne vijanden zegevier
den op hem, en zochten zelfs 
de lasteringen, waarmede 
zij..,hept overlaadden ingang 
te doen vinden. Die ij ven* 
ge republikein stelde ; zich 
niet tevreden, in frankrijk 
een gedeelte der revolution-
naire onheilen te verwekken; 
door meer dan AQ pproer-
verwekkende bladen, zocht 
hij de slaven van Sint-D o-
wingo tegen hunne meesters 
optehitsen, en bragfc zoo veel 
a»s hem. mogelijk ,was, toe 
om m do Fransche volkplan
tingen bloedbaden aanterfe-. 
ten. Iemand, die hmi in 

zijne gevangenis heeft ge
zien , verzekert, dat hij hij 
zijnen dood niet zoo vele 
zwakheid deed blijken, als 
wij boven gezegd hebkn; 
wat hier ook van wezen mo
ge , wij zijn er ver af eena 
zekere zwakheid (die welke 
de vrees voor het toekomsti
ge leven kan inboezemen), 
aan eenen man te verwijten 
wiens openbare leven met 
zoo vele misdaden is lezoe-
deld geweest. JBRISSOT hal 
een zwak Jigchaamsgestel) 
eene een weinig langer dan 
gewone gestalte , , en was 
eenigzins mismaakt; zijn ge
laat was bleek, hij had een 
treurig uitzigt, en was een
voudig in zijne kleederdragt' 
Hij, was een der eersten, aie 
ongepoejjerd haar itoegent 
in 't vervolg algemeen m 
gebruik geraakt. Zf mm 

was zoo groot in wr<>Pa, 
dat de eerste woorden van 

GVSTAAV HL, opoeno°gen* 
blik van zijnen moord wa
ren : » Ik wenschte wel te 
weten, wat BBISSOT zaueg* 
gen." Men heeft van dezen 
revolutionnair een groot aan
tal werken, onder anderen> 
1.° BXoyen d'adoucir hi " 
gueur des lois penale*• «» 

Urant*,- *««* m'ire/Ll 
sêreté puMique etc \M* 
del om de gestrengheid^ 
strafwetten in &****$* 
verzacMm, tonder de of & 
bare wWglmd daardoor1 

benadeelen, ^)<*ff£. 
•1781, in S.w ~J-,Z j P , 
dépendant de forti* <& 
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avocais sur la déeadetice du 
larreau en France, (Een 
van de orde der advokaten 
onafhankelijke, over Tiet ver
val der balie in Frankrijk), 
1781, in 8.vo.— 3.° De la 
vêrité, ou inéditalion sur 
les moyens de parvenir èla 
aérité de toutes lescotmais-
sances humaines, (Over de 
waarheid, of overweging 
over de middelen om tot de 
waarheid aller menschelijke 
wetenschappen te geraken). 
In ditwerkbepaaldede schrij
ver de waarheid, hetweik 
overeenkomstig de getuige
nis der zintuigen is. — 4.° 
Jje Philadelphien è Qenève 
(De inwoner van Philadel-
phia te Oeneve), 1783, in 
S.vo — 5.° Theorie des lois 
criminelles (Bespiegeling der 
Criminele wetten), 1781, 
2 dl.» in 8.° — 6.° Bibli-[ 

othèque philosophique du 
Ugislateur, du po/ïlir/ue, 
du jurisconsulte (Wjffgee-
rige Bibliotheekvan den wet' 
gever , staatkundige, regts-
geleerde), 1782— 1786,10 
dl.n in S.vo —7.° Tableau 
de la siluation actuelle des 
Anglais dans les Jndes oc-
cidentales, et tableau de 
Pinde en général, (Tafe
reel van den, tegenwoordi-
gen staat der Engelschen 
in de West-Indiè'n, en Ta
fereel van Indië in het al
gemeen), 1784 •— 1785, in 
8.vo __ 8.° Tableau du ly-
cée de Londres, ou tableau 
de Vétat présent des scien-

ces en Angleterre, (Tafe
reel van het lyceum A>an,. 
Londen of tegenwoordige 
staat der wetenschappen m 
Engeland), in S-vo — 9.0 
Examen critique des voya-
ges dans V'Amèrique septen-
trionale, (Ophelderend on
derzoek der reizen in Noord-
Amerika), door den mark
graaf van CHATELUX , 1786, 
in Sy° — 10.° Voyages en 
Europe, en Asie et en *&-
friqne. (Reizen door Euro
pa , Azië en Afrika) , naar 
het Engelsen van ,MAKIN--
TOSH, met aanteekeningen, 
1786 — 1791, 2 dl.n'in.S.vo 

, — 11»0' Lettres philosophi-
ques et politiques surl'his-
toire d'Atigleêerre1, (W$s-
geerige en staalkundige brie
ven over de geschiedenis van 
Engeland), 1786 — 1790, 

.2 dl." in S.w Deze zijn dé ' 
blieven aan lord 3L<YTTX.ETON 
toegeschreven^, door Mevrouw 
KRISSOT vertaald, en waarbij 
haar man aanteekeningen 
heeft gevoegd. — 12.° De 
la France et des Etats-
Vnis, ou de l'iinportance de 
la révolntion de l'Amèrique 
pour Ie bonïteur de la Fran
ce , etc, (Over Frankrijken 
de Vereenigde Staten, of 
over liet gewigt der Ameri* 
haansche omwenteling voor 
het geluk van Frankrijk), 
1787, in S.vo; i n het En-
gelsch vertaald in 1788; CJCA-
VIÈKE heeft eenig deel aan 
dat werk gehad. — 13.° Jfes 
admïnislraUons grovimUite* 
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(Over de gewestelijke bestu
ren). Deze verhandeling 
•Werd den .koning door TUR-
GOT aangeboden; dezelve 
wordt gevolgd door Waar
nemingen van eenen Mepu-
tlikein, 1788, in S.vo; de
ze waarnemingen zijn van 
BBISSOT ; verscheidene exr 
envplaren van dit werk dra
gen den: titel van Oeuvres 
posthumes de TURGOT* •— 
14.? Nouveau voyage dans 
les Etats-Unis de CAméri-
que septentrionale, (Nieuwe 
reis door de Vereenigde Sta
ten van No ord-Amerika), 
1791,. 3 dl.» in S.vo Dit 
werk is in het Engelsch en 
in het Hoogduitsch vertaald; 
aan het hoofd van hetzelve 
vindt men het leven van BRIS-
SOT ; dit Leven afzonderlijk 
in het Engelsen vertaald, is 
in 1794, in 8.v0 in het licht 
gegeven. — 15.° Plan de 
conduite pour les députés 
du peuple aux ètats géne-
raupo, (Handleiding voor de 
volksafgevaardigden, bij de 
algenieene Staten),1789, in 
S.vo __ i6,o Eotnejngée, ou 
l'autorité législative du pa-
pe anéantie, (Rome geoor
deeld of hei wetgevende ge
zag des Pauses vernietigd), 
1784, in ï2.vo 1791, in S.vo 
Men heeft in 1795 het Le
ven van BRISSOT in 8.v° in 
«et licht gegeven; maar in 
«en tijd zei ven der gebeür-
ie1*»^ géschreven, straalt 
in düo?**gcest e* «enigzins 

BRITANNICÜS CMAn (Tim-
EIUS CiAUDius GTERMAMCÜS), 
zoon van keizer CLAUMUS, 
en MESSALINA , kleinzoon van 
DRUSUS en_ achterkleinzoon 
van Keizer AUGUSTUS , wei* 
nige dagen na de troon be
klimming van CMÜDIUS ge
boren. Tóén CLAUBIUS later-
met zijne nicht de listige 
AGRÏPPINA in den echt trad, 
wist deze den zwakken kei
zer te bepraten, haren won 
uitjhet eerste bed, NEROge-
naamd, tot opvolger te benoe
men , zij bragt daarenboven 
SOSÏBÜS, den onderwijzer van 
BRITAMMCUS om het leven, 
en liet aan BRITANNICUS eene 
eenvoudige opvoeding geren, 
strooit ook uit dat hij v<u-
komen krankzinnig was. Ie 
Iaat zag de oude keizer ha
ve listige handelde m, 
toen hij dezelve vnl&é ver
ijdelen was gift, door hare 
hand gemengd, hem reeds 
voorgekomen. De dood aes 
keizers baarde opzien, men 
bestormde het paleis* en ve
le zochten BRITANNICUS, om 
hem op dén troon te verhet-
fen, dan de doorslepene A-
GRIPPINA had hem verborgen, 
eerst toen zij met haren zoon 
zelven in oneenigheid ge
raakte , liet zij hem weder 
ten voorschijn komen, e» 
bedreigde NERO , BRIT*&*• 
cus , Sien het volk betf* 
d e / i n zijne P ^ % £ 
troon te verheffen. ** 
zulke bedreigingen « V 

giftbeker drinken, en Jater 
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zijne moeder zelve van het 
leven berooven (Zie AGRIP-
PINA en NERO). '•?. 

BRITANNICUS (JOANNES) , 
Hoogleeraar der schoone let
teren te Palazzola, zijne 
geboortepleats , in het grond
gebied van Brescia, liet 
zeer geachte Aanteekenin-
gen na op JUVENAMS , PER
SEIJS, O.VIDIUS enz. Hij o-
verleed in 1520. 

BRITO (BERNARDUS DE) , 
een Cistercienser monnik, 
geschiedschrijver van hetko^ 
ningqjk Portugal, werd in 
1569 in de stad Almeida 
geboren. Hij werd naar J-
talië gezonden , om er zijne 
studiën te volbrengen. In 
Portugal teruggekeerd, on
derwees hij de wijsbegeer
te en de godgeleerdheid in 
zijn klooster, en beoefende 
bijzonder de geschiedenis. 
Hij overleed iu J.6J.7, Men 
heeft van hem: 1_.° Monar-
c/da lusitana•, 8 dl.ninfol., 
Lissabon, 1 5 9 7 - ^ - 1 6 8 3 , 
Dit is eene Geschiedenis 
van Portugal, die zeer hoog 
opklimt. Hoewel door ver
schillende handen, is dezel
ve echter met sierlijkheid ge
schreven. De vaders ANTQ-
NIÜS en FRANCICÜS BRANDA-
MO , zijne medebroeders heb
ben dezelve tot 1325 voort
gezet ; eindelijk is dezelve 
vervolgd, door Pater; RAPHA-

'éh DE JESU, tot het jaar 
1356» BBWO is ülechts de 

schrijver der beide eerste 
deelen. —- 2.° Lofreden/der 
koningen van Portugal met 
derzeher afbeeldingen, 1606 
in 4, t0 •— 3.° Iironijk der 
Cistercienser orde, Lissa
bon 1602, in fol. — 4.° Oude 
Aardrijkskunde van Portu
gal. — 5.° Querra brasiliea , 
Lissabonj, 1602,. in fol. —-
Men moet hem niet verwar
ren met DIEGO DE BRITO , 
mede te Almeida geboren, 
van wien er een vyerk be
staat getiteld: Compientaria 
in rub. et litul. De loca-
to et conducto; De envphy-
leusi tractatus, Lissabon, 
1619, in fol., nog met Pa
ter JOANNES DE BRITTO , een 
Jesuit, in Indië om het ge
loof ter dood gebragt, en 
wiens Leven door Pater DE 
BEAUVAIS beschreven is „Pa
rij's, 1746, in 12.H10. ." 

- BRIXIUS. — Zie BRIE 
(HJSRMANÜS DE). 

BRIZARD (GABniëi.), advo-
kaat, en eerste schrijver bij 
de kanselarij van den Hei
ligen Geest, onderscheidde 
zich door zijnen roem in de 
letteren; verpligt om zuinig 
té leven, had hij een paars 
kleed als hetminst-kostbare 
gekozen, hetwelk hem dep 
Abt deed-noemen, een' ti
te l , dien hij niet weigerde, 
en dien hij' zelfs Somtijds 
in zijne werken heeft aan
genomen. Men heeft van 
hem een vrij gqoofc aantal 

4 • . 
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werken: 1.° Eloge de CaAB-
X.ES V., Hoi de Ffance 
{Lofrede van ÉAREL V., 
Koningvan Frankrijk) 11'68, 
in S.vo Deze rede dong bij 
de Akadèinie met die van 
5DA HAKPE, welke bekroond 
werd, om den prijs. — 2°. 
Histoire gènèalogique de la 
maison de, BEAVMONT en 
Dauphiné, avec les pièces 
justificatives (Genealogische 
geschiedenis van het huis van 
BE&ÜMOXT . in Dauphiné, 
Mei de bewijsstukken), Dit 
werk werd op de drukkerij 
van het kabinet des konings 
gedrukt, in 2 dl." in fol. 4 
op kosten van den Heer 
COHRISTOOTORUS DE BEAU-
MONT, Aartsbisschop van 
Partj's, en door 'hem aan 
de vorstelijke huizen van 
Furopa gezonden; D'HOMEB 
BE SERIGM spreekt met zeer 
veel lof Tan hetzelve. — 
3.° Fragment van -Xetfo--
•JPM'ON', onlangs door eenen 
Fngelschman in de bouw
vallen van Palmyre gevon
den, uit het Griekscli in 
hetFranscfi vertaald, Parijs 
1783 , in 24.mo Dit is ee-
öe vrij vernuftige zinspeling 
op de Amerikaansche om
wenteling. — é.° De Va-
moiir de ffjsmr IV. ponr 
les .lettres {Over de zucht 
van Hm'VMlM IV. voor de 
hltèren), Parijs," 1785 ••— 
1786, ïn Ï8.mo'— g4°

 :J^loge 
-Mstorique de VaUè de~MU-
0Y {Geschiedkundige lof 
r&mmn den abt de MASLX), 

.Pwflfl 1787» in 8.vo Eene 

rede door de Akademiè van 
schoone letteren bekroond, 
men vindt dezelve aan het 
hoofd der werken van MA-
BIT. — 6.-° Du masmre de 
la Saint-Barihélemy, et de 
Vinjiuence des étrangers u 
France durant fa ligue; 
etc., (Over den moord van 
den Bariholomeus « nacht, 
en over den invloed der 
vreemdelingen in Frankrijk 
gedurende de ligue: enz.) 
Parijs 1790, 2 dl.n in W« 
De schrijver heeft ten doel 
om in dit werk te bewijzen, 
dat de vërwijtingen', welke 
men ten - opsigte van dien 
moord aan Frankrijk heeft 
gedaan, niet geheel op het
zelve nedervallen, maat 
grootendeels aan de vreem
delingen moet worden toe
geschreven, wier invloed xa 
Frankrijk toenmaals 'zoo 
groot was. — T.° Discour? 
históriqw èur Ie caractere 
et la poïMqUe de LovIS 
XI. (Geschiedkundige ver
handeling over het karakter-
en de staatkunde van 10" 
nmvimXÏ.) BM*«U>heeK 

verscheidene andere werken 
geschreven, onder andere 
eene Geschiedenis der Fran-
schen, maar die onvolledig 
en in handschrift is geble
ven. Hij stond in zeer naau-
we betrekking met BUN ƒ s 
•SAWMOBB, dien hij t o t d * . 
uitvoerder van * 9 n e V jL 
sten wil benoemde. £ a . . 
den beginne de grondbegin
selen der omwenteling w» 
hebben aangenomen' ^S"1- ' 
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met groot leedwezen de bui
tensporigheden en misdaden 
welke men ter voltooi) ing 
van dezelve in het werk 
stelde, het verdriet over 
dezelve sleepte heni den 23 
Januarij 1793, twee dagen 
na den dood van den onge-
lukkigen LODEWIJK XVI., in 
het graf. 

BROBART (BONAVENTURA), 
een Jakobjjner der dertiende 
eeuw, heeft zijnen naam 
beroemd gemaakt door eene 
geleerde Beschrijving van 
het Heilige 'Land, in het 
Latijn, Keulen, 1724, in 
S.v0' LECLERC heeft dezelve 
herdrukt op het einde zijner 
nitgav© van den Onomasti
con door BONFRERIUS , Am
sterdam 1707, in fol. : 

BROCARD (JACOBÜS), inde 
16e eeuw te Venetië gebo
ren, omhelsde het Calvinis-
mus , trachtte te bewezen , 
dat de voornaamste gebeur
tenissen van gijnen tijd in 
de H. Schrift voorzegd, wa
ren , en maakte daaruit toe
passingen , op de koningin 
EMZABETH , op PHIMPICÜS l ï , 
en op den Prins van Oranje > 
•welke men opgeteekend vindt 
ïn het werk, dat ten titel 
voert: Mystica ei prophe-
tic'a interpretalione Gtene-
seos, Jjeijden, 1584,- in 
4. t0 . . . . " ' JjeviUciy in S.vo 
Maar deze 'vrijheid werd in 
1581 zelfs door de aanhan
gers 2|jfier sekte veroordeeld. ! 

•. v * •• y 

Hij zag zich vervolgens ver-
pligt om eerst zijn vader
land en daarna Frankrijk 
te verlaten, alwaar hij be
schuldigd werd, onlusten te 
verwekken, en begaf zich 
naar Neurenberg, alwaar hij 
overleed. BONGARS spreekt 
over hem. in zijne brieven. 

BROCSARIO (AKNOLDÜS W I L 
LEM DE), eenSpaanschboek
drukker , werd in 1494 te 
Alcala'de-IIenarès geboren, 
het is waarschijnlijk, dafi 
hij zich in zijne kunst reeds 
beroemd had gemaakt, toen 
hij door den Kardinaal Xi-
MB'NES- verkozen werd, om. 
dien beroemden Bijbel in 
vele talen (Polyglotte) te 
drukken, den eersten, die 
in de wereld in het licht is! 
verschenen, en welke ver
volgens, aan die van €fms-
TINUNI, JèANNES B R A C Q Ï M - . 
TBS , ' A l l U S MoNTANUS , ' R A Y -
MON»ï , LE ClIKVAMEB , B E R -
T E A M J W O Ü D K R , E t U S H m , - ' 

X-ER , ANDREAS DE LEON , X,E 
JAY, AVALTON en RICHAU» 
SIMON. tot voorbeeld verstrek
te. Om dit prachtige ge-
denkteeken der boekdruk* 
kunst tot stand te brengen, 
maakte de Kardinaal XIMB* 
NES bniteiigewone kosten» 
Hij kocht zeven Hebreeuw-
sche handschriften, die hem ; 
vier duizend gouden kroonett 
kostten, Paus LEO X. deel
de hem de Gfrieksche hand
schriften van het Vatihaan-
mede j en men begroot op 
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50,000 gouden kroönen, de 
uitgaven, welke de jaarwed
den der geleerden, de be
zoldigingen der afschrijvers, 
het aankoopen der hand
schriften , de reis- en druk
kosten te weeg bragten. De 
geleerden, welke „tot dit 
groote werk het hunne toe-
bragten, verdienen alhier 
genoemd te worden, zij wa
ren: DEMETRIUS DUCAS , A.N-
TONIUS DELEBRIXA, ÏACÖBUS 

I.OPEZ DE ZüNIGA, F E R D I -
JNAND- NlTNEZ BE GüSMAN , 
PAÜIiU» C O R O N E L , AWPBON-
SUS DE ZAMORA, en JOANNES 
VERGARA. De kardinaal ver
zuimde niets, om deze on
derneming met de grootste 
naauwkeurigheid ten uitvoer 
te dóen brengen. Zoo als 
men uit de voorrede ver
neemt, goot BROCARIO tot 
de uitvoering derzelve bij
zondere letters; om den druk 
aan de oude handschriften 
meer gelijkvormig te ma
ken nam hij van de Her 
breeuwsche letters dé pun
ten, en van de Gfrieksche, 
de punten en toonteekens 
weg. Er werd eene groote 
schranderheid vereischt, om 
een zoo schoon werk, in 
eene eeuw uittevoeren waarin 
de boekdrukkunst, nog op 
v«rre na niet tot die volko
menheid was gebragt, waar
in wij dezelve tegenwoordig 
aien; ook was het niet zon-̂  
? e t £ e d e n ' d a t mw aan het 
*}°of4 van het werk stelde, 
dat _het gedrukt was: In-
mstrta et solertia honora-

Mlis viri ARSOLDI Gvn-
! XJELMI DE BBOCAMIO, ank 
impressore magistri. De vier 
eerste deelen, welke het 
Oude Testament bevatten, 
werden in 1510 gedeukt, 
men ziet in dezelve den 
Hebreeuwschen, Chaldeeuw* 
gchen en Grieksohen tekst, 
en eene Latijnsche verta-

: ling. Het 5.e deel, dat het 
jaarmerk van 1514 draagt, 
bevat het Nieuwe Testament 
voor' de eerste maalfort 
Grieksch en in het katijn 
gedrukt. Het 6-e in 1515 
gedrukt bevat eene He-
breewwsche en Chaldeetttt' 
sefte> Woordenlijst. De Kar
dinaal XIMENES was reeds 
zeer bejaard, toen ditwerK 
begonnen werd; al wat hij 
verlangde, was zoo geiuK-
kig te zijn, er het emüe 
van te zien. Toen JomES 
BROGARÏO, de zoon van AR-
NOLDÜS, hem het laatste 
deel kwam aanbieden, J»« 
hij deoogenhenielwaaits » 

zeide: GraciastiQios'.P* me M dejado vida paraar 

el remate de majangrm 
de obre &»*• *9 &&» 
mij nog zoo lang * * g 
laten leven, om Mt •&» 
van een zoo groot werkje 
zien). Hii stierf kort daar 
n a 7 ' z S ' d o o d vertraagd 
de uitgave van den P ^ r 
Bijbel, dxe eindeïiji J ^ 
eene breve van 1 ^ * Q 
X . , van den 20 ^ J V ^ , 

dat dezelve »n J 5 ^ „> in het lichtW9*schenen, 
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toen ERASMÜS de derde uit
gave van zijn Nieuw- Tes
tament " in het Grieksch in 
het licht gaf. De Opper
priester bepaalde den prijs 
van den Polyglot-JBijbel in 
bladen op zes en een halven 
gouden Dukaat, hetwelk in 
de munt van dien tijd omtrent 
20 Nederlandsche Guldens 
uitmaakt. Daar dezelve thans 
zeer zeldzaam is geworden , 
zoo is de prijs aanmerkelijk, 
toegenomen. Het exemplaar, 
dat op de verkooping van Pr-
NEiiLi was , , is door den Heer 
MACCARTHY» den vader van 
MACCARTHY , tegenwoordig 
een Jesuit en beroemde re
denaar, voor 11,200 franken 
(ruim 5000 N. Guldens) ge
kocht. Op aanbeveling van 
den Kardinaal XÏMENES ver
kreeg BEOCAEIO , eéne jaar
wedde van de koningin Jo-
ANNA, bijgenaamd de Dwaze. 
Hij overleed te Alcala, in 
1533. Zijn stoon ^ÖANNBB 
volgde dezelfde loopbaan; er 
zijn van zijne pers een groot 
aantal Jtiatijnsche en Spaan-
sche schrijvers voortgeko
men, wellce uitgaven zeer 
gezocht worden, 

BROCCHI (JOZEF MARIA) , 
werd in 1687 te Florence 
geboren, en omhelsde den 
geestelijken staat, hij werd 
in 1716 met het prioorschap 
Van Saint'Marie aux Omes 
begunstigd. Hij was een be
kwaam theologant De aarts
bisschop van Florence, die 
«ijne talenten kende, besloot 

om van dezelve voor de op
voeding der jeugd, die zich . 
in zijn diocees tot den' dienst 
der kerk bestemde, gebruik 
te maken. In 1723 benoem
de hij BROCCHI, tot rector van 
zijn seminarie., Met zijne, 
godgeleerde kennissen paar
de BROCCHI vele andere kun
digheden. Hy was in de 
geschiedenis én letterkunde 
ervaren.. 'De geleerde maat
schappij , onder den naam 
van Colombaria bekend*, had 
hem onder hare leden.opge
nomen. Hij was ook Apos
tolisch Protonotaris. De vol
gende werken heeft hij in 
het latijn in het licht gege
ven: 1.° Algemeene grond', 
beginselen der zedeltfke god-
geleerdheid. — 2.° Verlian^ 
deling over de naaste gele* 
genheid tot zonde- 3.° In 
het Italiaansch, Instellingen 
van het seminarie van Flo
rence. — '4 . ° Levens der 
hHtigw, — 5.° Descrizio-
ne della provincia del Mu-
gello, con la carta geogra-
phica del medesimo ,* aggi-
untavi im antica cronica 
della nobile famiglia da-JLu-
ziano , illuslrata, con an
no lazioni, Florence,^ 1748, 
in4. t 0 Mugelloy een dal van 
het oude Êtrurie, was eer
tijds door deMugelljnen be
woond, die een gedeelte der 
Ligurische natie uitmaakten. 
In dat dal was het kasteel 
Luziano gelegen, dat door de 
laatste erfgename van- het 
oude huis der UBALDINI'S van 
Florence, aan BROCCHI.•***. 
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gemaakt. De kronijk, achter 
de beschrijving van MugeJ-
ïo geplaatst, is het werk 
van LORENZO DI LUZTAJJO, 
een' afstammeling der UBAL-
3DINI'S. Dezelve begint niet 
1366 en gaat tot 14ÜS , het 
tijdstip van den dood des 
schrijvers. BROCCHI heeft 
dezelve met amteeheningen 
verrijkt. Deze schrijver o-
verleéd in 1751. 

BEOCKES (BARTHOLD HEN
DRIK) , in 1680 te Hamburg 
geboren, de zoon van eenen 
koopman, was een der ge-
achtste dichters van zijnen 
tijd. Na zijne studiën te 
Halle en verschillende rei
zen volbragt te hebben, 
werd hij in 1720 in het 
raadscollegie zijner vader
stad opgenomen, en tot ver
schillende gewigtige zen
dingen en bedieningen ge
bruikt. Hij maakte zich 
door éene bekwame waarne
ming derzelve zoo verdienste
lijk, datmen hem in 1735 , 
den belangrijken amtmans -
post te Ritzebüttel voor 6 
jaren aanbood. In Hamburg 
teruggekeerd werd hij bevel
hebber van de hurgermagt; 
voorzitter der school-com
missie, keizerlijke Palts
graaf enz. en overleed aldaar 
in 1747. Zijne Irdisches Ver-
gniigen in Gott ( Aarctsc/i 
genoegen in God), eene ver
zameling van godsdienstige 
natuurbeschouwingen, in ve-
lezelfstandige gedichten , is 
zijn voornaamste werk, Ham

burg 1721 — 1748, O Al». 
In deze gedichten openbaart 
zich een vroom en dankbaar 
gevoel, waarmede hij alles 
beschouwt, bewondert en ge
niet , waarmede de aarde door 
God versierd is. Hij bezat 
het vermogen, om veel en 
snel te dichten. Zijne schil
deringen gaan dikwerf tot 
beuzelingen over, en bepa
len zich tot dingen, die geen 
dichterlijk koloriet willen 
aannemen, van daar de dik
werf wanstallige klem-ver
menging en de vermoeijende 
herhalingen. Hij boert veel 
met zijne taal, die intus-
schen ook eenen schat van 
fijn geschakeerde uitdruk
kingen, en welluidende schil
derachtige toonen bevat, 
waarvan zelfs GESZSEB en 
WIELAND zich niet schaam
den gebruik te msken. 

BROÖKMMN (K-WEI- FIUK-
CISCUS), een tooneelspeler in 
1745, tsGriitiinBUèrmr' 
Ren geloven, verliet zijnen 
leermeester en begaf zien on
der rondzwervende toneel
spelers , en huwde zelfs met 
de dochter der Directrice 
van een zoodanig gezelschap» 
Hij speelde daarop eeMge 
kleine* rollen te Wee*** 
(1765), en kwam vandaar 
in 1763 bij'het gezelschap 
van Kirnz in Wurzburg,,W 
dat hij in 'lm naar &» 

hij znn talent onaer « _ 
A omwikkelde, m«W 
xom verwierf, d* he» on-
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der DuitschUnd's eerste too-
neelspelers plaatste. Men 
vergeleek hem met GARRICK 
en LE KAÏN. In 1778 be-
trad hij in Berlijn, als lief
hebber het tooheel, en werd 
na de uitvoering der rol van 
HAIVILËT weder opgeroepen; 
eene eer, die vroeger nog 
aan geenen tooneelspeler in* 
Berly n was te beurt gevallen. 
Het opschrift van eenen bij 

. die- gelegenheid geslagen ge
denkpenning: P eragit tran-
quillapoiesias, quodpiolen-
4a nequitygeeft zijn rustig en 
krachtvol spel te kennen, in 
tegenoverstelling der ander
zins gebruikelijke overdre
venheid. BROCKMANN was een 
nadenkende kunstenaar, die 
door eene diepzinnige stu
die, door onvermoeide vlijt, 
door „navolging der ^groote' 
voorbeelden, welke hij voor 
zich had, zich de natuur
lijkheid en ongedwongenheid 
in het spel eigen maakte, 
welke het Hamburger too
neel, ten tijde van dengroo-
ten ÉCKHOP enScHRÖDER zoo 
voordeelig onderscheidden. 
'ïbzEF.IL beriep hém in 1777 
naar Weemn. Hier trad hij 
voor de eerste maal als Es-
SEX in de Gunst der vorsten 
op het tooneel. Maar juist 
zgn natuurlijk spel was oor
zaak dat hij in den beginne 
minder in het oog viel; Ook 
was zijne gezette ligchaams-
gestalte der uitvoexihg van 
sommige rollen nadefilig. Er 
werd dus eenigen tijd ver* 
eischt,. om' ziqlx aan 'hem: te 

gewennen; later werd hij de 
lieveling van het Weener— 
publiek, en. bleef zulks zoo 
lang als hij het tooneel be
trad. Moeijelijk is het, zij
ne voornaamste rollen aante-
voeren, wijl hij , even als 
GARRICK , het zeldzame ta
lent bezat, alle rollen, in 
blij- en treurspelen uitmun
tend uittevöeren. Zijn ge-
zigt, zijne gebaarden waren 
alles en geheel wat hij wil
de voorstellen. Geene rol 
was hem te moeijelijk; maar 
ook geene te klein en niets-
beduidend. Natuur onwaar
heid waren zijn doel; om' 
deze reden was hij voorna
melijk groot in burgerlijke 
Drama's. . BROCKMANN over
leed te Weenen in 1812. 

BRODE AU (JULIANUS), ad-
vokaat bij het parlement van 
Parijs, was te Tours ge
boren. Men heeft van hem 
Aaniee keningen op de Be
sluiten van LouBT, — het 
Leven van KARJSZ, mr Mou-
LIN, en Commenlariè'n op 
de stadsregten van Parijs. 
1669, 2 dl,* in fol. Hij 
overleed in 1653. 

, BRODEAU ( JOANNES ) , JJa-
nonik van Tours zijne ge* 
boortestad, overleed aldaar in 
1563. SADOLET , BEMBO , JMU-
NUCIUS , DANES , en vele an
dere geleerden, bewezen hem 
hunne vriendschap en ach
ting. Zijn voornaamste werk 
is eene verzameling van aan
merkingen en verbeteringen 
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op vele plaatsen van oude 
schrijvers. Deze verzame
ling onder den titel van Mis-
cellanea, bekend, 1609, 2 
dl.n in 8.v0 komt in de schat
kamer van' GRUTTER voor. 
Met de beoefening der wis
kunde', vereenigde BRODEAU 
die der schoone letteren. 

BRODERICUS (STEPHANUS), 
een Slavoniër van oorsprong 
en Bisschop van Waizen, 
maakte aich zeer nuttig aan 
LODEWIJK I I . , Koning van 
Hongarije, die, te jong en 
te zwak om den Turken hei-
hoofd te bieden, welke zijn 
rijk met eenen inval bedreig
den, in gevaar was, zijn 
geheele land in de magt dier 
Barbaren te zien. BRODERI
CUS werd naar Rome gezon
den , om er de hulp te vra- ; 
gen , en te gelijk belast, om 
zich naar FRANCISCOS I . te 
begeven, toenmaals gevan
gen , om hem Van wege Lo-
DEvvmc II . te troosten, en . 
allé dienstbewijzen aan te . 
bieden, waartoe hij in staat 
zoude zijn. In zijn vader
land teruggekeerd, werd hij 
tot Kanselier benoemd, en 
bevond zich vervolgens met 
den koning, dien hij niet ver
liet, bij den slag van Mo/iatz, 
waarin die vorst sneuvelde. 
Na den dood van LODEWIJK 
II. volgde BRODERICUS dé 
partij van JOANNES ZAPOÏ. (zie 
dat artikel) en leende zijnen 
dienst aan deszelfs huldi-
gng- Hij overleed in 1540. 
*MJ was een Prelaat, die 

zich even zeer door zijnen 
geest en zijne kunde als dooi' 
de uitstekende bekwaamheid 
aanbeval, waardooï hij de 
belangen der vorsten wist 
overeen te brengen, en de
zelve tot eensgezindheid te 
bewegen. Men heeft van 
hem eene Geschiedenis,van 
den veldslag van MolatSy 
onder dezen titel. De chde 
LVDOVICI II. regis Hur/ga-
rios, waarin de voornaamste 
Hongaarsche adel sneu\e\4e. 
Achter de geschiedenis va» 
BONFINIUS, heeft SAÜIBTJC de
zelve geheel in het lichtge-
geven, 'Fmtokfort,• 10. > 
Hanover, 1606. Dezelve 
komt ook Voor in het twee
de deel van de verzameling 
der schrijvers van de -Ge
schiedenis, van DnitsohlanA 
van ScHARDiüs, Bazel11574-
Dë geleerden na dien W 
hebben over ftmBEBicusniet 
lof gesproken, en NxcoiUS 
OLAHÜS heeft z\jn graf met 

het volgende opschrift ver
sierd : 

Hic jacetjnclususgelida BRO
DERICUS in./urna, lfii,ra 

Cui.decus, e* «omen P^n r 

corona dedit. ia. 
Phasbus in ffithereo donec cw 
Dunt tenebras densas CV»11 

Semper erit Stephaw virn»» 
doctrihaperennia, • 

Sanotafides,prol)it8S»e^ 

*iï&^ *»*»"*" 
O f e & c l 3 r o » p a ^ f i Y i d i t 

houore*» 
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Illius ast cladem cernere non 
voluit! 

Bura nullam potuit nostris ad-
hibere medelam, 

Hisce malis subito migrat ad 
astra poli. 

BROEK (EMAS VAN DEN) een 
bloemenschilder, werd in 
Antwerpen geboren. Het 
verval van zijnen staat'ver-
jpligtte hem dié stad te ver
laten , en zich naar Amster
dam te begeven, alwaar' in 
het begin zijne zaken vrij 
wel gingen 5 maar daar hij 
zich door zijne trotschheid 
en zijne stijfhoofdigheid, de 
ongenade van een' der voor- -
naamstèn der stad op den 
hals haalde, die hem altijd 
begunstigd had, zoo sloeg 
hij daardoor zijn geluk den 
bodem in. Ofschoon hij voor 
het overige vry wel bloe
men, kruiden, hagedissen, 
slangen, ,en andere derge
lijke voorwerpen schilderde, 
zoo kan hij echter voor geen 
uitmuntend schilder door
gaan , wijl hij geene ver
scheidenheid in zijne wijze 
had; zoodat men kan zeggen, 
dat degene, die eene zijner 
schilderijen heeft gezien er 
honderd gezien heeft. 

BROEKELAAR (GERARDUS), 
te Am/tem geboren, was 
Pastoor te '* ÏÏertógenhosch, 
en wordt door VALÈRIUS AN-
DREAS, om zjjne grondige 
kennis in de Latijnsche 
Grieksche en Hebreeuwsche 
talen, en vooral om zijnen 
onvermoeiden ijver voor het 
Catholijke geloof» voor liet-» 

welke hij zelfs, tijdens de . 
zoogenaamde hervorming 
smaad en vervolging moest 
ondergaan, grootelijks ge
prezen. De menigvuldige 
schriften, door BROEKEI<AA.R 
ter verdediging van de leer 
der Kerk geschreven, zijn 
bij gemelden V. ANDREAS 
opgeteekend. 

BROEKHUIZEN ( JOANNES 
VAN) , in het Latijn JANUS 
BROUKHUSÏÜS, den 20 No
vember 1649 te Amsterdam, 
geborep. Zijn vader was al
daar een hoedestoffeerderen 
naderhand klerk ter secre
tarie ter zelfde stede. J O 
ANNES genoot in, zijne jeugd 
het onderwijs in degeleerde 
talen van den toenmaligen 
Rector der Latijnsche school. 
ADRIANUS JUMÜS. Reeds toeiï 
openbaar.de zich in hem eene 
ongemeene zucht voor de 
dichtkunde der Latijnen. 
Mm verhsialt van hem, dat 
hij meer dan vijftig Latijn
sche verzen, wanneer hij 
dezelve slechts eens gehoord 
of gelezen had, van buiten 
kon, doch dat hij daarente
gen de regels der Logica 
niet in zijn geheugen kon 
prenten. Na éenïgen tijd bjij 
eenen apotheker gewoond te 
hebben, werd hij de werk
zaamheden van dat beroep 
zoo geheel en al moede, dat 
hij den krijgsdienst verkoos, 
waarin hij spoedig tot vaan
drig verheven werd. Schoon 
hij den dienst getrouwelijk 
waatnam, verzuimde bij ecV 

http://openbaar.de
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ter zijne gelief koosde letter
oefeningen n ie t , ook was de 
Latijnsche dichter PROPER-
TIÜS zyn gestadige jnedege-
zel. I n 1674 moest BROEK
HUIZEN benevens anderen, 
onder den beroemden zee
held M. DE RUITER , op het 
schip Jupiter, door kapi
tein WILLEM VAN EERRIJK 
gevoerd, eenen zeetogt mede 

, maken, op welken hij langs 
de Amerikaansche. zeeën, 
vele eilanden en volken be
zocht, terwijl hij te midden 
van stormen en on weder s , 
zijnen ledigen tijd aan de 
dichtkunde besteedde. Voor 
het eiland Dominica gean
ke rd , stak hij den 44.e Psalm 
van DAVID in een Latijnsch 
gewaad, en vervaardigde den 
zeezang CELADON of Verlan
gen naar /iet Vaderland. 
In den herfst des genoem
den jaars keerde hij naar 
het vaderland terug,* kwam 
na het sluiten van den^Nij-
nieëgscheri vrede, geduren
de den winter van 1678 te 
Vtreéht in bezetting, al
waar h i j , behalve met an
dere geleerden, ook met den 

. wereldberoemden JOANNES 
GEORCJIUS GrRiEviüs in ge-
meenzamen omgang geraak
te. Gedurende zijn verblijf, 
aldaar vertaalde hij eene Ver
handeling van den geleerden 
Jesuit R. RAPIN (zie dat ar
tikel) in welke HOMERUS en 
Vntoiuüs met elkander ver-

geleken worden, en gaf eene 
ideme verzameling van La- i 
tijnsche Gedichten in het I 

l i ch t , die door de kunstmin-
naars meCgeestdrift ontvan
gen werden. Naderhand werd 
hem het hopmanschap over 
eene krijgsbende in zijne ge
boortestad opgedragen, al
waar hij met lust en ijver 
zijne letteroefeningen ver
volgde, en in het jaar 1689) 
al de La'djnsche gedichten 
van SANNAKARIUS in het licht 
gaf; in 1696 eene vernieuw
de uitgave der werken van 
AONIÜS PALEARIUS bezorg
de , de overgeblevene wer
ken der Latijnsche dichters 
PROPERTIUS••' en , TIBULÜS, 
met zijne geleerde aanmer
kingen verrijkte, en rek 
zijner fraaijè dichtsfukken 
in het licht gaf. Ofschoon 
de dichtkunde de hoofdstó-
die van BROEKHUIZEN uit
maakte ,- verzuimde hij een* 
ter de letterkunde geSci l ie" 

. denis n ie t , en zijne nagela-
|. tene schriften getuigen van 

zijne ervarenheid indatvaK. 
Na den Rijsvvijkschen vrede 
zijn ontslag bekomen fcw* 
bènde, zonderde hij «ja 
van het stadsgewoel at, « 
bragf zijne dagen op hetiaw 

doo?, waar hij échter do* 
de geleerdsten z i J n e r

n
e T r 

niet vergeten werd. W"M» 
zijn g e s U g ietterblckken 
nam zijne gezondneid >-
tijd tot tijd af, tot da h j 
eindelijk den 15 Dece»** 
1707, te Amsterdam ojw 
leed. Zijn BfoffiJflkJg 
werd op z lne i ü * £ $ 5 £ 
begeerte, naar f "TV, „r. 
gevoerd, en 'm de fee* * 
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daar bijgezet, alwaar een 
sierlijk grafteeken , met een 
opschrift van den Hoogleer^ 
aar BURMAN, in het jaar 
1767, door den dijkgraaf van 
Amstelland, den heer ABRA
HAM CALKÓEN, opgerigt zij
ne gedachtenis vereeuwigt. 
Verscheidene malen werd hij 
geportretteerd ; op eene zij
ner afbeeldingen, door Lu-
BOJCF BAKHUIZEN (Zie BAK
HUIZEN) vervaardigd, schreef 
HERMAN ANGELKOT, kunst
broeder en boezemvriend van 
BROEKHUIZEN, deze regels,: 

LUDOW, gij toont hier aan den 
Hopman uw vermogen, 

Men jïiófc aijn' heldenmoed in 
't hart door't vier der oogen. 

Maar hoe dié moed in dat man
haftig wezen speelt 

Hoe kunstig gij' geweer, en 
helm en pluim vertfeeldt: 

APOJC moest met «ijn' geest u 
, van om hoog: bestralen 
Zoo gij den Dichter in BROEK

HUIZEN of woudt malen. 

BROGUE of BROGUO fvltc-
TOR MAÜRITS , Graaf DE) , 
uit eefte: oorspronkelijk Pier 
montesche familie gesproten, 
die sedert de 12.e eeuw be
roemd is geweest, diende 
met roem in al de oorlogen 
van LODEWIJK XIV., en ver
kreeg in 1724/'den maar-
schalks-staf van Frankrijk-
Hij overleed den 4 Augus
tus 1727, in den ouderdom 
van 80 jaren. 

BROGUE (FKANCISCUS MA-
RU DE), zoon van den voor
gaande , mede maarschalk 

V. DEEI., 

van Frankrijk, verdiende 
die eer door de schrander
heid en dapperheid, welke 
hy in Itahe m de veldtoff-
ten van 1733 en 1734 afn 
den dag legde. Het was in 
dit laatste jaar, dat hij den 
staf ontving. De koning ver
hief te zijnen gunste, de 
vrij heerlijkheid van Ferriè-
res in Normandijë, tot een 
hertogdom , onder den naam 
™ \ *'%Ue- Hij is den 20 
Mei 1745 overleden. 

BROGUE (VICTOR FRAN-
CISCUS Hertog van), oudste 
zoon van den voorgaande", 
maarschalk van Frankrijk, 
werd den 19 October 1718 
geboren. Frankrijk heeft 
in zjjne legerscharen weinig 
mannen gezien , die zich door. 
hun beleid en hunnen moed , 
zoo zeer als deze held on
derscheiden hebben; men 
kende hem in het begin en-
Éèl onder den naam van 
Graaf van BROGMë. In 1734 
tot kapitein der ruiterij be
noemd , streed hij te Parma 
en Guastalla; hij werd ge
kozen , om aan den koning 
het berigt te brengen der. 
overwinning van dezen laat-
sten slag. Zoowel om hoogst-
derzelver tevredenheid uitte-
drukken, als om zijne reeds 
bekende verdienste te beloo-
nen, benoemde hem Z. M. 
tot kolonel van het regiment 
van LUXEMBURG. Hij ver
volgde den veldtogt ymlta-

llttè't en begaf zich vervol-
Z 
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gens naar Bohème/ geza
menlijk met den Heer TOB 
CHEVERT , beklom hij Praag 
met stormladders, maakte 
Zich meester van de nieuwe 
poort * en deed zijne troepen 
de stad binnen trekken. In 
1742 werd hij tot régïments-
adjudant-generaal van heile
ger van Bohème verkozen. 
In den slag van Sahaï ver-
ïigtte hij wonderen van dap
perheid, doch had het on
geluk, dat zijn eene arm ge
broken we»d, Men zag hem 
na elkander zich onderschei
den in Beijerén, alwaar hij 
niajoor-generaal werd, in den 
Ojjper-Èlzas, alwaar hij on
der de bevelen van den maar
schalk DE COIGNY streed; en 
bij het leger van den Rijn 
i n . 1744 en 1745. In dat 
jaar tot veld-maarschalk be
noemd , -werd hij tevens her
tog van Brogllè, door den 
dood zijns vaders. In 1748, 
tocht hij te Roiaxicc en te 
Iiaufeld, en werd in het 
volgende jaar tot luitenant-
generaal benoemd. In 1757 
zag men hem bij den slag 
van Mastemback , én bij de 
inneming der steden Minden 
en Rethem. Den 5 Novem
ber was hij bij den slag van 
Rósbach tegenwoordig, en 
vereenigde sich vervolgens 
weder met het leger in het 
keurvorstendóm Hanover. 

I.} 5. JaI»warij 1758 maak-
t e "ij zich van Breinen mees-
tergden 7 April was hij te 
Keulen, diende in hoeda
nigheid van eersten luite

nant-generaal bij het léger 
van ÖOUBISE. Den 16 Juhj 
bezette hij Marburg en bak
te den 23 te SunderMnseti, 
een corps van 8000 man in 
de pan. De koning schonk 
hem vier stukken geschuts» 
in dien slag veroverd. Zij
ne onvermoeide werkzaam
heid bragt hem overal, waar 
het gevaar het dringendste 
was, én waar hij eene ge
legenheid kon vinden,'om 
zich te onderscheiden, UMI 
1 Januarij 1759 werd hij tot 
ridder der koninklijke or
ders, en den 16 December 
daaropvolgende tot maar
schalk van Frankrijk he-
noemd, na in hetzelfde jaar, 
den 13 April te Bergen M 
vijandelijke leger uit 40,0W 
man be'staande, W* eene 

magt van slechts 23,000 man 
teruggedreven, bfjj? 
genoodzaakt Casseljn Mm 
den te verlaten, Minden in
genomen , den generaal AW-
ÏROW gevangen genomen» 
twee vaandels, hetgeschuj, 
allerlei magazijnen veroyera, 
en den 1 Augustus by den 
slag van Minden,-den* 
togt van het Fransche l e g 
gedekt te hebben. HijJ»» 
pas 42jaren oud, toe» J J 
tot maarschalk van Frank 
ryk werd benoemd; na .«e 
maarschalk DE GASBW, ? _ 
in den ouderdom van, ƒ J 
ren tot die waard,ghe£f 

raakte, had men 
mand gezien, 
tot dien rang va 

die «oo 3onS 
xheven was 

S "«&>< - BMHB 
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ging voort met gedurende de 
veldtqgten van 1760 en 1761 
het bevel te voeren. In 1762 
werd hij , uit hoofde der ge
schillen , welke hij met den 
maarschalk DE SOUBISE had 
gehad, door den koning ver
bannen. Twee jaren daarna 
teruggeroepen -, verkreeg hij 
het algemeene bestuur van 
het oude Fransche gewest 
Messin. In 1789, werd hij 
minister van oorlog onder 
LODEWWK XVI. Hij had'een 
gedeelte van de rampen der 
omwenteling voorzien, en 
vruchtelooze raadgevingen 
aangewend, om dezelve voor-
tekomen. Een onvermijde
lijk lot sleepte Frankrijk in 
deszelfs ondergang. Genood
zaakt j om naar vreemden' 
bodem te wijken, begaf hij 
zich naar Luxemburg, al
waar hij door den maarschalk 
BENDER met buitengewone 
eerbewijzen werd aatv«og*»u 
Keizer JOZEF keurde dezen 
luisterrijken ontvangst niet 
alleen goed, maar voegde er 
daarenboven nog devleijend-
ste bewijzen van achting en 
eerbied bij. Gedurende de 
omwenteling stelde zich de 
maarschalk DE BROGUE aan 
het hoofd van een corps uit-̂  
gewekenen, en drong tot in 
Champagne door. Daar zijne 
pogingen vruchteloos waren 
geweest, ging hij in de a£ 
zondering leven, zuchttende 
over het lot van zijn vader
land, en wenschen hemel
waarts zendende voordes-

. . . - • • • ' . - Z 

zelfs geluk. Hij overleed te 
Munster m 18(J4, in den 
ouderdom van86 jaren. Men 
vindt in de Geschiedkundi
ge Gedenkschriften van den 
zevenjarigen oorlog, door den 
Heer BOUVET, een verhaal, 
zijner veldtogten inDuUsck-
land/ uit zijne eigene pa
pieren ontleend. 

' • • • • • ' ' • 

BROGUE (CLAÜDIUS V VXC-
TOR Prins DE) , zoon van 
VICTOR FRANCISCUS, maar
schalk van Frankrijk, werd 
in 1757 geboren. De adel 
.van Colmar en Sc/ielesïadl, 
zond hem in 1789, tot de 
staten-generaal. Zonder twij
fel door verkeerde raadge
vingen verleid, of door de 
schitterende begoocheling 
verbijsterd, van eene voor 
de monarchie gunstige ver
andering, stemde .hij altijd 
met den burgerstand. Toen 
-wen de wet tegen de uitge
wekenen voordroeg, verzocht 
hij om een uitstel van der-
zelver uitvoering ten gunste 
van zijnen vader, van vvien 
hi j , in' tranen smeltende, 
verscheidene daden voor
droeg, welke de maarschalk 
door eenen brief, welkehhij 
in het licht gaf, meende te 
moeten logenstraffen» Deze 
omstandigheid maakte in dien 
tijd -veel gerucht. De ge
voelens, welke hij verdedigd 
had, verwierven hem het ver
trouwen der partij, welke 
toenmaals zegevierde. Hi; 
werd in hoedanigheid van 
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veld-maarschalk naar het le
ger van den Rijn gezonden; 
maar daar hij de besluiten 
van den 10 Augustus, die 
den koning suspendeerden 
niet had willen onderteeke
nen, zoo trok men hem zij
ne volmagt in. Hij ging 
Bowhonne-les-Bains bewo
nen , van waar hij aan den 
president der ' conventie 
schreef, om hem de verkla
ring zijner vaderlandsliefde 
afteleggen. JBij zijne terug-
tom^t te'Parijs , verscheen 
hij voor de balie aan het 
hoofd eens gezantschaps van 
eene afdeeling der Invaliden. 
Maar zijn ondergang was ge-
zworen; een naam gelijk de 
zijne moest niet straffeloos 
de stormen eener omwente
ling doorworstelen, die al
les tofc zelfs de herinnerin
gen wilde inzwelgen: de 
Prins DE BROGUE werd aan
gehouden, en voor de revo-
lutionnaire regtbanfc gevoerd, 
die hem den 27 Junij 1794, 
ter dood veroordeelde; hij 
was alstoen pas 37 jaren oud'. 
Men heeft van hem eene 
Mêmoire> pour la défense des 
ifrontières de la Sarre et dn 
Rhiiiy (Verhandeling ter 
verdediging der grenzen van 
de Sarre en den Rijn), wel
ke hij aan de wetgevende 
vergadering aanbood. — Zijn 
broeder de prins van REVEÏ. , 
volgde den maarschalk in 
zyne ballingschap, en over-
Jeed in Buitschland, in den 
ouderdom van 30 jaren. 

I 

BROGLIE (KAREÏ, FRANCIS-
Cvs Graaf DE), broeder van 
den maarschalk hertog DE 
BROGUE , werd den 20 Au
gustus 171.9 geboren. Zijne 
geboorte bragt hem totgroo-
te staatsambten; naauwelijks 
33 jaren bereikt hebbende, 
werd hij tot afgezant van 
Frankrijk, bij den keurvorst 
van Saksen, koning van Po
len, benoemd. Dé koning 
vereerde hem toet buitenge
wone volmagt, hij correspon
deerde regtstreeksmet hem! 
het vertrouwen, dat hij hem 
bewees, was onbegrensd. Het 
Saksische huis, op eene ver
ontrustende wijze door Rus
land bedreigd, Vertrouwde 
zijne belangen aan den graaf 
DE BROGLIE toe, die hetzel
ve volmaakt wel bij zijnen 
meester diende. De afge
zant verbondf zich eene me
nigte moedige en door hun
ne talenten begaafde mannen, 
vertrouwde al de bedienin
gen der republiek aan ge
trouwe en der zaak toege
dane burgers, en binnen A 
jaren gelukte het hem, de 
verdoofde hoop van Polen op 
te wekken, dat een voorspoe
diger lot scheen te gemot* 
te gaan, en die vastigheid 
aan te nemen, waarnaar het 
vruchteloos zoo lang.gpnaaff 
had. Maar. het Franscheiio* 
ondersteunde niet altijd 
pogingen van den graf »J 
BROGUE; de kuiperijen .en 
de afgunst mengden BV MC* 
toede* de afga*»* w» d «** 
Wggeroepen en al zijne po-
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gingen verijdeld. In Frank
rijk teruggekeerd, begaf hij 
zich naar ket reserve-corps, 
waarover zijn broeder bij het 
leger in Duitschland het be
vel voerde; een even zoo 
dapper krijgsman als een goe
de diplomaat zijnde, maakte 
hij zich meester van de stad 
Hall, en was bij,den slag 
van Minden tegenwoordig, 
alwaar de wonderen van dap
perheid van den hertog DE 
.BROGUE', niet beletten, dat 
hij opgemerkt werd. In 1760 
tot luitenant - generaal be* 
noemd, onderscheidde hij zich 
door de verdediging van Cas-
sel> en verliet enkel het le
ger bij het einde van den 
oorlog, om te Parijs het 
vertrouwen van zijnen vorst 
te gaan genieten, die hem 
tot hoofd van zijn geheim 
ministerie benoemde, het
welk ten doel had, om in regt-
streeksche betrekking met 
hem te zijn, hem iplaimeni 
voortestellen, en hem met 
den staat van verschillende 
Europesche kabinetten be
kend te maken. De graaf 
DE BROGUE gaf den koning 
verscheidene wijze raadge
vingen , doch die niet ge
volgd werden, wijl dezelve 
de plannen van een in dien 
tijd alvermogend ministerie 
tegenwerkten , van een mi
nisterie , dat van de zwak
heid der vorsten gebruik 
maakte j om hem zaketf te 
doen aannemen, die het meest 
met zijne wijze van zien en 

denken streden. Ondanks 
het groote vertrouwen, dat 
hij altijd aan den graaf DE 
BROGUE had getoond, werd 
hij echter door LODEWIJK XV. 
die door zijne vijanden voor
ingenomen was, gebannen, 
maar ging zelfs uit de bal
lingschap werwaarts hij hem 
gezonden had, voort, zijne 
briefwisseling met hem te 
onderhouden. Eenigen tijd 
daarna teruggeroepen, bragfc 
de graaf DE BROGUE op eene 
krachtdadige wijze tot den 
val van den hertog van CHÖÏ-
SEÜL toe. Hij overleed in-
1781 in eene soort van ver
getelheid. Men heeft de 
verschillende papieren der 
geheime briefwisseling, wel
ke hij gedurende 17 jaren 
met den koning voerde, bij
eenverzameld. Dezelve bie
den belangrijke onderwerpen 
aan , en* kunnen veel licht 
verspreiden over den staat 

i &*v Europesche kabinetten, 
gedurende de regering van 
LODEWIJK XV. RHULIÈRE 
heeft een afbeeldsel van den 
graaf DE BROGUE , geduren
de zijn verblijf te Warschau 
ontworpen, hetwelk dienen 
kan, om datgene te doen 
kennen, wat hij in de an
dere omstandigheden zijns 
levens is geweest. » Gedu
rende zijn verblijf te War
schau zegt hij, ontwikkelde 
hij datgene, wat hij in het 
vervolg was, een ijverige en 
getrouwe vriend en bescher
mer, een onverzoenlijke en 
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hardnekkige vijand, zonder 
ophouden en zonder stilstand 
aan de woede van zijnen haat 
overgeven; vol geestdrift voor 
den roem van den Franschen 
naam; noch de pracht, noch 
de verwijfdheid, noch de uit-
spanningen des geestes ken
nende; in zijne langdurige 
en ondoordringbare intrigués, 
tot dé diepste geheimhou
ding in staat, maar zonder 
geveïnsdheid in <le maat
schappij , enz. 

BROGUE (MAUEITS JOAN» 
«Es MAGDALENA D E ) , Bis» 
schop vah Oeiid en Prins 
Van het Heilige Roomsche 
rijk werd den 5 September 
1766 op het kasteel van Brog
ue geboren. Hij was de 
zoon van den Maarschalk, 
Hertog van BrogUe, die zich 
evenzeer door zijne krijgs» 
talenten als door zijne ver
kleefdheid aan de monarchie 
onderscheidde. Hij was ook 
de volle neef van< den her* 
tog DE BROGUE, pair van 
Jfrankryk, bij besluit van 
den koning der Franschen 
LoDEWnir Pinupptrs I. van 
12 Augustus 1830', tot mi
nister-secretaris van staat bij 
het Dep.t van het openbaar 
onderwijs en de eerediens
ten, en tot voorzitter van 
den staaêsraad benoemd* Tot 
den geestelijken staat be
stemd , volgde Prins MAÏT-
RWS do studiën in het Se
minarie vmSaini-Sulpicei 
maar de omwenteling kwam 
Si cm m dezelve storen, en 

hij week met zijnen vader 
ui t , dié zich naar Berlijn, 
begaf. De Maarschalk werd 
door Koning FREDERUC WIL
LEM op eene gunstige wijze 
onthaald, die aan zijnen-
zoon den Prins MAURITS een 
proostschap,bij het kapittel 
van Posen in Oud-Polen, 
verleende. Met de gunst des 
vorsten vereex-d, zou hij zelfs 
eenen bisschóppelijken stoel 
hebben bekomen, maar bij 
verkoos in 1S03 naar Prank-
rpli terug te keeren. Be 
Abt DE BROGUE, in Parijs 
aangekomen, deed eenige po
gingen om bosschen terug te 
bekomen, welke aan zijne 
familie toebehoorden en niet 
verkocht waren , en'door de
zen stap werd zijne tegen
woordigheid in de hoofdstad 
bekend. Omtrent dien tijd 
was BONAPARTE Keizer ge
worden, en, een kind der 
omwenteling zijnde, zocht 
hij , om bij zijnen persoon 
juist die beroemde 'hamen te 
nebben, welke de omwente
ling verbannen had. Daar 

hij van DE BROGUE had hoo-
ren spreken, zoo beriep hij 
hem aan zijn hof en benoem
de hem tot zijnen aalmoeze
nier. Om die gunst te ont
wijken haalde DE BROGUE 
te'vergeefs zijne zwakke ge
zondheid aan; hij zich 
verpligt deïi aangeboden pos' 
aan te'nemen. In 18°5„.? 
het Bisdom Accjui in V**' 
mout benoemd, werd i"J i n 

1807 naar dat van Oend ver
plaatst. Terw/;jI"Üdeneei" 
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sten dezer stoelen bekleed-* 
de, vaardigde hij bij gele
genheid van den slag van 
Austerlitz, een mandement 
u i t , waarin hij , door het 
gebruik van den dag mede-
gesleept , aan BONAPARTE lof 
toezwaaide. Het schijt ech
t e r , dat de Bisschop van 
Gend in het vervolg die lof
spraken matigde; hetwelk 
eene soort van ontevreden
heid'tusschen BONAPARTE en 
dien prelaat te weeg bragt. 
Intusschen had zich de Heer 
BB BROGME door zijne kan-
selwelsprekendheid,, door de 
gestrengheid zijner zeden en 
zijne weldadigheid, den eer
bied en de liefde zijner dio-, 
cesanen verworven, en dit 
scheen in de oogen van BO
NAPARTE eene misdaad te 
zijn. Hij had het echter 
minder op den Bisschop , dan 
op deszelfs Groot - Vikaiis , 
den Heer I.E STJRRE gemunt. 
In eenen brief van den 10 
April 1809, zeide de mi
nister van eerdienst, dat 
NAPOLEON ontevreden was, 
over den, geringen eerbied, 
welkende Meer DEBROGLIE 
voor zijnen persoon aan den 
dag legde. Hij voegde er 
vervolgens bij , dat de geest 
zijner geestelijkheid slecht 
werd, en dat de Bisschop 
Je veel vertrouwen schonk , 
(ian den Heer X,E SVJIBE, 
.die niet zeer geschikt was, 
om de geesten met het gou
vernement te verzoenen. Bij 
dezelfde gelegenheid ontving 

de Heer MT SUKRE bevel om 
Gend te verlaten en zich. 
naar Parys te begeven. D E 
B R O G U E , die zeer aan hem 
verknocht was , maakte die 
reis met hem, doch hij stel
de vruchtelooze pogingen in 
het werk , om zijnen Groot-
Vikaris bij zich te behou
den. Hij zag zich genood
zaakt , zonder den Heer LE 
SURRE naar zijn diocees te
rug te keeren. .Nadat B O 
NAPARTE sich in 1810 van de 
kerkelijke staten had mees
ter gemaakt, zond hij aan 
den' Gréndschen Bisschop het 
kruis van het Legioen van 
eer. We l verre , dat de P r e 
laat , om die gunst zou heb
ben verzocht, sloeg hij dezel
ve integendeel regtstreeks 
yan de hand. Hij hield zich in 
geweten verplïgt, eenen eed 
te moeten weigeren , die hem, 
yerpligtte de onschendbaar
heid des rijks te handhaven, 

I QP den oogenblik zelfs , dat 
de staten van den heiligen 
Stoel, door de Franschen 
overweldigd, er een gedeelte 
van uitmaakten. Hij gaf in 
eene zeer gematigde memo
rie , den minister van eer-
dienst de redenen zijner wei-., 
gering op. Daarmede nog 
niet te vreden, kwam hij te 
Parijs , bood zich aan ten 
gehoore van NAPOLEON , die 
hem met verwijtingen over
laadde. De Prelaat beant
woordde dezelve met gela
tenheid > doch fermiteit j en 
op eene het karakter , waar-

Z - 4 . , 
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mede hij bekleed was, waar
dige wijze. Den 9 Julij 
1811 toonde hij dezelfde 
standvastigheid in het Na
tionale Concilie. Men weet, 
dat die Kerkvergadering was 
belegd, om in het middel te 
voorzien, Bisschoppen te in
stitueren , zonder de tus-
schenkomst des Pauses te 
behoeven. Den volgenden 
dag werd de Prelaat met de 
Bisschoppen van Doornik en 
Troyes aangehouden enin den 
slottoren van Vineennes op
gesloten. Middelerwijl ver
zegelde men de goederenen 
papieren, welke zich. in het 
Bisschoppelijk paleis van 
Gend bevonden , en oefende 
in dat diocees duizende kne-
velarijen wit. De gevangen-
Schap van den Heer DE BRO
GUE duurde vier en eene hal
ve maand, toen men hem 
den afstand van zijn Bisdom 
kwam vragen. Hij stemde 
er in toe en beloofde zelfs 
zich met het bestuur van 
hetzelve niet in te zullen la
ten. Naar JBeaune verban
nen, werd hij kort daarna 
beschuldigd van betrekkingen 
met de geestelijkheid van 
Gend te onderhouden. Men 
vervoerde hem naar het ei
land St Margiierite, in de 
Middellandse/ie zee tót het 
FranscheDep.t^ Var behoo-
rende, en in 1813 benoemde 
men eenen nieuwen Bisschop 
voor den stoel van Gend. Op 
nieuw aangespoord, deed 
DE WROQMB;, door eene akte 
gedagteekend uit Dijon den 

8 Julij, op nieuw afstand 
van dat Diocees, in welke 
akte hij echter de volmagten 
aan zijne Groot-vikarissen 
verleend , niet introk. De
ze achterhouding bragt nieu
we knevelarijen, tegen de 
Gfendsche geestelijkheid te 
weeg; dezelve hielden ech
ter bij de gebeurtenissen van 
1814 en den val van NAPO
LEON op. De afstand van den 
Heer DE BRQULIE werd als-
toen als van geener waarde, 
en door geweld afgeperst, 
beschouwd, en de prelaat 
keerde den 24 Mei naar 
Gend terug, alwaar hij on
der het levendigste vreug-
de-géjuich ontvangen werd. 
Hij betuigde voor zijn kapit-, 
tel het leedwezen, dat hij 
gevoelde, voor den storm te 
zijn geweken, door twee
malen zijnen afstand te on
derteekenen , maar andere 
niet minder hevige stormen 
waqhtten hem nog. In de 
nieuwe staatkundige weeg
schaal van Europa, veree-
nigden de. Verbondene Mo
gendheden België met Hol' 
land, tot een enkel koning
rijk, waarover zij eenen 
Protestantschen Vorst Prins 
WILLEM van Oranje stel-. 
den, dien DE BRQGLIE te 
Éerlijn reeds had leeren 
kennen. De nieuwen Vors* 
wilde aan zijne staten een® 
Constitutie geven, en ver
klaarde eene Godsdiens»ge 
verdraagzaamheid die des te 
noodzakelijker i s , *ar «e 
Beïgm denCathoIykengods-
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dienst belijden, en de Noord- ij 
Nederlanders grootendeels 
het Calvinismus zijn toege
daan. In hoedanigheid van 
Bisschop van Qend, moest 
DE BROGUE dus ook den eed 
aan den koning der Neder
landen afleggen. Die Vorst 
had hem beloofd de Catho-
Jijken te zullen begunstigen, 
maar de ontwerpen eëner 
Constitutie bekommerden het 
geweten van dèh prelaat. 
In geschriften, die achter
eenvolgend in het licht ver
schenen , bepleitte hif besten-
diglijk de zaak der Cathö-
lijken , zoo als ineen Adres 
aan den Koning, den 28 
Julij 1815, onderteekend dooi
de Bisschoppen van Gend, 
Doornik en Namen en de 
Groot- Vikarissen van Meche-
len en Luik, eene Instruc-
tion pastorale (Stérderlijke 
onderrigting) van den 2 Au
gustus van hetzelfde jaar ; en 
eindelijk Jugement dootri-
nal des évêques des Pays-
Bas {Oordeel op de leer der 
Kerk gegrond^an de Neder-
landsche Bisschoppen) ten 
opzigte van den voorschre
ven eed. Vervolgens nam 
de Heer DE BRÖGME , even 
gelijk de Fransche Geeste* 
lijken, zulks in gewigtige 
gelegenheden, en vooral in 
1790 en 1791 ten tijde van 
den burgereed gedaan had
den, in de laatste plaats 
zijne toevlugt tot Rome. 
Dadelijk werd door Pies VIL 
eene Congregatie van Kar-
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dinalen belegd, die na een 
rijp overleg van vijf niaan--
den, eenpariglijk de billijk
heid der vertoogen van de 
Belgische Bisschoppen en 
Groot* Vikarissen erkende. 
Reeds had de Opperpriester, 
den 1 Mei aan den Bisschop 
van Gend eene Breve ge
zonden , betrekkelijk de stuk
ken , welke aan het onder
zoek der Congregatie wa
ren onderworpen-, en waarin 
Z. EU z ë i d e : . . . . . Wij ge-
looven niet, dat /iet noo-
dig zal zijn, U, zoo mitt 
als de overige Bisschoppen 
en Ordinarissen uwer ge~ 
westen, aan de pligten te 
herinneren, welke u de her
derlijke bedieningen in der
gelijke omstandigheden voor-* 
schrijven, want wij zien 
duidelijk met welken ijver, 
gij voor de belangen van 
God en zijne kerk waakt-
Volgens de besluiten der 
Kswdinalen, liot de P a u s , 
den 16 Mei 1816, aan den 
Nederlandschen Minister te 
Rome, eene officiële nota 
geworden, waarin Z . H . h e m 
meldde, dat de nieuwe grond
wet dwalingen behelsde, die 
met den Catholijken Gods
dienst strijdig würen, dat 
de tegenstand der Bis-r 
sclioppeit billijker wijze niet 
kon gelaakt worden, en dat 
men geene eeden kon. vorde
ren, die met het geweten 
streden. De reclamatiën van 
DE BROGUE waren gegrond 
op datgene, wat hij zelf in 
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Jbet Adres aan den Koning, 
en in de beide andere ge
noemde geschriften ontwik
kelt. . . . . » Zweren, zeide 
hij, van een e wet, die aan 
den Vorst, en aan eenen 
Vorst, die onzen heiligen 
Godsdienst niet belijdt, het 
regfc over het openbaar on
derwijs , over de hoogere, 
middelbare en lagere scho
len toekent, te zullen na
komen en handhaven, is het 
openbaar onderwijs in aldes-
xelfs takken aan zijn wel
gevallen, overgeven; is de 
dierbaarste belangen de? Ca-
tholijke kerk verraden." —̂ 
Bij deze geschillen tusschen 
DE BROGLIE en het Gouver-
ment voegden er zich nog 
andere, die uit de weige
ring des Bisschops voort
sproten, om openbare gebe-
'den voor den Koning te doen, 
maar eene Breve des Pau-
ses magtigde DE BEQGUE } 
om dezelve voorteschryven. 
De verdeeldheden werden 
nog ernstiger, bij gelegen
heid van de oprigting van 
nieuwe Universiteiten in Bel
gië, De Bisschop van Gend 
meende te ontdekken, dat 
men uit het onderwijs de 
zêdeleer van het Evangelie 
verwijderde, ora voor de 
philosophische zede leer, 
plaats te maken. In zijn 
vertoog aan den koning, 
door hem en andere ordi-
narissen geteekend, be
klaagde hij zich onder an 

dei-
van 11 klassieke geschiedkun

dige werken, in de Uni
versiteiten reeds eene B.U-
t.oire Bëlgique [Belgische 
Geschiedenis — door BEWEZ) 
had ingevoerd , die smaad-
heden en lasteringen tegen 
den Catholijken Godsdienst 
behelsde, en hij voegde er 
b i j : . . . . Daar uwe Majes
teit verklaard heeft dat er 
êene theologische faculteit 
zal worden opgerigt, ter 
vorming van de CathoMjke 
kweekelingen, welke zich tot 
den geestelijken staat öe-
stemnien, zoo is daardoor lij 
ons de vrees ontstaan, dat 
onze Bisschoppelijke Setni-
nariëüywelke geen ander doel 
hebben, welligt konden ge-
sloten worden. Middelerwijl 
Werden er de hevigste ver
volgingen tegen DE BBOGLIÊ 
in het werk gesteld. Den, 
26 Februarij 1817 ontving hij 
een mandaaat om voor het 
hof te verschijnen. Einde
lijk- wordt er een hevel uit
gevaardigd , om hem voor het
zelve te brengen; het was 
alstoen, dat de Heer DE BRO
GUE zijn diocees verliet,en 
zich naar frankrijk begai, 
'alwaar hij nu te Beaiine dan 
te Pari/s leefde. Hij pro
testeerde tegen de regtsvor-
dering; maar de regtbanic 
van Brussel zette dezelve 
niet te min voort; en bij 
vonnis van den 8 NovenJ? 
1817, werd de Bisschop van 
Gend tot de verbanning ver
oordeeld. Bfet vonnis «e™ 
door beuls handen, °p « « 
openbare plein, aan eenen 



B R O. 395 

paal gehecht, tusschen die 
van twee dieven » die om 
hunne misdaden ten toon ge
steld werden: eene handel
wijze, die door de dagbladen 
van verschillende partijen, 
ten strengste gelaakt werd .... 
» Steeds aan zwakheden ter 
prooije (zegt de Ami de la 
Religion et du Roi T. 2 8 , 
hlz. 367) welke d.e behan
delingen te zijnen- qpaigte, 
of teh opzigte zijner geeste
lijkheid uitgeoefend niet zeer 
geschikt waren órn te ver
zachten, ontving hij dagelijks 
treurige berigten vfan den toe
stand van zijn diocees. Een 
zijner groot-vikarissèn ver
bannen, twee andere in reg-
ten betrokken, kanoniken 
Uit het kapittel verdreven , 
pastoors van hunne trakte
menten beroofd, eene stren
ge inquisitie tegen de pries
ters uitgeoefend, arme gees
telijke dochters tot in de ge
wijde schuilplaats verontrust, 
alwaar zij aan de wereld 
dachten onttrokken te zijn , 
dè Cathölijke Godsdienst in 
zijne regten en oefeningen 
belemmerd, de pogingen in 
het werk gesteld, om aan 
den prelaat de uitoefening 
van zijn geestelijk regts-
gebied te ontnemen, al dië 
omstandigheden waren als 
zoo vele slagen aan de ge
voeligheid van DE BROGME 
toegcbragt, en hebben niet 
Weinig bijgedragen, om eene 
zwakke en door zoo vele 
beproevingen uitgeputte ge
zondheid te doen bezwijken." 

Be Heer DE BRO<GI.IE zond 
aan de op het congres van. 
Aken vereenigde vorsten ee^ 
Memorie getiteld: Réclama-
lion resjpectueuse adresséè 
par Mr. VAvêque de Qand 
ei L. L,.M. M, les empe-
reurs d' Aufrie/ie et de Mus* 
siè,et'Je, Roi de Prusse, 
rejativemeni a V état de» 
affaires religieuses en Rel-

; gique (Eerbiedig vertoog 
door deil Bisschojp van Gend 
aan M^M.'M M: de, kei
zers van Oostenrijk en Rus* 
land 5 en den koning ,van, 
Pruissen fferigt, betrekke' 
lijk den staat der godsdien-, 
stige:zaken iti België). / D i t 
stuk is gedagteelcend ni i 
Beaune den 4 O c t o b e r l S l S 
en werd in 1819 gedrukt. 
D E BRÖGME bevond zich t e 
Parijs, toen hij na een ge
durig lij den, op het .einde 
van Jtfnij.door eene ernsfige 
ziekte werd aangetast; den 
25 werden hem door den pas
toor van Saint - Sutyice de 
laatste heilige sacramenten 
toegediend. Menigvuldige 
bezoeken ontving hij van zij» 
ne bloedverwanten en vrien-i 
den, en hij wasvoor hen .al
le een Voorwerp van stich
ting , tot dat hij den 20 J u -
lij 1821 zijnen geest aan zij
nen schepper ove rga f . . . . . 
» Al degene, die' dezen pre
laat gekend hebben (zegfc de 
reeds genoemde schrijver) 
weten, hoeopregt zijne ziel, 
hoe edel zijn karakter , hoe 

| beminnelijk zijn geest was. 
' Bij hem vereenigde zich een 
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uitmuntend hart met eene le
vendige verbeeldingskracht; 
maar hetgeen hem vooral regt 
gaf op aller achting en eer
bied , is zijne verkleefdheid 
aan de kerk, zijn ijver om 
dezelve te verdedigen, zijne 
teedere godsvrucht, zijnen 
moed in de tegenspoeden. 
D E BROGUE zal onder de 
roemwaardigste. slagtöffers 
der wijsgeerïge verdraag
zaamheid geteld worden. Se
dert zijne jeugd door de om-
Wenteling vogelvrij verklaard, 
door BONAPARTE in den ker
ker opgesloten, later door 
een Gouvernement verban
nen , waarvan hij zulke ge-
strengheden niet had kun
nen verwachten ; heeft hij 
beter dan iemand de zacht-
heden der̂  tegenwoordige be
sturen en de wezenlijkheid 
dier Godsdienstige vrijheid 
kunnen beoordeelen." Het 
lijk van den Bisschop van 
Gènd, werd gezalfd, daarna 
in eene dubbelde kist van 
lood en eikenhout gelegd, 
en verscheidene dagen in een 
verlicht praalgraf geplaatst. 
De prins DE BROGUE, broe
der vanden overledene, aan 
het hoofd der familie, de 
pauselijke nuntius, prelaten, 
pairs, afgevaardigden en an
dere aanzienlijke personen 
Waren bij zijne Iijfeplegtig-
heid en uitvaart tegenwoor
dig, die in Saint - Sulpice 
Plaats had. De ware Gods-
d?e.n|tvrienden betreurden 
altijd het verlies van eenen 
zoo deugdzamen Bisschop. 

, Zelfs DE PRADT, die het ge
drag van zijneö ambtgenoot 
met zoo vele gestrengheid 
beoordeelt, kan zich niet 
onthouden van te zeggen: 
» dat hij een prelaat was, 
die eenen beroemden naam, 
eene uitstekende godsvrucht, 
en eenen beminnelijken geest 
bezat." (zie Les quatre coti' 
cordats IV. Dl.n blz. 265). 
Degene, diewijdloopiger bij
zonderheden van den Heer 
DE BROGUE mogten verlan
gen te weten , kunnen het 
Fransche tijdschrift F Am 
de la Beligion et du Boi 
XIII. Dl. N.° 320, XVIII. 
DL, N.° 469 en XXyiH. 
Dl- N.9 727 raadplegen. 

BnoGNT (JOANNES D E ) , in 
Savoope, in het dorp Brog-
ny, bij Annecy geboren, 
was de zoon van eenen var
kenshoeder, verhief zich door 
zijne verdiensten, werd kar
dinaal en kanselier der 
Rooxnsche kerk, verscheen 
met onderscheiding op ae 
kerkvergaderingen van W» 
en Constants , overleed te 
Rome in 1426, na achter
eenvolgend Bisschop yan M-
viers, Ostia, Aartsbisschop 
van Arles en Bisschop van 
Genene té zijn geweest, ver
scheidene godvruchtige en 
nuttige gestichten ™ff~ 
de. De talenten en deug 
den van BROGNV wierper.voor 
het oog der wereld eenen 
sluijer over zijne gering af
komst. BROGNV was.de ee 
nige, die dezelve niet ver-
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gat, en die dezelve aan an
deren wilde herinneren. Hij 
liet op de zitplaatsen van de 
Kapel der Machabeërs, die 
hij in Geneve stichtte, zoo 
wel als in het huis , dat hij 
bewoonde, een gedenkteeken 
zijner geboorte graveren, het
welk dat zijner zedigheid en 
zijner grootheid werd; men 
ziet er een man op een var
ken hoedende. Dit gedenk
teeken bestaat nog in. de 
Bibliotheek van Geneve, al
waar hetzelve de deugd van 
den kardinaal vereeuwigt» 
Zijn naam was JOANNES Afi-
liERMET. 

BROHON (JACOBA AIMÉE), 
werd te Parij's in 1738 ge
boren. Met eenen levendi-
gen geest en eenige talenten 
begaafd, wilde zij als schrijf
ster roem verwerven. Zij 
schreef in den beginne Ro
mans. Men heeft er twee., 
die uit hare pen zijn ge
vloeid, te weten: de wifs-
geerige minnaars, of de Ze
gepraal der rede , Parijs , 
1755, in 12.mo; en het Be-
tooverde zakboekje: Weldra 
kreeg zij eenen tegenzin in 
die soort van geschriften, 
en verbeeldde zich, dat god
vruchtige werken haar meer 
roem zoude verschaffen. Zij 
gaf alstoen in het licht: 1.° 
Insiructions édifiantes sur 
Ie jeune de JÈSUS CHRIST 
au désert {Stichtelijke on-
derrigtingen over het vas
ten van JMSÜS CHRISTUS 
in de woestijn), 1791, in 

n 12.™> Leeraars der Sorbonne 
| werden over dit werk ge-
| raadpleegd, en hetzelve kon 

op verre na hunne goedkeu
ring niet erlangen. — 2.° 
Manuel des victimes de JE-
svs, ou extrait des instruc
tions que Ie Seigneur a 
données & sa première, vic-
time (Bandboeh der slagt
offer? van JESUS, of uit
treksel der onderrigtingen, 
welke de Heer aan zijn 
eerste slagtoffer gegeven 
heeft), 1779, in 8.vo Het 
schijnt, dat het hoofd dier 
Dame eenigzins opgewonden 
was. Men zegt, dat zij zich 
ook met voorzeggingen be
moeide. Nog heeft men van 
haar een Vertelsel (Conté), 
in den MERCÜRIÜS voorko
mende. Zij overleed den 18 
October 1778. 

BROKESBY (FRANCISCUS) , te 
Slocke geboren, was leeraar 
té Bowiey , en overleed in 
1716, na in het licht te 
hebben gegeven: l.° Leven 
van JESUS CHRISTUS. —. 
2.° Geschiedenis van het 
bestuur der eerste kerk, 
gedurende de drie eerste 
eeuwen, Londen, 1712, in 
8.vo — 3,9 Over de opvoe
ding met:_ eenè Spraakkunst, 
ten gebruike der Universi
teiten, 1710, in 8.vo — 4;o 
Leven van HENDRIK. DOJO-
IVEL, 1715, 2 dl.» inl2.mo 
Deze werken worden in 
Engeland op prijs gesteld. 

1 BRONKHORSX (JOANNES). — 
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Zie JOANNES III.» en CAPU-
TIIS (NICOIAAS DE), Bisschop
pen van Utrecht* 

BRONKHORST. — Zie No-
VIOMAGUS (JOANNES). 

BRONKHORST, (EVERARDÜS 
VAN) , een beroemd- ïegtsge-
leerde in 1554, te Deventer 
geboren, alwaar zijn vader 
licentiaat der béide regten 
en rector was , en vroeger 
hoogleeraar in de wiskunde 
te Rostok was geweest. 
Na den loop zijner studiën 
volbragt te hebben, eri tot 
doctor te zijn bevorderd, 
bragt EVERARDÜS nog twee 
jaren te Wittemlerg-en te 
Erfurt door, waarna hij tot 
burgemeester zijner geboor
testad werd verkozen. In 
1586 tot hopgleeraar in de 
regten, bij de hoogeschool 
van Zieyden benoemd, over
leed hij in die waardigheid 

. ia 1627."'Hij was een ge
leerd en schrander man. Er 
bestaan van hem eenige regts-
geleerde werken; het meest 
bekende voert ten titel: Con-
troversiai-umjuriscenturitB, 
Leijden, 1621, in 4.t° De 
schrijver stelt- zich hierin 
voor, om verschillende te
genstrijdige gevoelens, over 
rëgtsgëleerde onderwerpen 
overeentebrengen. 

BRONKHORST (PIETER VAN), 
*r«J den 16 Mei 1588, te 
Delft geboren. Zeer veel 
aanleg tot de schilderkunde 
bezittende, bragt hij het 

bijzonder ver in het schil
deren van uitmuntende ver-
gesigten van tempels en ker
ken , door keurig uitgewerk
te figuren bezield. Zijne 
beide meesterstukken zijn 
het verdrijven der Aoopers 

[ en verkoopers uit den tem
pel en het Oordeel van SA-
LOJHON ,' het laatste bevindt 
zich nog op het raadhuis 
zijner geboortestad, alwaar 
hij in 1661 overleed. 

BRONKHORST (JOANNES VAN), 
een kunstig schilder op glas, 
in 1703 té Utrecht geboren, 
was een leerling van JOAN
NES VERBURG, onder men 
hij zich anderhalf jaar oe
fende. Vervolgens zocht hij 
nog andere meesters op in 
dezelfde kunst, en bleef bij 
dezelve tot dat hem de last 
bekroop, om zich naarFrank
rijk te begeven, ten einde 
zich aldaar te volmaken. Te 
Arras gekomen, vond hij 
aldaar eert zekeren PETRUS 
MATTHHS, aan wien hij zien 
omtrent anderhalf jaar ver
bond. Vandaar begaf hij *wn 
naar Parijs, In zijn vader
land teruggekeerd zijnde, 
beschilderde hij drie glasra
men bij het koor in de nieu
we kerk, te Amsterdam. 

BRONftHORST(JbANNESV.*N), 
in 1648 te heijden g»o?«™J-
verïoor reeds vroeg *Bn<»'-
vader, en om hem in s t a a* 
te stellen zijn onderton* te 
verdienen, bestelde zyne 
moeder hem bij eenfin pas-
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teibakker te Haarlem. Ter
wijl hij zijn beroep leerde, 
gevoelde hij steeds eene nei
ging voor de schilderkunst, 
doch zonder eenig gevolg, 
tot dat hij zich te Hoorn 
vestigde en aldaar in den 
echt trad. Toen gaf hij zich 
geheel en al aan die neiging 
over, en zette zich, in de 
uren, welke hem zijn Beroep 
overliet, met zulkeen geluk
kig gevolg aan het werk, dat 
hij onder debekwaamste schil
ders in waterverw verdien
de gerangschikt te worden» 

BRONTES , een Cykloop , 
zoon van den hemel en de 
aarde , smeedde de bliksems 
van JÜPIÏER , en maakte e.en 
verschrikkelijk gedruisch op 
zijn aanbeeld. 

BRONZINO (ANGELO), een 
schilder der Florentijnsche 
school, en navolger van Mi* 
CHAÖL ANGELO, die vele por
tretten schilderde, en zich 
ook in geschiedkundige on
derwerpen , door heerlijke 
bevallige hoofden onder
scheidde. Eene zijner be
roemdste schilderijen vindt 
men in de kerk #.*« Cr-oce, 
te Florence, dezelve stelt 
den Zaligmaker in het voor-
geborgte der helle voor, en 
onderscheidt zich door de 
hoofden, onder welke vele 
portretten zijner vrienden en 
tijdgenooten zijn, groeppe-
ring en koloriet, doch het 
koele der voorstelling en de 
naaktheid der figuren heeft 

men met regt gehekelde Hij o-
verleed te Florence, in 1570 , 
in den ouderdom van 69jaren. 

BROSIUS (JOANNES THOMAS) , 
vice-kanselier van den keur
vorst paltsgraaf, ensydicus 
der Teutonische orde, is de 
schrijver üer Jaarboeken van 
de hertogdommen Qulich en 
Berg in het Latijn; een zeer 
geacht en oordeelkundig 
werk, na den dood des schrij
vers in 1731, te Keulen in 
fol., door de zorg van A D . 
MicHAëi, MAPPIUS, zijn' 
schoonzoon'-, in het Jicht ge
geven. Hij overleed omtrent 
het midden der 17.e eeuw.-

BROSSARD (SEBASTIAAN DE) , 
Kanonik der kerk van 
Meaux, in 1730, in den 
ouderdom van omtrent 70 
jaren overleden, muntte in 
de theorie der toonkunst uit» 
De schriften, welke hij ons 
over éie kunst heeft nage
laten , zijn in den tijd met 
geestdrift ontvangen. De 
voornaamste zijn: 1.° een 
Toonkundig Woordenboek, 
in 8 .vo; eene naamlij st, wel
ke verre heneden diegene i s , 
welke wij aan J. J. RQUSSEAU 
te danken hebben, maar die 
aan den laatste tot een groot 
nut is geweest, wijl.Hij er 
de bouwstoffen in verzameld 
en vrij wel ontwikkeld heeft 
gevonden. Het is ook aan 
JBROSSARD dat RAMEAU bijna 
al zijne denkbeelden over de 
harmonie te danken heeft* 
- i . 2.° Eene Verhandeling-
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over de nieuwe wjjze, om het 
kerk-gezang en de muzijk 
te schrijven» — 3-° Twee 
boeken'met. Motetten of af
wisselende kerk - zangstuk-
ken. — 4'° Negen lessen 
met donkere metten. —• 5'° 
Éene Verzameling van zang
stukjes. Hij was niet alleen 
niet de regels bekend, maar 
hij bragt dezelve ook in uit
oefening. Hij had eene uit
gebreide Bibliotheek van mu-
sicaliën, welke hij den ko
ning van Frankrijk schonk. 
Bij wijze van beneficie had 
hij eene jaarwedde van 1200 
livres. 

"BROSSE (JOANNES DE), ka
merheer en maarschalk van 
Frankrijk, bewees groote 
diensten aan koning KAKEL 
Vil. Hij onderscheidde zich 
in het beleg van Orleansen 
bij den slag van Patay in 
1429, en overleed in 1433. 
Hij was heer van Boussac, 
en stamde van eene oude 
adellijke familie af. 

BBOSSE (JACOBÜS BÉ)', een 
bouwkunstenaar van MARIA 
PE MEDÏCIS , bouwde op be
vel dier koningin in 1615 
het paleis Luxemburg ge
naamd , te Parijs. De wa
terleiding van Arcueil, en 
het portaal van Sint, Gerva-
*w«, zijn mede van hem. 

BROSSE (GfuiDo BE tA), ge
woon geneesheer van LOBE-
WIJK XIII., verkreeg van 
dien koning in 1626, pa-

tentbrieven ter oprigting van 
den geneeskundigen plan
ten tuin, waarvan hij eerste 
bestuurder werd. Zijne eer
ste zorg bepaalde zich tot 
de behoorlijke toebereiding 
van den grond; waarna hij 
er meer dan 2000 planten 
in bragt. Men kan de lijst 
derzelve in zijne Discription 
du jardin royal (Beschrij' 
ving van den koninklyhii 
tuin) in 4. t0 1636, zien. 
RjCHEMEtr,' SEGÜIER en BÜL-
LION , bewindhebber der geld
middelen , bragten door hun
ne milddadigheden veel toe 
ter verrijking van den ge« 
noemden tuin. Nog heeft 
men van hem Traite des 
vertus des planfes (Verhan
deling over de hoedanighe
den der planten) 1628, in 
S.vo Hij overleed in 1641. 

BROSSE (JOZEF DE IA). — 
Zie ANGE DE S.t JOSEPH. 

BROSSES (KAREI.DE), eer
ste president van het parle
ment van Bourgogne, _ M 
der akademie van Dpn, 
zijne geboortestad, vrij M 
dèr akademie van weten
schappen en schoone lette
ren, werd in 1709 geboren, 
en overleed té Parijs den / 
Mei 1777. Bij de letterkun
dige werkzaamheden voeg™ 
hij dé moeijelijkeoverheids-
bèdieningen; en zijne stu
diën breidden zijne kundIS-
heden uit , versterkten zij
ne rede, en verschaften hem 
roem, Volgens den heer DE 
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BUFFÓN, was hij » eendier 
mannen, welke, volgens de 
omstandigheden, in alle be
trekkingen de eerste man
nen kunnen worden , en die, 
evenzeer in staat om denk
beelden te vergelijken, de
zelve algemeen te maken, 
er nieuwe verbindingen uit 
te ontwerpen, hunnen geest 
door nieuwe voortbrengselen 
openbaren, welke steeds van 
die der andere verschillen, 
en dikwerf volmaakter zijn." 
In 1739 had hij me.fc den 
graaf van SA INÏE-PALAM:, 
eene reis naar Italië gedaan* 
Men heeft van hem: .1.° 
Leitres sur la découverte 
de la ville d'Jrlerculanuni 
(Brieven over de ontdek
king der Stad Iterculanum), 
1750, in 8.vo, mei belang
rijk. —. 2.° Eistoire, des 
navigations auaa ferres Ati-
strales (Geschiedenis der 
zeevaarten naar d? Zuid-
po ol-landen), 1756, 2 aï.n 
in 4.£0 — 3.° Du culte des 
dienoo. fétiches, on Paral
lels de l'ancienne idolatrie 
avec celle des pmples de 
Nigritie {Over den dienst der 
Neger - Goden, of overeen* 
komst der oude afgoderij, 
met die der volhen van 
Nigritie) 1760, in 12'.mo, 
een ligtzinnig geschrift den 
schrijver niet zeer waardig; 
er komen voorstellen in voor, 
die hetzelve aan VOLTAÏRE 
hebben doen toeschrijven; 
indien men zich bedrogen 
heeft, is' het evenaeer te 

V. BEEÏ,. • A 

wenschen, dat men ziek 
Bedriegt, met het aan dien 
beroemden president toete-
schrijven. — 4.° Traite de 
la formation mécanique des 
langues (Verhandeling over 
de werktuigelijke, afleiding 
der talen), 1765, 2 dl.n 
in 12.1"0: een werk, vol 
scherpzinnigheid en aanmer
kingen, min of meer door 
den oorsprong en de grond
beginselen der taal bewezen. 
De schrijver doet zien, dat 
alle nienschen dezelfde taal 
gesproken hebben en nog 
spreken , en dat het moge
lijk i s , dezelve in alle tong
vallen te erkennen, hoe vér-
schillend dezelve ook wezen, 
mogen. — 5.° Mistoire de 
la répuilique Romaine dans 
Ie cours du 7© siècle par 
SUlilXTSTB (Geschiedenis der 
Romeinsche repuèliehm den 
loop der 7e eeuw-door $Mt* 
uusTitra) gedeeltelijk uit 
liSt Latijn vertaald , volgens 
het oorspronkelijke, en ge
deeltelijk volgens fragmen
ten zamengesteld, die van 
verlorene boeken zijn over
gebleven. Men vindt ia dit 
werk, in 1777, in 4 dl.» 
in 4.t° ge&ukfc, eene diepe 
geschiedkundige kennis, zoo 
wel van de schrijvers als 
van de <zeden van Rome. 
Maar in de vertaling van 
SAIIMTSTIUS , en in de bij-» 
lage komen te veel lage en 
platte uitdrukkingen voor, 
die het edele van de ge
schiedkundigen stijl ontsie* 
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ren. — 6.° Verschillende 
Memorie®, voorkomende itt 
diè der akademie van schoo-
«e letteren. 

. BKOSSETTE ( CLAUJOTS ) , 
te Lyon, in 1671 geboren, 
lid der akadeniie dier stad, 
en Bibliothecaris der open
bare boekverzameling, was 
eerst Jesuifc, daarna advo-
kaat , en overleed in 1746, 
in zijne geboortestad. Hij 
heeft nagelaten: 1.° Eis-
toiré ubrégêe de la ville de 
Lyon {Beknopte Gesc/iiede-
ytis der stad Lyon) met ee
ne sierlijke naauwkeurig-
lièid geschreven» — 2.° Nou-
nel éloge historique de la 
wille de Lyon (Nieuwe ge~ 
scMedkundige lofrede der 
stad Lyon), 1711, in 4."> 
een werk, even als het vo-
ïige, op last van liet burger
lek bestuur geschreven, en 
dat denzelfden lof Verdient. 
— Z.° Mclaircissemens his-
i'oriqites sur les satires et 
autres (ëuvresde BQILÏÏAV 
DESJPRÉAVX (Geschiedkun
dige ophelderingen over ds 
hekeldichten en andere wer-
hen van BOILEAV D.), 
1716 , 2 'deelen in <t.t0, en 
later in verschillende for
maten herdrukt. Hij heeft 
den tekst van de fouten ge
zuiverd , welke in de vori
ge uitgaven geslopen waren, 
«n de plaatsen aangewezen 
welke de nieuwe HORATIÜS 
van de Ouden had nagevolgd, 
en daarenboven zijne aantee-
Icemugen door het verban! 

van verscheidene nuttige en 
belangrijke bijzonderheden 
smakelijk gemaakt. Men 
verwijt hem echter, er ee-
nige bijgevoegd te heulen, 
die tot goed verstand van 
den tekst niet zeernoodig, 
en andere die kinderachtig 
en belagchelijk zijn. — 4.' 
Commenfaires sur les sati
res et autres ceuvres h 
RÉGMJËR , (Commentariën 
op de hekeldichten en an* 
dére werken vanRÊGXlER), 
1729, in 8.vo} die dezelfde 
hoedanigheden en dezelfde 
gebreken bezitten, als zijne 
ophelderingen op Boimr;. 
BEOSSETTE was de ra'end 
van vele geletterden, en 
stond met verscheidene der-
zelve in briefwisseling. 

BROSSIEB (MAHTHA), de 
dochter van eenen wever 
pit Romorantiih in n e t 

Fransche Dep.* Loir en 
•Cher, in den ouderdom van 
20 jaren, door eene vreem
de ziekte aangetast, het 
zich als eene bezetene be
zweren. Haar vader liep «e 
Wereld met haar rond, om 
het geld te deelen, dat liet 
volk' haar gaf. De bedne
gerij werd bekrachtigd door 
den Bisschop van Ange?s, 
MiftoN en door den omwaai 
of geestelijken regter van 
Orleans. Het parlement'»« 
MARTHA GROSSIER naar /«>-
moranlin terugvoeren > m 

verbod, om onder l i jf ra.ff« 
hetzelve te verlaten- Jbeniee 
g.eneesheeronS^«»Stofie}l" 
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ter dat zij bezeten was. Een 
j abt van Saint-Martin, LA 

ROCHEFOUCATJLT genaamd, 
vergezelde haar van Romo-

! rantin naar Rome, maar Paus 
I CIEMENS VIII. zond hen in 

1599, beide terug zonder zich 
met het onderzoek dezer 

j -voorgewende bezetenheid in 
| te willen laten. Dit meisje 

werd in een klooster opge
sloten , en men hoorde vaft 
haar niet meer spreken. 

BROTJHERTON of BETTER-
TON. (Zie het laafete artikel.) 

v BROTHIER (GABRiëi,), een 
Priester, uit het diocees 
Tan Nevers, lid der akade-

j mie van opschriften en schoo-
i ne letteren, den 5 Septem-
! 1723, te Tannay, eenstad-
j je in het NiDernescJie ge

boren, en den 12 Februarij 
I 1789, te Parys overleden, 
i gaf reeds in zijne jeugd Wij

ken van eene sterke neiging 
| voor de studie. Hij begaf 
| zich onder de Jesuiten en 

verkreeg, door éene vlijtige 
inspanning, zoo wel als door 
zijn bijzonder geestvermo
gen , eene buitengewone en 
verbazende verscheidenheid 
Van kennissen. Met uitzon
dering der wiskunde, waar
op hij zich weinig had toe
gelegd, was hij mét alles 
bekend. Elk jaar las hij 
in het Oorspronkelijke HIP-

i ÏOCRATES. en de boeken van 
SALOMON; deze waren, zei-

j de hij, de beate wérken-, 
i " ' ' ' ' - ' ' . " • A ' 
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die er bestonden, om de 
ziekten des geestes en des 
ligchaams te genezen. Niet 
alleen de natuurlijke his
torie , de scheikunde, de ' 
geneeskunde zelfs, waren 
hem gemeenzaam, maar 
hetgene wat hem het beste 
eigen was, was de letter-
kunde. Hij verstond alle 
doode talen, het Latijn 
vooral volmaakt wel, bene
vens de voornaamste Euro-
pesche (alen. Hoé uitgebreid 
zijne kundigheden hierin 
echter ook wezen mogten, 
waren zij echter in zeker 
opzigt slechts bijkomende 
zaken bij de" beoefening der 
oude en nieuwere gewijde 
en ongewijde geschiedenis , 
der tijdrekenkunde, der mun
ten , gedenkpenningen, op
schriften, gebruiken der oud
heid, die steeds het voor
werp zijner studiën waren 
#*w**st» en waarin hij zoo 
bedreven was. Na de ver
nietiging der maatschappij;, 
verloor hij niets van den 
geest van afzondering en 
vliijt, die voor hem zoo veel 
bekoorlijks had gehad, en 
het is in de eenzaamheid» 
welke hij zich verkoos, dat 
hij de groote en prachtige 
werken heeft in het licht 
gegeven, die zijnen naam 
onsterfelijk zullen maken. 
Be Uitgave van TACITUS, 
niet alleen met aanteekenin-
gèn en geleerde verhande
lingen , maar daarenboven 
ook nog met Bijlagen ver-

a 2 • • 
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sierd» doet somtijds twijfe
len of. de .nieuwere schrij
ver, niet de ge-tekkige me
dedinger van den ouden is* 

1 (Zie TACITÜS), » Beae uitga
ve van TACITÜS , zegt de 
schrijver der Trois siècles 
de la littérature Frangaiee, 
is de beste wederlegging van 
het gevoelen dergenen wel
ke beweren, dat men in 
eene doode taal niet v/el kan 
Schrijven; niet alleen biedt 
zij de diepste kennis der 
[Latijnsche taal aan , maar is 
daarenboven nog de geluk
kigste navolging van den' bes
ten geschiedschrijver, wel
ken de Romeinen gehad heb
ben. De eenparige geest
drift, niet .welke dezelve 
door alle Europesche geleer« 
den ontvangen i s , zal te
vens de veroordeeling van de 
uitstrooijers dier parodoxe 
stelling en de zegepraal 

. der geleerdheid onder ons 
zijn." De. uitgave van P M -

,NKJS den.Natuurkundige, is 
slechts een zeer kort begrip 
van die, welke hij in ge
reedheid had geforagt, om 
de ui f gave van HARBOUIN te 
verbeteren en te vermeerde
ren , en om het vervolg en 
de geschiedenis van al de 
nieuwe ontdekkingen te le
veren, welke sedert het be
gin dezer eeuw gedaan zijn; 
een onafmeteïijk werk, en 
flat de uitgebreidste kundig
heden vooronderstelt. Wat 
M toch de ongelukkige re
den, dat het publiek er nog 
geen genot van heeft gehad? 

Maar indien er nog groote 
Typographische ondernemin
gen in Frankrijk kunnen 
plaats hebben, zoo laat ons 
aan de uitvoering van dit 
werk niet wanhopen. Bij 
deze beide uitgaven, die een 
tijdvak in de letterkunde be
paald hebben, en waardoor 
de Abt BEOTIER den lof van 
het geleerde Europa heeft 
verdiend, heeft hij er eeni-
ge andere gevoegd, die min
der aanmerkelijk zijn: ee
ne bevallige 'Uitgave van 
PHEDRUS , en eene Uitgave 
der tuinen van RAPIN, ach
ter welke hij eene Geschie
denis der tuinen heeft ge
voegd, met eene bewonde
renswaardige sierlijkheid itt 
het latijn geschreven, en 
vol niet bevallige tafereden. 
Nog heeft men van hem: 
ViU clamdmi vin DE LA 

CAiLm. m faeeft ook.f: 
werkt aan de: nieuwe W-
qave der Lettres èèfianl^ 
XStièhUlifte-toi*™*)'.-** 
abt BROTIER deed de herinne
ring herleven, van die werK-
zamè schrijvers, van dw.PJ 
roemde geleerden, van .o? 
PETATJ'S, S I B M O N D B » . ^ 
BE'S, COHSABTS, HARDOÜIN s, 
SOOOIET'S enz., welke he 
collegie van ï « m c <^ 
Groo%,vvaarin hij zelfwas 

opgevoed, en waarin b« vel
den ti-
geleefd scEeidene jaren met den ti

tel van bibliotl 
had, zoozeer* 
telvanbibliothecg J P J J 
had, zoo zeer tot I g e t m e u 
den verstrekt. ^ e n . g 
hier eene bittere w , , . .. _ipt doen, maar die wlbgU»e,t 
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dan al te waar is ? Helaas! 
hij sluit de keten van al die 
beroemde mannen, welke 
elkander onafgebroken ge
durende bijna twee eeuwen 
Kebben opgevolgd. Na zij
nen dood kwam er een los 
stukje in het licht onder den 
titel- van Jièforme du clergé 
è proposer amv étuls-géiiè-
rausó (Hervorming der gees- ; 
ielijkheid aari de algemeene 
sfdfen wórteSielleti)i, door, 
dëii/abt BKOÏIER. 'Het toe---
schrijven van dit libel aan 
dien eerbiedwaardigen ge
leerde, is de bitteïste be-
lëediging, welke het bedrog 
aan zijne gedachtenis heeft 
kunnen doen. Men heeft 
zijnen naam misbruikt om 
eën eerloos schotschrift op
gang te doen maken. » De 
goddeloosheid, zegt de heer 
SEGUIER , vreest niet de as.ch 
der dooden te schenden, hun
nen geest te lasteren, en 
waant welligt nog htiita» ge
dachtenis te vereeren. Zij 
verwekt dezelve, om uit de 
bekende namen, welke zij 
misbruikt, den invloed te 
trekken , welken zij noodig 
heeft; zij koadigt hare leer 
aan, als het werk van ee
nen schrijver» die reeds se
dert eenige jaren overleden 
is. Daardoor stelt zij het 
graf tot bolwerk tusschen 
haar en de vervolgingen, 
welke zij vreest, en drijft 
op deze wijze den spot, "en 
met den Hemel, welken zij 
beleedigt, en met het va-

A. 

derland, waarin zij de sa-
den des bederfs uitstrooit." 

BRÖTIER (ANDREAS K.VREL), 
neet' van den voorgaande in 
1751 , even als hij (te Tan-
nay, in het Fransche Dept. 
Nièvre, geboren. Hij kwam 
te Parijs, volbragt zijne 
stadiën in het toenmaals zoo 
beroemde Sainte-Barbe, en, 
omhelsde den Geestelijken 
staat. Hij had eenen groo-
ten lust voor de wiskunde, 
kweekte die wetenschap met 
het beste gevolg aan, en. , 
werd tot hoog! eeraar aan de 
militaire' school van Parys 
benoemd. Hij bekleedde zij
nen leerstoel met den mees» 
ten roem, toen de omwente
ling begon lostebarsten. Ver-
pligt om van zijne gelief
koosde bezigheid aftezien , 
zocht Jbij de eenzaamheid , 
en nam. niet het minste deel 
aan de gebeurtenissen, waar-
ot«t»r lirankrijh toenmaals 
zuchtt*. In 1797 w e r a l,}j 
bij het; Directorium aange
klaagd , als gezamenlijfemet 
LA VïM-EHEÜRNOIS en D ü -
VERNE DE PRESLE , eene za-
mcnzwering gesmeed te heb
ben , ten gunste der Bour
bons. .Zij.- hadden in hun 
geheim betrokken eenen ko
lonel MALO genaamd, die 
hun in die zaak nuttig zijn 
en hun' in geval van nood, 
troepen verschaffen kón. De
ze veinsde in hun gevoelen' 
te deelen, en klaagde; heit 
bij het Directorium: aan» 

a 3 ,:' -
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dat hm don 14 Maart, .in 
de Militaire school, alwaar 

" aij zich verzameld hadden, 
om over hun ontwerp te be
raadslagen , deed aanhouden. 
De Beschuldigden- : werden 
eerst ten dcod veroordeeld , 
doch hunne straf werd ver
anderd in eene vijfjarige ge-
vangenis. Baar er den 4 
September van hetzelfde jaar 
eene ballingschap plaats Jüad, 
zoo liet het Directoriumhexi 
onder het getal der banne
lingen begrijpen; zij kwa
men dus te Synnamari. De 
abt BROTIER wist door zij
nen geest, zijne talenten en 
zijne gelukkige inborst, de 
gunst van de bestuurders 
der volkplanting te verwer
ven. Hg maakte van zijnen 
invloed minder voor zich 
zei ven gebruik, dan om het 
lot der ongelukkige slagfc-
offers te verzachten, die 
hem vergezeld hadden, en 
overleed, den 13 September 
'1798»-. Men heeft hem* ,de 
uitgave van drie werken van 
zijnen oom te danken: 1,° 
Uitgave der zedelijke wer
ken van LA RoCHEFOUCAïIM , 
bevattende zijne grondbegin
selen, zijne eerste denk
beelden , zijne overwegingen 
en andere tot dusverre ón-
.uitgegevene stokken, 17S9, 
in S.vo i n ^ie uitgave, he
kelt en verbetert de Heer 
BROTIER, die der koninklij
ke drukkerij, in 177S , óp 
«evel van den HeerTuncoT 
ondernomen, om aan Me
vrouw de hertogin van EN-

vttiE te behagen, die de 
oorspronkelijke handschrif
ten van haren oud-oom, wel
ke onder haar berustende 
waren,, daartoe geleverd had. 
-r- 2.° Paroles mémoraïles 
{Qedenlmaardige woorden), 
i r90 9 in S.vo — 3.° 31a-
nuel (1'EJPICTÈTE , nouvel-
lément traduit dit Grec, 
précédé d'iin discours sur la 
me, et la morale d'EriCTÈVB 
{Handboek vanErlCTimr.s,l 
op nieuw uit het Grieksch 
vertaald, voorafgegaan door 
eene verhandeling over het 
leven en de zedeleer vm 
EMCTSTXIS) , Parijs, 2fi jaar 
der republiek. BROTIER werk
te ook aan het JLtetterkun-
dige -Jaar, en bragt met 
YAUVIBOERS de schoonel/ïif-
gave van den PMITARCHÜS 
van AÜYOT, door zijnen oom, 
QABRIÉL BROTIER begonnen, 
ten einde. Nog heeft men 
gedeeltelijk aan zijne zoig 
de Uitgave te danken van 
het tooneel der Grieken, 
Parijs, 1785, 13 dl.» W 
S.vo, tot welk hij de ver* 
taling 'van ARPTOPHANES 
heeft geleverd. Behalve %%• 
ne ervarenheid in de wis
kunde, was de Abt i*R0* 
TIER , een zeer goede letter
kundige, en een .uitmunten
de kruidkenner. 

• BBODB (PETRUS W» '**•)* 
Bisschop van Mirepof'™ 
Tonlouse geboren, lf«*_ 
akademie dier gtaj. ™™. 
«igdeaich met de B i g 
gen ytm'Mon/jpe^ei.» *w-
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net en Boulogne öm in 1717 
tegen de bulle TJmgenitus 
te apelleren. Hij. overleed 
te Bellestal, een dorp van 
zijn diocees., in 172Q , in 
den ouderdom van 77 jaren. 
Men heeft van hem Défen--
se de la gr ace efficace par 
elle-même (Verdediging der 
door zich zelve werkdadige 
genade) in 12,ïn.o, tegen Pa-; 
ter DAjNiëi., een Jesuit, en 
EÉNÊÏ,QN,. Aartsbisschop van 
Kamerijk. JVpg bestaan er 
yan hem drie Herderlijke, 
Brieven aan dë«niemo-ver-; 
eejnigden van zijn diocees, 
over deMncharistie, JDit is 
een der beste schriften, wel
ke over dat onderwerp in 
het licht zijn gekomen. De 
groote BOSSUET stond met 
den Bisschop van Mirepoix 
in zeer naauwe vriendschaps
betrekking. 

BROUERIUS VAN NIDEK of 
NYEDEK (MATTHKUB) , d*n ï: 

December 1677 te Amster
dam geboren en in 1745 
overleden, was uit eehe 
adeHijk& en oude Zweédsche 
familie 'oorspronkelijk, be
oefende de regtsgeleerdheid $ 
doch hield zich/wet. meer 
vracht met de oudheden be* 
zigj voor welker beoefening 
hfreehen beslissenden smaak 
had. Men heeft van hem 
eene zeer beroemde "Verhan
deling , welke ten titel voert: 
De populorum veterum ac 
recentiorum adoraiionibus, 
Amsterdam, 1713, in 12.™ 

• • • • • ' - • : • • ' • • • . . • • A 

met platen, deze Verhande
ling komt ook voor in het 
2.e deel der Bijlage tot de 
Grieksche en Romeinsche 
oudheden door BOI,ENI. EC 
bestaan nog verschillende 
Verhandelingen van BROUE
RIUS , welke die geleerde 
zich voorstelde om uit te 
geven; maar het is niet ze
ker , dat hij zulks gedaan, 
heeft: dezelve voeren ten, 
titel, de eerste : De ïiastis 
el facïbus $ de tweede : De 
dis afatis et adopli&ne ve
terum; de derde: Collec-
tanea de inscriptionihus* 
BROÜERIÜS heeft het Tooneel 
der vereenigde Nederlanden, 
door HALMA begonnen, voort
gezet en voltooid * Leeuwar
den, 1725, 2 dl.n in fol., 
niet platen. Gezamenlijk met 
LE LONG , heeft hij ook in 
het licht gegeven. Beschrijf 
ving van 3/ederlandscke en 
Klêefsche Oudheden ïn 300 
platen van J. RADEMAKEU , 
Dordrecht, 1727—1733 en 
later herdrukt, 6 dl." in 4.to 
Voegen wij hier nog de vol-, 
gende Nederd. werken diens 
werkzamen schrijvers bif: 
Verheerlijkt Watergraajs'of 
JDieitiérméer b$ Am&terddini 
in 60 gezigten, Amsterdam, 
in fol. en in éM Het ze~ 
gepralend Ketinemerland iix 
100 platen, vertoonende vele 
heerlijke gezigten, lustplaat
sen enz. Amsterdatn, in fol. 
en in 4 . ' ° , beide in 2 dl." 
Zegepralende Veclit, ver
toonende dè geaigten van 

a'4-"-:- "• • •• ' 
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Utrecht naar Muiden, Am
sterdam, 1709, 2 dl." in 
fol. en in 4.£" enz. 

BKOÜGHTON (RICHARD), te 
Greai-Stuliley in het graaf
schap Muntmgdom,.. uit eene 

' Cathölajke familie geboren, 
werd naar het Engelsche 
Collegie van- Eeims gezon
den , om er zijne studiën te 
volbrengen, in welke hij 
buitengewone vorderingen 
maakte. Hij legde zich op 
de Hebreeuwsche taal toe en 
werd zeer bekwaam in de
zelve. Daar zijn voornemen 
Was, om zich aan de mis-
siën van zijn vaderland toe-
te wijden, zoo ontving,hij 
de wijdingen en werd in 
1593 Priester. Hij keerde 
vervolgens naar Engeland 
terug, en ging onder eenen 
aangenomen naam* Oxford 
bewonen, daar deze stad 
hem het geschiktste toe
scheen, tot de geschiedkun
dige raasporingeii, welke hij 
«ich voorstelde te maken., 
te gelijkertijd, dat hij zich 
heimelijk aan het werk der 
missiën wilde toewijden. Hij 
oefende deze Apostolische be
diening gedurende 40 jaren 
uit. & I T T , Bisschop van 
Ckalcedonië, en Apostolisch 
Vikaris' van ,Qroöt-Britia-
nic, had, hem tot Eijnen 
Groot-Vikas-is. benoemde ffijj 
overleed in ï 634, de vol
gende werken nalatende, die 
wenzeer zijner schrander-
new als zijner talenten tot 
eer verstrekken: 1.° Ker-

B B O. 
/ „ . ' 

kelijke Geschiedenis van 
Groot-Brïilanië, vandege~ 
boorte van JESVS CHRIS
TUS tot de bekeering der 
Sa&sers ,'•• in het Engelsch, 
Donay , "1633, in fol. —-
2.° Momsiicum brittami-
cum, Londen, 1655, in8.̂ ° 
— 3-° Beoordeeling der cc*-
postolische tijden' van het 
30 artikel der Angliham-
sche geloofsbelijdenis, — 
Douay, 1632, in 8.™.— 
4.° Verdedig-brief, ter be
antwoording op het boek) 
waarin men wil bewijzen, 
dat de Cal/iolif&eti geenege-
trouwe onderdanen zijn* 

BEOUGHTON (HÜGO), een 
Engelsch schrijver, overleed 
in 1612, na in zijne taal 
een groot aantal werken 'm 
het licht te hebben gegeven, 
Londen, 1662, * <".» in 
fol. Hij was een gezworen 
vijand der Presbyterianen, 
en bezat eene diepe kennis 
der Hebreeuwsche taal. BE* 
ZA werd ten opzigte van 
zijne aanteekeningen op het 
Nieuwe Testament door hem 
aangerand. 

BROUGHTON (THOMAS)» 
werd den 5 Juhj 1704, te 
Londen geboren, was de 
zoon van eenen Predikant, 
oefende dezelfde bediening 
uit als zijn vader, en leg«» 
zich met vlijt en het best* 
gevolg on die studiën we, 
welke met zyn ambt «frook-
ten. Hij overleed den .51 
" - J —•- -" in net * December 17/4, na 
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licht •'te hebben gegeven: 
1.° BihMoilieca historica sa-
cra, 1756, 2 dl.» i» fol. 
Dit is eene soort van ge
schiedkundig godsdienstig 
Woordenboek. — %°-Leer
reden. —'•• 3,° Biographia 
Iritannica. 

~ BROUKHUSIUS. — Zie 
BROEKHUIZEN. .' - "* ':-i 

BROÜSSON ( C&AUDHJS ) in 
1647 t&Nimes geboren, werd 
tot adVokaat bevorderd, en 
onderscheidde zich voor de 
baliën van Caslres en Tou* 
ïouse. Een vurig Calvinist 
zijnde, werd bij hem in 
1683 dé vergadering der af
gevaardigden van de Hér-
vormde kerken gehouden, 
Waarin besloten werd \ met 
de vergaderingen, voort te 

aan niettegenstaande men 
e tempels afbrak» De uit

voering van dit ontwerp bragt 
oproerige bewegïftgwf, ga*-
vechten, geweldige strafoe-
feningen te weeg, die door 
eene amnistie vah twege 
ÏIODEWIÏK • XIV. eindigde. 
BRÓUSSON , die zich toen
maals te Nïmes bevond, met 
regt vreezende van mét de 
voornaamste bewer&ers van 
het ontwerp (die waarschijn
lijk niet in Aa amnistie be
grepen waren) aangehouden 
te zullen worden, nam de 
wijk naar Geneve en van 
daar naar Lausanne. Hij 
begaf zich vervolgens van 
de eene stad naar de ande-

. •• • • • • x 
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r e , van het eene rijk naar 
het andere, en wendde alom 
pogingen aan, om de Pro-
testantsche vorsten, tegen 
zijn vaderland te veld te doen 
trekken. In Frankrijk te
ruggekeerd, doorkruiste hij 
verscheidene gewesten, zpo 
ais •• Champagne t Picardië, 
lle de France, Orleannais 
Bourgogne enz. oefende ee-
nigen tijd den predikdienst 
in het Cevennisclie-gebergtè 
ui t , verscheen te O range, 
t rok, 'om aan de nasporin-
gen té ontsnappen naar Bé* 
arn, en Werd ' in 1698 te 
Olérön- 'aangehouden. Men 
vervoerde hem naar Mont-
pellièr >, alwaar hij over-
vertuigd werd, van niet de 
vijanden van 'den sTtaat in 
verstandhouding te hebben 
gestaan , van aanleiding te 
hebben gegeven tot muite
rijen en vreemde Mogend
heden te hebben aangespoord, 
ow vuur en zwaard over 
zijn vaderland te versprei* 
den. Men toonde hem een 
ontwerp door zijne hand ge
schreven , en aan den Her
tog van SCHOMBERG gerigt, 
om Engelsche en Sovooische 
troepen, in JLangiiedoc inte-
voei'ën."' Hij Werd veroor
deeld' oni levend geradbraakt 
te worden. Men heeft van 
BROÜSSON een groot aantal 
woedende en den Sekten-
geest gunstige geschriften: 
Etat des réjvrmés de Fran
ce (Slaat der Hervormden 
van Frankrijk), s' Gfrav^n-

a 5 
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hage, 1685. — 2.° Lettres 
au Clergé de France (Brie-
ven aan de Fransche gees
telijkheid) in hetzelfde jaar 

, uitgegeven. — 3.° Lettres 
des protestans de Frame 
Ut, tows les aittres protestans 
{Brieven der protestanten 
van Frankrijk aan al, ove
rige protestanten) , in 1686, 
ten koste van den Keur
vorst van Brandenburg ge
drukt. Men liet dezelve 
in de protestantsche hoven 
verspreiden. — 4.° Aan
merkingen op de Vertaling 
Van het Nieuwe Testament 

- van AMELOTTB een zwaar 
boekdeel in 12.«°, 1697, 
waarin hij nu en dan over 
betwiste onderwerpen han
delt. » De wijsgeeren de
zer eeuw, zegt een heden-
daagsche schrijver hebben 
van BROUSSON eenen tegen
hanger tot de martelaren 
des geloofs willen maken; 
maar nooit heeft de Gods
dienst de muitelingen en 
verraders onder zijne getui
gen en verdedigers geteld; 
zelfs de protestanten heb
ben in BROUSSON slechts ee
nen onlugtwekkenden geest-
drijver gezien." De Hol
landers , die op de gelegen
heid wachtten , om van de 
onlusten gebruik te maken, 
Welke BKousson in Frank-
t"yk, trachtte te verwek
ken , verleenden aan zijne 
weduwe eene jaarwedde van 
«W Guldens, behalve die 
van ƒ 4 0 0 , — » welke de 
dweeper zelf xe^s g e n o o t . 

BROUSSONNET (PBEITÜS MA* 
RÏA AUGUSTUS) , een Genees. 
heer en natuurkundige, werd 
den 28 Februari)' 1761 te 
Montpeliier geboren. Zijn 
vader, die een geneesheer, 
en Hoogleeraar der faculi-
teit was, bestuurde de op
voeding van zijnen zoon tot 
dat gedeelte j, hetwelk zulke 
diepe kundigheden vordert, 
en bij gevolg zoo vroegtij
dig, wil- beoefend z p . D.e 
jonge BROUSSONNET verzuim
de geen enkel der onderwijs
middelen,, welke zich bij 
hem aanboden; zijne vorde
ringen waren, snel en schit
terend; in > den ouderdom 
van achttien jaren, werd hij 
onder algemeene" goedkeu
ring, der vereenigde fa
culteit, die- evenzeer de 
naauwkeurigheid en schran
derheid zijner antwoorden 
als het taient hewonderde, 
hetwelk in zijne Thesis, 
ten onderwerp hebbende, 
Varm positiones circa res-

pirationem, Montpeliier.» 
1778 , doorstraalde. Om hem 
te beïoonen, wilde men den 
leerstoel van zijnen vader 
bij overleving aan hem op
dragen, maar de pogingen, 
welke de jonge BROUSSON
NET te Parijs in het werK 
stelde, om van het bestuur 
datgene te verkrijgen, waf 
de faculteit hem met een
parige stemmen aanbood» 
waren vruchteloos;me»vom 

hem te jong; welligt/rfef; 
de men ooi , dat de invloed 
des vaders in deze aan-
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vraag,-te veel gewerkt had. 
"* Wat hiervan ook wezen 

moge, . BROUSSON.NET bleef 
te Pary's, en maakte van 
al de middelen, om zich te 

,;. onderwijzen, welke zich in 
die groote stad aan hem aan
boden , een ijverig gebruik. 
Hij hield zich veel met de 
Natuurlijke Historie bezig 5 
en bepaalde zich bijzonder 
tot het dierenrijk. Men heeft 
hem in dat gedeelte eenige 
ontdekkingen te danken; hij. 
was de eerste, die inde na
tuurlijke historie der dieren, 
het stelsel en de beschrij
ving van LINN^EUS volgde, 
dat tot dus verre enkel op 
de kruidkunde was toege
past. Hij beproefde zulks 

i, voor de eerste maal in een 
werk over de visschen, 
hetwelk hij in Èngelandhij 
den Heer BANKS, den be
roemden togtgenóot van den 
kapitein COOK, begon. Hij 
hield zich drie jacea t© 
Londen op, alwaar, hij zich 
deed onderscheiden door eene 
Verhandeling over het op/d-
dium, welke hem de deur 
van de koninklijke Maat
schappij dier stad opende. 
Te Parijs teruggekeerd, 
verbond hij zich met DAU-
BENTON s die hoewel af keerig 
van het stelsel van LINIUBUS , 
BROÜSSONNET niet te min 
beschermde, liet hem tot 
zijnen plaatsvervanger op den 
leerstoel van het Collegie 
van Frankrijk, en tot zij
nen medehelper bij de vee
artsenijschool benoemen, Ge-

durend© dien , tijd bood hij 
der Akademie van weten
schappen verscheidene A7er-
handelingen aan, die hem 
in 1785 in haar midden op
nam. Daar de Heer BEB« 
THIER BE SAUVIGNY aan de 
landbouwkundige maatschap
pij eene nieuwe regeling had 
willen geven , zoo werd hij 
tot secretaris derzelve be
noemd. BROÜSSONNET nam 
deze bedieningen met veel 
ijver waar, vernieuwde om 
zoo te spreken, die maat
schappij, vervaardigde ,<ver-
schillende belangrijke; mè-
morien, gaf het Annêe ru
rale , ou Calendrier a Vusa-? 
ge des Cultivatenrs (Lari-
delifk jaar, of Almanak, 
ten dienste der Landbou
wers), Parijs ,1787 en 1788, 
2 dl.n in 12.mo in het licht, 
en werkte aan het Feuille 
dit Ctiltivateur {Blad voor 
den Landbouwer), 1788 , en 
volgjaren 8 dl.n in 4. t 0 , Hij 
liet -uit Spanje de eerste 
kudde van Merino's of Spaan» 
sche schapen, en uit den 
Levant, Angora -geitenko
men. Eenigen tijd daarna 
barstte de omwenteling tot 
zijn ongeluk los. BROÜS
SONNET nam een levendig 
aandeel aan dezelve, en 
schitterde niet altijd in de 
roemwaardigste gelederen. 
In 1789, tot het kiescolle-
gie van Parys benoemd, 
werd hij den 14 Julij van 
hetzelfde jaar beroepen, om 
voor eenen tijd de oude over
heden op het stadhuis te 
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vervangen, en moest de 
«mart ondergaan Van 'den 
Heer DE , SAUVICJNÏ , zijnen 
beschermer en vriend, on
der zijne oogen te zien om
brengen. Toen hij niet VAU-
TXM,IERS met de proviande-
ying van Parijs was belast, 
liep hij dikwerf gevaar, het 
leven te verliezen. Tot dé 
wetgevende vergadering be
noemd, speelde BIJ bij de-
nëlve geëne zeer, aanmerke-
lijke rol, en begaf zich bij 
het oprigten der nationale 
conventie naar Montpellier. 
Hij was lid der oproerige 
conventie van Bourges, groo-

, ten deels uit diegen e gevormd, 
welke de partij der Giron-
de hadden gevolgd, en werd 
den 31 Mei te Montpellier 
aangehouden. Daar het hem 
gelukt was te ontsnappen, 
zoo week hij naar Spanje, 
kwam te voet te Madrid, 
alwaar hij bij de kruidkun
digen ORIEGA en CAVAMI,-
ÏES' zeer Welkom waS. Het 
besluit genomen hebbende, 
om eerie reis naar Indië te 
ondernemen, ging hij ónder 
zeil, maar, daar hèt schip 
verpligt was, om in lAssa-
Voii aanteleggen, vond hij 
eerie schuilplaats bij den 
hertog LAFOÖNS, die hem, 
om hem aan de vervolgin
gen der koninklijke uitge
wekenen "te onttrekken, in 
«ijnè boekenkamer verbor
gen hield; maar in die schuil
plaats ontdekt zijnde, was 
% verpligt de vlugt te ne
men, en in Alganië en An-

dalusiè' rond te zwerven. 
De Heer SIMPSON, buiten
gewoon afgezant der Ver-
eenigde Staten bij den kei
zer van Marokko, met het 
lot van dien in vele opzig-
ten aanbevelenswaardigen 
geleerde bewogen, nam hem 
in hoedanigheid van hoogst-
deszélfs geneesheer aan, en 
trachtte zijne ongelukken te 
verzachten. BROUSSONNET 
maakte van zijn verblijf in 
•Afrika gebruik, Om ziek aan 
de beoefening der kruidkun-
de toetewijden , en vond in 
den schoot - zijner bezighe
den het geluk weder;, het
welk hij nooit had behoorea 
te verzuimen. Hij verga
derde eenige verzamelingen, 
welke hij aan den Heer 
BANKS , zijnen vriend en be
schermer, zond, van wien 
hij bij iijn vertrek van Ma
drid, -' èenea wissel van 
24,000 Franken had ontvan
gen , overal betaalbaar, waar 
hij zich ook bevinden mogt. 
Het gelukte zijnen vrienden 
te Parijs eindelijk hem van 
de lijst der uitgewekenen te 
doen schrappen; hij keerde 
naar Frankrijk terug, en 
werd, in hoedanigheid van 
consul en reiziger van het 
instituut, dat hem ondanks 
zijne uitwijking, en ofschoon 
de statuten van het genoot
schap er zich tegen verlet
ten , als lid behouden haA* 
naar Mogodor gezonden- *»} 
ging met zijne familie scheep 
hield zich eenigen m °P 
de KanarischeEUmdm op, 
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Waarvan hij tot consnl werd 
benoemd, en ging dezelfde 
bediening aan de Kaap de 
Goede Hoop waarnemen, en 
werd door den minister CHAP-
TAI., zijn'bloedverwant, die 
hem tot hoogleeraar der 
kruidkunde aan de school van 
Montpellier benoemde ,̂ naar 
Frankrijk teruggeroepen. In 
1805 tot lid van het wetge
vend ligchaam benoemd; had 
hij van dezen nieuwen post 
niet lang genot, daar eene 
beroerte hem den 27 Julij 
1807 in het graf sleepte.. Be
halve de werken van BROÜS-
SONNET , waarover wij gespro
ken hebben, heeft men nog 
van hem: 1 .Q DescripUon des 
chiens de mer {Beschrijving 
der zeehonden), men vindt ér 
zeven en twintig.soorten in 
vereenigd, daar een derde 
derzelve onbekend is." — 
2.° Mémoires sur Ie loup 
de mer, sur Ie silur,e,J$evt-
bleur, sur les vatsseawx 
sperniaiiques des poissons 
(Verhandeling over den zee
wolf', den krampvïscft, en 
de zaadvaten der visschen). 
— 3.° Description d'nne 
espèce de sainfom dont les 
feuilles sont dans un mou
vement coniinuel (Beschrij
ving eener soort van Spaan-
sche klaver, toaarvan de 
bladeren in eene gedurige 
beioeging zijn), —'A-° Mé-
moire sur la respiration 
des poissons (Verhandeling 
over de ademhaling der vis
schen). — 5.° Mèmoire sur 
les dents [Verhandeling o-

ver de tanden), waarin hij 
vaststelt volgens de gesteld
heid van die deelen bij den 
mensch, dat dit wezen, drie 
vijfde gedeelte vrucht- of 
kraidetend, en twee vijfde 
gedeelte vleeschetend is'. —-
6.° Mémoire sur la repro-
duction des nageoires des 
poissons (Verhandeling over 
de éedervoortbrenging van 
de vinneé der visschen). — 
7.° Hishire. des dècoüvertes 
et des voyages • faits daiis 
Ie Word (Geschiedenis der 
ontdekkingen en reizen in 
het Noorden gedaan) door 
J. R. FORSTER , Parijs, 2 
dl." in S.vp, uit Hét En
gelsen vertaald. Nog be
staat er van hem in hand
schrift: 1.° Plan eener ich' 
thyologie of vischbeschrij-
ving, bevattende twaalf hon
derd soorten van visschen, 
in plaats van vier honderd 
zestig, tot dusverre door de 
natuurkundigen opgegeven. 
— 2. Beknopte geschiedenis 
der dieren, in 1788 voor den 
Dauphin vervaardigd, met 49 
platen, in 4.» — 3.° Het 
Verhaal zijner reizen. — 4.° 
Inlandsche ELORA der Ka~. 
narische eilanden, waarin 
men zestien honderd plan
ten vindt., De lofrede van 
BROUSSONNET is in het In
stituut door den Heer Cu-
VIER uitgesproken. 

BROUWER (JACOBUS),' een 
Dominikaner religieus te 
Antwerpen, was te Hoog
straten geboren, en werd 
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den 14 Julij Ï520 te Douay 
tot doctor in de godgeleerd»-
heid bevorderd, alwaar hij 
gedurende verscheidene ja
ren de wijsbegeerte onder
wees, en tot eersten bestuur
der der godgeleerde studiën 
benoemd werd. Hij heeft 
herzien en in het licht ge
geven de Lucubrationes van 
DOMINICUS BE SOTO, over 
de7 Logica en Natuurkunde, 
en zijne Clavis Mvangelica 
of Demonstratio EvangeH-
ca, firma Jide tenendum 
esse, PAXTLVM V. esse sum
mum Pontificem. 

BROUWER (CHRISTOPHORUS), 
ïn 1560 te Arnhem geboren, 
en te Trier, den 2 Junij 
1617 overleden, heeft nage-

' laten: I.° Fuldensiwii anti-
quitatum libri IV., Antwer
pen, 1612, in 4. t 0 Deze 
Burgerlijke en kerkelijke 
jaarboeken van Fulda, zyn 
zeer Methodisch geschreven, 
en strekken zich uit tot het 
jaar 1606. — 2.° Antiqui? 
tates annalium Trevirerisi-
v,m, et episcoporum Meten-
HUM , TulZensium et Vero-
dunensium, Keulen, 1626, 
in fol. Het handschrift van 
dat werk werd onderzocht 
door raadsheeren van den 
keurvorst, die met meer ijver 

bezield, voor de belangen van 
hunnen meester dan voor die 
der waarheid, er aanmerke
lijke veranderingen in brag-
ten, en in dien staat kwam-
de uitgave van, 1625 in het 
licht, die ondanks dat alles, 
eenigen tijd daarna verboden 
werd. Deze uitgave is zeld-

l| zaam. Pater MASENIUS gaf 
er eene tweede uitgave van 
in het licht, eh voegde drie 
toeken bij de twee en twin
tig van Pater BROUWER; 
maar dezelve ging andermaal 
door de handen der raads
heeren, die er aanmerkelijke 
veranderingen in te weg 
bragten. Deze uitgave Jcifam 
te Luik ïn 1670, in 2 dl.n 

in fol. in het licht. De in
leiding van Pater BROVWER 
wordt vooral zeer op prijs 
gesteld; dezelve bevat een 
oneindig aantal geleerde na-
sporingen, ten opzigte van 
al hetgene wat tot de oud
heden en gebruiken der vol
ken betrekking heeft, die 
het land hebben bewoond, 
waarvan hij de geschiedenis 
schrijft. Na zich over de 
weinige goede geschiedenis
sen , welke men van dë bis
dommen van Duitschfam 
heeft, beklaagd te hebben ( ) 
zegt de geleerde JOANNES 
ECCARD; TJms BIIOWERVS 

zèn Tl onS^ond zouden die klagien•: inonzen **)<* 
^ardeerbL * " ? * % > J' BtNTEnm, door zyn onj 
keiten Z r T u T i ' " J$* ,™%Kchsten Gedenkwuf g-
im,inJS *I5tKatholischen Kirche enz. M a i n z . ï ^ 5 -
*fe» /leef? hehoef*^ * Me» opzirfe, meester®* voor' 

J * V e r t a l e n 
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vir pius, prohue et doctts- \ 
simus, supra vulgus caput 
extulit, et Annalis Trëvi-
renses adornavit, qui licet 
ab invidis, et veritates at-
que eruditionis Solidioris 
osoribus diu pressi et fer
me o f pressi fuerint, tan
dem tamèn a Masenio eon-
timiatore, aliquantulum li
cet immutati, et. castrati 
i)i. publicum emissisunt, et 
metropolis Trevirensis His-
toriam ea in luceposuerunt 
ut auctori suo esternas illa 
gratias deleat. De Heer 
TON HONTHEIM , Suffragaan 
van Trier, heeft eerie nieu
we geschiedenis van dat 
Bisdom in het Latijn gele
verd , 3 dl.n in fol., Augs-
iurg 1750. — 3.° Venantii 
H. C. Fortmali opera, 
met bijvoegselen en aantee-
keningen, Mentz 1630, in 
4.to — 4.° Xievenabeschrij-
vingen van eenïge Heilige» 
uit Duitschland, uit de ou
de handschriften ontleend, 
Mentz 1616, in 4. t 0 Pater 
BROUWBÏI was een door ge
leerd en kundig man: BA-
KONIUS spreekt in zijne jaar
boeken met den grootsten 
lof over hem. 

BEOUWER (HENDRIK) , een 
beroemd Hollandsen zee
vaarder, naar men meent te 
Amsterdam geboren, ver
kreeg in 1613 het bevel over 
cén naar de indien bestemd 
smaldeel, en legde op die 
reis den grondslag van den 
handel zijner landgenooten 

j met het koningrijk Stam. 
In 1632 werd hij tot alge- ' 
meen landvoogd der Neder-
landsché bezittingen in Azië 
benoemd; en negen jaren 
daarna vertrouwde hem de 
West-Indische Maatschappij 
eene onderneming tegen Chi
li toe. Gedurende den togt 
overleed hij in 1644. 

BROUWER (ADRIAAN) in 
1608 , volgens sommigen te 
'Haarlem, doch volgens an
deren te Oudenaarden in 
Oost-Vlaanderen geboren, 
een beroemd schilder, be
gon reeds in zijne jeugd met " 
bloemen en vogelen op lin<-
neh te schilderen, welke 
zijne moeder aan dorpelin
gen verkocht, en eindigde 
met koddige voorstellingen, 
en kleine figuren, welke 
men zeer duur betaalde. Zij
ne werkplaats was gewooii-
lyk in eene kroeg. Na zich 
mèï éé dronkaards, bedron
ken te hebben, wikkelde hij 
zich gewoonlijk met hen in 
allerlei geschillen. TeAnt-
werpen als een verspieder 
aangehouden, en naar decï-
tadel gebragt, verzocht hij 
om te mogen werken. Hij 
begon dus Spaansche solda
ten af te schilderen, die aan 
het spelen wareri en stelde 
dezelve met zoo veel vuur 
en waarheid, voor, dat R U 
BENS , die ƒ 600- voor dat 
stuk bood, uitriep: Dit U 
Tiet werk van BJXOVWMR , 
men alleen zul/te ondèrwer» 
peil hunnen' «/eluBen. — 



416 B R O . 

Daar RUBENS zich ook voor 
hem als borg s telde, verkreeg 
hij zijne vrijheid weder*, dan 
de vuile overdaad ondermijn
de zijne gezondheid. Hij 
overleed in 1640 te Antwer
pen , in de diepste armoe
de, slechts 32 jaren oud 
zijnde, en werd op kosten 
van RUBENS in de Karmelie
ter kerk begraven. De vro
lijkheid verliet hem echter 
aiooit te midden der diepste 
armoede. AI zijne schilderij -
©n stellen vrolijke tooneelen 
voor, zoo als, kroegtwisten, 
leurzesnijders, kaartspe
lers , tabaksrookers, dronk
aards , soldaten, dorpsbrui
loften enz. De natuur wordt 
er altijd met de meeste waar
heid in voorgesteld. Zijn 
fenseel is zeer vlug, zijn 

oioriet zeer wel verdeeld , 
en zijne beelden met zeer 
vele zeggingskracht. Zijne 
werken worden buitenge
meen duur verkocht, en zijn 
zeer zeldzaam. 

BROWN (ROÊERT) , omtrent 
Jiet einde der zestiende eeuw 
uit eene vrij aanzienlijke 
familie van Northampton 
geboren , hoofd der sekte, 
welke zijnen naam draagt, 
yolbragt zijne studiën te 
Cambridge, en begon in 
j 580 zijne gevoelens aan den 
dag te leggen en tegen het 
kerkelijk bestuur van 'Mor-
toich uit te varen. Hijrand-
fe evenzeer de Episcopaten 
é n Presbyterianen aan, en 
Wilde een zuiver democra

tisch kerkelijk bestuur tot 
stand brengen. Hij haalde 
zich daardoor weldra de reg-
terlijke bestraffing der Bis
schoppen op den hals, doch 
droeg • er zijnen roem op, 
om die zaak, in twee en 
dertig verschillende gevan
genissen te zijn opgesloten. 
Later verliet hij met zijne 
aanhangers het rijk, en be
gaf zich naar Middellurgvn 
Zeeland, alwaar hij en de 
zijnen van dé staten de vrij
heid verkregen, eene kerk te 
bouwen, en er God naar hun
ne wijze te dienen. Kort 
daarna ontstond er eene ver
deeldheid onder hen, vele 
scheidden er zich van af, 
hetwelk BROWN ZOO verdriet-
te , dat hij zijne bediening 
nederlegde en in 1589 naar 
Engeland terugkeerde, er 
eenige dwalingen afzwoer, 
zonder op te houden, een 
dweeper te sijn, en tot den 
post van Eector in eene 
kerk van NortJiatnpthonsh^ 
re werd benoemd, alwaar hij 
in 1630 overleed. Er bestaat 
van hem een Werk in «et 
Engelsen getiteld: Versekl 
tusschen dezeden der Chris-
lenen met die der Turken, 
Papisten en Heidenen, ma.-
delburg, in 4.» 

BROWN (W ILM AM) , « f 
Enffelsch dichter, in."» '» 
te TTatdatoól in Devo»for* 
geboren, en in ï ö f oV f̂: 
leden, maakte zich beroemd 
door zijne ff<%' 
Londen, 1625, 2 dl."!»S'v0 
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Nog heeft men van hem 7 ,j 
Gezangen, onder den titel 
van de Uerderjhdt, Lon- j{ 
den, 1614, in 8.vo Men 
heeft in 1772, eene nieu
we uitgave zijner Gedich
ten, 3 kleine deeltjes in 
12.m0 in het licht gegeven. 
— Men moet hem niet ver
warren met eenerf WILMAM 
BRÓYVN , een geneesheer, 
in 1754 in den ouderdom 
van 82 jaren overleden, 
die ook . Gedichten heeft 
in het licht gegeven, en 
daarenboven Opuscula- varia 
medicorum, 1765 in 4.f°, 
met eene Bijlage, die 'in 
1768 in het licht is ver
schenen. 

BROWN (THOMAS), een ge
neesheer en oudheidkundige 
te Londen, den 10 October 
1605 geboren, reisde door 
Jfrankrijk en Italië, ont
ving den doctoralen ,hoed in 
de geneeskunde te Ley'den, 
en te Oxford, en werd door 
KAREL I I , , in 1671 tot rid
der geslagen. Hij overleed 
te Norwich, den 19 Octo
ber 1682. Men heeft zijne 
werken te Londen in 1686, 
in 1 dl. in fol. in vier af-
deelingen verdeeld, uitge
geven. De eerste bevat eene 
Proeve over de DolAsdwa-
lingen, of onderzoek van 
verscheidene als waar aan-
genomene gevoelens, die 
valsch of twijfelachtig zijn, 
vol geleerde nasporingen en 
eene gezonde critiek. Men 

V. DESL» 

vindt in het 2.edeel hefcbe-
ruchte in zoo vele talen ver
tolkte werk, ten titel voe
rende : Religio medici, af
zonderlijk te Lei/den, in 
1644 in 12.m° gedrukt. Hoer 
wel deze Verhandeling tot 
het Scepticismus schijnt ovet 
te hellen, en BROWN in ver
denking heeft gejbragt, van 
een Symbolum te bezitten, 
dat tot zeer weinige artikels 
bepaald was , verzekert mei* 
echter,, dat hij de Angli-
kaansche sekte ijverig voor
stond. Zeker is het, <ïat h§ 
onder de wljsgeerén dezer, 
eeuw gèene plaats kan vin
den; men kan,er over öor-
deelen door deze belangrijke 
plaats uit de volksdwaïin-
gen. > Om des te zekerder 
in de dwaling mede te sle
pen, heeft de duivel aan de 
menschen diets geniaakt, 
dat hij een hersensehimmig 
wezen was, en daardoor 
wiegt hQ den mensch in 
eene valsche gerustheid, en 
doet hem twijfelingen opvat
ten ten opzigte van de toe
komstige straffen en beloo
ningen, i.. Hij maakt zelfs 
het denkbeeld van de onster-
felijkheid der ziel wankel-
baar ;w^nt degene, die be• 
weren", dat er geene zuiver 
geestelijke zelfstandigheden 
bestaan, zullen nog minder 
gelooven, dat hunne zielen 
moeten bestaan, nadat de
zelve van hunne ligchamén 
zullen gescheiden zijn." (Zie 
DEWUO, MEADJ OrmoNEir»» 

B h 
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SPÉ enz). De verhandelin
gen , welke de béide andere 
afdeelingen beslaan, betref
fen de planten, waarover er 
in de Schrift gesproken 
wcrdt, de visschen, welke 
JESUS CHRISTUS na zijne op
standing met de Apostelen 
at; de bloemkransen der ou
den , de lijkbussen welke 
men in Engeland gevonden 
heeft enz. Al zijne werken 
zijn in 1688, te Amsterdam 
in 4.ÏO , in het Nederduitsch 
uitgegeven. — Zijn zoon 
EDÜABD BROWN legde zich 
op hetzelfde beroep toe van 
zijnen vader, reisde door 
Jhdtschland, Hongarije en 
Turkije .* in zijn vaderland 
teruggekeerd, werd hij de 
geneesheer van KAREÏ, I I . , 
en van het gasthuis vanden 
H. BABTHOLOMEUS. Hij over
leed in 1708- Men heeft 
vanjhem: Reize door Hon
garije j Bulgarije, Oosten
rijk enz-, met natuur- en 
staatkundige waarnemingen, 
Londen, 1673, in 4.»,, in 
het Engelsen, onder den vol
genden titel, in het Neder
duitsch overgebragt: Reize 
door de Nederlanden, 
Jjuitschland en Hongarije, 
Amsterdam, 1682, in 4.° — 
2.° Eene Vertaling in het 
Mngelsch der Levensbe
schrijvingen van P I C W B -
c»us» 

JBROVVN (EmjARn), een En-
gelsche godgeleerde en bloed
verwant van den voorgaande, 
leefde m de 17°ecnw. Wij 

f zijn hem een niet zeer ge
woon werk verschuldigd, in 
1690 te Londen, in 2 dl." 
in fol. onder dezen titel 

; gedrukt: Fasciculm renim 
etcpetendarum et fugienda-

: rum. Dit werk is eene ver
zameling van stukken, be
trekkelijk de kerkvergade-

[I ring van Bazel, brieven en 
stukjes, over hetzelfde on
derwerp , alle verzameld door 
ORTUINUS GRATIUS. BROWN, 
heeft deze uitgave metJUMi-
teekeningen en eene bijlage 
der oude schrijvers, die o-
ver hetzelfde onderwerp ge
handeld hebben» verrijkt» 
Hij heeft nog eenige andere 
werken in het licht gege
ven , die van te weinig be
lang zijn, om er melding 
van temaken. 

BROWN (Vtmvs Eixrai-
MAANnEy, een beroemd veld
heer der 18e eemv;, w a s > 
zoon van Ui,tssüS,^yhee

n
r 

van BROWN, kolonel van 
een regiment Curassiers, 
in dienst des keizers, een 
der edelste en oudste lun
zen van Ierland. Hn wa* 
den 24 October Ï705 te Bo
ze/geboren, en in den on
derdom van 10 jaren, na 
zijne eerste studiën te JM» 
merick in Ierland volbtagt 
te hebben, door den gwj 
GEOUGE BE BROWN, * ! j * 
oom, kolonel van e e n ^ 
ment voetvolk, naai ^ g 
garyë beroepen. W 
bij het berucht «*"*,„,,_. 
Belgrado in iM teg«nW»w-
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dig. , Tegen het einde van n 
1723, werd hij kapitein in 
hét regiment van zijnen oom, 
en in 1725, luitenant-kolo
nel. In 1730 stak hij met 
een bataillon van zijn regi
ment naar het eiland Oor* 
sikaovex, en bragt veel toe 
tot de inneming van Callan-
sara, waarbij hij eene aan
merkelijke wond aan de dij 
ontving. In 1732 werd hij 
tot kamerheer des keizers 
benoemd, en in 1734 tot 
kolonel. Hij onderscheidde 
zich in den oorlog van Ita
lië, en vooral bij de veld
slagen van Parma en QÏI-
astalta, en verbrandde, in 
tegenwoordigheid van het 
Fransche leger, de brug, 
welke de maarschalk DE 
NOAILIIES over de . Adige 
had doen Heggen. In 1736 
tot veldheer benoemd, be* 
gunstigde hij in het volgen
de jaar, door eene schran
dere beweging , dea aftogt, 
'en redde, in den ongeluk-
Hgen slagi van Banjdluca 
in Bosni'èy den 3 Augustus 
1737 j al de bagagie. Door 
deze schoone daad verkreeg 
hij een tweede regiment in
fanterie , vakant door den 
dood van den Graaf FKAN-
CISCÜB DE WALWS. In 1739 
te Weenen teruggekeerd, 
verhief Keizer KAREI, VI . 
hem tot de waardigheid van 
luitenant-generaal-veldmaar-
schalk, en benoemde hem 
tot kiïj gsopperhofraad. Toen 
na den doodyan dien Vorst, 
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de Koning van Pruissen 
eanen inval in Silezië had 
gedaan, betwistte hem de 
Uraaf BK BROWN den grond 
voet voor voet. Hij voerde 
in 1741 bij den slag van 
Molwitz het bevel over het 
voetvolk van den regtervleu- * 
gel des Oostenrijkschen le
gers ,ren ofschoon gewond s 
maakte hij eenen schoonen 
aftogt. Hij begaf zich ver
volgens naar Beijeren, al
waar hij over de voorhoede 
van hetzelfde leger het be
vel voerde , maakte zich van 
Deckendörf en van veel ba
gagie meester, en noodzaak
te de Franschen de boordett 
van den Donau te verlaten, 
welke rivier het Oostenrijk-
sche leger toenmaals in alle 
veiligheid overtrok. De Ko
ningin van Hongarije' zond 
hem in hetzelfde jaar als 
haar gévolmagtigde bij den 
Koning van Engeland naar 
Warms -t hij legde er de 
laatste hand aan het vriend
schapsverbond tusschen de 
hoven van Weenen, hon
den en Tiirin. In 1743 be
noemde dezelfde vorstin , 
hem tot haren geheimraad, 
bij hare krooning van Bo
hème. De Graaf BK BROWN 
volgde in 1744, den Prins 
LOBKOWITZ in Italië, nam 
den 4 Augustus de stad Vel* 
lelri in> niettegenstaande 
het getal der vijanden verre 
het zijne overtrof, drong tot 
in hunne legerplaats door, 
gaf aan verscheidene r»g«-
2 
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menten de laag, en maakte er 
vele gevangenen» In Befje* 
ren teruggeroepen onder
scheidde hij zich aldaar, en 
teerde in 1746 naar Italië 
terug. Hij verdreef de Span
jaarden uit het Milanesc/ie, 
'en zich hij het leger van 
den Prins VANLICJJTENBTEIN 
gevoegd hebbende, voerde 

, hij den 16 Junij 1746, in 
den slag van Piacenza het 
bevel over den linkervleu
gel van het Oostenrijksche 
leger, en versloeg den reg
iervleugel, van het vijande
lijke leger, waarover de 
BÏaarschalk DE MAILWSKOIS 
het bevel voerde. Na dien 
beroemden slag, waarvan 
het winnen aan hem was 
toe te schrijven, voerde hij 
het opperbevel over het le
ger, dat tegen de Genuezen 
bestemd was , maakte zich 
meester van den overtogt 

--.der: Bodietta, hoewel de
zelve door 4000 man verde-
dedigd werd, beneyens van 
de sfyad Genua. De Graaf 
3)E BhowN vereenigde zich 
vervolgens met de troepen 
van den koning van Sardi
nië en nam gezamenlijk met 
hem Mont-Albano en het 
Graafschap Nizza in bezit. 
Ondanks de JFransche troe
pen, trok hij den 30 No
vember de Var over, toog 
'Provence binnen, nam er 
df eilanden Sainte-Margtee-
rite en Saint - Monoratin 
hezit. Hij aacht zich van 

toen de omwenteling van 
Genua; en 'het leger van 
den Maarschalk de BEU-E-
ISLE, hem noodzaakten dien 
schoenen aftogt te kiezen, 
welke hem de achting van 
alle deskundigen verwierf. 
Hij besteedde het overige 
van het jaar 1747, om de 
staten van het Oostenrijk
sche huis in Italië te ver> 
dedigen. Om hem voor zij
ne schoon© Italiaahsche reldr 
togten te beloon en, benoem
de de Keizerin-Koningin van 
Horgaryë' hem in 1749 tot 
landvoogd van Zevenbergen. 
In 1752 voerde hij het be
vel over de st&ó. •JPraag, be
nevens het' algemeene ftevel 
over dei troepen in dat rijk» 
en de Koning van Polen, 
Keurvorst van Saksen ver-
eerde hem in 1753, met de 
orde van den witten Arend, 
Toen de Koning van Pruis*, 
sen "in 175.6 Baltsen., overi 

een grooter gedeelte van 

meesterd, en Bphem-vp* 
gerand had, trok de Graat 
DE BROWN tegen hem te veld; 
ofschoon slechts 26,800 man 
onder zijn bevel hebbende, 
metwellte hij aaneenemagt 
van 4.0,000 manschappen van 
den Koning van Prwisseik 
het hoofd moest bieden» 
dreef hij echter den ï Oc-
tober in den slag van Lo-
wositz dien vorst terug. *«r 
ven dagen na dezen aanval 
ondernam hij dien beroem
den tost in Saksen, o» «* 
de Saksische Ug<*b*™?n 

tnssclien Pirna en iwm0' 
stein ingesloten {e <>ntó(,t* 
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ten; eene daad den groot-
. sten ouden en hedendaag-
schen veldheeren waardig. 
Hij noodzaakte vervolgens 
de Pruissen om Bohème te 
verlaten ï waardoor hij de 
keten van het Gulden-Vlies 
verwierf, waarmede de Kei
zer hem den 6 Maart 1757 
Vereerde. Kort daarna be
gaf de Graaf DE BROWN zich 
naar Bohème, alwaar hij in ' 
aller ijl troepen verzamelde , 
om den Koning van Pruis
sen, die er op nieuw met 
al, zijne magt was ingeval
len het hoofd te kunnen bie
den. Den 6 Mei werd de be
roemde slag van Potschernilz 
of Praag geleverd, waarin 
de Graaf DE BROWN gevaar
lijk gewond werd. Verpligt 
om de. wijk naar Praag te 
nemen, overleed hij aldaar 
aatt zijne wonden den 26 
Junij 1757. De Graaf DE 
BROWN was niet alleen een 
groot veldheer, hij was ook 
een bekwaam onderhande
laar , en zeer ervaren in de 
staatkunde. Het leven van 
dien beroemden generaal is 
in t^vee losse stukjes be
schreven , het eene in het 
Hoogduitsch het andere in 
hetFransch, beide te Praag 
in 1757 gedrukt. 

BROWN (MOZES) , predi
kant van Olney, in het 
graafschap Buckingham, en 
kapellaan van het collegie 
vnn Morden, werd in 1703 
geboren. Hij begon met pen

nen te vermaken. HERVEY, 
de schrijver der overwegïn* 
gen, talenten in hem ont« 
dekt hebbende, liet hem ( 
eene''zeer beschaafde opvoe
ding geven, en den predik-
dienst toewijden. Men heeft 
van hem verscheidene heer* 
reden en eenige dichtwer
ken, onder andere: 1.° Po-
lidius, pf de ongelukkige 
liefde, een treurspel, 1723. 
— ,'2.°'All'Bedevilled, eene • 
soort van Jduchtspel. — 3.° 
Een deel met Oedic/iten, 
'1739, in S.vo _- 4.° Zon-
dags-gedachten, een dicht-
stuk, 1749, in 12.m°' — 
5.° Percy Lodge, een be« 
schrijvend gedicht, 1756. 
BROWN heeft de werken van 
ZIMMERJUN veïtaald en eene 
Uitgave van den Volmaak
ten Hengelaar en van de 
Herderszangen op de visch* 
vangst door WALTON be» 
zorgd. 

BROWN (IZAAK HAWKINS) , 
een Engelschman, den 21 
Januarij 1706 te Burtott 
geboren, en den 14 Febru-
arij 1760 overleden j heeft 
zich in zijn vaderland be
roemd gemaakt door zijne 
Jiïedichten, in 176S, in 8.v"> 
gedrukt, en vooral door zijn ' 
dichtstuk De anima im« 
mortalitate, in 2 Boeken, 
1754. 

BROWN (JOHN) , een Én-
gelsche schrijver, den 5 No-

Ivemher 1715 te Mütbury 
b 3 
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geboren, kannonik van Car-
Usle f doctor in de God
geleerdheid, diende als vrij
williger , gedurende de-on-

' lusten die er in zijn vader
land, in 1745 plaats had
den, en overleed den 23 
September 1766. Men heeft 
van-hem: 1.° Proeve over 
de -Mmlifers {Characieris-
iichs) van SJIAFTESBÜRY , een 
werk, dat een zeer gunstig 
onthaal genoot, en dat in 
3764 voor de 5.e maal in 
8.™ herdrukt werd. — 2.° 
Proeve over de toonkunst, 
1751. — Z.° Geschiedenis 
van den oorsprong en de 
vorderingen der dichtkunde 
in derzelver verschillende 
takken, 1764; een uitmun
tend werk, waarin het ver
nuft , de gezonde rede met 
de 'geleerdheid denzelfden 
tred gaan. — 4.° Leerreden 
en. dïchtstukken* —• 5.° een 
dichtstuk over de vrijheid. 
Zijn beste treurspel is ge
titeld: BARBEROSSA., 1555. 
Hêt is niets vreemds m En
geland het tooneel niet den 
kansel te zien verbinden; 
daar de Engelsche predi
kanten geene vaste grond
beginselen van zedeleer heb
ben , zoo verbeelden zij 
zich dat het twee wijzen 
zijn evenzeer geschikt' om 
te onderwijzen. ;* 

BROWN (JOHN) een beroemd 
i?™rt*ch geneesheer, in 
J ' Jo in een dorpje van het 
Graafschap Berwick van ar-
ffle ouders geboren, die om 

een bestaan te vinden ver-
pligt waren den grond te 
bebouwen. JOHN scheen be
stemd , om in de vergetel
heid , zijne voorouders in 
hunne geringe bezigheden 
op te volgen; maar zijn na
tuurlijke aanleg sleepte hem, 
om zoo te spreken, ondanks 
sich zelven op een nieuw 
tooneel. Naauwelijks vier. 
jaren oud zijnde, werd hij 
naar eene oude vrouw ge
zonden, om er te leeren 
lezen. Binnen een jaar las 
hij-vlug den Bijbel- enwaf 
in zulk eenen ouderdom te 
bewonderen i s , hij kreeg 
van toen af Voor het le
zen zulk eenén bijzonderen 
smaak; dat hij met het zel
ve al den tijd doorbragtjin 
welken andere kinderen zich 
met spelen van hunnen ou
derdom bezig bo«den. «a 
dat zijn vader overleden wasi, 
ging zijne moeder een twee
de &huweltjk aan met eenen 

wever die den zoon sgjee 
echtgenoote zijn beroep wu 
de leeren; maar vrucht* 
loos verhieven er_ s ™ * * 
derpalen tegen de toekom 
stige bestemming van JoB», 
hif legde voor het ba*P 
zijns vadems den grootsten 
tegenzin aan den > g » J * 
gaf zijnen ouders het ver 
Fangen te kennen, dat ƒ« 
koesterde,' «m eene *£ 
eervolle « " m f * S «po
gingen en t a I e n ; fv o ]gen. 
kende loopbaan te J ° ' | 
Het zit uit vreeze rm nem 
tegen te spreken het m 
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welligt uit hoop van een- j 
maal door middel van dit 
kind uit hunnen behoeftigen 
staat te geraken, zoo lie
ten zijne ouders hem zijnen 
wil volgen. Daar zij tot 
eene Presbyferiaansche gek-'' 
te Seceders genaamd, be
hoorden, welke sedert lan
gen tijd in Schotland groo-
ten voortgang maakte, raad
de men hem aan, hunnen 
zoon den geestelijken staat 
te doen omhelzen, opdat bij 
en de redenaar en de steun 
hunner gemeente zoude kun
nen worden. JOHN werd 
dus naar de school van Dtynse 
gezonden, alwaar een be
kwame meester zich met 
zijne opvoeding belastte De 
vorderingen, die hij maakte 
waren zoo snel en zoo'bui-
tegewoon, dat reeds in den 
ouderdom van 13 jaren, een 
aanzienlijk Heer hem met 
de opvoeding zgner kinderen 
belastte; maar BROWN was 
met eene te verhevene ziel 
geboren, om zich de onder
werping te laten welgeval
len , welke die staat van 
hem vorderde. Trotsch van 
als door zich zelven de nie
tigheid te hebben verlaten, 
waarin de natuur en de for
tuin hem geplaatst hadden, 
gevoelde hg dagelijks zijne 
eigenliefde vermeerderen, 
naarmate hij nieuwe lauwèrs 
plukte. ^ Even zoo bekwaam 
in de ligchaamsoefeningen, 
als in de wetenschappen, 
welke hij bestudeerd had, 
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deed hij zich daarenboven 
nog onderscheiden, door zij
ne snelheid in het loopen? 
en door zijne sterkte in de 
ligchamelijke worstelingen, 
welke zoo gemeen zijn on
der de Engelschen. Hij ver
liet de gekte der Seceders, 
begon de onchristelijke wijs-
geeren te beoefenen, en werd 
een volslagen ongeloovige. 
Verplïgt echter eenen staat 
te omhelzen, begaf hij zich 
n&BxEdimhurg, om er de 
godgeleerdheid te beoefenen, 
en beproefde, om door eene 
ernstige beoefening dier af-
gelrokkene onderwerpen, 
de wuftheid zijner denk
beelden , over de zedeleer 
en den Godsdienst te bepa
len; maar eene bijzondere 
omstandigheid, besliste zij
ne bestemming voor zijne 
overige levensdagen. Men. 
verzocht hem uit het En
gelsen in hèt Latijn eene 
geneeskundige thesis te ver
talen; hij belastte er zich 
gaarne mede, en kweet er 
zich zoo wel van, dat men 
hem met lof overlaadde: hij 
besloot van dien oogenblik 
af zich aan de geneeskunde 
toe te wijden. Zijn beslui 
werd door bekwame mees
ters aangemoedigd, die eene 
groote verwachting van zijne 
talenten hadden, en binhen 
weinige maanden telde men 
hem reeds onder degene, 
die de Cursus der facultei
ten volgden, aan andere stu
denten gaf hij repetitie-les-

h 4 . . . . . 
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seni hetwelk hem een be
staan verschafte, en zijnen 
ïoem bevestigde. Hij werd 
weldra in het geneeskundig 
genootschap van Edimhirg 
toegelaten, dat in 1776 en 
1780 hem tot voorzitter be
noemde. Na , om zoo te 
spreken zich zelven gescha
pen te hebben, was het hem 
Voorbehouden, om door nieu
we scheppingen de weten
schappen te verrijken, waar
mede hij zich zoude bezig 
houden. Hij bepaalde dus 
een geneeskundig stelsel, 

: dat vóór hem onbekend was, 
en dat in Engeland vele 
aanhangers vond, ofschoon 
hetzelve tegenwoordig bijna 
vergeten , of ten minste zeer 
gewijzigd is. Om hetzelve 
te verspreiden, Schreef hij 
zijne Elementa medicina, 
waarin h i j , na te hebben 
bewezen, dat het leven in 
den mensch niets anders i s , 
dan hét uitwerksel van een 
grondbeginsel, hetwelk hij 
prikkelbaarheid noemt, dat 
deze prikkelbaarheid in de 
verschillende dieren ver
schilt, en in hetzelfde dier 
op verschillende tijden ver
schilt, maar dat deze prikke
ling óf te groof of. te klein 
of in eene juiste maat kan 
zijn, hij laat de gezondheid 
in eenen middelbaren staat 
van evenwigt, tusschen eene 
te groote en eene te zwakke 
prikkeling bestaan; en alle 
ziekten vloeijen, volgens 
hem, uit het gebrek van e-
venwïgt voort, waardoor men 

dezelve onder twee hoofd-
verdeelingen kan stellen, 
de eene komen uit eene over
matige kracht (sthéniqueg), 
de andere uit een gebrek; 
van kracht (astfténiques') 
voort. Volgens deze ver
deeling moeten de verschil" 
lende behandelingen der 
ziekten zeer eenvoudig zijn; 
maar dit stelsel, zoo wel als 
vele andere, heeft tegen zich 
het onaannemelijke der al
gemeenheid , die in de ont
wikkelingen te veel wille
keurigheid, en in de toe
passingen te veel onbepaalds 
heeft moeten voortbrengen; 
eene wijze, die hoogst ge
vaarlijk i s , ongelukkiglijk 
in onze dagen al te zeer ge
volgd wordt, en waarvan 
men dikwijls de treurige uit
werkselen ondervindt. Met 
te vreden, zgn stelsel m 
zijne werken voor te.dragen, 
verbreidde BROWN hetzelve 
nog in de openbare'Cursus, 
tot welke eene talrijke 
jeugd, die steeds op nieu
wigheden belust, en door de 
uitlokkende leerwijze van 
den Hoogleeraar medege-
sleept was, als om stnjO' 
kwam toesnellen. Met zij
nen naam en zijnen roem, 
zou het aan BKOWN gemaK-
kelijk hebben gevallen, ee
ne schitterende fortuin te 
maken, waar de SP*""* 
en niet zeer geregeld *» 
den, verzwelgden de **u 

merkelijke inkomsten M » J 
talenten. Zijn trots™ en 
niet zeer vriendelijk lmalz" 
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ter haalde hem vijanden op . 
den hals. Ofschoon hij vroe
ger een vriend van den be
roemden CULLEN was ge
weest, die er behagen in j 
had geschept, zijne buiten- i 
gewone talenten aantekwee-
ken > verklaarde hij hem ech
ter eënigen tijd daarna eenen I 
openbaren oorlog, randde zij
ne leer* met eene geestdrift 
en vijandschap aan, die niet 
door het verlangen, om de 
waarheid1 te verdedigen kon-
dën ingegeven worden , en 
verloor zoodoende veelal de 
achting bij weidenkenden, 
bij wie de dankbaarheid de 
eerste der deugden i s , en 
die liever zouden gezien heb
ben, dat BROWN eenige leer-" 
stelsels aan de vriendschap 
had opgeofferd, dan hem 
eenen vriend ëh weldoener 
aan zijne stelsels te zien 
opofferen. Wat hier ook van 
wezen moge, BROWN en CUL-
IJEN- verdeelden de school in 
twee partijen yBrownifiten en 
de andere CaUenisten. Ge
lukkig zou het geweest zijn, 
indien hunne geschillen en
kel op de leerstoelen, en 
in de hoogescholén hadden 
plaats gehad! Dezelve wer
den in zekere omstandighe
den ernstiger, en om een 
stelsel te verdedigen, ging 
het dikwerf zoo ver dat er 
bloed gestort werd. BROWN 
het verblijf in Edimburg 
moede, alwaar hij eengroot 
gedeelte zijner fortuin had 
doorgekagt, beproefde in 

- •• < " • • ; B 

1784, om eene vrijmetse
laars-loge opterigten, waar
in enkel Latijn zoude ge
sproken worden; daar deze 
nieuwe inrigting hem in het 
verdriet, dat hij ondervond ,* 
niet genoegzaam troostte, 
zoo begaf hij zich naar Lon
den; maar ook in die stad 
vond hij niet, al wat hij hoop
te. Gaauwdieven maakten 
zich van de fortuin meester 
die hem nog overbleef. Aan 
eene gemakkelijke levens* 
wijze, waarin hij zich niets 
ontzegde, gewoon, maakte hij 
schulden, welke hij niet be^ 
taalde, en door zij ne schuld* 
eischers aangehouden., werd 
hij in de gevangenis van de 
Bank des Konings opgeslo
ten, waaruit een edelmoe
dige vriend hem redde. Ge
durende verscheidene maan
den, welke hij in zijne ge
vangenisdoorbragt, vertaal
de hij zijne Elementa Mè*. 
dicintz ia het Engelsch. In 
17S8 bood de afgezant van 
Pruissen .hem van wege zij
nen meester eener zeer voor-
deeligen post aan het hof 
van ! Berlijn aan. Terwijl 
hij over die Zaak In onder
handeling was, werd hij 
door eene beroerte overval
len, die hem den 7 October 
van hetzelfde jaar , in het 
graf sleepte. Mèh zégt, dat 

. deze aanval werd te weeg 
gebragt, door de sterke <?o* 
sis opium, en andere op
wekkende middelen ~, welke 
hij in zijne Cursus voor zij-

b 5 : • • • . • 
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ne leerlingen gebruikte, om 
hun de uitwerkselen der be
staande Methode aan te wij
zen. Nog heeft men van 
BROWN: Waarnemingen over 
de geneeskunde, w,elke an
dere meenen van den schrij
ver van een werk te zijn, 
ten titel voerende; Naspor 
ringen, algemeen aan doc
tor JONES toegeschreven. De 
geneeskunde van BROWN , 
schijnt naar het Materialist 
mus overtehellen, hoewel 
volgens de ontwikkeling, 
welke de Heer FRIEDIIANDER 
van zijne leer heeft gele
verd, hij een geheimenon-
bekend grondbeginsel schijnt 
te erkennen, die het sj>el 
en de beweging aan de zin
tuigen geeft* Dit is het 
bestaan der ziel erkennen, 
zonder dezelve te willen noe
men , het is op deze wijze, 
dat de hedendaagsche mate
rialisten door het woord /e-
vens-beginsel ^eenè onzeke
re uitdrukking, 'waarvan de 
zin geenszins bepaald i s , 
de menschelijke ziel doen 
vervangen, en dat gedeelte 
van ons wezen, waarvan het 
bestaan, volgens het gevoe
len der grootste wijsgeeren 
zekerder en onbetwistbaar- i 
der i s , dan zelfs dat der i 
stof, ; die ons omringt, en 
waaruit wij gedeeltelijk be
staan , onder de onbekende 
zaken rangschikken. Het 
stelsel van BROWN heeft tot 
verscheidene andere werken 

vaanleiding gegeven, onder 
welke men vooral moet on

derscheiden die van WEI-
KARD, in het Hoogduitsch 
geschreven en in het Itali, 
aansch en Fransch vertaald, 
onder dezen titel bekend: 
De Geneeskunde vereenvou
digd. 

BROÏVNCKER (WHJUAM), 
een geleerde Ier, in 1620 
geboren , was een der eerste 
leden der koninklijke maat
schappij van Londen, bij 
welke hij gedurende 15 ja
ren als voorzitter fungeerdeé 
Hij overleed den 5 April 
1684, na zijne briefwisse
ling met JOANNES WAIHS 
over de wiskunde, onder 
den titel van Commercium 
epistolicum, Oxford,1658, 
in 4.to jn het licht te heb
ben gegeven. In de Wijs-
geerige Overeenkomsten ko
men ex vele verhandelingen 
van hem voor. 

BRUCE (JACOBUS) , een be
roemd Engelsch r ^ g e r , 
werd den 14 December 17dU, 
te Kinnairdt in het graat
schap Stirling, in &w«" 
land geboren. Hij berhoor-
de tot eene adellijke en zeer 
oude familie, en stamde door 
zijne moeder van het konink
lijke huis af. Men bestem
de hem in den beginne tot 
de balie, radar daar Aeiuat 
tot de iagt en de schoone 
kunsten bij hem de oor
band had bekomen,f0 0™. 
hij de dorre studie ier.™£ 
ten varen, om ^ » e "*$££• 
te volgen. Hij *»d a0^ms 
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zijnde in den .echt met de I 
dochter' van eenen rijken 
koopman, en Werd zoodoen
de door de omstandigheden 
in deh handel gesleept. Z^j-
ne reeds schitterende fortuin 
nam aanmerkelijk toe, en 
bood hem eene onbenevelde 
toekomst aan, toen de dood 
zijner gade zijn geluk kwam 
storen. Hij beminde haar 
hartstogtelijk en was troos
teloos over haar verlies; 
vruchteloos zocht hij in de 
studie eene verzachting voor 
zijne smart\ hij kon hare 
gedachtenis niet vergeten, 
en helsloot óm tot eene af
leiding te reizen. Hij door
kruiste Portugal en Spanje, 
hezigtigde te Madrid'» de 
Arabische handschriften van. 
het Efftilriaal, Waarvan hij 
te Vergeefs dé uitgave wilde 
bespoedigen! Hij keerde 
naar Engeland terug, beoe
fende met eenen bijzonAeren 
ijver de Arabische en Ethi* 
opisché talen, en besloot op 
voordragt Van IordHAitFAX, 
naar Egypte te vertrekken, 
ten einde den oorsprong van 
den N4JI te ontdekken. In 
1763 vertrok hij als consul 
naar Algiers, en begaf zich 
"van daar, op weg naar A-. 
byssiniS; vijf jaren na zjj-
ne aankomst in Afrika, na 
Ttmis, Tripoli,. Rïiodus, 
Cijprus, Siyrië,, en eenige 
andere gewesten van Klein-
Aziëgezien te hebben, kwam 
hij in Egypte aan; vertrok 
in 1769 van CaUro, bezocht 
de bouwvallen van Mum* 

volgde de oevers van de 
Taccazzè , eene der belang
rijkste rivieren des lands; 
hield zich te Gondaar, de 
verblijfplaats der koningen 
op, en kwam tot aan den. 
oorsprong van den Nijl, dien 
hij op een klein groenend 
eiland, bij wijze van altaar 
zich voordoende, vond. Een 

\ priester was met het opzigfc 
i en de godsdienstige bewa
king dier gewijde bronnen 

: belast. ÈRUCE sloeg alles 
: mét eene naauwkeurige aan
dacht gade, en om eene 
grondige kennis der zeden 
en gebruiken van de bewo
ners des lahds te erlangen , 
hetwelk hij zoo ver was gaan 
opzoeken , vertoefde hij vier 
jaren in Abyssinië, en be
kleedde aan het hof den post 
van bevelhebber der zwarte 
ruiterij. Daar hij naar ÜJ-
gijpte terug wilde keeren, 
trok hij door Niibië, hield 
sieh te Sennaar op, en was 
verpligt er eenigen tijd daar
na weder van te vertrekken, 
uit hoofde van eenige ge
schillen , welke hij niet den 
Nubischen koning had ge
had. Met vele moeite ont
snapte hij "aan de hinderla
gen , vvelke men hem van 
alle kanten legde ; maar hij, 
kwam echter behouden te 
Syena in Opper-Egypte aan, 
alwaar hij zeer vriendelijk 
onthaald 'werd. Ia Enge~ 
land teruggekomen, vond 
hij zijne bloedverwanten, 
die hem dood gewaand had
den, in het bezit zijner goe-
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deren. Door deze óverhaas-
ting beleedigd, ging hij een 
tweede huwelijk aan, en 
verwekte eenen zoon bij zij
ne vrouw; maar zij stierf 
in 1784. Zijn al te gevoelig 
hart, kon deze nieuwe smart 
niet verduren, hij onttrok 
zich aan de wereld, ging 
zich in zijn landgoed van 
Rinnaird, als ware het, le
vend begraven, hield zich 
enkel met de zamenstelling 
der Geschiedenis zijner rei
zen bezig, welke hij in 1790 
in het licht gaf. Hij over
leefde deze uitgave niet lang, 
en overleed aan de gevolgen 
van eenen val van de trap-
P^n, in «et laatst van April 
1794. Aan BRVCE heeft men 
eene veel betere kennisvan 
Abyssinië te danken, dan 
alle andere reizigers vóór 
hem dezelve hadden mede
gedeeld; maar hij vleit zich 
teonregte de eerste Euro-
peer te zijn, die tot aan den 

oorsprong des i V ^ i s door
gedrongen, vooreerst, wijl 
ng niet tot aan de ware bron
nen van den Mjl is ge
weest, die men aan den 
voet van het Maan-Gebergte 
vindt, en die nog door geen 
Europeaan bezocht zijn ften 
andere, wijjl Pater PAEZ, 
een Portugesche missiona-
« s , over de bronnen, van 

S S r h ^ n had mede-
Ichriv?' ^ vindt de be-
in <(ïl % ,Van P a t e r PAëz 
Ï5n £ B ® ^ W Egyptiacus 

| haal' van BRUCE te Edim-
burg in 1590, 5 dl.nin4.to 
uitgegeven, voert ten titel: 
Travels to discover the sour-
ces of the Mie in the 
years, 1768 — 1772; doch. 
de beste uitgave dezer reis
beschrijving, is die van 
Londen\&oot MURRAY,7dl.» 
in 8.vo ;| men vindt in dezel
ve het leven des schrijvers 5 
en de verschillende verhan
delingen over de Ethiopische 
handschriften, door BRÜCE 
medegebragt, over de Egyp
tische godenleer, over de 
bevolking van Egypte, de 
geschiedenis van Abyssinië 
enz. 'BRUCE heeft ook nog 
eenige hasporingen over de 
dieren en planten gemaakt; 
mèn vindt ónder de tweeen 
dertig figuren, welke dé En-
gelsche uitgave van zijn 
Werk versieren, eene Mimo-
sa M Acacia, die eene harst 
voortbrengt, welke hij &egt 
de mirre te zijn, en eenen 
boom, waarvan men ztfhin 
Abyssinië als een behoed-
middel tegen de roode loop 
bedient. MÜÏAER en i. ÜE-
RITIER hebben aan dien boom 
den naam van Brncea ge
geven. 

BRUCE (JOHN), een En-
gelsche letterkundige, ont
ving eene classieke opvoe
ding aan de Universiteit van 
Edimburg, alwaar hij ««» 
reeds vroegtijdig d f X -
talenten en zijne s c h r a p 
heid onderscheidde, hoeda
nigheden, die hem reeds 
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zeer vroeg den professoralen 
'leerstoel der logica,, aan 
die" Universiteit deden ver
krijgen- - Hij legde zijnen 
Hoogleeraarspost neder, en 
werd tot bewaarder der•rjjks-
archiven benoemd , welke hij 
in de grootste wanorde vond; 
maar door zijnen vlijtigen 
arbeid, en eene geregelde 
schikking, gelukte het hem 
wéldra, dezelve in dé groot-; 
ste orde te brengen. BRUCE 
i&de jschrijver van verschei
dene:'belangrijke werken j 
Waaronder men kan tellen: 
1,° De beginselen der we
tenschap van de eerste 
grondregels der wijsbegeer
te* — 2.°' Overzigt der ge
beurtenissen en traktaten». 
welke,, de>, weegschaal der 
inagt in Europa, 'en die 4es 
handels in Engeland plaat-i 
sen. JKij besteedde aanmer-, 
kelijke sommen, om de bouw-, 
vallen van het pallia van 
Falkland te herstellen, ten 
einde voor de toekomstige 
eeuwen, dit gedenkteeken 
der koninklijke waardigheid 
in Schotland te bewaren» 
BRUCE is den 16 April 1826 
overleden. ; ' ' r 

BRTICIOM (ANTONIÜS), een 
Werkzaam schrijver; werd 
te Florence, op het einde 
der 15e eeuw geboren. Daar 
hij in 1522, in de zamen-
zwering van eenige Floren-
tijrische burgers tegen den 
kardinaal Jutius DE JfcDir 
cis, later paus onder den 
«aam van CXEWEMS VII. * ; 

gedeeld had," zoo zag hij 
zich verpligt zijn vaderland 
te verlaten, en de wijk naar 
Frankrijk te nemen. Maar 
de vrijheid, met welke hij 
tegen de religieuzen en pries
ters begon te spreken, bragt 
hem in verdenking van aan 
de nieuwe gevoelens ver
kleefd te zijn. Hij werd 
gevangen genomen, en van, 
ketterij, en ontwerpen met-
de ru$t van den staat strij; 
dig overtuigd. Hij zou niet 
aan dé galg ontsnapt, zijn, * 
indien de tusschenkomst'.zij". 
ner vrienden zijne straf niet 
in eene tweejarige balling
schap had doen veranderen. 
Hij begaf zich alstoen. met 
zijhö broeders die boekdruk
kers en verkoopers waren » 
naar Venetië,; en bediende 
zich van hunne persen om 
de meeste, zijner werken; in 
het licht te geven, waarvan 
het meest bekende en meest 
gestochte zijn volledige Bij~ 
bel, in het Italiaansch ver
taald met Commentarié'n. 
In dezen Bijbel ontsluijert 
BBUCIOIII zijne gehechtheid 
aan de dwalingen van I J W 
THEB en CALVINÜS. Dezel
ve was naar den smank der 
Hervormers, die ei verschei
dene uitgaven vatt het licht 
deden zien. Maar de voorf 
naams te en zeldzaamste is, 
die van Venetië, 1546 en. 
1548, 7 dl.» in 3» in foL 
BRUCIOM beweert zijne ver
taling naar den Hejjreeuw-
schen tekst gevolgd te heb
ben; maar de waarheid is» 



? 

430 B R U. 

dat, zeer gering ervaren ia-
die taal, hij zich van de 
Latijnsche vertaling van 
SANCTES PAGNINI bediend, 
en zelfs die niet altijd Wel 
begrepen heeft: zijn stijl 
is voor het overige •even 
zoo onbeschaafd, als het 
Latijn, dat hem tot oorspron
kelijk heeft gediend. 25ijne 
andere werken zijn: 1.° X-
taliacmsche Vertalingen der 
Natuurlijke Historie van P M -
MHJS , en van verscheidene 
verhandelingen van ARISTO» 
T E I . E S e n C I C E R O . —•• 2 . ° 

Uitgaven van PETRARCHA en 
BOCCACIÜS , met Aanteeke-
ningen. — 3.° Zamenspra» 
hen, Venetië 1526, iri fol. 
Het jaar van zijn overlijden 
is onbekend doch men weet 
dat hij in 1554 nog leefde. 

B R U E R Ë (KAREI.XE CLERC 
BE t,h)y gezantschaps-secre-
taris te Rome, • voor den 
hertog van Nivernais,-had 
van1744 tot aan zijnen dood, 
dié in 1754 , ' in het39^jaar 
van zijhen ouderdom plaats 
had, het voorregt (privile
gie of de vergunning) van ,< 
den MERCÜRIÜS. Hij bezat || 
eéne bijzondere begaafdheid, 
voor de lierdichten, en is 
de schrijver van verschei-' 
dene zangstukken, te we
tens De reizen der liefde j 

waarheid en schranderheid 
geschreven, dan die, welke 
GrAïiiLARD in 1782 ia het 
licht heeft gegeven. 

BRUÉYS (DAvin ATIGUSTI-
NUS) l te Aix in 1640 gebo
ren, werd in het Calvinis-
mus en in de wederleggen-
de godgeleerdheid opgevoed. 
Tegen de Exposition de la 

foi {Uitlegging des gelooft) 
van BOSSUET geschreven heb
bende , antwoordde die pre
laat enkel op dat werk door 
den schrijver van hetzelve 
te bekeeren. BRIJÉYS , Ca-
tholijk geworden, voerde 
eenen pennenstrijd tegen de 
Protestantsche predikanten, 
onder andere tegen JÜBIEU > 
LENPANT en LA ROQUE , maai 
zijn vrolijke geest,, deed 
h e m d e godgeleeriAeid mej; 
hfet tooneel verwisselen, tig 
schreef verscheidene blij
spelen > gezamenlijk met 
PALAPRAT, zijn?- boezem
vriend, die er echter het 
minste aandeel aan had. 
Ook hebben de Treurspelen 
van BRüéys het Fransche 
éooneel beroemd gemaakt. 
Van BRUÉÏS gezamenlijk met 
PALAPRAT bestaat er, je 
Grandeur (de Knorrepoty, 
een Blijspel in drie bedrij
ven , . 1771, in -W» «F 
het tooneel behouden « W £ 

UARDAms; — den Prins ven; — Ie Muet (de'ff* 
™*&oms van een Blij- me), Blijspel in 5 MjJ" 
2 i ' « g è t l t e I d : de Ontevre- ven, eene navolging vanidea 
S f ' A

e « v a n e e n e ö ^ c f e - Gesnedene van TB***™/* 
^PtoKuuKdenGroofe, I 1691 , in 13.«*> ^'l l™ 
* «*•" w l2.mo TOet meer II portant de cour (de ver-
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waande hoveling), blijspel 
in 5 bedrijven, 1693; Van 
BUUÊYS alleen heeft men 
V Avocat patelin (de looze 
Advokaat), blijspel in 3 
bedrijven, 1715; — Les 
Empiriques (de Kwakzal
vers), blijspel in 3 bedrij
ven , 1698 ; — Ie sof tóu-
jours sot ou lé Mafquis 
paysan (de dwaas blijft een 
dwaas, of de landelijke 
Markies),, 1725-, in 12.m°, 
ÖABiNië* een treurspel, 1699 , 
uit een Latijnsch treurspel 
van pater BOÜKDAIN , - SUZAN--
NA genaamd, ontleend'; — 
l'opiniatre (dé halsstarrige)., 
blijspel in 3 bedrijven, 
1725, in 12.mo; —. A S B A , 
een treurspel 1735 ; — Li-, 
siMACiiüs, een treurspel, — 
het Quiproquo of de misgre
pen blijspel in één bedrijf, 
1737. De Heer AUGER heeft 
de Werken van BRUÉYS , 
1812, Parijs, 2<*L»inlS.° 
in het licht gegeven. Behal
ve het reeds aangevoerde Bé-
pönsé a VexposiUoh de la 
doctrine Catholique (Ant
woord op de verklaring der 
Catholijke leer) van Bos-
SUET, 1681, in 12.mo heeft 
hi j , na zijne bekeering nog 
de volgende Godsdienstige 
werken uitgegeven: Examen 
des raisons qui oht donnè 
lieu et la séparation des 
protestans (Onderzoek der 
Redenen , welke tot de af
scheiding der protestanten 
aanleiding heihen gegeven), 
1682 — 2*° Dèfense du cul-
*e ewlérieur de Veglise ca

tholique (Verdediging van 
tden uitwendigen eerdienst 
der Catholijke Kerk), Pa
rijs, 1686- — 3.° Réponse 
auos protestans etc. (Ant
woord aan de Protestanten 
enz:), 1686, in 8.vo, _ 
4-.p--Traite de FEucharis-
'iiè (Vérhandeling over het 
Altaar-geheim), bij wijze 
van zamen spraken , 1686; 
S^Traïté de VEglise•(Ver
handeling over de Kerk), 
Parijs, „1687/ — 6.° Trai
te de la Ste Messe (Ver
handeling over de H. Mis), 
Parijs,; 1685. — 7-° Traite 
de Voibêissdnce des chrétiens 
aux puissances" temporèlles 
(Verhandeling over de ge
hoorzaamheid der Christe
nen' dan de tijdelijke mag-
ten), 1709 in 12.vo .__ s.° 
Histoire du fanatisme de 
noire temps (Geschiedenis 
der dweepzucht van onzen 

• * * $ \J" d L " i a 1 2 , m ° 1 6 9 2 5 
—V.^Praité du Ugitimeusa
ge de la raison, principa-
tement sur les objets de la 
foi, (Verhandeling over het 
wettig gebruik der rede, 
voornamelijk in stukken des 
geloofs,) 'Parijs, 1717, in 

BRUEYS (PAULUS, [Graaf 
van), in 1760 te Uzes, in 
het Fransche Dep.c Gard 
uit een adellijke en oude 
familie geboren , begaf zich 
reeds vroegtijdig onder de 
koninklijke marine, waarbij 
zijne talenten, en zijn goei 
gedtag, hem tot den tmg 
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van scheeps - luitenant ver
hieven, welken hij op het 
tijdstip der omwenteling be
kleedde , en hém daarenbo
ven, het kruis van den Vei
lige LODÉWHK vervvièrven. 
jbén de eerste teekëns 
van opstand zich onder 
net scheepsvolk openbaar-

, den, begaf hij zich naar zijn 
landgoed; vreedzaam had nij 
aldaar de stormen demom-
wenteling doorgebragt, toen 
het Directorium hem aan
spoorde, om weder in dienst 
te treden. Hij gaf nieuwe 
bewijzen van zijne talenten, 
en was ten tijde van den 
togt naar Egypte, in 179S,, 
tot den rang van schout bij 
ïiacht bevorderd, en werd 
tevens met het bevel over 
de,vloot belast, tot die on
derneming bestemd r dié in 
de maand. Jüny te Tonton 
uitgcloopen , in het voorbij
gaan de ligte verovering van 
het eiland ; Mallha volvoer
de ; daarop gelukkigïijk aan 
den admiraal NBÏ>SON ont
snappende, welke dezelve in 
de zeeën zocht, kwam hij 
zonder slag of stoot in dè 
rede van Abouhir, alwaar 
de ontscheping plaats had. 
Zijne zending was met even 

'2oo Teel geluk als bekwaam
heid vervuld; dé tegenwoor
digheid der vlootin die stre
ken was niet meer noodig, 
W hij scheen zijnen terug-
togt naar Frankrijk te moe
ten bespoedigen;, hij ver
lengde echter zijn verblijf 
an die rede, weïke door zij- j 

ne nederlaag is beroemd ge
worden. Sommige hebben 
beweerd, dat hij zich in die 
ankerplaats in veiligheid 
waande, alwaar hij in de 
daad voor geenen aanval vat
baar scheen, zoowel door 
zijne stelling als door de 
voorzorgen, welke hij ge
nomen had, om zich voor 
eiken aanval veilig te stel
len. Anderen verzekeren) 
dat hij daarin niets andeis 
had gedaan", dan de uitdruk
kelijke bevelen van BONA
PARTE opvolgen, aan wiea 
hij door, het Directorium, 
was ondergeschikt geweest. 
Wat hier ook van wezen 
moge, de Èngelsche vloot 
kwam-hem den 1 Augustus 
1798 in die onoverwinnelijk 
geoordeelde positie aanran
den. De uitmuntende maat
regelen, welke hij genomen 
hadV werden door d e s t o u t e 

bewegingen- van ?den vijaii-
1 delijken admiraal verijdeld, 

die , na de ankerlinie der 
Franschen doorgesneden te 
hebben, tusschen hunne 
vloot en het land doortrok. 
hetwelk deze als onmogel^ 
hadden beschouwd. Weze 
zoo stoute en onvoorziene 
beweging, verspreidde de 
wanorde0 over de Fransch 
vloot, en van Aien oogenbüK 
af scheen BUTJEVS, op m ^ 
meer bedacht te *H"»i™. 
om zich datgene te jerze 
keren, wat nog van hem at 

zelven, wet eene dapper 



B R U . 433 

heid strijdende, die een be
ter lot waardig was» Reeds 
aan het hoofd en aan de 
hand gekwetst, ging hij voort 
met zijne bevelen te geven, 
toen een kanonskogel hem 
doodelijk trof. Hij gaf den 
geest op zijne admiraals-
bank gelegen', toen zijn schip 
V'Oriënt, van 120 stukken, 
met een verschrikkelijk ge
weld in de lucht sprong. 
Men' kent de gevolgen van 
dien .geduchten slag. De 
JTransche vloot werd vernie* 
tigd; maar indien dat onge
luk aan de onbedachtzaam
heid van BRUEYS moet wor
den toegeschreven, hetwelk 
ten minste twijfelachtig is ,, 
moet de geschiedenis er bij
voegen, dat BONAPARTE zelfs, 
der dapperheid van dien 
vlootvoogd regt liet weder
varen. 

BRUGGE (JOANNES VAN). — 
Zie E ÏK. 

merori) van BOCCACIUS , in 
Italiaansche verzen gebragt, 
Venetië, 1554, in 4.wmin
der wel geschreven, en ruim 
zoo buitènsporigalshet werk, 
dat hem tot voorbeeld heeft 
gediend. 

BRUGIÈRE' (PETRUS) werd 
den 3 October 1730 te Thiers 
mAtwergnej uit eene oude 
landelijke familie, aan die van 
SOANEN verbonden, geboren. 
PETRUS verbeeldde zich in 
zijne jeugd door tusschen-
komst van den Jansenisten 
Bisschop van eene hevige 
hoofdpijn verlost te zijn, en 
wel door negen dagen eene 
muts te dragen, welke de 
Prelaat gebruikt had* Dit 
bewast genoeg, dat BRUGIÈRE 
in de gevoelens der appe
lanten werd opgevoed, en 
zijn geheele leven zal ons 
zulks nog beter doen zien. 
Hy velbragt zijne studiën 
te Thiers, en werdKanonilc 
van de domkerk dier stad. 
Hij heeft nooit het formulier 

• geteekend, hetwelk Mg.r DE 
LA GARLAYE, Bisschop van 
Clermont misschien niet 
gestrengeJjjk e'ischte. Deze 
Prelaat belastte hem met 
het bestuur der Ursnlinen 
van Thiers, welke bedie
ning BRUGIÈRE gedurende 
zeven jaren heeft waargeno
men. Hij wijdde zich in 
dien zelfden tijd ook aan den 
predikdienst toe, en nam te 
Clermont, te Eiom, te Ix~ 
soire, te Brioude enz. de 

c 

BRUGIANTINO of BRUSAN-
>TINI (de gr^af VINCENOTUS) , 
een edelman van JFerrare , 
en een Italiaansch dichter 
uit de 16.e eeuw, wiens wer
ken meer gezocht worden, 
om. derzelver zeldzaamheid, 

idan om derzelver inhoud. 
De voornaamste zijn: 1.° 
Angelica inamorata, Vene
t i ë , 1553, in 4.K>; dit is 
een zoogenaamd Heldendicht, 
waarin de schrijver ARÏOSTO 
tracht natevolgen. — 2.° Het 
Tiendaags Verhaal (Déca- i 

V. DEEII. C 
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statiën waar. Be goe&& uit
slag , dien hij er had, of 
dien hij er meende te heb
ben , spoorde hem aan, om 
naar Parijs te gaan; hij 
deed twee reizen derwaarts, 
om de voornaamste predi
kanten te leeren kennen en 
te volgen, en vestigde zich 
aldaar in 1768. — Hij ver
zocht vervolgens eene plaats 
onder de Priesters van Saï-
pëtrière, doch men plaatste 
hem in de gemeente van St. 
JROCHUS, waar hij twaalf ja
ren bleef, hoewel dezelve, 
zegt hij , door Jesuiten be
diend werd. BRUGIÈUE, die 

- zulks in geenen deële was, 
en die zijne verkleefdheid 
aan Pori~Boyaï aan den dag 
legde, gaf onder zijnen naam 
een Catholijh onderwijs over 
de devotie tot het H. Mart, 
1777 in 8.vo in het licht. 
Hij werd, zoo als hij zegt, 
bij den Aartsbisschop 'van 
Parijs, Mg.r DE BËAUMONT 
aangeklaagd, die in 1780, 
hem van zijne bedieningen 
ontzette > en hem gelastte 
ïiaar zijn Diocees terug te 
keeren. Evenwel wilde de 
Prelaat, op verzoek van den 
Pastoor fan JST. ROCHUS, 
BRUÖIKRE als Vicaris naar 
Marli zenden, maar hij weir j 
gerde' zulks, en begaf zich 
naar eene bloedverwante te 
Parijs. Dit heeft aanleiding 
gegeven, tot het gerucht, dat 
hij van zijne bediening ontzet 
Was; men heeft zelfs uitge
strooid dat Mg.ï BE BËAUMONT 
hem twee malen in de Bm--

Ulle heeft laten zetten, het
welk volstrekt geen grond 
heeft» BRUGÜÈRE van de ker
kelijke bediening ontzet, 
verbond zich naamver met de 
vrienden der appelanten, hij 
bezocht dikwijls den abt»'E-
CLAUSTRES, die even als hij 
kanonik van TMers geweest 
was, en die'in de abdij van 
St. VICTOK woonde. Diiar 
kwamen zeer vele Janseniste 
adv„okaten, MAUI-ROT, VAN-
QUETIN, PlAI.ES, AGIKR, CA-
MUS, I»EROI, SAINT-MAKS , 
bijeen. Mg.r

 DE BEAUMOJW 
omtrent deze tijd gestorven 
zijnde, vernieuwde ÉRUGIKBE 
zijne verzoeken om in de 
Salpetrière te geraken; niet 
hebbeiide kunnen slagen, 
kwam hij beurtelings bi; de 
gemeente van Saint-Paul, 
en de parochie van Si. Lotds, 
in File en bij het klooster 
van Vitle-l'Evêque. m 
bragt drie jaren' als Kapel-
laan van dit convent door, 
en begaf zich op nieuw bij 
zijne bloedverwante, vycJlce 
hij in 1787 verloor. HIJ be
gaf zich in St. Rouis onAM 
den heer CAROIXER, en brag 
er vier jaren door. In UW 
werd hij als Kapellaan van 
St. Mmnert, kerk der on-
noozele Hinderen, tot het ge
tal der Kiezers benoemd-
Den U Juhj , zegt hg f 
zijn S ^ ^ l ^ l 
hij met zijne ambrgen" 
de" moeijelijkheder, en^ge-
varen van dien me*f „,. 
digen dag; hii wwndeaUe, 
zelfs de onswimigstentt"1--

http://PlAI.ES
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gen bij , tot op den oogen-
blik, waarop in 1789 de 
Kiezers vervangen werden. 
Men ziet reeds, dat een 
man als GRXJGIÈRE de revo
lutie moest toejuichen; hij 
zegt ernstig, dat alstoen de 
Godsdienst zijnen glans, en 
de Kerk haren ouden luis
ter herkreeg. Hij gaf in 

,1789 een geschrift in het 
licht, minder opmerkzaam 
nog door deszelfs titel dan 
inhoud: Doléances des ègli-
siers, soutaniers ou prêtres 
des paroisses de Paris, in 

, 8.vo met deze spreuk; Fas 
odisse viros atqtie omnia 
ferre sub auras. Deze ti
tel en dit opschrift kondig
de reeds het doel aan,' om 
de geestelijkheid te doen 
haten en verachten, het 
werk beantwoordt volkomen 
aan dit doel. De schrijver 
stelt de hooge geestelijk
heid, de Bisschoppen en 

/zelfs de Pastoors belagche-
lijk, en verscheidene , al
le eenvoudige, veranderin
gen voor, als het afschaf
fen van het edikt van 
1695, het vernietigen van 
het formulier, eene veran
dering in het theologisch 
onderwijs, om COILET en 
TOURNELT door SERRÏ , CON-

CINA, ARNAULD , NlCOLE , 
BrjGUET, MISENGUY, met een 
woord door de geheele school 
van Port-Royal te doen ver
vangen. Men behoorde boe
ken te vervaardigen met H 
grondbeginselen ten vooirdee- » 

Cc 

Ie der Gallikaansche vrijhe
den en de regten van de 
souvereinen. De ' vorsten 
hebben, volgens hem, eene 
wetgevende magt in de Kerk 
en hun gezag strekt zich 
zoo wel over de leer als over: 
de tucht uit; de wijsste 
verordeningen hebben geene 
kracht, indien dezelve niet 
met het gezag van den vorst 
voorzien zijn: eene algemee-
ne stelling welke de schrij
ver het minste niet door uit
legging beperkt. Mqestan 
de bevelen van den H. PAU-
LUS bij geval door NERO be
vestigd worden? De schrij
ver wil ook eene verandering 
in de wetten omtrent het hu
welijk, over hetwelk hij aan 
de Kerk volstrekt geen ge
zag toekent, zijn gevoelen 
in dit opzigfc, is dat van 
B'AGIER en van/ den Heer 
TABARAUB. Het laatste voor
werp van verandering ein-
de lyk , hetwelk de Abt B R U -
GIERE in zijne Doléances 
voorstelt, is 'de veelvuldig
heid der Missen in de ker
ken , het was een misbruik, 
tegen hetwelk LÜTHER zich 
vroeger ook verzet had. De 
schrijver zegt, in zijn slot: 
dat de wijdingen niet bij 
uitsluiting den Bisschop-
pen waren voorbehouden, 
dan in het midden der vijf
de eeuw, men begrijpt niet 
waaruit, hij eene zoo valsche 
stelling heeft kunnen ont
kenen. Zoodanig is dit ge
schrift opgevuld met uitval-
2 . • ' 
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len met vergrootingen, boos
aardige list en valschheden. 
In andere tijden zou het 
Kerkelijk gezag eene dus
danige beschimping beteu
geld hebben; dit JPamphïet in 
tegendeel was een eertitel 
in de oogen der vijanden 
Van de Priesters en het is 
misschien aan deze Doléan-
ces, dat BRUGIÈRE zijne be-
noeming tot Constitutioneel 
pastoor der Parochie van 
St. PAÜLUS , in plaats van 
den Heer Bossu , die den 
eed geweigerd had, te dan
ken heeft. Hij zegt, dat hij 
den Abt LAMOURET en Pater 
DE LA GARDE tot mededin
gers had, Den '27 Februa-
rij 1791 werd hij in deiVo-
tre-ï)ame met̂  de Heeren 
LEBLANC DE BEAULIEU, KOÜS-
SINEAU en COLOMBART, die 
ook tot andere gemeenten 
gekozen waren, geprocla
meerd. De gemeente van 
St. PAÜLUS, zegt hij in 
zijn Gedenkschrift, was een 
der voornaamste holen der 
Aristocratie, evenwel be
sloot hij in-dit hol te gaan 
wonen; den 2 April werd 
hij in het bezit gesteld, en 
van dit tijdstip af, begon hij 
zijne veranderings - plannen 
ten uitvoer te brengen. De 
eerste algemeene Communie 
der kinderen werd afge
schaft ; dezelve moest niet 
MI het openbaar en op be
paalde dagen plaats hebben, 
hetwelk BRUGIÈRE als er
gernis beschouwde, en de
zelve werd lang uitgesteld. 

| Het lof en de uitstelling 
" van het Hj Sacrament wer

den op Sa^raments-dag be
paald , de processie op de 

I kruisdagen tr&lc enkel rond-
" om de kerk. De nieuwe Pas

toor voerde op eigen gezag 
nog andere veranderingen in 
de rubrieken in; de pries
ter moest den Canon luide 
uitspreken, en door den Al
taar bedienaar doen antwoor
den Amen, de communie 
kon niet dan onder de Mis 
uitgedeeld worden en zonder 
den Confiteor te herhalen. 
Wij zullen later over eeni-
ge anderenieuwighedeii spre
ken , waarin jnen den geest 
eener sekte zal leeren ken
nen, die naar haar goed
vinden de tucht meent te 
veranderen. Jvsé, Pastoor 
van Arières, GAÜTIEB , pas~ 
toor vati Soitfr DEWOOT 
en andere Jansenisten pad
den reeds het voorbeeld «le
zer veranderingen in de li
turgie gegeven. — Zie iVow-
velïes eceUsïastigiies van 
den 6 Februari} 1777, van 
den 21 Mei 1784 en van den 
23 October 1790. Mg.r ™ 
JÜIGNÉ, Aartsbisschop van 
Parijs had den 7 FebruaM 
1791 eenen herderlijken briel 
tegen de nieuwigheden zij
ner geestelijkheid uitgevaar
digd en BBUGIÈRE ondernaro 
hem in eene predikatie r 

antwoorden welke h(j «f. Mei in St. PAÜLUS uit spra^ 

en waarin hij zeldeJ. * d e z e 
tweede misslag? ai 

verordening kenschetst, en 
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die haar doet verwerpen, is 
'dat men in dezelve het ge
zag van het Concilie van 
Trente inroept. Kan men 
zoo zeeri van de ligtgeloo-
vigheid misbruik maken? 
waarom roept men niet met 
hetzelfde vertrouwen de wet
ten in, door den grooten Mo-
601. of in Sina vervaardigd % 
Men weet zeer wel, dat het 
Concilie van Trente in 
Frankrijk zoo min ten op-
zigte der leer als der tucht 

, is aangenomen, dat deszelfs 
gezag geheel krachteloos is , 
en het is volgens de val-
sche grondstellingen <van dit 
Concilie, dat men u wil 
overtuigen, dit is te veel 
gezegd, dat men u wildoen 
gelooven dat wij ingedronge-
nen en schismatieken zijn !" 
Deze onbeschaamde rede
voering verwierf de goed
keuring van het Arsenal, 
hetwelk besloot dat dezelve 
zoude gedrukt worden en 
dezelve werd werkelijk on
der den titel van Discours 
patriotique au sujet des 
brefs du Pape (Vaderlands
gezinde redevoering over de 
breven van den Paus) 1791 
in het licht gegeven. BRU-
GIÈRE gaf nog een ander 
Pamphlet in het licht tegen 
zijnen bisschop, Mg.rDEBo-
NAI., lid der vergadering en 
een dergene, die het stand-
vastigste der nieuwe inrig-
tingen derzelve bestreden; 
dit JPamphlet voerde ten titel: 
La lanterne sourde, on la 

C 

conscience de 'M.... ei de-
vant Mvêque de.... éclairé 
par les lois de l'Eglise et 
de l'état sur la constition 
Civile du clergé (De dieve 
lantaren of het geweten van 
Mr. . . . . . voorheen Bis
schop van...., verlicht door 
de wetten van de Kerk, en 
van den staat ten opzigte 
van de burgerlijke Con
stitutie der geestelijkheid), 
1791 in 12.wo. Wij zien 
uit het verdedig - schrift 
van BRUGIÈRE dat hij zijne 
priesters dikwijls aan den 
gemeente - procureur aan
klaagde, ren hij beroemde 
zich bij elke gelegenheid, 
zoo wel in het openbaar 
als in het bijzonder de on
veranderlijke wetten van het 
volk, deszelfs soevereini
teit en onafhankelijkheid te 
hebben verdedigd; ea. te 
hebben geleerd,' dat het 
deszelfs wil was, die de wet 
maakte, dat hetzelve het 
regt had om te straffen, 
om de trouwe lo o zen gevol-
magtigden aftezetten, dat 
het zoodanige regeringsvorm 
kon kiezen, als het wilde. 
Volgens dit grondbeginsel 
was de revolutie van den 10 
Augustus geheel en al wettig 
en waren al de gewelddadig
heden die dezelve volgden 
te verontschuldigen. In het 
laatst van 1791 gaf BRU
GIÈRE zijne Béflexiofis d'un 
curé Constitutionel $ur Ie 
dècret de VAssemblee na
tionale concernant Ie mari-

c 3 
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age {Aanmerkingen van een 
Constitutionelen Pastoor o-
ver het besluit der natio
nale vergadering aangaande 
het huwelijk) in 8.™ in het 
licht. Hij verdedigt in het
zelve het stelsel vroeger 
over het huwelijk hekend 
gemaakt, maar 'hij schijnt 
evenwel het verwijt niet te 
verdienen, hetwelk men hem 
doet in een geschrift, het
welk wij voor ons hebben, 
en ten titel voert: Lettre 
d'wii Prêtre Catholique ik 
PIERRE BRUGIÈRE soi-di-
sant ciiré constitulionel de 
St. PAUL {Brief van een' Ca-
tholijlien Priester aan PE
TRUS BRUGIÈRE , ziek noe
mende constitutionele Pas-

, toor van St. PMLUS) in 8.v» 
Ih dezen brief, onder dag-
ieekehing van den 15 Octo-
bcr beschuldigde men BRIT-
CIÈHE in zijn geschrift over, 
het huwelijk gezegd te heb
ben» dat het Celibaat der 
priesters eene met de zamen-
leving, niet de Zeden en met 
het Christendom, strijdige 
instelling^ de brevier eene 
walgelijke taak was enz. 
JABINEAU heeft deze beschul
digingen in zijn Nouvelle» 
van den 30 December 1791; 
maar wij gelooven, dat de 
schrijver van den brief zoo
wel als hij, zich vergist heb
ben , door aan BRUGÏBRE een 
geschrift toe te kennen, het
welk niet van hem was. 
BRUGIÈRE w a g tegen hethu-
weljjk der priesters. Men 
heeft van hem: Le nouveau 

disciple de LvXBM, on te 
prêtre.... convainciipar les 
lois d'être im concitbinaire 
pub liquement scandaleus;. 
{De nieuwe leerling vanhv-
TBER of de priester.... 
door de wetten overtuigd een 
openlijk ergerlijk boeleerder 
te zijn), 1791, in 12.mo Hij 
teekende in Juni} 1793, eene 
reclamatie tegen de Cano
nieke instelling door GÖBEL 
aan AUBERT, eenen gehuw
den priester, gegeven. Dezen 
stap , welken hij met drie an
dere constitutionele pastoors 
gemeen had, verschafte hun 
de eer van vervolgd te wor
den. BRUGIÈRE werd naar 
de Madelonneilesgezonden, 
doch den 13 Augustus 1793 
door de bewerking van A-
GIER , van AUDRIEN en van 
eenige andere vrienden ont
slagen, die een besluit van 
den 12 Augustus te weeg 
bragten, genomen op het 
rapport van JUMANÜS DE lotJ-
tousE, behelzende dat alle 
vervolgingen omtrent belet
sels voor het huwelijk der 
Priesters als niet gebeurd 
zouden beschouwd worden. 

Het schrikbewind eiken dag 
voortgaande, arresteerde men 
BRUGIÈRE den 21 Octobet 
1793 in eene huiszoeking» 
en bragt hem voor de af-
deeling van het arsenaal, 
alwaar hij, door te beloven 
van niet te zullen uitgaf 
verkreeg, van in zijn ""'.? 
in hechtenis te blijven. «U 
ontving zijne yrienA»» en 
AGIER Meid hem gedurende 
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verscheidene maanden ge
trouwelijk gezelschap. Het 
is gedurende dezen tusschen-
tijd, dat BRUGIÈRE eenen 
brief aan zijne parochianen 
schreef, over de tegen
woordige omstandigheden; 
deze brief onder dagteeke-
ning van den 5 December 
1793 , schijnt toen niet ge
drukt te zijn, en wordt aan 
het einde van zijn Verdedi
gend Gedenkschrift gevoegd. 

, De, schrijver Haagt in dezel
ve, over de afvalligheden en 
heiligschennissen die plaats 
hadden, en gaf de middelen 
op om zich te midden eener 
dusdanige beproeving staan
de te houden ; maar tegen
over de godvruchtige, bon
dige en voor den tijd be
moedigendebedenkingen, ko
men er anderen voor over' 
het onheil, dat de valsche 
decretalien, de bedelorde en 
vooral de Jesuiten hebben 
teweeg gebragt, die ssaer 
vreemd en ontijdig moeten 

. schijnen. Hij- moest zonder 
twijfel wel zeer' door den 
partijgeest verblind zijn, om 
deze voorgewende misbruiken 
ver af te gaan zoeken , toen 
Frankrijk en de kerk onder 
het gewigtvan derzelver ram
pen en onder eene niet min
der wreede dan goddelooze 
dwingelandij zuchtten. Den 
24 Maart 1794, arresteerde 
men BRUGIÈRE nog eens, en 
na een verhoor voor de re-
volutionnaire vergadering van 
de afdeeÜMg van het arse

naal, bragt men hem naar 
de gevangenis, alwaar hij 
met andere -bewoners van zij
ne wijk zeven maanden bleef. 
De 9 Thermidor gekomen, 
zijnde , werd hij, echter niet 
onmiddellijk op vrije voeten, 
gesteld, zijn ontslag had 
eerst den 19 October plaats. 
Hij begaf zich naar de pas
torij van &r. PAÜI-US-, maar 
men noodzaakte hem om el
ders te gaan -wonen. ' Hij 
begon zijne bediening weder. 
uitteoefenen, in bij zondere 
huizen; Mis lezende, zie
ken bezoekende en de. Sa
cramenten toedienende, enz. 
In 1795 stond de'' conventie 
te Parps vijf kerken toe, 
om den openbaren godsdienst 
te •_ verrigten; daar die van. 
St'. PAVIXTS niet tot dit ge
tal behoorde, zoo huurde 
BRUGIÈRE' de kerk der Anoii-
daden, van welke hij eeni-
gen tijd gebruik maakte* 
Een der parochianen huurde 
vervolgens de Si. PAULVS-
Kerk, maar deze kerk werd 
Terkocht en onder het schrik
bewind gesloopt. BRUGIÈRE 
begon op nieuw zijne bedie
ning in de .huizen, uit te oe
fenen, tot dat hij de kerk 
der Éilles-Bainie-Marie, m 
dezelfde wijk gelegen, huur
de. Het is na het schrik
bewind ,. dat BRUGIÈRE zijn 
veranderingsstelsel hoe Jan-* 
ger zoo verder uitbreidde. 
Hij liet na de Completen Ae 
Jntip/ionenvan de-H» Maagd 
niet meer zingen} en in zij-

c.,,4-' • . - . ' • 
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ns Aanieehénïngen hekelt 
hij het &alve«Regina op eene 
belagchelijke wijzet Hij dien
de de Sacramenten in het 
Fransch toe, en hij wil zich 
hieromtrent in zijne Aantee-
Jieningen regtvaardigan. Hij 
keurde den 10 Augustus 1799, 
de .verhandeÜDg over het 
verrigten van den Godsdienst 
in de volkstaal goed, en toen 
de Geestelijkheid van Pa
rijs hare reclamatie tegen het 
ontwerp van eenen Franschen 
Sacramentaris uitgaf, (Zie 
Jaarioeken der Constituti-
onnelen, dj. IX. bladz. 261) 
antwuordde BRUGIÈRE op de« 
zelve, door zijn Appel au 
Prêlre chrêtièn (Beroeping 
op den Cïiristelijhen Pries
ter). Men weet, dat zeer 
vele andere constitiitione-
len, GREGOIRE , CLEMENT , 
PONSIGNON , , DüPiAN in de 
gevoelens van BEÜGIÈRE , 
deelden, en deze nieuwig
heden wilden invoeren. JBRU-
GïÈRii maakte altijd gemeene 
zaak met de constitutionnele 
geestelijkheid. Hij woonde 
het concilie van 1797 bi j , 
waarbij hij als afgevaardigde 
van de Geestelijkheid van 
Lyon gehouden werd. Bij 
het concilie van 1801, had 
hij den (itel van afgevaar
digde van de Geestelijkheid 
van Troyes. In de jaarboe
ken dl. 5 vindt men eene 
aankondiging van een werk 
v»n BRUGIÈRE: Xnstruetion 
sur U mariage, sur la sou
mission aux puissances, sur 
les tmpüts {Onderrigting o-

ver Tiet HuweMjh, over de 
onderwerping aan, de over
heden, over de Belastingen), 
1797,inl8.mo Hij sprak den 
6 Febraarij en den 2 Mei, 
in de JSfolre Dame de lijk-
reden op SANSON en de Mi-
NARB, ieden der constituti-
onnele Geestelijkheid van 
Party's uit. Déze redevoe
ringen zijn gezamenlijk in 
eene brochure van 43 bladz. 
geplaatst, welke wij'voor 
ons hebben, en waarin de 
schrijver met eene teedere 
belangstelling over de be
ruchtste appellanten, CAY-
JDÜS, B O Ü R S I E R , CöUDRElV 

TE, enz. spreekt. — SAN* 
SON was een zeer ijverig 
Jansenist, die, hoewel zon
der gezag èen groot getal 
menschen bestuurde, en op 
eene zonderlinge wijze de 
Mis las, zoo zelfs, dat zij
ne 'vrienden, volgens het 
•verhaal van BRUGIÈRE, aan 
elkander vraagden of hij de
zelve las en waar hij de
zelve las. Voor het overige 
is deze lofrede niet gedag-
teekend, en geeft ons nocJi 
den tijd op van de geboorte 
van SANSON, noch dien van 
zijnen dood; men gelooK 
dat dezelve voorviel in den 
winter tusschen 1797 en 
1798. Wat MINARD aangaat» 
BRUGIÈRE zegt ons, dat hy 
het ongeluk gehad heeft, W 
in zijne jeugd het forma her 
te onderteekenen, maar dat 
hij dezen misslag op «« 

volledigste wijze ^e,f„^' Twee andere geschnton van 
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BRÜGIÈRE zijn ten naasten-
bij van denzelfden tijd; het 
eêne is eeh Berigt aan de 
geloovigen, aangaande de 
'intrekking van den burger
lijken eed, gedaan door de 
geestelijkheid en den Pas
toor van ' . . . - . en hunne 
terugkeering in den schoot 
der kerk; dit geschrift schijnt 
betrekking .te hebben op de' 
herroeping der geestelijkheid 
van Sainf-Germain-PAuxe-
rois en moet zijn van 1800. 
Het andere geschrift is eene 
onderrigting omtrent de Af
laten en het Jubilé, het
welk in de Jaarboeken der 
Constitutionnelen dl. IX. 
Wadz. 304 gevoegd is. Het
zelve is op de wijze eener 
Catechismus, de schrijver 
ziet vele misbruiken in de 
Aflaten , vraagt het herstel 
der oude tucht omtrent de 
openbare boetdoening, en 

'" wil dat de Constitutionnele 
Bisschoppen in plaats van 

-den Paus het Jubilé zullen 
afkondigen. Ten tijde van 
het Concordaat, hediende 
BEDGIÈBE nog de kapel 
Sainte-3farie, hij sloot de
zelve op Pinksteren van het 
jaar 1802, maar kreeg door 
het gezag van PORTALÏS , 
volmagt om dezelve weder 
te openen, en deed tot in 
1803 dienst in dezelve. Het 
was toen dat een besluit 
van den eersten Consul de 
kerk Sainte - Marie aan de 
Protestanten schonk, en 
BRUGIÈBE verpligt om hun 

dezelve af te staan, maakte 
dit voorval aan zijne kudde 
door eene redevoering be
kend , welke hij op den 
zondag Quasimodo uitsprak. 
Deze redevoering is aan het 
einde van het Verdedig* 
schrift geplaatst, de rede
naar spoort zijne toehoor
ders aan, om zich aan den ' 
maatregel door het burger
lijk gezag genomen, te on
derwerpen, en nam hieruit 
gelegenheid om het vraag
stuk aangaande de regten 
van het Gouvernement te 
behandelen. Het Gouverne
ment had, volgens hem, 
hét regt van inzage in de 
Liturgische boeken, hetzel
ve had ook regt, om te on
derzoeken naar hetgefte wat 
de bediening der Sacramen
ten betreft: de Magistraat 
eindelijk strekt zijne inza
ge tot de leerstukken uit, 
en het geloof i? aan haar 
gebied onderworpen. De 
vorst, zegt hij, moei in 
zijne staten het afkondigen 
van een nieuw leerstuk be
palen ; maar wie zal oor-
deelen of een leerstuk nieuw 
is? In deze zelfde redevoe
ring tast BRUGIÈRE ook het 
gezag van de kerkvergade
ring van Trente aan. Men 
heeft, zegt hij, hare be
sluiten omtrent de tucht 
en de leer onderzocht, en 
uit het onderzoek , hetwelk 
men gedaan heeft, is geble-
ken dat het Concilie, in 
deszelfs zamenstelling•', zit-
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ting en aanneming» niet'de 
kenteekènen van algemeen* 
ïieid heeftv en dat men het
zelve niet kan aannemen', 
nöchs wat de leer noch wat 
de twht. betreft. Bewonder 
dën ijver dezer mens'chen, 
die een Concilie, hetwelk 

, in de geheele kerk' geëer
biedigd wordt, krachteloos 
willen maken, ten zelfden 
tijde, dat zij de tucht en 
zelfs de leer aan de inzage 
der Magistraat onderwerpen. 
BRUGIÉRE eindigt deze rede
voering door aan de bul U-
nigenitns, en het mirakel 
in 1725 in de Parochie van 
Sainte •Margnerite voorge
vallen , te herinneren, als de 
onwettigheid en onregtvaar-
digheid van het al te Ie-
ruchte decreet bewijzende. 
Een ) laatste geschrift van 
BRUGIÉRE is getiteld: 01-
sermtions des jidèles a M. 
M. les Evêques de France, 
a Toccasion d'une indulgen-
ce plenière en forme de 
Jubilé adressée a Uns les 

jidèles par Ie Cardinal CA-
PRARA (Aanmerkingen der 
geloovigen aan de Bisschop
pen van Frankrijk, lij ge
legenheid van eenen vollen 
aflaat, bij wijze van Jubilé 
fferigt aan al de geloovigen 
door den Kardinaal CAPRA-
ÜA), in 8.vo Dit geschrift 
hetwelk zonder dagteekening 
« , moet zijn van 1803. De 
schrijver legt in hetzelve u 
ssijne gevoelens over ae Af- f 
toten bloot, bijna op dezelf
de wijze als "in de Onder-

rigting, welke boren is op« 
gegeven. Hij beklaagt zich 
over het misbruik der Afla
ten en ontziet zelfs de in
stelling van het Jubilé niet. 
Hij wendt voor, dat de Le- ' 
gaat zijne magt is te buiten 
gegaan en dat de Bisschop
pen de magt hebben, om 
Aflaten in hunne Bisdommen 
te verleenen. BRUGIKRE O-
verleefde dit geschrift slechts 
korten fjjd, hij werd door 
den steen aangetast, en o-
verleed na veel geleden te 
hebben, den 7 November 
1803, in den ouderdom van 
73 jaren. Hij werd op het 
kerkhof Sainte - MarguerÜe 
begraven-. De Jaarboeken 
der Constitutionnelen> Wijd
den hem een artikel in het 
XVIII. deel toe; dezelve 
spreken over hem als over 
een driftig en eigenzinnig 

mensch. W^'nervZZl' 
zegtdeRèdakteur,oWZy«e 
onderscheidene gevoelens tn 
derzelvetgeheelemtgestrekP 
heid goed te keuren, ö>J *»» 
der omtrent de vereenngf> 
M. Maagden deFriesterim 
regten, en wij denhen, M 
hij ten opzigtewn deze 
ondenverpen de leste grond
beginselen overdreven heeji' 
De Redakteur verwijt hem, 
in zijnen brif am denja-
stoor van den E. Wvs de grenzen, welke de IieMe 

Toofschi'ijfc, «^e r S c h rSeeft 
hebben, d o c h B M W * * * 2 J 
geen. geschrift « ^ ƒ £ 
titel vervaardig *"" „__,i 
wil men preken om *aaA 



B R Ü . 443 

geving aan het Publiek en j 
zijne Parochianen , hetwelk ] 
wij niet kennen, en in het-
wêlke men zegt, dat de 
Heer Bossu in de daad wei
nig ontzien werd. De ove
rige geschriften van BRU-
GIÈRE , waarvan wij geen 
verslag hebben kunnen ge
ven , zijn: Relation de ce 
pd s'est'passé u l'assewblée 
du clergé de Paris (Ver-
haal "Mm hei gebeurde in 
de Vergadering der geeste
lijkheid 'van Parijs) 17§9. 
— 'Lettre d'un curé sur Ie 
decrèt qiti supprime Ie cps-
tumes des Prêtres {Brief 
van eenen Pastoor over het 
decreet, hetwelk de Pries
terlijke Meeding afschaft), 
in 8.vo In 1804 verscheen 
er een verdedig-schrift van 
PETBVS BRVGIÊRÉ in het 
licht j gevolgd van aantee-
keningen en verdedigende 
stukken van zijnen brief a»n 
zijne Parochianen in 1793, 
en van zijne redevoeringen 
in 1803, in 8.vo De uitge
ver van dit Geschift is de 
Abt • MASSY', Priester van 
St. Qermain- l'Auxerrois, 
geholpen door broeder RE-
NATJD. Zij hebben er eene 
voorrede bijgevoegd , in wel
ke' zij Bn'uGiÈRE zeer ver
heffen, en hunne gehecht
heid aan Port- Boy al te 
kennen geven.Zij prijzen hun
nen vriend over zijnen ijver 
tegen het foïittulier en de 
bul, orcr aijhe manier aan
gaande het toedienen der 
Sacramenten ia het'Fysinsch 

en over zijn geheele gedrag» 
De voorrede is gevolgd van. 
drie grafschriften ter eere 
van den overledene, en van 
een antwoord op het artikel 
der Jaarboeken waarover wij 
boven gesproken hebben. Het 
verdedigschrift, hetgeen wij 
meermalen aangehaald heb
ben j werd door BRUGIÈRE na 
het Concordaat vervaardigd, 
toen hij verwachtte van zijne 
bediening' ontzet te zullen 
worden;. Hij verhaalt zijne le
vensgeschiedenis , antwoordt 
op onderscheidene verwij-' 
tingen,' en onderzoekt, on? 
der anderen^ zeer wijdloópïg 
het artikel over het toe
dienen der Sacramenten in 
de volkstaal. Dit artikel is 
vol drogredenen, en te ge
lijk vol, trotschheid en ver
waandheid; hij maakt zich 
regter zoo wel over de Li
turgie , als over de Kerk èn 
de Conciliën, en antwoordt 
zelfs Somwijlen op eene 
schertsende wijze. Men ver
weet hem bijv. dat hij de 
eenigste was, die de Sacra
menten in het Fransch toe
diende, en hij antwoordde: 
Het is wwe schuld dat ik 
alleen ben, verbind u met 
mij , en, spoor anderen aan 
om fielt met mij te verbin-: 
den, en ik zal de eenige 
niet meer zijn. Aan hethoofd 
van dit werk is eene gra
vure , BRUGÏERE voorstellen
de , hij had ia zijne jeugd 
ongelukkiger wijze een oog 
verloren. Aan het einde van 
het werk5 plaatsÉ 4e uïtge-
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vér eenen brief van den mi
nister BOLLAND , op het einde 
van het jaar 1791 geschreven 
om de Pastoors aan te sporen 
dat zij het gebed voor den 
Koning afschaften en andere 
verordeningen maken zouden. 
De uitgever, zoowel als de 
Abt BRUGIERE in zijne Aan-
leekeningen, stelt voor,, om 
den wil van den minister 
te volbrengen, ziedaar de 
wensch. van eenen revoluti-
onnair, van eenen priester
hater, van eenen ongeloovige, 
voorwaar een schoon gezag 
voor de Catholijken; Zal de 
Kerk hare tucht veranderen 
om aan eenen oploopenden 
muiteling te behagen., en hoe 
durven zich twee Priesters de 
Uitspraak van een dusdanig 
mensch ten nutte maken. 

BRUGMAN '(JOANNES), een 
minderbroeder uit het voor
malig klooster dier orde te 
Amsterdam -,:' maakte zich 
vooral beroemd door zijne 
uitmuntende kanselwelspre-
kendheid; vroeger was hij 
voorlezer geweest in het min
derbroeder-klooster van St. 
Otaer, en had ook te Gronin
gen gewoond. In zijne Histo
rie van Gelderland'spreekt 
PONTANUS aldus over hemi 
» In de akten van Amsterdam 
vind ik aarigeteekend, dat de 
minderbroeders observanten, 
voornamelijk geholpen door 
den dienst en de welsprekend
heid van den broeder JOANNES 
BRUGMAN, omtrent twee jaren 
voor dien tijd, namelijk in 

het jaar 1642, allereerst eene 
woonplaats en kerk in ge. 
melde stad opgerigt hebben. 
En alstoen is het spreek
woord onder het volk ont
staan : Al hondl gij kallen 
als Brugman." Doch ande
ren en daaronder VALERIUS 
ANDREAS zijn van gevoelen, 
dat dit spreekwoord daarvan 
daan ontstaan i s , wijl hij de 
partijschappen der Hoek-
Schen en KabeljaauwscJien 
zoude beslist hebben. BRUG
MAN is te Nijmegen inl473 
overleden. Zijne nagelatene 
werken zijn: \° Leven der 
Scïiiedamscïie maagd LH>-
WIN Ar en 2.° Bedenkingen 
over het Lijden desHeeren. 

BRUGMANS (ANTONIUS)» 
Hoogleeraar te Groningen vit 
eene aanzienlijke familie van 
den Paltz gesproten, die 
zich in 1663 in de Neder
landen kwam nederzetten, 
werd in 1732 te Hantmm 
de provincie Vriesland ge
boren. In zijn veeitiende 
jaar begaf hij zich naarde: 
Hoogeschool te Franeker, 
alwaar h|j zulke aanmerke
lijke vorderingen maakte, 
dat hij reeds in zijn acht
tiende jaar tot de waardig
heid van meester in devriije 
kunsten en doctor der wijs
begeerte bevorderd werd i en 
daardoor den prijs verwierf, 
welken de Staten van Vries
land aan diegene verleen
den , welke op Aie .Ffen d e 

doctorale waardigheid ver
dienden; hjj verdedigde hy 
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die gelegenheid openlijk eene I] 
Verhandeling de Phaeno-
menU>, welke naderhand in 
het Fransch vertaald , en met 
aanmerkingen van LUZAC 
verrijkt, herdrukt is. In 
1750, begaf hij zich naar 
'$ Gravenliage , ' doch werd 
eerlang tot Hoogleeraar in 
de wijsbegeerte te Franeker 
beroepen. • Hij aanvaardde 
dien post in 1752 met eene 
inwijdings-redevoëring: De 
sensu communi, matheseos 
et fhilosophiae matre; be
kleedde denzelven met roem, 
en gaf verschillende stukjes 
in het licht, zoo als: Sche-
diasma, qua demonstratur' 
corpora perfecte dura cum 
principio continuitatis non 
cónsistere, en Tentamina 
phïlosophica demateriamdg-
netica, ejusque actione in 
ferrum et magnetem, waar
in hij .het eerst zijne nieu
we Theorie van den mag
neet ontwikkelt. Na zijnen 
post te Franeker veertien 
jaren bekleed te hebben, 
werd hij in 1766, tot'den 
leerstoel der wijsbegeerte en 
wiskunde te Groningen be
roepen; en aanvaardde die 
waardigheid met eene pleg-
tige redevoering: De prof e-
rendis physiceè potiltëriis. 
Hier ging hij voort inet zij
ne waarnemingen omtrent 
den magneet, en vond langs 
dien weg eene naauwkeurige 
en gemakkelijke wijze uit , 
om de 'betrekkingen van al
lerlei ligchamen tot denzel
ven te beproeven, waarover 

hij een uitgebreid werk 
schreef, dat in 1777 te heij-
den in het licht kwam, en 
door den Leipziger Hoogleer
aar EsCHENBACHinhetHoog-
duitsch werd vertaald. De 
dood, die BRUGMAIMS den 27 
Mei 1789 trof, belette hem 
de uitgave van onderscheide
ne geschrevene waarnemin
gen. In zijn karakter hel
de hij meer naar het defti
ge dant het vrolijke over, 
doch hij was niettemin ge
meenzaam en vriendelijk. 

BRÜGMANS (SEBALD JUSTI-
NUS), zoon van den voor
gaande', een door talenten 
en werkzaamheid ook bui-
tenlandsch zeer geachte Ne* 
derlandsche geleerde, In
specteur- generaal van den 
gezondheidsdienst, bij het 
leger, de marine en de ko
loniën , lid van het Neder-
laadsche Instituut benevens 
van de meeste Europesche 
Akademiën en geleerde ge
nootschappen. Den 24 Maart 
1763 te Franeker geboren , 
werd hij reeds in 1781 te 
'Groningen tot meester der. 
vrije kunsten en doctor in 
de wijsbegeerte gepromo
veerd , bij welke gelegenheid 
hij eene Verhandeling Jbi-
thologia Groningana, vol» 
gens het stelsel van WALLË-
BIÜS uitgaf. In hetzelfde 
jaar bekroonde de Akademie 
te Dijon zijne Verhandeling 
over' sehadelijM en vergif
tige planten in de weiden* 
Ook verkreeg hij over D« 
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kenmerken van, het ophouden 
van den groei der boomen 
van de Akademie van Bar* 
demtx, en van de Berlijner 
maatschappij yan wetenschap
pen Over liet' Onkruid, de 
uitgeloofde eerprijzen. Hij 
schreef dezelve atle drie in 
de Fransche taal. Nadat 
BRUGMANS in 1785dooreene 
verhandeling: Depuogeniw, 
in Groningen den doctoralen 
hoed in de geneeskunde be
komen had, werd hij in de 
plaats van J. H. VAN SWIN

GDEN te Franeher tot Hoog
leeraar in de wijsbegeerte 
en natuurkunde beroepen; 
alwaar hij in 1787 uitgaf: 
De natura soli Frisici ex-
ptoranda. Ook begon hij in 
Franeher zijn Kabinet van 
vergelijkende ontleedkunde, 
dat later een der voornaam
ste in Europa werd, zelfs 
de bewondering van CUTTER , 
BIUMENBACH enz. na zich 
trok, en th$ns het eigendom 
der ieydfsciie akademie is. 
JVa slechts eenige maanden 
in zijne geboortestad den 
Hoogleeraarsposfc te hebben 
waargenomen, werd hij naar 
Leijden verplaatst, en be
gon aldaar in Octoberl7S6, 
zijn•*• leerambt in dé kruid-

•kunde, met eene redevoe
ring: De accuratiori plan-
tarum indigenarum not{-, 
Ma maxime cómmendaMU,, 
die in het volgende jaar in 
het licht kwam. Van 1795 
af, hield hij scheikundige 
voorlezingen. Zijne groote 
Werkzaamheden vóór de mi-

nen 
voor 

litaire geneeskunde begon 
in 1794. Hij stichtte voor 
dezelve een scheikundig La
boratorium en eene Centraal
apotheek. Aan HePhama-
cop&a, Batava van 1805 nam 
hij een werkzaam aandeel, 
doch hield daarbij de ver
diensten zijner ambtgenoo-
ten, de Hoogleeraren DRIES-
SEN en VROLIK en van de 
Gfeneesheeren DEIMANS en 
TEN HAAF niet verborgen. 
Koning LODEWIJK benoemde 
BRUGMANS tot Hoogstdeszelfs 
lijfarts, en liet alles be
staan > wat hij ten opzigte 
van de hospitalen verordend 
had. Na dé vereeniging der 
Nederlanden met frankrijk, 
werd hij door NAPOLEON tot 
Inspecteur-generaal der hos
pitalen, en /tot Bector der 
tejjdsche akademie benoemd. 
Door zijne tusschenkoinst 
behield die beroemde Uni
versiteit al hare oude bezit
tingen èh eigendommen; ha
re schulden werden door het 
Gouvernement betaald, en 
zij verkreeg eene jawlïl*; 
sche dotatie van 100,000 
franken. Eene onderschei
dende verdienste van dezen 
man i s , dat gedurende z«n 

veeljarig bestuur der mili
taire hospitalen, in dezelve 
nooit de hospitaalskoortsen 
of andere besmettelijke ziek
ten , de: dooddflkheW jer 
wonden noch andere kaaien 
vermeerderden, ****«*> *™ 
hij na den roemrijke» > «oen 
moorddadigen « % van W*> 
terloo, voor meer dan 20,000 
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gewonde krijgslieden, ge
neeskundige hulp verschafte, 
en door zijne verbazende' 
werkzaamheid, zijn doordrin
gend gezag, zijnen Maken
den ijver en zijne buitenge-
meene. kunde, Brussel'en 
welligt het geheele land van 
het dreigendste gevaar be
vrijdde. Zijne verhandeling 
over den Hospitaal' brand 
werd in 1814 door de Haar-
ïemsche Maatschappij be
kroond. In 1815 werd h\j dooi
den Koning der Nederlanden 
naar Parij's gezonden, om 
het kabinet van Natuurlijke 
Historie van den stadhouder 
hetwelk de Franschen in 
1795 weggevoerd hadden , te
rug te halen, van dezen 
taak kweet hij zich op zulk 
een doelmatige wijze, dat 
hetzelve niet verminderd, 
maar veeleer, verbeterd en 
opgeluisterd terugkwam, en 
nu door hem sselven gerang
schikt een der voornaamste 
sieraden der teidsche aka-
elemie uitmaakt. In het 1.e 
'deel" der werken van het Ne-
derlandsche Instituut komt 
eene Verhandeling van BRUG-
MANS voor over het zwem
men der visscïien. Hij stierf 
in den nacht tusschen den 
21 en 22 Jun^j 1819, met 
den rang van Gfeneraal-Ma-
joor, ridder vandenNeder-
landschen leeuw, van de 
Russische St. Anna-orde 
2.e klasse, van den rooden 
arend van Pruissen, en van 
het Fransche legioen van 
e©f j hartelijk betreurd dooi: 

al degene , die zijn edel ka
rakter en zijne buitengewo
ne kundigheden op prijs wis
ten te stellen. 

BRÜGUIÈRES (JOANNES W I L 
LEM) , te Móntpellier in 
1750 geboren, legde zich 
op de geneeskunde , en voor
al op de natuurlijke Historie 
toe. In hoedanigheid van na
tuurkundige ging hij scheep 
met den kapitein KÜRGUEN , 
toen deze op bevel van Lo-
DEWIJK XV. nitzeilde om 
ontdekkingen in de Zuid-zee 
te gaan doen. Hij verzamel
de op die tweejarige reis, 
verscheidene onbekende 
planten , eo bragt eene nieu
we soort van kruipende die
ren mede, waaraan men den 
naam van langaha gegeven 
heeft. BRÏIGÜIERES , naar 
Móntpellier teruggekeerd, 
wijdde er zich aan zijn be
roep toe, toen bij de uit-
delvmg eenev koolmijn, het 
gezigt der versteenïgen en 
zeldzame delfstoffen, welke 
dezelve bevatte, zijne ver
beeldingskracht en zijnen 
lust voor de natuurlijke His
torie opwekte. Hij kwam te 
Parijs terug, alwaar DAÜ-
BENTON hem aan zijne werk
zaamheden verbond. Hij 
werkte mede aan de Ency
clopédie tnètliodique, ett ver
vaardigde voor deze onaf-
metelijke compilatie zijne 
Histoire naturelle des vers 
{Natuurlijke Historie der 
toormen), en de beide eer
ste deelen der platen van 
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dezelfde Hasse van dieren, 
in 1791 en 1792 in het licht 
gegeven. Déze natuurlijke 
Historie gaat slechts tot aan 
de letter C. Ook werkte 
hij mede met de Heeren 
HAÜV, XJABIARCK , OMVIER , 
FOURCROY en PEIXETIER aan 
de uitgave van een Dagblad 
der Natuurlijke Historie, 
Parijs, 1792-, 2 dl> in.8.° 
Toen de Heer OLIVIER op 
reis ging naar den Levant, 
werd JSRUGÜIERES door den 
minister ROLAND bestemd om 
met hem te vertrekken; >zij 
bezochten gezamenlijk Kön-
stantinopel, den Archipel, 
Egypte, Sytiè', Perzië, en 
keerden over Klein-Azië, 
Konstqntinopel, Grieken
land en de Ionische eilan
den terug. Te Anhonaont-
schependé, Werd BRUGÜIE-
RES door eene kwaadaardige 
koorts aangetast, aan welke 
hij denl Öctober 1799 over
leed. Dé Heer OirVïER heeft 
de Beschrijving zijner Rei
zen , Parijs, 1801J-. 1804,, 
2 dl." in 4.» en 4 dl.n in 
8.vo met eenen atlas in het 
licht gegeven. Men heeft 
aan de gedachtenis van BRU-
GUIERES eene soort van hees
ter toegewijd, bruguièra ge
naamd, welke deze natuur
kenner op de rotsen van Ma
dagaskar ontdekt had, en 
waarvan het onderscheidend 
kenteeken i s , zeer breede 
vezelen, aan bladen gelijk, 
te_bezitten. BRTJGUIERES was 
lid van het Instituut, waar- i 
ï.ö Zijne L,ofrede door den ' 

Heer Cu VIER is uitgesproken. 

BRÜGUIERES (ANTOMUS AN-
DREAS), Vrij heer van Sor-
sum, lid van bet Airiatisch 
genootschap van Parij's, van 
de koninklijke Maatschappij 
van Qöttingen enz. in 1773 
te Marseille geboren, en te 
Parijs den 7 October 1823 
overleden, hadinzijnejeugd, 
als handelaar, gereisd, naar 
de Antillische eilanden en 
naar Cayenne en was latei-
onder militaire administra
tie gekomen ,• hij nam ook 
staatkundige bedieningen in 
het kortstondige koningrijk 
van Wesffalen waar; en.on-
tier het ministerie van den 
Heer BESSOLES, werd hij 
tot den post van secretaris 
der Engelsche Ambassade 
benoemd, welken hij echter 
niet bekleed heeft. Behalve 
zijne verschillende Gedich-
ten, die met de Vertaling 
(in het Fransch) welke hij 
van dê Uitgezochte stukken 
van SuAKEsrmnE had na
gelaten, door CHÊNEDOM-E 
nagezien, verzameld en^in 
het licht gegeven zijn, ra-
rijs, 1826, 2 dl.» m 8-' 
heeft men van hem: Sacon-
tala of de Noodlottige ring» 
een Sanskritisch tooneei-
speU naar het Engelsch van 
W. JONESgevolgd, 1803, » 
S.vo — Lao-sang-eul, « » 

Sïneesch blijspel, &*****? 
het E n g e ï s c h N a n D ^ s , 
1819, in S.vo; eindehjktie 
Vertaling in het fransen 
der Dichtwerken, van, Ro-
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BERÏ'SouTHEY, 1820 , 3dl .n 
in I2.m0 

BRUHESE of BRUHESIUS (JO-
ANNÈS) , den 3 Mei 1527 te 
Breda geboren ; .was Licen
tiaat in de beide regten, 
Apostolisch protonotarius, 
en heeft in de Utrechtsche 
kerk nog vele andere aan
zienlijke bedieningen waar
genomen. In het jaar 1549 
is hij aldaar Domheer gewor
den , en heeft de provinciale 
kerkvergadering welke te 
Utrecht in 1565 onder den 
Aartsbisschop SCHENK ge
houden werd, als Domheer 
onderteekend. Den 8 Julij 
1567 werd hij schatmeester 
en in 1573 Deken van 't ka
pittel ten Dom, en eindelijk 
officiaal, en algemeen Vika-
ris der Utrechtsche kerk. 
Na den dood van JOANNES 
KNIJP, werd hij tot Bisschop 
van Groningen benoemd, 
doch alvorens in die waar
digheid bevestigd te zijn, 
Werd hij door PHILIPPUS I I . , 
koning van Spanje en Sou-
verein der Nederlanden tot 
Aartsbisschop van Utrecht 
aangesteld. Hij deed zich 
in die betrekking kennen 
als een man vol ijver voor 
de regten der geestelijken 
en hem toevertrouwde ker
ken. Zoo wel in zijne uit
drukkingen als in zijne schrif
ten toonde hij zich een vij
and van Oranje en van de 
nieuwe Sektarissen te zijn: 
om welke vrijmoedigheid, 

V. DEEL. . . ] 

U. 449 

hij dan ook toen de zaken 
te Utrecht eene andere wen
ding hadden genomen, ver-
pligt was eerst de wijk naar 
Emmerik, en daarna naar 
Keulente nemen, alwaar hij 
in groot aanzien, stond, den. 
5 Julij 1584, eene prebende 
in de Domkerk verkreeg, 
en er den ie of 1,0e Septem
ber, 1600 overleed. BRU
HESIUS bezat dichterlijke ta
lenten, die echter niet ge
noeg aangekweekt waren. 

BRÜHÏER D'ABI,AINCOUB,T 
(JOANNES JACOBUS) van Beau-
vais, doctor in de genees
kunde, lid der Akademie 
van Anger$f in 1756 over
leden, is een der vrucht
baarste schrijvers der acht
tiende eeuw geweest. Men 
heeft van hem: 1«° de Ver
taling (in het Fransch) der 
beredeneerde geneeskunde 
vanHoPPMANN, 1739, 9 dl.n 
in ia,mo „ 2 .° Mémoire 
sur la nécessitè d'un regle
ment ffénéral au sujet des 
enierremens etc. (Verhande
ling — den koning aangebo
den — over de noodzakelijk
heid van een algemeen regle
ment , ten opzigle van de 
begravingen enz.j—• 3*° 
Caprices d'imaginaiion cii 
lettres sur divers sujets 
(Eigenzinnigheden der ver-, ; 
beeldingshracht of brieven 
over verschillende onder-
merpen) , in 12,mo In föt 
werk vertoont zich de schrij
ver als natuurkundige, ï>o-
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vennatuurkundige, zeden
meester en criticus. Er is 
niets zeer nieuw in; doch 
men vindt in hetzelve bon
dige overwegingen en eene 
aangename verscheidenheid. 
— 4.° Mémoire pour servir 

'° è la vie de-M.SïLVA (Aan-
teekeningen om tot de le
vensgeschiedenis van den 
Heer SILVA te dienen.) ~~ 
5.° Traite des fièvres (Ver
handeling over de koortsen) 
volgens HOFFMANN vertaald, 
1746, 3 dl.ninl2.mo — 6.° 
Observations sur la curede 
la goutte et du rhwmatisme 
{Waarnemingen over de ge' 
nezing der jicht en het rhu-
matismus), volgens HOPP
MANN , V en JAMES. :—> 

7.° Dissertations sur Tin-
certitude des signes de la 
mort {Verhandelingen over 
de onzekerheid van de tee
henen, des doods) , 1746, 2 
dl.n in 12.010, een voor de 
menschheid hoogst- belang
rijk werk, -~ S.° Tolitique 
du médecin (Staatkunde des 
genees heers), volgens HOFF-
SIANJÏ, 1751, in 12.mo — 9»° 
Observations importantes 
$ur Ie mamiel desaccoucfie-
vrtens {Belangrijke aanmer
kingen op het'handboek der 
-Verloskunde), Hij werkte 
gedurende verscheiden jaren 
aan het, Journal des savans 
(Dagblad der geleerden), dat 
«ij met oordeelkundige en 
welgekozene uittreksels ver
vulde. 

BRUI» (HENDRIK, Graaf 

van) minister van AUGUSTUS 
III . , koning van Polen en 
keurvorst van Saksen, werd 
in 1706 uit eene arme adel
lijke familie in Thiiringetl 
geboren, was de eigenlijke 
regent van Saksen, waarbij 
hij zich zelven wel bedacht, 
daar hij, niettegenstaande 
hij steeds Vorstelijk leefde, 
bij zjjn overlijden een mil-
lioen naliet. BRÜHI. was 
steeds alleen in tegenwoor
digheid des konings, en 
zonder zijne vergunning had 
er geen toegang tot denzel-
ven plaats. De zwakke re
gent vraagde hem slechts 
gestadig: » Heb ik geld?" 
Waarop ja het gewone ant
woord van, den hoveling was; 
daarbij, werden echter de 
kassen "ledig, het volk hard 
gedrukt, en aan het krijgs-
Wezen weinig te kosten ge
legd. Een gevolg daarvan 
was, dat zich ~het slecht 
georganiseerde Saksischele-
| e r , den 14 October 1756 

bij Pirna, zonder slag ot 
stoot aan FBEDBRIK II.» 
moest overgeven. Deze ko
ning, de CAESAR der acht
tiende eeuw, zeide: » BfiuHn 
is de man dezer eeuw, <he 

de meeste kleederen, uur
werken, laarzen, schoenen, 
enz. had,•. GassAB zou hem 
onder die schoon gekrul*» 
en geparfumeerde h«w««* 
geteld nebben, die hij «"* 
vreesde." Na een g e 
lijk krankbed te hebben^door 
gestaan, ove r l eedBa lden . 
28 October 1763. 
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BKÜHXI (FRBDEBIK ALOYSI-
m), Rijksgraaf en oudste 
zoon van den voorgaande, 
genoot even gelijk al zijne 
broeders, eene uitmuntende 
opvoeding, waaraan zijne 
moeder, eene zeer verstandi
ge en uitmuntende vrouw, 
wel liet meeste toebragfc. In 
de vaardigheid van schieten 5 
zwemmen en rijden, vond 
hij zijns gelijken niet.' Be 
werktuigkunde verstond hij; 

in haren geheelen omvang, 
en met vele bevalligheid 
sprak hij de meeste Euro* 
pesche talen. Hij' speelde 
meesterlijk de Basson, be
nevens verscheidene andere 
speeltuigen, toekende en 
schilderde, met oordeel en, 
smaak, en was seèr ervèren 
in de fraaije letteren en too-
néelkunde. Sij'nè. tooheel-
stukken zijn van 1785 tot 
1790 in het licht versche
nen, waaronder ajjneBrand-
schatting welke eene wer-
lielijke gebeurtenis uit den ze
venjarigen oorlog ten grond
slag heeft j bijzonder uit
munt. Hij is in Janu&rij 
1793 te Berlijn overleden. 

BRUIÈRE. — Zie BRUYERE. 

BRUIN (KLAAS) , den 20 
Februarij 1671 te Amsterdam 
van ouders geboren, dte tot 
de oude Vriesche Doopsge
zinden behoorden, en bij 
.welke zijn vader het leeraar-
ambt bekleedde. De gelief
koosde oefening van den jon-

-• D 

gen BRUÖJ was de dichtkun
de. In zedediehten muntte 
hij u i t , doch hij heeft ook 
eenige treurspelen geleverd. 
In de jaren 1713 en 1714, 
deed hij met den oudheid
kundige A. SCHOEMAKER ett 
eenige andere goede vrien
den twee plaisier - reisjes , 
het eene naar Kleefsland 
en het andere door Zuid-
Holland. Beide reisjes heeft 
hij naderhand in dichtmaat 
beschreven en uitgegeven, • 
onder den' naam van Kleef -
sche en Zuid - Hollandsc/te 
Arkadid, met aanteekeniri-
gen , ..van L. . SMIDS. Een 
derde Moord-Höllandsch reis
je werd niet lahg daarna 
door hem ondernomen, en 
mede eenige jaren daarna in 
dichtmaat door hem beschre
ven , onder den titel van 
Noord - Móllandsche Ar&a
did, metaanteekeningenrant 
G» SCIIOEMAKER, zoon van 
bovengemelden reisgenoot. 
Onder de nagelatene poëzij 
van KLAAS BRUIN vindt men 
ook een Bpeelreisje langs 
den fecMstroomc Ook is 
door-hem.,de lustplaats Zoe-
/e$j:-'Ean de Haarlemmer; 
trekvaart gelegen, in dicht» 
Blaat beschreven. Zijne Ze
de- en Èijbel-Poè'zp"V is ge
noeg bekend. Hij overleed 
den 28 December 1732. 

BRUIN. — Zie 'BRUTO 
(CoRNEMS DE) 

• BRUINING (HERMANUS Ar 
1 % ""'• '". 
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TOiiANüs), Leef aar tij de Her
vormde gemeente te Veere 
in Zeeland, en een ijverig 
beoefenaar der fraaije lette
ren en wetenschappen, gaf 
in Ï793 eene proeve van 
Bylel en mengel poezij in 
het licht, was daarenboven 
een ijverig medewerker aan 
de Nederlandsche biblio
theek, die in 1774 in het 
licht verscheen; ook lever
de hij verscheidene taalkun
dige vertoogen en gedichten 
in de Taal en dichtkundige 
"Bijdragen, die van 1758 tot 
1762 in het licht versche
nen; alsmede in de Proeve 
van oudheid- taal- en dicht
kunde, door het genootschap 
dulces ante omnia Musos, 
in 1775 uitgegeven; van welk 
genootschap hij een der op
zieners was ; naderhand werd 
hij mede een werkzaam lid 
tier Maatschappij van Ne
derlandsche letterkunde te 
Jhéyden,, aan welker grond
legging hij ook had medege
werkt. Hij overleed den 7 
Januari) 1811, in ouderdom 
van ruim 72 jaren. 

BRUIS* •— Zie BRUYS. 

BRUITSMA (REINIER), te 
Snee/t geboren, en in de 17.e 
éeuvv stads geneesheer van 
Mee helen, en aldaar ook over
leden , zocht in de beoefening 
«er letteren eene verpoozing 
V a n fobezigheden van zijnen 
staat. Men heeft van hem ee-
^S6, Stichten, eene uitga
ve cier Schoot van Memo, 

met ten minste 400 dichtre
gels vermeerderd, Mechelen 
1633, en Leuven 1635, in 8.° 
en Jatricum votum in medi-
eines tulelam, 1617, in4.t0 

BRUIX (EUSTAÓHIUS) , vic?« 
admiraal en minister der 
Fransche marine, in 1759 te 
St. Domingo geboren, dien
de gedurende den Ameri-
kaanschen oorlog ? onder de 
admiralen D'ORVII.I.IERS, BE 
GRASSE en D'ESTAING, en 
werd vervolgens tot tweeden 
kapitein van een fregat be
noemd. Tijdens de;omwen
teling, verkreeg hij het be
vel over een schip van 80 
stukken, en na het schrik
bewind werd hij achtereen
volgend tot majoor-generaal 
van een smaldeel, majoor-
generaal der marine, en chef 
der bewegingen in de haven 
van Brest benoemd. Wij 
werd vervolgens, onder BO
NAPARTE , vice-admiraal, mi
nister van marine, en alge
meen bevelhebber.der flotillc 
van Boulogne, en overleed 
te Parijs, den 18 Maartl805. 
Hij heeft een geschrift nage
laten, ten titel voerende: 
Essai mr lesmoyens d'appro-
visionner la marine (Proeve 
over de middelen om ae 
marine te provianderen), 
1794, inS.vo. EeneLeve^ 
beschrijving van dien aw 
raal is te Parijs, w 1»£* 
in 8.YO in het licht gegeven. 

BRTOART (Ntcotus), uit 
eene door den degen en den 
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talbaard beroemde familie 
gesproten, Heer van Silleri 
en Puisieux in Champagne, 
was raadsheer bij het parle
ment in 1573, eenige jaren 
•daarna rekwestmeester, in 
1589, 1595, 1602, afgezant 
in Zwitserland} in 1595 
president met de fluweelen 
muts, hg het parlement in 
Parijs} in 1598 gevolmag-
tigde te Verving; eindelijk 
in 1599 afgezant in Italië, 
ojh het huwelijk van HEN
BRIK IV. met de koningin 
MARGARETHA te verbreken, 
en een ander met MARIA DE 
MEDICIS aan te gaan. De 
koning was zoo pngeduldig, 
om de verdiensten van dien 
staatsdienaar te beloonen, 
dat om hem in 1605 de ze
gels te geven, hij dezelve 
aan POMPONE DE BELLIÈVRE 
Ontnam. Na dea dood van 
den laatste werd SILLERI in 
1607 kanselier. Zy» «teaèa 
vermogende en door HENDRIK 
IV. ondersteunde invloed 
verminderde aanmerkelijk on
der MARIA DE MEDICIS, en 
verviel later geheel en al. 
Men ontnam hem in Mei 1616 
de zegels, doch gaf hem de
zelve op het einde van Ja-
nuary 1623 terug. Door ge
trouwe vrienden gewaar-
schouwd, dat men hem de
zelve andermaal terug zonde 
vragen, gaf hij dezelve in 
Januarij 1624 over. Men liet 
hem kort daarna zéggen, 
zich naar zijn landgoed van 
Üitferi te begeven ? ajwaar 
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hij den l October 1624, in 
den ouderdom van 80 jaren, 
overleed: een geslepen en 
schrander man zijnde, die 
altijd op zijne hoede was , 
zeide men aan het hof, dat 
hij zijne verbindtenissen en
kel naar zijne belangen re
gelde; voor het overige was 
hij een vriend der regtvaar-
digheid, zeer aan den Gods
dienst gehecht, en verstrek- * 
te door zijne deugden zijner, 
waardigheid tot eer. 

BRULART (PETRUS) , mark
graaf van Puisieux, zoon 
van den voorgaande, staats
secretaris , buitengewoon af
gezant in Spanje , ter vol
trekking van het huwelijk 
van LODEWIJK XI I I . , werd 
in 1616 van het hof verwij
derd, en in het volgende 
jaar terug geroepen.. Dè on
derwerping der stad Monf-
pellier, in 1621 , verwierf 
nem de belofte van een her« 
togdonv en païrschap, maat 
zijne gematigdheid belette 
hem die waardigheid aan te 
nemen. Hij overleed in 1640, 
in dea ouderdom Van 57 jaren 5 
men prijst hem als een opregÉ 
man, die eene onwrikbare 
standvastigheid bezat, 

BRÜÏ-ART DE SIXXERÏ (FA*' 
BIO), in 1655 , in Touraim 
gebcpen, Bisschop van A-
vranohes, en daarna val* 
Soissbns, vond in deze laat
ste stad eene opkomende aca
demie , aan welke M i**'-

4 3-
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sen en voorbeelden gaf. De 
Fransche Akademie en die 
der opschriften opende hem 
hare deuren. Hij overleed 
an 1714. Men heeft van hem:; 
1.° Verscheidene Verhande
lingen, in de Gedenkschrif
ten der akadeniie van schpo-
ne letteren. >— 2.° Béftessi-
ons sur Véloquence (Over
wegingen over de welspre
kendheid) bij wijze van brie
ven , aan Pater JLAMI, in de 
Verzameling der Verhande
lingen over de welsprekend
heid van x,x MARTINIKRE ge
drukt. — 3»° hatijnsche en 
FranseTie Gedichten, in 
handschrift — 4*° Zedelijke 
Verhandelingen en Commen-
tariè'n, VOÊ&S in handschrift. 

BniriEPER (STEPHANÜS), 
een Minder-broeder te Saint-
Malo, hoogleeraar der god
geleerdheid te Meniz en te 
Melz, schrijver van verschil
lende fèeholas tidke wedken, 
volgens de grondbeginselen 
der. pcotiston^-.o'ïider, dewel
ke toen onderscheidt: Bis
ser lalion contre céuos qm 
ont üespeintnres immodestes 
des personnes de la sainte 
Trinilé (Verhandeling tegen 
degene, welke onbetamelijke 
afbeeldingen', der personen 
van de allerheiligste Drie-
eenheidbezitten). Hij leef
de in de vijftiende eeuw. 

BROMMER (FREDÈRIK), te 
Wfztg in 1642 geboren, 
verkreeg i,» k o t t B n ?«d e e n e 
poadige kennis der Lat^rt-

sche ein Grieksche talen, en 
werd in den onderdom van 
17 jaren tot de Universiteit 
toegelaten. Hoewel ia den 
beginne voor de beoefening 
der regtsgeleerdheid be
stemd; legde hij zich niet 
minder op de letterkunde en 
oudheden toe. Het Comraen-
tarium ad Jh. CmciAM, dat 
hij aan COMERT, toenmaals 
minister van staat, opdroeg, 
en in 1668 in het licht gaf, 
bepaalde zijnen roem; doch 
niet Jang had hij er genot 
van. De rivier Jrberine, 
tusschen Parijs en Lyon, 
ter verkorting van zijnen 
weg, overtrekkende, kwam 
hii met zijn rijtuig, in de
zelve, den 3 December van 
hetzelfde jaar, op eene on
gelukkige wijze om het le
ven. Behalve het .reeds ge
noemde Coramentarmm be-
staat er van dezen geleerde. 
1.° Mxercitatio hstonco 

pMMogiw de scahinUJ2l tiqmS\mediimvietrecen-
Uorïbus, - 2.° MtferctMi* 
de locaiione et coiiductione. 
—• 3.° Üecïamatio contra 

„ oHum enz. — GEORGB BEÏE* > 
h-Hooffïëeraar in de regtsge 
11 leerdheid te'. Wittemberg^ 

heeft de gezamenlijke wer 
ken van BRUMMER in JetlMW" 
gegeven, Leipzig, .1712, » 
I .w — Een andere BBUM 

Westfalengelf^, hee* 
dichtwerk in het hf%°am 
ven, ten titel voerende-
gi-Comedia apostoltca. 
sg* de Handelingen der A* 
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postelen voor het tooneel be
werkt, Jhaugingen, 1592, 
in4.to en 1593in8.vo Dit 
toorieelstuk werd te Kaufheu-
ren, op Pinksterdag 1592 
uitgevoerd; er komen 246 
personen in voor.' Dezelfde 
schrijver heeft in 1559 eene 
Uitgave der Brieven, van den 
H« IGNATIUS van Antioc&ië, 
in het Gfrieksch en in het 
Latijn, geleverd. 

„BRUMOY (PETRUS) werd te 
Rouanen in 1688 geboren. 
In 1704 ging hij onder de 
maatschappij der Jesuiten. 
Na hij zijne orde de ïmmu' 
niora te hebben onderwe
zen , werd hij naar Parijs 
beroepen. Men belastte hem 
met de opvoeding van den 
prins DE TALMONT, en van 
sommige artikels voor het 
Dagblad van Trévoyx, hij 
gelegenheid der geschiede
nis van TAMERLAIS, door zy-
nen orde-broeder MARGAT , 
waarvan hij de uitgever was 
geweest. Hij zag zich ver-
pligt de hoofdstad te verla
ten ; maar deze soort van bal
lingschap was niet van lan
gen duur. Bij zijne terug
komst belastte men hem met 
het vervolg van de geschiede
nis der GJallikaansche kerk, 
welke de Paters LONGÏIEVAL 
en FONTENAÏ tot aan hetl l .e 
deel hadden gebragt. BRÜMOY 
legde de laatste hand aan het 
12.e,! toen hij in 1742 over
leed. Pater BERTHIER (zie 
flat artikel) heeft hetzelve 
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vervolgd. Nog heeft men 
van hem: 1'° Théatre des 
Grecs {Tooneel der Grieken), 
bevattende ontlede vertalin- ' 
gen der Grieksche Treur
spelen , "Verhandelingen en 
aanmerkingen over het 
Grieksch tooneel, in 3 dl.» 
in 4.i° en 6 dl." in 12. Dit 
is het diepst doordachte en 
best beredeneerde werk, 
hetwelk er over dat onder
werp bestaat. De vertalin
gen zijn even zoo sierlijk 
als getrouw; in alles heersenfc 
een zuivere smaak- In zij
ne vergelijkingen schijnt de-
schrijv,er aan de latere treur-
speldichters niet genoegzaam 
regt te doen wedervaren; 
maar indien zijne oordeeV 
vellingen ten opzigte van 
eenige beroemde mannen al 
te gestreng schijnen, zijn 
zij zulks niet in derzelver 
algemeenheid; zeker is het $ 
dat die menigte van slechte 
treurapeldiehters, welke on
ze eeuw heeït voortgebragt, 
uit het verzuim ontstaat van 
het lezen der ouden. » Het 
i s , zegt een wijze criticus, 
wijl men zich al te zeer van 
die edele aenvossdigheid ver
wijdert, die altijd het voor
werp van hunnen naijver 
was , dat men thans in' het 
buitengewone, in het eigen
zinnige of in het zwakke ver
valt. Welligt ook is„ het 
gebrek aan talenten de ware 
bron dier schaarschheid van 
goede treurspelen,^ Enkel 
aan de genie behWrl: hetd» 
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genie te evenaren; en het 
middelmatige of hetoverdre-
vene zijn gewoonlijk het deel 

- dergene, die zonder zen
ding, op het tooneel willen 
schitteren, welke niet dan 
groote meesters toelaat." —* 
2-° Recue il de div'erses piè-

' ces enprose eten vers (Ver
zameling van versc/iillende 
stukken in onrijm en dicht
maat)^ 4 dl.n i n g.vo ï ) e 

schrijver komt in zijne dicht
kunde nader bij LUCREXIÜS 
dan Vnmuus. Men gevoelt 
*ulks vooral in zijn ^d ich t 
«ver de ̂  hartstogten; een 
werk , dat zich door het 

verscheidenheid en het vuur 
^rbe^chdjviogen, de me
nigvuldigheid-der beelden, 
de zuiverheid en sierlijkheid 
des stn'ls, z e e r aanbeVeeït. 
•*n dezelfde verzameling komt 
«en ander dichtstuk,7 Over 
de kunst pm glas te blazen, 
voor, waarin zich zeer sehoo-
wVerzen onderscheiden. 
Achter deze beide gedichten, 
door den schrijver in vrije pro-
zaovergebragt,vindtmenler-
s S t 1 " 1 ^ ? . . ' Vevêi», treur-
£ ? ' b l p p e l e n , waarin 
«n^ak en keuze heersenen. 
d«-« >r B R Ü M ° V heeft 
« e üpaansche Omwentelin
gen van Pater ORLÊANS vol
tooid, en de Geschiedenis 
ÏÏL , I j d°wJPaterBü 
m e S ü i h e r z i e n - Nog heeft 

5.° n£L*°?0B4, 1723, en 
EnsfPJony.,di^scJtriift der 

"enz. Deze Werkzame man, 
maakte zich evenzeer door 
zijn ^karakter en zijne zeden, 
als door zijne werken, be
mind. 

BRUN (ANTONIUS) , werd 
in' 16Q0 te Döle uit eene 
oude familie geboren. Hij 
nam in den beginne den 
post .vaiL algemeen procu
reur bij het parlement dier 
stad waar, en werd vervol
gens buitengewoon afgezant 
van PHILIPPÜS IV. koning 
van Spanje, en geyolmag-
tigd minister bij de vredes 
onderhandelingen te Mun
ster, in 1648. Hij sloot 
aldaar den vrede tusschen 
Spanje uea de Vereenigde 
Provinciën der Nederlan
den. Zijn meester benoem
de hem kort daarna tot af
gezant dier republiek. Hij 
overleed te- 's Graven/iage 
in 1654 den roem van een 
bekwaam onderhandelaar na
latende. Pater BOOGEANT (zie 
dat artikel) heeft hem in zij
ne Geschiedenis van den 
Munsterschen vrede zeer 
gunstig afgeschilderd. BRUN 
beoefende te gelijkertijd de 
letter- en staatkunde. Men 
heeft van hem: I.° Benige 
dichtstukjes in de Délices 
de la poésie frangaise, 
1620, in 8.vo — 2.° Ami-
co- critica monilio ad Oat" 
lies legatos monasteri»"1 

Westpkalorum pacis trac-
tanden tnissos, 1644» ^n 4 , 

onder den aangenomen naam 
van ADOIF SPBEKGBB. — 
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3.° Spongia franco Galli-
ces litures Inspruck, 1646, 
in 4. t0 onder den verbloem
den naam van RUDOLF GEM-
BERLAK. Hij gaf een derde 
geschrift in het licht onder 
den naam van PAPENHAUSÉN, 
MATTHEUS I)E MOURGUES, 
heeft een vinnig antwoord 
op hetzelve geleverd. BAL-
ZAC , die nooit gematigde uit-
drukkingen bezigde, noem
de hem de DEMÖSTHENES 
van Döle. 

BRUN (LAURENTIUS • • Ï.EJ , 
een Jesuit in 1607 te Nan-
tes geboren; beoefende met 
roem de Latijnsche dicht
kunde , en deed dezelve tot 
een loffelijk en zedelijk doel 
strekken. Hij gaf in het 
licht 1.° Le VIRGILM Chré-
tien (de Christelijke VJR-
GILivs die even als de 
VÏRGILIÜS van Mantua, in 
herderszangen , landgodich-
ten en een heldendicht van 
12 boeken bestaat; 2.° een 
Christelijke OVJOIVS, in 
denzelfden smaak. De Treur
zangen- zijn veranderd in 
klaagliederen van JEKEMIAS 
de Heldendichten in god
vruchtige brieven: de jaar-
hoeken zijn de zes dagen 
der schepping; een dicht-
stuk over de liefde tot God 
vervangt dat over de kunst 
om te beminnen; de Her
scheppingen, zijn uitsteken
de bekeeringen» » Men kan 
ttiet ontkennen, zegt een-
criticus, dat zulk. een plan 

door buitengewone talenten 
uitgevoerd zeer loffelijk was 
en voor de opvoeding der 
jeugd zeer gelukkige gevol
gen kon hebben." Maar de 
schrijver bezat geene talen
ten , die naar de wijsheid, 
van zijn ontwerp geëvenre-
digd waren. Het ontbreekt 
hem aan verhevenheid, en 
aan dat vuur. der genie hét-
welk zelden het deel van 
vreedzame en zachte zielen 
is . —•• 3.° Eloquence poè'-
tigue {dichterlijke welspre-
kenheid) Parijs, 1655, in 
4. t0 in het latijn;.. een werk 
dat de grondbeginselen der 
dichtkunde bevat, door voor
beelden met onderscheiding 
uit de beste schrijvers ge
kozen, opgehelderd; hetzel
ve wordt gevolgd door eene 
verhandeling over de Ge-
meetie dichterlijke plaatsen 
den jongen dichters zeer 
nuttig. Hij overleed t e P a -
rijs in 1663. -

BRUN (JKAREI LE) , eerste; 
schilder des konings vanc 
Frankrijk, opzigter der 
meubel - fabrieken der kroon 
in het gesticht der Gobelins , > 
bestuurder der schilder-aka-
demie, en vorst van die van 
den H. LUCAS te Rome, werd 
te Parijs in 1618 geboren s 
en was de zoon van eenen 
beeldhouwer. Reeds in zijn 
derde jaar oefende hij zich 
in het teekenen met 'houts
kool. Tvvaalf jaren oud 
zijnde, vervaardigde hij het 
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portret van zijnen grootva
der, dat niet een zijner 
minste schilderijen is. De 
kanselier «SÉGUIER plaatste 
hem bij VOÜET den beroemid-
sten meester van .dien tijd. 
IVfiGijARB, BOURDON j ; TBTE-
MN waren in die school; 
maar LE BRUN' overtrof wel
dra dejfcweefcelingen en e-
venaarde den meester. Zijn 
beschermer zond hem naar 
Rome om zich te volmaken. 
Hij putte aldaar dien smaak 
voor het edele en verhevene, 
welke de werken der oudheid 
kenschetschen, en die eer
lang in de zijne overgingen. 
Te Parijs teruggekeerd werd 
hij door LODEWIÏK XIV. en 
zijne staatsdienaars als om 
strijd bezig gehouden en 
beloond. De koning vera-
delde hem, benoemde hem 
töt ridder van den heiligen 
MICHAËI. , verleende hem 
geslachtwapenen en Hoogst 
deszelfs ; portret niet dia
manten omgeven, overlaad
de hem met weldaden en 
onthaalde hem steeds als 
een groot man. Terwijl hij 
te Fontamebleau zijne schil
derij der familie van DA-
RÏÜS schilderde, schonk 
die vorst hem dagelijks bij
na twee uren. L E BEUN over
leed in 1690. Het edele 
en de grootheid zijner wer
ken was in zijne -manieren 
overgegaan. Met regt heeft 
Jje» hem aan het hoofd der 
«ransche schilders geplaatst. 
Zijne meesterstukken heb
ben van hem doen zeggen» 

dat hij even zoo vindingrijk 
als ÜAPiiAëL was yen meer 
levendigheid dan POÏÏSSIN 
bezat. Hij klimt tot het ver
hevene op, zonder optehou-
den naauwkeurig te zijn. 
JSijne plaatsing der beelden 
is natuurlijk, treffend en ver
scheiden, zijne gelaatvoor
stelling bevallig, hij is met 
vuur bezield zonder driftig 
te zijn. Het boek der na
tuur lag altijd open voor 
zijne oogen. Weinig schil-. 
ders hebben beter den mensch 
gekend, en de aandoenin
gen , die de verschillende 
hartstogten in hem te weeg 
brengen. Zijne Verhande
ling over de gelaatkunde, 
en die Over de hoedanig-
heid der hartstogten, be
wijzen, hoezeer hij over dat 
onderwerp had nagedacht. 
Minder eentoonigheid, meer 
kracht en verscheidenheid 
in het koloriet, zouden hem 
boven alle oude en nieuwere, 
schilders hebben geplaatst. 
De meesterstukken van JJE 
BRUN worden te Parijs, te 
Versames, in het Palats-
Boyal en te Fontainebleau 
gevonden. Degene, die de 
aandacht der kenners bij-
zosder tot zich trekken» 
arija. j de Veldslagen mn A-
XBXAXDXRi'. de boetvaardi
ge MMDJWBNA S' de i B W 
draging; do KruisigtMV 
de Heilige JoMXES op ***. 
eiland Patmos, enz. *V 
platen zijner s c h i l d e r ^ 

de Veldslagen 1**."*7*-: 
mom, hebben in de alge-
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legenste landen een denk
beeld van zijne genie gege
ven. De schilderij der fa
milie van DARIVS dooi; LE 
BRUN, die te Versailles i s , 
wordt niet overtroffen, door 
het koloriet der schilderij van 
PAUIIVS VERONESA , welkeer 
tegen over hangt, m over
treft 'dezelve aanmerkelijk, 
door de teekening, de zamen-
stelling, de waardigheid, de 
uitdrukkingskracht, en de 
getrouwheid derkleeilerdragt. 

BRUN(BIONYSIÜSLB) , advo-
kaat bij het parlement van 
Parijs, in 1659 aangeno
men heeft nagelaten: 1° Ver
handeling over de gemeen
schap . in fol. Parijs, 1754. 
2.° Verhandeling > over de 
erfopvolging, 1775 in fol. 

BRUN (PETRUS I E ) , Pries
ter van het Oratorium , te 
Brignolles, in Ï661 gebo
ren, en te Parijs j den 6 
Januari) 1729 overleden, be
roerend door zijne kunde in 
kerkelijke en ongewijde on
derwerpen, is de schrijver 
van verscheidene werken. 
De meest geachte zijn. 1.° 
Hisloire criiique des pra-
iiqy.es supersiüieuses qui 
ónt seduit les peuples et 
emharrassè les samns; a-
vec la methode et les prin
cipes pour discerner les ef-
fet's 'naturels de ceux qui 
«e Ie sont pas. (Beoordee-

lenie geschiedenis der i5«?4«, 
geloovige gebruiken, welke , 
de volken verleid en de ge
leerden in verlegenheid ge-
bragt hebben, met de wijze' 
en de regels om de natuur
lijke- uitwerkselen van die
gene te onderscheiden , 
welke zulks niet -zyn)\ 
1732, 3 dl.n in 12.»o De 
Abfc GRANETJ zijn landge
noot, heeft in 1737 een 
vierde deel van dat werk 
geleverd. Het was eerst 
gedrukt geweest onder den 
titel van Lettres pourprou-
vèr Villusión des philoso-
phes sur la baguette divi-
natoire. (Brieven om de 
dwaling der wijsgeer en•',: 
ten opzigte van de wichel
roede te bewijzen), 1693, 
in 12.mo Pater JJE BRUN 
ontkent, dat aan de uitwerk
selen dezer roede eene na
tuurlijke verklaring kan ge
geven worden, en indien er 
eenige wezenlijke uitwerk
selen inogten 'bestaan, be
weert hij , dat men dezelve 
aan den duivel moet toe
schrijven (Zie AVMAR — JA-
copus —r) Het geheele werk 
is slechts eene vrij slecht 
overdachte Compilatie, en 
Waaruit het even zoomoeije-
lijk zoude zijn, eene bepaalde 
gevolgtrekking afteleiden, 
als uit de Geschiedenis der 
verschijningen van LENGDE?? 
DU FRESNOY, of uit die der 
Bloedzuigers (*) van doni 

(*) Vampires. — Hersenschimmige wezens, gewaande 
wyxU» welke de vottèn' mn Diutsehland, fïongarjjê' enz. 

http://iiqy.es
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GAIMET. Het proces der her
ders van Pacy alleen, voor
komende in het vierde deel, 
biedt eene aaneengeschakel
de verzameling van bewijzen 
aan; ook hebben de wijsgeeren 
van den dag nooit onderno
men, om dezelve te weder
leggen. » Het doel des schrij
vers, zegt een kunstregtei-, 

. schijnt geweest te zijn: 1.° 
de gedachtenis van eenïge 

^buitengewone daadzaken te 
onderhouden; 2.° verschei
dene personen beter te on-
derrigten, die te veel of te 
Weinig geloofden; 3.°aante-
Wijzen, dat de natuurkundi
gen , gewoon onv over aller
lei zaken stelsels te ontwer
pen , daardoor aanleiding ge
ven, tot het aannemen van 
wezenlijke bijgeloovigheden; 
4.° de vrijgeesten te noöd-
ken, om te erkennen, dat 
er zaken bestaan, Welke men 
niet aan de ligchamen kan 
toeschrijven, en die bewij
zen, dat er geesten zijn." 

— (Zie ASMODEUS, BEOWN 
- ^ THOMAS — DELRIO, »B 
HAAN, OPHIONEUS, MEAD, 
&PÉ). Pater I E BRON, ver
werpt de zielsverhuizing, 
niettegenstaande dezelve 
toenmaals als eene uitge
maakte zaak werd aangeno
men, als eene fabel. — 2.° 
Explicatioh de la messe, 
vontenant des disserfations 
nisforigues et dogmatigues 

sur les liturgies de toutes 
les églises du monde C/tré-
tien etc. (Verklaring der Mg, 
bevattende geschiedkundige 
en leerstellige verhandelin
gen over de gebruiken van 
alle herken der Christelijle 
wereld enz.), 4 dl," in 8.v° 
mede in het Nederduitsch 
uitgegeven, Amsterdam, 
1776, in S.vo Dit werk vol 
diepzinnige en belangrijke 
nasporingen, en waarin zeer 
nuttige geleerde aanmerkin-

f en voorkomen, werd door 
ater BOUGEANI* aangerand, 

die óver de wijze der Con
secratie niet dacht gelijk de 
Oratorist: daar deze mét de 
woorden van JESUS CHRISTUS 
het gebed vereenigde, dat 
dezelve in het Latijnsche ri
tuaal voorafgaat, en in het 
Grieksche volgt; terwijl de 
Jesuit, met de meeste Ihe-
ologanten dit gebed niet als 
een wezenlijk deel beschouw
de. — 3.a Traite Mstonque 
et dögmatique des jeux de 
théatre (Geschiedkundige en 

> leerstellige verhandeling o-
ver de tooneelspelen), u» 
I2.mo} tegen CAFJFARO, een 
Theatijner, die in eenen ge-
drukten Brief, aanhethooid 
VK,j. het tooneel van BotJR-
SAUI/T, beweerd had, dathet 
een Christen geoorloofd was, 
naarden schouwburg tegam-
Dit werk biedt be lang® 
bijzonderheden aan ovet « e t 

3 ? 'J" nachU het Uoed der Personen uit f ^ ^ 
****? mn toevallen van vallende giehtemn onderopen. 

Vertaler. 
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.tooneel, sedert AUGUSTUS 
tot KIÖHELIEU enz. Pater LE 
BRUN herriep op het einde 
zijner dagen, de beroeping 
ep |het eerstkomende.Conci
lie, welke hij van de Balie 
Unigenitus had gedaan, dus 
doende bij de verdienste der 
wetenschap, die der Chris
telijke eenvoudigheid, en ee-
ner even zoo stichtelijke als 
Waarlijk verlichte onderwer
ping, aan de besluiten van 
den eersten Opperpriesters 
door de algemeen e Kerk aan
genomen, voegende. 

BRÜN (WILLEM L E ) , in 
1674 geboren, ging onder de 
Jesuiten, waarbij hij met 
veel roem de schoon e* lette
ren onderwe'es. Na verschil
lende bedieningen te hebben 
waargenomen, werkte hij aan 
een algemeen Fransch en 
hatijnsch Woordenboek, 
hetwelk hij in 4.w*. ia h e t 
licht gaf, en dat algemeen 
werd toegejuicht. De laat
ste uitgave, is die van 1700 
in 4.t° De schrijver over
leed in 1758. 

BRUN (ANTONIUS LODEWIJK 
LE) , een Fransch dichter, te 
Parijs in 1680 geboren, o-
verleed in die stad in 1743. 
Men heeft van hem Opera's, 
die niet op muzijk zijn ge-
bragt, 1712, in Ï2.mo; 
Geestige en BMCavs-oden, 
1719, in 12.mo; Fabelen, 
1722, in 12.mo; Puntdich-

> » , 1714, in 8.vo, en ee-
"ige Romans j welke men 

niet meer leest; de Lotge
vallen van CALLÏOPE, 1710, 
in 12.mo die van APOLLONIUS" 
van Tyrus, 1610, in 12.iao 
Wat de verzen betreft, zoo 
plaatst men dezelve onder de 
voortbrengselen der dichters 
van de 3.e klasse. Aan hem 
schreef VCLTAIRE de beruch
te Tai vu toe, die hem zel-
ven in de Bastillé deden 
plaatsen. 
•' • ' 

BRUN (JOANNES BAPTISTA 
LE), onder den naam van 
DESMARETTES bekend, de 
zoon van eenen boekverkoo-
per van Bouanen, kweeke-
ling van Port- Boy al des 
Chatnps, vijf jaren in de 
Bastillé opgesloten, overleed 
te Orléans in 1731, in ee
nen gevorderden ouderdom. 
Hij was eenvoudig Acolyt 
en wilde nooit de hoogere 
ordes ontvangen. Men heeft 
hem te danken: 1.° Brevie
ren van Orleans en Nevers. 
7".,. ^ene ™tgave van den, 
heiligen PAULINUS in 4.to 
met aanteekeningen, ver'-
schillende tekstverklaringen, 
en verhandelingen. — 3.°" 
Liturgische reizen door 
Frankrijk, of nasporïngen 
in verschillende steden des 
rijks over dat onderwerp, 
onder den naam van Heer 
Van MOLEON gedaan , in S.vo 
De schrijver had een ge
deelte der kerken van Frank
rijk bezocht, en er belang
rijke bijzonderheden over 
derzelver verschillende ge
bruiken verzameld. Vo%-
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TAIRE heeft er gebruik van 
gemaakt in zijne QuesMons 
sur V Encyclopédie, waar
in hij over al de onderwerpen 
Maar zijne wijze heeft gere
deneerd, dat is te zeggen, 
meer om zijne schrijfziekte 
te voldoen, dan om ware 
goede en nieuwe zaken voor 
te "stellen. — 4.° Eene '0-
vereetikömst van de Boeken 
der Koningen en Paralipo- • 
nienon, in het Latijn, Pa
rijs , 1691, in 4 . t 0 , een 
werk, dat hij mét LETOUR-
NEUX zamenstelde , en waar
in schranderheid en kunde 
doorstraalt. — 5.° Eene uit
gave van LACXANTIÜS , zorg
vuldig volgens alle hand
schriften herzien, metAan-
teekeningen verrijkt, en na 
zijnen dood door den Abt 
LENGLET DU FRESNQY1, 2 dl.n 
in 4. t 0 , 174,8 , uitgegeven. 

BEUN (MARIA MARG-AREÏHA 
BB MAISON-FORTE , meer fee--
fcend onder den naam van 
Mevrouw), den 25 Junfj 1713 
te' Coligny geboren, hield 
zich. met het beste gevolg 
met de letter - en dichtkun
de bezig. De bevalligheden 
van Haren omgang lokten bij 
haar té Besangon, alwaar zij 
ia 1780 met den HeerBRüN 
in den echt was getreden, 
eene menigte door hunne ge
boorte eïi hunnen, geest aan
zienlijke personen. Men heeft 
van deze schrijfster: l.° Es-
sm* <*'«» Dictionnaire Com~ 
iois-trangai» {Proeven van 
een Franche 3 ComteescA en 

Fransch Woordenhefi), Be-
sangon, 1753, in 8.™3 ia 
1755 met vermeerderingen 
herdrukt: dit werk is opper
vlakkig en onvolledig; de 
Heer PETITOT heeft er eetiig 
aandeel aan gehad. — 2.° 
L'amour maternel (De moe-
derlijhe liefde), een dichfc-

| s tuk, dat eene eervolle mel
ding heeft verdiend, bij den 
uitgeloofden prijs der Ëran-
sche akademie aan welke het 
in 1773 werd aangeboden. 
Besanpon, 1773, in é.t0 De 
Heer HANNIER , algemeen se
cretaris der prefecture van 
Doubs, bezit eenige losse 
onuitgegevene gedichten van 
Mevrouw BRUIS, die in Ju-
lij 1794 overleed. 

BRUN BE GRANVIM-E (JO-
ANNES STEPHANUS M ) werd 
te Parijs geboren, en over
leed in 1765 in den ouder
dom van 27 jaren, ttjne 
voortbrengselen zijn nog en
kel door derzelver titels be
kend, en bestonden op enke
le na, slechts uit schotschnt-, 
ten en hekelingen tegen ver
scheidene achtenswaardige 
schrijvers. Hij was eender 
help-blaffers der valsche wijs
begeerte, vruchtbaar in die 
soort van zinspelingen, wel
ke thans in de wijsgeenge 
wereld oorlogskreten ziftt*" 
worden. Sommige mi««J-
selen uit * ^ ^ 
littéraire- - (Letters»» a 

wijzen, dat het sieoui 
hem afhing om eene, ml-
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ligt aanzienlijke plaats in de j | 
Republiek der letteren te ' 
verdienen. Men vindt in dié 
soort van Dagblad, eenige 
ontledingen, die met smaak 
en vrij naauwkeurig zijn ge- | 
daan, zoo als die bijv., 
waarin hij verslag geeft van 
net Vertoog over de Dicht
kunde van MAKMONTEL , waar
van hij op eene vernuftige wij -
ze de ongerijmdheden ontwik
kelt. Doch zijn geest wist 
zich niet binnen de grenzen 
eener wijze qritiek te beper
ken. Hij gaf zich aan schamp-
reden over, die eene al te 
overdrevene gemaaktheid, 
voor verstandige lezers zou
teloos en vermoeijend maakt. 
» De .feherts zegt een schrij
ve r , moet uit . de critiek 
voortkomen; maar de cri
tiek moet nooit fan dien 
aard zijn, dat dezelve met 
oogmerk schijnt te zijn ge-, 
maakt om scherts vóa^t te 
Ibrengen." Zijne werken zijn s 
1.° La Benomniée littéraire 
(De letterkundige faam) 
een tijdschrift, 1762 en 
1763, 2 dl.n in 12.mo — 
2.° La Wasperie, of Vriend 
Wasp , 1761, 2 dl.n inl2"io 
•een Hekelschrift tegen FRE-
jaoN. —• 3«° L'ane littérai
re ou les Aneries de mai-
tre ALTBOROS , dit ÉR. . . . . 
(De letterkundige Ezel of 
de Ezels streken van Slees
ter ALIBÖRQS , lijgenaaind 
FR ) , eene andere bit
tere hekeling tegen dezelve 
\76t, i n i2,mo •_ 4.° Gfe-
uiehten. 

BRUNCK (RICHARD , FBAN-
CÏSCUS PHILIPPUS) , oud Com
missaris van oorlog en ont
vanger der geldmiddelen, lid' 
der akademie van opschrïf-i 
ten, en van het nationale 
Instituut, was te Straats
burg den 30 December 1729 
geboren. Hij volbragt zeer 
goede studiën bij de Jesui-
ten; maar de tijd, om de-we
reld in te treden gekomen 
zijnde, vérgat hij de werk
zaamheden , die de bevallig
heden zijner jeugd hadden uit
gemaakt, en gaf zich geheel 
en al aan de staatszaken 
over. Gedurende de Hano-
versche veldtogten, was hij 
te Giess'en bij eenen hoog
leeraar in winterkwartiering, 
die bij hem zijnen ouden 
hartstogt voor de klassieke' 
Gfrieksche en Latijnsche 
schrijvers weder opwekte. 
BRÜNCK was toenmaals 30 
jaren oud, dit- belette ech
ter öiet, dat hij zich met 
eenen geheel nieuwen ijver 
op de beoefening der talen 
toelegde. In korten tijd ge
lukte het hem, dezelve vol-
aiaakt wel té verstaan. Een 
uitgelezen • smaak deed hem 
al de schoonheden der oude 
dichters gevoelen , en zijne 
bewondering voor hunne wer
ken werd zoodanig, dat hij 
zich verbeeldde, dat al de 
onnaauwkeurigheden, welke 
zich in dezelve bevonden, 
enkel de fouten van afschrij
vers konden zijn. Daarop 
ondernam hij om dezelve te 
verbeteren, en gaf verschil-
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lende uitgaven in het licht, 
welke hij met aanteekenin-
gen verrijkte, die aan dat 
werk eene nieuwe waarde bij
zetten. Aan hem heeft men : 
3.° De Griekse/ie bloemen? 
lezing, onder den titel van 
Analecta veterum poè'tarum 
graoorum in het licht gege
ven, te danken, Straatsburg 
1776,3 dl.nih 8.o Behalve de 
bekende puntdichten, en het 
tot dusverre onuitgegeVene 
gedeelte der BloémenZézing, 
vindt men in deze verzame
ling : ANACREON , CAÏ.I.IMA-
CHUS , THÊOCRITUS, BION, 
MOSCHUS , en verscheidene 
andere gedichten, welke niet 
tot de Bloemenlezihg behoo-
ren, doch welke men ech
ter met genoegen in die ver
zameling aantreft. 3Men ver-
wilt aan den Heer BRUNCK 
in dit werk, zoo als hij 
zulks ook in vele andere 
heeft gedaan, den tekst op 
eene willekeurige wijze ver
anderd te hebben, en daar
van zélfs hij aanteekening 
geen berigt te hebben gege
ven. —* 2.° ELECTRA en 
CEDIPVS koning, door So-
PBOCLES ; de ANDROMA-
CHUS en O REST ES van Ev-
nrjpiDES, 1779, 2 dl.n — 
3.° De PROMETBEUS , de 
Perzers, de zeven voor 
T/teben, van AESCBYLVS , 
en de MEDEA van EVRIPI-
» M , 1779. — 4.° Dé J2i?. 
cp,JU, de PIteniciscRe vroti-
™en -> de HIPPOLYFCS en 
r 0

 B/°c^nten, 1780. — 
5. Arotzomvs van Mo

dus , - eene uitgave die zeer 
zorgvuldig verbeterd is. — 
6.° ARISTOPHASES , Straats
burg 1783, 3 dl." in g.vo 
Hoewel men in deze uitgave 
onnaauwkeurigheden ont
moet , is dezelve echter de 
beste, welke er bestaat. — 
7.° Hki) wifnü sive gnomi-
ei po'êttR greeci, 1784, in 
8.™ Dit boekdeel bevat 
fragmenten van THEOGNIS, 
SOLON, SIMONIDES , en ver
scheidene andere stukken 
van leer- en zededichten. —• 
8.° Twee uitgaven vanViR-
Giwus, 1785, in8.vo, 1789, 
ln 4.to __ 9.° SÖPBOCLBS i 
1786, 2 dl.n in 4.to 1788, 
3 dl.*1 in 8.vo en 1786 — 
1789, 4 dl.» i n 8.vo4)it is 
het meesterstuk der uitgaven 

"van BRUNCK. Hij bood een 
exemplaar derzelve in 4. w op 
perkament, den koning van 
Frankrijk aan, die hem 
met eene jaarwedde van 
2000 Hvres beloonde. 
BRUNCK had van dezelve 
genot tot aan de omwente
ling, waarvan hij tot zijn 
ongeluk de grondbeginselen 
omhelsde; 'hij was echter 
altijd gematigd,' en bij ge
volg steeds aan den naat 
van ROBESPIERRE ter prooi-
je , die hem liet gevangen 
nemen. Tot eenen grooten 
staat van behoefte gebragf* 
had hij zich in 1791 ge
noodzaakt gezien, «en g 
deelte zijner BiMiothe«K_g 
verkoopen, die zeet wei 
uitgezocht was. *» W 
wal hil verpligt, om tot het 
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hetzelfde middel zijne toe-
vhgt te nemen; maar zijne 
jaarwedde werd hem kort 
daarna terug gegeven. 
BBUNCK is den 12 Junij 1803 
overleden, alsvorens eene 
schoone uitgave van PLAU-
3Püs te kunnen bewerkstel
liggen , met welke hij zich 
sedert langen tijd had bezig 
gehouden; zijn handschrift 
is in handen van een Straats-
fourger-boekverkooper, die 
de uitgave deszelven verlan
gend doet te gemoefc zien. 

BRUNE (JOANNES DE) , te 
Middelburg geboren, was 
eerst secretaris zijner ge
boortestad, en daarna raad
pensionaris der Heeren Sta
ten van Zeeland. Hij heeft 
eenige fraaije gedichten als 
liet Banketwerk , en aardi
ge Spreekwoorden enz. in 
het licht gegeven. 

BRUNE (GEORGEMARtA AN
NA) , Maarschalk van Frank
rijk te Brive-la-GaUlarde 
•in 1763 geboren. Zijn vader 
advokaat bij het landsgeregt 
dier s tad, zond hem naar 
Parij's, om zijns studiën te 
volbrengen» De jonge B R U 
NE omhelsde met geestdrift 
&e grondbeginselen der om
wenteling, en liet de beoefe
ning der regten varen, om het 
beroep van boekdrukker te 
kunnen uitoefenen. Hij maak
te zich allereerst bekend door 
eenige brochures over de tij ds-
oftstandigheden, was 'een 
• •'T. Dj3EI)»< ' " E 

der grondleggers van tde be
ruchte club der Cordeliers:» 
en verbond zich bijzonder 
met DANTON. Van 1791 "tot 
den 12 Augustus des vol
genden jaars gaf hij een dag
blad u i t , en werd door den 
provisionelen, uitvoerenden 
raad, na den inval van den ge
neraal DüMouRiEzinJ5e%-ié» 
als burgerlijk commissaris 
naar dat land gezonden. In 

| 1793 te Farijs teruggekeerd, 
" nam hij dienst onder de r e -

publikeinsche legerbenden, 
en in korten tijd geraakte 
hij tot den rang van br iga
de-generaa l , werd binnen-
landsch geëmpïoijeèrd, en. 
ging vervolgens tot het, l e 
ger van Italië over, op den 
oogenblik, dat BONAPARTE h e t ' 
opperbevel over hetzelve ver
kreeg. Hij onderscheidde zich 
by hetzelve in verschillende 
gelegenheden, voornamelijk 
DQ den slag van Arcole , en 
werd divisie - generaal. I n 
1799 tot bevelhebber van het 
Fransche leger in Holland. 
benoemd, ontwikkelde hij in 
dienveldtpgt, krijgskundige 
talenten, die hem onder de 
beroemdste veldheeren van 
dat tijdvak eene plaats de
den inruimen. Na de Anglo~ 
Bussen in verscheidene ge
vechten en veldslagen, in 
de nabijheid van Alkmaar 
en Bergen geleverd, over
wonnen ,te hebben, nood
zaakte hij den hertog van 
York, opperbevelhebber van 
het Britsche leger* tot eene 
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capitulatie, die even zoo ver
nederend was voor de En-
gelsohe trotschheid , als eer
vol voor de Fransche en Ne-
derlandsche dapperheid, en 
voor de bekwaamheid van 
dengenen, die de krijgsver-
rigtingen bestuurd had. Bij 
de oprigting van het consu
laat in 1800, werd BRUNE 
met het bevel over de troe
pen belast, die in de Ven-
dée gebruikt werden, en had 
grootelijks aandeel aan de 
algemeëne bevrediging dier 
gewesten, welke gedurende 
zeven jaren door burgeroor
logen verwoest werden. On
middellijk daarna werd hij 
door den eersten consul, tot 
opper-veldheer van het leger 
ïn Italië benoemd, en toon
de een en zoo belangrijken 
post waardig te zijn. In 
1803 als afgezant naar Kon~ 
slantinopel gezonden, oefen
de hij die zending geduren
de twee jaren uit, en kwam 
in 1805 te Pari/'s terug. 
Gedurende zijne afwezigheid 
had BONAPARTE , die in mid
dels den troon was beklom
men , hem tot een der maar
schalken des keizerrijks be
noemd. In 1807 werd hij 
met het algemeen bestuur 
der Hanze-Steden belast, 
maakte zich van de stad 
Straalsand meester, waar
toe ook de HoUandsché le
gerbenden het hare toëbrag-
t e n» en trad met den koning 
van Zweden in onderhan
deling. Door zijn adminis-
tratief-bestuur iii de Hanze-

Steden, en wijl" hij, zegt 
men, zich aanzienlijke som
men had toegeëigend,bij NA
POLÉON in ongenade verval
len , bleef de maarschalk 
BRUNE , tot aan den val van 
het keizerlijk.bestuur, bui
ten, dienst. Den 1 April 
1S14 zond hij aan den se
naat zijne akte van aankle
ving aan de staatkundige 
veranderingen, welke dein-
val der bohdgenooten en hun
ne intrede in Parijs hadden 
uitgewerkt. Maar daar hij 
door het koninklijk bestuur 
niet onthaald wer<l Zoo als | 
hij zulks verlangd had, zoo 
schaarde hij zich weldra on
der de misnoegden, en ver
klaarde zich ten gunste van 
BONAPARTE, toen deze van 
het eiland Elba terugkeer
de. NAPOLEON gaf hemeen 
bevelhebberschap in het Zui
den van Frankrijk, en nam 
hem op in zijne nieuwe ka-
mer der pairs. Met getrouw
heid vervulde BRUNE den 
post, waarmede hij belast 
was, tot op den oogenblilc 
der tweede vervalling van 
NAPOLEON. Hij onderwierp 
zich op nieuw aan den Ko
ning, gaf2W<m,dathijbe-
zetnield, aan deszelfs troe
pen over, en wilde naarM-
rijs' terugkeeren , toen AJJ 
den 2 Augustus 1815, A» 
gnon doortrekkende, dooi« ^ 
koningsgezinde volk er* 

werd, hetwelk fadatajKf f 
de herberg, waar H*% 

stapt w a S V ^ r D ? e r S S Nog meer werden te reeds 
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verhitte hoofden opgewonden, 
toen zich het gerucht onder 
hen verspreidde, dat BRUNE 
de moordenaar der prinses 
LAMBAIAE zoude zijn. Men 
liet den maarschalk echter 
gerust afrijden. Naauwelijks 
echter had zijn rijtuig de 
stad verlaten, of eene schaar 
des gepeupels, welke het
zelve gevolgd was, dwong 
den koetsier, naar de herr 
berg terug te keeren. Toen 
de maarschalk afgestapt was, 
en zich met zijne beide ad
judanten in zijne vorige ka
mer hegeven had, werden 
de deuren van het huis ge
sloten. De muitelingen had
den zich intusschen aanmer
kelijk vermeerderd , en eisch-
Jen met een groot geschreeuw 
den dood des maarschaïks; 
daar er geene troepen in de 
stad waren, werd hij door 
den prefekt en den maire, 
met gevaar Van ba» »ig%si 
leven, gedurende vier en een 
half uur verdedigd. De 
deur werd eindelijk openge-
loopen; eene bende moorde
naars drong in de kamer, 
en de ongelukkige viel door 
verscheidene pistool-schoten 
getroffen, na eenïge vruch-
telooze pogingen,, om zich 
te verdedigen en te regtvaar-
fligen, ontzield neder. Zijn 
lijk werd op eene barbaar-
sqhe wijze mishandeld, van 
de herberg naar de Ritene-
Brug gesleept, en in de Ri
vier geworpen. De moorden
aars, zijn aan alle geregte-

• E ' 

lijke nasporingen en vervol-: 
gingen ontsnapt, die , op' 
verzoek der weduwe van den 
ongelukkigen maarschalk 
(den 1 Januarij 1829 op haar 
kasteel van Saint* Just over
leden), doorLoDEVViJKXVHI. 
bevolen werden. BRUNE i s 
de schrijver van eenige Me
morie» over de omwenteling, 
over de veldtogten in Italië 
en over zijn gezantschap naar 
Konstanünopel'.,.. welke niet 
gedrukt zijn geworden. In 
1788 had hij in het licht ge
geven : Voyage_ pittoresgtie 
et. sentimental dans plii-
sieurs provinces occidenta-
les de la France (Schilder
achtige en sentimenteele reis 
door verscheidene westelijke 
provinciën van ffrahhrifA)^ 
in onrijm en dichtmaat, Lon
den qnParijs, inS.vo, inl802 
en J.806, in 18.»»o herdrukt. 

BauNECHUDE, bijdeFran-
schen BRUNEHAÜT genaamd, 
de dochter van A.THANAGM> 
DÜS , koning der Wisigo-
tlïen, huwde in 568 met Sx-
GEBERT I . , koning vanAies-
traste, en ging van het Ari-
anismus tot de Calholijke 
kerk over. Koning Cmt,-
PERIK leefde op eene erger
lijke wijze mët FREDEGONDJK 
(zie dat artikel): BRUNECHIL» 
DE liet hem dus metGALSu-
INDA hare zuster,: huwen, 
welke prinses door toedoen, 
van FREDEGONDE vermoord 
werd, en zoo kwam des© 
op den troon. Toen begon 

e 2 
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eerst regt de onverzoenlij
ke en wederkéerige haat de
zer trotsche vrouwen. De-

' zelve werd noggrooter, toen 
CHIIJPERIK eenen vijandelij-
ken togt in de staten van 
SIGEBEUT , echtgenoot van 
BRUNECIMI.DE ,'• en broeder 
van CHIIJPERIS deed. BRU-
NECHII.DE behaalde eeneïuïs * 
terrjjke overwinning; maar 
CJÜXPERDÏ deed SIGEBEUT 
sterven.' In eenen nieuwen 
veldtogt werd BRUNÈCIHL-
3DE krijgsgevangen gemaakt. 
ISia&xAitstrasi^tetttggékèevA, 
•was zij daar zonder gezag. 
Haar nog onmondige zoon 
regeerde er onder voogdij-
schap, der grooten des rijks, 
•welke jegens haar, doorliet 
huwelijk met haren neef ME-
BOVEUS, niet welgezind wa
len. Er kwamen twee par
tijen tegen elkander: zij ston
den gereed, om elkander 
eenen verschrikkelijken slag. 
te leveren, toen BRUNECHII,-
»E , in wapenrusting te 
paard gezeten, zichtusschen 
beide de legers wierp, en 
alzoo het bloedvergieten voor
kwam. Middelerwij 1, liet 
FREDEGONDE niet na,' om haar 
nieuwe vijanden te verwek
ten , tot' dat BuuNECmtDE 
in'handen van CtoTHARurs II . 
zoon van FREDEGONDE geraak
te ; BRUNEcrai.DE, dochter, 
wister, moei, nicht, groot
moeder en oud-overgrootmoe-
«e* van koningen, werd se-
fnvm^ ivie d a g e n > i n Ae 
legerplaats a a n &c beschim-
pwgea der soldaten, en aan de 

wreedheden der beulen prijs 
gegeven; daarop bond men 
haai' aan den staart van een 
ongetemd paard; de fladders 
van haar ligchaam werden 
verbrand en de asch in dein 
wind geworpen. DeH.GRE-
GORIUS van Tours, GREGO-
RIÜS de Groote, tijdgenoot 
v a n BRUNECHII .DE , l MOESU-

NAS, >DE TIMJET, MASSON, 
PAULUS EMÏMUS , BOCCA-
ciüs , PARGUIER enz. hebben 
de gedachtenis dezer vorstin 
verdedigd. — Verscheidene 
geschiedschri j vers spreken, 
over haar als over een ge
drocht, "maar wijl de meeste 
Onder de regering van CM>-
TARÏÜS en zijne kinderen 
schreven, zoo kon men daar-* 
door ligtelijk vermoeden, dat 
zij de al té groote gestreng
heid van dien vorst te ha
ren opzigte hehhen müea 
verschoonen. Behalve de 
reeds genoemden heelt OOK 
COUDEMOÏ getracht, haar te 
regtvaardigen, en GutUM» 
dit verdedigschrift te we
derleggen. » Wy zullen ons 
wel wachten, zegt een om-
zigtiger schrijver, om ai het-
gene, wat men tegen hare ge
dachtenis heeft gezegd, ais 
lasteringen, uit te krnten, 
maar wij gelooveni, dat er 
overdrevenheid heeftbestaan, 
in de haar te last g e ï g * 
misdaden, en dat men gar 
veel soddeloozer heelt a% 

was...«. » Men ncvi ^ 
kwaad van de» v o r g a e 
sproken, zegt oezuAwx. j, 
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eene andere plaats; maar de 
bekwaamste schrijvers ko
men thans overeen , dat de 
onbeschaamdste lastering, de 
misdaden smeedde, waar
mede zij beschuldigd werd. 
Gelijktijdige schrijvers, die 
wel onderrigt waren, leveren 
bewijzen van hare godsvrucht 
en van hare onschuld,".. • . 
De gedachtenis van BRTJNE-
CHILDE , zegt dezelfde schrij
ver , wordt in verscheidene 
publieke werken bewaard, 
die de tijd geëerbiedigd heeft; 
want zonder over de kerken , 
kloosters en gasthuizen te 
spreken, welke zij gesticht 
heeft, en waarvan er eenige 
nog in onze dagen bestaan, 
agn er een oud kasteel in 
Quercy, oude bouwvallen 
hij Doornik, prachtige straat
wegen in Vlaanderen en Pi* 
cardiè', groote aarden wal
len in Bourgondiè', die nog 
tegenwoordig den naam van 
BUONECHK.DE dragen.** 
Sommigen hebben beweerd, 
dat zulks ten opregte was, 
en dat die straten Bomein-
sche werken waren, hetwelk 
van vele waar i s ; maarBitu-
NECHII«»E had dezelve doen 
herstellen, en verdiende 
daardoor, dat zij haren naam 
droegen. De gedenkteeke-
»en van dien tijd getuigen 
daarenboven, dat zij ook 

.nieuwe had doen aanleggen. 
In zijne Eistoire de Frame 
l.e d.l bladz. 195 , bewijst 
VËJUMT door schijnbaar aan
nemelijke redenen, dat z\) 

onschuldig was aan de mis
daden , die de grondslag ha-
rer veroordeeling waren, en 
wijdt in haren lof uit. 

BRUNEÏ.I.ESCHI ( P H I I A P F U S ) , 
te Florence in 1377 gebo
ren , was de zoon van eenen 
notaris,,.en werd itt, zijne 
jeugd tot het beroep van 
goudsmid bestemd, Waarop 
hij zich eenigen tijd toeleg
de. Een natuurlijke smaak 
bewoog hem vervolgens om 
de bouwkunde te beoefenen, 
men had plan, om eenen 
koepel op de hoofdkerk van 
Florence opterigten: eene 
onderneming, die toen reeds 
als zeer moeijelijk werd be
schouwd. Hij ontwierp het 
denkbeeld en hét plandezer 
bouwing , tot welke de Flo-
rentijnen van alle kantende 
bekwaamste bouwkunstenaars 
hadden opgeroepen. Na lang
durige beraadslagingen, ver-
•wieirven zijne teekeningen de 
Voorkeur, en men zag die 
prachtige koepel oprijzen, die 
MICHAEI. ANGELO niet dan met 
bewondering beschouwde. 
Het -was. een achthoek van 
154 Florentijnsche vademen 
(202 voeten) hoog, zonder de 
lantaren mede te rekenen, die 
met de appel en het kruis waar* 
mede dit meesterstuk prijkt 
nog 48 vademen (88 voeten f 
hoog is. Het paleis Pitti te 
Florence, later dat der ï o s -
kaansche vorsten geworden, 
Werd volgens de teekeningen 

1 van BRU®M3$SCIÏX begonnen * 
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die als d& hersteller der goede 
bouwkunde beschouwd wordt. 
Hij overleedin zijne vaderstad 
in 1444, door al zijne me
deburgers vereerd en'bemind. 
Men ziet zijn graf in de 
hoofdkerk van Florence* 

BRUNESIÜS of BRUNES(LU-
DQLPHUS), Licentiaat in de 
godgeleerdheid, uit een adel
lijk geslacht van Deventer 
gesproten, overste van het 
fct. AGNES-klooster te Emme
rik , en als ook Onder-Vika-
ris van-JAcoEüs JDE LA TOR-
KE)' (zie TORRE) in de stad 
Emmerik en. de daarbij ge
legene Eleefsche gewesten, 
ook was hij deken van St. 
IjEBüiNüs-kerk tè Deventer. 
Om „^ine uitgebreide ge
leerdheid , en uitstekende 
hoedanigheden, was hij meer 
dan eens tot de Bisschoppe
lijke waardigheid voorgedra
gen; doch is zonder tot dezel
ve te geraken, na een twin
tigjarig zeer loffelijk bestuur,' 
an 16Ö5 in voornoemd klooster 
overleden. Hij Was een groot 
weldoener van hetzelve ge
weest, voerde het orgelmu-
2«k in hetzelve in , en strek
te door zijnen stichtelijken 
levenswandel en zijne deug
e n aan alle ten voorbeeld? 

BRUNESIÜS (GERARDUS) , de 
neefvan den voorgaande, 
•e* burgermeesters - zoon te 
tTniV> e n Kanonikal-
3wV * a t e e n e «^gebrei-
r .kunde en groote belezen
d e » was bij dat alles een 

voorbeeldfvan ootmoed. Hij 
heeft in het Latijn vertaald 
de Oefening des geestelij* 
Ken levens door NICOLAAS 
SFONDRATUS, Kardinaal, 
Bisschop van Cremona, eit 
later Paus, onder den naam 
van GUEGORIUS XIV., Keu
len 1586. Nog heeft hij in het 
Nederdnitsch vertaald, een 
stukje van den Jesuit ADRIA-
NÜS ADRÏANI Over de Biecht< 
Hij is in 1730, in den ouder
dom van bijna 70 jaren in zij
ne geboorteplaats overleden. 

BRTJNET (JOANNES LODE-* 
WIJK), in 1717 tot advokaat 
bij het parlement van Parij's 
toegelaten, heeft verscheide
ne werken over canonieke 
onderwerpen in het licht ge
geven , te weten: l.°Lepar-
faït nötaire apostottqueet 
procureur des officialites {De 
volmaakte apostolische no
taris ett procureur der gees
telijke geregtshamers),,2 
dl.n in 4.w, Parijs, 11 m 
een werk, dat niet zeer al
gemeen was, maar dat men 
in 1775. te Lyon, herdrukt 
heeft: —. 2>° '3mximes dit 
droit canoniqm de Francê 
par Laats DU BOIS (Grond
regels van tiet Fransc/te 
kanoniehe regt door IODM-
wiJK W Bois) welk Werlc 
hij herzien, verbeterd en veel 
vermeerderd heeft. —".'' 
Hisloiredu droit canojtt?^ 
et du gouvernement de t 
glise (Geschiedenis va» net 
canonieke regt en *e 
stuur der kerk), * a l 8 s > 
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1720, ih 12.mo — 4.0 JYo-
tes sur Ie Traite de l'ahis 
deFisvBET (Aanteekeningen 
op de Verhandeling der in
breuk op de regten van FE-
VBET), al deze werken ver
raden eene diepe geleerdheid; 
maar de gevoelens des schrij
vers komen niet altijd met die 
der beroemdste schrijvers 0-
ver het kerkelijk regt over
een. — 5» ° Eene nieuwe uit
gave der Droits et libertés 
de l'église Gallicane (Regten 
en vrijheden der Qallikaan-
sche kerk) door verschillende 
stukken en aanteekeningen 
vermeerderd, Parijs 1731, 
in fol. 4 dl.n, » waarvan y 
zegt FIEURY , het groote ge* 
brek i s , het regt door daad
zaken te bewijzen -, in plaats 
van de daadzaken volgens 
het regt te beooröeelen." • 

BRIJNETTO —- LATINI, een 
florentijnsch. dichtec, ge
schiedschrijver eït -wijsgeer 
de ldein-zoon van LATINO s 
was de Meester van Gfumo 
CAVALCANTI en van DANTO. 
Hij strekte zijn vaderland 
niet minder tot luister door 
zijne gezantschappen als door 
zijne werken» Hij overleed 
iii 1295 te Florence. Men 
heeft van zijne pen. 1.° il 
Tesoi'o, Trevisa, 1474 , in 
fol. Dit werk hetwelk hij 
in Frankrijk schreef, i's 
zeldzaam. — 2.° Vinegia, 
1533. in 8.vo hetwelk een 
zedelijk werk i s , doch min
der gezocht word. 
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BRUNI* ' - — Zie BRUNÜS 
(JoRDANUS). 

BRUNI. — Zie BRUNO (I^K-
ONARD0). 

BRUNI (ANT0NUJs),Hdvatt 
verscheidene akademiè'n van 
Italië te Casal-Ntiovo , ia 
het koningrijk Napels ge
boren , en in 1635 overleden, 
een dichter vol verbeeldings
kracht en geestdrift, heeft 
nagelaten; Heldendichten, „ 
Qefiiengde stukken, leer- . 
dichten, Treurspelen, Her
derszangen. Men erkent in 
al deze werken, een' vlug
gen geest, maar vele on-
naauwkeurigheid, en vooral 
vele buitensporige beelden 
en uitdrukkingen. Zijne 
heldendichten, zijn in 1636 
te Venetië in 12.«"> met pla
ten volgens DoMiNiQuiN en 
andere bekwame kunstenaars-
in het licht verschenen. 

- BRTJNBMJS (CHIUSTUAN), 
een der grootste Nederiand-
sche waterleikundigen, den 
8 November 1736, te Nee» 
kermt in -den Palts gebo» 
ren. Nog zeer, jong zijnde 
kwam hij reeds in Holland 
en begon met klerk te zijn 
bij eenen procureur te Am
sterdam; zijne ouders be* 
stemden hem voor de balie 
maar deze loopbaan had voor 
den jongen BRUNINGS geene 
bekoorlïj kheden meer, die bij 
eenen bepaalden lust voor,de 
wiskundige wetenschappen» 

e 4 •.: '• '• . ••• ' 
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en vooral voor die, welke tot 
de waterleikunde betrekking 
hebben, aan den dag legde. 
Hij legde zich met zulk een 
lukkig gevolg op dezelve toe 
dat hij weldra als een zeer 
belangrijk voorwerp voor den 
•Waterstaat werd beschouwd, 
waaraan men hem, doorhrem 
m 1765, tot penningmees
ter der hoogheemraden van 
Rijnland, van den Spaarn-
dammer - dijk en van de 
sluizen van het huis Zwa
nenburg (tusschen Amster
dam en Haarlem) te benoe
men , verbond. Vier ja-
yen daarna benoemden hem 
<le staten van Holland, tot 
den belangrijken post, van 
algemeen Inspecteur-der ri
vieren. Sedert dat tijdstip 
i's hij altijd aan het hoofd 
geweest, van dit zoo belang
rijke en voor een land zoo 
als Holland zoo noodzake
lijke gedeelte. Hij is ach
tereenvolgend geweest in 
37S9 president der Commis
sie, met het onderzoek be
last of hét steken van turf 
in den Krimperwaard gee-
ne nadeeïige gevolgen na 
zich kon sleepen, in 1796, 
president der Commissie van 
oppertoozigt en verbetering 
•des dijkwezens; in 1797 lid 
-der Commissie, ter droogma-
ïung' der landerijen tusschen 
Nicuwkopp en Zevenïioveii; 
m 1 jog > president der 'Com
missie ter aanle^ging van 
waterwerken te Heltevoet-
J*«w,iai800,"èersieCom-. 
tnifisaris - Inspecteur, der 

Bataafsche republiek, Gedu
rende eenett veertig-jarigen 
zeer werkzamen leeftijd, 
heeft BRÜNINGS gewigtige 
diensten aan den staat be
wezen , die hem zeer dier
bare belangen had toe ver
trouwd, en zijne talenten 
op prijs wist te stellen. Aan 
hem heeft men de werken 
te danken, ter beteugeling 
der verwoestingen van het 
Haarlemmer - Meer aange
legd ; die, welke de verbe* 
teringen in den staat der 
Boven - rivieren ten doel had
den, hetzij om dezelve be
vaarbaarder te maken, hetzij 
pm de overstroomingen voor 
te komen , de veranderingen 
in den: loop der Waal, en aan 
het Pannerdsche lianaalom 
de wateren des Rijm, der 
Waal en Lek te beteugelen 
zijn ook aan hem derzelver 
bestaan verschuldigd-DelkÊ, . 
Linge, Merwede en Maait' 
dijken, zijn door zijne zór
gen in e'enen beteren staat 
gebragt. Eenen grooten roem 
heeft hij zich verworven 
door aij'nen Stroommeter, 
een werktuig van het groot
ste nut bij den Waterstaat 
De bezigheden van zijnen 
post veroorloofden hem niet 
veel tijd, aan dezamenstel-
ling van werken over het 
theoretische gedeelte van zij» 
vak te schrijven, er bestaan 
er echter enkele, inhetï4.e 

19-e en 20.e deel der Ge
denkschriften dermaatschap-
Ïij van wetenschappen t e 

taarlem. Daarenboven heelt 
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MJ in 1772 te Haarlem een 
Btnkje uitgegeven, strekken
de on» het nut te onderzoe
ken, om den grond, die 
het Wyher-Meer (een ge
deelte van het F) van de 
Noord-zee afscheidt, te door
boren. In' 1778 kwam van 
hem in het licht: Verzame
ling van ïerigten en proto-
kollen enz. over dè Êoven-

.rivieren; 2 dl.n in fol. met 
eenen atlas van 13 kaarten 
en twee platen. Hij is den 
16 Mei 1805 overleden. Tien 
maanden daarna besloot het 
uitvoerend, bewind der Ba-
taafsche Republiek, dat er 
op kosten van den staat ter 
gedachtenis van CIIRISTIAAN 
BRÜNINGS , een marmeren ge-
denkteeken in de groóte kerk 
te Haarlem, alwaar, z$ne 
asch rust, zou worden op-( 

gerigt, en loofde eenën gou
den gedenkpenning, met 
eenc ketting van hefeelfde 
metaal, aan den schrijver 
der beste lofrede op.dezen 
nuttigen burger uit. De 
Heer CONRAD, de kweeke-
ling, vriend en opvolger van 
BRUJSINGS, behaalde in 1807 
den prgs. Het gedenktee-
ken zelf is tot dus verre na" 
niet in uitvoering gebragt.0 

BRÜNINGS (KOENRAAP Lo-
BEWIJK) , Inspecteur van den 
Waterstaat, Lid van het Ne-
derlandsche Instituut, - i n 
1775 te Heidelherg geboren 
studeerde de wis- en natuur-
«vrnde aan de Universiteit 

van Utrecht. In 1790 als 
secretaris {amanuensis) bij de 
Commissie benoemd, ter. 
droogittaking van de over-r 
stroomde landerijen in de om
streken van Mijdrecht (pro
vincie Utrecht) bestemd, 
ontwikkelde hij met de the
oretische kundigheden, wel
ke Jiij aan de Universiteit 
had opgedaan zoo vele be
kwaamheid bij de praktijk 
êèt wetenschap, aan welke 
hy zich had toegewijd, dat 
hij in 1800 bij de organisa
tie van dien tak, tot Com*" 
missaris-ïnspecteur van den 
Waterstaat* werd benoemd , 
en dat hij bij de organisa-
tiën van 1803 en 1808, den 
post van Inspecteur in een 
der Rivier -distrikteh ver
kreeg. In die verschillende 
betrekkingen toonde BRU-; 
NÏNGS hoezeer de onafgebro-
kene beoefening van de the
orie eener wetenschap, spoe
dig tot het verkrijgen van; 
grondige kennis in de prak
tijk geleidt, en hoe zeer de
ze algemeenê grondregel voor-
al op dat gedeelte van den 
Waterstaat toepasselijk i s , 
hetwelk meer bijzonder "de 
Rivieren betreft. In 1809 
tot lid der centrale Commis
sie Van den Waterstaat be
noemd, die in 1810 bij de 
inlijving van Holland inliet 
Fransche keizerrijk ontbond 
den werd, zoo ging BRÜNINGS,* 
met al de Hollandsche Ingé
nieurs, tot liet corps der 
bruggen en wegen over, en 
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verkreeg "den post van Hoofd-
Ingenieur in het Departement 
der Monden van .'den Rgn\ 
Eene zenuw-ziekte ontrukte 
hem •{in den bloei üijner ja
ren ,; aan, het vaderland en 
aan de wetenschappen. Hij 
overleed in 1816 te Nijme
gen, BRDNINGS heeft ver-
ScheideneJVerhandelingen in 
het licht gegeven, die de 
goedkeuring der geleerden 
hebhen weggedragen; de 
voornaamste zijn: 1.° Proe
ve eener nieuwe theorie o-
«cr het uitwerksel van, mo
lens met vertihale hleprade
ren. — 2.° Onderzoek van 
een vraagstuk, betrekkelijk 
het evenwigt.— 3.c'Verhan
deling over den oppervlak-
kigen toestand der rivieren 
in het algemeen.-—ê° Ver
handeling over de versprei
ding van het getij, dat de 
verschillende rieteren en 
derzelver takken oploopt — 
en verscheidene andere. 

BRÜNO, bijgenaamd de 
Groote, Aartsbisschop van 
Keulen en Hertog van Lo
tharingen, was de zoon van 
keizer HENDRIK den Voge
laar, en broeder vanOTTO, 
die hem aan het hof beriep. 
Hij beoefende aldaar de deugd 
en de letteren, zich met de 
oude schrijvers voedende en 
ï»et de geleerden van zijnen 
*Sd onderhoudende. Na den 
dood van WITTFRIED Aarts
bisschop van Keulen, in 953 
hadden_ de geestelijkheid en 
het volk slechts eene stem 

fl om BRÜNO tot 'deszeïfs op: 
volger uitteroepen. OTTO 
zich verpligt ziende, om den 

| oorlog in Italië te gaanvoe-, 
| ren, liet aan zijnen broeder 
I de zorg over Duitschhndo-

ver. Hij had de deugden van 
eenen Bisschop van Keulen, 

. getoond, aan het keizerlijke 
j hof liet hij die van eenen 
: Prins schitteren, en. weder» 
legde door een oötegenspre* 
kelijk bewijs van daadzaken, 
het onstaatkundige stelsel, 
dat de Priesterschap van het 
bestuur der volken wil uit
sluiten.- Waar zal men de 
regt vaardigheid, de voorzig-
tigheid,, de standvastigheid, 
die verhevene grondslagen 
van het openbaar bestuur, 
eerder aantreffen, dan inee< 
nen ijverigen, geleerden en 
belangïoozen bedienaar der 
altaren ? Hij overleed te 
Bheim, in 963, eeneCoü»-
menlarium over de vier E-
vangelisten. en eenige Z/e-
vens der Heiligen nalatende. 

BRÜNO (Heilige) uit het 
Vrij-Heerlijke geslacht van 
Querfurt, *n het midden 
der 10.e eeuw geboren, wjjd-
de zich aan de bekeering der 
Heidenen in Pruissen toe, 
in welke heerlijke bediening 
hij met achttien zijner me
dehelpers den 9 Maart 1008 
aan de latthauische grenen 
den marteldood vond. 

BRÜNO, bijgenaamj**> 
Upolensis* riithooffjf 
den stoel van W*am>u 
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j denFrankischenkreitSjWel-
I ken Juj als een waardig her-
j der bekleedde, was de zoon 
] van KOENRAAD I I . , Hertog 

van KarintMè', en oom van 
keizet KOENRAAD I I . Hij 
schreef een Commentarium 
op liet Pentateucum, met 
aanteekeningen door GEORGE 
^UÜOPIN, in het 'licht gege
ven , Douai, 1648, in4.to; 

| en eenige andere werken in 
de Bibliotheek der Kerkva
ders voorkomende. Hij over
leed in Hongarije in 1045. 

_BRUNO (Heilige), werd te 
Keulen, en 1060 en Volgens 

I sommigen in 1035, van ede
le en deugdzame ouders ge-

; boren. Na met vrucht zijne 
| eerste studiën te Parijs \o\-
! bragt, en in zijne wijsgeeri-
; ge en theologische Cursus 
i geschitterd te hebben, werd 
; hij eerst Kanonik te Keulen 

en daarna te Reims, Tot 
ICanselier en Meester der 

' hoogere studiën dier kerk 
benoemd, zag hij zich , on
der den Aartsbisschop MA-

j NASSES , die haar als een ti-
j ran bestuurde, genoodzaakt, 
f dezelve te verlaten. Hij nam 

van dien oogenblik ai" het 
besluit de wereld te verla
ten, en de eenzaamheid op 
te zoeken. Hetgene, wat 
men van de verrijzenis van 
eenen Kanonik van Parijs 

; verhaalt, die zijne verwer-
j ping aankondigde, gaat te-
' genwoordig ten minste voor 
; «eae zeer twijfelachtige zaak 
| «oor (Zie DIOCRE -£ BAI-
I • ' ^ 
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MTJNDTJS —). Het eerste een
zame verblijf, dat de Kano
nik van Reims, bewoonde, 
was Saisse-Fontaine , in het 
Bisdom Langres. Vandaar, 
begaf hij zich in 1084 naar 
Orenoole, en ging de woestijn 
van la Chartreuse bewonen., 
HÜGO , Bisschop van Greno* 
blé, verbood kort daarna aan 
de vrouwen, dé jagers en de 
herders dezelve te naderen. 
Bijna ongenaakbare rotsen , 
door vërschrikkelij ke afgron
den omringd, waren.dé wieg 
van de Karthuizer - orde. 
» Niets, zegt ;een wijsgee-
rig dichter, niets is meer 
geschikt, om de ziel te ver
heften en dezelve ernstig 
bezig te houden, dan het 
gezigt dezer woestijn.. Het 
verschrikkelijke en somber-
schoone tooneel, dat zich 
alom opdoet, zou den ongo-
dis't van het bestaan van een 
Opperwezen overtuigen; men 
behoefde hem slechts op deze 
plaats te brengen, en hem 
te zeggen: beschouw den 
heiligen BRÜNO ; die deze 
plaats tot zijn verblijf heeft 
gekozen, moest een man van 
eene ongewone genie zijn; 
en welligt zou ik mij niet 
hebben kunnen, onthouden , 
Snij onder zijne volgelingen te 
plaatsen, indien ik in zij
nen tijd geboren was." De 
instelïer schreef zijnen vol
gelingen geene bijzondere 
regels voor: zij volgden die 
van den heiligen BENEDIC-
TUS, en wijzigden dezelve 
üaar hunne levenswijze, Ü B -
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BANÜS I I . , een leerling van 
BRÜNO in de school van 
Reims, bewoog hem 6 jaren 
daarna, om zich naar Rome 
te begeven, ten einde den 
Opperpriester metzijnenraad 
en zijne kunde te ondersteu
nen» De heilige kluizenaar 
ongeplaatst aan dat hof, en 
door het gedruisch der ho
velingen duizelig gemaakt, 
nam de wijk naar eene •woes
tijn in Calaèriê', Hij ein
digde aldaar in 1101, in 
een klooster, door hem ge
sticht, op eene heilige wij
ze zijn leven. In 1514 Werd 
hij gecanoniseerd.. Pater 
TRACY , een Theatijner, heeft 
zijn leven in het Fransch 
in het licht gegeven •, Parijs 
1786 r in 12.BK» Men heeft 
van hem twee Srieven, uit 
Calabrië, die met de Com-
mentariè'n en Verhandelin
gen, welke ment hem toe
schrijft, gedrukt zijn, Keu* 
leti 164.0, in fol. Het is 
ibuiten; twijfel, dat hij be
halve van de heide brieven 
ook nog de schrijver is der 
Commenlariën op- de Psal
men, en de brieven van 
den heiligen PAULUS , welke 
men hem ten onregte heeft 
willen betwisten. Hij schijnt 
aldaar zoodanig in, gelijk 
diegene hem hebben afge
schilderd, welke hem het 
beste kennen, de geleerdste 
*»an zijner eeuw, en der 
heeste eeuwen, welke hem 
vodden. Men ziet dat hij 
liet Urit»kscn en Hebreeuwsch 
verstond, en in de schriften 

der kerkvaders, en vooral 
in die vaja den heiligen AM-
BROSIÜS en AUGÜSTINUS zeer 
ervaren was. » Al wie zich 
de moeite zal geven dit 
Commentarium, niet eene* 
slechts geringe oplettendheid 
te lezen, zegt de schrijver 
der letterkundige geschiede
nis van Frankrijk, zal moet 
ten toestemmen, dat het 
moegelijk zoude zijn, een 
dergelijk geschrift te vin
den, dat te gelijkertijd en 
bondiger, en helderder, en 
beknopter en duidelijker is. 
Indien het meer bekend ware 
geweest, zou men er meer 
gebruik van hebben gemaakt, 
men zou hetzelve beschouwd 
hebben, als een zeer ge
schikt Wérk, om een juist 
denkbeeld van de Psalmea 
te geven. Men erkent in 
hetzelveeenenschrijver, die 

in alle wetenschappen , on-
Jl derwezen, en met den geest 

Gods vervuld i s . . . - « « 
zou te wenschen, zijn, dat 
dit Commentarium ..«* a e 

handen aller geloovigen, en 
voornamelijk van die perso
nen whs, welke aan het o-
penbare gebed zijn toege
wijd." Nog bestaat er van 
den heiligen BRÜNO een 
Treurzang in veertien dicht
regels , over de veracAMg 
dermreld. M^heeftden-
zelven in verschillende ^ r 
zamelingen doen j u k p 
en onder eene scbil"er« 
«ea Heilige, w * S -
het koor der * a « , 
kerk van Dyon v°nd> &om 
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graveren. De andere wer
ken, welke hem Worden 
toegeschreven, zijn van den 
heiligen BRUNO, Bisschop 
van Segni, of van den H. 
BRUNO Bisschop van Wwz-
hurg, die in dezelfde eeuw 
bloeiden. Het schoonste 
werk van den heiligen BRU
NO is de stichting zijner 
orde. Men heeft dezelve na 
'zeven eeuwen, zoodanig (op 
de rijkdommen na) gezien, 
als ten tijde van derzelver 
stichter,' volhardende in het 
gebed, in den arbeid en in 
de eenzaamheid. » Ziedaar, 
dus zegt een beoordeelaar, 
eene godsdienstige orde, die 
sedert zeven honderd jaren, 
-volhardt, in den ijver harer 
eerste instelling, een ge
noegzaam overtuigend bewijs 
van de heiligheid des regels, 
welken zij naleeft. Het is 
dus ten onreete, dat de he
kelaars van het kloosterle
ven, honderden malen her
haald hebben, dat de vol
maaktheid , waarnaar de re
ligieuzen streven, met de 
menschelijke zwakheid on
bestaanbaar i s ; dat derzel-
ver'" stichters onvoorzigtige 
geestverrukkers zijn ge
weest ; f n dat het kloosterle
ven een langzame en vrijwil
lige zelfmoord is." Toen kei
zer JOZEF II . de vernietiging 
van den Catholijken Gods
dienst ïn zijne Staten be
proefde s waande hij het 
Noodzakelijk met die der 
Karthuizers te •. moeten be
ginnen , overtuigd,dat het 

tóoneel hunner gestrenge re-
gelopvolging , op eene al te 
in het oog loopende wijze, 
bij het uitwerksel zijner ge
waande hervormingen zoude 
afsteken. Hij wist ook, dat, 
de Karthuizers zich gedu
rende de verwoestingen der 
Sektarissen van de 16e en 
17e eeuw, door hunnen moed 
onderscheiden hadden, dat 
zij vooral der wreede Ew-
ZABETH het hoofd geboden 
en den dood boven de af
valligheid verkozen hadden. 

BRUNO van Signy of Seg
ni (Heilige), ook wel BRU
NO ASTENSIS genaamd, wijl 
hij van Boleria ih het Bis
dom Asti was , onderscheid
de zich in de kerkvergade
ring van Rome in 1079 te
gen BERENGARIUS. €rREèO~ 
MUS'""VII. benoemde hem 
vervolgens tot Bisschop van 
Segni, waardoor hij den bij
naam verkreeg van BRUNO 
SIGNENSIS; maar eenigentijd 
daarna verliet hij zijne kud
de, om zich naar het kloos
ter van Monte - Cassino te 
begeven, waarvan hij abt 
werd, Daar zijne schapen 
hem dringend tèrugverzoch-
ten, kwam hij op bevel des 
Pauses, om op nieuw hun 
herder te zijn. Hij over
leed in 1125. Zijne werken 
zijn in 1651 , te' Venetië in 
2 dl.» in fol. door D. MAIT-
RUS MARCHESIUS, monnik 
endeken vanMonte-Cassino 
uitgegeven. Men vindt in 
die verzameling Leerreden» 
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•welke somtijds aan den hei
ligen stichter der ICarthui-
zers zijn toegeschreven. Mu-
KATORI bewijst, dat het Gom
men tarium op het Hooglied, 
met deze woorden beginnen
de :SALOMON inspiraim enz. 
hetwelk zich onder de wer
ken van den heiligen Tao-
MAs TAN AQUINE bevindt, 

•den heiligen BRUJMOVANSEG-
NI tof schrijver heeft. Ver
scheidene zijner werken zijn 
onder den naam vah den 
stichter der Karthuizers in 
het licht verschenen. 

BEÜNO. — Zie BRÜNÜS 
(JORDANUS)-

BRTJNO (HENÏJRIK) , een 
godvruchtige en geleerde 
priester, te heijden geboren 
was de leerling van den be
roemden Vikarig der De-
ventersche kerk FJCORIS , en 
leefde in de vergadering ie 
"Deventer opgerigt, met zij
nen vriend en mede pries* 
t e r IiUBERTUS B E R N E R U S . 
De wereldberoemde THOMAS 
h. KEMPIS heeft het leven 
van dezen BRUNO beschre
ven , die den 23 Augustus 
1459 overleden, en in de 
S.te WaZèurgis-kexk bjj de 
Kapittelheeren begraven is . 
THOMAS prijst hem als een 
opregten Israëliet zonder list 
noch bedrog, eene duif zon
der gal zeer deugdzaam en 
sulver van leven. 

BRUNO 0f BRUNÏ (Ï,EONAR-
»<y > te Arnzzo in 1370 ge* 

boren, een der beroemdste 
geleerden, uit het tijdvak 
der herleving van de klas
sieke letterkunde , in Italië, 
Hij bekleedde onderscheide
ne ambten aan het Roomsche 
hof, en was ook in het ge
volg van JOANNES XXII. of 
XXIII. op Hoogstdeszelfs 
reize naar Constant, tater 
begaf hij zich naar Floren
ce , alwaar hij eene geschie
denis dier stad in het Jicht 
gaf, en daarvoor met bur-
gerxegt beloond werd. Later 
werd hij zelfs secretaris van 
staat bij de Republiek, in 
welken belangrijken post hij 
in 1444 overleed. Florence 
en Arezzo wedijverden door 
prachtige uitvaarten en ge-
denkteekenen, de gedachte
nis van hunnen grooten bur
ger te vereeren. 

BitpNOHO. r* Zie BONNE. 

BRUNSFEIS (OTTO), de zoon 
van eenen kuiper, verliet de 
Kartlinizer-orde om de dwa
lingen van LUTHER te omhel
zen. Hij oefende te StraaU' 
hirs de geneeskunde uit» 
alwaar hij in 1530 zijne 
Merbarum vim iconen,™ 
fol. in het licht gaf. Men 
gaf in 1540 (6 jaren na den 
lood des schrijvers), eene 
andere uitgave van zijn vreM, 
veel vollediger darrde eer 
ste in het licht. M ^ f t 
ook van hem: A™otf™fl 

terts et novi festamentu 
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Catalogus illustrium inedi-
cortm enz. 

BRUNSWIJK. — Zie LODE-
WIJK ERNST — FERDINAND. — 
KAKEL "WILLEM FERDINAND , 
—• MAXIMILIAAN JULIUS LEO-
JPOI.D, — FREDERIK WTLLEM. 

i 

BRUNUS* of BRÜNN (KOEN-
RAAD), Eanonik van Aiigs~ 
burg) was uit het vleit Kir' 
chen, in het hertogdom Wur-
teniberg. Hij verwierf veel 
roem, door de kennis der 
regten, welke hij bezat, en 
verscheen mét roem op de 
rijksdagen van Augsèurg, 
Worms, Spiers en Regens
burg , en overleed in 1563. 
Men heeft van hemt 1." De 
hosreticis in genere, enz., 
1549, in fol. — 2.° Be Ie-
gationïbus; De cperemoniis} 
De imaginibus, 1548, in fol. 
— 3.° Eene Wederlegging 
der kerkelijke geschiedwni», 
door MATHIASILLYRICUS, en 
de overige Centuriatoren van 
Maagdeburg in het licht ge
geven. 

BRUNUS (JOHDANUS), in zijn 
land GIORDANO BRUNI of BRTT-
No genoemd, werd in het 
midden der zestiende eeuw, 
te Nole, in het koningrijk 
Napels geboren, en was 'in 
den beginne een JDominika-
ner; doch hij legde weldra 
het oxdegewaad af en ver
klaarde zich tegen al de 
Waarheden desgeloofs; zijne 
vermeieiïreïd verwekte hem 
zeer verdiende onaangenaam

heden. Daar Kij. van de vrij
heid, om te denken en te 
spreken, gebruik wilde ma- ' 
ken, zoo begaf hij zich naar 
Geneve, alwaar hij afvallig 
werd. Weldra geraakte hij 
in geschil met CALVINUS en 
BEXA, eh zag zich genood
zaakt, dat verblijf te verla
ten: hij begaf zich van daac 
naar Lyou, daarna naar Tou-
louse en vervolgens in 1582 
naar Parijs. Om zich de 
middelen te verschaffen van. 
aldaar te bestaan, begon hi j , 
als buitengewoon Hooglee
raar , lessen in de wij sbegeer-
te te geven, en gaf thesis 
in het licht, waarin hij ou
de gevoelens en zelfs ge-
wigtige waarheden aanrand
de. BRUNUS joeg al de Hoog
leeraren der Universiteit te
gen zich in het harnas, wier * 
Magten hem verpïigtten de 
wijk naar honden te nemen. 
H«t was aldaar, dat hij on
der de bescherming van Mi-
CHAët VAN CASTELNAU, af
gezant in Frankrijk, bg de 
koningin ELIZABETH, en van 
PHILIPPUS SYDNEI , een En-
gelsch edelman, zijn berucht 
werk: Spaccio della bestia 
triomfante {Het verval of 
de uitroei/ing van Tiet heer-
schende dier) Parigi, 1584, 
in 8.vo in het licht gaf. Vol
gens dezen goddelooze zijn 
al de godsdiensten valsch. 
De waarheden van dien der 
Joden en Christenen staan 
met de fabelen der Heide
nen en afgodendienaars in 
denzelfden rang. Der «*-
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tuurlijke wet komt het tóe 
de denkbeelden Tan deugd 
en ondeugd te bepalen: even 
alsof de wijsgeeren,' de geest-
verrukkers , dweepers en 
valsche leerpredikers aller 
eeuwen en natiën van die 
natuurlijke wet niet alles 
gemaakt hadden, wat zg wil
den. » Spreek mij niet , 
zegt een nieuwere schrijver, 
van de wet der natuur, als 
van eene zaak, in staat om 
het geloof en de goddelijke 
AVet te vervangen. Wien is 
het onbekend, dat men van 
de natuur en de rede al 
maakt, wat men wil, wan
neer die eeuwige pupillen 
niet onder de voogdijschap 
der rede staan f—-Zijn Synv 
bolum is in 4S artikels, 
Waarvan elk betrekking op 
eenig gesternte heeft. De 
buitensporigheid zijner in
beeldingskracht evenaarde 
die zijner logica. Achter 
het Verval van het lieer-
schende dier, vindt men ee
ne kleine Verhandeling, ten -
titel voerende: la Cena 4elle J 
Cenerï(het Avondmaal van 
Ascïidag). Hij beweert, dat 
er eene menigte werelden be
staan, gelijk aan die, welke 
wij bewonen. Die werelden 
zijn niet verstand begaafde 
dieren, met groeijende en re
delijke wezens. Öm eene vol
ledige opeenvolging der ver
handelingen van dehzelfden 
schrijver te hebben, moet men 
er bijvoegen: l.°Della causa, 
prwfpio e uno... Venezia 
1584, i n 8 , v o _ %*J)elin-

ftjtnito mdverso, Venezia, 
in 8.vo, Degli eroicifuro-
ri. — 3.° Caèala del ca-
vallo Pegaseo, con VAsino 
Cillenico, 1545, in kl.8.vo 
Deze verhandeling is zoo 
zeldzaam, dat degene, die 

. op de geleerdste wijze over de 
werken van BRUNÜS gespro-

" ken hebben, zich, wijl zij de
zelve niet gezien hadden, en
ken bepaald hebben tot het 
aanvoeren van den titel der-
zelvët Dezelve bestaat uit 
eene opdragi, eene zeer onbe
tamelijke voordragt over den 
ezel en de ezelin, uit drie za-
menspraken, en uit de Asino 
Cillenico. BRUNÜS ontwikkelt 
in dezelve de denkbeelden, 
welke in zijne andere wer
ken verspreid zijn. De mees
ten zouden, indien zij alge-
meener waren, zeer smake
loos schijnen. De zeldzaam
heid geeft dikwijls waarde 
aan groóte ongerijmdheden. 
Na zich eenige jaren inbon
den te hebben opgehouden, 
begaf BRUNÜS zich naar W%i-
temberg in DuilsckUm. 
Hij omhelsde het Luthera-
nismus, en verkreeg de vrij
heid, om openlijk onderwijs 
te geven. Hij bediende er 
zich van, om zijne wjjsgee-
riee paradoxe stellingen; 
met dezelfde vrijheid als hg 
in Frankrijk had gedaa"' 
publiek te maken, enwa8£" 
te zich aldaar dezelfde W 
anden, vooral &f* , 
trotschheid, de drift en öe 
verachting, « « J J £ 
de aanhangers der oude ïeer 
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behandelde! Verpligt om 
'Wittemberg na verloop van 
twee jaren te verlaten, door
kruiste die dolende Bidder 
der wijsbegeerte, de .speel
bal der fortuin, van alles 
ontbloot, nog verscheidene 
gewesten van Duitsclifand, 
tot dat hij aan den lust toe
gevende om in zijn vader», 
land te gaan dogmatiseren, 
hij aldaar in' de handen der 
Inquisitie viel, die het land 
van de schokken bevrijdde, 
welke hij aldaar had kunnen 
te weeg brengen , door hem 
aan den wereldlijken arm o* 
ver te geven, die hem den 0 
Februarij 1600 tot den brand
stapel veroordeelde. Bijna al 
de werken van GIORDANO 
BRUNÏ, van welke wij enkel 
de voornaamste hebben aan
gevoerd, zijn.op eenigelicht
stralen na, vol duistere, 
verbloemde en raadselachti
ge uitdrukkingen. £JEJ}-tï*B 
een ware geestdrijver, die 
onder overdrevene en reus
achtige beelden, de onver
staanbaarste en dikwijls de 
ongerijmdste zaken voer-
droeg. Hij is ook de schrij
ver van een blijspel: il 
Candelaio genaamd, Pari-
gi, 1582 in §.vo. , 

BRÜS. — Zie ROBERT DE 
BRUS en DOUGLAS (WJJJ&EM). 

BRÜSANTINI. —-Zie BBU~ 
GIANTINO. 

BRÜSÖHIUS (GASPARD) , te 
jV« DEEÜ. ; " , . , -

Egra. in 1518 geboren. FER-
DINAND van Oostenrijk t 
Roomsen koning, vereerde 
hem in 1552 met de dich
terlijke kroon en de waar
digheid van Paltsgraaf^ Zich 
te Passau gevestigd heb
bende , om de laatste hand 
aan zijne kronijk vanDuitsc/t-
land te leggen, werd hij 
aldaar in 1559, door vij
andelijke edellieden bij den 
ingang van een bosch door 
een geweerschot gedood.' Mën 
heeft van hem: t*° Qeschie* 
denis der Bisdommen en 'Bis? 
sclioppen vangehéel"Buitsch* 
land, Neurenberg, 15.49,-
in 8.vo in het Latijn. — %° 
Die der voornaamste KloO" 
sters in hetzelfde land, In* 
goïstadt, 1551, in fol. in 
het Latijn; Snlzbach, 16S2, 
in 4. t0 — 3.° Eene Verza
meling van JLatijnsche ge
dichten* — 4.° Be Laurea-
«*", Mazel, 1353, in 8.vo ; 
dit is d© geschiedenis der 
stad LorcA, voorheen eene 
Aartsbisschoppelijke stad, en 
thans bijna gehèèl verwoest, 

j BRÜSONlÖfBBTOONKJs'(Do-
MiTiüs), de schrijver der 
Boerterijën (facéties) \ wel
ke voor de eerste "maal te 
•R.om,' in 1518, in fol. in 
het licht verschenen. Meö 
heeft dezelve herdrukt onder 
den titel van Specuhm mun-
di} maar dezelve zijn ver
minkt, in al de uitgaven, 
welke op de eerst© t(de ee
nige , flie op prijsf wordt ger 

Ff '. . ..." 
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steld) gevolgd zijn. 

BRÜSONI (HiEuoNtfMüs) eeij 
Italiaansch Letterkundige 
Werd in 1610 te Legnago, 
in hét Veronesche geboren; 
Na uitmuntende studiën vol-
bragt te hebben, aanvaarde 
hij het kleed der Karthui-
zers,, verliet he t , aanvaar
de het weder, en verliet 
het andermaal. Alstoenvoor 
eenen afvallige aangezien , 
werd hij in de Camerotto of 
het gevangenhuis van Venetië 
Opgesloten. Later op vr|je 
voeten gesteld, leefde hij als 
leek en overleed in 1680. 
Zijne lettervruchten zijn ïDe 
Fugilión, een Roman , Ve* 
fietië, 1640, in 12.mö" *J. 
%° Del'Camerotto, o£het 
gevangenhuis, ibiA, 1645; 
«ene in de gevangenis ge
schrevene verzameling van 
dicht en proza, "in eenen 
fcoertenden stijl. — 3.° *Ltt 
vita'di FMRIIANTIÏ PJELLA-
VICINO, 1651. Hij vervolg
de deze geschiedenis, welke 
zijn beste gewrocht is,- ach
tervolgend tot 1679, en de
zelve werd meermalen her
drukt. — 4.° La Campagne 
delf JJngheria van 1663 — 
1664, Venetië, 1665. ~-5.° 
Istoria delV ultima guerra 
tra Veneziani e iTurchi van 
1644 —1672, Venetië en Bö-
% « « , 1674, in 4.» — 6.° 
foezij , in 12.mo Tlvee zedë-
*00i!eschriften, te Gondola, 
1662 vn.it Corrozzino\het 
MJ tuigje); werden heiden op 
den «Welgeplaatst, het eerste 

in 1663, en het andere 1669. 

BBÏJSSEMUS of DEBKUXEI.-
Ï.ES (PHIUBERTÜS) , te' 3fe-
chelen geboren, ridder, heer 
van Heisbroek enz., was 
Raadsheer aan het hof van 
Braband, en Bewaarder der 
handvesten van Artois. Door 
zijne kunde en andere schoone 
hoedanigheden, maakte hij 
zich bij het geheele hof be
mind én geacht. Bij over* 
leed te Antwerpen, den 21 
OctoberI570. Zijn zoon GAS-
PABD BKÜSSEWITS-, die Raads
heer aan het Provinciale hof 
van Utreóht was, en inOc-
fober 1595 overleed., heeft 
eene geleerde 'verhandeling 
de CondiUonihis genaamd, 
nagelaten. 

BKUTÉ (Joxamf, werd te 
Parijs in 1679 geboren. Na 
de^doctoralen hoed j n de 
Sorbonne ontvangen te heb 
ben, verkreeg hfl de pasto 
rij van den heiligen BENE-
B O T en deed zich in die 
betrekkïngbeminneneniiooö-
achten. Zijne kudde veüoor 
dienijverigen.walckerenen 

liefdadigen herder der. 1 J* 
nij 1762. Men heeft v * 
hem: 1.° VertendelWj* 
ver de huwelijken, 17**> 
in 4.to —• 2.° GeschedhM 
dige tijdrekenkunde der f"-_ 
toom vw den heilige» mQ 

NEDICTVS ; "1752, f 'ah 
- . 3 . ° Omschrijving^™ 
men en Lofi«nge»>™^ 
in dezelfde paroe^^ 
gen worde»i'W*»"* 

http://vn.it
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BRUTE DE JJOIREIXE (de 
Abt), koninklijk Boeken^ 
keurder, den 21 MaartlTSl 
overleden, is! de schrijver 
van een Dwhtstuk in» vier 
Gezangen, ten titel voeren
de : De Heldenmoed der 
vriendschap, DAVIB en Jo-
NATU AS, 1776, in 12*™, 
dat zoowel tot lof van zijn 
hart als van zijnen geest ver-
Strekt. Dit gedicht- wordt 
door eenige berijmde enjiro-
zaïsche stukken gevolgd; 
ónder dè eerste zijn es Oden, 

.over, dè zeven Sacramenten, 
die eene hij zondere aandacht, 
van diegene verdienen, wel
ke de vereeniging van gods
vrucht en kunde op prijs we
ten te stellen de bevallighe
den der dichtkunde aange
wend j om dié bronnen van 

-gemeenschappelijke rijkdom
men voor alle geloovigen te ,< 
vieren , en om aantetoonen, 
hoezeer God in de stlchttög 
van den Godsdienst zich 
met het algemeene heil des 
menschdoms heeft bezig ge
houden , bezittende iets tref
fends , dat bij de eenvoudige 
taal^ welke de leer der Sa
cramenten voorstelt, geluk-
kiglijk afsteekt. — Zijn Brief 
aan een' . Vrijgeeèt over de, 
geschriften tegen den Gods
dienst gaf volkomen een juist 
denkbeeld van het gebruik, 
dat de Abt BRUTE van zijne 
talenten maakte; men kon 
dezelve nan geen edeler doel, 
en dat den oorsprong en uit
beier alle* talenten meer 

• • F 

waardig was , toewijden. In 
die verschillende werken 
legt de schrijver veel oordeel, 
wijsheid, duidelijkheid, or
de \ smaak en geest aan den 
dag; somtijdsschijnthethem 
aan vuur en verbeeldings
kracht te ontbreken; doch hij 
vergoedt zulks door de taal 
des gevoeïs en den on waar
deer baren prijs der waarheid. 

. BRÜÏI of BRUTO. — Zie 
BBÜTUS (JOANNES MICHAÖI,.) 

BRUTÜS (LUGIUS JÜNIUS) , 
zoon van MARCUS JÜNIUS , en 
van TARQUINIA , de dochter " 
van TARQUINIUS den Oude, 
hield onder een dom. en zin
neloos- uiterlijk, de wraak 
verborgen, welke hij óver den 
dood zijns vaders en broeders 
wilde nemen, waarvan TAU-
Quiisrius de Trotsa/të zich 
ontdaan • had. Die gewaande 
dwaas toonde weldra een 
groot man te zijn. Nadat 
LIUCRETÏA zich zelve van het 
leven had beroofd, om de 
schande niet te overleven, 
welke de laatste TAUQuiNius 
haar had aangedaan i rukte 
BRUTUS den dolk uit haren 
boezem, en zwoer op dat bloe
dige moordtuig een' eeuwigen 
haat aan den eerschend[er, 
mét den eed van hemen zijn 
geheele gezin uit Rome te ver
drijven ; de omstanders volg
den zijn voorbeeld. Men be
riep het volk en verkreeg 
de bevestiging van een von
nis van den Senaat, waar* 

£2 l 



484 B B E 
door de TARQÜINIÜSSËN VOOF 
altijd verbannen werden. Het 
gezag werd in handen van 
twee overheidspersonen ge
steld, Consuls genaamd, die 
door het volk uit de aanzien
lijkste familiè'n gekozen wer
den. BRUTÜS en C0M.ATJNUS, 
de ech tgenoot van LUCRETIA , 
de een de verlosser des va
derlands en de andere de per
soonlijke vijand vanTARQUi-
NIUS, waren in het jaar 509 
vóór J. C. de eerste Consuls. 
Zij onderscheidden hunne 
feonist tot dié waardigheid 
door het afleggen van eenen 
'ple.gtigen eed van het volk, 
Van nimmer Aveder deTARQüi-' 
NIUSSEN noch andere koningen 
aan te zullen nemen. BRUTÜS 
wist niet, dat degene, die het 
eerst dezen eed zouden schen
den in zijne familie waren. 
Afgevaardigden uit Eirurie 
gekomen, spanden met zijne 
heide zonen zamen, om de 
poorten van Home voor den 
Verbannen Vorst te openen. 
Nadat deze zamenzwering 
door eenen slaaf ontdekt was, 
liet BRUTÜS, een nog vuriger 
Republikein, dan teedere va
der j zijne kinderen onthoof
den, en was zelfs bij hunne 
strafoefening tegenwoordig. 
Eene daad , die nien moeijc-
lijk kan verontschuldigen, 
zelfs wanneer men overweegt, 
tot welk eenen trap toenmaals 
<te vaderlandsliefde, en de 
«&M der slavernij gestegen 
waren. ln i0 sêhoone be
schrijving, welke Vmeiiaus 
van uit trenxtooneel geeft, 

heeft hij gemeend dien on-
gelukkigen vader eerder te 
moeten beklagen dan te prij
zen, en'de beoordeeling van 
zijn gedrag aan de nakome
lingschap overtelaten, die, 
zegt hij, in de geestdrift 
voor den roem en de vrijheid 
eenen beweeggrond zal vin
den , om hem vrij te spreken: 

. . . . Natosque pater novabél-
la moventes 

Ad poenam pulchra pro Iiber-
tate vocabit , „ 

Infelix: Vtcunque ferent ea tac-
ta nepotes, ,. 

Vincet amor patn» laudisctue 
immensa cupide. 

Er had in hetzelfde jaar een 
tweegevecht plaats tusschen 
BRUTÜS en ARÜNS , den zoon 
van TARQUINIUS, aan het 
hoofd der beide legers. JJe 
Romeinsche Consul en zyn 
tegenstrever•vielen zoo he-
vi*Iiik op elkander aan, dat 

tijd doorboorden. Z » * 
werd door de aanzienhjfote 
Ridders naar Bom gebragU 
De Senaat kwam hetzelve 
ontvangen, met al den toe 
stel van eenen zegetogt-^ 
ne lijkrede werd m de ffl 
bune der redevoeringen^uit 
gesproken. De R o m e i n ^ 
bouwen, droegen eenjaar 
lang rouw over hem als over 

den wreker harer sekser^ 
eene onwaardige w i j z e ^ 
digd, in de p e r s » ° n S t t e r 
CRETIA; maar *»*<* o e g . 
van BRUTÜS» ^ i l e n k f l 
zaani, ** A**fT<' fc t . 
het voorwend^ WrtB> 
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Welk hij deed gelden, om I 
eene omwenteling te bewer
ken, waarin zijne trotsch-
heid en zijne onstuimige in
borst evenzeer voldoening 
vonden. — Zie COUUTINUS. 

BRÜTUS (JUNIUS) , was 
eerst der partij van MARIUS 
toegedaan, daarna door POM-
PEJUS verslagen, voerde hij 
voor IJEPIDÜS het bevel in 
het Cisalpijnsch-Gallië, dat 
na den dood van SYLLA , den 
burgeroorlog weder begonnen 
had. POMPEJUS overwon hem 
op nieuw in hèt beleg van 
Modena, en na hem gedwon
gen te hebben van zich over-
tegeven, liet hij hem door 
GERMINIUS vermoorden. JUNI
ÜS BRUTÜS, was met de zus
ter van CATO gehuwd geweest, 
bij welke hij MARCUS Jumus 
BRUTÜS, en twee dochters 
JÜNIA genaamd, waarvan de 
een© met den ckieman MAR
CUS LEPIDUS , en de ander© 
met Lucius CASSIUS in den 
pcht traden, verwekte. 

BRUTÜS (MARCUS JUMUS) , 
zoon van den voorgaande. 
Hij meende door zijnen va
der af te stammen van BRU
TÜS, den grondlegger der 
Republiek; en door zijne 
moeder van SERVIMUJS AHA-
Ï„I , den moordenaar van SPU-
RIUS MCEITUS, die naar de 
dwingelandij had getracht. 
Hij beoefende de letteren, 
en putte uit de Grieksche en 
Bomeinsche schrijvers die 

F 

denkbeelden van vrijheid, 
welke hem tegen CESAR de
den zamenzweren. Met CAS
SIUS , die even als hij preetor 
was, trad hij ineenezamen-
z wering tegen het leven van 
den Dictator, en zij vermoord
den hem in den vollen se
naat , den 15 Maart, in het 
jaar 43 vóór 3. C. CAESAR , 
stervende, zag BRUTÜS, met 
tien dolk in de hand, te 
midden der zaamgezwore-
nen, die op hem waren aan- i 
gevallen, door welk gezigt 
getroffen, hij nog uitstamel
de: En ook gy, mijn waar
de BRUTVS ! Het was zeer 
natuurlijk, dat dit teedere 
verwijt aan een en man ont-
snapte, die, zegt men, zijn j 
vader was, en die hem al
tijd als eenen geliefden zoon 
had behandeld. Het was aan 
CiasAR, dat BRUTÜS zijne 
fortuin en zijn leven te dan
ken had; want in den slag 
van Pharsalië was z\jne eer
ste zorg om. aan te nevelen, 
dat men deszelfs leven spa
ren zoude. Maar deze on- • 
besuisde voorstander der vrij
heid , was onbekwaam om 
het oor aan de erkentelijk
heid te leenen, wanneer het, 
om het vaderland te doen 
was. CICERO , die eene meer 
verlichte liefde voor hetzelve 
bezat, schreef aan ATTICUS , 
» dat de zaamgezworenen mefc 
heldenmoed een kinderach* 
tig ontwerp hadden uitge* 
voerd, doordien zij de bijl 
niet tot aan de wortelen des 
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booms hadden gebragt." BRU
TÜS bragt zijnen weldoener 
om het leven, maar doordien 
hij zijne gunstelingen, en 
diegene had laten bestaan, 
die er naar haakten, om hem 
op te volgen, zop'beging hij 
eene misdaad, waarvan de 
republiek de minste vrucht 
niet trok. Men had in zijne 
tegenwoordigheid beraad
slaagd , of net niet dienstig 
zoude zijn de Republiek ook 
van ANTONIÜS, den boezem
vriend van GESAR te be
vrijden. BRUTÜS verzette 
er.. zich tegen, wijl hij 
wilde, zegt J?Ï.UTARCHUS , 
dat eene daad, welke zij, 
ter handhaving der wetten 
en der vrijheid, den moed 
hadden te ondernemen , zui
ver en van alle onregtmar-
digheid. wij zoude zijn. 
Eene edele kieschheid, maar 
die niet vaa teg«astrydig-
heid is vrij te pleiten. In
dien GffiSAR den dood Ver
diende, kwam het niet aan
een voudige burgers, veel 
min aan BRUTÜS toe, om 
hem van het leven te beroo-
ven; hij had dan enkel door 
het staal der wetten behoo-
ïen te sneven. De burger
oorlog herleefde uit zijne 
asch. Daar het volk, ter
wijl men zijne Iijkplegtigheid 
vierde, eene lange staart
kar had waargenomen, zoo 
gaande het, dat zijne ziel 
*tt dea hemel was'opgeno-
*" e n - MARCUS-ANTONIÜS en 
««TAyuws, die van alles 
gebruik maakten, stelden 

| de moordenaars in een ha-
' telijk daglicht, deden hen 

uit Rome verdrijven, en ver
volgden hen tot in iïlacedo* 
nië. BRUTÜS bekwam, on
danks de wonderen van dap
perheid, welke hij aan den 
dag legde, in den slag van 
Philippe de nederlaag. In 
den nacht, die op het ge
vecht volgde, beroofde hij 
zich zelven van het leven. 
Eenigebrieven, die ons van 
BRÜTUS overblijven, bewij
zen, dat hij eene welspre
kendheid bezat, die zijn ka
rakter waardig was, eene 
welsprekendheid die krach
tig en verheven in derzelver 
eenvoudigheid was. ..;. Hij 
schijnt zelfs boven CICERO 
verheven te zijn, wanneer 
hij hem in dezer voege 
schrijft: ••» Gij vraagt het 
leven aan OcTAVMNtrs,; wel
ke dood zou, zoo noodlottig 
zijn? Gij toont door,deze 
daad, dat de dwingelandij 
niet vernietigd i s , en dat 
men enkel van dwingeland 
is veranderd. Gij zegt, dat 
gij hem slechts om eene en-
kele gunst verzoekt, name
lijk, het leven te willen red
den van burgers, die de al-
gemeene achting van brave 
lieden en van het geheele 
Romeinsche volk genieten. 
Hoe dan zouuns bestaan dus 
enkel van zijnen wil afwe
gen ! maar het is beter B»« 
te zijn, dan door hem tem»-
Neen, ik geloof «**' £ | alle Goden zoo zeer tegen net 

heil van Rome *tfn ia^m" 
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men, dat zij zouden begee-
ren, dat men aan OCTAVIA-
NÜS het leven van eenigen 
burger, veel min van dat 
der bevrijders der wereld 
vrage. O CICERO, gij be
lcent, dat OCTAVUNUS zulk 
eene magt bezit, en gij be
hoort tot zijne vrienden! 
Maar, indien gij mij bemint, 
kunt gij dan wenschen mij 
in Bome te zien, wijl ik 
mij aan dat kind zou moeten 
aanbevelen, om de vrijheid 
te bekomen van aldaar te 
verschijnen? Wie is dan de* 
gene, dien gij bedankt, dat 
hij gedoogt, dat ik nog leef, 
enz.?" 

BRUTUS (DECIMUS Jumus 
ALBINUS), een bloedverwant 
van den voorgaande, behoor
de tot het getal dergenen, 
die zich in de zamenzwering 
tegen CESAR wikkelden na 
wiens dood hij zich in Mo-
dena opsloot. Ttïy dwong ^ N -
TONIUS het beleg dier stad 
optebreken, ver dreef hem uit 
Italië en verwierf de eer van 
den zegetogt; maar op zijne 
beurt door dien drieman o-
verwonnen, werd hij opzij-
ne vlugt naar Galli'è ver
moord. 

BRUTUS (PETRUS), Bisschop 
van Cattaro in Dalmatië, 
werkte met ijver aan de be
keering der Joden. Zijnbe-
langrijkste werk is Victoria 
contra Judezos, 1489, in 
fa!,, de eenige uitgave van 

dat werk. Zijne overige wer-. 
ken worden in de Biblio
theek van TnixnjEMVS op
gegeven. 

BRUTÜS, BRUTI of BRUTO 
(JOANNES MICHACL), te Ve
netië, in 1515 geboren, en 
in Zevenbergen in 1593 o-
verleden , wordt in den rang 
dér goede schoolgeleerden, 
geplaatst, hoewel bem de ra
zende zucht tot het Ciceroni-
aansche, Welke . toenmaals-
heerschte, niet eigen was. 
Zijn wispelturig en onrustig 
karakter, dreef hem door bijna 
al de Europesche§ta°ten »• door 
Frankrijk, Spanje, \DuitscIi-
land, Hongarije en Polen. 
In den loop zijner reizen, 
deed zijn roem hem najagen 
door STEPHANUS BATTORI , ko
ning van Polen, die hem 
tot zijnen geschiedschrijver 
benoemde en hem, met het 
vervolg belastte der geschie-
öwnis van Hongarije door 
BoNPiNius begonnen-, het
welk hij ten uitvoer bragt; 
maar dit vervolg heeft het 
licht niet gezien. Na den 
dood van dien Vorst beldeed-
de hij dezelfde hoedanigheid 
bij keizer RUDOM lï. en 
MAXIMILIAAN deszelfs opvol
ger. BRUTI is voornamelijk 
bekend door eene hatijnsche 
Gesc/tiedeni» van Florence?•, 
in 8 afleveringen, die tot aan, 
den dood loopt van LAUREN-
TIUS BE MEDICIS in 1492«, te 

, Lyon in 1562 in 4.» ge-
I drukt. In deze Geschiedenis, 

f4 .:• 
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welke zeer op prijs wordt 
gesteld, en waarvan de voor
rede vooral voor een mees
terstuk van welsprekendheid, 
oordeel en kracht doorgaat, 
tracht hij PAUÜUS''Jbvius,_ 
een' verklaarden voorstander 
derMEDiCïssiEN, tegentespre-; 
ken •;• maar hij zelf vervalt 
in de tegenovergestelde bui
tensporigheden van diegene, 
welke hij aan den geschied
kundigen lofredenaar ver
wijt, door over dat huis met 
eene vijandschap te spreken, 
die zich alom openbaart. Ook 
hebben de Groot- Hertogen' 
van Toskanen zijn werk zoo 
zorgvuldig, doen vernieti
gen , dat deze uitgave vrij 
zeldzaam is geworden. Nog 
heeft men van dezen schrij
ver: 1.° Eene kleine Ver
handeling; Be origine Ve-
nettarum, té £yö» , in ï569 
in 8-vo gedrukt, wel geschre
ven en zeer op prijs gesteld. 
— 2.° hatijnsche Brieven, 
in vijf boeken, vol belang* 
rijke zaleen over Tole4,, met 
«enige andere werken verza
meld, zoo als: De histories 
laudihis, swé\de certa via 
et ratiöne quasuntscripto
rs legendi, Berlijn, 1698 i 
in S.vo „ 3,0 j)e rebus a 
CAMOZÖ V. imperatore ges-
lis» Antwerpen, 1555 , in 
8,vo __ 4,o Cömmentariën 
op HOBATIUS , G&SAR en Cx-
ceno, 

™*d in 1644, op een dorp 
ï» de natyjheid vmBourdan 

in Ile-de France geboren. 
Hij was in den beginne 
schatmeester van Bmnkrijk 
te Caeti, en werd daarna 
door den grooten BOSSUET , 
in hoedanigheid van letter
kundige , met eene jaarwedde 
van duizend kroonen, bij 
den Hertog geplaatst, om 
hem de geschiedenis te, on
derwijzen. De Fransche A-
kademie opende hem hare 
deuren in 1693. Driejaren 
daarna sleepte hem eene be
roerte , die slechts een kwar
tier uurs duurde, in den ou
derdom van 52jaren, in het 
graf. Hij was een schran
der wijsgeer, ver van alle 
eerzucht verwijderd, tevre
den van in rust zich mét 
zijne vrienden en boeken 
te kunnen onderhouden, in 
beide eene goede keuze doen
de; het vermaak noch na
jagende noch ontvlugtende, 
steeds tot eene betamelijke 
vreugde genegen, en zeer 
geschikt, om dezelve te 
doen geboren worden; be
schaafd in zijne manieren, 
wijs in zijne gesprekken» 
alle gemaaktheid vermijden
de , zelfs die, Waardoor iuj 
den schijn zoude aannemen 
van verstand tetoonen. «D" 
ne Caractères de T&ËO-
PJBJRASTS, traduits du Greo 
avec les moeurs de cesiecie 
(Karaktertrekken vaiiTRf0' 
rmiASTVS uit het Grief» 
vertaald, tnët de Zeden &£ 
eeuw), hebben zijnen »a™ 
door geheel Europa ver
spreid. » De poging"' w e l* 
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ke men in het werk heeft 
gesteld, om die Caractères 
na te volgen, zegt een oor
deelkundig^ kunstregter, 
hebben enkel gediend, om 
aan te toonen, hoezeer de
zelve onnavolgbaar waren. 
Alvorens zich tot den aard 
derzelve te bepalen, moest 
men even kis hij, met dien 
duordringenden blik begaafd 
zijn, welken de binnenste 
plooijen vsln het hart ont
vouwt, van die krachtda
dige scherpzinnigheid, 'die 
de aandoeningen van hetzel
ve en derzelver bron op
spoorde , ' van dien geest 
eindelijk, welke enkel het 
gevolg van de kracht der 
denkbeelden en van de warm
te des gevoels. zijn kan . . . . . 
Wat bewijst die moeijelijk-
heid, om de goede voorbeel
den ria te volgen, anders dan 
dat de talenten onder ons 
ontaarden , of ten minste , 
dat men dezelve niet genoeg 
aankweekt en voedsel geeft, 
alvorens dezelve op onder
werpen toe te passen, die 
dezelve overtreffen?" Dom 
B'ARGONNE, een door zijne 
kunde en deugden achtens
waardige karthuizer, schreef 
eene strenge critiek derzel-
ve; hij dacht er persoonlij
ke hekelingen in te ontdek
ken , welke door de regels 
der Christelijke liefdadig
heid veroordeeld worden. 
Maar de minder gestrenge 
lezers zagen in de schilderijen 
Van LA BnipyÈBE enkel de ' 

• ' • • • F 

oorspronkelijken aller landen. 
» Wanneer er zelfs, zegt een 
geachte schrijver, aan den 
nieuwen THEOPHRASTUS ee-
nige verwijtingen te doen 
waren, zullen zij steeds, 
van dien aard zijn, dat men 
dezelve vergeet, ten gunste 
van de naauwkeurigheid en 
bondigheid der overwegin
gen, van het edele en de. 
kracht des stijls, van de 
waarheid der grondregels» 
die er zich op elke blz. op 
voordoen» Mogt de letter
kunde toch altijd zulke voor 
werpen van toegevendheid 
aanbieden!" Nog heeft men 
van hem: Dialogues sur Ie 
quiétisme (Zamènsprahen o-
ver het Quietismus), Welke 
hij slechts ontworpen had, en 
waaraan de Abt DUPIN de 
laatste hand legde, dezelve, 
werden in 1699 te Parys, 
in 12*»10 in het licht gege-

in 

ven. De beste uitgaven der 
Caractères zijn die van Am
sterdam , 1741, 2 dl.n in 
12.MO e n van Parys, 1750 
2 dl.n in 12.mo en 1765 
in 4.t°. SÜARD heeft 
1781 de Maximes et Reflex-
ions mofales extraites de 
LA BWYÉRE {Grondregels 
en Zedelijke overwegingen 
uit de werken van LA BBVY-
ÈRE ontleend), in 12.11»» in 
het licht gegeven. 

BRUYN (NICOLAAS DE) van 
Antwerpen, een beroemd 
graveur, waarvan er eenige 
wel uitgevoerde j doch koe-

i 5 , 
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]e stukken hestaan. Hij 
leefde nog in het begin der 
zestiende eeuw. 

BBUYN (CORNEMS DE) , een 
schilder en beroemd reizi
ger, in 1652, te 'sGraven-
hage geboren, In 1674 ver
liet hij zijn vaderland , be
gaf zich naar Rome, alwaar 
hij zich gedurende twee en 
een halfjaar bezig hield om 
zich in zijne kunst te vol-

f' maken. Na Napels en an
dere Italiaansche steden be
zocht te hebben, ging hij op 
reis naar den Levant, be
zocht Smirna, Klein-Azië, 
Egypte en de eilanden van 
den Archipel, keerde daar
op weder naar Italië, en 
oefende te Venetië op nieuw 
zijne kunst, alwaar hij een 
leerling van CARLO LOTTE 
werd. In 1693 kwam hij in 
Holland terug, en gaf in 
1698 zijne werken in het 
licht, In 1701 begaf hij 
zich naar Miisland, trok door 
Perzië en Indlë naar Ce«-
lon, en eenige Aziatische 
eilanden, alom alles aftee-
kenende, "wat hij der aan
dacht waardig oordeelde; 
Zoo als hij ook ïn Rusland 
PETER den Grooten, bene
vens verscheidene pi-insen 
van zijn huis afschilderde, 
Hij kwam eindelijk in zjjn 
vaderland terug, alwaar hij 
te tftreo/it, ten huize van 
fijnen vriend en beschermer 
VAN MOI,I,EM overleed. De 
werken, w e j k e h y in h e t 

mht heeft gegeven z$n: 

1' pRezs in den Levant, 
Delft, Ï698, infol. — 2-° 
Reis door MuslmiS, Per
zië, enz., Amsterdam ,1711, 
2 dl.n in fol. Deze uitgave 
wordt zeer op prijs gesteld 
uit hoofde der platen; men 
vindt er verscheidene stuk
ken van oudheden in, en 
gezigten van steden, die 
zeer belangrijk, wel getee-
kend en gegraveerd zijn; 
maar de uitgave van Row 
nen, 1725, 5 dl." in 4.£° 
is veel nuttiger, wijl de Abt 
BANIER den stijl verbeterd, 
het werk met uitmuntende 
aanteekeningen verrijkt, en 
er de Reis van DES Mou-
CEAÜX , enz. by gevoegd heeft. 
Jammer is het, dat men er 
een groot gedeelte der pla
ten uit heeft*weggelaten, 
die niet een der minste ver
diensten van het werk uit
maakten. DE BRUÏN is een 
belangrijk en leerzaam rei
ziger; maar mj is niet al
tijd naauwkeurig, en z|n 
stijl is verre van sierlijk 
te zijn. 

BRÜYS (PETRUS DE) , een 
ketter der twaalfde eeuw 
predikte eerst zijne dwalin
gen in DanpMnè, ziJn,f?" 
boorteïand; en verspreidde 
dezelve vervolgens door Pro" 
vence en Languedoe. Hjj 
herdoopte het volk, geesel-
de de Priesters, en wie'P 
de Monniken in de gevan
genis, ontheiligde de •ker
ken , wierp de altaren orn^ 
ver, verbrandde de Kfiw* 
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sen. Hij wilde geen enkel 
dier teekenen van onzen 
Godsdienst . gedoogen. De 
Catholijken van Saint-Gil-
les, door zijne buitensporig
heden evenzeer tot het ui
terste gebragt, als zij door 
zijne dwalingen geërgerd wa
ren , verbrandden hem in 
hunne stad in 1147. Hij 
beweerde, dat het doopsel 
vóór den huwbaren ouder
dom nutteloos was; dat de 
offerande. der Mis niets be-
teekende, dat de gebeden 
voor de overledenen van nog 
minder waarde waren' enz. 
Zijne aanhangers werden, 
volgens zijnen naam Petro-
Irusianen genoemd. PETRUS 
de Eerwaardige heeft zijne 
dwalingen wederlegd* i> 

BUUYS (FEANCISCUS), in 
1708 ? te Serrfères in het 
Fransche Dep.ï Ardèche ge
boren , verliet zyn vader
land, om te Geneve de let
teren te gaan, beoefenen, en 
ging van daar naar '* Gra-
•venhage, alwaar hij Calvi
nist werd. "Verpligt om Hol
land te verlaten, nam hij 
de wijk naar Duitschland, 
van. waar hij in Frankrijk 
terugkwam. Aldaar zwoer 
hij de ketterijen weder af, 
en overleed eenigen tijd daar
na in 1738 te Dij on, alwaar 
hij zich aan. de balie had 

toegewijd. Men heeft van 
hem; 1«° Critique desinté-
ressée des journaux litté-
raires (Belangelooze critiek 
der letterkundige dagbla
den) , 3 dl." in 12.mo Deze 
belangelooze Critiek is zeer. 
partijdig. De stijl is die 
van eenen vlugteling, welke 
den tijd niett heeft gehad, 
om zich in ; Frankrijk te 
vormen. —• 2.° Histoire des 
Papes, depuis saint PIERRE 
jusqu'd BmoiT-XJIL in-
clusivement (Geschiedenis 
derPaussen van den heiligen 
PETRUS tot BENEDICTTTS 
XIII- ingesloten)," • 's Gfra-
venhage, 5 dl*n in 4.»., 1732, 
een werk door den honger 
in de pen gegeven, vol van 
zulke onbeschaafde schimp-
reden, dat zelfs de Protes
tanten er over gebloosd heb
ben (*). » Het behoort tot 
de natuur van . den men-
scheiijken geest, zegt , een 
later schrijver, geene mate 
te houden, wanneer hij be
gonnen is zich van' het 
ware te verwijderen. De 
neiging, die tot het kwade 
geleidt is zeer snel, men 
houdt niét op, dan na tot 
de verregaandste buitenspo
righeden te zijn overgegaan." 
— 3-° Mémoires histori-
ques, critiqnes et littérai-
res (Geschied-, oordeel- en 
letterkundige verhandelin-

(*) Het is echter nuttig alhier een zeer gewigtig verzuim van den 
Abt DE FELLER te herstellen, hierin bestaande, dat Buurs in het 
korte tijdsbestek tusschen zijne afzwering en zijnen dood", hii elke 
«dj A ' !*fsohu*vvr t e kennen gaf, die hem ejjn eigen werft 



492 S R U. 

gen), 2 dl.n in Ï2.n">, waar-* 
in men vele bijzonderheden 
over het karakter en dewer-

" ken der geleerden aantreft, 
welke, hij op zijne verschil
lende togten had leeren ken
nen; dezelve zijn onder het 
verhaal zijner lotgevallen 
gemengd. — 4*° De zes 
laatste deelen van den TA-
CITÜ3 van AMELOT DE LA 
HOUSSAYE (zie dat artikel). 
Dezelve zijn de vier eerste 
niet waardig; maar deze ver
taling en de aanleekeningen 
hebben gediend, om diege
nen te volmaken , welke men 
later van den Romeinschen 
jaarboekschrijveï geleverd 
heeft. • _ •• 

BRÜZEN DE IA MARTINIÈRE 
(ANTONIUS AUGUSTINUS), een 
bloedverwant van den be
roemden RlCHAKD SlMON, 
werd volgens sommigen te 
Dieppe, en volgens anderen 
te Piencourt, een dorp in 
de nabijheid van Mzieux, 
In ï683 geboren, eütePurijs 
onder het opzigt van zijnen 
bloedverwant opgevoed. In 
1709 begaf hij zich naar het 
hof van den hertog van Mec-
Menèurg, die hem tot zich 
had geroepen, om nasporin-
gea, over de Geschiedenis 
van dat hertogdom te doen. 
Nadat die vorst overleden 
was, verbond hij zich aan 
den- hertog van Parma, en 
vervolgens aan den koning 
«er BeideSicWè'n., die hem 
tot zijnen Secretaris benoem
de, en een jaarltf ksch inko* 

men van 1200 kroonen gaf. 
Hij had sedert langen tijd 
het plan ontworpen van eèn 
nieuw aardrijkskundig woor
denboek, hetwelk hij te 
's Gravenhage, werwaarts hij 
zich begeven had, ten uit
voer bragt. De maarschalk 
DE BERETTI - LANDI , gevol-
magtigd minister van Spanje 
bij de Staten-Generaal, be
woog den schrijver dit groote 
werk aan zijnen meester op 
te dragen. De koning van 
Spanje, door deze hulde ge
vleid , verleende hem den 
titel, van Hoogstdeszelfs 
eersten aardrijkskundige. 
LA MARTÏNIÈRE overleed te 
'sGravenhage in 1749. Hij 
bezat vele belezenheid, een 
gelukkig geheugen, een 
bondig oordeel vermogen en 
een e groote scherpzinnig
heid. Zonder altijd zuiver 
te zijn, is zijn stijl gewoon
lijk sierlijk en ongedwongen, 
tên minste in Aiè werken, 
in welke hij zich niet enkel 
tot de taak van naschrijver 
bepaalt. De geschiedenis, 
de aardrijks-en letterkunde 
waren zijne geliefkoosde 
studiën.' Men heeft van hem 
verscheidene werken over die 
verschillende onderwerpen: 
1.° Grand dictionnairegeo' 
graphique, Mstorique et 
critiqne {Groot aardnjk*' 

exrMed- en oordeelkundig 
Geschied- en oordee -
woordenboek), 's Gravenfi* 9 ge , van 172G tot 1739 yJ 

dl.» in fol.; in 1768 »?<* 
rijs met verbeteringen* v e r " 
anderingen en h|jvofgselen 
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in 6 deelen herdrukt. Dit ( 
is zeker geen werk zonder 
gebreken; maar weinig be
staan er , die in dat, slag 
minder gebrekkig zijn. In 
de nienwe uitgave hééft men 
de al te wij dloopige artikels 
verkort , de onnauwkeurig
heden verbeterd, en de uit
latingen aangevuld. In 1759 
ïs er van dit uitgebreide 
werk, te Parijs, een be
knopt uittreksel, in 2 dl.n 

in net licht verschenen, 'die 
gevoegelijk in één band kun- \ 
nen gebonden worden. —-
2.° Introduction a Vhistoi-
re de VEurope (Inleiding 
tot de geschiedenis van Eu
ropa), door den vrijheer van 
PÜFPENDOBPF, geheel verbe
terd, en vermeerderd door 
de Geschiedenis van Azië, 
van Afrika en Amerika, 
en van meer dan 20Q0 fou
ten gezuiverd. Eene der 
laatste uitgaven va»4atw«Eb;, 
hetwelk verscheidene malen 
herdrukt i s , is die van 
's GravenAage, 1743, 11 
dl.n in 12.m° BRUZEN die 
een ijverige Catholijke was, 
liet uit zijne uitgave, een 
larig, even zoo ongerijmd 
als lasterlijk kapittel, over 
de monarchie of het tijde
lijk gezag des Pauses, ach
terwege. Hij liet hetzelve 
vervangen door eene Be
knopte tijdrekenkunde over 
ïiet oppergebied der Paus-
sen in Italië. De uitgever 
verbeterde al de misslagen 
van PÜFFENDORFF piet; de 
Heer DE GRACE heeft er in 

eene nieuwe uitgave, in 8 
dl." in 4.to nog verscheide
ne verbeterd, Parijs» 1754 
tot 1759. — 3.° Traites 
géographiques et historiques 
pour faciliter Vintelligence 
de Vécriture sainte (Aard^ 
rijks- en geschiedkundige 
Verhandelingen, tot goed 
verstand der heilige Schrift), 
door verschillende beroemde 
schrijvers, HUET , LE GRAND, 
CALMET enz. 1730, 2 dl." 
in 12.B10 Deze nuttige ver
zameling is> voorafgegaan t 
door eene ;zeer leerzame 
voorrede. — 4.° Entretiens 
des ombres- atias champs 
Elysées {Gesprekken der 
schimmen in de EUzeschè 
velden), 2 dl.n in 12.»'°, 
uit eene bovenmate groote 
Hoogduitsche compilatie ont
leend , en naar den geest 
der, Frarische taal ingerigt. 
Dezelve bevatten eene nut
tige doch gewone zedeleer. 
— 5.° Proeve ee.ner Verta
ling van HOKATIUS in Fran-
sche verzen, waarin ver
scheidene stukken van hem. 
voorkomen, die niet de beste 
zijn. Deze proeve is slecht 
geslaagd, — 6.° Nouveau 
recueil des épigrammatistes 
Erangais, anciens et mo-
dernes (Nieuwe verzameling 
der oude en hedendaagsche 
Franscke puntdichters), 2 
dl.» in l2.mo , Amsterdam, 
1720. De schrijver heeft 
deze Verzameling, die vrij 
wel gekozen is , . met eene 
Voorrede en eenige door 
hem vervaardigde puntdich • 
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ten verrijkt. — • 7.° Intro-
duction 'générale è Vétude 
des sciences èt des belles -
lettres, en faveur des per-
sonnes qui ne savent que 
Ie Frangais (Algemeefie inr 
leiding tot de beoefening 
der wetenschappen en schoo-
ne letteren, ten behoeve van 
diegene, welke geene ande
re dan de Fransclie taal 
verstaan) i in 12.m°, 's Gfra-
venhage 1731. Het eerste 
gedeelte over de wetenschap
pen is zeer onbepaald; het 
tweede is nuttiger,* de on
derwerpen worden niet altijd 
ïnet genoegzame orde en 
juistheid behandeld. Debe
oordeelingen , welke hij van 
de schrijvers geeft; ademen 
smaak, maar zijn niet altijd 
genoegzaam ontwikkeld. Dit 
werk is te Parij's in 1756, 
achter de raadgevingen, om 
een© niet zeer talrijke, maaï 
uitgezochte bibliotheek te 
vormen.1 — 8.° Continuati-
oti de VMsioire de France 
sous Ie règne de Lovïs 
XIV. (Vervolg der geschie
denis van Frankrijk onder 
de regering van LoDEivijjfC 
XIV,), Rotterdam, 1718 — 
1722, 3 dl.» in 4.to- doof 
LARREY begonnen; Deze ge
schiedenis is beneden het 
middelmatige; het vervolg 
is niet veel beter. — 9.p 

Lettres choisies de M. Si~ 
M°x (Uitgezochte brieven 
van den Heer Sritox), met 
eene z e e r breedvoerige Le
vensschets dea schrijvers, 
en belangrijke aanteekenin-

gen, Amsterdam, 1730, 4 
dl;n in 12.m° — io.° Nou
veau portefeuille kisiorique 
et littéraire (Nieuwe ge
schied -en letterkundige 
brieveniasch), een werk, 
dat na den dood van IA 
MARTINIÈRE eerst het licht 
heeft gezien. Deze verza
meling waarschijnlijk door 
iemand dier uitgevers in het 
licht gegeven, die (volgens 

"dé uitdrukking van een zeer 
schrander schrijver) van de 
dwaasheden der dooden le
ven , heeft Weinig opgang 
gemaakt. Aan dezen vrucht
baren en geachten schrijver 
heeft men werken toege* 
kénd, die niet van hem zijn, 
onder andere eene wijdloo-
pige compilatie der geschie
denis van LomwuK XIV., 
'sGravenhage, 1740, 5 dhn 

in 4.c° 

BRY (THËODOETJS DÉ) , een 
bekwaam teekenaar en gra
veur,- te Luik in 1528 ge
boren. Men stelt hem ge
woonlijk in den rang der 
kleine meesters. THEÖDORÏJS 
heeft vooral uitgemunt in 
het kleine. Deze kunste
naar overleed te Frankfort^ 
aan den Mein in 1598. Hij 
heeft de lettertéekens ge
graveerd -waarvan zich ah 
h volken der wereld be
diend hebben, Frankfort, 
1596, in 4.«> en het groot
ste gedeelte der % « r e n ' 
welke in de verzameling, 
Graole en kleineReizen ge
noemd , Frankfort, 159" 
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—* 1634, 7 dl.n in fol. voor
komen. Bijna al de wer
ken van JOANNES JACOBUS 
BOÏSSARD (zie dat artikel) 
zijn met zijne gravures ver
sierd, voornamelijk het The* 
atrum vit& kumance enTo-
pographia urbi Rom<B. Er 
heerscht vele zuiverheid en 
zindelijkheid, maar somtijds 
een weinig schraalheid, in 
zijn graveer ijzer. — JOAN
NES TIIEODORUS en JOANNES 
ÏSBAêi., zijne zonen, heb
hen dezelfde kunst uitgeoe
fend ; aan den oudsten moet 
men die fraaije in het klein 
gebragte kopijen van andere 
platen toeschrijven, welke 
gewoonlijk meer op prijs 
worden gesteld, dan de oor-
spronkehjken. 

BRY DE LA CLERGERIE 
(GIIXTS), was in het begin 
der zeventiende eeuw luite
nant-generaal in de land» 
voogdijschap van Perche, 
zijn vaderland. Men heeft 
van hem: 1.° Histoire du 
Comlé du Perclie et dxi du-
phé d'Alengon {Geschiede
nis van het graafschap Per-
che en het Hertogdom A-
ïengon), met bijlagen , Pa
rijs, 1620 — 1*621, in 4.to 
om de belangrijke nasporin-
gen, die hetzelve bevat, 
zeer gezocht. — 2.° Coutu-
mes dit baiïliage du grand 
Perche (Landregten van het 
landvoogdijschap Grand-
Perche), met aanmerking 
fan den beroemden DU MOU-
Ï-IN,, ParySj 1621 , in S.vo 

BRYANT (JACOBUS) , een 
beroemde Engelschman door 
zijne diepzinnige oudheid
kundige nasporingen, e» 
door gevoelens die hem bij
zonder eigen zijn, beroemd., 
werd in 1724 geboren, en 
bloeide in de tweede helft 
der achttiende eeuw. Hij 
was gouverneur van den zoon 
van Milord MARKBÓROUGH , 
geweest, die zich door zijne 
zegepralen zoo beroemd heeft 
gemaakt. Na dat de opvoe
ding van dien jongen Heer 
voltooid was, -nam dezelve 
hem tot zijnen secretaris o 
aan, en bezorgde hem bij 
de admiraliteit èeneh eer-
vollen en voordeeligen post. 
Een even zoo werkzame als 
geleerde schrijver zijnde, 
gaf BRYANT een aantal* wer
ken in het licht, waarvan 
de voornaamste z|jn: 1.° 
Waarnemingen, en nasporin
gen betrekkelijk verschil
lende deelen. der oude ge
schiedenis , Cambridge 1767 , 
in 4. t 0 — 2.° Nieuw stel
sel, of ontleding der oude 
fabelleer, Londen, 1755 —-
1774, 3 dl.n in 4.«> Vol
gens den schrijver, heeft 
de verminkte geschiedenis 
der Aartsvaders tot de Hei* 
densche Godenleer aanleiding 
gegeven; en in de daad, 
indien men dezelve slechts 
eenigzins vergelijkt, kan 
men niet ontkennen, d&t 
verscheidene personen, der-
zelve, eene meer of minde
re belangrijke' betrekkin;?* 
niet sommige dergenen h*»-
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,jn den Bijbel lezen. Het-
gene, wat BRYANT van de 
Heidensche godenleer zegt ., 
is volkomen bevestigd, door 
de Akademie van Calculta, 
en door WILLTAM JONES , den 
voorzitter derzelve. Dit werk 
werd in Engeland met ee
ne zekere geestdrift ontvan
gen, en vestigde den roem 
van den schrijver deszelven. 
— 3.°'Verhandelingover hét 
gezag der heilige Schrift en, 
de waarheid van, den Chris-
telijken Godsdienst, Lon
den, 1785,, in 8. vo; dit werk 
heeft elf uitgaven gehad. -— 
4.° Verdediging van den gé* 
denhpenning van Apdniea? 
1775. Deze gedenkpenning 
of liever die gedenkpennin
gen , want er werden er ver
scheidene in dé stad van dien 
•naam geslagen, dragen eene 
ark tot stempel, met de an
dere zinnebeelden van den 
zondvloed,, zoo als de raaf, 
de duif, den olijftak, en den 
naam van Noè' in het om-
schrift. Zij bewijzen, dat 
ten tijde van derzelver jaar-
merk dat is in het jaar 193 
na J. C., onder keizer SEP-
TIMUS-SEVERUS , tot wiens 
eer dezelve geslagen werden, 
de overlevering van den zond
vloed algemeen erkend was. 
Men heeft derzelver betrek
king met die groote gebeur
tenissen willen betwisten; 
maar de geleerde penning-
•Kundige ECHKËI. hééft dege
ne , welke deze verklaring 
aanrandden, wederlegd. •— 

[j 5.° Eene Verhandeling over 
den. Trojaanschen, oorlog, 

, 1794, in 4.° , geschreven bij 
gelegenheid van het werk van 
den Heer CBEVAMER over de 
Troade, De schrijver ont
kent er in , dat de oorlog van 
Trooje, en zelfs die stad ooit 
bestaan hebben. — 6.°Briqf' 
aan PRIESTLMY ,• over de 
wijsgeerige noodzakelijkheid, 
in 8.° —. 7.° Verhandeling 
over de taal der Bohemen 
(Gypsiërs) en over derzel
ver betrekking met eenige 
Oostersche talen, BRYANT 
overleed in 1804; het vallen 
,van een zwaar boekdeel zij
ner Bibliotheek op zijn hoofd, 
.had zijnen dood ten gevolge. 

BRÏÖZINSKI (JOZEF), een 
geleerde Pool, in 1797gebo
ren, volgde te Warschau de 
cursus der regtegeieerdheid, 
en nam vervolgens éen werk
zaam aandeel aan de uitga
ve van verschillende in Po
len zeer geachte dagbladen; 
maar nadat de bladen ? waar
aan, hij mede werkte, niet 
meer in het licht verschenen 
reisde hij door Duitschland, 
Italië, Engeland mFram-
rijh en vestigde zich te Va
rijs alwaar hij in 1823^0-
verleed. Hij is vooral be
kend , door eene vertaling 
in Poolsche verzen Aevpfe*" 
ters (Plaideurs) van R^1™ 
die zeer gunstig ont/iaaitt 
werd. 

BKYDAINE — aSfl'Banui--

NE (JACOBUS). 
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BBYENNE (NICEPHORUS), té 

Orestias in Macedonië ge-
horen van eenen vader, aan 
wien ALEXIS COMNENUS , veld
heer des keizersNiCEPHORüs 
BOTONIATÜS, de oogen had 
doen uitsteken, wijl hij ee-
nige aanslagen op het rijk 
had gemaakt. Daar AIEXIS 
genegenheid voor den zoon 
had opgevat, zoo gaf hij hem 
zijne dochter ANNA COMNENA 
ten huwelijk f en vereerde 
hem, zoodra hij den keizer
lijken troon beklommen was 
met den titel van Cessar. 
NICEPHORUS BRYENNE werd 
echter ondanks de voorspraak 
der keizerin IRENE , en de hei
melijke kunstgrepen zijner 
echtgenoote, zijn opvolger 
niet?. Nadat deze vorst be
proefd had, om Antiocfiië 
óp de Latijnen'te veroveren, 
was hij verpligt, om aftëdein-
zen zonder zijtt doel bereikt 
te hebben. Hij ov«sïee& %© 
Jtonstantinopei in 1137. Hij 
heeft ons nagelaten Geschied
kundige aanteekehingen op 
Atnxis CoMmms, op vér-
zoek zijner schoonmoeder on
dernomen. Dezelve bevatten 
de regeringen van KONSTAN-
TIJN DÜCAS, van ROMANOS 
DIOGENES , van MICHAÖL DU-
CAS en van NICEPHORUS BO
TONIATÜS, van 1057 tot 1081. 
De schrijver tot de keizers 
opgeklommen zijnde, die vóór 
ALEXIS geregeerd hadden, 
had den tijd niet om zijn 
"Werk te voïtooijen. De Je-
suit POÜSSINES heeft er in 

V DEEÏ, Q 

Ï661 eene Griekschè en La-
tijnsche uitgave, met eene 
vertaling en aanteekeningen 
van in het licht eea-evpn 
én in 1670 eene^e t * ' - . 
schiedkundige en Wijsgeeri- ' 
ge aanmerkingen van b u 
CANGE verrijkt. NICEPHORUS 
schrijft als iemand, die aan 
hét hoofd der staatszaken 
en des legers is geweest. 

: •BRYENNE.--, Zie'BR1ENNE;. 

T , ;BRZETISI 1 AUS Of BRETIStATO 
*j;> «ertög of koning va"n 
Bfme>'wevA teÉÖheem-

en volgde zijn' vader UDAI.' 
HICH, m 1037 in het be
s t ^ op- Alvorens t o ^ ^ 
zelve te geraken, had hü 
eene non Ivmin genaamd 
uit een klooster g f s c S l : 
en was met dezefve in den 
^ g e t t e d e n , ^ e l d e j Ü D r ö K t 
m«a W1J G e n dochter nF 
naaste Woedverw^e van 
keizer KO E N R A A D H. t e 3 * 

dat zy de dochter van S n 
zekeren graaf was, OÏTO Ar 

Wat -h,«.ook van wezen mo-
ge> de keizer zwoer, dat 
hg .er wraak over «emen en 
zich geene rust gunnen zon-

vL' v,aIvTens ^ d e n ^tel 
van den keizerlijken troon in 
Bohème had geplaatst. BR Z E -
TISLAUS bedreigde den k e i 
S5V8?, zi>en kant, L 
Vmtschland te vallen In 
er zulk een'brand te s'tich-

Ö * : : . • • • 
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ten , dat de gloed van den-
zelven, zelfs tot in zijne 
hoofdstad zoude doordringen. 
Maar terwijl het; bloed van 
beide zijden hegon te stroo
men, begaf JUDITH zich naar 
het leger des keizers, en 
deed hein zien, dat zij z\yan-
ger was, of, zoo als ande
ren willen, zij toonde hem 
den zoop, dien BRZETISLAUS 
bij haar verwekt had. Door 
<jit gedrag trof zij-zoodanig 
het hart van KOENRAAD , dat 
een gelukkige vrede het ge
volg" van hetzelve >vas. In 
1038 deed BRZETISLAUS,: ee-
nen inval in Polen, eendeels 
om wraak te nemen voor de 
wreedheden in Bohème, ten 
qpzigte van zijne voorgan
gers BoiEsiAus en-ÜnAi.RiCH 
begaan, als van den anderen 
kant , om de Polen te rioodr 
zaken Moraviè' te verlaten, 
•waarvan zij zich nieuwelings 
hadden ineesier gemaakt. 
Binnen een jaar overmees
terde hij Jfrdkau, Posen, 
Bfëslau enz., en keerde in 
het volgende jaar met eenen 
rijken buit, en, naar wen 
zegt, met het ligchaam van 
den heiligen ADALBERTUS , 
«aar Bohème terug. Keizer 
HENDRIK ,. die gaarne ge-
Wenscht had, deel aan dien 
ï)uit te hebben, tastte in 
Ï040 BRZETisiiAus met een 
leger aan, doch werd gesla
gen. De Duitschers ver-
nieft-wden den strijd, maar 
•«BZETÏSLAUS kocht den vre-
t^A *n v v w* daarenboven in 
1043 i« het bezit van Mo-

ravië hersteld. De Polen 
hadden Paus BENEDICTCJS IX. 
tegen hem verbitterd, hem 
beschuldigende, de kerken 
geplunderd te hebben, maar 
hij bevredigde denzelven door 
eene kerk te Èmtzlaw te 
laten bouwen. Hij overleed 
in 1055 , vijf zonen nalaten
de, van Welke SPITIGNEUS 
II . hem opvolgde. 

BüACHE (PHIMPPUS) schoon
zoon van WILLEM DE LIS£E, 
erfgenaam der aardrijkskun
dige talenten zijns schoon
vaders, heeft vele.kaarten 
in het licht gegevenj die 
vele nasporingen en zorgen 
hebben gekost; waardoor hij 
den titel van eersten Geogra-
phist des konihgs van Franh." 
rijk verdiende. Nog heeft 
men van hem: I.° Jütoai de 
géograpMephysigiie, oh F o» 
propose des pms générales 
sur Vespece dé charpente du 
glole, composée des chai-
nes de montagnes qui tra-
versent les iners comme lef.' 
ierres (Proeve van natuur
kundige aardrijkskunde , 
waarin men algemeene be
doelingen voorstelt, over de 
soort van zamenhang des 
aardbols, uit de bergMe-
nen zamengesteld, die zoo 
wei door de zeeën,, als over 
de landen gaan). Deze ver
handeling, onder die der a-
kademie^van 1752 opko
men, heeft aan meer aan 
een' stelselmaker gediend, 
en kan dienstig Wa •*°* , ' 
beoefening der natuurlijke 
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aardrijkskunde. De schrij
ver heeft in 1757 in het 
Jicht gegeven t 1.° Verzame
ling van kaarten en lijsten 
tot goed verstand der aard
rijkskunde behoorende. —> 2.° 
Aardrijks- en natuurkundige 
beschouwingen der nieuwe 
ontdekkingen ten noorden 
der Zuid-zeè, met dë daar' 
toe noodige kaarten, 17 53, 
in 4l'°. De ontdekkingen van 
CÖOK» BANKS, énz. en die', 
welke metflater gedaan heeft, 
hebben de kennissen gröóte* 
lijks Vermeerderd, Welke men 
bezat, tfben dit werk in het 
licht verscheen. — 3.° Ver
handeling over de stdartster 
van 1531, 1607, 1682 en 
1757, in 4°. Deze bekwa
me" aardrijkskundige is den 
27 Janiïawj' 1^73 <overIed'en. 
Zijne kaarttof-góédVerstand 
der gewijde 'geschiedenis, 
1783, na zij«*n dood in het 
licht gegeven^ wordt alge
meen op prijs gesteld. Met 
jde schoonheid der uitvoering 
vereenigt derzelvé «nauw
keurigheid, uit de schriften 
der beste bijbelverklaarders, 
en in de gewijde aardrijks
kunde meest ervarene man
nen geput. Een der aanmer-
kelijkste werken van dezen 
aardrijkskundige is zijn Na
tuurkundige Atlas {Atlas 
physique) 1754. Deze be
staat uit 20 kaarten op eene 
van welke de parallelen der 
rivieren van al de deelen des 
aardbols geteekend zijn. Men 
vindt deze kaart in'de His-

toire de l'académie des $ci* 
eiices, voor het jaar 1753 
blz. 587 , kaart 24. 

BüACHE (JoANNËS NlCO-
IJAAS), neef van den voor
gaande, en, even als hij, een 
beroemde aardrijkskundige, 
werd in 174.0'te Neuville au 
Pont, bij 8t. Menehould in 
Champagne geboren1 j en is j 
om -hem' van zijnen oom te 
onderscheiden!., onder den> 
naam van BUACHE DE LA NEÏT» 
VÏM.E bekend. -Zich' in het 
bezit ziende van al dë aard
rijkskundige • • • • voorwerpen > 
door:zijnen oom nagelaten* 
Werd hij reëdö vroeg tot het 
depot der zeekaarten en plans 
toegelaten. Bij den dood van 
i>' ANViLtE, werd hij itot eer
sten geographist des konings: 
benoemd, waardoor hem de 
deuren'- der *&kademie van "we- ' 
tènseïiappeö werden?geopéüd» 
ta te r kwam hij in hét In
stituut, bij de eerste oprig-
fïng van hetzelve, en werd 
lid-Van het bureau der aard
rijkskundige lengten. Na in 
de eerste - kweekschool de' 
aardrijkskunde te hebben on
derwezen , werd hij tot éeïr 
'sté waterbeschrijver bij het 
depot der Marine benoemd i 
«enen post,»welken hij tot aan 
zijnen dood, in 1825 voor
gevallen, waarn&m. Behal
ve verscheidene Verhande
lingen in de verzamelingen 
der Akademie van Weten
schappen en in die van het 
Instituut vervat, heeft me* 
9 s . . . - • • -
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van hem: 1.° Geógraphie é-
lementaire ancienne et mo
derne ( Grondbeginselen der 
oude en nieuwere aardry ks' 
Mmde ) , Parijs, 1769 —1772, 
2 dip-, in 12°; •— 2.° Mé-
moire, sur les limites de la 
Guiane Franpaüe, du cöté 
de la Guiane Porttigaise 
{Verhandeling over, de gren-

• zen van Jjransch Guiana, 
van de. zijde van Partu-
geesch Guianft). 

BÜBNA ( JOANNES , Graaf 
van) uit eene grafelijke fa
milie in Bohème gesproten, 
werd op het einde van het 
jaar 1570 geboren. In : de 
Hongaarsche oorlogen gaf hij 
zoo vele bewijzen zijner dap-

Ïerheid, dat Keizer RUDOLF 
I. hem tot kolonel benoem

de. Hij was, gedurende de 
Boheemsche onlusten, een 
der yoomaamsten des lands, 
en de staten benoemden hem 
tot veldmaarschalk. Met 
HENDRIK MATTHEUS , graaf 
van Thurn, stond hij in zeer 
naauwe vriendschapsbetrek
king en ondersteunde den-
.zelven met zijne raadgevin
gen. Na den slag van Praag, 
was hij genoodzaakt de wijk 
Haar Bohème te nemen, en 
«n al zijne goederen ter be
schikking des keizers te la
ten. Maar toen de komst 
'fles konings van Zweden in 
"uitschtand, aan de zaken 
eene andere wending gaf, 
•Kwam hy terug, en werd 
wet toestemming der Zwe
den, naar ae n p r ; n s v a n 

Zevenbergen gezonden, om; 
hem te bewegen,. den. keizer 
den oorlog te verklaren. In 
het vervolg bevond hij zich 
bij het Zweedsche leger in 
Sileziè' en was in 1633 bij de 
vredesonderhandelingen tus-
schen den graaf van" Thurn 
en den graaf van Friedhnd 
tegenwoordig. Men zond hem 
naar den kanselier van Zwe
den , om kennis te geven 
van dit vergelijk. Toen het 
Zweedsche leger in Silezië 
geslagen werd, begaf hij 
zich naar Halle in Saksen, 
alwaar hy in 1635 overleed. 

BUBNA (Graaf van), een 
Oostenrijksch veldheer, in 
1770 in Bohème geboren. 
uit eene beroemde familie 
gesproten, had hij reeds in 
zijne jeugd toegang tot het 
hof van W IL enlater 
tot dat van zijnen broedf 
en opvolger JiEOPOM., W 
hem tot kamerheer benoem
de, een titel, welkenhnon
der den tegenwoordigen kei
zer FBANCISCÜS I I . behieW. 
Kundig, vol moed en_ be-
schaafdheid, verscheidene 
levende talen, meester, aei 
Fransch vooral zeer vlug 
sprekende, een hovelingen 
bekwaam onderhandelaar zijn-
de, kon het niet missen, or 
de graaf van BÜBNA» w«* 
even zeer geschikt in *» 
handeling van **$%£ 
als in den oorlog. " . 
in het leger géno»"* ™° 
bende, zoo verhit» » 
zijne kunde en werkzaam-
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heden weldra tot den rang van 
luitenant - veld - maarschalk. 
Te gelijkertiid werd hij door 
FRANCISCUS II< met verschil
lende moeijelijke zendingen 
heiast; en op het einde van 
het jaar 1812, zond die vorst 
hem naar NAPOLEON, die hem 
eènën hrief voor zijnen door-
luchtigen meester toever
trouwde. Het schijnt, dat 
de graaf van BUBNA toen
maals zeergewigtige zaken, 
met het Fransche gouverne
ment behandelde, en dat het 
om niets minder te doen was ,* 
dan om de onzijdigheid van 
Oostenrijk, ten opzigte Tan 
Rusland en Engeland, die 
tegen NAPOLEON zamenspan-
den, te behouden of te ver
breken. Hij onderhandelde 
met den laatste, na den veld* 
togt van Mus land, én ver
volgens in Maar't 1813 te 
Dregden, en tot op den oo-
genblik, Waarop mua keizer 
FRANCISCUS II . noodzaakte, 
zich tegen Frankrijk te ver
klaren. Met de verbondene 
mogendheden vereenigd, be-
lastte hij den graaf van BUB
NA , met het hevel over het 
leger-corps, dat in Decem
ber, 1813, door Geneve in 
Frankrijk drong. Deze stad 
gaf zich zonder slag of stoot 
aan BUBNA over, en een ge
deelte zijner voorhoede, na
derde tot voor de poorten 
van Bourg-en~Bres$e , in het 
oude Franche-Comté. Ver
scheidene inwoners dier 
plaats, die zich in hinder-

lagen geplaatst hadden, scho
ten op de Oostenrijkers, en ; 
doodden een groot gedeelte ~* 
derzelve. Toen het geheele 
leger-corps aldaar was aan- ' 
gekomen, wilde de veldheer 
volgens de wetten des oor-
logs, eene voorbeeldige wraak 
op dat ongelukkige land uit
oefenen ; maar -verscheidene 
geestelijken, die eene depu
tatie gevormd hadden, gin
gen den graaf van BUBNA te 
gemoet,' en het gelukte'hun 
zijnen 'toorn tê bevredigen. 
Het was ni et de eerste maal,-
dat de hedienaars van eeneft 
godsdienst des vredes, de 
bliksems van eenen vergram-
den overwinnaar hadden af
gekeerd. In deze Omstan
digheid gaf de graaf van. 
BUBNA bewijzen van eene 
voorbeeldige gematigdheid, 
en zijne .proclamatie aan de 
inwoners van het Dep.i der 
Ain, kan aan allé fcrijgsbe-
velhehbers, tot voorbeeld 
dienen.... » Inwoners uwer 
hoofdstad (zeide hij) hebben 
de wapenen tegen de ver
bondene legerscharen durven, 
opnemen, en aan , dezelve, 
onder de muren, het hoofd 
bieden. Zij zijn verpligt ge^ 
wee&t, de stad te ontvlug-
ten én dezelve aan mijne 
magt over te laten. Hunne 
namen zijn mij bekend. Ook 
gij kent de wetten des oör-
logs: ik zou over hun le
ven en hunne goederen heb
ben kunnen beschikken, 
maar doof Yoor alle wraak» 

g 3 : • : \ - ; -' 
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zal ik hen met eene gema
tigdheid sparen, die hun be
rouw over hun gedrag zal 
inboezemen. Ik Verneem tot 
mijne gcoote verwondering, 
dat kwaadwilligen het ge
rucht hebben verspreid dat 
ik de stad in brand heb ge
stoken ; komt, al te Jigtgeïoo? 
vige inwoners, keert binnen 
de muren van Bonrg terug 5 
gij zult er jde rust en de 
orde zien heerschen; gij zult 
er een provisioneel bestuur 
zien aangesteld. Ik beroep 
mij op de burgers dezer stad: 
zij zijn getuigen geweest 
van de edelmoedigheid, waar
mede ik een gevecht heb te
gengegaan , dat hun noodlot
tig had kunnen worden: op 
zulk eene wijze handelen de 
verbondene legerbenden." 
Zonder bijna eenige hindex> 
palen te ontmoeten rigtte de 
graaf van BÜBNA sich verder 
op Lyon; de maarschalk 
AüGEREAir, voerde aldaar 
hét bevel over eene uitgele-
zenè; legerschaar, uit het le
ger van Bpanje ontleend. Be
halve eenige schermutselin
gen bleven de beide legers 
gedurende verscheidene da* 
gen in Observatie. In dien 
toBschenfijd maakte deJFran-
6'cïie veïdheeren", .Ife&ux' en 
MAECH.4N0 zich meesier van 
Varouge, en heroverden Ge
lieve : deze voordellen deden 
*en maarschalk * AUGEREAÜ 
wp*luiten, om aanvallander-
W-tls te werk te gaan. Er 
%Wmm verscheidene Moedi
ge veldslagen tusschen het 

Fransche en het Oostenrijk-
sche leger door de corps der 
veïdheeren van Hessen-Hom-
hurg én BJANCHI versterkt, 
geleverd. Ondanks al de 
moedige pogingen der Fran-
schen, zegevierde de graai 
van BUBNA, en hem viel de 
eer ten deel, de tweede stad 
van het Fransche rijk te ver
overen. Hij bleef in Frank-
rijk tot aan de ontruiming 
van hetzelve door de bond-
genooten, ten gevolge van de 
vervallen verklaring van BO
NAPARTE , en de herstelling der 
BOURBONS. Toen de eerste 
later het eiland Elba verlaten 
had, en in Maart 1815 te Can~ 
nes ontscheèpt. wasj verbond 
Muropq zich andermaal te
gen hem, ert de bondgenoo-
ten drongen ten tvveedenma-
le binnen Frankrijk. Men 
gaf aart den graf yan BUBNA 
een bevelhebberschap onder 
den generaal FRIMONT, en 
het viel hem'ten deel den 
maarschalk SÜCHET te moe-
ten bestrijden , die hem tot 
in Savooije, en het geberg
te van Manrienne terug dreet. 
Hij stond gereed om naar 
Mont-Mélian terug te trek
ken, toen hij het berigtvan 
den slag van Waterloo ont
ving, die den tweeden at-
stand van BONAPARTE ten ge
volge had. ï>e Franschcn 
genoodzaakt, om naar hm 
terug te trekken, werden 
door den graaf van Bv^ 
achtervolgd: De in*«»eJ* 
dier stad wilden dempenen 
opnemen; een onderhande-
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laar, dien de Oostenrijksche 
generaal derwaarts gezonden 
had, was bijna het slagtof
fer der volks-woede gewor
den; maar het gelukte den 
overheden den opstand tot 
bedaren te brengen. Intus-
schen zag de graaf van BUB
NA zich verpligt, om bij zij
ne intrede in Lyon, voor-
zorgs - maatregelen voor de 
veiligheid zijner soldaten te 
nemen. Tot gewestelijk land
voogd benoemd, stelde hij 
er eene militaire commissie 
aan, bestemd, om binnen 
de acht en veertig uren, ei
ken rustverstoorder te von
nissen. Hij legde der stad 
eene brandschatting van twee 
millioelien op, die hij vervol
gens de edelmoedigheid had, 
niet intevorderen. J)e terug
komst van LODEWIJK XVIII* 
gaf aanleiding tot nieuwe on
derhandelingen met de ver
bondene Mogendheden, ten 
gevolge van welke de Heei» 
BUBNA naar Weenen terug
keerde , alwaar keizer FRAN-
CISCUS I I . , hem tot beloo
ning zijner diensten, een 
schoon erfgoed in Bohème 
gaf. t De graaf van BUBNA 
was in den omgang zeer be
minnelijk en geestig en 
schertste gaarne. Hij won
de te Genevé bij eenen be
roemden Arts, ODJEK ge
naamd, die zeer in zijne 
vriendschap,deelde, en met 
wien hij gaarne op eene ge
meenzame wijze omging. Hij 
noemde hea* schertsende al-

G 

tijd, mijn lleine doctor. Op 
eenen zekeren tijd achtte zich 
de ESCULAAP over deze uit
drukking gebelgd, en ant
woordde den veldheer: »Mijn 
Heer de Graaf, de scherts 
moet hare grenzen hebhen; 
ik bén geen Kleine Doctor.... 
"Wat zoudt gij wel zeggen, 
indien ik u , mijn groote 
Veldheer noemde? . . . . " De 
vraag was bitter, en bijna 
onbeschaamd, "maar BUBNA 
lachtte er slechts om, en be
handelde zijnen huiswaard> 
daarom niet minder vriende
lijk. Na den algemeenen 
Vrede, hield de graaf vatt 
BUBNA, zich eenige jaren te 
Weenen op , door zijnen vorst 
steeds wel onthaald. Hij had 
zich sedert eenigen tijd naar. 
zijn landgoed in Bohème her
geven, alwaar hij zich met 
den akkerbouw bezig hield, 
toen hij aldaaic den 7 Juny 
1825 overleed. 

BUCEXIN (GABRIEI,) , den 
20 December 1599, teDies-
senhoveil, in het kanton 
Thnrgaw, in Zwitserland 
geboren, ging onder de orde 
der Benedictijnen, in héï 
klooster Weiiïgarten in Zwct~ 
hen, alwaaï' hij den 9 Juni? 
1691 overleed. Hij is de 
Schrijver van een groot aan
tal werken, de voornaamste 
zijn: 1.° Annales Benedic-
iini, Weenen* 1655,info!, 
Angsburg, 1656 in fol. —-
%.° Menologiim Beheiicti* 
mm, Veld-KüechJü, 1655, 

g 4 • ' •••-
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-in fol. —•• 3.° Aquila ïmpe-
\ rii Benedictina, Venetië, 

1651, in 4.» — Hij spreekt 
in dit stuk, over den roem, 
dien zijne orde, in de ge-
heele wereld verworvenheeft. 
— 4.°: Benedictus Bedivi-
ms, Augsburg, 1679; door 
eene tijdrekening van 1500 tot 
1672, bewijsthijinditwerk, 
dat de geest van den H. BE-
UEDICTUS, in zijne orde blijft 
voortleven. - , p.° Qermania 
topo - chrono - stemmatogra-
phica, sacra,et profana, 
1655 - 1 6 7 8 , 4 d l . n l fol. 
Het l . ? ,3 . e4 . e Z i j n t&Uim 
gedrukt, e n h e t 3 , e t e . # W -
Sort, een werk vol naspo-
rmgen, dat echter niet vrij 
i s , van eenige onnaauwkeu-
xigheden. ~ . 6.» Conialtid 
lUenana, Frankfort, 1667, 

FÜS wordt gesteld, ^vijl e? 
g e r weinig schrijvers zijn) 
die ov e c d e s t a d e n h J * 

gebied van • Cotüttuu Èebbeh 

p«*g5 1666, in 4» dif.
fai„ 

^ j e ^ e b e s c h r l ^ 

rti tnM
nóU rommi *mpé. 

Ï680 In i o 1 ' e n z ' F r a n k ^ 
ff™f*« miversalt*, 1654. 

g|M> er soms aan deze Wer-
S i 6 e n ^ naa«wkeurigeoor-

WMnhhnt beroemd 

hebben gemaakt. 

BüCER of BuCERUS (MAR-
TINUS) , in 1491 te Mlett-
stadt in den.$&#* geboren, 
was eerst een Dominikaner, 
en daarna Luthersche predi
kant tb Straatsburg, Hijoii-
wees gedurende 20 jaren de 
godgeleerdheid.in die stad, 
en bragt niet weinig toe, 
om er de ketterij te versprei
den. De beruchte Aartsbis
schop CRAMMER beriep hem 
naar Engeland, om. er de 
Godgeleerdheid te onderwij
zen. Hij deed zulks niet 
lang, daar hij reeds in 1551 
overleed. BUCER heeft nooit 
het interim willen ondertee
kenen. Hij was een man, 
die zeer vurig voor zijne par
tij was ingenomen, en in de 
talen, letteren en godgeleerd
heid zeer ervaren was. Meer 
dan CALVINÜS eerbiedigde hij 
de Bisschoppelijke orde. Hn, 
liet dertien kinderen na,bij 
eene non verwekt ,̂  die aan 
de pest overleed. Sommige 
schrijvers hebben verzekerd, 
dat BÜCER als Jood was ge
storven; maar de bewijzen 
zijn niet zeer overtuigend. 
De Abt BERAULT heeft het 
volgende afbeeldsel van hem 
geschetst: » Een afvallige 
van de orde van den H. Do-
MINICUS, en van de Hervor
ming van LUTHER , heden 
een Zwingliaan, en morgen 
een Sakramentaris, nu v&" 
der een Lutheraan en Zwin
gliaan te zamen, dan wefer 
909 geheimzinnig *« n™ 

http://dl.nl
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leerstejlingen, dat zijn ge- n 
loof in al deszelfs deelen voor 
een raadsel moest worden ge-' 
houden;'[altijd echter toege
vend, mits zijne schandelijke 
liefde, voor eene aan Gfod 
gewijde maagd, in eene hu
welijksliefde veranderd wer-
de, en dat de heilige gelof
ten , welke hij den moed niet 
had, om nateleven, onder 
het getal der misbruiken wer
den gerangschikt." Men heeft 
van hem, onder den naam van 
ARETIÜS FELINUS, een Com-
mentarium op de Psalmen, 
en een groot aantal weder» 
leggende geschriften. 

BÜCHAN (EMZABETH) , de 
dochter van eenen herbergier, 
werd in 1738, te Fitmy-
Can in , het Noorden van 
Schotland geboren. In den 
ouderdom" van een en twintig 
jaren kwam zij te Glasgou), 
alwaar z\j in kennis geraak
te met eenen werkman Bo-
BEBT BÜCHAN genaamd, met 
wien zij in den echt trad. 
Zij verliet als toen de Epis-
copaalsche leer, in welke zij 
geboren was, om de gevoe
lens van haren man te om
helzen, die totdesekte, Bur-
gker-Seceders genaamd, be
hoorde; maar in 1779 wierp 
zij zich als hoofd eener bij
zondere sekte op, Buchanis-
ieii genaamd, en sleepte me
de in hare gevoelens den 
predikant van Irvine HÜGO 
WHYTE, benevens andere 
Geestelijken, Zij hield niet 

Gf 

op proselieten te maken, tot 
op den oogenblik, waarop in 
1790 het graauwvan Irvine, 
rondom het huis van den pre
dikant zamenschool, en al 
de glazen verbrijzelde; het
welk mistriss BÜCHAN be
woog, om door. al hare aan-
hangelingen, ten getalle van 
zes en veertig, vergezeld 
Irvine te verlaten, en eene 
landhoeve in de nabijheid van 
Thornhill te gaan bewonen. 
Hunne leer was vrij zonder-: 
ling. Zij beweerden , dat het 
einde der wereld nabij was; 
dat geen hunner sterven,* 
nóch in den grond gelegd, 
worden zoude, t maar dat men 
weldra het geluid der laatste 
trompet zoude hooren, het 
teeken des doods aller god-
deloozen, die duizend jaren 
in den staat dés niets moes
ten blijven, terwijl de Bu-
chanisten, ondereene geluk
zalige gedaante, in den He
mel zonden verrukt worden, 
om er Gfod van aangezigt tot 
aangezigt te zien, en ver
volgens weder op de aarde 
nederdalen, door den Zalig
maker vergezeld, die heft 
aldaar gedurende duizend ja
ren zoude besturen. Na die 
duizend jaren, zou de dui
vel , tot dusverre gekluisterd, 
vah zijne boeijen verlost wor
den , en zich aan het hoofd 
der opgewekte goddeloozen 
plaatsen, om de Büchan is ten 
aanteranden , die door JESÜS 
aangevoerd hen op de vlugt 
zouden %hm* Deze Sektan*-

g & 
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sen huwden niet en schenen 
het vermak der zinnen niet 
natejagen. Zij hadden slechts 
eene algemeene beurs, en 
leefden als eene eenige en 
zelfde familie, zelden arbei
dende, en zonder, eenig loon 
te willen aannemen. EMZA-
BETH BUCHAN overleed in 
1791.. Het getal harer pro
selieten was toenmaals reeds 
zeer verminderd, en waar
schijnlijk bestaat hare sekte 
thans niet meer. 

BÜCHANAN (GEORGE), in 
1506, te Kilkerne, in het 
Graafschap Lenosc, in Schot
land geboren, kwam te Pa
rijs , om de. schoone letteren 
te leeren, doch werd er door 
den ,honger uit verdreven, 
en kwam er later in terug, 
om dezelve te onderwijzen. 
Door een Schotsen Heer, 
zijnen kweekeliag , naar zijn 
vaderland terug gevoerd, 
vertrouwde JACOBUS V. hem 
&<$ opvoeding van zijnen na
tuurlijken zoon toe. Hekel
dichten tegen de Franciska-
nen deden hem van het hof, 
in eenè gestrenge gevangenis 
overgaan, uit welke hij door 
het venster ontsnapte. Van 
Schotland nam hij de wijk 
Waar Engeland, en van daar 
naai* Frankrijk, alwaar hij 
te Bordeaux en te Parijs 
in Latijnsche scholen onder-
wij8 gaf. Hij ging vervol
ge»* in 1547'naar Portugal 
» l e * A.NDREAS GOVJEA , die hem 
aan de Un i versiteit van Coim-
ora eenen post bezorgde. I 

Nadat die geleerde overleden 
was, werd de Schotsche dich-
ter van goddeloosheid be
schuldigd , en in een kloo
ster 'geplaatst, om er zijnen 
Godsdienst te leeren kennen. 
BÜCHANAN , uit die gevange
nis bevrijd, kwam uParijs 
terug en werd bij den Maar
schalk DE BRISSAC , in hoe
danigheid van onderwijzer 
van deszelfs zoon geplaatst. 

f Vijf jaren daarna stak hij 
weder naar Schotland over, 
en werd er met de opvoeding 
van JACOBUS VI. belast. Hy 
beleed openlijk den gewaand-
Hervormden Godsdienst,, 
hoewel hij aan geenen enke
len was toegedaan.: In deze 
onverschilligheid overleed hij 
te Edimburg in 1582. _ Hij 
was een onstuimige, Wilde» 
onafhankelijke geest. &W 
leven was een draaiwind, 
hij hield niet op vanhet ee
ne' land naar het andere te 
loopen, en vond nergenshefc 
geluk. Zijne beste werken 
lijn: 1.° Omschnjvmg der 
Psalmen in Latijnschv ver-

ze» , evenzeer op Wl*f" 
steld, om de schoonheid dei 
taal en der berijming, ais 
om de verscheidenheid dei 
denkbeelden, doch ontze
nuwd door lange volzinnen, 
die nooit de kracht en de na
druk van hetoorspronkeJig 
kunnen overbrengen, f» 
stijl is somtijds ongcJ«fc|. BomBoN,hadwaarschyniijk 

meer oP de s c h o o n h * * ^ 
op de gebreken ^ V " { v e 
ling gelet, toen hy dezelve 
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boven het Aartsbisdom JPo-
rijs verkoos. Dezelve werd 
in de Portugesche gevange
nis vervaardigd. — 2,° Vier 
Treurspelen, MEPPAen AL'\ 
CESTB, volgens EÜRIPIDES, 
vrij goed > wat de taal betreft; 
JÈpBTÉ en de heilige Jo-
AHNES, de Dooper, volgens 
zijn eigen plan, en veel min
der in waarde. De regels 
worden er niet bij in acht 
genomen, en de stijl heeft 
dikwerf meer van bet ge
meenzame des blijspels, dan 
van het deftige des treurspels. 
— 3.° Gedicht op den Be~ 
melkloot, in 5 boeken, wordt 
ofschoon met sommige gebre? 
ken behebt, onder de goede 
leerdichten geplaatst. — 4.° 
Oden, sommige eenen Uo-
RATIUS , t de anderen eeneü 
dichter van den laagsten rang 
waardig: elflettergrepige ge? 
dichten, somtijds kiesch s 
doch dikwerf vuil; sso^elaor 
ze Puntdichten: Hekeldicht 
ten,' waaronder men zijn Fran* 
ciscanus en zijne JFratre's, 
JFrdterrimi onderscheidt, als 
voortbrengselen vol bitter
heid , tegen de Religieuze 
orden en de Cathohjke kerk. 
EMEVIR heeft in 1628 al de 
Dichtwerken van BÜCHANAN 
gezamenlijk uitgegeven. De
ze uitgave in 2é.^o , is zeer 
sierlijk. •• Onder zijne proza? 
ïsche werken telt men voor
namelijk, zijne Geschiedenis 
van Schotland, in 12 boer 
ken, Èdimburg, 1582, in 
fol.; Geneve, 15S3 mLey-
*»» 1643, in -8.y?.; deze 

beide laatste uitgaven wor
den zeer gezocht wijl men 
er de zamenspraken: De ju
re regni apud Scoios in 
vindt, die vol zeer gevaarl$|l 
ke grondbeginsels zijn. Dei* 
ze geschiedenis is in eenen. 
beschaafden en sierlijken stijl 
geschreven, maar somtijds 
met/ volzisunen doormengd, 
die woordelijk- uit TITUS Li-
vius zijn afgeschreven. Zijne 
'aanmerkingen zijn vol platte 
uitdrukkingen, de menigvul
dige aanhalingen vervelend, 
èn de beschrijvingen van zijn ^ 
land al" te wijdloppig. De 
geleerde NICHOLSON heeft in 
zijne Geschiedkundige Bi
bliotheek van Engeland ge
zegd, dat het schijnt, dat 
BüC^NAN een hekelschrift en 
niet eene Geschiedenis heeft 
willen schrijven; dat hij met 
de oudheden van Schotland 
niet bekend i s , enz. De 
weidenkenden laken hem nog 
meer, wijl hij om de konin
gin EMSSABETH tevlejjen,op 
zulk eene geweldige wijze 
tegen MARIA STUART, zijne 
weldoenster is uitgevaren. 
BÜCHANAN bewierookte MA
RIA pp den troon, en laster
de haar, zoodra zjj ongeluk
kig. Was. = Zijn libel: De 
MABIA reginaScotoriim, to-
taque ejus contra regem con-
spiratione deed hem door 
alle partijen- verachten en 
verfoeijen; maar hetgenp, 
wat zijne eerloosheid ten top 
doet stijgen, is het smeden 
van gewaande Brieven, van 
MARIA aan den Graaf BOK**-
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WBt, hetwelk hem wordt toe
geschreven : een even zoo 
verfpejjelijk bedrog, als het
zelve ten volle wederlegd i s , 
wijl noch hij noch iemand, 
T?an welk belang het voorde 
wreede EMZABETH ook ware, 
het wezenlijk bestaan dier 
brieven te doen bevestigen , 
ooit de oorspronkelijke der-
zelve hebben kunnen vertoo-
nen. De verzameling zijner 
werken * biedt stukken aan, 
die niet meer waardig zijn, 
dan het libel, waarover wij 
zoo even gesproken hebben. 
Men kan, om zich hiervan te 
overtuigen, de uitgaven raad
plegen, die te Edimburg in 
1715, 2 dl.n. in M . en te 
Letjden 1725 ï 2 dl.n in4. t 0 

in het licht zijn verschenen. 

BüCHE (iEÏENDBIK MïCHAël,), 
een schoenmaker uit het her
togdom Luxemburg, in 1666 
overleden, was de in steller 
van de orde der broeders 
schoenmakers en kleerma
kers. Dezelve bestaat uit 
handwerkers verzameld om 
Christelijk te leven, gemeen
schappelijk te arbeiden, en 
het overschot hunner nood
zakelijke behoeften, ter on
dersteuning der armen uitte-
deelen. RENTI, eenNorman-
dijnsch edelman, en COQÜE-
BEti, doctor der Sorbonne, 
stelden de regels op, welke 
die godvruchtige broeders, 
*»o lang als hun bestaan 
neeft geduurd, is acht heb
ben genomen. De omwente
ling heeft dat nuttige broe-

derschap vernietigd. —- Zie 
VArtisan Chrétien ou vie 
du bon HENM (De Christe-
Ujhe handwerker of het le
ven van den goeden HEN-
DUIK), door VACHET, Parijs 
1670 en üistoire des ordres 
religiën® (Geschiedenis der 
kloosterorden), door HELYOT 
T. VIII. p . 175. 

BüCHELIÜS ( A R N O L D U S ) , 
een edelman uit de provin
cie Utrecht, begon zijne 
studiën te Utrecht en ver
volgde dezelve te Leijden^ 
alwaar hij van de lessen der 
beide beroemde hoogleeraren, 
HÜGO DoNEMiUS en JUSTÜS 
LIPSÏUS gebruik maakte. 
Daarna bezocht hij deakade-
miën vatiFranknjA, Dmtscfi-
land en Italië, en naden 
doctoralen hoed te hebben 
ontvangen, keerde tornaar 
Zim vaderland terug, alwaA 
hii als • advokaat iungeerde. 
Waar in </h* W g - « g j 
oudsten zoô « .in^en oude* 
dom van 16 jaren vwlorea 
hebbende,, werd hij dien 
stand moede, en legde «ctt 
op een minder moeyelijke 
en aangenamere studie toe. 
Hij besteedde veel tn a a 
de nasporing der oudheden 
van de middeleeuwen, waar 

in de geschiedenis het ge 
brekkiglte i s ; e» j w r d j j 
de kunde der bekwatf»*£,-
lieden ondMStennd,J» 
geschiedenis &#«%&. 
den zoo veel mogelfl* \ . 
lichten. Men heeft ^ h e m 
eene Beschrijf xm v 



B U C. 509 

ir'edt, met eene kaart, den I 
platten grond der stad ü-
trecht voorstellende; eehe 
Verhandeling over het oude 
lesrmr der provincie ïfr 
trecht , door JOANNES DE 
LAET, in zijn werk over de 
Vereenigde Provinciën opge
nomen; eene Beschrijving 

' der bloemen, planten, kruin 
den, enz., door PASOR, den 
zoon gegraveerd; eene Bij
lage tot den Atlas van MER
CATOR, door HONDIUS, Am- ' 
sterdam 1630.. Daarenboven 
vergeleek hij niet de hand
schriften, de Geschiedenis 
van REDA en BEKA, die 
door FURMERIUS zeer mis
handeld was, verrijkte de
zelve met aanmerkingen en 
verklaringen, waardoor eene 
volledige geschiedenis ;van j 
Utrecht,ontstond. Hij over- I 
leed terwijl dit werk ter perse 
was gelegd in 1641 den 15 
Julij. Na zijnen dood lage© 
GWSBERT LAP VAN WAVEREN 
dé laatste hand aan dejze ge
schiedenis, en gaf dezelve 
in 1642, in fol. in het licht. 

. BüCHERiüs. — Zie, Bou-
CHER ( G H I M S ) . 

BUCHIIN. ~ Zie FAGÏÜS. 

BUCHN'ER (AUGUSTUS) , een 
dichter en geleerde, werd in 
1591, te Dresden geboreii. 
Door zijne verdienste ver
wierf hij den post van hoog
leeraar in de dichtkunde en 
Welsprekendheid te WitUm* 
terg* alwaar hij in 1661 o-

verleed. Men heeft van hem; 
Letterkundige Voorschrif
ten ; —• Latijmche Gedich
ten; •— Aanteekeningen op 
verschillende schrijvers ; —-; 
Verzameling van Lijk- en. 
Lofreden; deze werken zijn 
in het Latijn» Volgens de 
verklaring van eenige letter
kundigen,. komt.geen enkel 
nieuw werk, in dien geest, 
meer met den stijl en de 

;' manier van CICERO overeen. 

,. BUCHNER (JOANNES ANDKE-
AS EMAS) y in 1701 te Er-
furt geboren j hoogleeraar 

1 der geneeskunde in die stad 
en te Jïalle, raadplegend 
geneesheer van den koning, 
van Pruissen, en president 
der akademie van natuuron
derzoekers , overleed in 1769. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: 1.° Miscellanea phy-
sico - medico -, mathematica, 
W3l , in 4.to _ 2.°Funda-
menta p&ysio-logia, Halle , 
1746; — 3.° Therap. 1747; 
— 4k° Pathol, Specialis, 
1748; -— 5.° Semiolog. me-
dica,% 1748; — 6.° Histor. 
acad. curios. nat. ibid, 1755. 

BUCHO. —- Zie MÓNTZIMA. 

BÜCHOI/TZER (ABRAHAM)» 
Leeraar der .Protestanten té 
Freistadt, in Silezië, we/d 
in 1529 te Schö'nau, bij 
Wittemberg geboren , en o-
Verleed in de stad, waar hij 
den predikdienst waarüamY 
in 1584. Hij , is , voorname
lijk bekend do'or zijn Isagoge 
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ehroüohgica, M est, opus-
culiint ad annorum- seriem 
in sacrïs BiMiis cotitescen-
damf (tècessii- index chro-
noiogicus a" mundo candito 
ad attmm . &mists.l&&Q. 
Met eerste gedeelte van dit 
kort begrip bevat, de gewig-
tigstë tijdi'ekenkündig© veiv 
handêliögen.r Hetzelve is in 
de schoonste. én - geregeldste 
orde gerangschikt. Nóg heeft 
men vatt hem:; Chronologia 
ab orbe condüo usque ad ecc-
iliitm Istmlitarim inBaïïy-
lónè, Gorlitz 1S84, in fol.; 
een werk, dat minder op, 
prijs wordt gesteld, dan het 
vóórgaande. Hij heeft ook 
&& Jaarboeken:der Consuls, 
ëtt Catalogus tCóttsulum ro~ 
manorum; Epislola Chro-
jnologiés ad DAvmmi -PA-' 
•XÉVM etc. Adiiiónilio ad 
Chronologies studiosos de 
enaêatione dnarutii queBStió-
nmn chronologicarum'annum 
nativitatis et tempus minis-
terii CÏIRÏSTI concernenti-
w)i, in het licht gegeven. 

Btrenoz (PETRUS JOZEF) , 
te Metz, den 27 Februari) 
1731 geboren, beoefende in 
den beginne dé regtsgeléerd-
heid, en werd te Pont-a-
Möusson in 1750, als advo
caat toegelaten. Daar zijn 
sriiaak^ voor de natuurlijke 
"istprie hém tot dé beoefe
ning der geneeskunde had 
nieafegesleept, zoo werd hjj 
m lt§& t e j$ancy t o t ^ o c . 
tor bevorderd, t o t gewoon 
geneesheer van ^rminhKv&, 

koningvanPolen, benoemd, 
, eit bleef in 'Frankrijk, al-
i waar hij zich met zijne tal. 
rijke compilatiën bezig hield, 
die gedurende eenige jaten 
in Frankrijk veel van hem 

: hebben doen spreken, zon
der heni. echter beroemd te 
maken. Hij gaf zoowel o ver 
de geneeskunde als over de 
natuurlijke historie, eenezoo 
grpóte menigte werken in 
het licht, dat de verzameling 
meer dan 300 boekdeelen 
zoude uitmaken, waaronder 
95 in fol., 'de meeste in 8.yo 

• en eenige in 12.v° waren. 
Men kan ligtelijk over deze 
in den haast .vervaardigde 
voortbrengselen oordeelen, 
daar hebleven van een mensch 
naauwelijks toereikende zou
de zijn*, om dezelve behoor
lijk te lezen. Onder deze 
werken moet men vooral op-
nierken: l.0Me$cMedenis der 
Planten wan: "Lotharingen, 
in 13 dl." De 10 eerste kwa
men in 1762 te Nanoy in 
8.v° in het licht, en de drie 
laatste, te Parijs in 1 2 3 
— 2.° Tournefortius Lot/ia-
'ringie&i-^r 3*°W'ttllériw Lo-
tharingits. — 4.° Oorspron* 
kelijke geneeskunde ; dit is 
eene Verzameling van voor
schriften , of eenige waarne
mingen , uit de papieren van 
zijnen schóon-va,der, doctor 
MARGÜET, een geneesheer te 
Nancy, ontleend. — 5.0-"*-
tt/mrlijke- historie mnFf^nli" 
rijk, 14dl .n in 8.vo Daar
na gaf hij eene JSaMurlijke 
historie hanhetplantenn^k, 
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in twee formaten in het licht, 
Parijs, 1772, en volgende; 
jaren, in 25 dl;n in fol., en 
een veel grooter aantal in 
8,vo JVÏen Vindt er meer dan 
twaalf honderd platen in , 
onder welke die van AMBOI-
NE DE EÜMPHIÜS waren,. 
welke hij, gekocht had, en 
sommige, welke hij naar het 
leven, in verschillende tui
nen , onder andere te Tria4. 
non .naar het leven getee-
kend had. Deze laatste wer* 
den in het licht gegeven > 
onder den titel van tuinvaé. 
Eden, het aardsch paradijs 
vernieuwd in den tuin dei-
koningin, te Trianon, 1783 
tot -1785.-, 2 dl.n ia fol. met 
200 gekleurde platen. Zijne 
onnoemelijke ; Compilatiën , . 
verrijkten hem.n.iet, „hoewel 
volgens zijne eigene bekent-
ten is , zijne werken henvr 
sedert 1758, tot op het ein
de zijner dagen 220,090 fr»».*-
ken gekost hebben. Hij werd 
zeer tot behoefte gebragt, 
en' de omwentelirrg dompelde 
hem geheel en al in de ar
moede. Nadat zijne vrouw 
overleden was, vond hij in 
zijne oude dagen eene schuil
plaats bij eene zijner vrien
dinnen ,: die niet hem in 
den echt; trad, en aldus zijn 
bestaan .verzekerde. Hij o* 
verleed den 30 Jahuarij 1S07Ï 
BUCHOZ bezat eene meer dan 
gewone eigenliefde; hij noem
de zijn . vaderland eerloos , 
wijl het ALDROVJJSDUS boven 
hein verkoos. Men vindt 
V*H» hem eene levensschets, 

'in."ieRevue, den Moniteur, 
en het Magasin encyclopè-
dique, door den Heer D E -

!LEUZE. .,'•••-

BüCKINCK o f BüCKING ( A R < -
NOLDÜS) , dè eerste kunste
naar, welke landkaarten, in 
het koper graveerde en druk-

'te. Hij 'bragt deze kunst tot 
i eenen hoogen graad van vol
maaktheid. SWEYNHEYM , die 
het geheim der Boekdruk
kunst had leeren kennen, 
wilde onder andere ookeene 
uitgav.e van PTOÜEMEUS leve
ren. Voor de ïn de kostba
re handschriften van denzel-
vén bevatte kaarten was de 
houtsnede te onvolmaakt. 
SwBYNHETivi kwam dus op het 
denkbeeld, om dezelve in* 
koper te graveren, en ver
bond zich te dien einde met 

IIBDCKINCS. o.- De eerste stierf 
gedurende d<er uitvoering; 
BUOKINCK verbeterde eh vol
tooide dezelve. De eerste 
uitgave van PTOMMEÜS raet 
kaarten (want de uitgave van 
1468 heeft zeker een valsch 
jaarmerk), kwam eindelijk 
te Rome, in 1473, in fol. in 
het licht, en eindigt met hét 
volgendeonderschrift: CLAU-
uil PTOLEMAEI Aleooandri-
ni pliilosopM geographiam 
Aniroimvs BueKiscK e Ger± 
mania Rome& tabulis aeneis 
in picturis formatam impres* 
sït. Sempiterno ingenii ar* 
tificiiqne monumento etc. 
Dezelfde kaarten zijn pok 
bij eenigfe volgende tèomeïn-
sche drukken van den JPTO-
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iEMEüs gevoegd. 
' , - . ) • 

BuCKINGHAM (GEORGE DE 
VILWERS, Hertog van), uit 
eene oude familie van Nor-
mandpëoorspronkelijk, waar
uit een van dien naam in 
1066, met den hertog W I L 
LEM, naar Engeland over
s tak, werd in 1592 ie Lon
den geboren. Onder dé Hee-
ren van zijnen tijd, Was hij 
de fraaist gevormde, de ijdel
ste, de hoffelijkste en de 
prachtigste. Door zijne be
valligheden en talenten, won 
hij de vriendschap der ko
ningen van Engeland. JA-
COBUS I , zond hem naar Span
je, om het huwelijk der In
fante met den prinsvan Wal
lis te onderhandelen; maar , 
van eenen hartstogt verdacht 
voor de hertogin van OLÏVA-
BÈS , de vrouw van den eer
sten staats-minister, zoo zag 
hij zich verpligt, om te ver
trekken, zonder zich van zij
nen last te kunnen kwijten. 
Hij wreekte er zich over door 
den oorlog aan Spanje te doen 
Verklaren. In 1625, in Frank-
rijk gekomen zijnde, om de 
prinses HENRIETTA , die hij 
voor KAREL L verkregen had, 
naar Engeland te brengen, 
en vruchteloos beproefd heb
bende, om aan ANNA van 
Oostenrijk liefde inteboeze-
ttien, zoo deed hij ook aan 
Frankrijk den oorlog verkla-
*e»> even gelijk hij aan 
Spanje had gedaan. JACO-
BÜS I. ïu hetzelfde jaar ge- , 
storven zijnde, zoo behield .« 

jwj denzelfden invloed op 
hoogstdeszelfs zoon. De va
der had op zijn hoofd, de 
eerposten en waardigheden 
gestapeld. Bidder van den 
kousenband in 1616, graaf 
en markgraaf van Bucking-
fwm, gröot-zegelbewaarder, 
groot-schatmeester, admiraal 
van Engeland, Schotland en 
Ierland, had hij de geheele 
Engelsche zeemagt te zijner 
beschikking. In 1627', kwam 
hij la Rochel Ie bijspringen, 
dat door BICHEUEU met eene 
vloot van 100 transporfsche-. 
pen belegerd werd. i Na zij
ne landing op het eiland Rhé, 
door THOIRAS geslagen, en 
door SoaofflBMRG gedwongen, 
om het beleg van het fort 
Sainl-Martin optebreken, na 
de helft zijner troepen ver
loren te hebben, zag hij zich 
verpligt zich weder intesche-

lPen. In het volgende jaar 
zond hij eene andere vloot 
derwaarts, en kwam ander
maal terug zonder iets onder
nomen te hebben. Men heeft • 
zijne werkeloosheid toege
schreven aan eenen brief, 
welken de kardinaal van Bi-
CHEiiiEU, zegt men,.' de ko* 

i.ningin bewoog aan hem te 
schrijven. Deze door de 
Engèlschen gehate en door 
de Franschen verachtte mi
nister werd in hetzelfde 
jaar 1628, door eenen « -
keren FEI-TON , dien hjj re
den tot ontevredenheid n a t t 

gegeven, vermoord. 

BüCKINGÏUItt (GEORGE W 
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VIIAIERS , Hertog van), te 
Londen in 1627 geboren, 
.overleed in 1687', na, afge
zant in Frankrijk te zijn ge
weest. Onder zijne werken 
onderscheidt men zijn Blij
spel , de Repetitie genaamd. 
In hetzelve stelt hij de treur-
speldichters van zijnen tijd, 
en voornamelijk DRYDEN, die 
hem geen antwoord schuldig 
bleef, in een belagchelijk 
licht. Men vindt hetzelve 
in de verzameling zijner wer-
Jken, Londen > 1715, 2 dl*" 
in 8,Y° 

BUCKINGHAM.—Zie SilEF-
FIEIiD (JoANNEg). 

BUCKLER (JOANNES), onder 
den naam van SCHINDERHAN-
NES, de aanvoerder eener be
ruchte rooverbende , die op 
het einde der' vorige eeuw , 
laan de beide oevers des Rijns 
hare wandaden pleegde. "Van 
aarme ouders geboren, kwam 
hij in den dienst van eenen vil
der , dien hij , na hem eeni-
ge huiden ontstolen te heb
hen, verliet, hij werd echter 
opgespoord en tot 25 stok* 
slagen veroordeeld. Deze 
openlijk aan hem uitgeoefen
de straf, besliste, volgens 
.zijne eigene verklaring, over 
het lot van zijn toekomstig 
leven* Zonder te weten, wat 
hij - nu zoude aanvangen, 
zwierf hij met eenige land-
loopers rond, en stal scha
pen. Hij werd andermaal 
gevat, ontsnapte s en begaf 

V. DEEL. H I 

zich tot FiKK'den roodbaard* 
den aanvoerder eener roover
bende. SCHINDERHANNES ge- ' 
raakte weder in hechtenis, 
doch vond ook weder gele
genheid, om op nieuw te 
ontsnappen. Nu besloot hij •, 
enkel straatdieverij uit te 
oefenen, en vormde te dien 
einde eene groote bende." 
Weldra verspreidde zich de 
verschrikking door het ge-
heele gewest. Vervolgingen 
der politie dreven hem naar 
den regter oever des Rijns, 
alwaar hij met eene zekere 
JUUI/TJE BiiASius in den echt 
trad. Een lied, dat hij op 
haar dichtte, werd toenmaals 
op alle markten en dorps-
kermissen dier gewesten ge
speeld . en gezongen. Om
trent "dezen tijd nam deroo-
verij eene andere wending. 
Men brak bij nacht in de 
huizen, en de bende oefen
de hare euveldaden zoo open
lijk uit, dat de voorname
lijk door hem beangstigde 
Joden, gezantschappen aan 
SCHINDERIIANNES zonden, om 
een verdrag met hem te slui
ten. Eindelijk werd na een 
zorgvuldig onderzoek van het 
geheele gewest SCHÏNDER-
HANNES ontdekt, gevat en 
naar Frankfort gevoerd. Hij " 
bekende dadelijk zijnen wa
ren naam en het grootste ge
deelte zijnermisdaden. Daar
op werd hij met zijne mak
kers aan het speciale geregts-
hof van Mentz overgeleverd. 
Hier legde hij in het alge» 
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meen vele openhartigheid aan 
den dag, Want hij verbeeld
de zich, dat, wijl hij nooit 
eenen moord had gepleegd , 
hij niet ten dood icon ver
oordeeld worden. Maar hij 
had zich niet met alle be
palingen der wet bekendge
maakt. Met 19 zijner deel-
genooten werd hij ten dood 
veroordeeld, welk vonnis , 
'ofschoon BÜCKXER nog steeds 
op genade hoopte, en zeer 
gelaten was, den 21 Novem
ber 1803, door de guillotine 
aan hen voltrokken werd. 

BüCQÜET (JoANNES B A P T I S -
TA) J een kundig geneesheer 
te Parifs, den 25 Januarij 
I780, in den ouderdom van 
33 jaren, overleden. Men 
heeft van hem: 1.° Intro-
duetion, a Vétude des corps 
naturels, tirés du regne vè-
gétal {Inleiding tot de be
oefening der natuurlijke'lig-
chamen, uit liet plantenr ijk 
ontleend}, 1773, 2 dl." in 
12.w, een zeer goed werk« 
— 2.° Dissertation sur Vas-
phyxie et sur la maniere 
de préparer Vopium (Ver-
handeling over de plolselij-
he berooving van gevoel en 
beweging, en over de wijze, 
om het heulsap of de opium 
toetebereiden), in de Me-
Mioriën der akademie van we
tenschappen, waarvan hij lid 
was, Eene al te sterke oe
fening verkortte jsijne dagen. 

BüCQUOÏ (JOANNES AlBEK-
TÜS »'ARCXUMBAJJI> , graaf 

van), ook onder den naam 
van Abt van Jiucmor be
kend , werd in 1650 in Cham
pagne geboren, en was pas 
Vier jaren oud j toen zijne 
ouders hem als wees achter
lieten. Ofschoon hem bloed-
verwan ten overbleven, stel
den deze toch weinig belang 
in hem, en zijne opvoeding 
werd zeer verwaarloosd. Hij 
maakte echter eenige studi
ën , en ging vervolgens on
der dienst. Het schijnt, dat 
hij aan een noodlottig toeval 
werd blootgesteld, waaraan 
hij enkel door een buitenge
woon geluk ontsnapte. Dit 
boezemde hem eenen afkeer 
tegen de wereld in, en hij 
deed de gelofte van dezelve 
te verlaten. Hij begaf zich 
naar la Trappe. tlitsporig 
in al zijne besluiten, dreei 
hij de gestrengheid zijner 
boetvaardigheid zoo ver, dat 
zijne gezondheid'er door on
dermijnd werd, de Abt DE 
RAKCE zag zich verphgt, hem 
terug te zenden. In dei we
reld teruggekeerd, werd mj 
Weldra op nieuw dopr zijne 
onrustige inborst gekweld; 
hij werd een bedelaar; hield 
vervolgens, zijnen naam en 
zijne geboorte verborgen hou
dende, eene kostelooze school 

voor de armen. Door eenen 
ouden makker erkend , ver
liet hij zijne school, en kwam 
zich in eene der voorsteden 
van Parijs verbergen. V** 
nam hij den titel van Abt 
en het geestelijk f vvaad 
aan, en lavam hef hem m 
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den geest eene nieuwe orde 
te stichten. Dit denkbeeld 
hield hem niet lang bezig. 
Op dit ontwerp volgde een 
ander, dat geheel met het
zelve streed: namelijk dat 
van weder in dienst te tre
den en zelfs een regimenit 
te ligten. In dien tusschen-
tijd werd hij , om eenige on-
voorzigtige uitdrukkingen} 
en uitvaringen tegen het gou
vernement , aangehouden en 
in Fort-l'Èvêque opgesloten. 
Hij vond het middel, om van, 
daar te ontkomen, maar in 
1707, terwijl hij beproefde, 
om uit het rijk te ontsnap
pen, werd hij in de Bastil-
le opgesloten, waaruit het 
hem in 1709 andermaal ge
lukte zich te bevrijden. Hij 
begaf zich naar Éolland, ver
volgens naar Hanover, al
waar GEORGE I . hem eene 
jaarwedde gaf. Hij bleef in 
die stad wonen, alwaar hij 
den 14 November 1740 plot-
selijk overleed , hetgene hij 
bezat aan de Catholijke kerk 
van Hanover nalatende. In 
zijne laatste jaren, was hij 
in eene soort van menschen-
haat vervallen, liet zijnen 
baard groei] en, geen e zorg 
voor zijnen persoon nemende, 
en zich in alles als een krank
zinnig niensch gedragende. 
Hij heeft veel en over ver
scheidene onderwerpen, zoo' 
in onrijm als dichtmaat ge
schreven. Zijne voornaamste 
•werken zijn: 1.° Evénemens 
fes plus rares, ou l'Histoire 

• ' H 

du steur Albe, Comte de 
BUCQVOY etc. {Allerzeld-
zaaamste gebeurtenissen, of 
Geschiedenis van den Heer 
Abt, Graaf van BtrcavoT 
enz.), 1719. — 2.° Let-. 
tres sur Vanlorité {Brie
ven over het gezag). — 3.° 
Pensees sur Vexistence de 
Dieu {Denkbeelden over het 
bestaan van God).— 4.°/Je 
Dieu, de la vraie et de la 
fausse religion {Over God, 
den waren en valsclien Gods-, 
dienst) in verzen, Hanover, 
1731 , in 8.vo _ 5.° lAnti-
dote a Vejfroi de la mort 
(^Tegengift tegen de ver~ 
schrikking des doods). — 6.° 
Prèparatifs a l'antidote è 
Veffroi de la mort {Toejte-
reidselen tot het tegengift 
tegen de verschrikking des 
doods) , in het Hoogduitsch. 
vertaald, 1734, in 4.» -
7." Véritable esprit de la 
belle gloire {Jfare geest 
van den schoonen roem), me
de in het Hoogduitsch ver
taald. —• 8.° Essai de mè-
ditalian sur la mort et sur 
la gloire {Proeve van over
weging over den dood en den 
roem) 1736. — 9.° Laforce 
d'esprit, ou la belle mort 
etc. {De kracht des, geestes 
of de scïioone dood&nz), Isa* 
neborg, 1714, in S.vo Wat 
er ook van deze verschillen
de voortbrengselen wezen mo
ge , men kan niet ontken
nen , dat dezelve geest, en 
zelfs schranderheid vooron
derstellen , een bewijs, dat 

h 2 
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die hoedanigheden zich'kun
nen vereenigen met een ei
genzinnig gedrag, en gebrek 
aan gezond verstand. 

BÜCÏ (SIMON DE) is de eer
ste geweest, die bij bevel 
van PHIIIPPÜS van Valois, 
in 1344 den titel van eersten 
president van het parlement 
van Parijs droeg. Men maak<-
te van zijnen dienst gebruik 
hij het verdrag van Brètigny, 
en hij overleed in 136Sé 

BUDA, broeder van A.TM-
IJA., deelde, zegt men, de 
regering met zijnen broeder, 
en bestuurde Hhtigaryè', ter
wijl de Geesel Gods (zieAï1-
TILA) Europa verwoestte. 
Hij bouwde de stad Bude, 
de hoofdstad des rijks. Dé 
Hongaarsche Jaarboeken zijn 
niet zeer naauwkeurig in 
heigene, wat zij ten opzigte 
van dat tijdvak der geschie* 
denis des lands verhalen. 

BüDDiEUS (JóANNES F R A N -
CISC0S), in 1667j te Anclam 
in Pommeren geboren, was 
Hoogleeraar in het Grieksch 
en Latijn te Cobiirg, der 
zede- en staatkunde te Hal-
ie', en eindelijk der godge
leerdheid te Je'na , alwaar hij 
in 1705 overleed. Men heeft 
van hem: I.°Elemenla phi-
loiophios practicee, instru
mentalis et theoretica, 3 
dl." in 8.vo. dat de meeste 
Hoogleeraren der Protes-
tansche Universiteiten van 
tfuittcManti, gedurende ee-

nigen tijd tot tekst hunner 
lessen hebben genomen.— 
2-° Eene Théologie, door de 
Lutheranen zeer op prijs ge
steld , 2 dl.n in 4.» — 3<° 
Het groote Hoogduitsche Ge* 
schiedkundige Woordenboek, 
verscheidene malen te Leip~ 
zig en Bazel gedrukt, 2 dl.n 

iö fol. — 4«° Verhandeling 
over de qodverzahing enftet 
hijgeloof, 1717, in 8,vo— 
5-° Verscheidene werken Over 
de heilige Schrift, te weten: 
Miscellanea sacra, 3 dl.n in 
4.to; Historia ecclesiasiica 
Veteris Testamenli, Halle., 
1720, 2 dl." in 4.t° Deze 
geschiedenis is vrij wel ge
schreven en wordt zeer ge
zocht. — eSDissertatio de 
ÏJVDOVICO VI. imperatore, 
Jena, 1689, in 4.«, belang
rijk en geleerd. — 7- be-
lectorum juris natura et 
qentium disseriatió., üaUe, 
1717. Het doel des schrij
vers is', om de resten van 
het Oostenrijksche huis, op 
de kroon van Spanje tegen 
het testament van KAREI. «• 
te handhaven. In 1719 gai 
men onder zijnen naam w 
het licht Ecclesia romana 
crm Rutlienica irreconctM' 
hilisi maar de^e dweepacn-
tige verhandeling, M van 
eenen Aartsbisschop van J\o-
vogorod, die in zyne we» 
het Lutheranismus was toe 
gedaan, en die de vereeni 
| ing wilde dwarsboomen 

welke de Czar P«*« »«J. maalstxisschen de beide ker 
ken scheen te wenscnen. 
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BüDBJEUS (AUGUSTINüs) , 
een geneesheer des konings 
van Pruissen, en raadsheer 
van het hof, hóogleeraar der 
ontleedkunde, te Herlyn, 
en lid der Akademie dier 
stad, overleed in 1753, na 
verscheidene Verhandelingen 
in de Miscellanea Beroli-
neüsia te hebben geleverd. 

Buné ( W I Ü E M ) , werd te 
Parijs in 1467 geboren, en 
was de zoon van eenen se
cretaris des konings. Zijne 
jeugd was zoo verstrooid, 
dat het niet mogelijk was, 
hem zijne studiën te laten. 
volbrengen. De lust voor de 
letteren, ontstond bij hem 
eerst, toen het vuur der eer
ste jaren eenigzins begon te 
verdooven.* Hij begon laat, 

'maar snel waren zijne vor
deringen. De Grieksche en 
Latijnsche talen, werden 
hem even zoo gemeenzaam 
als zijne moedertaal. Hij 
werd weldra de godspraak 
der geleerden. Zijne Ver
handeling de Asse, waarvan 
de eerste uitgave , Parijs , 
1514, zeer zeldzaam, en de 
tweede door DE ALDES , in 
1522 geleverd i s , waarin 
diepe kennis in de duister
ste oudheden doorstraalt, ver-
Schafte vele bewonderaars en 
afgunstigen. ERASMUS noem
de hem van dat tijdstip af 
het toonder van Franhryk. 
BUDÉ is de eerste Fransche 
geleerde geweest, die met een 
goed gevolg over dat moei-

H 

jelijke onderwerp heeft ge
schreven. De Heeren PANC-
TON en ROME DE Ï.'1'I.B heb
ben vervolgens dezelfde loop
baan ingeslagen, met een 
gevolg, dat zij grootendeels 
aan de eerste voetstappen, 
van BÜDÊ hebben te danken 
gehad. FRANCISCUS L er
kende zijne verdiensten; ver
eerde hem met zi}nè gemeen
zaamheid , s telde nem tot 
rekwestmeester aan, ver
trouwde hem zijne Biblio
theek toe, en benoemde hein 
tot afgezant bij LEO X. Het 
Was op zijne aansporing, en 
op die van DU BELLAY , dat 
die vorst het koninklijk, Col-
legie stichtte. BUDÉ over
leed in 1540, na te hebben 
bevolen, dat men hem zon
der pracht zoude begraven. 
Deze eenvoudigheid zijner 
lijkplegtigheden bragt zjijn 
geloof eenigzins in verden
king ; men schreef dezelve 
aan minachting der kerkelij
ke plegtigheden toe, welke 
de nieuwgezinden afkeur
den; maar het is billijker 
den beweeggrond derzelve, 
in een gevoel van Christe-
lijken ootmoed te zoeken. 
Met zijne letterkundige ver
diensten vereenigde deze ge
leefde , de hoedanigheden 
van Christen, burger en 
vriend, De vrouw van BUDÉ 
was hem in zijne studiën 
behulpzaam, zij zocht hem 
de teksten, plaatsen en boe
ken op, zonder daarom hare 
huisselijke zaken te verzui* 

h 3 
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men. BtroÉ, eens in zijne 
studeerkamer zijnde, werd 
gewaarschouwd, dat het huis 
in brand stond; Zeg dat aan 
mijne vrouw, antwoordde hij 
koeltjes, gij weet wel, dat 
ik mij niet het huishouden 
niet bemoei.... JACORUS BE 
JSAINTE-MARTHE heeft zijne 
lijkrede uitgesproken, en 
LODEWIJK XE ROY zijn leven 
'beschreven. • Zijne* werken 
Werden in 1557, te Bazel 
gezamenlijk in 4 dl." in fol. 
met eene wijdloopige voor
rede van CEUOS SECONDUS 
CURIO uitgegeven. Deze ver
zameling bevat de Vertaling 
(in het Fransch) van sommi
ge verhandelingen Van PiU-
TARCHÜS , Aanmerkingen op 
de Vandekten, Comnientari-
ën op de Gfrieksche taal, af
zonderlijk gedrukt, Parijs, 
1548, in fol., eeneFer^rm-
deling over de opvoeding 
van eenen vorst, aan FRAN-
CISCUS I. opgedragen, en an
dere geschriften. JDe Stjjl 
derzeïve is hard en onge-
Jkuischt. Het schijnt dat de 
schrijver de meest ongewo
ne uitdrukkingen der Latijn-
sche taal heeft verzameld, 
ten einde zich onverstaan
baar te maken; het ontbreekt 
hem echter niet aan kracht 
en nadruk. Zijne grondbe
ginselen in de Verhandeling 
over de opvoeding van eenen 
vorst verspreid, zijn vrij al
gemeen ; » maar het is al-
*JJd veel, zegt de schrijver 
«er Troit Sièeles , zich'aan 
diegene weten te verbinden , 

B U E. 

welke door iedereen erkend 
worden, en den lust te be
teugelen , om er nieuwe te 
wagen, waarvan somtijds het 
eerste uitwerksel i s , om door 
stoutheid te verbazen, en 
het tweede om door dwaling 
te misleiden.',' 

BUDOWEZ of liever VON 
BÜBOWA (WENCESLAUS). De 
sekte, waarvan hij het hoofd 
werd, was iieievUtraquis-
ten, Protestantsche Bohe» 
mers, die in de 17fi eeuw de 
Communie onder beide ge
daanten ontvingen. WENCES-
LAIJS VON BÜDOWA had over de 
gebeurtenissen, die zijne par
tij betroffen, dagelijksche aan-

- teekeningen gehouden, en 
het handschrift van ditLatijn-
sche dagverhaal, wordt in 
de handvesten van Praag be
waard. DOBNEB heeft een 
belangrijk uittreksel van het
zelve geleverd [Diarium ano
nymi) voorkomende in de 
Monum. histor. Bohemiw, 
Praag, 1768.2.?dl..blz. 301. 

BUEIL (JOANNES nu), raajs* 
heer en kamerheer van den 
koning van Frankrijk, en 
den'hertog Anjou, meester 
der Fransche boogschutters, 
was Heer van Montresor 
en van verscheidene ande
re plaatsen, en stamde van 
eene oude en adellijke fami
lie af. Hij onderscheidde 
zich door zijne dapperheid, 
en werd in 1415, w d e n 

slag van Azinconrt gedood. 
JOAN.NES DE BvBth, * 0 n Z 0 0 n » 
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admiraal van Frankrijk, en 
graaf van Saneer re, werd 
de geesel der Engelschen 
genoemd. Bij de eerste be
vordering van 1 Augustus 
1469, benoemde LODEWIJK 
X I . JoANNES DE BüEIIi to t 
ridder zijner orde van den 
heiligen MICHAÖL. ~ Ver
scheidene personen van den
zelfden naam en uit hetzelf» 
de huis, onderscheidden zich 
door hunne groote daden in 
de legers onder de regerinr 
gen . van FRANCISCUS I . , 
HENDRIK II. , FRANCISCUS IL , 
KAREL IX. , HENDRIK Hl . 
en HENDRIK IV. Krachtens 
het Concordaat werd FRAN
CISCUS DEBUEIL, door FRAN
CISCUS I . , tot Aartsbisschop 
van Bourges benoemd, en 
bestuurde zijn diocees , waar
in hij het voorbeeld zijner 
geestelijkheid en de vader-
der armen was, met wijs
heid en beleid. Hij over
leed te Parijs den 25 Maart 
4525 , én zijn lijk werd naar 
Bourges gevoerd en aldaar 
in zijne kerk begraven. 

BuÉMiius. — Zie BUIL. 

BüFFARD ( G A B R I E L K A R E L ) , 
een beroemd leeraar in het 
geestelijke regt, Kanonik 
van Bayeux, werd in 1683 
te Fresne bij Condé - sur -
Noiveau geboren. Na gedu
rende eenige jaren aan de 
Universiteit van Caen de 
(ïodgeleerdheid te hebben 
onderwezen, was hij , om 

H 

zijne met de bulle Unigeni-
tus strijdige gevoelens, ver-
pligt zijnen leerstoel te ver
laten. Hij begaf zich naar 
Parijs, alwaar hij den 7 
December '1763 overleed. 
Men heeft van hem: 1.° 
Üéfense de la fameuse dé-
clarationpar leclergê (Ver
dediging der beruchte ver
klaring der geestelijkheid), 
in het Latijn vertaald van. 
BOSSUET , 1736, in 4 > — 
2.° Mssai d'une dissertalion 
oü l'on fait voir Vulilitè 
des nouveaux . formulaires 
{Proeve eener verhandeling, 
waarin het nut der nieuwe 
formulieren wordt aange
toond), 1738, in 4."> Hij 
bezat het vertrouwen van den. 
Heer DE LOREAINE , zijnen 
bisschop. 

BUFFET ( MARGARETHA ) , 
eene Parijsche Dame, heeft 
zich eenen naam gemaakt, 
door hare Eloges des illus-
tres savantes {Lofreden der 
beroemde geleerde vrouwen) , 
zoowel oude als nieuwere, 
en door Observations sur fa 
langue Frangaise {Aanmer
kingen op de Fransche taal)» 
Haar beroep was, om aan 
personen van hare sekse 
het wel spreken en naauw-
kearig schrijven te leer en. 

BUFFIER (CLAUDIUS), in 
1661 in Polen van Fransche 
ouders geboren, werd in 
1679 Jesuit. Na eene reis 
naar. Rome gedaan te heb-
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ben, vestigde hij zich in 
de hoofdstad van frankrijk. 
Hij overleed te Parijs, in 
1737 in het Collegie zijner 
maatschappij'. Men hééft van 
hem een groot aantal wer
ken. De voornaamste der-
zelve zijn verzameld in zijne 
Cours des sciences par des 

principes nouveaux et sim
ples y pour farmer Ie. lan-
gage, Vesprit et Ie cosur 
{Cursus der wetenschappen 
volgens nieuwe en eenvou
dige grondbeginselen , om 
de taal, den geest en het 
hart te vormen), 1732, in 
fol. Deze verzameling be
vat zijne Uransche Spraak
kunst, volgens een nieuw 
plan, welke die van RES-
TAUT env WAIXLY , die veel 
aan hem te danken hebben, 
hebben doen vergeten; zijne 
tuijsgeerige én beoefenende 
Verhandeling der welspre
kendheid, evenzeer met bo-
vennatuurkundige redenerin
gen als voorschriften door-
zaaid; zijn Vertoog óver de 
dichtkunde, eentoonig, koel, 
kwijnend, en dat een der 
bewijzen i s , dat men over 
de dichtkunde kan redene
nen , ' zonder door het dicht-
fuur bezield te zijn'% zijne 
Grondbeginselen der boven
natuurhinde, zijn Onder
zoek der vooroordeelen van 
•DATLE , zijne. Verhandeling 
over de burgerlijke maat-
*cnm>ij, zijne Verklaring 
oer bewijzen van den Gods
dienst, e n a n ( j e r e geschrif
ten, met veelal oordeelkun

dige aanmerkingen door-
meiigd. De Encyclopedisten 
hebben van deze Cours des 
sciences, etc. verscheidene 
artikels ontleend, zonder 
zich te verwaardigen den 
naam des schrijvers te noe
men. Nog heeft men van 
dezen Jesuit: 1.° Histöire 
dei Vorigine du royuume de 
Sicile et de Naples (Geschie
denis Dan den oorsprong van 
hel koningrijk Sicilië en 
Napels), in 12.™, een werk, 
waarvan men zich bij gebrek 
van beter bedient. — 2.° 
Pratitjfue de la mémoire ar-
tificielle, pour apprendre 
la chronologie et Vhistöire 
nniverselle {Kunstmatige oe
fening des geheugens, om 
de tijdreken/itmde en alge-
meene geschiedenis te lee-
ren), 2 dl." in I2.m0, een 
werk, waarin het onderwerp, 
niet zeer doorgrond wordt, 
en dat bijna buiten gebruik 
is. De schrijver heelt de 
voornaamste gebeurtenissen, 
en de namen der groote vors
ten beknoptelijk in kunst
matige verzen gebragt. tA-
ne leerwijze, die enkel bij
val heeft gevonden , bij on
derwijzers , die met den gang 
en de ontwikkeling der ver
standelijke vermogens weinig 
bekend zijn; dezelve is wer
kelijk enkel geschikt, om 
de jeugd afteschrikken, die 
in plaats van de bevallighe
den der geschiedenis, enw* 
eene wartaal van onhef»™1' 
de verzen ontdekt, die wei-• 
moeijelijker, om te begnj-
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pen en te onthouden zijn, 
dan de geschiedenis zelve. 
» In het algemeen," zegt 
een schrijver, die in het vak 
van onderwijs kunde met on
dervinding paarde, » in het 
algemeen zijn de kunstma
tige verzen , een slecht mid
del om te leeren; men moet 
hetzelve op zijn hoogst in 
het onderwijs der talen aan
wenden. Daar het woord, 
het geslacht, de regering 
enz. het geheele onderwerp 
der les uitmaken, zoo kan 
dezelve geheel in een vers 
bevat zijn. Daarenboven ver
liest er deze wetenschap, 
als van alle natuurlijke re
gels ontbloot j veranderlijk, 
willekeurig, en enkel van 
de .eigenzinnigheid des ge-
bruiks afhangende; dor en 
droog op zich zelve, en e-

. venzeer van alle hulpmidde
len der verbeeldingskracht, 
als van die des oordeels ver-
Stoken , verliest zij, zeggen 
wij, er niets bij', om in 
slechte verzen voorgedragen 
te worden, waarvan de be
kende maat dient, omeene 
menigte van regels, zonder 
zamenhang en zonder ver
band in het geheugen te 
prenten. Anders is het ech
ter gesteld met de aardrijks-
en geschiedkunde, en andere 
wetenschappen, welke men 
aan on dankbare, geraam telij. 
ke, nutteloos en onredelijk 
ïuoeijelijke, en de jeugd ge
heel en al ontmoedigende 
leerwijzen heeft willen on

derwerpend" Men moet ech
ter toestemmen, dat er in 
alle wetenschappen * zekere 
optellingen en naamlijsten 
bestaan, welker naauwkeu
rige herinnering, en gere
gelde opnoeming de kunst
matige verzen zeer kunnen 
verligten. — ,3.Q Qéographie 
universelle (Algemeene aard
rijkskunde), in 12.mo, niet 
dergelijke verzen, en on-
naauwkeurige kaarten. Men 
heeft er eehe geheel herzie
ne , en na den tegenwoordi-
gen aardrijks-. en staatkun
digen toestand des aardbols 
ingerigte uitgave van gele
verd , Luik 1786, met nieu
we kaarten —•>• 4.° Iritroduc-
tioti d, Vhistoire des mai-
sons Souverainés de TEti-
rope {Inleiding lot de ge
schiedenis der Vorstelijke 
huizen van Europa), Parijs 
17J7, 3 dl.n in 12.mo; een 
werk, dat niet zeer naauw-
keurig is. Nog heeft men 
van hem eenige Gedichten: 
de Inneming van Bergen, 
de Verwoesting van den JPar-
nassus, de Honigèifè'n, enz. 
De stijl van BUFJFIER , zoowel 
in zijne gedichten als in zijne 
proza, is meer ongedwongen 
dan gekuischt. Hij was een 
werk- en zeer deugdzaam man. 

JBÜPPON (GEÖRGE LODEVVIJK 
LE CLERC Graaf van), opzig-
ter van den tuin en het ka
binet van Natuurlijke histo
rie vanden koning van Frank
rijk ^ werd den 7 September 
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1707 te Montbard in Bour-
gondi'ê geboren, en was de 
zoon van eenen Raadsheer 
bij het parlement van Dijon. 
Onder de leiding van den 
beroemden RÉAUMUR trad hij 
de wereld in , en werd op 
eene krachtdadige wijze be
schermd door Mevrouw DE 
PoMfADOUR. Na verscheide
ne verhandelingen over ver-
schillendepnderwerpen, maar 
voornamelijk over de Natuur
kunde in het licht te hebben 
gegeven, verwierf hij den 
grootsten roem door zijne His-
toire Naturelle {Natuurlijke 
Historie), achtereenvolgend 
in verscheidene deelen in 4 i t 0 

en in 8.vo in het licht ge
geven. Hij overleed te Pa
rijs, den 16 April 1788. 
Als Natuurkundige heeft hij 
kunnen gehekeld worden; 
als schrijver verdient hij niet 
dan lof* en te regt heeft een 
onpartijdige, over zijnen dood 
sprekende gezegd : » Het is 
een wezenlijk nationaal ver
lies ; een verlies, dat des te 
gevoeliger i s , daar hetzelve 
de keten sluit van al de 
schrijvers van genie, welke 
Frankrijk onafgebroken, ge
durende bijna twee .eeuwen , 
van MAWHERBE tot BUFJFON , 
heeft voortgebragt. Welke 
treurige overwegingen bieden 
zich den geest aan , wanneer 
«»en denkt, dat deze niet al
leen niet vervangen i s , maar 
dat er eene onmetelijke tus
senruimte tusschen. hem, 
en bijna al de tegenwoordige 
schrijvers bestaat! Welk le

vend voorbeeld zalmen voor
taan tegen dien zwerm onge» 
oefenden kunnen stellen, 
welke de letterkunde en de 
Wetenschappen als overstroo-
men." Deze lof is niet over
dreven , zoodra men in den 
Heer DE BUFPON enkel zijne 
welsprekendheid, zijnen ver-
hevenen, edelen indrukver-
wekkenden toon, zijne zoo 
levendige als schitterende 
beelden, zijne zoo' waarach
tige en natuurlijke beschrij
vingen, de gelukkige vormen 
van zijnen stijl beschouwt. 
De stelsels» welke hij heeft 
uitgedacht of aangenomen 
hebben zijnen roem kunnen 
verminderen; zijne Epoques 
de la nature {Tijdvakken der 
natuur) vooral, hebben de 
geestdrift Van verscheidene 
zijner voorstanders schijnen 
te verkoelen; intusschenbe
vonden zich deze Epoques, 
Wat den grondslag betreit, 
T e e n i g e veranderingen na 

zeer onderworpen was) reeds 
in zijne Histoire natureUe, 
en welligt wijl »en het &ys 
tematisch gedeete van dat 
groote werk niet gelezen 
heeft, hebben zoo velen ver
baasd gestaan over de para
doxe stellingen, dxe m 
Epoques vervat zijn. i£* 
beweeggrond, ^elhgtfc ge 
schikter, om het onregt"» den schrijver te doen ve^e 

ten, dan elke verded ig^ ïs de b e d a a r d h e i d , ^ kan 

zeggen de tevredenheid» W« 
welke hij de wederleggi«gen' 
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dié van dat werk in het licht 
verschenen zijn, heeft aange
zien. DE BUEFON bezat die 
onrustige, ligtgebelgde ei
genliefde niet, waarmede de 
meeste der hedendaagsche 
schrijvers zoo zeer behebt 
zijn; hij verdroeg de critiek, 
bediende zich somtijds van 
dezelve, en werd er nooit 
door beleedigd. Meer dan 
eens heeft hij herroepen, 
hetgene, wat zijne geschrif-' 
ten strijdigs bevatten, met 
eene wetenschap , die zeker-, 
der i s , dan alle andere men* 
schelijke kundigheden, en 
zijn waarlijk Christelijke 
dood, bewijst, dat, indien 
hij somtijds in het spel zij
ner aangenomene stellingen 
(hypothesis), van de waarhe
den , die met eene goddelij
ke Religie zoo naauw ver
bonden zijn , is afgeweken, 
zijn hart echter nooit geen 
deel heeft gehad aan de uit-
sporigheden zijner verbeel
dingskracht. Zie hier hoe 
het Journal $e Ba-ris(l7S8, 
N.° 125) zich ten opzigte van 
dien dood uitdrukt: » Ik zal 
enkel over eene zijner be
stendigste toegenegénheden 
spreken , over die namelijk, 
welke hij aan Pater ÏGNATITJS 
BOUGAULT, een' Capucijner, 
had toegewijd, welken het 
hem gelukt'was, om tot Pas
toor van Buffon te doen be
noemen. Deze verbindtenis 
heeft meer dan vijftig jaren 
geduurd. Gedurende het ver
wijf van den Heer DE BUF-
PON te i?f<w^«n?, kwaraPa-
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ter IGNATIÜS wekelijks altijd 
tweemalen bij zijnen vriend 
op de middag-portie ; en DE 
BUFFON ging, wanneer hij 
zich wel bevond, op zijne 
beurt „ nu. «n dan bij Pater 
IGNATIÜS eten. Met één 
Woord, het was Pater IGNA
TIÜS , die het geheele ver
trouwen van DE BUFFON 
bezat. Ook toen hij in de 
laatste óogenblikken, welke 
de dood van dien grooten man 
zijn voorafgegaan, naar P«-

. rijs is komen snellen , heeft. 
DE BUFFON , die sedert ver
scheidene dagen bijna niet 
meer sprak, bij het zien van 
zijnen ouden vriend, zijne 
krachten weder opgewekt. JVa 
zich eenigen tijd met hem te 
hebben 'onderhouden, heeft 
hij hem met eene duidelijke 
stem, en zonder zich aan de 
omstanders te bekreunen* de 
schuldbekentenis van zijn ge^ 
heele leven afgelegd, en was 
de eerste, die over de plig- -
ten van den Godsdienst sprak, 
welke hij alle in de tegen
woordigheid van een groot 
aantal personen rervuld 
heeft." Een zoo Christelijk 
uiteinde, zal zonder twijfel 
de geestdrift eenïgzins ver
zwakken , welke de wijsgeeri-
ge sekte steeds voor den roem 
van dien bekwamen schrijver 
getoond heeft, maar de wei
denkenden vereeren zijne ge
dachtenis des te meer. De 
oorzaken, welke tegenwoor
dig de lofspraken en de be
wondering der bazuinen des 
roems bepalen, zijn niet die-



524 B U F . 

gene, welke aan het hart van 
den deugdzamen mensch het 
dierbaarste zijn. Als schil
der en schrijver der natuur', 
zou DE BÜFPON minder ge
roemd zijn geworden, indien 
hij tegen zijne bedoeling, 
geene scheppingsplannen had 
geschetst, waarin het mate-
rialisnius en heijutalismus, 
bekrachtigingen van derzel-
ver stelsels hebben meenen 
te vinden; beweeggronden 
van toejuiching, die de wel
sprekende schrijver zou ver
foeid hebben, indien hij de
zelve had kunnen vermoeden. 
— Behalve hetgene, wat wij 
hebben gezegd over de be
valligheden van zijnen stijl, 
o per de schilderachtige en 
levendige tafereelen, die on
danks verscheidene onnaauw-
keurigheden, zoo lang zullen 
duren als de zaken a die er 
het voorwerp van zijn, kan 
men hem niet betwisten , de 
nasporingen over natuurkun
dige onderwerpen te bebben 
uitgebreid , en in zeker op-
zïgt den smaak voor de na
tuurlijke Historie algemeen 
te hebben gemaakt. Maar 
indien van den eenen kant, 
die smaak gediend heeft, om 
licht over belangrijke onder-
Werpen te verspreiden, kan 
men ook van den anderen 
kant niet ontkennen, dat de
zelve ongeschikte en het 
voorbeeld onwaardige navol
gingen, tallooze dwalingen, 
»« eens gedrochtelijke, dan 
weder belagchelijke, aan den 
waren staat der zaken, en 

den natuurlijken staat dei-
wereld steeds vreemde be
spiegelingen heeft voortge-
bragt. Van daar die menig
te van jonge lieden en op
pervlakkige schrijvers, die, 
om mij van de uitdrukking 
van een beroemd man te be
dienen, met onzuivere en 
ongewijde handen, het hei
ligste in de geheimen der na» 
tuur hebben durven aanra
ken. De natuurlijke histo
r ie , zegt een nieuwere 
schrijver komt hier in deal-
gemeene aanmerking, welke 
men over de wetenschappen 
en letteren kan maken. Zoo 
dra dezelve een voorwerp van 
bezigheid, of zelfs van uit
spanning en aanmatiging 
voor de menigte worden, 
komen er meer dan eene 
soort van zwarigheden en 
ernstige onheilen uit voort 
en, om niets te ontveinzen; 
de beoefening der natuur
kunde en Natuurlijke His
torie, is Welligt, door de 
valsche stelsels, waartoe zy 
bijzonder aanleiding geeft, 
door stelsels, die niets min
der dan onverschillig voor de 
Godsdienstige en zedelijke 
wetenschap zijn, die het ge
luk van bijzondere personen 
en de rust der staten uit
maakt, voor nietige en laat
dunkende geesten gevaarl|l; 
ker dan eenige andere.' m 
deze aanmerking, kan men 
de buitengewone en a* *e 

groote vrijheid voegen, v\<'el
ke in sommige beschavin
gen der Natuurlijke - f l t f» ' 
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Hq heerscht, en die, vooral 
in jonge lezers, niét dan 
voor de zeden zeer nadeeli-
ge indruksels kan te weeg 
brengen. » De HeerDEBup-
FON," zegt een man, dien 
men niet van overdrevene 
angstvalligheid kan beschuit 
digen,.» wist wel, dat hij 
geene geneeskundige verhan
deling schreef; hij wist dat 
hij voor beschaafde menschen 
werkte, en dat deze wi)sgee-
rïge onverschilligheid de 
hoedanigheid van de groote 
menigte zijner lezers niet 
zoude zijn: het is meer dan 
waarschijnlijk, dat het hem 
grootelijks zoude leed gedaan 
nebben, enkel door wijsgee-
ren gelezen te worden. Al 
vooronderstelt men- ook dè 
noodzakelijkheid van in die 
bijzonderheden te treden,'zoo 
belette zulks echter niet , 
dat dezelve voor eenige wij
zigingen vatbaar waren , maar 
welk oordeel men voor het 
overige over dat gedeelte, 
van zijn werk veile, indien 
er verschoóningen bestaan 
voor de naïviteit van den 
Schrijver , zoo zoekt men de
zelve vruchteloos voor de 
gerustheid der ouders, en 
vooral der moeders." — Men 
heeft de Werken van den 
Graaf DE BUFFON in 35dl,n, 
in 4.to, en 52- dl.» in 12.™ 
gezamenlijk uitgegeven. De
ze verzameling bevat de The
orie de la ter re (Beschou
wing der aarde), Histoire 
de rhomme [Geschiedenis van 
den mensch), die der Ani* 

mauss quddrupèdes (Vier* 
voetige dieren) , die der Oi-
seauX (Vogelen), door MONT-
BELMARD vervolgd ; die der 
Minèraux (delfstoffen) / z i j 
ne nasporingen over de Bos-
schen, zijne Epoques de la 
nature (Tijdvakken der na
tuur) en zijne Akademische 
Verhandelingen* —• Eene der 
schoonste uitgave der His
toire naturelle is die van 
1799- Dezelve is door zijn 
vervolger LACÉPÈDE in eene 
nieuwe rangschikking. ge-
bragt. ,,C. VAN ENGELEN heeft 
in het Nederduitsch vertaald; 
BUFFON en DAUBENTÓN , Al-
gemeene en bijzondere Na
tuurlijke Historie, Amster
dam , 1775, 17 dl.n , ; in 4.K> 
met platen, en BUFFON, Na
tuurlijke Historie van het 
Bivierpaard, dat by Jon 
XL. 10, onder den naam 
van BEBEMOTH. voorkomt, 
Amsterdam, 1775, in 4.to —. 
Onder degene, die de dwalin
gen van den beroemden Na
tuurkundige hersteld hebben, 
nioet men onderscheiden den 
Abt DE LIGNAC , in de brieven 
van eenen Amerikaan; de 
Glazenweréld, van den Abt 
ROYOU (hoewel al hunne re
deneringen niet naauwkeurig 
zijn); en zonder mij aan het 
verwijt van eigen belang bloot 
te stellen, durf ik ook tot 
het Examen impartial des 
Epoques (Onpartijdig onder
zoek der tijdvakken) te ver
wij zen; doch met vertrouwen 
zal ik de Brieven over de 
tegenwoordige gedmnte der 
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aarde (Journ. Mst. et litt. 
15 Dec. J787 p. 551) aanha
len; waarvan de schrijver is 
de Heer HOWARD , tot eene 
beroemde Engelsche familie, 
te Tours woonachtig, behoo-
rende. Degene, die altijd de 
verdienste met de zedigheid 
wenschten vereenigd te zien , 
hebben niet kunnen goedkeu
ren , dat hij zich bij zijn le
ven, in hét Kabinet der Na
tuurlijke Historie, waarvan 
hij de opzigter was, een 
standbeeld heeft doen oprig-
ten, en aan eene straat, die 
op dat kabinet uitloopt zij
nen naam te hebben doen ge
ven. ~ Het brandspiegel, in 
welks vervaardiging hij zoo 
wel geslaagd is , is geene uit
vinding, die aan hem moet 
worden tóegeschreven, wijl 
men ér eene zeer wij dloopige 
beschrijving van vindt in het 
Magia caloptrica van Pater 
KmcHKR. -r- Zie ARCHIMEDES. 

BUFFOX (H. M.. L. M. Graaf 
DE) , de zoon van den voor
gaande, werd in 1764 te 
Montbart geboren, en sloeg 
reeds in zijne jeugd de loop
baan der wapenen in. Eerst 
officier bij de Fransche gar
de , werd hij majoor bij het 
regiment van Argénois, In 
1793 als verdacht in hechte
nis genomen, bleef hij ge
durende verscheidene maan
den opgesloten, en werd ein
dlijk voor de revolutionnaire 
regtbank van Parijs gevoerd > 
die hem den 10 Julij 1794, I 
als medepligtige aan de ge- ' 

waande zamenzwei-ing van de 
gevangenis het Luxembourg 
ten dood veroordeelde. Op den 
oogenblik, waarop hij het 
schavot beklom, riep hij met 
luider stemme: » Burgers! 
mijn naam is BÜPFON. . . . " 
Hij stierf met moed. In zij
ne jeugd, had hij eene reis 
naar Berlijn gedaan, en FRE-
DERIK II. een hartstogtelijk 

I bewonderaar van zijnen va
der, had tot zijne hofdames, 
aan welke hij hem voorstel
de , gezegd;'» Mevrouwen, 
ziedaar den zoon van den 
beroemden BVFFON, maar dit 
is zijn beste werk niet." — 
Zijn zoon VICTORDE BCPFON, 
luitenant der infanterie ge
worden, onderscheidde zich 
in 1809 bij de belegering 
van Saragossa, en was een 
der eersten, om die stad te 
bestormen, hij is later op 
het slagveld gesneuveldi 

BÜFJPON (PETRUS LE CLERC , 
Ridder DE), broeder yanden 
beroemden natuurkundige van 
dien naam, veld-maarschalK 
des konings,, ridder vanden 
H. LODEWIJK en van het le
gioen van eer, werd m HM 
te Buffon, bij Montbari ge
boren, ging in 1757 als vrij
williger, onder de grenadie-
ren van het regiment van 
JVamrre , infanterie, ver
kreeg achtereenvolgend «e 
rangen van majoor en l«"»-

nant-kolonel bij dat van ko
tharingen , maakte m °>e 

hoedanigheid den zevenjari
gen oorlogmede, en ontving 
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van LODEWIJK XV. tot be-
Jooning zijner diensten, het 
kruis van den H. LODEWIJK, 
en in 1770 den rang van 
veld-maarschalk. Bij de her
stelling der BOURBONS in 
1814, versierde LODEWIJK 
XVIII. hem met het kruis van 
het legioen van eer. Deridder 
DE BUPPON overleed in 1825 
in den ouderdom van 91 jaren. 

BUGENHAGEN (JoANNEs) , e e n 
Protestantsch predikant, bij
genaamd Pomeranus wijl hij 
in 1485 te Juliii bij Stettin 
in Pommeren geboren Averd , 
was eerst een Priester en 
tegenstrever van LUTHER, 
en werd vervolgens zijn voor
stander en een zijner missi-
onnarissen, en verspreidde 
zijne dwalingen, door een 
groot gedeelte van Duitsch-
land en Benemarken. Hij 
overleed in 1558 , als predi
kant van Wittenberg en ge
huwd. Men heeft van hem 
Commentariën op de heilige 
Schrift, in verscheidene dée-
len in 8.vo, waarin men al 
zijne dwalingen vindt, zon
der er deszelfs hevige drift 
in aan te treffen. Men on
derscheidt zijne Geschiedenis 
van Pommeren (Pommeria-
na), Greifswald, 1728, in4.t° 

BÜGGE (THOMAS) , in 1740 
te Koppenhagen geboren. 
Deensene justitie-raad, hoog
leeraar der wis- en sterrekun-
de aan de universiteit te Kop
penhagen , en bij de konink
lijke marine, lid van onder

scheidene geleefde gezel
schappen en akademiën van 
wetenschappen, sedert 1777 
sterrekundige aan het Obser
vatorium van Koppenhagen, 
waarvan hij de eigenlijke 
hersteller werd» Hij bekleed
de niet alleen eenen voor
namen rang onder de nuttige 
sterrekundigen van Europa, 
maar ook onder de werkza-
jne aardrijkskundigen. Hij 
had het grootste deel aan de 
uitmuntende kaarten van De
nemarken, welke de akade-
mie van wetenschappen van 
Koppenhagen uitgaf; want 
hij was bij derzelver opne
ming de eerste trigonojnetri-
sche en sterrekundige waar
nemer. Meer nog werkte hij 
voor de aardrijkskunde door 
de opleiding van jongelin
gen. RICH, de beide broe
ders W I B E , SOEBERG, D'Axr-
BERÏ, P IHL, LIEVOG , GINGE , 
ENGELHART, met roem be
kende sterrekundigen kwa
men uit zijne school voort. 
Eene menigte jonge officie
ren der K. Marine, en on
der de landtroepen werden 
door zijn onderrigt in staat 
gesteld, om de tallooze be
langrijke waarnemingen uit 
Noorwegen, IJsland, Groen
land, Tranquebar, uit Oost
en We$t~Indiën te leveren, 
welke de behoeftige aard
rijkskunde dier gewesten, 
zoo aanmerkelijk verrijkt 
hebben. -Niemand van BUG-
GE'S voorgangers, aan het be
roemde Observatorium heeft 
de sterrekunde zoo oniaxd* 
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dellijk tenbeste van den staat, 
tot welzijn des vaderlands, 
en tot nut der scheepvaart 
aangewend, als hij. Door zij
ne hoogst naamvkeurige drie
hoeksmetingen , werden er 
niet alleen vele gebreken in 
de huishouding van den staat 
verbeterd, en tallooze pro
cessen over veld- en land
eigendommen voorgekomen: 
maar alle kusten, havens , 
eilanden, klippen, zandban
ken , in de beide Belten en 
in de Kattegat-zee, die den 
zeevarenden gedeeltelijk on
bekend , en voor hen zeer 
gevaarlijk waren, werden 
met de grootste naaüwkeu-
righeid bepaald, en daardoor 
de scheepvaart in de Deen-
sche wateren veiliger ge
maakt. Buitengemeen groot 
waren zijne verdiensten door 
de vorming van i bekwame 
mannen voor den koninklijken 
zeedienst. BUGGE'S Astrono
mische werken zijn in de han
den van alle slerrekündigen. 
Hij overleed in Januarij 1815. 

BuGNOT (D. LönEWUK G A -
BRIEL), een Benedictijner der 
congregatie van den heiligen 
MAUKÜS, uit eene adellijke 
familie van Champagne ge
sproten, werd in het begin der 
zeventiende eeuw te Satnt-
Dizier geboren, en zag van 
de voordeelen af, welke hij 
in de wereld kon hopen, om 
«et kloosterleven te omhel
zen. Hij werd in de abdij 
van den' heiligen REKHGIUS 
Van Reims tot het noviciaat 

toegelaten, en legde er den 
22 Maart 1636 zijne geloften 
af« Hij was een vriend der 
letteren en had dezelve zorg
vuldig beoefend; in de wel-
spreekkunde zeef ervaren * 
maakte hij op eene aangena
me en ongedvvongéne wijs 
Latijnsche verzen, en was 
daarenboven het Grieksch vol-
komen meester. De congre
gatie stelde zijne talenten 
op prijs, en maakte van zij
nen dienst in het onder
wijs gebruik. Gedurendever-
scheidene jaren onderwees 
hij in verschillende gestich
ten zijner orde de Bhetorica, 
en was vervolgens overste in 
onderscheidene kloosters. Hij 
was prioor van dat van Ber-
nai, in het diocees van IA-
sieux, toen hij den 21 Sep
tember 1673 overleed. Zij
ne , schriften zijn: 1.° Vila 
et regula sancti Benedict* 
carminibus express®, Pa
rijs, 1662, in 12.™; andere 
uitgaven in 1665 en 1669.— 
2.° Sacra, elogia, sanctorimt 
ordinis Sancti-BeSEDTCTl, 
•versibus reddita, Parijs, 
1663 , in 12,vo — JÖASSJSB 
BABCLIX Argenidis pars se* 
cunda et tertio,, onder den 
titel van ARCHOMBROTÜS en 

THEOPOMPUS, Parijs, 1669» 
in 8.™ Dit is het vervolg 
van den Argenis van BAR
CLAY. BÜGNOT heeft er vele 
aangename verzen weten m-
telasschen die het verhaal 
verfraaijen. Op het einde 
vindt men twee door nem 
vervaardigde Herderszangen. 
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Dit vervolg van BUGNOT maakt 
het tweede deel uit der uit
gave Variorum genaamd. 

BUGNYON (JPHIMBERTUS) , të 
Macon geboren,. advokaat 
4es konings, uit den kies
kring van Lyon, overleed in 
1590. Hij heeft eenige Ge
dichten, en een werk in het 
licht gegeven: Leges Abro-
gatts genaamd, waarvan de 
beste uitgave is van Brussel 
1702, in fol. in 1717 her
drukt. Men zie de lijst zij
ner werken in de bibliotheek 
der Bourgondische schrijvers, 
door den Abt PAPIMON. 

BUBXE (JoANNES T H E O P H Ï -
ïitfs), een Duitsch letterkun
dige , den 27 September 1763 
te Brunswijk geboren, was 
van 1787 tot 18Ö4, hoog
leeraar der wijsbegeerte aan 
de universiteit van Göttin-
gen, in welk jaar hij den-
zelfden post aan de hooge-
school van Moskau met den 
titel van raadsheer aannam. 
Naar Brunswijk terugge
keerd, overleed hij aldaar 
den 10 April 1821. Hij is 
de schrijver van een aantal 
werken, waaronder zijne Ge
schiedenis der Wijsbegeerte, 
Göttingen , 1806 , 6 dl." in 
8.vo het voornaamste is. 

Buil., in het LatijnBÜEÏ.-
XÏXIS, of volgens BOBERT-
SON (*), BOYL, een Catalo 

V. DEEL. 

nisch Benedictijner, leefde 
onder de regering van EEK-
BINAND en 1SABEU.A. H i j 
was èen Religieus, en niet 
Abt van Mont-Serrat, eene 
hoedanigheid, hem ten onreg-
te door den geschiedschrij
ver zijner reis gegeven. Hij 
was een man van groote be
kwaamheid, en die in zijne , 
orde eenen grooten roem ge
noot. Toen CnnisTopfioRus 
CotuMBüs in Spanje terug 
kwam van den togt, waar
op hij Amerika ontdekt had, 
en op het punt stond, om 
zich weder derwaarts te be
geven , zoo lieten FERDINANO 
en ISABELIIA, welke den Chris-
telijken godsdienst in die ge
westen wildenWoortplanten , 
de oogen op Bvn. vallen, die 
hun toescheen, de noodige 
hoedanigheden te bezitten, 
om dit godvruchtig doel te 
bereiken. Er werden hem' 
twee Religieuzen zijner orde 
toegevoegd. Paus AXEXAN-
DER VI. gaf hem den titel 
en de volmagt van zijnen 
vikaris-generaal in de VTest-
Indien, en versierde hem 
met het pallium. Hij ver
trok met CotUMBUs in 1493; 
maar bragt in de nieuwe volk
plantingen de vrucht niet 
voort, welke men van hem 
verwachtte. Wel verre van. 
COIIÜMBUS te ondersteunen, 
koos hij tegen dezen aanvoer
der de partij van eenige on« 

^ tevredene en oproerige Spah-
I i 

(*) Geschiedenis van Amerika, I.e Deel. 
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jaarden , die straf verdiend 
hadden. Er ontstonden daar* 
door tusschen COLUMEUS en 
den vicaris-géneraal geschil
len, die met eene openbare 
vijandschap" eindigden. BUIL 
begaf zich weder n^sx Span
je, om er zijne Ijlagten vooi' 
te dragen. Hef|schijntniët, 
dat hij in Amerika is terug * 
gekeerd. — Men beschouwt 
hem echter als den eersten 
patriarch der Indien. Men 
heeft een Verhaal van zijne 
reis naar de West-lndiën, 
en van zijne geschillen met 
COLUMBUS , door eenen Duit-
schen Benedictijner onder de
zen titel in het licht gege
ven : Nova navigatio novi 
orbis, India occidentalis , 
B . P. D. BUELLII Cata-
lani, abbatis Montis-Serra-

••#»•• et Sociorum monacho-
rum ordinis &ancli-Bjs$E-
MCTI, Anno 1473, auctare 
p . HONORIO PHILQPFONO 
ordinis S. MENJEDICTI , 1621, 
in fol. De schrijver kent in 
dat werk aan de religieuzen 
der orde van den heiligen 
BËNEDICTUS, de eer toe, Van 
het eerst het geloof in de 
Nieuwe Wereld gepredikt te 
hebben. 

Buis (PAULUS) , in 1531 te 
Amersfoort geboren, Heer 
van Vliet èn Kapelle, was 
een groot regtsgeleerde en 
<**:» beroemde staatkundige. 
*™ zich te Parijs en elders 
in de regten geoefend te heb
ben, en eenigen tijd alsad-
vokaat voor de balie versche» 

nen te zijn, werd hij in 1568 
pensionaris der stad Leijden, 
en om zijne bekwaamheid tot 
de gewigtigste staatszaken 
gebruikt. Belangrijker wer« 
den zijne bezigheden, toen 
hij in het jaar 1572 advo-
kaat van Holland werd, wel
ke bediening hij tot na den 
dood van prins WILLEM den 
Eerste, met lof bekleed heeft. 
Na in 1584 pp zijn verzoek 
ontslagen te zijn, kreeg Buis 
te Utrecht zitting in den 
raad van staten. In die waar
digheid was hij een der ge-
magtigden, om de opdragt 
van 'sLands heerschappij aart 
Engeland te doen. LEICES-
TER , die hem tot raad van 
staten benoemd had,, wilde 
hem daarenboven den post 
van commis over de geld-r 
middelen opdragen, dien Buis 
weigerde te aanvaarden. De 
landvoogd, over deze wei* 
gering gebelgd, had bij ziin 
Vertrek uit Utrecht-ten 19 
July 1586 het bevel achter
gelaten , den Heer Bms ge-
vangen te nemen} hetwelk 
v a n g ™ io »"— ' , . i _ 
door eene bende hopUeden, 
die hem des nachts met ge
weld van zijn bed ophgtten» 
ten uitvoer werd gebragt. 
Van de eene gevangenis naar 
de andere gesleurd^ werd 
Buis eerst in het begin van 
1587, op last der algemeens 
staten, en onder eenen bor^ 
togt van vijf en t w i n t r t 1 

zend Gulden, ontslagen- » ö 
overleed in 1594, « P T 
huis te Vliet, t^chen *s 
tetetein en Vüne* ^ J n e 
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werken zijn: 1.° Spitsvinnig-
Mden van Tiet Regt, in 7 
boeken. — 2.° Aanmerkelij
ke verschillen over de vier 
toeken der onderwijzing in 
de Regten van het Qemee-
nelest, in 3 boeken. — 3.° 
Over de jaarlyksche inkom
sten) enz. 

BüISSON (JoANNES DE) , of 
RÜBÜS, te Ville , bij Ath 
in Henegouwen, geboren, 
doctor der Universiteit van 
Douatf," alwaar hij den 11 
April 1595 is overleden, 
heeft nagelaten: 1.° Eene 
Vertaling (in het Fransch) 
der Logica van ARISTOTELËS , 
Keulen >• 1572. — 2.° His-
toria et harmonia Evdnge-
Uca, Luik, 1593 in 12.vo,. 
door ANTONIÜS ARNAULD her
zien, en te Parijs, iri 1654 
in het licht gegeven. Men 
heeft dezelve in het Latijn 
en in het Fransch, in den 
Bijbel van SACY gevoegd, 
Parijs, 1715 in fol. III. dl. 

BUISTER (PHIMPPUS) , een 
beeldhouwer in 15 94 te Ant
werpen geboren; en in 1688 
te Para's overleden, versier
de Frankrijk, omtrent het 
midden der 17.e eeuw met 
Verscheiden zijner werken. 
Van hem is het graf van den 
kardinaal DE I,A RoCHEFOU-
CAULD , dat de kerk van de 
heilige GENOVEVA versierde, 
sn verscheidene andere stuk
ken , die het perk van Ver-
Willes verfraaijen, dezelve 
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bestaan, uit eenê gróèp met 
twee Saters; eene FLORA , 
een Biskaaische Trommelsla-* 
ger, enz. 

BUKENTOP (HENDRIK VAN), 
een geleerde rekolletmonnik 
van Antwerpen, in 1654 ge
boren , legde zich toe op de 
beoefening der geleerde ta
len , en op de heilige Schrift, 
werd tot verschillende bedie
ningen zijner orde verheven, 
en overleed te Leuven, den. 
27 Mei 1716. Men heeft van 
hém verscheidene werken in 
het Laitijn over de heilige 
Schoft, de voornaamste zijn: 
1.° Woordenboek, waarin 
de moeijelijkste uitdrukkin
gen der Vulgata verklaard 
worden, Leuven, 1700, in 
8.vo nuttig en geleerd. —* 
2.° Regels tot goed verstand 
der 'H. Schrift, uit de kerk-, 
vaders ontleend, 1706. — 
3.° Verhandeling over deii 
zin der heilige Schrift, 1704. 
~~ Hij behandelt dit onder
werp op eene zeer geregelde 
wijze, en heldert met schran
derheid alle dubbelzinnighe
den op. — 4.° Lux de Lu-
ce , Keulen, doch werkelijk 
Brussel, 1710, in 4.">, een, 
werk, dat in drie deelen is 
verdeeld.. In het eerste ge
bruikt hij de oorspronkelijke 
teksten, om den zin der 
twee- of dubbelzinnige uit
drukkingen der "Vulgata te 
bepalen; in het tweede deel 
onderzoekt hij- de versèhil-

I lende tekstverklaringen der 
i 2 • •' ''; c 
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Vulgata, eii bewijst in het
zelve de juistheid der keu
ze , welke men voor de uit
gaven van SIXTÜS V. en 
CLEMENS VIII. heeft gedaan ; 
in het derde vergelijkt hij 
deze beide uitgaven, en wijst 
er naauwkeurig. al de ver
schillen in aan, die van 
weinig belang, zijn, en we-
derlegt door een werkelijk 
bewijs het Bellum papale 
van THOMAS JAIVIES (Zie dat 
artikel). Hij maakt vervol
gens oordeelkundige aanmer
kingen, op de verschillen
de tekstverklaringen dier 
beide uitgaven, en op de 
verschillen, welke in die 
van CLEMENS VIII., van 
1592 en die van 1593, als
mede tusschen deze laatste 
en die van PLANTIJN voor
komen. Hij heeft ook nog 
verscheidene schriften in het 
licht gegeven tegen de Vlaam-
sche vertaling der Psalmen 
en des Nieuwen Testaments, 
te Emmerik gedrukt, waar
in hij de trouwloosheden en 
andere gebreken van den 
Tertaler GILLIS DE WITTE 
kenbaar maakt. Al de wer
ken van Pater BUKENTOP zijn 
in een zuiver en bevattelijk 
Latijn geschreven. 

BULENGERUS. — Zie Bou-
Ï.ENGER (Jut lUS C.33SAR). 

BULGARIS (EUGENIOS) , een 
geleerde Grieksche Prelaat, 
Werd i n m 6 j i n Gorfu 

geboren, e n volbragt met 
roem zijne studiën in ver-

schillende Scholen van Grie
kenland. Toen hij den daar
toe vereischten ouderdom 
bereikt had, omhelsde hi| 
den geestelijken staat, en 
werd tot de eerste orden, 
het Diakonaat ingesloten, 
bevorderd. Hij onderwees 
vervolgens in verschillende 
Collegiè'n van Griekenland, 
en zelfs te Kottstantinopel, 
de •^wijsbegeerte. De begeer
t e , om zich te onderwijzen, 
deed hem door Italië rei
zen, alwaar hij de verschil
lende universiteiten bezocht. 
Andere omstandighedenbrag-
ten hem in Vuitschland. 
Hij bezocht te Leipzig den 
beroemden SEGNER, onder 
wien hij zijne wiskundige 
kennis tot eenen zekeren 
trap van volmaaktheid bragt, 
en de grondbeginselen der 
wiskunde van dien beroem
den Hoogleeraar» in oud 
Grieksch vertaalde. Daar de 

keizerin CATHARWA op eene 
voordeelige wijze van hem 
had hooren spreken, zoo 
besloot zij, eenen man van 
zulke verdiensten aan zicli 
te verbinden. Zij noodigde 
hem uit, om aan haar hot 
te komen, en benoemde hem 
tot het pas opgerigte AartS-
hisdom van Slavmie en 
Cherson. Hij was met het 
Latijn en het HebreeuwsJ 
bekend, en was verschel^ 
ne talen van Bvropat** 

ken zijn: 1. **ese/n* . 
dige terhandeling °ll^ll 
geschil van den voortgang 
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des Heiligen Geestes, voor
komende , in de uitgave, 
welke bij van de werken 
van JOZEF DE BRYENNE le
verde. — 2.° Eene Verta
ling der Godgeleerde vraag
stukken , van ADAM ZOSRNI-
CEVIUS ,' tegen de gevoelens 
der Latijnsche kerk, met 
aanteekeningen, Moskcrn, 2 
dl.n in fol. — 3.° Godge
leerde uitspanningen, in 
nieuw Grieksch. — 4.° Ver
schillende Vertalingen, in 
nieuw Grieksch , van meet-
wis- en bovennatuurkundige 
werken, enz. — 5.° Eene 
Godgeleerdheid, waarvan A-
THANASIIJS DE PEZOS , eene 
uitgave heeft geleverd, met 
belangrijke aanteekeningen 
verzeld. — 6.° Eene Verta
ling in Grieksche helden
dichten van den JEneis en 
de Landdichten van VIRGI-
Iiius, aan de keizerin CA-
THAKINA opgedragen. •— 7.° 
Eene berijmde Vertaling van 
den MEMKON van VOLTAIRE, 
enz. Hij overleed te Pe
tersburg in 1806. 

BÜLIUS of BOELISZ (Nrco-
lAAs), een bekwaam genees
heer en schrander dichter, in 
1550 te Hoorn in Noord-
Holland geboren , bezocht 
Frankrijk, Duitschland en 
Italië, oefende, in zijn va
derland teruggekeerd, langen 
tijd met roem de geneeskun
de uit, bekleedde nog an
dere bedieningen, en over
leed in 1617, eenige Latijn-

1 

sche puntdichten nalatende. 

BULI. (GEORGE), in 1634, 
te Wels, in Sommerset ge
boren, overleed in 1710, 
als Bisschop van St. David, 
den roem nalatende van een. 
diepdenkende godgeleerde te 
zijn geweest. Hij verde
digde het geloof der kerk
vergadering van JYicea ten 
opzigte der godheid van J E -
sus CHRISTUS , door de Schrif
ten der kerkvaders, die vódr 
dat Concilie hebben geleefd» 
Hij deed tegen de Arianen 
en Socinianen zien, dat se
dert den oorsprong des Chris
tendoms , tot dat tijdstip , 
er in de Kerk slechts een 
zelfde geloof, en eene zelf
de taal Was geweest. Zijn 
voornaamste werk over dat 
onderwerp, voert ten t i tel : 
Defensie fidei Nicence- enz. 
Oxford, in 4.*> 1685.' In 
1694 gaf hij een ander werk 
in het licht, onder den ti
tel van Judicium ecclesia 
catholicos trium priorwm se-
culorum, enz. Dit schoone 
werk werd door NELSON aan 
den grooten BOSSUET gezon
den. Deze prelaat schreef 
aan NELSON eenen brief, pm 
aan BÜM. te worden medege
deeld ; in de vleijendste uit
drukkingen bedankte hij den 
geleerde» in naam van de 
vergadering der geestelijk
heid voor de gewigtige 
diensten, welke zijn w e r k , 
aan de Kerk en aan den 
Godsdienst bewees. Bossu-

1 3 
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ET vergat daarbij niet zij 
üe verwondering te kennen 
te geven, hoe het mogelijk 
ion zijn, dat hij ondank» 
sulke goede grondbeginse
len, in zijne afzondering van 
de ware Kerk volhardde en 
Stelde hem over dat onder-
Werp eenïge vragen voor. 
BULL beantwoordde dezelve 
door een geschrift, waarin 
$ij de CatJiolijke Kerk in 
den regel des geloofs en in 
4e uitwendige godsdienst-
plegiigheden van dwaling 
trachtte te overtuigen. Jam
mer, dat BOSSÜET niet meer 
Was, toen dit antwoord aan 
zijn adres werd gezonden» 
— Het derde geschrift van 
BULL over dit belangrijke 
onderwerp is: Apostolica et 
primitïw traditio, enz. Al 
deze werken zijn door GRA-
BE verzameld, en in 1703 te 
Londen in fol. in het licht 
gegeven. Deze geleerde uit
gever heeft aan het einde 
fan elk hoofddeel, verschei
dene plaatsen van Kerkva
ders gevoegd,' die aan de 
nasporingen van BULL ont
snapt waren. Ook ziet men 
in dese verzameling de Har-
tfionia apostolica, waarin de 
schrijver de overeenstemming 
aantoont, die er tusschen 
den heiligen JACOBÜS enden 
heiligen PAULUS ten opzigte 
van hefr geloof en de goede 
werken bestaat. Men heeft 
Tn_ 1713, zjjn leven door'Eo-
BERÏ •NsxS0N y i n g.vo, en 
fjn& Leerrede in.3 dl.n in 
8>vo in het licht gegeven. 

BüLLANDE (GiBRlëL DE), 
een Capucijner uit de pro
vincie van Parijs, maakte 
zich zeer beroemd onder de 
wiskunstenaars van zijnen 
tijd, en gaf over de sterre-
kunde een werk in het licht, 
dat ten titel voert: labulce, 
Ambianenses in quibus da* 
tur nota methodus suppu" 
tandi motus „ planetarum, 
Parijs, 1648, in 4-t0 

BULLEN. — Zie BOULEN. 

BüLLET (JoANNES BAET1S-
TA) , te Besanpon, in 1775 
in den ouderdom van 76 ja* 
ren overleden, was deken 
van de Universiteit dier stad, 
lid der AJsademie van Be-
sanpon, corresponderend lid 
van die der' opschriften en 
schooïie letteren, en sedert 
1728 Hoogleeraar in de god
geleerdheid. Aan zijn on
voorbeeldig : geheugen ont
snapte niets; en, hoewel 
aan afgetrokkene studiën o-
yergegeven, bezat hij ech
ter een zacht en innemend 
karakter. Hij heeft twee 
soorten van werken geschre
ven ; de eene loopt over gods
dienstige onderwerpen, de 
andere bevat geleerde naspo-
rino-en. De voornaamste zijn: 
\-°*Histoire de l'établisse' 
ment du Christianisme, t%-
rée des seuls auteurs )W* 
et paieiis {Geschiedenis f r 
stichting van het CAnW»r 
dom, enkel nit de Jodjcae 
en Seidensche " f * * ^ 
ontleend), 176*, *n * , r e 

^ \ 
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» Men vindt in dit werk,' 
zegt een kunstregter, niet 
juist de sierlijkheid, het 
edele en levendige, dat men 
in geschiedkundige Verhan
delingen behjoort aantetref-
fen; maar die hoedanighe
den, welke welligt niet van 
den schrijver afhangen wor
den vervangen door eene goe
de voordragt, gezonde öor-
deelkuhde en geleerde aan
merkingen." Pater DE CO-
LONIA, was hém in deze na-
sporing reeds voorgegaan, 
die ook den fleer LARDISER 
heeft bezig gehouden (zie 
die artikels). —• 2«° L'exis-
tence de Dieu démontrée par 
la nature (He* bestaan van 
God door de natuur bewe
zen) , 2 dl." in 8.vo _ 3-° 
Eéponse aux dijficiiltés des 
incrédules contre diversen,' 
droits des Uvres saints {Ant
woord op de tegenwerpingen 
der ongeloovigen tegen ver
schillende plaatsen der ge
wijde boehen), 3 dl." in 
I2.róö Deze beide schriften 
worden zeer op prijs gesteld. 
In het laatste doet hij ver
scheidene gewaande tegen-
strij digheden verdwijnen, 
weiken de vrijgeesten in de 
heilige Schrift hadden willen 
vinden, — 4-° Deappostolica 
gallicance origine, 1752, in 
12.mo __ 50 jyjèmoire sur la 
langue Cellique Verhande
ling over de Keltische taal), 
1754—1759, 3 dl." in fol. dit 
is het werk, dat het meest tot 
zijnen roem heeft toegebragt. 
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— 6«° Recherches historiqueS 
sur les cartes èjouer {Ge
schiedkundige nasporingen 
over de speelkaarten) , 1757, 
in 8.v° — 7'° Dissertations 
sur ' Vhistoire de France 
{Verhandelingen over de ge
schiedenis van Frankrifk), 
Besan^on, 1759, in 8.vo 
De schrijver stelt nieuwe in-
zigten over verschillende pun
ten dier geschiedenis voor, 
doch de meeste steunen en
kel op woordgrondingen uit 
de Keltische taal ontleend. — 
8.° Dessertations sur la my
thologie Frangaise, et sur 
plusieurs points curieuos de 
Vhistoire de France {Ver
handelingen over de Fran-
sehe godenleer, en over ver
scheidene belangrijke pun
ten der geschiedenis van 
Frankrijk), Parijs , 1771 , 
in 12.m o , dezelve zijn ten 
getale van negen enz. 

BUIXET (PETRUS) een be
kwame Fransche bouwkuh-
stenaar , leerde zijne kunst 
onder FRANCISCUS BLONDE*,, 
en oefende dezelve met roem 
uit. De poort Saint-Martin 
te .Parijs is volgens zijne 
teekening opgetrokken. Men 
heeft van hem: Architec
ture pratigue {Beoefenende 
Bouwkunde), 1691, een nut
tig werk, dat dikwerf her
drukt is. Nog heeft hij nage
laten eene Verhandeling over 
de Hoek-, en eene andere 
over de Waterpas - meting••. 
De schrijver, overleed in het 

i ' 4 : 
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begin der achttiende eeuw. 

BiiXMAKp (PETRUS) , werd 
in 1742, te Aubepierre in 
het FranscTie Departement 
Maute-Marne geboren. Hij 
maakte zeer goede studiën', 
in het Cóllegie van Langres, 
en vond eenen bij zonderen 
smaak in Latijnsche schrij
vers , die over de Natuurlij-
fee Historie handelen; hij 
beoefende die wetenschap met 
roem. Een post, dien hij 
van den Abt van Clervauoo 
verkreeg, behoedde hem voor 
de behoefte, die hem be
dreigde. Hij kwam kort daar
na te Parijs, werkte met 
nog beter gevolg en gaf ver
scheiden e werken in het licht. 
Men heeft van hem: 1.° F/o-
ra jparisiensis, Paris, 1774, 
6 dl.n, in S.vo Deze Flora 
is zeer zeldzaam. Aan het 
noofd van het werk vindt men 
eene Inleiding tot de kruid
kunde, volgens het stelsel 
van L Ï N N ^ Ü S . - 2.° Herbier 
f la Frame, ouCollection 
des pUntes indigènes de ce 
Royaume {Kruidboek van 
frankrpk, 0f verzameling 
TL mJ™<*sche planten van 
ft ^*)v 1780-1793,13 

riïr • ihTntaire botanigue 
Woordenboek van de grond-
Ranselen der kruidkunde), 

ITJ\17SZ> > fol«> «et 
Iffie formaat herdrukt. 

RICHARD, lid van het Insti
tuut, Parij's 1799, in8.vo— 
4.° Mistoire des champignons 
de la France {Geschiedenis 
der kampernoelies van Frank
rijk), Parijs, 1791—1812, 
in fol. Dit werk was, toen 
hetzelve in het licht ver
scheen , het volledigste, het
welk men over dat onderwerp 
had ,• maar hetzelve is latei-
overtroffen, door datgene, 
hetwelk de Heer PAULET , 
Geneesheer, heeftin het licht 
gegeven. — 5.° Mistoire des 
plantesvénéneuses etsuspec-
tgs de la France {Geschiede
nis der vergiftige en verdacht, 
te planten van Frankrijk), 
Parijs 1784, in fol. en 1798, 
in Sy? — BUMJARD heeft de 
grenzen der kruidkunde niet 
uitgebreid, maar hij heeft 
nieuwe ontwikkelingen van 
sommige deelen geleverd, en 
den lust tot de wetenschap, 
welke hij behandeld heeft, 
steeds op eene belangrijke. 
wijze bevorderd. Hij is te 
Parijs in September 1793 
overleden. BULMARI) was de 
eerste, die het gemakkelijk
ste en spaarzaamste middel 
gebruikte, om gekleurde pla
ten te drukken. Deze wijze 
is later meer tot volkomen
heid gebragt, en thans alom 
bijna algemeen in gebruik. 

BvLUmm (HENDRIK) , in 
1504 te Bremgarten, ƒ 
Zwitserland geboren, wil*»5 

eerst een Earthuizer worden: 
doch veranderde na MËM?>'CH" 
THON gelezen te hebben > van, 



plan, én werd een Zwingli
aan , onderwees te Zuric/t, 
Jiad deel aan de geschillen, 
welke de nieuwigheden in 
die kerk te weeg hadden ge-
bragt, en n'a den dood van 
ZwiNöiiius volgde hij hem op, 
in den post var̂  eersten her
der.' Hij overleed in 1575. 
Men heeft van hem omtrent 

j tachtig verschillende Verhan-
1 delingen over Godgeleerde on

derwerpen. Hij zegt in zij-
I ne Voorrede tothet Boek der 
I Openbaring, dat' er zeker 

geen andere Ante-christ zal 
komen dan de Paus» en dat 
de heilige JOANNES, toen hij 

; den Engel wilde aanbidden, 
in afgoderij meende te ver
vallen. 

BütLION (CiAUDIÜS DE) , 
ïn 1632 bpperbewindhebber 

j| der geldmiddelen in Frank-
I rijk , in 1636 Voorzitter met 
{ de fiuweelen muts bij het 
I het parlement van Parijs, 
I aan een e beroerte overleden 
I in 1640, werd in verschil

lende onderhandelingen en 
gewigtige zaken gebruikt. 
Hij werd voor een der be-

j kwaamste Staatsdienaars, en 
der edelmoedigste mannen 

1 zijner eeuw gehouden. Hij 
! was het, die in Frankrijk 
\ in 1640 de eerste Louis d'or 

liet slaan , die in omloop zijn 
gebragt. LOBEWUK XIII. be
noemde hem tot Kanselier 

j zijner orden. 

! BUWWOÜD (SYMPPHOBUNUS) , 
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achtereenvolgend Bisschop^ 
van Glandèves, Bazas en 
Soissons, en uit eene in let-, 
terkundigen'vruchtbare fami
lie gesproten , werd teLyoit 
in 1480 geboren, en was 
eerst Kanonik van den heili
gen JUSTÜS , t&Lyon. Daar-

i na met den post van geeste
lijk Raadsheer bij het parle
ment van Parijs begunstigd, 
legde hij denzelyen neder, 
toen hij in 1509 tot Bisschop 
van Glandèves werd benoemd-
LÓDEWIJK X I I . , die zijnebe
kwaamheid in de behandeling
van zaken kende, zond hem, 
met den titel van Landvoogd 
naar Milane, en tegelijker 
tijd als afgezant naar Paus 
JÜMÜS I I . Hij bleef in Ro
me tot in 1512. In hetzelf
de jaar was hij bij de kerk
vergadering van Pisa tegen
woordig, toenmaals naav Lyon 
verplaatst. Ten gevolge der 
bevelen des Jkonings , zag hij 
in 1514, in naam der Gfalli-
kaansche kerk, van dat Con
cilie af, en beriep zich op 
dat van Lateranen. Om hem 
voor zijne diensten te beloo-
nen, benoemde koning FRAN-
ciscusl. hem tot Grootmees
ter van zijn Oratorium, een 
post, welke met dien van 
Groot - aalmoezenier gelijk 
stond, dien men toen nog 
niet kende, en nam hem te
vens in zijnen Staatsraad op. 
BÜMJOUD was tot het Bis
dom van Bazas overgegaan. 
In die hoedanigheid was hij 

I in 1527, bij de vergadering 
i 5 
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der Notabelen tegenwoordig, 
door den koning bijeengeroe
pen. Hij verwisselde in 1528 
het Bisdom, van Bazas met 
FOÜCAÜD DE BQNNEVAII , voor 
dat van Soissons, dat hij 
slechts vijfjaren bestuurde, 
daar hij reeds den 5 Janua
ri) 1533 overleed. Hij was 
een vriend der letteren, en 
beschermde de geleerden. 
Door hem werd CORNÉMS A-
GRIFPA aan het hof van Frank
rijk gebragt, die zich aan 
hetzelve rtièt wist te hand
haven. Uit erkentenis ver
vaardigde AGRIPJPA d& vol
gende dichtregels, om op het 
graf van zijnen beschermer 
geëtst te worden: 

Pax populi cleriqüfe decus,pa-
triseque patronus 

' SYMPHORIANUS , amor Galli» et 
orbis óbit; 

Quisquis ades memorare precor, 
dilecte Tiator 

Mors quod certa, fcrevis glo
ria, vita vapor. 

Butuovo (MAURWS) , een 
neef van den voorgaande, 
was prioor van Saint-Sanson 
en deken vm Saint-Marcel 
te Parijs. Het is aan hem, 
dan SMPHORIANUS BÜUMOUD 
zijnen pos't van Geestelijk 
Raadsheer afstond, toen hij 
tot Bisschop van Qlandèves 
werd benoemd. BENEDICTUS 
CURMÜS , droeg hem in 1538, 
zijne Coinmentarium op de 
•Arrestaamorum op (Zie CUR
SUS). MADRITS BKUMOUD 
overleed den 17 Mei 1541. 

BLONDE (HENDRIK), een 

Jésuit, ptedikeïder koaingia 
van Frankrijk, verliet dat 
Rijk, toen in hetzelve in 
1762 de maatschappij ver
nietigd werd. Hij begaf zich 
naar Dinant, in het prins
dom Luik, om erin den staat 
te leven,- welke hij had om
helsd, én waaraan hij zeer 
gehecht was. Hij overleed 
aldaar in 1772, na Leerre
den in het licht te hebben 
gegeven , Luik, 1770, 4dl." 
in 12.mo De redeneringen 
worden er wel in ontwik
keld, de grondbeginsels zijn 

i duidelijk, de welsprekend-
I heid zacht en natuurlijk, de 
schilderingen bevallig; ntaar 
men £QU, er meer beweging 
en verhevenheid in wenschen* 

... BOLOW (HENDRTE WritEiti 
VON), werd in t770,te>Fal* 
kènberg, m het Branden-
burgsohe geboren. Aan de. 
militaire school Van Berlijn 
opgevoéd,< ging hij in den 
ouderdom van 15 jaren on
der dienst, én verliet den-; 
zelven weder in 1789, om 
zich naar de Nederlanden te 
begeven, alwaar de opstand 
tegen JOZEF I I . , eene om
wenteling scheen aantekon-
digen,; en hem den weg tot 
bevordering open te stellen» 
Daar deze omwenteling het 
treurige uitwerksel niet had, 
dat Büiow. er van verwacht
te , zoo keerde hij naar .#<""-
lijn terug alwaar hij een ge
zelschap van tooneelspe^ t e 

zamen bragt, en zich tot be
stuurder van hewelve op-
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wierp, •'(' eene hoedanigheid, 
waartoe; hij altijd groote nei
ging had gehad; doch Wel
dra liet hij eene levenswijze 
varen, die met zijne geboor-
te zoo weinig strookte; en 
begaf zich met zijnen broe
der naar de Vereenigde Sta
ten, welker onrustige toe
stand, met zijn karakter, zeer 
wel overeenkwam, en hem 
gunstige vooruitzigten open
de ; wijl hij de vrijheid, wel
ke hij zich aldaar beloofd 
had, niet had, kunnen genie
ten , zoo keerde hij naariSw-
ropa terug, en beproefde ee-
nen handel in glaswaren * 
Welke hij wist dat in de 
nieuwe wereld zeer duur ver
kocht werden. Even zoo on
gelukkig in die winstbereke
ning als hij zulks in zijne 
overige ondernemingen was 
geweest, verloor hij bij de
zelve zijne geheele'fortuin, 
en zag zich genoodzaakt, 
om, wrilde hij leven, predi
kant der leer van SWEÖEN-
JBURG te worden, die in 
Buitscïiland eenigen aanhang 
had gevonden.. Deze weg ge
leidde hem niet tot de for
tuin. Te vergeefs schreef 
b i j , om zjjne dwaze denk
beelden ingang te doen vin
den , een werk getiteld: 0-
verzigt der leer van, de nieu
we Christelijke kerk, of het 
Swedenborgianimus. Hij zag' 
zich verpligt Amerika te 
verlaten, en elders middelen 
van bestaan te zoeken. Zijn 
*erk is te P/iiladelphia'in 
J809> in S.vo, met dit mot* 

I to gedrukt: Nunc permis-* 
sum est. Hij profeteert daar
in, dat in 1817 of 1818 het 
verhevene licht, door SWE-

I DËNBORG ontstoken, alle 
vroegere kerkelijke instel
lingen vernietigen, en de 
nieuw betere leer zich ves
tigen zoude. De Vereenigde 
Staten verlatende , kwam hij, 
in Frankrijk» Het lezen van 
het werk: -Aanmerkingen op 
de krijgskunde,' door Bö-
RENHORST-, bragt henpt ophefe 
denkbeeld, om die kunsfrv 
aan- de wiskundige, regele» 
der meetkunde te onderweg 
pen; hij schreef te dien einde 
zijne hehrs'dtze des neuerm 
Krieges, waarin hij eene- val-
sche onderscheiding tusseheik 
de veldheerskühst {strategie)' 
en de legerkunde (taktiek) 
maakt, en alle krijgskundi-

: ge verrigtingen,, tot de ge
daante van den driehoek be
paalt , uit dit grondheginsel 
zonderlinge gevolgtrekkin
gen afleidende. Dit werk 
vond in Buitscïiland eenige 
voorstanders, en werd zejfs 
door TRANCHANT DE LA VERNÉT 
in het Fransch vertaald, 
Parijs 1803, ia S.vo .V 0 0 r 
hét overige is dit stelsel ge
noegzaam Wederlegd t door 
de ongelukkige retraite der 
JPruïssen , in 1806, waarin 
zij de door Butovv voorge» 
stelde middelen hebben wil
len volgen. De overige le
vensdagen van dien buiten
gewonen man waren steeds 
onrustig; hij beproefde alom 

; zijne fortuin,-nu in 'JPrank-
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rijk , dan in Pfuissen, dan 
• weder in Engeland, tot dat 

hij in Julij 1807, aan eene 
zenuwkoorts, te Riga, in 
dé.gevangenis overleed, in 
welke hij was opgesloten, 
Wijl hij in zijne Ueschichte 
dés Feldzugs'von 1805, van 
eenige vermogende mannen 
op geene zeer gunstige wij
ze gesproken had. Hij heeft 
behalve het reeds genoemde 
nog nagelaten: I.° Reizé 
van Mvwao PARK, uit het 
Engelsch in het Hoogduitsch 
vertaald, -r- ,2.° Geschiede
nis van den veldtogt van 
1*00 , grootendeels uit de 
Hamburger Zeitung ontleend. 
— 3.° NAPOLEON BONA
PARTE, een werk te Berlijn 
ten Voordeele der Franschen 
geschreven. —• 4.° Taktiek 
of leger kuilde der nieuwe
ren, zoo als zij behoorde 
te zijn, Leipzig, 1805, 2 
dl." in 8.vo __ 5.0 Gesc/iie-
denïs van Prins HENDRIK 
van Pruissen, enz. Berlijn 
1SQ5, 2 d|.n in 8.vo _ é.° 
Kort overzigt der toekomst, 
dat echter niet profetisch 
is, in April 1801 geschre
ven, en dat in 1806 zal 
bewaarheid worden, In 1807 
kwam er te Keulen een los 
stukje in het licht, ten ti
tel voerende: » HENDRIK Bu-
lotv, volgens zijne uitste* 
kende talenten, zijn verhe
ven geest en zijne lotgeval-
je ii geschetst, met een ge
loofwaardig verhaal der ge
vangenneming van dien buï-
te gewonen man, en zijn 

crimineel proces." Verre zij 
het echter van ons, aan Bu-
löw. buitengewone talenten 
toetekennen; men ziet over
al in hem , een opbruiscHend 
man, die meer volgens den 
indruk dés oogenbliks, en 
hevige hartstogten schrijft, 
dan eenen onpartijdigen óór-
deelkundigen schrijver, en 
die de geschiedenis van zij
nen tijd als een gedenktee-
ken schrijft, d^t men op-
r igt , om het gevoelen der 
nakomelingschap te bepalen. 

BüLOW (FitKDERIK W l t -
iiEM Graaf), von DennewitZ 
koninklijk Pruisisch Gene
raal der infanterie, Ridder 
van onderscheidene militaire 
orden enz. beroemd door zij
ne overwinning in den Eu-
ropesclien oorlog van 1813 
—1815, werd in 1755 op het 
landgoed zijns vaders, Fal-
kenbergm Altmarl, geboren. 
Reeds in den ouderdom van 
14 jaren trad hij in Pruisi-
schen militairen dienst, en 
was tot den rang van kapi
tein gestegen , toen hij in 
1793, met den rang van 
Majoor tot Gouverneur van 
P r i n s LODEWWK FERDINANO 
van Pruissen benoemd werd, 
en als zoodanig den veldtogt 
aan 4en Rijn , roemrijk me
de maakte. Gedurende de 
belegering van Mentz verij
delde zijne beradenheid, d<* 
beraamde verrassing bij •"fa" 
riënborn. Tot eene belooning 
voor de bestorming van de 
Zahlbacher-Scltatis > bekwam 
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hij de orde van verdiensten. 
In 1795 hield, zijnen post bij 
den Prins op, en hij ver
kreeg een Bataillon. In den 
oorlog van 1806 was hij als 
Luitenant-Kolonel in het be
legerde T/torn, en onder-
scheide zijnen moed in ver-, 
schillende gevechten. In 
1808 werd hij Generaal-Ma-
joor en Brigade-Généraal. 
Toen in 1813 de oorlog te
gen Frankrijk was uitge
barsten , leverde hij op den 
5 April den eersten geluk
kigen slag bij Möckern, nam 
op den 2 Mei Malle in , en 
beschermde daarop den 4 
Juni) het bedreigde Berlijn, 
door de zegepraal bij Luc-
kau. Na den wapenstilstand, 
redde, hij, op den 23 Au
gustus, onder het opperbe
vel van den kroonprins van 
Zweden, Berlijn andermaal, 
door den gedenkwaardigen 
slag van Qroszbeeren. Ten 
derde male eindelijk hielp 
hij het redden , door de groote 
overwinning bij Dennewitz. 
Uit erkentenis voor deze daad, 
nam hein de koning onder 
het geringe aantal zijner 
Groot- ridders van het ijze
ren kruis , op, en gaf hem, 
na den afloop van den veld-
togt, voor hem en zijne na
komelingen den titel van 
Graaf BXILOW von Denne
witz. Aan de bestorming 
van Leipzig, op den 19 Oc-
tober had hij grootelijks deel. 
Hij vocht daarop met gee-
nen minderen roem in West-
fakn, en Holland, alwaar 

hij op den' 30 November,, 
de stad Arnhem, stormen
derhand veroverde, en daar
door aan de Fransche magt 
eenen gevoeligen neep toe-
bragt, benevens in België, 
aan de Rijn en bg Laon, 
nam Soissons ea hofere i n , 
en maakte een einde aan den 
veldtogt niet het binnenrük-
ken in Parijs. Na den vre-t 
de werd hij bevelvoerend 
Generaal van Qost-Pruissen 
en Litthaiiën. Bij de ope
ning van den veldtogt van 
1815, werd hem het opper
bevel van het vierde leger
corps opgedragen, met het
welk hij tot de overwinning 
bij Waterloo zoo aanmerke
lijk medewerkte, dat de 
koning, als eenè bijzonde
re onderscheiding hem tot , 
Chef, van het 15.e regiment 
van linie benoemde, het
welk voortaan den naam van 
regiment BtrLOW von Denne
witz voeren zoude. Op den 
11 Januarij 1816 keerde de 
held als algemeen bevelheb
ber, naar Koningbergen, in 
Pruissen terug, en overleed 
aldaar op den 25 Februari} 
daaropvolgende. Ook als bur
ger en mensch bezat BULOW 
schoone hoedanigheden. Van 
zijne vroegste jeugd af had •" 
hij de krijgskunde grondig-
en wetenschappelijk beoe
fend , welke oefening h i j , 
gedurende zijne krijgskun- • 
dige loopbaan onafgebroken 
voortzette. Hij was een diep-
denkend veldheer, maar daar
om niet af keerig van de Mu-
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jzen. Zijn beschaafde geest 
was in het gebied derschoo-
ne kunsten geen vreemde
ling. De toonkunst voor
al was zijne geliefkoosde 
uitspanning, en hij heeft 
verscheidene afwisselende 
kerkgezangen ( motetten ) , 
eene Mis, benevens den 51.e 

en lOO.e Psalm in müzijk 
gebragt. 

BULOW (LOIHEWIJK JFBKDE-
RIK VICTOR HANS , Graaf van), 
koninklijk Pruisische mi
nister van Staat, den 14 
Julij 1774, te Ëssenroda bij 
Brunswijk, het stamgoed van 
zijnen vader geboren, ont
ving eene uitmuntende op
voeding, bezocht van 1788 
•r- X79Ö, de Ridder-Akade-
mie, tö Luneburg, en ver
volgens tot 1794, de Uni
versiteit te Göttingen. Zijn 
neef, de later als staatskan-
selier bekende vorst VONT 
HARDENBERG,: toenmaals be
sturend minister der Prui-

, sisch - Frankische vorsten
dommen, stelde den jonge
ling ,< die een; zeer aanbeve
lend voorkomen en buiten
gewone vlugheid van geest 
bezat, bij het kamer-colle-
gie t&Baireuth , als referen
daris , en in 1796 als bij
zitter aan. Zelf in de hoofd
stad verplaatst, beriep hij 
hem in 1801, als werkelij-
&6n krijgs - en domèinraad 
naar Berlijn, alwaar hij in 
het alge,neen bestuur van 
MMgdeèwg-Halóerstadt, in 
net Frankische en Bergwerk 

.departement, de voordragt 
had en zich door vlijt en ee
ne naauwkeurige waarneming 
van zaken onderscheidde. 
In 1804 werd hij te Blaag' 
deburg tot kamerpresident 
benoemd, welken post hij 
met roem bekleedde, tot dat 
hij na den vrede van' Tüsit 
bij de benoeming van den 
staatsraad van het nieuw op-
gerigte koningrijk Wesffa* 
len, als lid van denzelrai' 
naar Kassei beroepen, en 
kort daarna op den 8 Mei 
1808 , in de plaats van BEUG
NOT, tot werkelijk minister 
van financiën en des koop
handels werd benoemd; in de 
moeijelijkste betrekkingen, 
deed hij hier veel, won het 
vertrouwen, zoo wel der natie 
als des konings en leidde 
volgens edele plannen, on
der allerlei tegenstrevers, 
de organisatie, van al de-tot 
zijnen post betrekking heb
bende takken van bestuur. 
Onderscheidene koninklijke 
gunstbewijzen vielen hem ten 
deel, ook werd hij tot graaf 
verheven, eene onderschei
ding, die de koning van 
Pruissen later bevestigde. 
Vele vijanden maakten van 
zijne herhaalde afwezigheid 
gebruik, gedurende welke 
hij te Parijs aan het kei
zerlijke hof wegens achter
stallige krijgsschulden , * 
de van wege de F r a n s e 
zijde gedane landberoo*™g 
onderhandelde^ en wiste» d en 

koning zoo zeer tegen h?m 
intenemen, datWj,onm x d-
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delbaai? na zijne terugkomst, 
den 7 April 1811 zijn ont
slag bekwam. Zijne verwij
dering van het Ministerie 
werd door velen betreurd. 
BXJI<OW begaf zich naar zijn 
vaderlijk landgoed Essenro -
da, alwaar hij zich met lan
delijke werkzaamheden en 
staatswetenschappelijke stu
diën bezig hield , tot dat bij 
de groote gebeurtenissen op 
het einde van 1813 de ko
ning van Pruissen hem op 
voordragt van HARDENBERG, 
naar Frankfort aan denMein 
Beriep en tot Pruissïschen 
Minister van Staat en Finan
ciën benoemde, Onder de 
krijgs-inspanningen van 
Pruissen tot aan den twee
den Parijschen vrede, stelde 
hij al zijne krachten in het 
Werk, om hulpmiddelen daar 
te stellen. Hij vergezelde 
ook den koning twee malen 
naar Parijs, Londen en 
Weenen* Toen na de vrij
waring des vredes, de re
organisatie van den staat, 
met betrekking tot de geza
menlijke takken des bestuurs 
en voornamelijk der geldmid
delen volgen zoude,' scheen 
men de vroeger aan den dag 
gelegde, krachtvolle werk
zaamheid van den minister 
van. financiën, eenigzins te 
missen, van welke verschij
ning de oorzaak echter meer 
itt tijdsomstandigheden dan 
in zijne persoonlijkheid moet 
gezocht worden. De stel
ling der ministerien tegenover 
elkander, de behoefte van 

nieuwe instellingen, strijdig 
met het gezag van erfelijke 
vooroordeelen, het moeijelij-
ke en onzekere van het voor
malige staatsmechanismus, 
voornamelijk door de daar-
stelling van gewestelijke re-
geringscollegien, enz. maak
ten de vervulling der eischen ,-
welke men beregtigd was, 
aan den Minister van Finan-. 
ciën te doen, hoogst-moeije-
lijk, te meer daar noch in 
eenige oorkonde van staats
regeling , noch in de gehee-
Ie wetgeving', een' zekeren 
grondslag te vinden was. Er 
ontstond dus ten gevolge der 
Staatsraads- verhandelingen , 
op het einde van het jaar 
1817 eene nieuwe bepaling 
der Ministeriele betrekkin
gen; het Ministerie van Fi
nanciën werd ontbonden, en 
in andere departementen ver
smolten. Dit was het tijd
stip, waarop Butow den ko
ning om zijn ontslag uit den 
dienst verzocht, en hetzelve 
op de eervolste wijze als Mi
nister van Financiën ver
kreeg, terwijl hij lid bleef 
van het ministerie van staat, 
van den staatsraad en minis
ter van koophandel. In Julij 
1825 werd het ministerie van 
koophandel met dat van bin-
neniandsche zaken veree-
nigd, en aan van BULOW , 
het hoofdbestuur van Silezië 
opgedragen. Hij stierf ech
ter reeds den 25 Augustus 
1825 in het had te LandecR. 

BüMBAü(Loi)ÊWWK), wsrd 
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in 1625 te Roüanen gebo
ren. Gedurende eenigentijd 
bekleedde hij den post van 
secretaris deskonings, wel
ken hij verliet, om i n d e 
congregatie van den H* MAU-
BÜS te gaan. Zijne overige 
levensdagen, bragt hij inde 
abdij van Saint - Germain-
des-Prés door, en overleed 
in 1693. Men heeft van 
hem:/ 1-° Essai de This-
toire monastique de l'Ori
ënt (Proeve der kloosterge-
schiedenis van het Oosten) , 
1680, in 8.vo Dit is een 
getrouw tafereel van het 
kloosterleven, zoodanig als 
hetzelve in de eerste tijden 
was, , Hij beschrijft de in
stelling, de regels , het le
ven van de kluizenaars der 
oudheid, en bewijst, dat de 
Congregatiën en kapittels der 
monniken geene nieuwe in
stellingen zijn. — 2." Abré-
gè de V Hst oir e de Saint-
BmoiT (Beknopte geschie
denis der orde van den H* 
BMJEMCWS), 2 dl.n in 4. t 0 

1684. In dit stuk verhaalt 
hij de opkomst en den voort
gang van het kloosterleven 
in het westen, zoo als hij 
zulks ook voor het Oosten 
had gedaan* Deze naauw-
keurige en behoorlijk om-
standiglijk geschrevene ge
schiedenis gaat slechts tot 
in de tiende eeuw. — 3.° 
Vertaling (in het fransch) 
«fr zamen spraken van den H. 
WREGORIUS den groote, met 
aanteekeningen, 1689, in 
'2.«n.o ;?-s••..*.«•. Défense des 

sentimèns de LACiïAXCJEsur 
Ie sujet de l'usurè contre 
la censure d'un minislre 
(Verdediging der gevoelens 
van JJACTAMUUS , ten op-
zigte van den woeker, te^, 
gen de censuur van eenen, 
predikant — GAÜI^US —), 
Parijs, 1671, in 12.ra0 Nog 
heeft men van hem eene ver
taling van een klein zedelijk 

,stukje van JOANNES LODE* 
WIJK VrVES, ten titel voe
rende: Inleiding tot de wijs
heid; en van een ander: 
Cura pastoralig genaamd, 
in 1670 gedrukt, enz. 

BULTEAU (KAREL)) broe
der van den voorgaande, is 
de schrijver eener "Verhan
deling over den voorrang 
der koningen van Frankrijk, 
boven die van Spat/je, Parijs 
1674, in 4.t(>, en van Annales 
Francici ex Qregorio Turro-
nensi, ab anno 458 ad an-
num 591, Parijs, 1699, in 
fol. Hij was even zoo er
varen in de ongewijde, als 
zijn broeder in de Kerkelij
ke onderwerpen. Hij over* 
leed in 1710, in den ouder
dom van 84 jaren. 

BUI-YOVSZKI (MiCHAër.) > 
uit de oude en beroemde fa
milie van dien naam in Roti* 
garijë gesproten, alwaar hjf 
in het graafschap Owar ot 
Turocz, in Opper-Honga
rije geboren werd. Na«J«»e-
eerste studiën in zijn vader
land volbragt te hebben, zond 
men hem naar IMitcMand-, 
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alwaar hij ia de Universitei
ten van Wiitemberg, Tubin-
t/en en Straatsburg studeer
de. Hongarije heeft weinig 
beroemder geleerden opgele
verd , behalve de geleerde ta
len, het Grieksch en het La
tijn, was hij het Hongaarsch, 
Hoogduitsch en Boheemsch 
volkomen meester, werd hij 
een theologant, regtsgeleerde, 
wijsgeer, wiskunstenaar, en 
zelfs een dichter, hij was 
daarenboven in de toonkunst 
ervaren, en bespeelde met 
smaak verscheidene instru
menten, De inval der Tur
ken hem de hoop ontnomen 
hebbende van in zijn vader
land terug te keeren , ves
tigde hij zich in Duitsch~ 
land, en bekleedde eerst den 
post van Rector, te Oringau, 
eene stad in het graafschap 
Holienlohe; hij werd verr 
volgens naar Sfittgard be
roepen , den zetel der her
togen van Wtirtemherg, en 
men gaf hem den post van 
Rector van het hertoglijk 
Collegie. FREDEEÏK de Groo-
te, markgraaf van Bade-
Dnrlach, onttrok hem aan 
dat Collegie, om hem aan 
het hoofd van dat van Dhr-
lach te stellen, hetwelk Bu-
iiYovszici in deszelfs eersten 
luister herstelde,, en tot een 
der bloeijendste van geheel 
Duitschland maakte. Zijn 
lust voor de toonkunst be
woog hem, om aan de ver
betering derzelve te werken, 
men heeft hem in dat op-

V. DEEL. - - I 

U L.-..1' 50 

U zigt verscheidene nieuwe 
denkbeelden, eri nuttige en 
aangename uitvindingen té 
danken , onder andere , die 
van een veeltooiiig instru
ment, bij wijze van klave
cimbel , dat zeer aan keizer: 
LEOPOLD behaagde, aan wien 
hij de eer had, hetzelve op 
te dragen. BULYOVSZKI heeft 
er eene beschrijving van ver
vaardigd , en de eigenschap-' 
pen en voordeelen van het
zelve aangetoond, in eene 
Verhandeling, welke hij te 
dien einde in de Hoogduit-
sche taal heeft in het licht 
gegeven. Deze geleerde leef
de nog in 1711; schoon hij 
toen reeds hoog bejaard was. 
Te Oringau gaf hij in 1695 
in het licht: Hohènloicï 
Gymnasii hodegus calenda-
riographus étc- in 8.y° Deze 
almanak is zeer nuttig, en; 
verraadt vele geleerdheid in 
den schrijver van denzelven. 
Het is ook aan zijne zorg, 
dat Men eene nuttige tafel der 
vier alleenheerschappijen, 
en verscheidene wijsgeerige 
kaarten te danken heeft, die 
zeer wel onthaald zijn. Men 
heeft den lof van den schrij
ver aldus uitgedrukt: 

I BOICYOVSKI Hungarico genero-
so sanguine cretus, 

Ingenio pollens, elo<juioque 
Talensj 

Musicus excellens, cumulatus 
laude Poëta, 

Philosophus prasstans, Tlieolo-
gusque pius, 

Juris item gnarus, quaris e* 
doctor in arte, 

[ k • '•• , -
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Clarua aptidl claros nomine re-
que vivos. 

i Deze dichtregels zijn van 
DAVID CZVITTINGEE , die in 
zijn Specimen ffluiigariee, 
JUiterates, een artikel van 
BUJJYOVSZKX heeft gelevérd* 

BüKtA.— Zie BONGA. 

BÜNAÜ ( HENDRIK Graaf 
van) , in 1696, te Bresden 
geboren onderscheidde zich 
reeds gedurende zijne aka-
demisché jaren door zijne 
geleerdheid, di& hem den 
weg baande tot de hoogste 
waardigheden in den staat* 
Na onderscheidene posten be
kleed te hebben, werd hij 
opper - consistoriaalraad en 
president, en eindelijk op-
per-bewindhebber der provin
cie Mansfeld, Toen echter 
de graaf Bitiirtt. (zie dat ar
tikel) evenzeer met hem naar 
tien hoogsten post dong, en 
het geluk zich ook voor hem 
gunstig begon te toonen, 
trad BÜNAU in 1742 in dienst 
van keizer KARET, VII. als 
werkelijke rijkshofraad, wel
ke keizer hem niet alleen 
als gevolmagtigd minister 
naar Neder'Baksen zond, 
maar ook in den stand van 
Mjksgraaf verhief; dan de 
vroegtijdige dood des kei
lers , benevelde weder al te 
spoedig de uitzigten van Bü 
^AU, doch een, ander land 
"atu den geleerden man da
delijk weder in zijnen dienst 
°P> «ij werd stadhouder in 
MtsenacAy en kort daarop 

eerste minister van den jon
gen hertog. Toen deze even-
zeer weder stierf, besloot 
BÜNAU zich enkel en alleen 
aan de wetenschappen toe te 
wijden, en begaf zich naat 
zijn landgoed Osmanstett, 
alwaar hij. in 1762 overleed. 
Door twee zaken blijft zijne 
gedachtenis bewaard, name
lijk door zijne niet voltooi
de Deutsche' Kuiser-und 
Reichshistorie , en door zij
ne uitmuntende Bibliotheek, 
welke thans een sieraad der 
koninklijke Bibliotheek te 
Dresden uitmaakt, voor wel
ke zij in 1764 voor 40,000 
Thaler gekocht is. 

BUNEL (PETRUS), te Ton-
louse in 1499 geboren, waa 
van Nórmandijnschen _oor-
sprong, en in den beginne 
aan LAZARUS BAÏF , afgezant 
van Frankrijk te Venetië, 
en aan GEORGE BE SELVE, 
Bisschop van Lavaur, die 
BAÏF verving, verbonden. 
Hij was vervolgens landvoogd 
der zonen van den president 
DU FAUR , en onder andere 
van PIBRAC, den schrijver 
der Vierlingen. Hij verge
zelde zijne kweekelingen 
naar Italië, toen hij te Til-
rin, in 1546 aan eene heete 
koorts overleed. BuNE&waS 
een dier geleerden zonder 
hartstogten, zonder eerzucht, 
die zich bepalen, om »«*'-. 
hunne boeken en vrienden te 
leven. Men heeft van hem: 
ï .° Zeer belangrijke en zui
ver geschrevene Lalpisclve 
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Brieven. De beste uitgave 
ïa die van GRAVEROL , in 
S.vo, 1687*, met aanteeke-
nïngen. .— •2.° Verdediging: 
des Konings (FRAXCÏSCUS X) 
jfe^e» de lasteringen, van 
JACOBVS OMPMALIVS i Pa
rijs, 1544, in 4. t 0 Men 
ziet het borstbeeld, van Bu-
NEL op het stadhuis te.Tou-
louse,. onder die der man-! 
nen, welke die stad tot roem 

. Jiebben verstrekt. Hij wordt 
voor' een.,der beschaafdste 
schrijvers zijner. eeuw ge» 
houden. 

.... BUNEL (WILLEM) , 'Hoog-
„leeraar in de geneeskunde 
te Toulouse, gaf in 1513 
eene Verhandeling over de 
pest, in 4. t0 in ,het licht. 

. Deze verhandeling is - bij 
, wijze van Öichtgtuk geschré-j 
ven, waarvan de versmaat' 
zoo wel in het fransch als' 
in het Latijn, zeer zonder
ling is . 

BÜKËL (JACOBUS) , te Tours, • 
_ in 1558 geboren, kwam te, 
Parijs, en werd eerste schil-, 
der van HENDRIK IV. Men 
verzekert, dat zijne vrouwi 
hem in de schilderkunde nog; 
overtrof. Men onderscheidt 

; te Parijs, dé Hemelvaart 
van MARIA bij de Vaders 
Feuillanten, en hét Pink
sterfeest in de kerk der 
Augustijnen, die beide van 
hem zijn. 

BÜNON (RÓBERT)J te Chd-
lons in Champagne, in 1702, 
geboren , een beroemde tand
arts te Parijs, overleed in 
die hoofdstad in 1748*. Do 
werken, welke bij over zij
ne kunst in het licht heeft: 
gegeven, worden zeer op 
prijs gesteld, namelijk: !•<> 
Dissertation suf les dents 
des femmes grosses (Verhan
deling over de tanden van 
zwangere vrouwen. — 2?° 
Essai' sur les maladieè des 
dents {Proeve over de tand-
ziektey— Z.° Expêriencés 
et démonstrations faites & 
la Salpêtrière et è Saint-
Cóme (Proefnemingen en 
voorlezingen in la Salpê
trière, en Saint-Come ge-

' , in 12.mo ; ; i • 

BUNGHA. — Zie BONGA. 
.K 

BUNOU (Pmtir-pus), een 
Jesuit, te Bouanen gebo
ren, en den, 11 October. 
1739 te Rennes, als Bec-
tor van het Collegie aldaaï 
overleden. Men heeft vaa 
hem: l*° Traite sur les ba-
rometres (VeMandelingover 
de lucht- of weerglazen). 
— 2«° Abrégé de géogrqpJiie. 
etc. (Beknopte aardrijkskun
de), 1716, in 8.vo, g o e a 
en zeer methodisch, r— 3«° 
Vertaling in Fransche ver
zen van twee stukken van. 
Pater COMMIRE, ten titel 
voerende, het eene; Hés-
cription des fontaines de 
Saint-Claud {Beschrijving 
der fonteinen van Sainf-
Claud) « e n het. andere het 

k'2ï." - / : :r:;.":".r - \ • 
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Tooneel der Najaden, op 
het einde van het eerste deel 
der gedichten van Pater COM-
ÏHIRE gedrukt. 

BUNTING (HENDRIK), een 
JSakser, en Luthersche 'the-
oïogant, bloeide op het ein
de der zestiende eeuw, en 
Heeft zich bekend gemaakt: 
ï-0 door eene Algemeene 
Krönijk, Maagdeburg, 1608, 
in fol. in het Latijn; dezel
ve gaat lot 1599 j en wordt 
niet zeer op prijs gesteld.—• 
%° Handwijzer tot de H. 
Schrift.— Z'° Kronijk van 
Brunswijk en Jjuneburg, 
door HENDRIK MEIBOMIOS ver
beterd en :tot in 1620 ver
volgd , Maagdeburg, 1620 
in fol» — 4«° Oratio de mu-
sica, 1596 j in 4.co 

BUONACORSI (PETRUS) on-
den naam. van PERRIN DEL 
YAGA bekend, naar den naam 
van VAGA, ëan Morentij noch 
Schilder, die hem bescherm
de , en een zijner meesters 
was, werd in 1500 in Flo
rence geboren, en door eene 
geit gezoogd. Zijn gelukkige 
aanleg voor de 'schilderkun-
de ontwikkelde zich teÈome, 
en vervolgens in zijne ge
boortestad , die hij andermaal 
Verliet, om weder, in Rome 
te komen. Juiaus RÓMANUS 
<en FATTORE ̂ gebruikten hem 
in de groote ondernemingen, 
waarover zij sedert den dood 
van RASHAëL het bestuur had
den. BUONACORSI, volgde 
den laatstgenoemden schil

der in verscheidene deelen 
gelukkiglijk na, doch even
aarde hem niet in de uitvin
ding, noch in dé uitvoering. 
Hij slaagde vooral in vaas-
werken , snakerpën, pleis-
tersieraden, en in alles wat 
totr versieringen kan strek-

" ken. Zijne teekeningen zijn 
zeer vlug^ en vol geest. De
ze groote meester was bij 
eenen ellendigen kladschil-
der begonnen, met waskaar
sen te beschilderen. Hij 
werkte aan- het plafond van 
de zaal der koningen in het 
Vatikaan, toen een plotse-
Jijke dood hem den 19 Uc-
tóber 1547 eensklaps weg-
maaide. Men bewondert van 
hem op het Vatikaan: Het 
gevecht van ÜORATIVS CO-
CLES, de heldendaad van 
Muxivs SCJEVOLA, kinder
spelen, en den reuzenoorlog. 

BüoNACöRTi.' ï~ Zie Es-
PERIENTÈ. 

BUONAMICI (CASTRTJCCIO), 
in 1710 te Uicca geboren, 
verbond zich eerst aan den 
geestelijken staat, en bega* 
zich na zijne •*»««« fl^J" 
bragt te hebben, n a a r ^ * ' 
in !e hoop van er m*™. 
tuin te bevorderen- Natzich 
eentee jaren in die stad op 
gehouden te hebben, g g j j 
?e hij bekend hQ to^* 
naai DE POLIGNAC» die ^m 
aan.zich verbinden w * ^ 
maar dien hij ^ g f d a a r 
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niet vond, welke hij zich 
beloofd had, zoo liet hij den 
geestelijken staat varen, om 
zich aan de wapenen in dienst 
van den koning der Beide-
Siciliè'n toetewijden. Deze 
verandering van staat belet
te hem niet, om zich aan zij
nen smaak voor de schoone 
letteren overtegeven. Hij 
schreef in het Latijn de Ge
schiedenis der krijgsverrig* 
tingen, die in 1744 in de 
omstreken van Veiletri tus-
schen de Öostenrijksche en 
Napolitaansche troepen plaats 
hadden, en waarin hij ge
bruikt werd; dit geschrift 
in 1746, in 4.«> onder dezen 
titel gedrukt: De Rebus ad 
Velilras gestis -commenta-
rius, verwierf hem van we-
ge den koping van Napels 
eene jaarwedde, en den rang 
van algemeen Commissaris 
der Artillerie. Maar zijn be
langrijkste- werk | i s öe Ge
schiedenis van den laatsten 
Italiaanschen oorlog, die in 
1750 en 1761 onder dezen 
titel in het licht verscheen: 
De bello italico cómmenta-
rii, in 4. t0 in drie boeken, 
waarvan hij het eerste aan 
den koning van Napels,het 
tweede aan den hertog van 
Parmd t en het derde aan den 
senaat van Genua, opdroeg. 
De hertog van Parma be
loonde deze opdragt, door in 
een zeer vereerend diploma 
aan den schrijver en zijne , 
nakomelingen, den titel van 
graaf optedïagen. Dezebei-

K 

de geschiedenissen, waarvan 
het verhaal even zoonaauw-
keurig i s , als men er een 
zuiver Latijn in aantreft, 
worden zeer op prijs gesteld, 
en zijn verscheidene malen 
gedrukt. Men vindt dezelve 
in het Latijn en in het 
Fransch in de veldtogten van 
MAILLEBOIS , door den mark
graaf DEPEZAÏ, Panjs,1775, 
3 dj.", in 4. t0 i met platen. 
De graaf BUONAMIGI heeft nog 
eene verhandeling geschre
ven D e Sciektia militari, 
maar die tot dusverre het 
licht niet heeft gezien, Hij 
overleed in 1761, te Lucca, 
zijne geboortestad, alwaar 
hij ter herstelling zijner ge
zondheid , de geboortelucht 
was komen inademen. Hij 
had bij het doopsel de na
men van PETBUS JOZEF MA-? 
RIA ontvangen, en eerst toen 
hij in dienst van Napels 
ging, kwam hij op het denk
beeld, om dezelve doordien 
van CASTRUCCIO te doen ver
vangen , een' naam, die in de 
jaarboeken van Lucca zeer 
beroemd is. 

BÜONAMICO (LAZARUS) , te 
Bassano geboren, onderwees 
met roem in de zestiende 
eeuw te Rome, te Bologna 
en te Padua; en overleed in 
deze laatste stad den 11 Fe-
bruarij 1552, in den ouder
dom van 73 jaren. Men heeft 
van hem verscheidene schrif
ten, die bij derzelver ont
staan zeer wel onthaald wer-

k 3 
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den, onder andere, Latijn-
sche Gedichten, in S.vo, 
Venetië, 1553, welke mede 
in' verschillende verzamelin
gen voorkomen, onder andere 
in de Bëlicim• poeiarum ita-
lorum van GROTER. 

• .' BÜONANÏ. — Zie BONANNI. 

-BOONAPARTE. — Zie NA
POLEON. — BACCIOCHI. — 
BORGHESE. — JOSEPBINE. 

BÜONAROTI. —' Zie BON-4-
ROTA. 

BÜONFIGMO (JOZEF GON-
STANTIJN) , eene Siciliaansch 
ridder, te Messina gébót&n, 
diende in Vlaanderen, on
der de krijgsbenden van den 
dën koning van Spanje. Door 
vérscheiden goede werken 
heeft hij zich onder de Ita-
liaansche geschiedschrijvers 
onderscheiden, zoo als'bijv. 
door: 1.° Parte prima eèe-
cönda delV historia Sicili-
ana, welke beide deelen 
dê beschrijving van dat ei
land en de voornaamste lot
gevallen van hetzelve, tot 
aan den dood van PHIMPPUS 
I I . bevatten, Venetië i 1601 
iiï 4.to Hij gaf te Ifessina, 
in 1613, een derde deel de-
*er geschiedenis in 4.«>, in 
hét licht. — 2.°' Messina, 
citla nohilis descrittainot-
t° Ub., Venetië, 1606, in 
•*'^, mede in het Latijn ver-

MARIM ud Messanenses ve~ 
ritas vindicatat 3fessi?ia, 

1629, in fol. De inwoners 
van Messina beweren, dat 
de H. Maagd hun eenen brief 
heeft geschreven: dezelve 
bestaat uit niet meer dan 
twaalf regels. BÜONFIGMO 
heeft de, bekwaamheid gehad 
ér een boekdeel in fol. van 
te maken j ten einde de echt
heid van denzelven te bewij
zen. 

BÜÖNO , een beroemde 
bouwkunstenaar en beeld
houwer der twaalfde eeuw, 
heeft de beroemde Campa
nile of den toren der kerk 
van den H. MARCUS, tuVe-
netië, het Castél- Cdpuaiio 
thans de Vicaria genaamd, 

, ter Napels, de kerk van den 
j. H. ANDREAS te Pisa, den 

toren van het stadhuis te A-
rezzo, en andere merkwaar
dige gebouwen ojgerigt. 

BuPAius, een beeldhou
wer van het eiland C/tio, 
werd na 'HIPPONAX , in eene 
helagchelijke gedaante te heb
bén voorgesteld, door dien 
dichter in een boosaardig he
keldicht , in het hatelijkste 
licht gesteld. BÜPAXUS vond 
er geen beter antwoord op 
dan dat van zich optehangen. 
Dit ten minste wordt door 
sommige schrijvers verhaald, 
hoewel PJCINIÜS niet van hun 
gevoelen i s : déze geschied
schrijver Iaat hem na het he
keldicht van HIFPONAX nog 
Schoone werken ten üitvoct 
brengen. BÜPALÜS bloeide 
omtrent het jaar 540 v« •»• C 
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BÜQUOI (KAKELDE LONGUE-
VAX. , Graaf van), beoefende 
de krijgskunde in de Neder ~ 
landen onder den Hertog van 
Parma, die uit hoofde van 
zijnen vader, in 1581, bij 
het beleg van Doornik ge
sneuveld , en aan wien hij 
dóór de banden van vriend
schap was verbonden ge
weest , grootelijks belang in 
hem stelde. Om hem dezelf
de bewijzen van toegenegen
heid te geven, stelde hij den 
zoon, ofschoon pas twaalf 
jaren oud, in hetzelfde jaar 
van den dood zijns vaders 
aan het hoofd van het Wa-
len-regiment. Zijne talenten 
en zijne bekwaamheid ver
wierven hem het bevelheb
berschap over het leger, dat 
hem door koning PHILIPPUS 
I I I . , en keizer FJERDINAND 
II . geschonken werd. In 1618 
Werd hij tegen de misnoeg
den in Bohème gezonden. 
Den 8 Junij 1619 versloeg 
hij aldaar volkomen meteen 
klein leger den graaf van 
MANSFELD, die , gevaarlijk 
gewond, niet dan met groote 
moeite door de vlugt ont
kwam. In hetzelfde jaar 
dreef hij den vjrjand voor 
Weenen weg. Hij bragt ver
volgens den 18 November 
1620, veel toe tot het winnen 
van den slag van Praag, die 
de zaken van den Paltskeur
vorst, door de muitelingen 
ïn Bohème geroepen, onher
stelbaar den bodem in sloeg. 
De Hongaarsche onteyrede-

' • • ' • •• K 

nen hadden het voorbeeld van. 
die van Bohème gevolgd, en. 
BETHLEM-GABOR , vorst» van 
Zevenbergen aan hun hoofd 
geplaatst. Buöjuoi versloeg 
hem in 1621 met eene veel 
geringere magt, nam Pres-, 
burg en verscheidene belang
rijke steden weg; waarnaau 
hij Neuhansel ging belege
ren. De graaf van BÜQUO* 
zijn leger onder eene zwak
ke bedekking verlaten heb
bende , om de toegangen dei: 
stad te onderzoeken, viel in 
eene hinderlaag en werd den 
10 Julg .1621 gedood. De 
Keizerlijken waren, verpligt 
het beleg op te breken, na 
sedert vijf Weken met opene 
loopgraven voor de stad te 
hebben gelegen. De schrijve* 
van den tegenwoordige» staat 
van Hongarije, verzekert, 
dat het voor Neuhausel i s , 
dat BÜQUOI gedood werd. Het 
schijnt dat hij zich bedriegt. 
LARREY en MORÉRÏ geven 
aan dit gevecht ten onregte 
den naam van veldslag. 

BURCH ( ADRUNÜS VAN 
DER ) , uit eene aanzienlijke 
Vlaamsche familie geboren» 
was in 1572 , griffier aan 
het hof van Utrecht, en, e-
ven als zijn broeder, door den 
aanhang van LEÏCESTER, ge
noodzaakt die stad te ver-, 
laten, hij nam de vlugt naar 
heijden en keerde eerst in 
1600 naar Utrecht terug,* 
alwaar hij in 1606 overleed. 
Hij beschermde en beoefen-

k4 
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dé de letteren, en slaagde 
vrij wel in de gewijde La-
tijnsche dichtkunde: PU hi-
sus, PU amores-, Solatia 
enz.„zijn de titels van eeni-
ge zijner voortbrengselen. 
Men heeft hem eeiie uitgave 
met aanteekeningen te dan-
ken van het gedicht van B. 
AL.' COLIIATIDS , de 'Moiïcidio,: 
Merosolymitano , Antwer
pen, 1589, in 8vo, 

BüRCH (LAMBERTÜS -VAN 
B E R ) , broeder van den voor
gaande , '• te Mechelen, in 
1542 geboren, was deken 
van het kapittel der heilige 
MAKIA , en overleed te £/-
trecht in 1617. Hij heeft 
onder den volgenden ti tel , 
een geschiedkundig werk o-
ver Savooije in het licht 
gegeven; Sabaudorum du-
mm principumque hist, 
Antwerpen 1609, benevens 
eene Geschiedenis van den 
oorsprong der Bi. MAMA -
lier/i Ie Utrecht, en Preces 
rytmicos, enz. 

i _BimCIMRD of BtTRCHABBUS, 
Bisschop van Worms in het 
jaar 10Ü0, was leermeester 
geweest van keizer KOEN-
ïU4D, bijgenaamd de Satiè'r 
en kanonik der hoofdkerk van 
JMik,' daarna begaf hij zich 
«aar de Abdij van Lobbes, 
alwaar hij monnik werd. 
Bisschop geworden zijnde, 
•Het hij uit l u w d e n monnik 
PWJRRTÜS komen , die later 
Abt van Gemblourswas, om I 
Wet hem aan eene verzame- I 

ling van Canons te .werken', 
ter bediening van het Sa
crament van boetvaardigheid. 
Hij overleed den 20 Augustus 
1025. Deze Verzameling van 
Canons , in 20 boeken, is 
in 1549, in.fol. gedrukt. 

BURGHARD of BURCHARDÜS, 
Aartsbisschop van Vienne in 
Daup/dné in de elfde eeuw, 
was door zijne godsvrucht 
beroemd, en met den JH. O-
DILO , abt van Cluny ver
bonden. Daar deze heilige 
abt BURCHARD verzocht had, 
eenige zijner religieuzen te 
wijden, meende de Aartsbis» 
schop hem zulks niet te 
moeten weigeren , zonder 
acht te slaan, dat hij, jLsav 
de abdij van Cliiny onder 
het Diocees van Macort be
hoorde, daardoor inbreuk 
maakte op de regten van 
den ordinaris. GAUSLIN, bis
schop van Mdcon beklaagde 
er zich over; de Aartsbis
schop van Lyon beriep een 
Concilie te Anse, en maakte 
langs djen weg een einde 
aan dat geschil. BÜRCHARI) 
stierf in den geur van hei
ligheid in het jaar 1026. 

BtJRCHARB Of BüRCHARDirS, 
Aartsbisschop van Lyon, en 
tijdgenoot van den voorgaan
de, was de zoon van Ku-
DOLF I I . , koning van het 
Transjurasch - Bourgondië-
Hij is dezelfde, die dein 
het vorige artikel vermelde 
kerkvergadering van An-se 
belegde. Hij bewees der kerk 
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uitstekende weldaden, en o-
verJeed omtrent het jaar 1U34. 

, BuRCHARD of BüRCHARDÜS, 
drie - en - vijftigste Bisschop 
van Meaux, verkreeg dien 
stoel in 1120. Verscheidene 
kapittels namen in zijnen 
tijd het gemeenschappelijke 
leven weder aan, en hij 
verzuimde niets, om hetzel
ve , in zijne kerk te her
stellen. Hij had geschillen 
met de kloosters van Jouare 
en Rebais, welke zich' aan 
zijn gezag wilden onttrek
ken , en schreef daarover aan 
Paus HONORIUS I I . , welke 
die kloosters tot derzelver 
pligt terug bragt. Er was 
in dat diocees een schande
lijk gebruik of liever mis
bruik in zwang; bij den dood 
der Bisschoppen werd hun 
paleis geplunderd, en sol
daten maakten zich van hun
ne eigendommen meester. 
BÜRCHARD verkreeg van ï i n -
BATJT graaf van Champagne, 
de vernietiging dezer ge
woonte; ener werd voor het 
vervolg bepaald, dat, indien 
de Bisschop zou komen te 
overlijden, zonder bijzonde
re schikkingen te hebben 
gemaakt, zijne roerende goe
deren aan de geestelijke zus
ters van Fontaines bij' Memos 
zouden gegeven worden; en 
dat indien die religieuzen 
mogten vernietigd worden, 
dezelve aan de kloosters van 
Meaux zouden ten deel val-
ïen. Hij weyd ook in een 

. - • - Kk 

proces gewikkeld , over het 
regt van munt te slaan, het 
welk de Bisschoppen van 
Mewux genoten. Hèt geschil 
werd vereffend en het ge
lukte hem dit voorregt vooc 
zijne opvolgers te benouden. 
In den 22.en eii 42.e" zijner 
Brieven maakt de H. BER-
NARDUS met lof melding van 
BÜRCHARD. Deze Bisschop 
stierf in de abdij van den 
H. VÏCTOR te Parijs, den 
4 Januari^ 1134, en werd al
daar naast den prioor THO
MAS DE VILLENEUVE, zijnen 
vriend, in het vorige jaar» 
bij Gournui-sur-Marne, door 
de neven van THIBAUT, 
aartsdiaken van Part/s, ver
moord ,i begraven. Óp eenen 
steen, naast de graven van 
den prelaat en den prioor 
geplaatst, las men de vol
gende Latijnsche dichtregels, 
als een gemeenschappelijk 
grafschrift: 

Prrcsul hic, iste Prior, Con-
féssor hic, isteque Martyr 

Hic minor est meritis, ordinis 
iste gradu. 

BURCHARDUS Meidis pater ex-
titit, et Prior hujus 

Ecclesiae THOMAS j moribus am
bo pares, 

Juris amatores, aiorumquema-
gistri 

Cum pietate graves, cum gra-
vitate pii» 

Quos ratio, quos religio, quos 
jungit honestas, 't 

Hos titulus jungit et situa jp« 
se loei. ' 

BÜRCHARD of BURCHARDUS, 
in 1060 onder de regering 
van keizer HENPRJK IV.» 
5 •• • 

ft 
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In 

ofschoon pas 10 jaren oud 
zijnde, Bisschop van Mal-
lerstadt, werd naar Home 

• gezonden, om aan de veref
fening der geschillen mede 
te werken, welke er tus-
schen ALEXANDER I I . en CA-

JDALOUS, bisschop van Par-
§ia, zich noemende HONORÏ-
«s I I . , die elkander de pau
selijke waardigheid betwist
ten, ontstaan waren. Vol
gens zijne instructien, moest 
hij de benoeming van HONO-
KIÜS handhaven. Het zij , 
dat het regt van ALEXANDER 
hem beter toescheen, het 
z i j , dat hij , zoo als som
migen zeggen, door HILDE-
ERANÖ, toenmaals kanselier 
der Roomsche kerk, en la
ter GREGORIUS V I I . , omge
kocht was, hij volgde ten 
minste niet alleen zijne in
structien niet, maar voegde 
zich zelf», bij zijne terug
komst in Duitschtand, bij ' 
de vijanden van HENDRIK. 
Toen in 1073 de staten van 
Saksen, gezamenlijk met die 
van Thmingen, den stan
daard des oproers hadden op-
festoken, stelde zich de 

isschop van Halberstadt aan 
hun hoofd, bragt al de Sak
sische prelaten tegen zijnen 
vorst in opstand, belegerde 
en nam de kasteelen van 
Meimburg en ffarlzburg in , 
die den keizer toebehoorden, 
e& bedreef er , zegt men, ! 
^eedheden, die de geest I 

| zijner eeuw in eenen bis
schop niet kon verschoonen. 
Van den anderen kant, was 
het gedrag van HENDRIK wei
nig geschikt, om de liefde 
des volks, dat onder de be« 
lastingen bezweek, noch die 
der geestelijkheid, welker 
voorregten hij verkrachtte, 
te winnen. Hij oefende, 
zeggen de geschiedschrijvers 
van dien tijd, op eene schan
delijke wij ze, het gezag uit, 
dat hij zich uitsluitend in 
het vergeven der kerkelijke 
bedieningen had aangema
tigd. » Bisdommen tegen 
honden en paarden verrui
lende , en dezelve van tijd 
tot tijd voor misdadige ge
dienstigheden , zelfs verkoo-
pende (*)." Welk een krijgs
man hij ook wezen mogt, 
was hij echter niet gelukkig 
jn zijne ondernemingen. In 
TAuringen en Brankenland 
geslagen, was hij er op be
dacht, om door eene verzoe
ning met den keizer vrede 
te maken. Qoslar werd tot 
de plaats der bijeenkomst 
bestemd. Zich derwaarts met 
zijne voorstanders begeven 
hebbende, nam een bloedige 
twist de plaats der verzoe
ning in. BÜRCHARD werd in 
denzelven doodelijk gekwetst, 
naar het klooster van Ilse~ 
burg vervoerd, waarin hij 
weinig dagen daarna 
geest gaf. 

den 

JklJ^r^i chronblo'jriqiM de THistojve du tooit P«61ic 

ju»i,ne i, ui, foladK, 73. 
d'AUe-
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BuKCHARD of BüRCHARÖUS 
$ (JOANNES) j bijgenaamd VAN 
J STRAATSBURG, wijl hij in 

die stad in de vijftiende eeuw 
geboren werd, was Ceremo
niemeester van de pauselijke 
kapel. Hij werd in het ver
volg bisschop van Citia di 
Castetto, en is bekend door 
een dagblad of Diariüm, 

\ dat hij den 11 December 
1483, onder de regering van 
SIXTUS IV. op denzelfden 
dag, waarop hem de post 
van Ceremoniemeester werd 
opgedragen, begon, en waar
in de bijzonderheden der 

I pauselijke regering Van A-
XEXANDEK, V I . , het belang
rijkste gedeelte uitmaken. 
BURCHARD houdt niets ver
borgen , van hetgene, wat 
hij van het gedrag van dien 
Paus weet en aan zijnen in-
wendigsn dienst verbonden, 
moest hij alles weten. De 

£ ergerlijkste zaken verhaalt 
hij zelfs met rondborstigheid, 
zonder ér eenige aanmerking 
bijtevoegen, zonder hekeling, 
zonder kwaadaardige bedil-
zucht, met eene uitstekend-
geschiedkundige eenvoudig
heid, en, om de uitdruk-

, king van Bayle te bezigen, 
» met eene Duitsche opregt-
heid en goede trouw." Dit 
dagblad bleef langen tijd on
bekend ; DIONYSIÜS GODE-
PROI leverde in 1684, ach
ter zijne geschiedenis van 

i KAREI. VIIÏ.,, een fragment 
van hetzelve. Eenige jaren 
daarna gaf LEIBNITZ zijn 
Specimen histories arccme, 

sive AneciïotiB de vita A-
LEXANDRI VI, pap&i seu 
exeerpta diariiBtTRCBARDI, 
Hanover 1696, in het lichte 
Deze uittreksels verschenen 
andermaal in dezelfde stad, 
onder den titel van Histo
rici, arcana, seu de vita A-

.LEXAXDM VI. pup& ex
eerpta; en andermaal wer
den dezelve op nieuw in het 
licht gegeven, door JOANNES 
GTEORGE- ECCARD , in het„2« 
deel van deszelfs Corpus 
Mstoricum mediitsvi, Leip-
zig 1723. Dit alles was 
echter niet het geheele werk 
van BURCHARD, naar welks 

•volledige uitgave de geleer
den zeer verlangden. XiEIB-
NITZ meende hetzelve gevon
den te hebben, en stelde 
zich voor, om zulks onder 
den titel van Integrnn dia-
rïum BvRCBAnnl in, het 
licht te geven;•' maar' hij 
bragt dat ontwerp niet tèn 
uitvoer. Eindelijk vond de 
Heer CURNE »E SAÏNTE-PA-
LAYE , te Rome, in de Bi
bliotheek Chigi, het Diari-
tim in deszelfs geheel; het 
was een handschrift in 5 
dl.n in .4.» Volgens de door 
hem gedane onderzoekingen, 
bevond h i j , dat het dagblad, 
begon niet den 11 December 
14S3 , den dag waarop BÜR-
CHARD in zijnen post werd 
bevestigd, en dat het de 
laatste maanden der regering 
van SIXTUS IV . , die den 13 
Augustus 1484 overleed, het 
geheele pausschap van ÏNNO-
cmnvs Vllï.-j die hem op* 
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Tplgde, dat-van AIIEXANDER 
VI. in deszelfs geheel, dat 
van Pxüs I I I . , hetwelk 
slechts 21 dagen duurde, 
en eindelijk de eerste jaren 
van JULHJS I L , tot den 31 
Mei 15U6 hevatte, waarme
de het dagblad eindigt: het
welk nog zou vooronderstel
len , dat JBÜRCHARD , die in 
1505 overleed, een vervol
ger gehad heeft. Men vindt 
oök eenige fragmenten van 
het Diarium, achter en on
der de verdedigende stuk
ken der geschiedenis van 
AUËXANDER VI. , i door ALEX-
ANDER GORDON, De Latijn-
sche, ïtaliaansche en Fran-
sphe talen zijn in hetzelve 
vermengd, en de schrijver 
bedient zich onverschillig 
van dezelve. Er zijn, zegt 
men, verscheidene exempla
ren van het Diarum> in de 
bibliotheek des konings van 
Frankrijk, en de Heer DE 
FoNCEMAGiVE heeft een ver
slag van dezelve geleverd, 
in het ,17e deel der gedenk
schriften der akademié van 
schoone letteren van bladz. 
597 tot 606. Men heeft daar
enboven nog van BÜRCHARD , 
Ordo pro ivformalionè sa-
cerdottm, Rome 1509, in 
4 ' t 0 , en Venetië 1572, in 
S.vo Hij heeft met JACOBUS 
BE LUTWS , aan de verbete
ring van het Lieer pontifi-
calis, Rome 1497, in folio 
Medegewerkt. 

. Bl)RCHARD of BÜRCHARDUS, 
A,bt van U*perg, werd in de 

twaalfde eeuw, te Biberacli, 
eene Zwabische stad geboren, 
en omhelsde den religieuzen 
staat in de premonstratenzer 
orde. Hij legde zijne gelofte 
af te Schussenriedt, in het 
Latijn, Soretkum, eene ab
dij dier orde in dezelfde 
provincie en werd tot proost 
of prelaat der zelve verkoren. 
In 1215 Abt van TJsperg, 
mede'tot die orde behooren-
de, geworden, legde hij de 
waardigheid van prelaat van 
Schussenriedt neder, en 
moest de smart ondergaan 
zijne abdij de prooi der vlam
men te zien worden. Hij 
had dezelve door eene groote 
som, van de zware regten 
vrijgekocht, die zij gehou
denwas, aan den graat Ai-
BERTÜS VAN NIEMBURCT te 
voldoen, en deed moedige 
pogingen om dezelve mt ha
re puinhoopen wedei-opte-
r i g t L ' toen hij in 1226 m 
hetzelfde jaar van den brand, 
overleed; Hij had tot op
volger KOENRAAD VAN LlOH-
TENAXT, die het klooster we
der opbouwde, en die tot 
heden toe altijd voor den 
schrijver der beroemde Mo-
nijk mn üsperg is gehou
den. Sterke redenen echter 
bewegen om te gelooven, 
dat dezelve veeieei-vantivn-
CHARD dan van KOENRMO 
i s , of dat, indien hn er d* 

schrijver niet van mog ' J . 
zen, dezelve hem ten "»n 

toegeschreven. llet..At±ts zeker dat de geschiedenis 
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van JFREDERIK I . , , welke in 
deze kronijk tot in 1226 
wordt voortgezet, geheel van 
BURCHARD is. De schrijver 
in zijnen naam sprekende, 
zegt er in , dat hij in 1202, 
priester was gewijd, dat hij 
in 1207" in de premonstra-
tenzer orde was gegaan, in 
1215 tot Abt van TJsperg 
was verkoren: daadzakenen 
tijdstippen die volkomen op 
BURCHARD toepasselijk zijn, 
maar die in geénen deele 
betrekking hebben, methet-
gene , wat de gedenkteeke-
nender.orde van premonstra* 
teït van KOENRAAD verhalen , 
die in 1240 na slechts 11 
jaren geregeerd te hebben, 
overleden is . JOANNES Vos-
SIÜS , JACOBÜS GRÈTZER , KA-
SIMIER OUDIN, enz. bedrie
gen zich dus, door aan KOENT 
ÏUAD dat gedeelte der kro
nijk van Vsperg toeteschrij-
ven. — Zie KOENRAAD VAN 

I I T C H T E N A Ü . 

BÜRCHARDÜS pf BüRGHAR-
üus (Heilige), een oorspron
kelijke Engelschman, bloei
de omtrent het midden der 
achtste eeuw. Hij was een 
leerling van den H. BONI-
PACIUS , Aartsbisschop van 
MentZy en in de scholen 
dier hoofdkerk opgevoed. 
De heilige BONIFACIÜS zich 
met het bekeeringswerk in 
Duitschïand en in de Ne
derlanden bezig houdende, 
Ham in 741 BÜRCHARDÜS als 
medehelper aan. Men ziet 
«it eenen brief» welken die 

Heilige aan den pas verko
zen paus ZACHARIAS schreef, 
en waarin hij hem verslag 
gaf, van het oprigten van 
drie Bisdommen door hem 
gedaan, onder andere dat 
van Wurzburg, waartoe hij 
BÜRCHARDÜS als bisschop 
had gezalfd; waaraan ZA
CHARIAS zQne volle goedkeu
ring gaf. BÜRCHARDÜS was 
bij de kerkvergadering van. 
Duitschïand, tegenwoordig, 
die , door KARLOMAN beroe
pen, den 21 April 742 geo
pend werd. Zijne benoeming 
•tot het Bisdom Wurzburg, 
werd in dezelve bevestigd. . 
Met ijver Werkte hij , om 
dat gedeelte des lands voor 
het geloof te winnen, het
welk nog in de duisternis 
der afgoderij was gebleven, 
en talrijke^ bekeeringen wa
ren de vrucht zijner predi
kingen. Hij onderteekende 
met eenige andere bisschop
pen , eenen brief door den 

j heiligen BONIFACIUS aan E-
THELBAÏID , koning der Met-

'ciè'rs geschreven, waarin na 
dien vorst over zijne aal-< 
moezen en andere goede wer
ken geprezen te hebben, 
men hem met eene heilige 
vrijmoedigheid, over de on
geregeldheden en buitenspo-. 
righeden berispte, waaraan 
hij zich had overgegeven, 
en hem in naam van zijne 
zaligheid aanspoorde , om 
zich te verbeteren. Daar de 
legerhoofden der Franken 
moede waren, in CHILDERIK 
I I I , , eeneh koning aan hun 
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hoofd te zien, die er enkel 
den naam van voerde, en 
besloten hadden den schep* 
ter in handen van vorst Pi-
pyk,i die het koninklijke 
gezag .reeds uitoefende, te 
doen overgaan , zoo werd 

(JBuRCHARDUs belast, om over 
dat gewigtige onderwerp, 
paus ZACHARIAS te raadple
gen. Hij vertrok in 748 of 
749 naar Rome met FULRA-
pus , Abt van Saint-Benis, 
en kapellaan des vorsten, 
en had het geluk, zijne on^ 
derhandéling tot genoegen 
van PIPYN te volbrengen, 
die tot koning der Franken 
werd verkozen en uitgeroe-
.peti. : XJit erkentenis voor 
dezen dienst, beschonk P I 
PYN bet bisdom Wurzburg 
op eene milde wijze, ver
bond het hertogdom Fran-
henland aan hetzelve , welks 
titel de Bisschoppen tot in 
deze laatste tijden gedragen 
hebben., Reeds sedert zeven-
*ien jaren verdroeg Btm-
CHARDUS de bezwaren van 
een moeijelijk Apostolaat, 
„die nog vermeerderd werden 
door het aandeel, hetwelk 
hij somtijds aan de tijdelijke 
aangelegenheden moest ne
men. Hij haakte naar den 
oögenblik, waarop hij zich 
enkel met God en zijne ei
gene zaligheid zou kunnen 
bezig houden. Het verlof, 
om zijne bisschoppelijke 
^aardigheid neder te mogen 
leëgeti, gevraagd en verkre
gen h e i n d e , begaf hij zich 
paar eene eenzame plaats van 

| het diocees van Wurzburg, 
Hoïmburg genaamd, en bragt 
aldaar zijne overige levens
dagen , in boetvaardigheid, 
en in de overweging der 
eeuwige waarheden door. Hij 
overleed volgens: 'FLEURT, 
den. 2 februari) 75 ï , voor 
de krooning van PJPYN, die 
eerst in Maart van hetzelfde 
jaar plaats had. Hij werd 
begraven in een klooster > 
dat hij gesticht had. Zijn 
feestdag wordt den 14 Oc-
tober, den dag van de ver
voering zijner overblijfselen 
gevierd. Zijn leven is door 
eenen ongenoemde twee hon
derd jaren na zijnen dood 
beschreven. EGILWARD , of 
ËGILWORD, een monnik vatt 
Wurzburg heeft in het jaar 
1001 een ander in drie boe
ken geleverd. Hetzelve is 
in de vijfde Benedikfijner-
jjeuw gedrukt. 

BuÈCfïARDUs, drie en twin
tigste Bisschop van Utrecht, 
de opvolger van KOENRAAD , 
die den 14 April 1099 op 
eene moorddadige wijze van 
het leven werd beroofd, wordt 
als een voorzigtig en god
vruchtig man geprezen, die 
de heilige wijdingen zelf be
dienden , hetwelk in de U-
trechtsche Bisschoppen, voor
al die later geleefd hebben, 
als iets zeldzaams wordt be
schouwd, daar zij , te veel 
met hun tijdelijk beheer te 
doen hebbende, zulks ge
woonlijk aan eenen Wy*bis-
schop overlieten. De. ker-



B Ü B. 559 

delijker dan de tekst. BUR-
OHIEM,O bekleedt niet te min 
eenen aanzienlijken rang on
der de Italiaansche dichters. 
Men verwijt hem billijker 
wijze de zeden zeer weinig 
geëerbiedigd te hebben, de 
zangnimf van dien dichter
lijken baardscheerder, ken
de "geene welvoegélijkheid* 
De'beste uitgaven zijner Ge-
dichten, zijn die van Flo
rence ; 1552 en 1568, in 8.v° 
Zijne Klinkdichten werden 
voor de eerste maal te Ve
netië, in 1477 j in 4.to ge
drukt. BURCHIEI.I.0 heeft 
minder lof verdiend door de 
keuze zijner onderwerpen, 
dan door de zuiverheid en 
sierlijkheid zijner uitdruk
kingen. Zijne werkplaats is 
op eene der gewelven van 
de. gaanderij van Florence 
geschilderd. Dezelve is in 
twee vertrekken afgedeeldi 
in het eerste worden de baar
den geschoren, en in het 
andere worden verzen ge
maakt, en op instrumenten 
gespeeld. Onder deze werk
plaats praalt het borstbeeld 
van BURCHÏELLO. 

ken van den H. MARTINUS en 
van den H. Verlosser, be
nevens het kapittel van St. 
JAN te Utrecht werden door 
hem met vaste goederen be
schonken. Hij overleed in 
1113, en werd te Utrecht 
in de Domkerk begraven. 

BÜRCHIELIIO , een Itali-
aansch dichter, meer be
kend onder den naam van 
GIOVANI DI DOMINICO, dat 
zijn wezenlijke naam was. 
Men is het niet eens om
trent den tijd en de plaats 
zijner geboorte, doch vrij al
gemeen, zegt men, dat hij 
te Florence in 1380 het eer
ste licht heeft aanschouwd, 
maar algemeen doet men hem 
te Rome in 1448 sterven.' 
Deze dichter ^was een bar
bier te Florence, en zijn 
winkel de gewone verzamel
plaats van al de geletterden, 
welke toenmaals 4n die stad 
leefden. Zijne Gedichten, 
die grootendeels in dikwerf 
zeer vrije klinkdichten be
staan zijn van eenen bper-
tenden en kluchtigen aard, 
doch zoo origineel, dat som
mige dichters van gevoelen 
zijn geweest, dat men niet 
heter kon doen j dan hem 
natevolgen , door verzen alla 
Burchiellesca te.maken. De
zelve zijn daarenboven zeer 
duister en raadselachtig. 
Sommige schrijvers hebben 
dezelve met aanteekeningen 
verrijkt, zoo als DONI on
der anderen; maar het Com-
wentariim is niet veel dui-

BURCKHARD (JoANNES tlo-
BÉWIJK), in 1784 geboren, 
beroemd door zijne reizen 
naar Nuliè\ stamt uit eene 
aanzienlijke familie in Ba
zel af. Daar hij in zijn, 
toenmaals door Frankrijkver
drukt vaderland geen'dienst 
wilde nemen , zoo begaf hij 
zich, na zijne studiën in 
Leipzig en Götiingen vol' 



560 B:U'».-

Tbragt te hebben, in 1808, 
naar Londen, alwaar het 
Afrikaansche genootschap ee
ne nieuwe proefneming wil
de doen, om, langs den door 
HORNBMAN reeds betreden 
weg, van het Noorden af 
de binnenlanden van Afrika 
te doen onderzoeken. Zij 
namen de aanbieding van 
BUROKHARD, om deze reis te 
wagen, in-1808'aan. BUROK
HARD beoefende nu de zeden 
van het Oosten, en de Ara
bische taal in hare zuiver
ste school te ALEPPO. Hij 
bleef twee en een halfjaar 
in Syrië, bezocht Palmyra, 
Datnascus, den Libanon en 
andere gewesten, waarop hij 
Zich naar 'Kahira begaf, om 
met eene karavaan door het 
noordelijk gedeelte van Afri' 
TM naar Fezzan te gaan. 
Vroeger had hg inl812reeds 
eene reis ïafigs den Nijl tot 
vanDongola gemaakt, daar
op als een arme koopman en 
Syrische Turk eene tweede 
door de Nubische woestijn, 
die pok door Bruce doorreisd 
was, onder grootemoeijelijk-
heden naar Berber en Shendy 
tot Buakin aan de Moode zee, 
vanwaar hij over Djidda, 
eene bedevaart naar Mekka 
deed. Hij was thans in de 
taal en de zeden der Ara
bieren zoo zeer ingewijd, dat 
hij, toen er twijfeling over 
|ijn Islamisntus ontstond, 
dooi; twee regtsgeleerden, 
ïia afgelegd examen in het 
theoretische en praktische 
gedeelte van het Mahonie-

taansche geloof, niet alleen 
voor eenen geloovige , maar 
zelfs voor eenen geleerden 
Muzelman erkend werd. In 
1815 kwam' hij naar Kahira 
terug, en bezocht daarop den 
êinaï. Toen eindelijk de 
verwachte karavaan van Bez? 
zan werkelijk zoude aanko
men, verraste hein de dood 
te Kahira den 15 April 1817-
De Mahometanen bestelden 
zijn lijk met buitengewone 
plegtigheid ter aarde. Hij 
heeft van tijd tot tijd al zij
ne dagboeken ingezonden. 
Zijne laatste gedachten wa
ren aan zijne moeder toege
wijd. BÜRCKHARB was> de 
eerste nieuwere reiziger aan; 
wien het gelukte, tot Sfiendy 
in het binnenland van Su~' 
dan, het oude Meroë— nog 
thans zoo als voor 3000 ja
ren , het middelpunt des han
dels van het Oostelijke AJri-f 

ka ~— door te dringen, en 
over den aldaar gevoerd wor
denden handel met nïenschen-
vleesch — dus noemt men 
den slavenhandel — naauW-
keurige berigten in te win
nen. Zelfs Europesche fa-
briekwaren, bijv. Solinger 
sabelklingen, vond hij op 
de groote markt in Shendy-
"Van zijne Travels in Nubia 
1815, door het Afrikaansch 
genootschap, in 1819, te 
Londen, benevens van zijne 
ontdekkingen in de binnen
landen van Afrika, kwa m 

te Weimar eene volledige 
vertaling in het Hoogduitsch 
in het licht. 
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BttRCKHARDT ( J O A N N E S K A - » 
KEI), een geleerde sterre-
iundige den 30 April 1773 
te Leipzig geboren. Onder 
de goede studiën, welke hij 
in zijne geboortestad maak
te, muntte hij vooral in de 
wiskuride ui t , in welke hij 
nog zeer jong zijnde uitste
kende vorderingen maakte. 
Een werk van LALANDE deed 
hem besluiten, zich aan de 
sterrekundetoetewijden. De
ze wetenschap werd zijn 
heerschende hartstogfc, en , 
om er meer ervarenheid in 
te erlangen, wilde hij de 
schriften der sterrekundigen 
aller natiën lezen. Te dien 
einde leerde hij in korten 
tijd verscheidene talen, zoo 
als het Fransch, Engelsch, 
Italiaansch, Spaansch, Ne-
derduitsch , Deensch , 
Zweedsch, enz. Door toe
val bij zijnen vader eenen 
verrekijker gevonden heb
bende, bediende hij zich van 
denzelven in zijne eerste 
waarnemingen, en legde zich 
vervolgens onder den Hoog
leeraar HÏNDENBURG « op de 
zamenvoegendeontleding toe, 
waaraan hij verscheidene 
schriften toewijdde., HINDEN-
BURG bragt hem in kennis 
meteenen uitmuntenden ster
rekundige, den vrij heer VON 
ZACH, die BÜRCKHARDT in 
zijne sterrekundige waarne
mingen op den Seeherg bij 
Gotha tdteliet. Hij kon als-
toen alle teïeskopen en an
dere werktuigen der nieuwe-

"V. DEEL. 

re sterrekunde leeren ken-, 
nen en zien gebruiken. 
BÜRCKHARDT was den Baron 
VON ZACH, die aan de verbe
tering der berekening van 
het juiste opkomen (üeetas-
censié) der voornaamste ster
ren werkte, zeer tot nut. 
Hun verkeer duurde van de 
maand Februari) 1775, totin 
November 1797. Daar ge
durende dien tijd de eerste 
werken vanBüKCKHARDx1 door 
de Duitsche geleerden zeer 
wel waren onthaald gewor
den, zoo zond, de Heer .HA-, 
REL DAKBERG; Coadjutor van 
Mentz, en later Bisschop van 
Constans en prins - primaat 
aan den jongen geleerde , het 
bewijs van lidmaatschap zij
ner Akademie. Om aan de
ze eervolle onderscheiding 
te beantwoorden, zond BORCK-
ÉARDT.aan den Heer DALBERG 
eene Verhandeling over het 
gebruik der drie-hoeknieèt-
Aundige lijnen enz. Mert 
vindt dit stuk in de Verhan
delingen der Mentzer-Aka
demie, I I . dl. Daar hij zeer 
verlangde, om LALANDEper
soonlijk te kennen, zoo ont
ving hij Van den vrij heer, 
VON ZACH, eenen aanbeve
lingsbrief aan dien beroem
den Sterrekundige, en hij 
ondernam eene reis naar 
Parijs. In die hoofdstad 
aangekomen <, werd hij den, 
15 December 1797 door L A 
LANDE vriendschappelijk in 
zijn huis opgenomen. Dè 
Fransche sterrekumdige hield 



562 B ü R' 

zich toenmaals met waarne
mingen en berekeningen van 
kometen of staartsterren be
zig- . N a dr*e gedane waar
nemingen wist BtfRCKHARDT 
éene wegstreep en al de 
grondregels eener komeet te 
bepalen. Hij was toenmaals 
pas 24 jaren oud. LALANDK 
verbaasd van in dengenen, 
•welken hij slechts als eenen 
uitmuntenden kweekelinghad 
gemeend te moeten aanschou
wen , eenen geleerde aante-
treffen, nam hem dadelijk als 
deelgenoot zijner werkzaam
heden en der waarnemingen 
aan, welke zijn neef LE« 
FRANCfois LALANDE, op het 
Obsenaloriüm der militaire 
school maakte. Van dien tijd 
af behandelde hij BÜRCK-
HARDT , alsof hij een lid zij
ner familie was. Zich geluk
kig achtende het vertrouwen 
te ver dienen, van eenen man, 
zoo beroemd als, LALANDEY 
ontving BÜRCKHARDT bijna 
gelijktijdig een ander bewijs 
van achting, van wegeden 
hertog van Baksen-Coburg-
Meiningenï deze vorst be
noemde hem tot zijnen ge-
zantschapsraad, ofschoon hij 
zich overtuigd hield, dat de 
nieuwe raadsheer zich meer 
met het hemelstelsel dan met 
de diplomatie zonde bezig 
houden. Noch rus t, noch ge
lijk anders dan in het werk 
bindende, vond BURCKHARDT, 
ondanks de bezigheden, die 
hem de wetenschap verschaf
t e , welke hij zoo roem vol 
beoefende9 nog tijd om de 

beide eerste deelen van het 
Mécanique céleste van LA. 
PLACE, in het Hoogduitsch. 
te vertalen, en met verschei
dene aanteekeningen te ver
rijken. De bescherming van 
LALANDE en zijne werke
lijke verdienste verschaften 
hem de belooning, waarnaar 
hij zoo .vurig haakte, hij 
werd tot astronome adjoint 
bij het bureau van lengte 
benoemd, en kort daarna, 
den 20 December 1799, ont
ving hij brieven van natu
ralisatie. In hare klasse 
van natuur- en wiskundige 
wetenschappen, stelde het 
Instituut als prijsvraag voor 
het jaar 1800 voor, de The* 
orie der horneet van 1770, 
die een zonderling verschijn-; 
sel zonder voorbeeld had op
geleverd. Enkel door een 
langwerpig rond (ellipsis), 
volgens de bepaling van L E -
XELL, had nien er de waar
nemingen van kunnen voor
stellen ; en dit ellipsis zou 
dezelve alle vijf jaren, of 
twee malen in elf jaren moe
ten doen verschijnen. Er 
Waren echter meer dan 30 
jaren verloopen, zonder dat 
dezelve zich weder had ver
toond. Na al de over dit 
onderwerp reeds gemaakte 
waarnemingen te hebben on
derzocht, verschafte BÜRCK
HARDT er zich andere, die 
niet bekend waren, beproef
de brandsneden (parabolen) 
ellipsis, leegkegelsneden , 
(hyperbolen), die hem tot de 
ellipsis van L B » M * I

 t e ^ l S " 
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bragtón. Waarom was dari 
de köjneet, noch in vijf, 
nóch in elf, noch in dertig 
jaren weder verschenen ? 
Men kon niet weten, of zij 
een vijfde wachter van J U 
TTER was geworden * dien 
zij zeer digt voorbij is ge
gaan , want op zulk een en 
afstand zou hare kleinheid 
haar onzigitbaar maken, en 
indien zij , zonder op te hou
den eene komeet te zijn,, en 
zich steeds in èenen kring 
rondom de zon bewegende j 
(in de hoofdstoffen en., in 
het perihelium —- de nabij
heid der zon —) verande
ringen had ondergaan , dié 
haar onzïgtbaar öf zeer moèi-
jelïjk weder te vinden zou
den maken (wijl men deifij-
deh niet zou kunnen.ihepaj-
leri,- waarop zij ónze planeet 
zou 'nadeden), dan, en in 
Ket eerste geval zou elke 
waarneming nutteloos wor-

' d e n , ett in het tyvéede ge
val ,* zou men .zich, aan on
zekere en oneindige bereke
ningen moeten overgeven. 
Te midden dezer afschrik
kende moeijeïijkheden,: wist 
•BÜRCKHAWT , 'zondör tot dit 
njïddel zijne toevlugt te ne-
i è n , in eené Verhandeling 
de '~zeer waarschijnlijke oor
zaken te bepalen, die aan 
de sterrekundigen deze ko-
ttiéet hebben kunnen verbor
gen houden, zonder dat zij 
"are door de ellipsis van 
ItëXEMt, bepaalde terugkom
men, niet verwezenlijkt heeft, 

i - • • ' • . " . • • • - ' • . • " : - : - t 

Door deze geleerde oplossing 
won BURCKHABDT dén uitge
loofden prijs, bestaande in 
eene gouden medaille, ter 
zwaarte van eene kilogram^ 
me. Zijne Verhandelingwerd 
in de werken van hetinstu-
tuufc vooi? het jaar 1806 óp-
genomen. Omtrent dénzelf-
\den tij d in de klasse der 
wis- en natuurkundige we-
tenschappeh, afdeeling ster-
rekunde,, opgenomen, werd 
hij twaalf jaren daarna tot 
l ïd van hét Bureau vari leng
te ï>énöemdl•-'} Hij Verving 
vervolgens 'ÉAiANDE (in Ï807 
overleden) hij het Observa
torium der militaire) school; 
en liet is te hopen , dat de 
waarnemingen, welke hij er 
gemaald; heeft, eindelijk bij 
de .geleerden hekend zullen 
geraken.; De beweegredenen, 
waarom, B URCÏOEÏAR BT d ezeïve 
niet in hét licht heeft ge
geven zijn onbekend; onge
twijfeld dacht hij niet den 
dood zoo nabij te zijn; deze 
beroofde den 22 Juhij 1825, 
door BURCKHARDT te treffen, 
de wetenschappen van een 
harer schoonste sieraden. Hij 
heeft nagelaten: 1.° Metho-
d-us combinatorió- analylica 
évoliéndis fractioimm cori~ 
tinüarim calorïbus haxime 
Mónèaï te ipzig, 1794, in 
4,to — 2'° De Hemelwerh-
tuigkunde van IA PLACE, in 
het Hoogduitsch vertaald", 
Berlijn, 1801, 1802, 2 dl." 
in 4.£0 — 3«° Maan-lafeUU 

.••J?arij8,-'1»I2', in C p ; — > * 
1 2 •'• ' " : • - ' " " " ' •' 
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Tafels deri deelers voor alle 
getallen van, het tweede mil-
lioen,' enz. > Parijs, 1814, 
in, 4.t° -1- %'°; Tafels der 
éérste getallen en deelers 
der getallen van liet derde 
millioen enz. ibid , 18.16. 
In de Geograpïiische JEphe-
mëriden van deri vrijheer VON 
ZACH komen verscheidene 
belangrijke artikels, van 
BURCKHARDT voor.' 

BüRE (WlIitEM .; FBAKCIS-
CÜS riE)i een Boekhandelaar 
van, Parys, zijne geboorte
stad', heeft zich door zijne 
kennis in zeldzame hoeken 
onderscheiden, en onder de 
boekenkenners veel roem ver
worven. Men stelt belang 
in zijne 1.° Leerzame BibH-
ographie, of Verhandeling 
over de zeldzame en zonder
linge- hoeken, 1763, 7 dl.n 

in 8.vo ~- 2.° Catalogus der 
boehen van den Heer DE 
ZAVAZMÈRÉi 1767, 2 dl.» 
in 8.vo _^ 3.o CcUulogus der 
boeken van den Heer GAI-
GNAr, 1769, 2 dl.n ing.vo, 
dat tot een vertolg dient op 
de Bibliographie. — 4.° 
Mus mm typographicum, 
1775. De Heer N E E , een 
andere Parijsche boekverkoo-
jpèr, heeft eene bijlage tot 
het register geleverd,-. waar
in hij eenige misslagen aan
wijst/aan denHearDÉBüRE 
ontsnapt, en eenige schrij
vers doet kennen , welke in 
*̂ ws Bibliographie geene 
plaats hebben gevonden, en 
oie. echter verdienden er in 

Vermeld te worden; voor het 
overige moet men bekennen, 
dat de meeste boeken, er 
met naauwkeurigheid m ;wor~ 
den opgegeven, én de echte 
uitgaven zoodanig aangewe
zen, dat men dezelve ligte-
lijk van nadrukken .kan on
derscheiden. De schrijver 
is te Parijs den 15 Julij 
1782, in den ouderdom van 
50, jaren overleden. 

' B U R E N , — Zie BDUREN 
(JAN TAN). 

BURETTE (PETRUS JOAN-
NES) , een ^geneesheer der 
faculteit van Parijs, pensi
onaris der akademie van op
schriften, hoogleeraar. der 
geneeskunde, in hetkomnk-
Bik collegle, w e r d t e P ^ * 
in 1665 geboren, en «ver
leed in die stad in 1747. 
Hü was de doode,en een 
gedeelte der levende talen 
meester. De gedenkschrif
ten der akademie van schoo-
ne letteren zijn vol vanene 
stukken. Men vindt W de
zelve Verhandelingen, over 
het dansen, het spel, W 
vechten, den wedloop. «-"J 
verrijkte die gedenkschrif
ten, met de Vertaling ("> 
het Fransch) der Verhande
ling van PMTARCHÜS over 
de toonkunst, met aannie^ 
kingen, die in v e r s c h a f 
deelen dier g e l e e r d e ^ 
schappij # verspreid zy -
Zjjn eenige exemplaren_ oe 
zelve afzonderlijk ƒ drukt£ 
welke een boekdeel m 4. 
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1735, uitmaken, en dat zeld
zaam is. Zijne Verhande
lingen over dit laatste on
derwerp werden door Pater 
BouGEANT aangerand, die 
zich somtijds met de toon
kunst vermaakte. De Aca
demicus had gezegd, dat de 
Ouden de muzijh met ver
scheidene partyen hadden 
gekend. ' De beroemde. Abt 
van Chateauneuf verklaarde 
zich voor hem, en BURETTE, 
door het gezag van zulk een 
man versterkt, hield zijn 
gezegde, moediglijkstaande. 
Zijpe bibliotheek was op ee-
ne uitgezochte wijze zamén-
gesteltt. De Catalogus der-
zelve is in 1748, MI 3 dl." 
in 12.mo in het licht gegeven. 
Lang heeft hij aan het dag
blad der geleerden gewerkt. 

BURG (ADRIAAN VAN DER) , 
een schilder, te Dordrecht 
in 1693 geboren, was een 
kweékeling van ARNOLDUS 
HOÜERAKEN, maakte zich zéér 
beroemd in het portret, en 
in welbeavbeide schilderijen 
van middelmatige grootte. 
Hij overleed in 1733. 

BüRGofBüRGH (JACOBUS), 
in 1714 te Madderty, in 
hét Graafschap Perth, in 
Schotland geboren, wijdde 
zich bijzonder toe aan de 
opvoeding der jeugd, en gaf 
verscheidene geestige stuk
jes in het licht, betrekke
lijk de gebeurtenissen, waar
van hij getuige was ? en die 

• • " • ' " • ' • • ' - • ' "' ' h 

in den beginne zeer wel ont
haald werden; maar daar die 
stukjes, hoe wel men de
zelve ook vooronderstelt ge
schreven te zijn, voorname
lijk door de omstandigheden 
des oogenbliks belang ver
wekken, zoo was derzelver 
opgang zeer kortstondig: het 
is niet even eens gesteld, 
met de volgende, die hem 
overleefd hebben: 1.° Lof-
Zang aan den Schepper der 
wereld, 1750, in 8.vo __ 
2.° Waardigheid der men-
schelijke natuur, 1754, in 
4.to ; 1767, 2-dl.u in8.vo — • 
3.° Verhaal 'van een volk 
in Zuid-Amerika, 1760, in 
8 . v 0 , in den smaak der U-. 
tojpia van THOMAS MORÜS. —-
4.° De kunst om ie spreken , 
1782, in 8.vo — 5.° Staat
kundige nasporingen, 3 dl." 
in 8ivo Deze geestige en 
geleerde schrijver is den 26 
Augustus 1775 overleden. 

BURG of BUHGH ( W I L M -
AM) , heeft niets gemeens 
met den voorgaande dan den 
naam. In 174L in Ierland • 
uit eene aanzienlijke familie 
geboren, en lid van het par
lement geworden, ontwik
kelde hij in die zending al 
de hoedanigheden van een 
wijs karakter en van eenén 
oordeelkundigen geest; hij 
maakte het zich aldaar tot 
eenen pligt, om zich nim
mer van de waarheid dër 
behoedende grondbeginselen 
der orde en maatechap^elijïc* 
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banden te ver wij deren. Hij 
kantte zich zoo veel als hij 
kon tegen den Amerikaan-
schen oorlog aan; beoordeel
de de Fransche omwenteling 
zoodra als dezelve losbarst
te , en voorzag de ongere
geldheden en misdadeh , wel
ke zij zoude te weeg bren
gen. Opregtelijk- aan den 
Anglikaanschen Godsdienst 
gehecht, ham bij J hoewel 
% geen Geestelijkewas, de 
verdediging van denzelven, 
en die. van de grondregels 
des Christendoms op zich, 
zopdra' hij dezelve zag aan
gerand. Men heeft van hem: 
1° Wederlegging volgens de 
.jff. Bcïtrift, der Bewijsgron
den tegen de Drieè'enheidf 
1776, in 8.vo Een geleerd 
en bondig werk, tegen de 
verdediging van TJEJEOPHILUS 
IIINDSEY gerigt, d ïe , hoe-
Wel een Anglikacmscb. Pre
dikant zijnde, tot de sekte 
der Umtarissen'was overge
gaan, en zijne Pastorie van 
IttUerigU had verlaten, om 
hunne leer te omhelzen, — 
2 . JYasporingen over liet 
geloof der Christenen der 
drie eerste eeuwen, York, 
3778, in 8.vo Dit is een 
vervolg op het eerste werk 
en eene ontwikkeling van 
hetzelfde onderwerp. De U-
niversiteit van Oxford was 
er zoo wel over voldaan, 
dat zij den ijver en dé kun-
dö des schrijvers meende te 
niofeten beloónen , door hem 
de doctorale diploma te zen
den. .— 3.° Een Commenta* 

rium en Aanteeheningen op 
het dichtstuk van den En-
gelschen tuin van'TVUsoN, 
1781, in -8.vo -WILWAM 
BÜRGH, overleed in 18Ó8, 
te York. 

BüRGENSIS, of BoURGES 
(LODEWIJK) , te Blois in 1482 
geboren, en in 1552 overle
den , werd eerste geneesheer 
van "FRANCISCUS I. Hij be
spoedigde, zegt men, de be
vrijding van dien vorst, toen 
dezelve te Madrid gevangen 
werd. BOUHGES maakte op 
eene behendige wijze aan 
KA REI. V. diets, dat, wijl de 
lucht :des lands voor zijnen 
gevangene doodelijk was, 
men aan zijne genezing moest 
wanhopen. Daar de keizer 
alstoen zijn losgeld vreesde 
te verliezen, zoo ging hij 
spoedig met FRANCISCÜS I.' 
voorwaarden aan, die hij 
zonder de list Van 'BOURGES 
niet zou hebben aangeno
men. De Spaansche ge
schiedschrijvers stemmen de
ze bijzonderheid niet toe. 
De familie van dien naam 
heeft een groot aantal be
roemde geneesheeren opge
leverd, die zulks in eene 
lange reeks van de konin
gen van Frankrijk, vanLo-
DEWWK XII. tot KAREL IX. 
zijn geweest. .< 

BURGER (GOTTFRIED AU
GUST), een. Duitsche dich
ter , den 1 Januarij 1748, 
te Woimerswende, h* het 
vorstendom Ualberstmt ge-
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boren. Als knaap had hij 
zeer weinig lust tot leeren, 
pok scheen het hem aan ta
lenten te ontbreken, want 
met zijn tiende jaar kon hij 
jas lezen, .en hij had twee 
volle jaren nóodïg om mensa 
te leeren declinerén ,* doch 
reeds met zijn twaalfde jaar 
ontwikkelde zich zijn dicht* 
Yefmogen, en 'daar hij veel 
verbeeldingskracht met ge
voel vereenigde, slaagde hij 
bijzonder, wel jn' de Roman
cen, hoewel hij daarom in 
andere soorten van dicht-
stukken niet: - ten achteren 
bleef. Huisselijke weder
waardigheden, die hem zijne 
hevige hartstogten, asjj» s»« 
voorzigtig en roekeloos ge
drag berokkenden, benadeel
den zijne genie, die vóór 
de jaren verdoofde, bragten 
hem tot den staat van be
hoefte , en ondermijnden zij
ne gezondheid, zoodat hij 
in 1794 overleed. De vol
ledigste uitgave zijner Dicht
werken i s die van REINHARD , 

.Berlijn, 1823-1825, 8 dl.» 
in 8.'vo 

BÜRGEBSDIÏK (FRANCO), 
in 1590 te Lier, een dorp, 

Mi Delft geboren. Na zijne 
eerste studiën te Amersfoort 
en Delft volbragt te heb
hen, begaf hij zich naar 
Heijden, alwaar Jn j , naee l1 

verblijf van eenige maanden 
de logica begon te onder
wijzen. Hij legde zich bij
zonder, op de godgeleerdheid 

toe. Vier jaren daarna be
gaf hij zich naat Frankrijk, 
alwaar hij naauwelijks zes 
maanden geweest was , toen 
DU-PIESSIS-MORNAI , hem te 
Saumur, den post van hoog
leeraar in de wijsbegeerte 
bezorgde. Vijfjaren daarna 
vraagde hij om zijn ontslag, 
dat hij vele moeite had om 
te verkrijgen, doch hetwelk 
men hem eindelijk met de 
grootste betuiging van ach
ting en welwillendheid ver
leende. Te Leyden terug
gekomen zijnde , werd hij 
tot hoogleeraar in de logica 
én zedëkunde benoemd. "Na 
den dood van GUSBERTUS 
SxaaftMüa, werd hij hoog
leeraar in de logica en na
tuurkunde. Driemalen was 
hij Rector magnificus. Na 
eene ziekte van zes maan
den overleed hij in 1636. 
Men heeft van hem: 1.° 
Xdea Pliilosophm naturalis 
et moralis, 1629. — 2 . ° 
Collegium Physicum, tri-
ginta duabus Dissertationi-
fais totam naturalem Philo-
sophiam compleasum. — 3.° 
Synopsis Institutionis ho-
gicez. — Het laatste, met 
andere schriften ook in het 
Nedefduitschvertaald, werd 
op bevel der Staten, tot on
derwijs der jeugd, in do 
Latijnsche scholen in Uol~ 
land bestemd. 

BURGGRAAF (DiNiëi.) Tan 
" Vlaamsche afkomst, zette 
zich te Utrecht neder, »!• 

1 4 ' . . , . • • " • . • ' • • • • -
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waar hij XAKOB REÏNGOUD toet 
PKOUKINK vereende,'die men 
om de factie, welke zij aldaar, 
ten voordeele van LEICES-
TÈR maakten, Reingoudisten 
noemde. Ook werd hij iiï 
Ï586, in genoemde stad, door 
den landvoogd tot' Auditeur 
der geldmiddelen aangesteld. 
Naderhand bevorderde dezel
ve hem tot geheimschrijver 
van den Raad van Staten. 
Dan welken lof LEICESTER 
hem ook toezwaaide, was en 
"bleef hij niettemin, zoowel 
als REINGOUD èn MEETREK
KEN bij de Staten Verdacht. 

BÜRGH ( ADRIAAN VAN DER) , 
te Brugge gebovén, Griffier 
van het hof van UtreóB, 
droeg denzelfden naam als 
zijn Vader, die president van 
den koninklijken raad van 
Vlaanderen,'en lid vanden 
Staatsraad was. Hij was een 
yx§ goed I^tijnscb/ dichter 
en heeft nagelaten: 1." Lau-
des HIMÈONYMI CoLÜMifje, 
et -ASCANIT Cozxrmrjg etc. 
— 2.° Mpigrammatum sa-
brorm CenUirim du<z. — 
3.°Epigrammatnm Centuries 
tres. — 4,o fft/mnus Pa-
scnalis de vita, morte et 
resurreetione CBBISTI. — 
5.° Farrago piarum simili-
tudinem. — Q.° Charites, 
Hvé silvee piorum amorum. 
•£• 7.° Fides ac spës.-—, 8.° 
~? a Decasticha, seu senten-
««*•«&» el exeinplarum Cen-
n2%!res' ~ # ° Ocnli et 
r^'^-WSFuhemmli-
ten — Ml.» Pia soiam,~~ 

12.° Piorum Hemsticoh-Cen-
turi& qmtutor. —13.° Hor-
tulus Precmn ad Magïstra-
tum Ultrajectinum. Hij heeft 
ook herzien en in het licht 

fegeven: PETMI AvoLzqMl 
'ïesh. Novariensis de JEs-

cidio Hierosolymitano libri 
quatuor, en overleed in 1606. 

BüRGH (IiAMBERTUS VAN 
DER) j broeder van den voor
gaande, was Kanonik» en 
vervolgens Deken der St. 
MARTiNüs-kerk te Utrecht, 
en lid der provinciale Sta
ten. Hi) stelde alle pogin
gen in net werk, om. de Ca-
tholijke kerk in de Neder-
lanieti, toenmaals door de 
Sektjarissen aangerand te 
"handhaven, doch zijne po
gingen waren vruchteloos, en 
hij zag zich genoodzaakt, 
de Unie van Utrecht te on
derteekenen. "Vervolgenö zij
nen post in de vergadering 
der Staten verloren hebben
de, ging hij stil leven, en 
schreef de volgehde'werken: 
1»° Geslachtlijst en, geschie
denis der Hertogen van Sa-
'vooije. — 2° Leven van 
Gup , Graaf van Vlaande
ren. — 3.° Eenige gebeden 
tot de heilige MaagdinLa-
tijnsche verten. —4.° Stich
ting van de Collegiale kerh-
der heilige MAMA, te U~ 
trecht. '— 5.° Geschieden^ 
der Graven van Vlaanderen* 
in 4 dl.n Hij overleed den 
17 Augustus 1617» i" OM? 
ouderdom van 75 p«en: 
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BüRGir. •— Zie BURG (JA-
COBÜS en WlLWAM.) 

BURGH. — Zie TERBURGH 
(GERARDUS.) 

BÜRGHAÜSEN(CI,EMENS VÓN) 
in Bekere» geboren, ging 
onder de Capucijnen, en on
derscheidde zich door zijne 
talenten voor het predikambt. 
Hij overleed in den ouder
dom van 36 jaren , 5 deelen 
in fol. met Leerreden voor 
de Zon- en Feestdagen na
latende; 

BtTRGHO (HüBERTÜS DE) , 
Graaf van Kent, stamde af 
vaft eenen halven broeder vaa 
WILLEM den Veroveraar. 
Met getrouwheid en eenen 
onwrikbaren moed, diende 
hij koning JOANNES, met zij
ne wapenen en zijne raadge
vingen en bleef steeds de
zelfde te midden der staat
kundige stormen, en der op
standen der Vrijheeren, dié 
eenen Franschen prins (later 

XODEWIJK VIII.) te hulp rie
pen. Zoo vele diensten ont
vingen in den beginne de 
belooningen, Welke dezelve 
verdienden; hij huwde met 
de zuster van den koning 
van Schotland, werd tot 
groot gerégtsman benoemd, 
en er ontbrak hem van de 
koninklijke waardigheid en
kel den titel, toeneenever
volging, aan welker, hoofd 
zich de Bisschop van Win-
ehester bevond, hem in eene 

• I l 

aaneenschakeling van weder-? 
waardigheden dompelde, en 
zijn leven in het grootste ge
vaar bragt, totdat zijn ko
ning, beter onderrigt, en de 
boosaardigheid zijner vijan
den erkennende, hem in zijne 
goederen en bedieningen aan 
het hof herstelde, waaraan 
hij in 1235 heiliglijk over
leed. 

BüRGHO (WïLLIAM FlTZ 
ADELMÜS BE) , volle neef van 
den voorgaande, doch geleek 
hem in geene opzigten , was 
oppersherif of landregter on
der RICHARD I. Hij ver
woestte Ierland te vuur en 
'M zwaard, stond tegen zij
nen koning op, en bedreef 
er verschrikkelijke verwoes
tingen , door aan zijne eer
zucht de heiligste regten op-
'teófferenj tè midden zijner 
knevelarijen, stierf hij aan, 
eene verschrikkelijke ziekte. 

BüRGHO ( BlCHARD DE ) , 
zoon van den voorgaande, 
was zijn waardige medestre-
ver, eii overtrof hem nog in, 
vermetelheid, trotseerde de 
bevelen van HENDRIK I L , 
en beroofde de O'CONNOR'S, 
aan wier ondergang zijn va
der was begonnen te wer
ken, geheel en al van hun
ne erfgoederen. Hij over
leed in 1243, bij zijne komst 
te Bordeaux, alwaar hij ko
ning HENDRIK in het aange-
zigfc was komen trotseren. 
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BüRGHO (WltMAM » E ) , 
laatste graaf van Ulster, en 
laatste spruit van dien tak, 
^vas tot den hoogsten trap 
van magt gestegen, en met 
ÏMATHILDA PLANTAGENET, ach
ter-kleindochter van HENDRIK 
ÜI.'.in den echt getreden. 
Door. omkooping van eenen 
anderen tak uit hetzelfde 
geslacht, werd hij, op ^eene 
reize naar Dublin, te mid
den zijner bloedverwanten, 
in den ouderdom van 21 ja
ren , vermoord; deze dood 
ayerd gewroken door eenen 
moord van meer dan drie 
honderd personen, en was 
eene bron van verschrikke
lijke wederwraak, hetwelk 
dezer eerzuchtige familie, in 
MAC W H X U M S , MAC DAVID 
„enz. verdeeld, echter niet be
lette om gedurende twee eeu
wen, in het oppermagtig be-
zit hunner Iersche bisdommen 
van Clanricard te blijven. 

filmpos (ANTONIUS), te 
SafamanAa in Spanje gebo^ 
ren, ging voor eender man
nen yan zijnen tijd door, 
het diepste in het burgelijke 
en canonieke regt ervaren. 
Hij begaf zich naar Italië, 
en onderwees gedurende een 
aantal jaren te Bologna in 
het Collegie van den Heili
gen CXEMENS der Spanjaar
den, door den Kardinaal 
ALBORNOS gestieht. LEO X. 
o«ïiep hem naar Rome, om 
hem over gewigtige zaken 
te raadplegen, en hield hem 
daar, door hem eenen post in 

de handteekeningen te geven, 
namelijk dien, welke men 
van genade noemt. BURGOS 
oefende denzelven uit onder 
dien Paus, en onder ADRI-
ANUS'VI en CiEMENS V l ï . , 
deszelfs opvolgers. Hij over
leed den 10 December 1525 > 
in den ouderdom van 70 ja
ren. Men heeft van hem 
eene Verhandeling Super 
étili et quotidiano titulo de 
emptione • et éenditione in 
decretalibus, Pavia, 1511, 
te Parma in 1574,. en te 
Venetië en Ey'ön in 1575 
herdrukt-Hij heeft ook De 
consWutionibus, de ttes-
criptis, en over verschei
dene andere titels der De-
cretaliën geschreven. 

BüBGOS (JoANNES BABTIS-
TA), een geleerde Augustij
ner religieus, te Valencta 
in Spanje geboren, onder-
scheidde zich in zijne orde 
door zijnen ijver voorde 
orde-tucht» en door zijne 
diepe kunde in de Godge
leerdheid. Door zijne ver
dienste werd hij tot de waar
digheid van provinciaal ver
heven, en aan zijne kunde 
had hij het te danken van 
als theologant tot de Kerk
vergadering van Trente be
roemen te worden. Op den 
derden zondag van den Ad 
vent 1562, sprak bn aldaar 
eene welsprekende leerrede 

uit over Vier middelen, «J 
kernen Aan gebruiken, « * * . 
lerijen uitteroeijen, . " ? , - ' 
na onderwees hij de Godge 
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leefdheid te Valencia, en 
overleed aldaar in 1573. — 
Twee andere BURGOS (AL-
Fomvs en JOANNES) genees-
heeren onderscheidden zich 
door hwne bekwaamheid in 
hunne Jtunst. De eerste oe
fende dezelve te Cordova in 
de 17.e eeuw uit , en was 
geneesheer der Inquisitie. 
De tweede, mede een Span
jaard, heeft eené Verhan
deling, De pupilla oculi, 
in 8.vo geschreven. 

: BURGSDORF (FREDERIK AU
GUSTUS LODEWIJK VÓN) , een 
natuurkadige in 1747 te fceip-. 
zig geboren, Groot -woud-
nieester van het markgraaf
schap Brandenburg, lid der 
Akademie van wetenschap* 
pen te "Berlijn, alwaar hij 
de houtvesters wetenschap
pen onderwees, en in 1802 
overleed, is de schrijver van 
verscheidene Duitsche wer
ken , over de bosschen en 
de landhttishoudkunde, die 
in Duifschland, alle als klas
siek worden beschouwd; zoo 
als: 1,° JProeve eener vol
ledige geschiedenis over den 
aard der wordeeligste hout-
gewassen , Berlijn 1787. — 
2.° Handboek des hontves-
1*r*, Berlijn en Leipzig, 
1788. — 3.o Jnleiding tot 
de geschiedenis der boomle-
scJtryving, ib: 1800, enz. 

BURGDILLOS(THOMAS), een 
Eastiliaan van geboorte, en 
een in Spanje zeer geacht 
dichter, bloeide onder de 
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regering van PIMLTPPTJS I V . , 
die zelf een groote vriend, 
der dichters en dichtkunde 
was. Hij bragt echter zijn 
leven in de vergetelheid van 
een Collegie door, en i s 
nooit hooger verheven, ge
weest , dan tot eenen gerin
gen post aan de Universi
teit van Alcala of aan,die 
van Salamanka; maar door 
zijne gedichten heeft hij zich 
eenen grooten naam verwor-

i ven. Hij heeft er gewijde 
; en ongewijde vervaardigd, 
welke door degene, die de 
Spaanschè taal verstaan, en 
smaak voor de dichtkunde 
hebben, zeer gezocht wor
den. Zijn dichtstuk la Ga-
tomacliie of het JKattënge-
vecht, is een der beste. 
Het is een hekeldicht van 
het hof van PHILIPPÜS I V . , 
en in het bijzonder van het 
gedrag en de zeden van dien 
vorst. Deze onvoorzigtig-
heid i s , zegt men, den 
dichter zeer duur te staan 
gekomen. Hij overleed in 
het midden der 17.e eeuw. 

BURGUNDIO Of BuRGONDIO 
(HORATIÜS) , een geleerde I-
taliaansche Jesuit, in 1679 
te Brescia geboren , wijdde 
zich,aan het onderwijs toe, 
en bekleedde nu den leer
stoel der schoone letteren, 
dan dien der wiskunde , in 
welke wetenschappen hij e-
venzeer ervaren was. Hij 
was rector van het Romein sch 
Collegie en bibliothekaris 
van het Museum van fc 
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CHEB. Er waren uitmunten
de kweekelingen uit zijne 
school voortgekomen, onder 
welke zich Pater BOSCOWICH 
bevond) die zelf zoo beroemd 
is geworden, en die in zij
ne gedichten , i n den lof van 
zijnen meester uitwijdt. Men 
heeft van Pater BURÖONDIÓ: 
I.° Motus telluris in orbe 
animo, ex novis observati-
ènibus, impugnatus, Rome, 
1714, in 4.to _ 2.° Nova, 
Jiydromatis idea, ibid 1717. 
— 3.° Mapparüm construc-
tio in planis spheram tan-
gentibus, ibid, 1718. — 4.° 
Antliarumleges, ibid, 1722. 
— 5.° XJsus normtë in corf 
stmctionè tequatiomm pla-
nafum ét solidarum, ibid, 
1727. — 6.° Telescopium 
geodeticum, ibid, 1728v— 
7.° De cofierentia calculi 
astronomici cum aquationi-
bus gregoHani», ibid 1734, 
in 4.to — 8.° Sterrèhundige 
waarnemingen, in de memo-
rièn van Trévoux, jaargan
gen 1727 en 1729. — 9.° 
Gedichten. ^~ 10.° Een groot 
aantal Wiskundige stukjes. 
Ook heeft hij eene uitgave 
der Verhandeling van Pater 
GRIMAMM , De vita aulica ge
leverd. Hij is te Rome den 
1 Maart 1741 overleden. 

BüRGüNDïUS of BoURGOIN-
GNE(NICOLMS), den29Sep-
tember 1586, te Eng/Hen, in 
de provincie Henegouwen, 
geboren, onderscheidde zich 
in de schoone letteren en 
de regtsgeleerdheid. MAXI-

I aiiLTAAN van Beijerén, gaf 
hem in 1627 den eersten 
leerstoel van het burgemgt 
te Ingolstadt, en vereerde 
hfem later met den titel van 
raadsheer en geschiedschrij
ver. Keizer FERDÏNAND gaf 
hem dezelfde titels en voeg
de er dien van Paltsgraaf 
bij. In 1639 tot lid van den 
raad Van Braband benoemd, 
kwam hij in de Nederlanden 
terug. Hij leefde nog op 
het eind£ van 1648. Hij 
heeft een aantal werken na
gelaten ; de voornaamste zijn: 
1.° Ad consuetudines Flan-
<?r^,LeijdenI634,inl2.mo 

— 2.° Commentarius de e-
victionibus, Keulen 1662, 
in 12.mo — 3.0 De düolis 
réis, Leuven 1657, inl2.ffl0 

De regtsgeleerde werken van 
BURGUNDIÜS, z Ü n f ^ m e n " 
lük te Brussel in 1674 in 
1 deel, in4.«> in het licht 
gegeven. - 4 . ^ ^ 
Antwerpen 1621, in l^ r a u 

5.° Historia Belgica, in
golstadt 1629, in4 ;to De
zelve begint met het jaar 
1558, en eindigt, met de 
komst vaii den hertog van 
AuU in 1567. Dezelve is 
naauwkeurig en getrouw-
Men bewondert er vooral de 
afbeeldingen van diegenein, 
welke eene voorname plaats 
in zijne geschiedenis beklee-
den, — 6.° Historia Bava' 
rica, ab anno 1313 ad a»' 
KW 1347. Als een bekwaam-
staatkundige ontwikkelt mj 
in dit Werk de verfhinen 
de belangen der Italiaanse^ 



vorsten. — ' Zijn broeder 
GILLIS BURGUNDIÜS beoefen
de ook met het beste gevolg 
de dichtkunde, en zijne 
voortbrengselen in. die kunst 
zijn te Gend in 1642 , ge
drukt. 

BURI. — Zie BURY. 

BüRIDAN (JOANNES) te Be-
thune geboren, rector der 
universiteit van Para's, een 
vermaarde redekunstenaar, 
maakte zich' minder beroemd 
door zjjne Commentarien op 
ARIST'OTMLES, Parijs,1518, 
in fol., dan' door zijne drog
reden des ezels. Hij' voor
onderstelde een dier domme 
dieren,,; evenzeer door den 
dorst als door ^deri honger 
gekweld , tusschen eene maat 
haver en eenenemnier water 
geplaatst, die op zijne zin-, 
tuigen eenen gelijken invloed 
uitoefenden, en vraagde daar
op: wat zal dié ezel doen? 
Indien degene, die mét hem 
over dit onderwerp in woor
denstrijd wilden treden, ant
woordden: Hij zal onbewe
gelijk blijven ; zoo maakte 
hij de gevolgtrekking: hij 
zal dus tusschen het water 
en de haver van honger en 
dorst sterven. Indien iemand 
anders hem antwoordde. Die 
ezel, Mijn heer de doktor, 
zal niet' ezelachtig genoeg 
zijn, om in die omstandig
heden te sterven. .—?Dus, 
vervolgde hij , zal hij zich 
eerder naar den eenen dan 
naar den anderen kant kee-
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ren, en heeft dus eenen 
vrijen wil. Deze drogreden 
bragt de redenkunstenaars 
van zijnen tijd in verlegen-? 
heid, en zijn ezel werd be
rucht in de school. D e re-
deneerkunst van BURIDAN 
kwam hem" duur te staan: 
wijt hij tot dé sekte der no-
minalen behoorde , zoo werd 
hij door die der realen ver
volgd^ en zag zich in de 
14.e eeuw verpligt, de wijk 
naar Duitschland te nemen. 
AVENTINUS , die dezen twist 
verhaalt, voegt' er bij, dat 
BURIDAN de universiteit van 
TVeenen stichtte. Verschil
lende kunstregters beschou
wen dezen geschiedkundigen 
trek door JOANNES AVENTINUS 
verhaald , als zeer onzeker. 
Het is onbetwistbaar, dat de 
universiteit van Weenen , in 
1237, door keizer FREDERIK 

' II. gesticht, werd,, en 'dat 
BURIDAN in 1358 nog in Pa« 
rif» was, zoodat hij er geens
zins de stichter van i s : daar
enboven was hij in 1358 ten 
minste 70 jaren oud; is het 
dus wel waarschijnlijk, dat 
op dien ouderdom en van 
werkzaamheden uitgeput, hij 
het besluit heeft kunnen 
nemen, om in een zoo afge
legen land als Oostenrijk i s , 
te gaan onderwijzen. 

BURIDAN (JOANNES BAPTIS-
TA), advokaat te Reims te 
Quise geboren, en in 1633 
overleden, heeft in het licht 
gegeven: 1.° Commentarium 
op het hundsregt van Ver-
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prijs 

een werk, dat 
leerden zeer op d'e^ 

fóandois, hetwelk 'men' in 
de Verzameling der Commen
tators van 'dat Graafsehap 
Vindt 2 dl.n in fol. en afzon
derlijk * 1631 ? in 4.to —2.° 
Comnienlarièm op het landê-
regtvan Items, 1655, in 

m. 
BüRlGNS" (JOANNÉS LivES-

QUÈ DE), ïö September 1692 
te Reims geboren en te Pa
rijs in September I7S5 over
leden. Zijne familie bekleed
de; in die stad eeneri aan
zienlijken rang. Zij; waren 
drie gebroedersj dïë alle lie
den van verdiensten waren. 
BuRiöNY verstond het Latijn, 
het Grieksch én het He-
breeuwsch. Hij was erva
ren in de geschiedenis, de 
wijsbegeerte en de godge
leerdheid. De talrijke Wer
ken van dien Ónvermoeiden 
schrijver «ijn door het pu
bliek alle niet even guns* 
tig opgenomen.,•• Msil vindt 
el* onder, die zwak, én zelfs, 
zegt men, niet zeer riaauw-
keurig zijn j maar men kan 
hem echter de hoedanigheid 
van een werkzaam en schran
der geleerde niet weigeren, 
Men heeft van hem: I..° 
Histoire de la philosophie 
païenne {Geschiedenis der 
Heidensche wijsbegeerte)i-, 
1724. — 2.° Hisioire géné
rale de Sicile (Algemeene 
ffes£Medenis van Sicilië), 
2 «*fö i n 4.io • *, Gravenha 
ge ,, *•*"» 
door 

Hïstoirp des rêvolutions de 
Vempire de Constantinople 
(Geschiedenis der omwente
lingen van het keizerrijk 
van Konstantinopel), Pa
rijs , 1 7 5 0 , 3 dl.n in 12.™' 
van weinig belang. — 4«°' 
Vertaling (in het Fransch) 

; der verhandeling van Pön-
jPKjnus, over de onthou
ding van het vleesch van 
dieren,' enz,., 1748 * zwak 

' geschreven. — 5.° Leven van 
GROTÏUS, 2 dl.n in U.mo 
1752, belangrijk en leer
zaam. — 6-° Leven van E-
RASMVS, 2''m.* in ï2-mó,r 
1757; vol nasporingen. — 
7-° Leven van BossuÈiï,1 

1761, dit beantwoordt niet' 
aan de grootheid des onder
werpt; — 8.° Leven vanden 
Kardinaal nv PEB&OÜ, 
1768. —- 9.° Verhandeling 
over het gezag des Pauses* 
Dit laatste A?eïk, in 1720„, 
4 dl.n "in I2.M° uitgegeven' 
heeft hehi eénigen roem jet-; 
Worven onder de lieden ee-
ner zekere partij, die er 

, ligtelijk in ontwaarden dat 
: men aan den Boonischen Op
perpriester slechts eerienijde-
len eertitel liet behouden, 

; hem het tot de éénheid, en 
I het eenparige bestuur der 
' Kerk noodïge gezag, bene
mende.' Ook hebben zij er 
in 1783 eèné nieuwe uitga
ve van geleverd, met een 
vijfde deel vermeerderd. Me» 
heeft er eene Beknopte v*"". 
derlegging enz. van in j&\ 
licht gegeven, Luik, I7°f > • 
in 8.vo _ io.° M Qverwe-
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gingen, bij uittreksels inde 
Verzameling der akademie 
van opschriften en schoone 
letteren. DE BURIGNÏ was 
voor het overige een regt-
schapen man en een goed 
burger, zijn vreedzame ou
derdom heeft het gebrekkige 
zijner werken eenigzins doen 
vergeten. In het Woorden
boek der ongenoemden schrijft 
men hem het Beoordeetend 
onderzoek der verdedigers 
vanden Christelijken Gods
dienst toe. Personen, die 
DE BURIGNY van nabij ge
kend hebben , meenen ster
ke redenen te hebben, om 
deze bijzonderheid in twij
fel té trekken. 

BOKKE (EÖMOND) werd'te? 
Dublin den 1 Jahuarij Ï73Ö-
geboren. Zijn vader, die een 
advokaat, 'en aan den Pro-
testatitschen Godsdienst ver
kleefd Was, vertrouwde zij
ne eerste^ opvoeding aan een' 
zijner vrienden toe, die een 
kwaker was.' Hij kwant ver
volgens in het Collegie zij
ner geboortestad en daarna 
in dat der 3esnitenvan Saint- \ 
Omer. Deze laatste omstan
digheid kan dienen, om het 
gevoelen van diegene zijner 
landgenooten te verklaren, 
welke steeds in de verbeel
ding zijn geweest, dat hij het 
Catholicismus omhelsd had. 
Zijn huwelijk met de Ca-
tholijke dochter van zijnen 
geneesheer NIIGENT bragt 
veel toe om dit gevoelen te 
versterken. BCJRKE kwam in 

1753 te Londen, en werd 
.er als advokaat aangenomen; 
maar zijne neiging hém tot 
de letterkunde medeslepen
de , zoo schreef hij in de 
dagbladen en tijdschriften» 
In 1756 gaf hij zijn eerste 
werk in het licht, hetwelk 
ten titel voert '.Reclamatie 
ten gunste der Regien der 
natuurlijke maatschappij",'. 
of Mik op de onheilen i wel
ke de beschavitïg heeft té 
weeg geèragt, een nagelaten 
wër\ van Lord•'*'•* * In dit 
werk bewijst h i j , dat de be
wijsgronden van Avelke Bo~ 
Ï/INGBROKE zich bediend had 
om den Christelijken Gods
dienst aanteranden, evenzeer 
tegen alle burgerlijke en 
staatkundige -instellingen 
konden 'aangewend worden. 
Deze bedekte scherts werd 
dés te bij tender", daar Bua-
KE dezelve enkel ónder den 
naam van BÓMVGÉRÖKÈ béV 
zigde, welken hij door den 
Ongenoemden schrijver, óp 
den titel van zijn werk aan
geduid, wilde te kennen ge
ven. Hét voorname doel van 
den wezenlijken schrijver 
was , orn de onheilen afte-
schilderën , die in het al
gemeen uit de dwingelandij 
Èn de eerzucht der besturen: 
voortvloeijen. Ook werd zijn 
Werk verscheidene malen ge
drukt , als de, volkomene 
hervorming der maatschap
pelijke orde ten doel héb
bende. Zijne Proeve "óver 
het verhevene en schóo" 
né, die in 1757 in het licht 
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verscheen, hield de oogen 
van de beroemdste mannen op 
hem gevestigd, en verwierf 
hem de vriendschap van R E Ï -
NpLDS en JOHNSON. , Hij ver-
yolgde sedert 1758 geduren
de verscheidene jaren, het 
geschiedkundige gedeelte der 
Verzameling^ Annual Regis-
ter: genaamd, waarvan hij de 
ontwerper was geweest, en 
dié al de ^bevelen enz. be
vatten» welke van de ver
schillende takken des be-
stuurs voortkwamen. In 1761 
vertrok hij naar Ierland met 
zijnen vriend HAmttTON, se
cretaris van den onder-ko
ning , lord HA:MFAX. Vier ja
ren daarna kwam hij te han
den terug, en werd dade
lijk aan den markgraaf van 
BUCKINGHAIW , eersten lord 
der schatkamer voorgesteld, 
die hem als bijzonderen 
Secretaris aannam. Het is 
van dezen oogenblik af, dat 
zijne openbare loopbaan be
gon, waarin hij zich als re
denaar en ajs staatsman zoo 
voordeelig wist te onder
scheiden. Kort daarna werd 
hij tot vertegenwoordiger van 
het vlekWendover benoemd. 
Onder den titel van voor
schot, schonk lord BUCKING-
HAM hem alstoen een e aan
zienlijke som, welke hij ge
bruikte, om zijn schoon land
goed van Beaconsfield te 
koopen. Ofschoon door die 
Weldaad genoodzaakt, om 
*?»ch > wanneer het heil zijns 
iands zulks vorderde, Ibïj de 
mti) is teri«le zij de te voegen, 

toonde hij zich echter nooit 
den vijand van hetlagerhuis. 
Het eerste stuk $ waarin 
BURKE de verhevenheid zij
ner welsprekendheid ontwik
kelde , was de redevoering-
door hem bij het begin der 
Amerikaansche onlusten uit
gesproken, waarin hij de be
zwaren van de belasting des 
zegels aantoonde. Men had 
bijna', eenparig de intrekking 
dier belasting goedgekeurd, 
hetwelk tot andere heilzame 
maatregelen aanleiding zou 
hebben gegeven, toen da 
markgraaf van BUCKINGHAM 
door lord WORTH vervangen 
Werd. BURKE eindigde als 
toen zijne officiële werkzaam
heden met een Tafereel van 
het'laatste ministerie, met 
kracht en eenvoudigheid ge
schilderd. Hij verklaarde 
zich als een der hoofden 
der oppositie ,", en gaf een 
geschrift in het licht, dat 
het grootste opzien verwek-, 
te en ten titel voerde: 0-
verwegingen over de o or-. 
zaak der tegenwoordige on-
tevredenheden* Na verschei
dene bondige ontwikkelin
gen , stelde hij tot genees
middel der kwalen voor,, 
welke de klagten der onte
vredenen verwekten, om de 
magt van het lagerhuis , in 
de groote familiën whigs te 
plaatsen, die de omwente
ling van 1688 zoo wel on
dersteund hadden, hetwelk, 
even zooveel was, als de par
tijen van BUCKINGHABÏ voor-
testellen. Men vooronder-
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stelde hem als toen de de-
mokratische denkbeelden te 
zeer toegedaan te zijn, en 
dit haalde hem hevige be
rispingen op den hals. Het 
door ons aangehaalde werk 
zou echter voldoende zijn, 
om hem van die beschuldi
ging te regtvaardigen. Hij 
stelde alles in het werkj 
tegen de ministeriele han
delingen , om de iVmeri-
kaansche oorlogen en scheu
ringen voortekomen, en om 
daarna een middel van ver
zoening,te zoeken. De par
lementaire , jaarboeken bie
den weinige voorbeelden aan 
van zulk eene sterke, vu
rige .en leerzame welfspif̂ -
kendheid. De whigs, uit de 
rijke stad Bristoif, verko
zen hem in 1774 tot hunnen 
vertegenwoordiger. Hij rand
de als toen openlijk de , mi
nisteriele handelingen aan, 
noemde dezelve onvolledig 
en onregtvaardig. Toen de 
oorlog bijna populair was 
geworden, ontstemde BÜRKE , 
door er zich tegen aan te 
kanten, verscheidene zijner 
warmste voorstanders. Hij 
verloor vooral in aanzien bij 
zijne lastgevers \an Bristol, 
door zijn verzoek aan het 
parlement, om den vrijen 
handel aan de Ieren toete-
staan, en het lot derCatho-
lijken te verzachten. Hij 
werd echter bij eene volgen
de zitting door eene andere 
stad herkozen, en sprak in 
de vergadering der kiezers 

. y> D.GEi>. 

eene redevoering uit, die voor 
zijn meesterstuk wordt ge
houden en waarin hij reken
schap gaf van zijn gedrag, 
beginnende met deze woor
den: Gentlemen, i decline 
the election. (Mijne Heeren , 
ik weiger de verkiezing...) 
Zijne beruchte bill ter ver
betering der fiskaal - ge
bruiken, in 1780 ingevoerd» 
herstelde hem in de gunst 
des volks» In 17S2 legde 
lord NO&TH zijn ministerie 
neder, waartoe BÜCKÏNGHAM 
met zijne geheele partij werdl 
teruggeroepen. BÜRKE ver
kreeg alstoen den voordee-
ligen post van betaalmeestec 
des legers, en werd in den 
geheimraad toegelaten» Zij
ne verbeterings- bill $ bij het 
vorige ministerie verworpen» 
ging eindelijk bij eene groot 
te meerderheid van stemmen 
door. Na dat BUCKINGHAM: 
overleden , en lord §HEïiBUR.-
NB tot het beheer der geld
middelen werd benoemd, 
vraagde BÜRKE zijn ontslag. 
Het ministerie van lord 
SHEÜBÜRNE, maakte plaats 
voor datgene, wat men de 
Coalitie noemde, wijl het 
uit verscheidene ministers, 
en andere leden der opposi
tie partij, door BÜRKE ont
worpen , was zamengesteld. 
Deze niéuwe verbin dteniss 
werd verbroken door de Bill 
over lndiè', van Fox, welke 
BÜRKE ondersteunde, maar 
die evenzeer aan den koning 
als aan het volle, mishaagde? 

M m 

•ft 
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Zoodra PITT dé teugels van 
het bestuur in handen had 
genomen, begon hij Jnet 
het parlement te ontbinden , 
en zulks ondanks de ster
ke tegenvertogen van BuR'-
KE, die eene parlementaire 
hervorming nooit goedkeur
de. Het proces van HAS-
TiKtGS, landvoogd Van Oost-
Jndiè', deed den roem van 
BÜEKB als redenaar nog 
toenemen, doch verminder
de de algemeene achting 
zeer, rwelke men hem toe
droeg; jen, in zijne aanvat 
len tegen den landvoogd, 
scheen hij onder den sluijer 
eener strenge regtvaardig-
heid, eene oude gevoeligheid 
verborgen te houden. Met 
kracht verzette hij zich in 
1788, ten tijde Van de ziek? 
te ! des konings, tegen heè 
voorstel, om de vohnagtvan 
den regent te beperken , en 
randdehet grondbeginsel aan* 
door het ministerie vastge
steld, dat het regentschap 
verkiesbaar en niet erfelijk 
was. BURKE beging bij de
ze gelegenheid eenen vrij 
ernstigen misslag; hij ver
oorloofde zich weinig voor-
zigtige uitdrukkingen om
trent den koning. Diezelfde 
man intusschen welke zoo 
langen tijd gemeene zaak met 
de vrienden der vrijheid van 
a-ijn land had gemaakt, en 
«ie voor de Amerikaansche 
opstandelingen vele toege
v e n d ^ had getoond, ver
klaarde «ich als de onver-
zoenlijbste vijand der Fran

schè omwenteling. Door het 
verdedigen der vrijheid van 
Engeland, meende hij de 
wetten van hetzelve te ver
dedigen; maar de Franschè 
omwenteling stelde hem da
delijk bij haar begin niet 
dan eene volslagene omver
werping der vastgestelde or
de , en eene aaneenschake
ling der afschuwelijkste mis
daden voor. In Februarij 
1790 ontstond er eene ern
stige discussie in hel lager
huis , over de vermindering, 
welke men voorstelde in het 
leger- te maken. Fox be-

, weerde dat men een edel, 
[ vertrouwen moest'stèllen m 

de nieuwe lotbeschikkers van 
Frankrijk. BURKE door dit 
voorstel verontwaardigd, ver
klaarde van dien oogenblik 
af, dat hij alle vriendschaps
banden met Fox verbrak; 
en in de maand October kwa* 
men zijne Overwegingen o-: 
ver de' Franschè Omwente
ling in het HcluV In d l t 

stuk ontwikkelde BURKE de 
geheele diepte zijner scherp
zinnigheid , zijne buitenge
wone ervarenheid m de 
kennis van het hart en de 
driften der menschen, er 
tevens al de ongelukken m 
voorspellende, waaronder 
Frankrijk zoude'gebukt gaan. 
Zijn boek bragt den groot
sten indruk t e w e e g ; het* 
zelve werd in alle hoek** 
van Europa gezocht zon*" 
zelfs Frankrpk ™ ^ z ° 7 « 
ren, en zelfs de vjjandm 
van BURKE, konden ^R io. 
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aan de schoonheden van den 
eersten rang niet weigeren , 
welke zijn werk bevat. Maar 
in een land» waarin de nieu
we grondregels, een groot 
aantal voorstanders hadden 
gevonden ,- kon het het werk 
van JBURKE niet aan hekelaars 
ontbreken. De belangrijkste 
is "die- door JPA.ÏKE uitgege
ven , onder den schoonfclin-
lcenden titel van Regten van 
den mensch• , die in den be^ 
ginne veel opgang maakte. 
De. redeneerkracht van JBUR
KE, en vooral de gebeurte
nissen, deden eindelijk de 
schaal te zijnen voordeel® 
overhellen. Deze meerder
heid boven zijnen medetlte-
ger , en den groeten invloed, 
Welken hij steeds op het 
openbare gevoelen behield, 
zou ons bijna moeten bewe^ 
gen, ••• om. te ' geldoven.,. dat 
BüRKB de eerste aanleiding 
tot eenen oorlog heeft gege
ven, die in hst vervolg het 
geheele vasteland, heeft me-
degesleepï. Nooit was zij
ne pen zoo werkzaam, dan 
toen het te doen' was, om 
eenige noodlottige nieuwig
heden van frankrijk aanteT 
randen, en sedert 1791 gat 
hij achtereenvolgend in het 
licht: I.° Brief aan een 
Lid der Nationale vergade
ring. •— 2° Oproeping der 
hedendaagsche •whigs aan de 
vude whigs. '•— 3.° Brief 
aml eenen hord over eene 
woordwisseling met den Her
tog BMFFOMD. — 4 ° De tik" 

- • • : . - ' . . • . . ' • • i v i 

deelden- over den uit den 
koningsmoord ontstanen vre
de. Zijn steeds toenemende 
afkeer voor de Fransche om
wenteling was zoo hevig, 
dat hij er niet over konde hoo-
ren spreken, zonder in toorn 
lostebarsten. De geringste 
gebeurtenissen, en de minst 
belangrijke personen waren 
hem bekend als of hij in 
hun midden had geleefd; 
ook stortte de voorspoed, die 
aan de Fransche omwente
ling haar beslag gaf clen 
kelk van bitterheid over zij
ne laatste dagen uit. Hij 
trachtte er zijne gedachten 
van aftetrekken , zich slechts 
met «se» enkel staatkundig 
onderwerp, de emancipatie 
der lerscfiQ Catholijken na
melijk bezig houdende, en gaf 
tp dien einde in 1792, zij
nen Brief aan Ur HMBKU-
LES IiANcmisMM in foetlicht. 
Drie jaren daarna onttrok 
hij zich aan het Parlement, 
en zijn post werd door zij
nen eenigen zoon ingenomen, 
die een jongeling van groote 
verwachting was. De dood. 
van dien zoon, welken hij 
teederlflk beminde, verkort
te zijne dagen, en hij over
leed'den 6 Julijl797. BÜB-
KE was zeer beminnelijk in 
den omgang; hij had een 
weldadig karakter, bescham-
de de kunsten en wetensehsfg»,-
pen , en spreidde, zoo vsr 
als hij kon de planneij >a» 
algemeen welzijn uit. Nvt 
onflerscheiding en welwii-

i 2 

m 
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lendheid ontving hij al de 
slagtoffers der Fransche om
wenteling, die eene schuil
plaats in Engeland kwamen 
zoeken. Voor hunne kinder 
ren rigtte hij eene kostelooze 
school op, welke hij tot op 
jzijrie laatste oogenblikken, 
met eene waarlijk vaderlijke 
toegenegenheid bestuurde. 
BÜBKE heeft verbazend veel 
geschreveHi Na de reeds 
aangevoerde werken, willen 
•wij vari de overige slechts 
de belangrijkste aanvoeren : 
1.° Wijsg'eerige. nasporing 
over onze denkbeelden ten 
opzigte van het verhevene 
en het schoone. — 2.° Over
wegingen over de Fransche 
ómtoenteting en over de han
delwijze van zekere maat
schappijen te honden met 
betrekking tot deze gebeur
tenis. Van de Fransche ver
taling va» «lït Wérk versche
nen er in één jaar (1790 — 
1791) te Parijs vijf verschil
lende uitgaven. — 3.° Ver-
Iiandeling over het papieren 
geld en over het stelsel der 
assignaten in Frankrijk. •— 
4.° Brief aan de Frdnschen, 
Londen, 1790, in 8.vo— 
5.° Redevoering over den 
tegenwoordigen toestand van 
Frankrijk , den 3 Februari) 
1790 in het lagerhuis uit
gesproken. De graaf STAN-
HOPE wederlegde deze rede
voering in eenen brief geti
teld; j, Verdediging der 
Fransche omwenteling, of 
brief aaa EDMOND BÜBKE, 
dienende tot •wederlegging 

zijner redevoering." Bij het 
schrijven dezer Verdediging, 
dacht de graaf STANHOPE niet, 
dat hij den 10 Augustus, 2 
September enz. toejuichte, 
en daarbij tevens de lofrede 
der HEBEKTS, der BAZIRËS , 
derMAKATS, der ROBESPIER-
EES en andere dergelijke tot 
schande ; der inenschheid, 
geboren mannen voorbereid
de. — 6.° Brief'van ED-
MOSD BunSUs, aan den ver
taler (in hetFransch) zijner 
redevoering over den tegen
woordigen • toestand van 
Franknjk, Par/js 1 7 9 0 , ^ 
8.vo. — 7.° Brief aan den 
Aartsbisschop van Ais 
(BolsoMttX), en antwoord 

van den Aartsbisschop van 
Aix aan BVRKM. — »• 
Voor de vuist uitgesprokene 
redevoeringen over de Fran
sche omwentehng, door de 
HeerenBtrnKuenFox^ 
het Lagerhuis den 6 M * 
1791 gehouden. -~-9.-prw 
ven aan een lid van het 
Lagerhuis over de vredes
onderhandelingen, met het 
•Directorium geopend, jon
den 1797, in S.vo enz. Men 
schrijft hem daarenboven de 
Brieven van Jvxtus toe, 
en is van gevoelen , dat hl 
er ten minste grootehjks deel 
aan heeft gehad; maar de 
uitgave van dat werk « 
doo°r eenen S ^ ^ ^ S 
sluijcr omwikkeld, dien nog 
niemand heeft kunnen opl'g 
ten , ROBERT BKSBT , J 
Schot, heeft het I * * V T 
BÜHKE beschreven, W» 
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den, 1800. 

BüRLAMAQUI (JoANNËS J A -
COBÜS) , van Xiucca oorspron
kelijk , werd in 1694, te Ge-
neve geboren. De leerstoel 
der regtsgeleerdheid dier 
stad^ werd. gedurende den 
tijd, dat hij er den Hoogleer
aars post bekleedde, zeer 
beroemd. Prins FREDERIK 
van Hessen-Cassel', zijn leer
ling , nam hem in 1734 me
de, en behield hem gedu« 
rende eenige jaren bij zich, 
In Geneve teruggekeerd, 
werd hij tot staatsraad 'be
noemd, en overleed in 1748. 
Zijne Grondregels van het 
natuur - e n slaatkunfflg 
vegt, Geneve, 1754,in4.°, 
en 3 dl.», in 12.°, hebben 
hem in de republiek der let
teren gunstig bekend ge
maakt. Hij heeft in zijn 
•werk ingelascht» al wat hem 
het best( is voorgekomen in 
de schriften van GROTIUS , 
POPPENDOEJ? en hun Commen
tator BARBÊXRAC. Het is ee
ne aaneenschakeling van juis
te , belangrijke, vruchtba
re , naauwkeurig ontwikkel
de, gelukkig zamenbangen-
de , en met gepastheid uitge
drukte denkbeelden; jammer 
maar, dat men -er voor-
oordeelen van den sekten-
geest in aantreft. Men heeft 
er ook grondbeginselen in 
ineenen te ontdekken, die 
met het gezag en de veilig
heid der vorsten strijdig 
zijn. .» Het regt, hetwelk 

hij aan het volk toekent, 
zegt de graaf van ALBON , 
om eenen Vorst te kunnen af
zetten, wanneer hij op eene 
buitengewone wijze, van zijn 
gezag een misbruik maakt, 
is een denkbeeld , dat klaar
blijkelijk niet derede strijdt, 
en dat, indien hetzelve wordt 
aangenomen, de bron van 
duizenderlei volksbewegin
gen zoude zijn; want welk 
volk is als regter gesteld, 
in eene zaak, die de zijne, 
en te gelijkertijd zoo gewig-
tig is ? Hetzelve is eene ver
zameling van personen, 
meestal onkundig , aan hun
ne belangen gehecht, vol 
hartsfogten en ondeugden. 
Hoe zou het dus op eene 
billijke wijze, en met ken
nis van zaken, den trap van 
dwingelandij kunnen bepa
len , die er om zijn regt te 
Wettigen vereischt wordt? 
Deze tegenwerpingen heeft 
BURLAMAQUI niet stilzwij
gende voorbij gegaan: hij 
heeft er op geantwoord, maaic 
op eene wijze, die niet in 
staat i s , om er de kracht 
van te verminderen» Een 
ondeugende koning is eene 
roede des Hemels, die Hij 
alleen in staat is om tegen 
te houden of te vernietigen: 
den onderdanen betaamt het, 
dezelve met moed te verdu
ren, totdat de tijd, door de 
Goddelijke wraak bepaald, 
genaderd i s , waarop de 
schepter in zijne handen ver
brijzelt, waarin zijne wafit 
x 3 
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ЙĨGÍ hera verdwijnt, e¤ waar
in ` heзn enkel hєí verslin
dend ΐtzeer overbï ft, eзn 
volk, íľoísch wetten enpĩig-
ten, ongelukkig te hebben ge
maakt." Mieís is wijzer dan 
deze overwegingen, en niѳís. 
is tevens gevaarlijker, ½n 
het tegenovergesteld gevoe
len, dat đe deur voor đe 
volksbewegingen opent, en 
åe openbare rust aan đe gэ-
ßade van єenige muiíзlшgsn 
overgeeft, dis steeds in síaat 
zíjn, om. de menigte opíe-
W đ¢ИÙ  BīΓRЬλSĨA I ft 
<ðe laatste hand niet kunnen 
leggen aai» x¡ ne Grondbe~ 
f¦inseļs van het?шtuurregt, 
enz. Dé Heer BE FÏÏLICE, 
aan wieň zijne papieren ten 
doel zijn gevallen , heeft ván 
het geheel een e volledige 
uitgave geleverd, en het 
werk van den Geneefschβn 
ĩoogïeeraar, onder den vol·? 

genden titel, bijna drie vier
de gedeelte vergroot/ Gronã-
Ьegi&s¢L·. mѣ het natuur -

•8я l·urgerregt, enz., i 8.% 
8 đeeïen. Deze uitgave is 
door onderscheidene missla* 
gen ontsierd. De Heer BE 
FELÍCĒ bį ¡ӂt zijnen haat uit 
tegen de kloostergeloften, 
redeneert zeer slecht, over 

e шrøđzakelijksheid regt, 
leert dat ieder mensch ver<-
plig i s , om in den echt te 
treden, randt op eenè zeer 
º tamfcïîjk©' wijze den on-
S ^ ¿en` staaťder Gecstє-

йS¿ m‰ H t`таrete wengcheҿ y00г (| ŗ v a ı χ 
den Heer ш FEЬЮE, ZOO-

wel als voor đea oeden op
gang van het werk, dat het 
vervolg en de uitgave in an
dere handen ware gevallen. 
BШ?IN heeft eėne uitgave der 
werken ven BunLAaiA<да 5 
dl.a in 8Λ'° beиorgđ. In zij
ne aanteekeniņgen overtreft 

зj den schrijver in vrijzin
nige (liberale) gevoelens. 
Be volgende wérken van JBUR-

AMAQШ bestaan ook in het 
Neđerduitsch: l . º Beginse
len van het шtwarregt, 
Middelburg, 1750, in 8.™> 
—· 2.° Beginselen ««» het 
burgerlijk regt, ibid 1752, 
in 8.v0 3.° Verhandeling 
over het huwelijk, Deven
ter, 1770, in.8.vo 

BURLKУ (GUAŁTER) , pries
ter n Engelsche Godgeleer
de , die in 1337 leefde, heeft 
Commentariè op ARÏSTO-
ΨЖ MS , ín đe ¿15»e eeuw ge
drukt, benevens een werk 
nagelaten, dat ten titel voert: 
Ђe vita et moriЬus philoso-
¦ horum ,- Keulen, 1472, 
eeńe zeldzame uitgave. Aan 
dit werk ontbreekt eene ge
zonde critiek, en het krielt 
van onnaauwkeurigheden met 
betrekking tot V`ossшs. 

BURMAN (FRANCISCÜS) in 
1628 te Leijdeѣ geboren, 
werd professor der godge
leerdheid te Utrecht* Door 
zijn toedoen kwam de Hoo-
geschool dier stad in bloeí· 
Hij overleed in 1679 en liet 
de volgende werken nar l . º 
Godgeleerdheid, Amsterdam 9 
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1740, 2 đl.n, in 4.º; Лit 
werk werd bij de Protestan
ten geacht, en menigmaal 
herdrukt. — 2.º Redevoering 
over de Theologische Co¿le-
дiën, in 4.º — 3.° Ver/ a-
-r¿ng over de H. Schrift van 
GJEШΞSĪS ШESTШER, Bot
ter dam 1638, 5 dl.», in 4.º 
Al zijne Oraΐiè , in 4.º — 
5.º Over het hoogste goed 
der Spinonisten, 1704, in 
8.vo —. б.º Over het ver» 
drukte ĴYederland, in 4.º 
enz. Hij is predikant van 
verscheidene kerken geweest. 
Door SШBORCK over Spino-
ĩisme beschuldigd, beschul
digde hij op zijne beurt FRE-
DERIK SEЙIHOF , daar over. 

BшШAN (FßANCISCUS) , 
zoon van đèn voorgaande , 
werd te Utrecht den 15 Mei 
1671 geboren. Na den dood 
van zijnen vader werd hӈ 
onder opzigt gesteld van den 
bekenden ZURENBONK, en bij 
deszelfs vertrek naar Am
sterdam , naar Al mr ge
zonden om de talen te lee-
ren. Van daar keerde hij 
naar Utrecht terиg, en be
zocht de Universiteiten van 
Ľeгjden, aneier en Gro
ningen. Zijn eerste stand
plaats als přotestantsch pre
dikant was te Kouđum in 
Vriesland. Hier ontbood hij 
uit Amsterdam eenen jood-
schen Rabbijn, die hem ee-
nigen tijd in de geheimzin-: 
nige talen, alsmede in đѳ A-
rabische taal onderwees. Van 

- ai i 

daar werd hij in 1698 naar 
den Ľriel beroepen. In 1702 
vertrok hij met đe afgezan
ten der staten naar Engeland. 
In 1703 deed hij z i j n e intre
de te Жnhhuizen, en 1705 
te Amsterdam. Tien jaren 
daarna werd hij te Utrecht 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid, alwaar hij den 22 Sep
tember 1719 overleed- Zij
ne voornaamste werken zijn: 
l . º Theologus, sive de iis 
дucB ad veríim et consum-
matum theologum reдiiirun-
tŭr, in 4.tt> — 2.º De per-
secutione Dίocletiaņi, in 4°. 
— 3.° Verschillende Ver
handelingen over de dicht
kunde in 4.tº in het Latijn. 
Zijne meeste werken waren 
niet veel meer dan compila-
tìė"n. 

BURMÄN ( PETRUS )» broe
der van den voorgaande , 
Hoogleeraar der welspre
kendheid en geschiedenis te 
Utrecht, daarna in het 
Grieksch en đe staatkunde , 
overleed in 1741, den roem 
nalatende, van een werk
zaam geleerde, en een on
vermoeide Commentator te 
zijn geweest. Men heeft van, 
hem verscheidene uitgaven 
van Latijnsche schrijvers, 
met aanteeħeningen vermeer
derd , zoo als: VEŁЬ. P A -
TERCUЬUS , QülNTIЫANUS 9 
VALERШS FЬACCUS, VIR{ Ï -
rлus, Ovшius, SUEÏΌNШS , 
LUCANÜS enz. De meestge* 
ačhte zijn die vад PH<SDBIГ)Ï 
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en PËTKONIUS, maar de tekst 
verliest zich in de aantee* 
leeningen. Men heeft ook 
van dezen geleerde eene ver
handeling: De vectigalièus 
populi •' JRomani , Utrecht, 
16M, in;. 8.vo, doch de uit
gave van 1734 is vollediger; 
Medevoeringen , Laiijnsche 
gedichten enz. Hij heeft de 
groote verzameling Thesau
rus antiquitatum italicartm, 
door GROBVIOS begonnen, van 
het 7e tot het 4§e deel, dat 
is tot het einde, vervolgd; 
maar meii verwijt aan Bua-

..MAN zulks zonder keuze te 
hebben gedaan. Hij bezat 

-meer kunde dan onderschei
dingsvermogen»— Men moet 
hem niet verwarren met eè-

n e n anderen PETRUS BUK
MAN, die in het licht hééft 
gegeven: Anthologïa vete-
runi latinorum , Amsterdam 
17o9, $ 4 K ia 4to. 

B ™ ^ (GfASPARD) , Uit 
^e j fde familie en in de
selfde stad geboren, is de 
schrijver van de volgende 
werken: y Trajectum eru-
ttUmrh U t a c h t , 1738 , in 
<L°- Ie regt, zegt PROSPER 
MAUCIUND, stelt men veel 
helang l n d i t w e r k j m a a r 

het Avare te weuschen , dat 
hetzelve vollediger ware, en 
«at de schrijver geene be
roemde mannen hadde over-
geslagen, die hij er, volgens 
%» Plan in had hehbören 

rlfL- J ' Hve Analecia historica & AoRÏAm T r a . 

jectehsi, papa romuno, U-
trecht 1727, in 4to. Van 
dit werk is hij enkel de uit
gever, doch hij heeft het
zelve met aanteekingen ver
rijkt. — 3.° Utrechtschejaar-
hoeken, Utrecht, 1753, 3 dl» 
in 8v°. 

BÜRMAN (JOANNÈS) , in 1707 
geboren, en in 1780 te Am
sterdam al geneesheer en 
Hoogleeraar in de kruidkun-
de overleden, heeft twee 
kruidkundige werken in het 
licht gegeven, te weten: 1." 
Bariorum qfrieanarum plan-
larum, decades X., Amster
dam, 1738 en 1739, in 4.t» 
met platen; en,2.° Thesaurus 
zeylanicus, ibid, 1737, met 
platen, in 4w. Dezelve wor
den zeer gezocht en zijn niet 
zeer algemeen; LINNMVS zelfs 
spreekt met lof van dezelve. 

BlJRMAN (NlCOMAS LAU-
RENTIUS), de zoon van. den 
voorgaande, en, even als hij, 
geneesheer en Hoogleeraar 
der kruidkunde, werd in 
1734 te Amsterdam geboren, 
eri heeft verscheidene geach
te werken over de laatstge
noemde wetenschap nagela
ten ; de meest bekende zijn: 
\.° Florula corsica auctaeX 
gcriplis Dom. JAUSSIX , het
welk men in het 4e deel der 
Bijlagen van de Nova acta 
societatis iipsaliensis voor
komt. — 2.° Flora India1 >' 
accedit series zoopMtory,m 

indicamm, n$c no»fro^ro' 
mus Florce capensky Lep-



B ü E. 585 

den, 1708, in-4», met 67 
platen. Hij vond de bouw
stoffen tot deze FLORA in de 
Verzamelingen van GARCIN 
en ïn die van zijnen vader, 
welken Jaatsten hij in 1780 
in deszelfs leerstoel opvolg
de. , Hij overleed in 1793 • 
BÜRMAN beschermde steeds 
degene, die aanleg voor de 
wetenschappen en, reislust 
bezaten; hij was het die 
THHNBERG thans Hoogleeraar 
te XJpsal bewoog, om aan 
boord van de Oost-Indische 
schepen te gaan, om aan de 
kaap de Goede hoop en in 
Japan nieuwe planten opte-
sporen. 

; BÜRSIANIA (UPCO VAN) , de 
zoon HERO , en van ÉMKE 
GLINTZ, was een der zaam-
verbondene Edelen, en werd 
In 1568, te Antwerpen^ 
daagd, en, niet vöi-achnnen-
de gebanlien. Later in Vries-
land teruggekeerd, verscheen 
hij van tijd tot tijd, in de 
vergadering der staten» en 
Was in 1601 een der gevol-
magtigden van Oostergo. U P -
Co verliet den Godsdienst 
zijner vaderen en voegde zich 
bij de zoogenaamde Hervorm
den, waardoor hij den bijnaam 
van Lij t ze of het kleine geus* 
ke verkreeg. Hij heeft na
gelaten : 1.° GeslacMlijst der 
Heer en van Vriesland. — 2.° 
Hunne Geschiedenis tot op 
EAREL den Groote. — 3.° 
Verhandeling over den Vrie-
sclien adel f enz. Hij over-

.:• -.é:.L v.'.i -' • ."• M 

leed in 1615, en ligt met 
zijne huisvrouw RINKS ROOR-
DA , te Stiens begraven, al
waar men op de grafzerk 
leest: 

Hic cubat ad festas Vrco BÜR-
MANIA l u c e s , 

Et sociata suo RINSKIA ROOR-
DA viro. "f 

BURNET (GIMBERT), werd 
den 18 September 1643, te 
Edimbürg geboren; en had 
een' vader, die. zijne opvoe
ding zeer ter harte nam. Na 
zijne studiën,; volbragt te 
hebben reisde hij door Hol' 
land, Vlaanderen en Frank
rijk , alom de geleerden 
•©» beroemde mannen be
zoekende. In 1656 werd hij 
tot leeraar van den Angli-

„kaanschen Godsdienst aange
nomen, belastte zich met 
eehe kerk, en hield zich. 
vooral met de geschiedenis 
bezig. Zich in 1673 naar 
Londen begeven hebbende, 
om vrijheid te bekomen, het 
Leven van JACOBUS en Wvu* 
MM , hertogen van Hamilton, 
in het Engelsch, in fol. te 
doen drukken, benoemde 
koning KAREI, IL hem tot 
Hoogstdeszelfs kapellaan. 
Zes jaren daarna, gaf hij zijne 
Geschiedenis der hervorming 
in het licht, vol afschuwen 
lijkheden tegen de Catholijke 
Kerk, waardoor hij de dank
betuiging der beide kamers 
van het parlement verwierf. 
Bij de komst van JACOBWS 
II . tot den troon, verliet 

m 5 
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BÜRNET, aan het hof verdacht 
geworden zijnde, Engeland, 
doorkruiste Italië, Zwitser
land en .Duits.ch.land',*' kwam 
in Holland, volgde den prins 
van Oranje in Engeland, 
en opende hem den weg tot 
den troon. Daar het bisdom 
Salisbury was komen open 
te staan, werd BÜRNET, die 
hetzelve voor een' zijner 
vrienden verzocht, er in 1689 
mede begeven. Hij werd 
vervolgens tot onderwijzer 
van den.hertog van Gloces-
ter benoemd, en overleed in 
1715, na drie malen ge
huwd te zijn geweest. BÜR
NET werd in Engeland be
schouwd, zoo als BOSSUET 
zulks in Frankrijk was; 
maar de Schot bezat veel 
minder genie, minder ge-, 
«xatigdheid en wijsheid dan° 
de Fransche Bisschop. Zij-

„ ne bitterheid feê^n &e Room
sen* Kerk heeft zijne pen en 
zijne werken' onteerd. On
danks echter zijne \affceerig-
fad van die Ke rk verzuimde 

j»J,i»ets om het leven van 
M STAFFORD, en van ver
scheidene andere Catholijken 
te redden, en was nooit van 
gevoelen, om den hertog van 
*°r} van den troon uit te 
Sluiten. De graaf van Ro-
CHESTER, door. de hersen
schimmen eener valsche wijs
begeerte verleid, had aan 
W 2il^e bekee»«g te dan-
'S^.k'u a l l e e n °vertuig-
v l ?i ï V a n d e waarheid 
van dengodsdienst, maar 
spoorde hem zelfs aan, om er 

de pïigten van uit te oefe
nen. BÜRNET liet vele ge
schiedkundige en zintwis-
tende werken na. ', Degene , 
die de geleerden nog raad
plegen, zijn: 1-° Aanleeke-
ningen om te dienen tot de 
Geschiedenis van Groot-
Brittannië onder KABEL II-
en JAC OBUS II. —. 2-° Reize 
door Zwitserland en Italië, 
met aanmerkingen. — 3«° 
Geschiedenis van de hervor
ming der kerk in Engeland* 
Het is aan BÜRNET te ver
geven van zich in deze drie 
werken ten opzigte van eeni-
ge tijdrekeningen te bedde* 
gen, maar geenszins kan het 
verschooning vinden, er de 
daadzaken met bitterheid in 
te verhalen, dezelve të ver
minken en hatelijk te ma
ken, door gewaande inlas-
schingen en verzen, of door 
omstandigheden in zijne Rei
zen uitgedacht. Men ont
waart er bijna geene andere 
bedoeling in, dan om deUi-
tholijke Kerk en hare pleg-
tigheden in een belagchehjlc 
licht te stellen. Met éen 
woord, de sekte en partij
schapsgeest, heeft in dezel
ve niet dan al te dikwijls 
over bescheidenheid en waar
heid gezegevierd. Zelfs^ de 
Protestanten zijn tegen hem 
Opgestaan en hébben zijne 
lasteringen wederlegd. lw 
beroemde WHARTON otider 
anderen in zijne Spect^ 
der dwalingen van de ,we" 
schiedenis der Hervorming, 
wederlegt niet fladruk, al 

http://Duits.ch.land
file:///affceerig
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wat BÜRNET tegen de reli
gieuzen , het groote voor
werp van zijnen dweepzuch» 
tigen haat, heeft gezegd. 
Om de vernietiging derzelve 
te verdedigen beweert hi j , 
dat zij tot zedebederf en los
bandigheid vervallen waren. 
» Indien God, zegt WHAR-
TON, bladz. 42 , dergelijke 
gruwelen aan alle Christe
nen verbiedt, hoe veel te 
meer dan aan degene, die 
zich op volmaaktheid beroe* 
men, ook verbiedt Hij , er 
hen, zonder klaarblijkelij
ke bewijzen, schuldig aan 
te gelooven. Zekerlijk in
dien de monniken zoodanig 
waren geweest als men de
zelve heeft afgeschilderd, 
zouden hunne misdaden aan 
de kennis hunner onderzoe
kers, zoo begeerig om hun
ne geringste misslagen té 
ontdekken en wereldrwehtig , 
te maken, niet ontsnapt zijn. 
Zij zouden ook bij BALEUS 
bekend zijn, die zelf een 
monnik is' geweest, en heft 
is niet te vooronderstellen, 
«fat hij dezelve stilzwijgende 
zou voorbij zijn gegaan, hij 
die de kloosterorde en de 
geestelijkheid met eene aan 
woede grenzende boosaardig
heid aan de kaak heeft ge
steld." Daar de geschied
schrijver der hervorming had 
gezegd, dat de monniken 
zich op het einde der acht
ste eeuw van het grootste ge
deelte van de rijkdommen 
van de natie had meester ge
maakt, zoo toont de heer 

WHARTON, bladz. 40 aan: 
» dat zij toenmaals niet het 
honderdste gedeelte bezaten. 
Hij voegt er bij, dat daar hun 
getal in de elfde en twaalf
de eeuwen aanmerkelijk was 
toegenomen, hunne goederen 
naar evenredigheid vermeer
derden. Doch na alles in 
aanmerking genomen te heb
ben, gaat hij voort, zoo heb
ben zij nooit meer dan het 
vijfde gedeelte van de rijk
dommen der natie bezeten; 
en indien men overweegt-s 
dat zij hunne landerijen aan 
de leeken voor eeneh spot
prijs verhuurden, zoo zal 
dit vijfde gedeelte wel tot 
eewti-enée verminderen. Men 
zegge ook niet, dat .daar de 
beste grond des lands in zul
ke slechte handen was, het 
voor de natie van helangmoesfc 
zijn, zich denzelven toe te 
eigenen, om denzelven tot 
een ftuttiger gebruik te be
stemmen. Men zal nimmer 
bewijzen, dat er landbou
wers zijn geweest, die met 
de monniken te vergelijken 
zijn. Zij bouwden, ontgin-
dên, en bragtën al hun baar 
geld in omloop (dit toont de 
geschiedenis der abdij van 
Croyland ten duidelijkst© 
aan). Door het geringe, dat 
zij van hunne pachters vor
derden, deden zij een groot 
aantal menschen' onbekrom
pen leven. Laat ons daar
bij voegen, dat zij met de 
geestelijkheid tot de open
bare lasten bijdroegen, m 
dat jwj naar evenredigheid, 
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meer dan de andere onder
danen betaalden. Wat is 
dan het bétere gebruik dat 
men sedert dien tijd van de 
hun ontroofde goederen heeft 
gemaakt, enz.?" De vol
gende werken" van BÜRNET 
zijh in het Nederduitsch o-
vergëbragt, 1»° Geschiede
nissen van Engeland, Leij -
den, 1735, 2 dl.n in 4."> — 
2'° Kort begrip der refor
matie van Engeland, Am
sterdam, 1690, 2 dl.n in 8.™ 
•— 3«° Leven en dood van 
den graaf van ROCBESTER, 
in 8.vo __ 4,0 Reis door 

Zwitserland, Italië en 
Duitschland, Amsterdam, 
1726, in S.voi._ 5.0 Qod. 
geleerdïieid of verklaring 
van- de XXXIK. geloofsar
tikelen der Engelsche Kerk, 
Ledden, 1719, in 4 > _ 
6. Uittreksels uit zijne re-
aevoering&m.-*«r «taying van 
den geopenhaarden Gods
dienst, volgens het oogmerk 
S * A J o ^ . - öordrecht, 

ir??*ml , (THOMAS),; in 
J635 M Bchotland geboren, 
verkreeg den post van gast-
Juisheer van -Button in Lon
den. Hij overleed in 1715 
van de goede burgers en let
terkundigen betreurd. Men 
heeft van hem de volgende 
•werken: 1 .« Telluris theoria 
«acra, 1681, in 4 .» , Wel 
geschreven doch vol parado-
•"••Welliagen, en meeraan-
genaa»» aan nuttig. Hij be
weert, flat de aarde voor den 

zondvloed, zonder dalen, 
zonder bergen en zonder 

I' zèeè'n was, en hoewel hij 
met het bewijs voor dit ge
voelen verlegen i s , spreekt 
hij er echter over, als over 
eene bewezene waarheid. — 
2i° Archceologia phitoso-
pHca seu doctrina antiqm 
de rerum originibus, in.4.t0 

1692, een werk, dat even 
zoo paradox is als het voor
gaande. Men gaf dezelve in 
1699 te Amsterdam, verê'e-
nigd in het licht. Dit is 
de meest gezochte uitgave 
van dit zonderlinge werk. 
Hefe verhaal van MOZES is» 
volgens hem_ slechts eene 
eenvoudige parabel; de slang 
de verboden boom zijn slechts 
zinnebeelden. Deze ver
schillende gevoelens werden 
op eene bondige wijze weder-
Jegd, en de schrijver bleef 
er des te meer aan gehecht. 
3.° De statu mortuorum et 
resurgeniium, 1726, in 8.vo 
BUKNET beweert hierin, dat 
de regtvaardigen na hunnen 
dood niet dadelijk beloond, 
noch de goddeloozen gestraft 
worden. Het gevoelen der 
Millionnarissen, verschijnt 
'hier met nieuwe wapenen. 
De beroemde MuRAToni heeft 
dit stuk, wederlegd in zijne 
Verhandeling: Deparadisio. 
—4.° Defide et officiis chris-
tianorum 1727, in8.voy&exe 
beide laatste werken zij» n a 

zijnen dood in het licht ver
schenen. — 5.° Men schnjft 
hem toe eene Vei*r«ndeling 
over de voorzienigheid', en 
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over de natuurkundige mo
gelijkheid der opstanding 

BUBNS (ROBERT),, in 1769 
geboren, was de zoon van 
eenen landbouwer uit het 
graafschap Ayr; in.Schol-
land, ontving slechts eene 
zeer Beperkte opvoeding, 
en oefende reeds.vroegtijdig 
met zijnen vader den veld 
arbeid uit. Uit ingeborene 
neiging maakte bij verzen, 
bezong zijne minnarijen,'en 
al de hevige aandoeningen, 
die hein bezielden. Hij was 
hetgeen de Engelsehen een 
natuurlijke dichter, noe
men. „Bij den dood van zij
nen vader betrok - fifj—iww>-
zijnen' broeder eene landhoe-
ve. Doch , wijl zijne zaken 
daarbij zeer verachterden, 
besloot hij. Schotland te ver
laten, en naar Jamaika te 
gaan; maar daar Jbaja het 
tot zijöen oyertogt noodigê 
geld ontbrak, zoo kwam hij 
op het denkbeeld, om zijne 
verzen bij inteekening te 
dqen drukken; zijne Gedich
ten genoten een gunstig ont
haal , en hijbegaf zich naar 
Edimburg, ten einde er'ee-
nen nieuwen- druk van op te 
leggen; maar door middel 
van eenig geld, en door be
schermers ondersteund, kocht 
hij andermaal eene landhpe-
Ve bij, Dumfries, en trad in 
den echt. Even zoo ongeluk
kig in zijne nieuwe onderne
ming als hij vroeger was ge
weest, verkreeg hij een ont
vangers post van den accijns; 

déze bediening vernederde 
hem, hij gaf. zich aan -den 
drank over, en overleed te 
Dumfries in 1.796. Zijn roem 
is den Schotten dierbaar; want 
hij heeft in de taal geschre
ven , die WALTER SCOTT in 
zijne romans gebruikt., Zijne 
werken worden in Engeland 
zeer op prijs gesteld, dezel
ve werden in 1S0O door doc
tor CURRIE, gezamenlijk in 
4 deelen uitgegeven: zijne 
Gedichten verschenen afzon
derlijk, te Glasgow, 1804 y 
in 1 dl. in het l icht, : en 
later nog uit zijne nalaten-, 
schap eene Verzameling van 
brieven en gedichten. 

BüRONZO DEL SlGNQRE 
, (E.4REii LODEWIJK) , aarts
bisschop van Turin, werd 
den 23 Octobcr 1751, te 
Vercelli, uit eene oude en 
beroemde Piemontesche fami-
li® gefaoraa. Hy werd, nog 
jong zijnde, reeds in het col-
legie der adellijken dier stad 
geplaatst, om er zijne eer
ste studiën in te volbrengen, 
in welke hij zich op eene 
bijzondere wijze onderscheid
de. Voor de kerk bestemd 
zijnde, legde hij zich op de 
godgeleerdheid, de kerkelij
ke en burgerlijke regtett toe, 
zonder de letterkunde te 
verzuimen, die hem tot uit-, 
spanning van ernstiger be
zigheden diende. Reeds in 
den ouderdom van 19 jaren 
was hij tot doctor in de reg-
ten bevorderd, en had zich 
door zijne kunde zeer he-
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roemd gemaakt. Een en 
twintig jaren oud zijnde, 
Werd hij tot een kanonikaat 
yan Yeiïöe-Ui benoemd, en 
kort daarna met de waar
digheid van eersten zanger, 
pene der voornaamste van 
het Kapittel, bekleed. Ver
volgens door de Kardinalen 
COSTA en MARIANA., die el
kander 05 den stoel vaa 
Vercélli opvolgden, tot vi-
karis generaal benoemd, 
legde hij in het Bestuur van 
het diocees bewijzen van 
bekwaamheid aan den dag. 
Zijne verdiensten en zijne 
geboorte riepen hem tot ver
hevener bestemming, in 1744 
werd hij tot het Bisdom Ac-
gui benoemd,- in 1791, tot 
dat van Novarre verplaatst 
en eindelijk In 1797 tot het 
aartsbisdom Turin. Bijna 
te gelijkertijd benoemde de 
koning ..aap»„Smréimë hem 
tot ïSoogstdeszelfs aalmoe
zenier;, en versierde hem 

„met het groot kruis de r^a-
nonciade. Piemont en zelfs 
geheel Italië bevonden zich 
toenmaals in zeer netelige 
omstandigheden.' Nadat de 
revolutionnaire Franschen in 
1798 in Turin garnizoen 
hadden gehouden, hadden 
Bij zich van die stad mees
ter gemaakt. Te midden 
der moeijeljjkheden welke 
deze staat van zaken mede 
7aS*» gedroeg zich de 
Aartsbisschop van Turin, 

met waardigheid, idesch-
neid en opregtheid, etismaak
te de voldoening, zijn ge» 
.drag dóór zijnen Vorst en 
door het hoofd der kerk, 
die toenmaals zelf het voor
werp een er onwaardige en 
wreede vervolging was, te 
,zien goed gekeurd. BURON-
zo vraagde in 1805 onder 
het bestuur van BONAPARTE 
zijn ontslag van het Aarts
bisdom Turin, en begaf 
zich naar Vercélli, alwaar 
hij den 22 October van het 
volgende jaar overleed. Men 
heeft van h&m: Actionis 
S.Vercellensis ecclesiae epis-
copi opera ad aufhograpM 
Yercellensis f idem, nunc 
primum exacta prafatione et 
commemtariis UlustraiaaD, 
C. BtrnoJVTIo del Signore, 
ejusdetn, ecclessies canonico et 
cantore majore, Vercélli, 
Ï768 in fol* Bit hoekdeel 
bevat het Commentariuiïi, 
van ACTO op de'Brieven van 
deri heiligen PAÜLUS , twee 
Leerreden (*), de Capitulari-
a's } de "Herderlijke Brieven, 
en het eerste gedeelte der 
Verhandeling De pressuris 
ecclesiasticiSé ACTO , een 
oorspronkelijke franscliman, 
en van eene aanzienlijke ge« 
boorte, Was een der beroemd
ste prelaten van de 10é eeuw 
geweest. Zijne schriften 
Waren lang onbekend geble* 
ven. Dom JOANNES SO"A » 
een feuillantijner religie«sJ 

"WO)' i«le!fc":.7rawn & l 7» maar alleeu dew twee k o n d e n " « ^ 
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overste dier orde, en later 
kardinaal j die dezelve het 
eerst aan de vergetelheid 
onttrok, door een handschrift 
uit de Bibliotheek van het, 
Vatikaan, dat een gedeelte 
van hetzelve bevatte, te doen 
afschrijven, en door een af
schrift van hetzelve aan Lu». 
CAS D'ACHERY té zenden, 
die zulks in het 8e deel van 
zijne Spicilegium opnam. 
Ongelukkiglijk was het hand
schrift zeer gebrekkig eri 
door den tijd versleten. Men 
had hetzelve op verscheide
ne plaatsen niet kunnen le
zen, hetwelk vele gapingen 
in het afschrift te weeg 
bragt. Men had geJwwif*,, 
een vollediger exemplaar 
van hetzelve in de handves
ten der Kerk van Vercelli 
te vinden; maar de Kanoni-
ken hadden, zelfs na het 
dringend verzoek van MA
MMON , welke deze kerifc 
bezocht had , het nazpeken 
geweigerd. BURQNZG , die 
kanonik en dignitaris der-
zelve was, kon dezelfde 
nioeijelijkhedeh niet onder
vinden. Naijverig om aan 
de letteren dien dienst te 
bewijzen, die daarenboven 
den roem der kerk van Ver
celli moest verhoogen, door
snuffelde hij zorgvuldig de 
bewaarplaats der handvesten. 
Zijne naspóringen waren lan
gen tijd vruchteloos. Ein
delijk werd zijne volharding 
bekroond , en het handschrift 
des te belangrijker daar het 
v'sn de hand' vaa ACTG zei.-. 

ven was, bood zich aan voor 
zijne oogen. Hetgene , wat 
hij er van in het licht heeft 
gegeven, bevat echter al dè 
schriften van dien heiligen 
Bisschop niet. Er moest 
een tweede deel van zijn ge
weest, hetwelk de 2e en 3e 
afdeeling der Verhandeling 
De pressnriSf Brieven, het 
Polypticoïi of Perpendicu-
lum, enz.moest Bevat hebben. 
BÜRONZO, van Vercelli verwij
derd , toen hij totdè Bisschop
pelijke waardigheid werd ver
heven, en uit hoofde van zij
ne nieuwe betrekkingen ver-
pligt, om zich met vele an
dere zaken bezig te houden , 
.naad. dan tjjd. niet, om het
zelve in het licht te geven. 

.BüRBiitrs (AFRANIUS),- Be
velhebber der Keizerlijke 
lijfwacht, onder Keizer 
CLAUBHJS en onder: NERO; 
I$g wa«: een man, die door 
zijne gestrenge zeden de'eer
ste eeuwen van Rome waar
dig was. BÜRHUS echter 
schandvlekte zijn leven , met 
in den buit, den ongelukki-
gen BRITANNICUS ontweldigd, 
mede te deelen,en met aan 
de officieren der pretoriaan-
sche krijgsbende toetèlaten, 
dat zij NERO geluk wensch-
teh, dat hij de zamenzwe-
ring zijner moeder ontkomen 
was, welke hij had laten 
ombrengen. Men beschul-' 
digde hem bij NERO, van 
tegen dien Vorst, in eene 
zamenzwering te zijn getre
den. De dwingeland scheen 
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in den begin op deze be
schuldiging geen acht te 
slaan; maar eenigen tijd 
daarna moede zijnde, van in 
hem eenen meester aantetref-
fen, wiens lessen en voor
beelden hem deden blozen, 
maakte hij, zegt men :j ihhet 
jaar 62 na J. C. door vergif, 
een einde aan zijn leven, 

- BÜRRIEL ( A N D B E A S M A R -
cus), een Spaansch Jesuit , 
had zich tot de bekeering 
der Amerikaansche wilden 
bestemd, en was in het 
laatst van 1749, den weg 
naar Cadix reeds ingeslagen 
ten einde naar de West-In-
dien overtesteken, toen hij 
hevel des, konings ontving, 
zijne reis te staken, ten ein
de aan de inzigten vanZ.C. 
M. te beantwoorden, die voor 
het algemeen welzijn de ge-
wigtigsteiy»»8*1»'•''"«" hem 
hoopte ** te genieten. Hij 
werd onder; het opzigt ge
steld van Pater FRANCISCÜS 
KABOGA, een' Jesuit en 
•Biechtvader des konings. 
Men zond hem naar Toledo, 
alwaar hij met het onder
zoek der handvesten dier 
beroemde kerk werd belast. 
*»J liet er de handschriften 
van afschrijven, welke kon
den bijdragen, om licht o-
ver de Geschiedenis van 
xpanje te verspreiden. Een 
i * ^ I W l J k s t e afschriften 
is de Mosarabische Liturgie, 

•™*fö u <*e handschriften 
1 1 D**ft in fol. uitmaken, 

.en van ft*Mosarabische bre

vieren en missalen verschil
len, welke de Kardinaal Xi-
MENES heeft doen drukken. 

, De dood van dien Pater wordt 
aan zijnen overdreven ijver 
voor de studie toegeschreven. 
Hij overleed den 19 Junij 
1762, slechts den onderdom 
van 43 jaren bereikt hebben
de. Wij hebben van hem: 
1*° Beschrijving van Cali-

fornio , 3 dl.n in 4.t(> — 2° 
Verhandeling over de gelijk
heid van maten en ffewigten, 
in 4C0, een geleerd en be
langrijk werk. — 3.° Kennis 
der oude Spift^toAe schrif
ten, in 4">.~ 4.° Verschil
lende andere Verhandelingen 
gedeeltelijk gedrukt en ge
deeltelijk in handschrift, vol 
belangrijke en nuttige na-
sporingen. Hij heeft ver
schillende aanmerkingen in 
handschrift nagelaten over de 
Verzameling van ÏSIDOBUS. 

;Een zijner Brieven betrekke
l i jk dit onderwerp, is in het 
\ Journal étranger, van Sep-
j tember 1760 opgenomen. Uit 
I dezen brief, onder dagtee-
ikéning van 22 September 
11752 aan Pater RABOGO ge-
!rigt, blijkt, dat de Verza
meling, onder den valschen 
naam van ISIÖORUS MERCA-

| TOR of PECCATOR in het licht 
gegeven, werkelijk, wat de 
zaak betreft, van den hei
ligen ISIDORÜS van Sevilie 
i s , hoewel door eenen OB-

i trouwen uitgever , dien JHJ 
bewijst een Duitscher eo met 
een ' Spanjaard te zÖ"n S 6 ' 
weest, vervolgd *a achter-



eenvolgend met oorspronke
lijke en on verwerpelijke 
stukken vermeerderd; maar 

'. van den anderen kant ver
minkt en vervalscht. 

, BÜRROW (EDUAKD), in 
1634, te Moendale mWest-
moreland geboren, was een 
der eerste voorstanders van 
de sekte der kwakers. Eeeds 
in zijne jeugd verliet hij de 
Anglikaansche kerk, om het 
Presbyterianismus te omhel
zen , werd een der ijverigste 
proselieten der mrienden-
sekte, en plantte tevens de 
dwalingen van Fox voort, 
die een der • stichters dier 
Sekte was geweest.'-"̂ OPmêxmm^ 
we Apostel werd in 1654 ge
vangen genomen, maarzoo
dra was hij uit zijne gevan
genis niet ontslagen, of hij 
ging zijne nieuwe gevoelens 
in Ierland ^^mwitmijgiang te 
Londen prediken, alwaarWf 
een werk in het licht gaf, 
^en titel voerende: J)e Trom
pet des Heer en, weergalmen
de op den berg Sion, om het 
geschil van den God der le
gerscharen aantekondigen. 
Niet tevreden van CROMWEM. 
in dit werk doortehalen 
schreef hij hem nog heviger 
Brieven. Tot dusverre had 
hij dien overweldiger niet 
meer dan regt doen weder
varen; hij wilde onder de 
regering van KARBI, I I . op 
dezelfde wijze handelen, en 
ging, ondanks het verbod van 
net gouvernement, met zij-

y. DEEL. N 

ne predikatïen voort. Hij 
werd tot eene boete Van 150 
ponden^sterlings veroordeeld 
maar daar hij door een zij
ner CJodsdienstbeginselen 
die som niet wilde betalen' 
werd hij met 150 zijnes 
sektebroeders te JYewgate 
opgesloten, en overleed al
daar in 1662. Zijne wer
ken , die alle over hefc 
Presbyterianismus handelen, 
werden in 1762, in één 
deel in foL vereenigd uit
gegeven. 

_ J8URRUS(ANTISTIUS), schoon-
broeder van keizer COMMO-
DÜS , werd door dien vorsfc 
<T* |"*^rt^.djMra*, OLEANDER , 
wiens kneveTarijèn en ge
welddadigheden BÜRRÜS aan 
den dag had gébragt, in het 
jaar 186 na J. G. ten doofl 
gèbragt. . 

•-'••fcöwwe.. of• BURRÏ (Pa-
. TRÜS; , kanonik van Amiem 
in 1430 te Brugge geboren, 
doch oorspronkelijk uit Noy-
on, hetwelk zijn vader ver
laten had , om zich aan de 
rampen des oorlogs te ónt-

[ trekken, volbragt zijne eer
ste studiën, bij zijnen oom 
den Pastoor van Arras, en 
ging dezelve te Parijs vol
brengen „ alwaar hij tot mees
ter in de vrije kunsten, en 
Licentiaat 'm hét kerkehjke 
regt bevorderd werd. • •• Hjf 
onderwees er gedurende eenï-
gen tijd de spraakkunst; het 
verlangen om Italië te zienrt 

n ••'.• , ' ,' . . ; . - ; . . r • • 
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deed hem deze bezigheid 
verlaten. Hij was zeven ja
ren afwezig, eenen .tijd, 
welken hij schijnt besteed 
te hebben, om zijne kun
digheden te volmaken. Te ;j 
JPcmj's teruggekomen, ver- f 
irouwde hem ;de .landvoogd 
dier stad de opvoeding zij
ner beide zonen toe, waar
van de oudste 'hem te Amen? 
een kattonikaat bezorgde, 
jfadat zijne beide. kweeke* 
ltngen overleden waren,. be
gaf hij zich naar die stad. 
'Hij had met voordeel de let
teren beoefenden, zijne I»a-
tgnsfib^^icblejL^zegfc_eBE-
VJER ( j » werden in bunnen 
tijd zeer.'op. prjjjs gesteld. 
Hij stond in hetrekking met 
al zyne geleerde tijdgenoo-
ten , en BOBEBT GAGUIN, 
droeg hem, zijne -Jaarhoeken 
van Frankrijk op. Hij heeft 
nagelaten^ ^?»~~ M&ralium 
mémimtm UlH XX, 9 'cum 
mgumentii- et vmabwlorum 
pinm mïgariim explana-
ïione, Parijs, 1503, in4.«>, 
zeldzaam. — 2.? Caniica de 
omnibus festin Bomini, 1506, 
in4.° —13.°Pmanes quinque 
festorum divoe Virgints MA-
itiJB, item Hymni aliquot 
eum familiari expositïone 
Jirjoocr BADJI Ascmsii, 
et mciore» vfta, Parijs, 
1508, in 4.fö Volgens de 
schrijver : der (Bijlagen op 
TRITHEMÜS, maken de ernst 
*«r zedespreuken, de ver- il 

scheidenheid des stijls, de 
welluidendheid der verzen, 
de sierlijkheid der uitdruk
kingen, en verscheidene an
dere schoonheden, sesscenia, 
alia ornamenta, deze ge
dichten zeer aanbevelens
waardig. BÜRRUS heeft ook 
«enige godgeleerde werken 
nagelaten. Hij is in 1505 
overleden. 

BÜRTHE, vrijheer, veld
maarschalk des konings van 
Frankrijk, commandant van 
het legioen van eer enz. Van 
eenvoudig Bui**"* M°m hlJ 
s p o e d t alle rangen door
gaande, tot dien van kolo
nel van het 5.e regiment der 
hussaren, en onderscheid
de zich bij herhaling aan 
het hoofd van dat corps. 
Gedurende den oorlog van 
1805, gaf hij in den slag 
van AusterUtz bewjjzen van 
den heldhaftigsten moed, en 
werd, als beloöning daar
voor , tot commandeur van 
het legioen van eer verhe
ven. Vervolgens m Spa^ 
gebruikt, ontwikkelde hy .m 
de belegering v a n « « « J J 
de grootste dapperheid, ivien 
zag hem ook bij den over-
toffc der Segro, den 30 Oc-
tober 1809, met onverschrok
kenheid de vijandelijke rui
terij aanvallen en hem vele 

en verdreef hij de voorfe^ 

(*) Histi dU'Uuiv. t, 4. p. 443, 
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de van het Spaansche leger, 
die óp Lerida aandrong, ge
heel en al. Den 30 Decem
ber 1810 tot den rang van 
brigade-generaal verheven, 
vervolgde hij zijnen dienst 
met dezelfde dapperheid; en 
ook na de herstelling der 
BOURBONS werd hij onder de 
hoofdofficieren geteld, die 
het leger tot eer verstrekten. 
Hij is den 4 April 1830 te 
JPartfs qverledén. 

BÜBTHON ( W I I M A M ) , te 
honden in 1609 uit eene 
arme familie geboren, be-
"diende zich van de kennis, 
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de sekte der independenten 
behoorende, werd te Blrsdal 
m het graafschap York ge
boren , en volbragt zijne stu
diën te Oxford. Milord CAR«* 
BEY DE LEPINGXON, belastte 
hem met de opvoeding zijner 
kinderen, en door den in
vloed van Myladi CARREY, 
gouvernante der Prinsen,, zo
nen van JACOBÜS I . , koning 
van Engeland, werd hij ka-
binets - secretaris van prinss 
HENDRE:, en na zijnen dood, 
van prins KAKEL, later, on
der den naam van KAREI. I . > 
koning van Engeland. BUR-

„ . , - . . . u . a o l .uw, II TON was op deze wijze op 
welke hij ïn de Grieksche den weg der fortuin, toen 
en Oostersche taley Iwwl-» !̂,. ,J aam,; 1 f hol Jtegw- Benige Bis-
worven . om zich aan de bft- il schoppen hem alles deed ver-vrorven, om zich aan debe 
höefte .te onttrekken. Hij 
was bestuurder der school 
van Kingston, bij Londen, 
en overleed in 1657. Men 
Kfeeft van haatj^iaai-geleefde 
werken s als : L° SesSïï^-
ving van het graafschap 
Leicesier, Londen, 1622, 
in fol., met platen. — 2.° 
Commentariitm, van hetgene 
er over Groot^Brittanië in 
de reisbeschrijving van AN-
TONINUS is gezegd, in het 
Engelsch, 1658, in fol. — 
3.° Aét4m»K veteris lingim 
persica ctifn notis J. ff. a 
Seeten, Lubek, 1720, in 

,8.vo .__ 4to Gracw lingua 
historia, Londen, 1657, in 
8.vo -— met het voorgaande. 

BCRTON (HENDRIK), een n 
Anglikaansch predikant, tot f 

N n 2 

hezen. Zulks verbeterde 
hem niet. Tot rector der: 
parochie van den H. MAT-
THEUS te Londen benoemd, 
sprak hij twee bittere rede-
wmimm tegen de gezamen
lijke Anglikaansehe hisschöfr-
pen uit , welke hij beschul
digde, de terugkomst van 
datgene voor te bereiden, 
wat men in Engeland het 
papismus noemde. Hij werd 
voor het geregt gedaagd, dat 
hem den 14 Junij 1637 tot 
tentoonstelling, liet afsnij
den zijner ooren, en eene 
boete van 5,000 ponden ster-
lings veroordeelde; een von
nis , dat, op de boete na, ten 
uitvoer werd gebragt. Hij 
werd vervolgens in het kas
teel van Lancaster opgeslo
ten, en eenige jaren daar-
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na om nieuwe schotschriften 
naai" het eiland Guemsey 
vervoerd. In 1640 Verkreeg 
zijne vrouw de herziening 
van zijn proces, en zijne te-
xugkomst naar Londen. . Hij 
-^erd er door het volk als 
in zegepraal ontvangen; be
trok zijne pastorij weder,, 
en tot schadeloosstelling voor 
zijn eerste Vonnis, gaf inen 
hem eene jaarwedde van 5000 
ponden. Hij overleed in 15.48. 
Behalve zijne pamplets en 
andere losse stukken, heeft 
meii van hem :,• 1«° Jejunium 
israeliUcwm, sew ifieditatio 
in capni-VMI-rlsAtM ,1628, 
in 4.*° •— 2.° Sepiem J>M-
"al<R 'seu exposïlio capitim 
tXF. et XVI, Apoculypseos, 
1628, in 4.° 

BüRTOÏSf (JoANNES), "eeh 
lcundig A-ngliknansche God
geleerd»1 *«1^m^ 
liet graafschap 'SMewnsMre 
'geboren, was da zoon van 
*den rector der plaats. Hij 
werd te Oahftamplon in het
zelfde graafschap opgevoed. 
Na zijne eerste studiën, vol-
bragt te hebben, zond;men 
hem naar Oxford, alwaar 
hij dezelve in het Collegie 
Corpus CHHISTI volbragt. 
Hij légde zich bijzonder op 
de Grieksche taai toe, wel
ke hij in den grond leerde, 
en waarin hij op eene zeer 
«elangelooze wijze, openbare 

«l^ibijzondere lessen gaf. In 
, i / . ^werd y | S ] K onderwij
zend »o«> tor ïn het Collegie 
¥m Jiim verkolen» en kort 

daarna tot het blijvend vika* 
riaat van Mapple-Derlam, 
in het graafschap Oxford 
verkozen. • De Predikant, 
dien hij opvolgde, had bij 
zijn Overlijden eene weduwe, 
met drie dochters, zonder 
fortuin nagelaten. Déze ver
latene familie bewoonde nog 
'de pastorij. BURTON door 
den toestand getroffen, waar
in "zij zich bevond, stelde 
aan de weduwe voor, om 
met haar in den echt te tre
den , en hare dochters ,_ als ( 
de zijne aanténemen- JPeze 
aanbieding :.«*«*** "iet dank
baarheid aangenomen.^ UUR-
TON hield woord: hij Werd 
een goede echtgenoot, en 
verstrekte zijner schoondoch
ters, zelfs na den dood ha
ter moeder, tot eenentrouW-
hartigen vader. In 1766 be 

noemde m?n hem tot het 
r e k t ö r a a t v a n T r ^ ï ^ o n i n 
het graafschap Surrei/. lot 
dusverre had hij niets doen 
drukken, Hij verzamelde 
alstoen zijne verschillende 
werken, leerreden, verhan
delingen, schriften xnonrflni 
en dichtmaat, e^gai dezel
ve onder den titel van..Jïft*-
cellanea in het licht. üfl 
was ook de uitgever, van 
vijf Grieksche treurspelen, 
welke hij onder den titel 
van Fentalogia, seu ira 
gmdiartw ffracarum delf 
tui; (irace cum annotat*0 

Stof in 1708 i« M " * 

.. JOZEF BINGHAM, een 
1 keling van B Ü R T ^ » 

en die 
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zulks op fcjjn verzoek had 
ondernomen. Daar BINGHAM 
overleden was, alvorens dit 
werk voltooid te: hebben, 
zoo legde BURTON er de 
laatste hand aan, en gaf het
zelve in het licht... Deze 
geestelijke overleed in 1771 
in den ouderdom van 76 ja
ren , door al die hem ge
kend hadden,. bemind, en 
geacht. 

BURY (RICHARD DE) , ook 
Aungerville genoemd, een 
Engelsche Bisschop, werd 
in 1281 te '8t, Edmondts 
Bury, in het graafschap 
Suffiolk geboren, en aan de 
Universiteit va"h ••fam'Ti>i4lf(lilu 
gevoed. Hij werd gouverneur 
van Prins EDUARD , later ko
ning van Engeland, onder 
den naam van EDUARD I I I . 
(of VI.) , die hem met gunst
bewijzen ifliwtfflfl&jj,-'"' Deze 
vorst benoemdeThem 
tot bisschop van Dur/tam, 
in 1334» tot groot-kanselier, 
en in 1336, tot schatmees
ter van Engeland. BURY 
was een vriend der letteren 
en der geleerden; met groote 
kosten deed hij in alle lan
den boeken opsporen, onder
hield er Copiïsten, om die
geneafteschrijven, Welke hij 
niet kon koopen, en spaar
de noch zorg, noch geld, 
om zich die letterkundige 
rijkdommen te verschaffen. 
lËij rigtte er te Oxford eem 
talrijke bibliotheek van op, 
ten' gebruike der Univërsi-
' • • . • • . • ' " N 

teit en van het publiek. Hij, 
is de schrijver van een werk 
ten titel voerende: P/iilobi-
blos, of De amore librorum, 
Spiers 1483, in 41:0 • . her
drukt te Pari/s ia 1500, 
te Oxford in 1599, en te 
Leipzig in 1647, ten gevol
ge van Philologicarum epis-
tolar\m centmia una, Men 
heeft daarenboven van hem: 
Orationës ad principes, et 
epistolm familidres,' onder 
welke er ëenïge voorkomen 
aan PETRARCIIA gerigt, met 
de antwoorden. Déze Bis
schop overleed te Aukland 
in 1345. •':.':..-. 

%Hj(ffiVw>- i n De
cember JGTS t̂e Bfnssel ge
boren, ging in 1639 ïn de 
congregatie van het Orato
rium, en werd in 1644, 
door den Paus, tot eène 
prebende", 'der hoofdkerk van 
Me-cheïen benoemd j die hij 
tegeneSn 'ander beneficie 
Verwisselde; 'Hij beoefende 
de Latijnsche en Vlaamsche 
dichtkunde. Men heeft van 
hem : 1.° Eene verzameling 
van Puntdichten. — 2° Bre-
vis pontificum- romanorum 
notitia, Mechelen 1675, in 
8.v°, Padua 1724, ïn 12.»» 
Augsburg 1727. De beide 
laatste uitgaven, gaan tot 
BENEBICTÜS XIII. ingeslo
ten. Dezelve worden gevolgd 
door een Onomasticon ety-t 
mologicum, of verklarend 
woordenboek der duistere or* 
moeijelijke woorden p wefkf 

n3 
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in het werk en in de1 litur
gie voorkomen. WHAEM BU
KS; overleed te Mechélen den 
30 April I7Ü0. ; 

BUKT (ARTHUR) ," een An-
glikaansch godgeleerde, was 
onder de regering van Wn> 
iiiii Ï I I . , koning van En
geland , principaal van het 
collegié tan Exeter, aatt de 
Universiteit van Osoford. 
Die vorst, dien de linder-
palen in het oog vielen, 
welke de verschillende sek
ten , die het rijk verdeelden, 
der openbare rust in den 
w e S stetea.yeifeeeMde zich, 
dat wanneer hij dezelve kon 
Vereenigen, hij de voornaam
ste oorzaak der onlusten in 
zijne staten nit den weg 
zoude ruimen, waartoe hij 
dus het ontwerp" vormde. 
BÜRV schreef bij die gele
genheid een S»w»k, itat ten 
titel voeraëT Jhe naheclgos
pel {let naakte Evangelie), 
dat is tot deszelfs eerste 
eenvoudigheid en zuiverheid 
oi tot de enkel ter zaligheid 
«oodige artikelen, in het 
Jvangehe op zulk eene dui-
öehjkewijze uitgedrukt, dat 
«iemand dezelve kan tegeh-
W n > teruggebragt. Hij 
stelde by gevolg ter zijde, 
e» liet aan de vrije keuze 
vaa een ieder over, alles, 
Waarover, volgens hem, de 
*$vaders en Conciliën, 
^ t e n onpas het regt had-
£ a

f f t ; » a t i g d o m u i t s p r a -
S £ J f . * H » » waaraan zij de 
^horigen Oïtderworpenftad-

den. Hij dacht j dat èx door 
dit middel geehe geschilpun
ten meer konden bestaan, 
eh er slechfs één geloof zou
de zijn. Het gevolg was 
geheel anders. Zoodra het 
werk in het licht verscheen, 
verhief er zich eene alge-
meene stem tegen hetzelve, 
en het werd ten vure ge
doemd; BURY zelf werd door 
een besluit der Universiteit 
van 19 Mei 1690, buiten 
dat ligchaam gesloten en van 
zijnen post beroofd. JURIEÜ, 
die eene/ twistgierigejnborst 
bezat, liet déw^g^genheid 
tiiët voorfeijgaatt om dezelve 
te voldoen. Hij randde Bü-
»? aan in éen werk: De 
(Hodsiiètist van den ruim* 
denker (luiitudinaris) ge
naamd. BURY beantwoordde 
hetzelve ïn zjjn JLatMudina~ 
riuS öït&odoxus, én vah 
weerszijde gingen béleedi-
gihgen met redeneringen ge
paard. BURY had desniette
genstaande aanhangers. LE-
CI.ERC, onder andere, nam 
zijne verdediging op zich, 
en begeerde met hem, dat 
het leerstuk der Godheid 
van JESUS CHRISTUS niet 
noodig was ter zaligheid, 
een zonderling middel, om 
BURY van het Socinianismus 
vrij té pleiten, hetwelk men 
hem te laste had gelegd. 

BURY ( N. BE ) , advokaat 
bij het parlement Van P«: 
rijs, werd in 1730 gehore*» > 
en heeft verscheiden© # é -

schiedkundige werken nage-. 
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laten, waarvan er eenige en
kel geaocht werden, óm de 
Maauwkeurigheid van eenige 
daadzaken, die tot op zijnen 
tijd onbekend waren geweest. 
De belangrijkste zijn : • 1.° 
Histoire de JULES CÈSAR 
{Geschiedenis van JXJLWS 
GMsm) > Parijs, 1758. — 
2-° Histoire de PBILIPPE 
et d* ALEXANDRE Ie Grand 
{Geschiedenis van Par LI Pr 
3RVS envanALEXANDER den 
Groote), 1760, in 4">. ~ 
3.° JÉHoge du duc de SULLX 
{-Lofrede van den Hertog 
mnSuLLxy, 1763, in 12<no. 
-r~4.p Histoire de la vie de 
HENRI IV. (Eet^nggeschie-
denis van HENDRlWWvjy. 
U65, in 4,">, 1766,4 dl.n irf 
12'P°. Dit is zijn beste werk., 
en verre te verkiezen boven 
datgene, wat door Mevrouw 
DE GENLIS, in 1815, over 
hetzelfde •zmimaetmjp^jst^ip; 
het licht gegeven — 5.aHt&* 
toire de la vie de Lorris 
XIII. {Levensgeschiedenis 
van LoDEWHK XIII) 1767 > 
4 dln.in 12mo. — 6.° ffis-
toire de Saint Lovis, avec 
un alrêgé de eelle des croi+ 
sades {Geschiedenis van den 
Heiligen LODMWIJK, met 
eene beknopte geschiedenis 
der kruistogten), 1575, 2 
dln. in 12m°. — 7.° Histoi
re abrègeé des philosopAes 
et des femmes célèbres, (Be
knopte geschiedenis der wijs-
geeren en heroemdevrouwn), 
1773, 2 dln. in 12™.— 8 .° 
Mssai Mstorigue et moral 

• . . . N 

sur V êducation JS'rangaise, 
{Geschied? en Zèdekundige 
proeve over de Fransche op
voeding), 1777, in 12110. 
BÜRY bezatook uitmuntende 
talenten voor de balie en hij 
maakte zich bemind door zyn 
gedrag en de wijsheid zij
ner grondbeginselen. Hij o-
verleed te Parijs in 1794» 

Bus (G&SAR D E ) , te Ca* 
vaillon in 1544 geboren, 
werd door een'- zijner broe
ders , die aan het hof was 
gekomen, naar Parijs ge?, 
bragt. Het verblijf dier stad 
bedierf zijne zeden, zondeï 
zijne fortuin te. kunnen ber 

VmJQaxaillon te
ruggekeerd , gaf liij zich, aan 
het vermaak en aan de ver
kwisting over"; maar door 
God getroffen zijnde, om
helsde hij den Geestelijken 
staat, en. ver&ïeegeen Dom-
hsseara&hnp ia de hoofdkerk. 
Zijn leven was ©en voorbeeld 
voor zijne ambtsbroeders. Hij 
liep van het eeae dorp naar 
het andere, predikende, on» 
derwij zende en de zondaars; 
tot boetvaardigheid opwek
kende. Daar bij door zijnen 
ij ver verscheidene leerlingen 
gewonnen had, vormde hij 
een genootschap van dezel
ve , waarvan het voornaam
ste doel, het onderwijzen 
der Christelijke leer zoude 
zijn. » Eene dierbare instel
ling, zegt eene latere schrij
ver, niet alleen in de ooge» 
van den Godsdienst, waar 

n 4 
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zelfs in de oogen der ge
zonde staatkunde; daar niets 
beter in staat i s , om de ze
den én de goede grondbegin
selen eener natie te onder* 
houden, dan de lessen, en 
groote beweeggronden van 
den Godsdienst, aangewend 
om de aandoeningen van de 
eerste jaren te leiden of te 
beteugelen. Hoe meer de
gene , die zich aan deze 
ïnoeijelijke bediening oyèr* 
geven, van den roem en de 
toejuiching der wereld ver
wijderd zijn, hoe meer de 
Ware roem hun toekomt, en 
hoe grooter en belangeloozer 
dè.diëlïSrïSTwelten zi} aan 
het publiek bewijzend "Dez© 
orde van Onderwijzers ,had 
«are wieg t© Avignoto. De 
ïnsteller werd in 1598, na
dat zijn Instituut door paus 
CLEMENS VIII bevestigd was, 
tot overste ^kj*tou»lve ver
koren.- «3fcsAn bepaalde zich 
jnef aan z|,-ne volgelingen en-
M het Evangelie en de Ca
nons als regel voorteschrij-
ven, er eenige statuten bij
voegende, die als de ver
klaring van denzelven kon
den beschouwd worden. De 
godvrucht ige stichter werd 

X t l e \ o f veertien jaren voor 
«ïjnen dood met het verlies 
van^zijn gezigt bezocht. Hii 
"verleed te Avignon in 1607. 
Men heeft hem ook nog de 
j n g t m g der Ursulinen in 
f1™**** *e danken. CAS-
e n \ t m B u s > zijne nicht, 

W. ^miH, waren de 

eerste religieuzen dier Con
gregatie , voor het onderwijs 
der personen harer seksebe-; 
stemd, en welke zich vail 
die taak niet vlij* en het 
beste gevolg kweten. Er be
staan van CAESAR BE Bus ee* 
nïge Instrwtions familières 
(Oemeenzaine onderrigtin-
gen) in eenen zeer eenvou-
digen stijl geschreven, 1666, 
in 8vo. JACOBÜS BEAUVAIS 
gaf zijn Hieven in 4.W in 't 
l i c h t . • ' . •"•, 

BIJSA, eene vrouw td* /4-
pulië, doo^jwjw^oor-te en 
rjjkdoBiiöén .zeer in aanzien,-
leefde ruim [ twee eeuwen 
vóór J«C. en heeft zich be
roemd gemaakt, door de e-
delmoedigheïd, welke zij 
aan 10,000 Romeinen betoon
de , die, na den ongelukkig 
gen slag' vso. Cannes, de 
vlugt i n : de stad CamZa 
hadden genomen; de inwo
ners gaven hun ënkèï huis
vesting, zij verschafte hun 
kleederen , levensmiddelen 
en zelfs geld. Ook liet de 
Romeinsche senaat niet na , 
haar door buitengewone eer-
bewijzingen deszelfs erken
tenis uittedrukken. 

' .. BÜSMÜS (JOANNES), een 
Jesust, in 154/, te JYij'me-
gën geboren, en te Ment, 
alwaar hij, gedurende 22 ja
ren , Hoogleeraar der God
geleerdheid, der H. Schr«fc 

en der wederïeggende J°d-
geleerdheid was gewea**» «* 
1611 overleden, is ie schnj-
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ver van eenige stichtelijke 
werken, en van verschillen
de wederleggende schriften. 
Hij behandelt er de ketters 
«iet eene zachtheid i n , die 
het evenbeeld van zijn ka
rakter was. Hij heeft eene 
uitgave bezorgd der werken 
van PETRUS DE BI,OIS, der 
Brieven van HINCMAR van 
Reinig, der werken van TRI-
ÏHEMUS J van de levens der 
Paussen_door ANASTASIUS den 
Bibliotïiekaris , van eenige 

* werken van LUITPRAND, van 
ABBO DE FiEURY. Hij heeft 
zich bedrogen toen 'hij ge-

• meend heeft, dat zijne uit* 
gave van P E T R ^ M B&QIS 
de eerste was» er""W&Sliitntt*. 
1519 reeds eene te Parijs 
in het licht verschenen. 

Bus^tis (PETRUS), broeder 
Van den voorgaande j en even 
als . hij . &*m'MXmmimmMJae--
kehd door het groote CW»r 
mentarium, dat hij op den 
Catechismus van CANISIUS 
heeft geschreven, Keulen, 
1577, in fol. Hij was te 
•Nymegèn in 1540 geboren, 
en werd Hoogleeraar, der 
H. Schrift en Hebreeuwsche 
taal te Weenen,alwaar hij 
den 12 April 1587 overleed. 

BÜSJEÜS (GEKARDUS), broe
derder voorgaanden, t e N y -
tnegen, in 1538 geboren, 
was Kanonik van Xanten en 
overleed in 1581; hij heeft 
zich bekend gemaakt door 
e«nen Catechismus, en eeni-

,...N 

ge wederleggen de schriften.-

BüSBEC of BuSBEKIUS (Au-
(ÏERIÜS GISEMNUS) , • in 1522,' 
volgens sommigen te Comi~ 
nes, in het Fransche DepX 
du Nord, en volgens ande-
ren te BruggemWesUVlaan-
deren geboren» Zijn vader, 
uit een aanzienlijk;-Vlaaniscli 
geslacht, teelde hem in on
echt bij éëne jyrouw van zeer. 
geringe geboorte. JDe schoon
ste geesten van Parijs, Ve
netië, Bologna, Padua wa
ren zijne meesters. In de 
Nederlanden teruggekeerd 
zijnde,: stak ,hij in- het ge
volg van den afgezant van 
Til ••!» mu y.râ .FlQxiJDasch koning, 
naar Engeland over. Deze 
vorst beriep hem naar Wee
nen , en belastte hem met 
een gezantschap aan SOM
MAN I I . , keiler der Turken. 
Bjj zijne terugkomst werd 

* *^»-*o*-^»vaeder der, kinde
ren van MAXiMii,iAjLN,lji, be
noemd , en vergezelde hunne 
zuster EIIÏZABETH , voor K A -
KEI. IX. bestemd, naar 
JBrankrijk. Hij bleef in dat 
land, in hoedanigheid van 
gevolmagtigde des keizers. 
In 15&2 naar de Nederlan-
landen terngkeerende, werd 
Jbïj door eenige Fransche sol
daten mishandeld, hetwelk 
hem de koorts berokkende, 
aan welke ziekte hij ten hui?-
ze van Mevrouw 3MUii.i,oë, 
te Si. Germain, bij Bou-
anen overleed, na alvorejj* 
den bevelhebber dier jtod 
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verzocht te hebben, diegene 
niet te straffen, welke de 
oorzaak van Jqjnefi. dood wa
ren. Zijne gedachtenis was 
den geletterden, wier be
schermer, en den goeden 
burgers, wier voorbeeld hij 
was, langen tijd dierbaar. 
BUSBEKIUS verzamelde in den 
Levant verscheidene op
schriften, welke hij aan SCA-
MÖEK, LIPSIÜS, en GHUBEB 
deed toekomen. Aan hem 
heeft men het Mommentum 
Ancyranum, marmer-tafels, 
te Ancyre gevonden, en be
langrijk voor de geleerden, 
t e , d a « i e n . Honderd Griek-
sche Handschriften, welke 
hij op zijne réizen verzamel
de, verrijkten de bibliotheek 
des keizers , en zijn nog te
genwoordig een der- Schoon
ste sieraden derzelve. Zij
ne Brieven, over zijn ge
zantschap „juut»-WurMfë, ïn 
4 BoeWèift, behooreö door 
fle onderhandelaars beoefend 
fe worden: dezelve zijn een 
voorbeeld van goeden stijl. 
Voor de afgezanten, die aan 
hunne meesters verslag ge-
y e n ' Jan hetgene, wat er 
m de hoven, waaraan zij hun 
verblijf houden, omgaat. De
zelve zijn daarenboven vol 
aardrijkskundige waarnemin
gen, en schilderachtige beel
den , die er dé lezing zeer 
aangenaam van maken; alles 
«raagt daarenboven in dezel-
r ^ e n < stempel van regt-
sc™S<*iheid en deugd, Di«, 
w f s * M aan keizer RUDOLF 
schreef, to«n hij in JfranZ-

[f rijk was , zijn een belang-
'Vrijk tafereel der regering 

van HENDBI* I I I . Hij zegt 
veel in weinige woorden, en 
laat noch de groote bewegin
gen , noch de kleine heime
lijke listen des hofs ontsnap
pen. Hij verhaalt de zaken 
met W k eene natuurlijke 
rondborstigheid, dat dezelva 
onder dé oogen van den le
zer schijnen te geschieden. 
Zijn Consilium dé re mh* 
tari contra- Turcas institu-r 
enita en zijne Beize naar 
Eonstantinüpel enAf^f* 
onder den JMJ^S ÜegaUa 
titfcica, ontwerpenr, 1582, 
in 8'V°, kunnen dengenen 
tot gidsen Verstrekken, wel* 
kè met onderhandelingen brj 
dé Porte zijn belast. _Men 
heeft dezelve met zijne Jtrte-
Den vereehigd, in de uitga
ve %yoex werken van , Ï W 
v m , % e * V ^ , 1 6 3 3 , e n ^ -
S f ó r W x 6 6 0 , i n 2 4 , v o ' 

BÜSCA (IGNATIÜS) , Kardi
naal, in 1713 te 3Mlanege-
boren, begaf zich, w» Hjne 
studiën volbragt te hebben, 
msx Bome, ten e i n d e e r 
zLh aan het kerkyoogdji-
t^aptoetewijden. Pms VI. 
bloemde hem tot Nuntius 
m de Nederlanden, alvorens 
JCZEF I L , wiens onderdaan 
BüSCA geboren was, m dat 
land de nieuwigheden had 
ingevoerd, welke er eene» 
opstand te weeg j j r ag t^ 
BUSCA werd naar Bom** 
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In 178 9 ontving hij het pur
per j én kort daarna b enoem-
3e hem fle Paus töi secre
taris van staat; Hij had met 
CACAULT, afgevaardigde van 
Frankryh, vrij hevige ge
schillen* Deze beschuldigde 
hém van dubbelhartigheid, 
wijl h i j , volgens hem, aan 
het kabinet van Weeneti brie
ven" had gezonden, geheel 
in tegenspraak méfrhetgene * 
wat hij hem had geschreven. 
Mett Weet niet in hoeverre 
zulks in de diplomatie als 
«ene misdaad kan beschouwd 
worden, vooral ten opzigté 
van den vertegenwoordiger 
van een revolütiöatts- * 
stüür. Büsöl behield. ni« 
den post van secretaris van 
Staat. Dé Paus verving hem 
door den Kardinaal DORIA % 
lüaar hij behield den titel 
van Prefetto def buongo* 
Dernq. In. d^-ytmÊÊf^mi^b,^ 
Concordaat (van 1801) be
streed hij hevig!]) k de be
palingen vanhetze lve , en 
toonde zich openlijk in. te
genspraak met den kardinaal 
CONSALVI, dié er dé bewer
ker van was. Hij overleed 
in 18Ö3. Men zegt, dat hij 
zoo buitengewoon zwaarlijvig 
Was , dat flij zich zonder be
hulp van zijnen knecht, in 
izijn bed niet kon omkëerèn. 

BÜSCH (JOANNES), regulier 
kanonik van Windésheimhij 
Zwol, is de schrijver van 
Chroïiicoti Windesimense, 
in 2 Boeken; het eerste han
delt oyét de stichting der 

congregatie van GERASÖÜIS 
deïh Grootë, en der klóas-
téis, dié er van afhingéö; 
hét tweede verhaalt dé ge
schiedenis dér Béligieuzén » 
Welke zich in die congrega
tie hebbén beroemd gemaakt; 
dit werk is doorRöSWEiöEN, 
te Antwerpen, in 1621 in, 
het licht gegeven. Deschrij. 
vér Overleed in 1470. 

BtfScH (JOANNÈS GEÖR<SE), 
hóogléerö&r dér Wiskunde, 
aan hét Hamburgsch Gym* 
nasium, ën ópzigter der hatt-
dél-akadémie* Hij Werd in 
172S té- Alte'n-Wèdihgr i» 
hei Luneborgschë geboren, 
ljeue«!iaT6-d^-gw«3g«leerdheul 
in GUt tingen, met welke 
studie : hij ook dié dér wis
kunde en der geschiedenis 
ver eenigde." In hetjaar 1757' 
werd hij m Hamburg, hoog» 
leeraar dér wiskunde, en 
rlgw*-*«» WuftiHit, èene 
handelschool op, dïeeêïieder 
üitnluntendste van Europa, 
werd. Hij heeft bij de stad 
Hamburg, die hem door een 
openbaar gedenkteekën ver
eerd heeft, onsterfelijke "ver
diensten verworven. Reeds 
in zijne jéügd had hij veel 
aan zijne oogen geleden, 
welke kwaal met de jaren 
zoodanig toenam, dat hij ïn 
1800 bijna blind overleed. 
Tot zijne schriften behoo-
ren: 1»° Ondervindingen 
(Etfahrungen). — 2.° Schets 
eener Geschiedenis van den 
tïterkibaardigsten handel isr 
wereld {Grundriszemer Ge-



604 B U -S, 

scMchte dermerhwïïrdigsten. 
Welthanüeï), door BREDOW 
vervolgd. — 3.° heerboek 
der gezamenlijke wetenschap
pen, die. tot den handelbe-
treklring hebben (Lehrbueh 
der\ gesammten Batidlungs-
Wissenschaften), en zijne 
5.° Handel-Bibliotheek. 

BüSCHETTO DA DüMCHIO, 
een bouwkunstenaar der elf
de eeuw, op het eiland Pu-
lichia gehoren, bouwde de 
hoofdkerk van Pisa, die nog 
voor eene der schoonste van 
Italië gehouden wordt. Btr-
SCHETTO was ook een groote 
•wcrkttrtgktmflige, niet eene 
geringe kracht deed hij de 
zwaarste lasten bewegen* 
Men las op zijn graf: » dat 
hij het middel had gevonden, 
om twee meisjes een last te 
te doen opligten, dien dui
zend ossen g^amsnlijk niet 
2ou<btt,'rS£bpèft' kunnen be
wegen, endieneenlastschrp 
in volle zee niet zou hebhen 
kunnen dragen. 

BüSCHlNG (AjNTONHJS F R E -
BERIK), een Protestantsch 
predikant in 1724, te Siadt-
hagen, in het Scharnnburg-
Idppische, waar zijn vader 
Advokaat was, geboren, en 
den 28 Mei 1793 te Berlpn 
overleder, heeft zich door 
eene zeer uitgebreide 'Aard-
rijtekunde een en grooten 
ïoem verworven. Het is ech
ts* te betreuren, dat juist 
i ^getreidheid van zij n 

P»an n«wn niet a l t p naauw-

këurig heeft doen zijn. Het 
gedeelte, hetwelke\et mee
ste vertrouwen verdient, is 
dat, hetwelke DuUschland 
betreft; Wijl hij van dat land 
het beste in staat was, om 
den toestand te kennen» De 
beschrijvingen vart andere 
landen verschillen dikwerf 
zoo zeer van dekennis, wel
ke de inboorlingen er van 
dragen, dat men zich zou 
verbeelden,, dat dezelve uit 
eenige romaneske reisbe
schrijving geput waren. En 
het zonderlingste daarjan ïs', 
dat deze aam»«*tfng zich 
zelfs fccwliarheidt, ten op-
zigte van gewesten, die het, 
naaste aan Duitschlandgien-
gen, zoo als Dalmatië, de 
Venetiaansche Slaat enz» 
Zijne opgaven der bevolkin
gen zijn bijna altijd buiten
gemeenoverdreven. Met dit, 
aïles kan deze uitgebreide 
Compilatie echter zeer nut
tig zijn aan diegene, die zich 

•met de beoefening der Aard
rijkskunde bezig houden, 
mits zij genoegzame kunde 
en eentehoorlijk onderschei
dingsvermogen bezitten, om 
in die menigte van waarhe
den en dwalingen, eene oor- •• 
dee'kundige uitlezing te doen. 
BÜSCHING was een vlijtig, 
zedig en gezellig man. Hoe
wel een Protestantsch pre
dikant zijnde, was hij <*e 
vriend der Catholijken, 6n 

liet hunne herders edeb^°e-
diglijk regt wedervaren^ "*en 

herinnert zich met ijf*""1 "e" 
langstelling hij ovtf& w e * 
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van eehen anderen Protes-
tantschéft leeraar heeft ge
spreken; een werk even zoo 
bondig als gematigd overhet 
gezag van den Èoomschén 
Opperpriester, dat ten tijde 
der reis van Pms VI. naar 
Weenen, onder den titel van 
Vertheidignng des Pabstes 
von einem Protestanten, is 
in het licht verschenen. Men 
geloofde algemeen, en ver
zekerde toenmaals'zelfs, dat 
dit werk van hem was. Het
zelve stak op eene in het oog 
loopende wijze af Bij de ver
handeling ^Van EYBÈL: Was 
ist der Pabst? die.omtrent 
denzelfden tijd ia, het licht 
verscheen. Zijne Aamryh*" 
kundige beschrijving, bf 
nieuwe beschrijving des aard-
bols is meer dan tien malen 
uitgegeven en in alle talen 
Van Europa vertaald. W. 

A.. BACHtóiW'ï-^FBWP-*»^, 
in èen Nederduitsch gewaad 
gestoken, onder den titel 
van Nieuwe volledige Oeo~ 
graphie of Aardnjksbeschnj-
•ving, Amsterdam en Haar
lem, 1 7 9 0 - 1 7 9 8 , 6 dl.» 
in 16 stukken en de Be
schrijving der zeven Veree-
nigde Provinciën metdeGe-
neraliteiis landen breedvoe
rig in vier zware boekdee-
len omschreven. Jammer-, 
dat BACHIENE de voetsporen 
'van BUSCHING niet nagevolgd 
heeft. De aanstootëlijke par-
tijdigheden tegen deBoomsch. 
Catholijken maken deze ver
taling en vooral de deelen 
dit koningrijk behelzende, 
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verachtelijk; daarom wordt 
deze vertaling ook door nie
mand gezocht. De andere 
werken van BUSCHING zijn : 
I." Commentatio de ve'sti-
giis Lutheranismi in Hispa-
nia, 1755, in A.™ —2.° In
leiding tot de Aardry ks- en 
Staatkunde" hetHandel- en 
Mnantiewezen der Staten 
vanMuropa, Hamburg 1758 , 
eerste uitgave: de zesde zag 
in 1784 het licht. — 3.° 
Geschiedkundige schets der 
Wijsbegeerte, 1772 —1774, 
2 , dl.», in 8.vo _ 4.° Ver
korte natuurlijke geschiede
nis, zesde uitgave, 1787, 
in 8«vo — 5.0 Vergelijking 
'enweA&ni» th.--Wij «begeerte 
der Ouden, met die onzer 
tijdgenooten, 1785 , in 8,vo 
— 6.° Schets eener verge
lijkende geschiedenis over de 
waarde, welke de oude en 
nieuwere volken, door hun-
r^tüSrken, en door de vor
dering in, de wetensuhappen 
verkregen hebben, Hamburg-
1792, in 8.vo _ 8.0 Atgem 
meene historische en oor
deelkundige Aanmerkingen 
over de Symbolische Schrif
ten der Evangelische Lu-
thersche kerken, en bij'zon
dere ophelderingen derAugs-
burgsche betijdenis, uit het 
Hoogduitsch, Rotterdam , 
1772, in Ï2»° 

BÜSCHIÜS, of BUSCH(HER
MAN) , in 1468 te Sassenlurg 
geboren, en in den ouder
dom van 66 jaren overleden ; 
doorkruiste Ïf0tsc7tland', al-
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ojttit roei het fyeste gevolg de 
MummiQTd onderwijzende» 
waardoor hij zich bij zijne 
arnbisbroeders gehaat maak
te. IWfén heeft van kern Com-
mefttferien op klassieke schrij
vers, onder andere op PER-
SEUS,, Parïfs, 1644, in 8.v° 
en verscheidene deelen in 4. ? 

met jjatifftscA? Qedichten en 
Aanspraken, Keulen, 1498, 
ifl 4.° ERASMÜS zegt, daü 
hij in zijnen stijl nader bij 
QuiNTiLiAips dan bij CICERO 
komt. 

BÜSEWMUM (HERMAN) , in 
1600 te Notteln frWestfa-
len gftlKwea» Mij aanvaard
de h>t kleed van den heili
gen IGNATJUS , vervulde de 
verschirIlendebedïenïngenzii-« 
lier orde, en overleed in 
1668- Men heeft van hem: 
Meduïïa TkeoZogioe Mom* 
lis, in 12.%jyajw:vi» Pater 
LACÏWS ? W in tol, heeft 
gjemaakk •Jfea vin,dt er ver
scheidene voorstellen in , die 
billijker wijze veroordeeld 
zijn; 'bij het afschrijven yan 
andere godgeleerden, onder
scheidde Pater BüSEMBAUM, 
niet genoegzaam datgene wat 
verdiende aangenomen te wor
den, met hetgene, wat de 
yrucht vanheerschende yoor-
ingenonienheden of bijzon
dere dwalingen was. Men 
moet bekennen; dat dege
ne , die Catalogussen van 
%gelijke dwalingen hebben 
l i & a m a I c e n > meer kwaad 
l*?b b^ gesticht, dan degene 
die d e z * e g e i e e r d hebben. 

|| »:Moet men, zeggen de Ency
clopedisten , het vnvw goed
keuren, waarmede PASCU, en 
anderen, omtrent het mid
den der vorige eeuw, de 
slappe zedeleër, van som
mige yergetene Casuisten 
vervolgd bebben? Zij moes
ten voorzien, dat de grond
beginselen dier schrijvers j 
bij elkander verzameld, en 
in de volkstaal voorgesteld, 
niet zouden ontbreken, om 
de hartstogten , steeds gene
gen , on» zich op het zwak
ste gezag te beroepen, ver
meteler te majjaMw^"^e e r* 

f ernis,-^**^® <*e TersPr iJ* 
ing dier grondbeginselen 

in de kerk te weeg brengt, 
was Welligt een grooter on
heil , dan dat, hetwelk besto
ven boekdeelen, in het dui
stere van eenige klooster -
bibliotheken verborgen, ooit 
zouden hebben kunnen stich
ten." (Encycloj). met/t. art. 
CAsviSTES). Be regtvaar-
digheid en de waarheid ver-
pligten daarenboven nog om 
optëmerken, dat indien de 
slappe Casuisten te yeroor-
deeleh zijn , inen degene, 
die overdreven streng zijn, 
niet minder laken moet, daar 
deze nog npodlottiger gevol
gen kunneh te weeg bren
gen. Beider misslag is ge
weest, van over de zedelijk
heid der menschelijke han-

over de groothejp delingen, over de groothejp 
of het nietsbeteekenende fis 

zonde, op eene ligtzi^Sf 
en vermetele wijze i# '0o r-
deelen ; van mèt j ^ e e v e n 
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zoo vergaande als hersen-
schimniige juistheid den aard 
en het gewigt van alle mo
gelijke misdrijven te hebben 
willen bepalen, in plaats van 
de geheimen der Goddelijke 
regtvaardigheid te aanbidden, 
en met den profeet uitteroe-
^&\:DeUcta gtm intelligit? 

BUSIRIS, zoon van NEPTIT-
NUS , en koning van EgypteA 
bestuurde zijne onderdanen 
als een dwingeland, en bragfc 
al de vreemdelingen om het 
leven , ; dié in zjjne staten 
landden;, dezelve den Gfoden 
ten offer opdragende. Hij 
koos v>ornam<4gk degene, 
Welkp xossig haar iwaai»*^, 
HERKUIES ZOU even als de 
overige opgeofferd zijn ge^ 
worden, toen hij zijne kluis* 
ters verbrak, en BURSIKIS, 
deszelfs zoon en den pries
ter, die tet^a^^p^glen 
zijnen dienst leende, opol» 
ferde* Er heeft, Zegt men, 
een andere BDSIRIS bestaan, 
die vroeger dan deze geleefd 
heeft, koning van Egypte 
was, de beroemde stadThe-
he stichtte, en aldaar den ze
tel van zijn rijk vestigde. 
Maar dat alles behoort tot 
de geschiedenis der fabel
achtige tijden; en zelfs die 
Stad Thèhe is slechts eene 
fabel of eene verbloeming 
der gewJj de Geschiedenis, 
zoo als bekwame oordeelkm*-
digen zulks bewezen hebben. 

Bussius ( NICOLAAS), te 
Geertruklenöerg, in de pro-

| vincie Noord-Braland ge
boren, was een zeer, geleerd 
man en Deken van het ka
pittel der kanoniken van 
Hilvarenheeh, in het Dis-
trikt Eindhoven. Men hèeffc 
van hem: 1»° Selectiores 
Sermonis LiatiniP/trase*,^ 
#.° Dialogus djs Snerp Jiap-
tismo, 

BüSLEYDEN (HlERONYMüS) , 
te Bauschleiden bij Arlon , 
in het Luxenhburgsche ge<-
boren, van waar hij zijnen 
naam ontleend, heeft, was 
karionik der kerken van huik) 
JZamerijk, Mechelen, Brus
sel^ proost van Sint-Pieter 
' ™ - % . iWffihjfftffFfma^etm'" on 
raadsheer in den hoogen raad 
van M&c7telen- Hij maakte 
zich gunstig bekend, door 
zijne verbindtenis met de ge
letterden en door zijne gezant
schappen bij Jjpiiius H . , 
Jhsummaaa I . en HENDRIK 
VIII. Hij overleed te Bor
deaux in 1517. De stad 
Leuven heeft hem het colle-
gie der drie talen te dan
ken. Men heeft van Bus-
LEYDEN slechts eenen brief 
aan het hoofd der Utopia 
van THOMAS MORUS. Te Lew 
ven heeft men langen tijd in 
handschrift bewaard, Ge>~ 
dichten, Vertoogen en Brie
ven van BusiEYDEN, gedenk
stukken , die van zijne bui
tengewone geleerdheid ge
tuigen. Men weet tegenwoor
dig' niet of die werken be
staan. ERASMUS vervaardig
de voor hem een grafschrift 
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i n het Grieksch en in het 
Latijn, -— FRANCISCUS BUS-
XEYDEN, Aartsbisschop van 
Besangon, was de broeder 
van HIEBONYMUS. 

BüSMANSHAUSEN , ( FRAN-
CISCUS JOZEF VON) , een af
stammeling uit de adellijke 
familie der vrijheeren VON 
ROTH onderwees de godge
leerdheid bij de Capucijnen 
der provincie Oostenrijk, in 
welker instituut hij zich be
geven had. Men heeft van 
hem, behalve een groot aan
tal Leerreden, zoo in het 
Hoogduitsch als in het La
tijn, "èêlïB-'Lofrede op den 
markgraaf van Baden , l>y 
gelegenheid der overwinnin
gen op de Turken behaald, 
in het Hoogduitsch, Kemp" 
ten, 1693, in fol. 

BÜSSI.J— Zcii» RABUTIN.- ••. 

BüSSIÉRES (JOANNES DE) , 
een Jesuit te Villefranche 
in Beaujolais geboren, on
derscheidde zich in zij ne 
orde door zijnen geest en 
zijne zucht tot den arbeid. 
Hij overleed in 1678. Zijne 
Fransche Gedichten zijn ge
heel vergeten; maar zijne 
Latijnsche Gedichten, Ly'on $ 
1675, in 8.° worden nog ge
lezen. Zonder naauwkeu-
rig, noch gelijkvormig te 
zijn, is zijn stijl vol vuur 
«« geestdrift. Zijne voor
bewuste werken zijn: Scan-
«era**, een Dichtstuk, in 
8 boette; BHÉA verlost, 

Idyllen en Herderszangen* 
Nog heeft men van hem: 1.° 
Historia Francica, Lyon, 
1671, 2 dK in 4°. —2.° 
Eene beknopte algemeene 
Geschiedenis onder den titel 
van Flosculi historiarum, in 
12°. — 3.° Basilica Lugdu-
nensis, Lyon ,_166i, in fol. 
— 4.° Beschrijving van Vil
lefranche, 1671, in 4.° met 
platen. 

BnssiERBS, in het Latijn 
BüXIERUS (JoANNES DE), al
gemeen Abt van Citgfi*1®"-* 
daarna k a r d W ^ ^ g ™g 
,'ong ^jfluTTonder die orde, 
en legde zijne geloften at in. 
de Abdij van C}airVau%. Hij 
was in Bourgondie uit eene 
adellijke familie geboren, en 
niet in Auvergne, zoo als 

\ de Abt UeJHELM zulks ge
schreven heeft. Dadelijk na 
iïiine'proefjaren volbragt -te 
hébben, kwam hij te Parys, 
aan het Collegie hetwelk de 
Cistersienser orde aan deU-> 
niversiteit had, en «aJs^ne 
Cursus volbragt te hebben, 
ontving hij den Doctoralen 
hoed. Met eene gröote kun
de vereenigde hij vele gods
vrucht en regularitéit. loen 
de abdij van Clairvmx was 
komenopentestaan, werd hij 
tot Abt derzelve verkozen, 
en bestuurde dezelve joj 
wijsselijk, dat hij by JeJ 
openstaan van die van C£ 
teaux, den eersten ZeteWf 
orde, met algemeene^™ 
men tot het vervullen!^ «*" 
zelven beroepen ^ • l o e u 
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GREGORMTS XI. in 1370 tot dè 
Pauselijke waardigheid was 
verheven , schreef de alge-
meene Abt BUSSIÈRES , hem 
eenen brief, om hem geluk 
te wenschen, en hem zijne 
bescherming^ te vragen, zoo 
als sluiks het gebruik was 
der Abten, die hoofden eener 
orde Avaren, bij de komst tot 
den troon van eiken nieuwen 
Paus. Hij voegde bij zijn 
compliment eenige okshoof
den van den besten Bour
gogne-wijn , , die hij GREGO» 
RIUS verzocht wel te willen 
aannemen, en die hij naar 
Avignon zond. Het geschenk 
werd met genoeg», , onwe l 
willendheid .ontvangen 
Paus verwaardigde zich zelfs j| 
om er BUSSIÈRES voor te be
danken, hem verzekerende, 
<Iat hij 'zijne oplettendheid 
zoude indachtig .zijri. Hij 
vergat ,• dezefpir^fer ge»a«n 
deele, daar hij in zijne be
vordering van den 20 De
cember 1375 , BUSSIÈRES tot 
Kardinaal benoemde. ; BÜS
SIÈRES begaf, zich naar 'Avig-
non, alwaar hij eerst den 
29 Februarij 1376 aankwam, 
en den 4 December van het
zelfde jaar overleed. Zijn 
lijk werd naar Clairmux 
vervoerd en in de kerk be
graven. De Religieuzen ver
sierden zijn graf met een 
eervol opschrift, dat er tot 
aan de omwenteling is be
waard gebleven. 

BUSSY (PHIWPPINE LOTJÏSE 
..V.DEEX». - , , O 

1719 geboren, is de schrijf
ster van een werk, dat eenen 
vrij zonderlingen titel draagt; 
De dwaling van den Doode, 
die zi«sA levend waant, of 
de Doode, die het leven moet 
zoeken , Parijs, 1776 , in 
12.mo De Bisschop van Cloy-
ne, BERKELEY, had het be
staan der ligchamen geloo
chend ; Mejufvrouw DE BUS
SY van haren kant, ontkent 
dat wij in het leven zijn; 
want volgens een voor 'het 
overige vrij loffelijk gevoe
len , gelooft zij,, dat, ,#. wij 
enkel in eene innige veree-
niging met God de bron van 
,«"*" w»mm r**et; ware le
vensbeginsel kunnen vinden." 

BÜSSY - RABOTIN (LOUISE 
FRANgoiSE DE), dochter van 
RüTGER DE BüSSY - R A B Ü T I N 
(Zie RABOTIN) , werd in 1642 
gSBBfSff? en maakte zich be
roemd door haren geest. Zij 
ging een eerste huwelijk aan 
met GILBERT DE LANGEAC , 
markgraaf van COIJGNY, en 
een tweede met HENDRIK 
FRANCISCUS DE I,A RIVIÈRE. 
Deze dame heeft de volgen
de werken in het licht ge
geven , zonder er echter ha
ren naam voor te plaatsen; 
'1.° Alrégé de la vie de Saint 
FRAXQOIS DE SALES {Be
knopte Levensbeschrijving 
van den heiligen FnANcfs-
cus VArt SALES), Parijs, 
1669, in 12.° Bij vergis
sing heeft BAIIABT. dezeke-
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VensVescïixii]ving aan DIANA 
DE BÜSSY-RAÖÜTIN, eene Re
ligieuze der Visitatie toege
schreven; — 2.° Lavie en 
abrigé dè Madame DMCBATS-
;ic'AZ/(Beknopte fcevensbe-
schryving van MevïómpDM 
CEAÜTAL), Parij's? W9Ï, 
in 12.° De schrijfster was 
eëne achter -nicht dier be
roemde stichtster Van de or
de der Visitatie; LOUISE 
ï'BANgoiSE; overleed in 1716', 
eenige jaren vóór haren twee
den man. Pater LELONG heeft 
zich 'bedrogen^ haar eene Re
ligieuze der Visitatie hoé-

',,'' BrisTo Y VANÈÖAS' (AtEXrs) , 
•werd in 1522, te Toledo ge-r 
horen, ATJPHONSUS MATAMO-
KOS'y SEPULVEDA, en Nico-
3CAAS AJSÏONIO, in zijne JB^-
hliolheca hispana, spreken 
over BwsW ,•' ITs over * een 
der kundigstemannen zijner 
eeuw. Hij beoefende de God
geleerdheid te SalamanAa, 
en geene roeping tot den 
geestelijken staat gevoelen
de, huwde hi j , en opende 
te Toledo eene Latijnsche 
sche èn wijsgeerige school, 
«sa welke stad hij in 1573 
overleed. Hij heeft de vol
gende werken nagelaten: 
1." Biferencia de libros qtie 

'Timj en êl mundo, Toledo, 
1546, in 4'1»; Saldmanka, 
1572, in8.vo;PiWCefl!,1583, 
IQ 8.vo Onder den onhe-
jpaala«a en duisteren titel 
Van dat werk, dat aan BER-
NAKDUsDiBss-kuGo, Bisschop 

van CAIAHORRA is opgedra-
gen , bewijst de schrijver de 
grondregels der gewijde en 
natuurlijke Wijsbegeerte, en 
men moet hem als den eer
sten beschouwen, die dezelve 
den Spanjaarden gemeenzaam 
maakte, of dezelve ten min
ste van die schoolsche be
palingen bevrijdde, die er 
de beoefening vermpeijendèn 
niet zeer nuttig van maakte. 
— 2.° Tratadó etc., Ver* 
handeling over de spelling 
en de toonteekens der dri®, 
voornaamste tale^,\.^'o-° 
Brevis e»«j/««*Wö"'"in-obscu-
riores velleris atirei locos 
ALVABI GoMMZll, Toledo , 
1540, in 8.Y°; tlit zijn op
helderingen op het Dichtstuk 
van hét Gulden-Vlies, door 
AITVAREZ GOMËZ, in zijnen 
tijd zeer beroèaanJ. — 4.° 
Brevia scholia in. Pjurn/ 
PAPKI Wlandri samaritem 
comcediami Toledo, 1542. 
— 5.° Tralado'etc. Verhan
deling óver den doodsangst t 
1583 , aan de gravin DE XA 
GEUDA' opgedragen. BüsTo 
schreef dit hoek weinige 
maanden voor zijnen dood, 
in 1584 voorgevallen. Hij 
had eene Grammatica nara-
tïva sive historia en een 
werk getiteld Dialologia, 
heloofd, die niet in het 
licht zijn verschenen. Bus-
xo schreef het Spaatisch eO-
het Latijn met dezelfde sier
lijkheid en dezelfde zuiver
heid. 

BÜSTON, of *tóver Bus-
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I .ÏEN, (*)<• ;— (THOMAS STE-
pflANB?) een Engelsche Je-
suii, uit het diocees van j 

{ Salisbury, in 1549 gebo-
| aren, begaf zich in den ou-
' de.r^01n v a n ^Ö jaren te Rome 

onder de Maatschappij. Zich 
na zijne studiën volbragt te 

, hebben, tot het werk der 
jzendingen beroepen gevoe-

| Jende, vertrok hij in 1578 
• naar Ae Imliè'a, en begaf 

zich naar het eiland Salset, 
hijGoa, alwaar de Jesuiten 
eerie residentie en eene wis-

| sie hadden. 'Na. er zich vijf 
jaren te hebben opgehouden, 
werd hij tot ayerste derzeï-
y& benoemd j en b«w*t*u«4â  
dezelve gedurende 40 jaren, 
met,zoo veel beleid, en tot 
zulk eene tevredenheid dèy 
Christenen, waaruit dezelve 
bestonden, dat zijne pver-
,sten oordöftUou j j ^ h i j her- ; 
gen s ,ny t tiger kon zij n. *ÏÜj 

j overleed te 'Gou in 1619, 
als een Heilige en Apostel 
beschouwd, en door iijne 
kudde als een' vader be
treurd. Men heeft van hem : 
li° Arte de lingtia, caw-
rina, dit is eene spraak
kunst der taal, die in Ca-
nara, op de kust van Ma-
labar gesproken wordt, tot 
gebruik der Missionarissen 
en der Portugezen, welke 
aan die kust komen. De
zelve is in liet Portngeesch 
geschreven, de gewone taal 

> dei Europeërs te Goa. Pa-

,fö»u» noemt hem SöïWÈii in 

B Ü T. "mi 

ter DUJATÏUS DÊ KIBEÏRA , 
liet dezelve, met vermeer
deringen drukken. Bachal 
(Goa), 1640, in 8.vo, of 
klein in 4.«> — 2° Cate
chismus in de Indische taal. 
— 3.° Purana, of Verza
meling van godvruchtige ge
dichten , mede in :de Indi
sche taal, over de voornaam
ste geheimen des Christen» 
doms. Dezelve' werden met 
zoo veel geestdrift ontvan
gen", dat men in al de kei-" 
ken van den Indos tan > er 
na de godsdienstoefeningen, 
Stukken uit voorlas. -^ 

îBjLTfe-iVfofWWBS : STÜART , 
Graaf van), in 1710 in Sc/toX-
land geboren. Zijne familie 
was in 17Ö3 toe het pair* 
schap verheven en beweerde 
van de oude vorsten van dat 
land aftestammen. In 1737 
kanmml^sg®. ;een dei: overle
dene pairs van Se&otJand te 
vervangen, toonde hij ziqh 
zoo hardnekkig tegen de 
maatregelen der ministers in
genomen, dat hij zich den 
haat van het bestuur op den 
hals haalde. Gebelgd van 
bij het volgend parlement in 
1741 niet weder verkozen te 
zijn , begaf hij zich naar dat 
der Heoridisc/te, Eilanden, 
hetwelk zijn naam draagt, en 
dat hem toebehoorde. Daar 
scheen hij , in tegenwoordig
heid eener echrgenoote, wel
ke hij beminde, de staats-

o 2 

ijne Geschkituisder fesniicn. 
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zaken te hebben vergeten, 
toen , nadat de pretendent in 
1745 eene landing ia-Schot' 
land gedaan had, BOTJE , uit 
vrees, dat men hem van ver
kleefdheid aan de STÜARTS 
mogt verdacht houden, zich 
met verscheidene Schotsche 
Heeren naar honden begaf, 
en zijne diensten aan. het 
gouvernement ging aanbie
den. Dit bewijs van ijver 
deed zijn vorig gedrag niet 
vergeten, en énkel aan het 

"toeval had hij de gunst te 
danken, welke hem in het 
vervolg te beurt viel. De 
prins tram Wallis was bij 
ëéaé der toonéelvoorstellin
gen tegenwoordig, welke de 
hertogin van Queensbury ten 
haren huize gaf, en zijne 
Hoogheid was zoó tevreden 
over BUTE, die de belang
rijke rol van J»oi"HA»tus in 

-- de Smtoti&flïï Boetelinge van 
'••'«BW uitvoerde, dat hij hem 
tiifnoodigde aan zijn 'hof te 
komen. Niet lang duurde 
het of BUTE oefende aan het
zelve eenen grooten invloed 
uit , en na den dood van dien 
prins in 1751 voorgevallen, 
vertrouwde hem deszelfs we
duwe de bijzondere opvoe
ding van den erfgenaam der 
kroon toe. De jonge prins 
had den graaf van Earcourt 
tot gouverneur en den Bis
schop van JYorwich tot on
derwijzer. Maar daar hun-

*»* grondbeginselen, met die-
gene, welke BÜTE, aan zij
nen jeacfügen kweekelirig 
trachtte Inteboezemen, niet 

strookten, zoo namen, de 
gouverneur en deleermeester, 
na, over dat onderwerp met 
BUTE verscheidene hevige 
woordwisselingen te hebben 
gehad, hun ontslag: zij wer
den vervangen door lord WAJ> 
BEGRAVE en den Bisschop van 
Lincoln. GEORGE II. over
leed den '25 October 1760, 
en den 27 werd BUTE tot lid 
van den raad benoemd; eenige 
dagen daarna , ontnam men 
aan de prinses AMEWA (die 
zijner dochters, welke de 
overleden koning WBfceöte 
beminde), A e * « g t ^ e r h e t 
bosch van Riohmondi om nét-
zelve - aan BUTE te geven. 
Deze onregtvaardige daad be
gon het publiek tegen den 
gunsteling optewindèn; en 
ondanks de redevoering, wel
ke de nieuwe koning, m het 
parlement uitsprak, strak-
kende om de natie Van zyne 

vaderlandsliefde-te^over^-
gen, waren de hoofden der 
WMgs, de eerste, die VM-

andeW^»T
het»f;S 

voorzagen. I n , | e ; m S : 
Maart 1761 werd het parle
ment ontbonden. BUTE ver
ving lord HOLDEBNESS, Se-
crefaris van staat, en nam 
tot zijnen ónder-secretaris, 
KABEÈ JENEINSON , later Be
kend onder de nanieri van 
lord HAUKESBURY en 6 W 
mn Liverpool, LEGGE , *» 
selier der schatkamer j J J » 
evenzeer terug f ^ S 
wijl hij vroeger « g j £ » 
in het parlement ,*& « 
bloedverwant *«« «uT E Se 
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weigerd ,had* De gunst des 
publiek* , en de talenten van 
PITT handhaafden dien staats
dienaar nog in het departe
ment van buitelandscne za
ken. Daar de kabinetten van 
Versailles en MadHd, mid-
delervvijl een verdrag tegen 
Engeland gesloten hadden, 
drong PITT er op aan, dat 
men oogenblikkelijk Spanje 
zoude aanvallen; maar zien
de dat zijn gevoelen enkel 
door zijnen schoonbroeder bij 
het parlement ondersteund 
werd, zoo nam hij in Qcto-
ber 1761 zijn ontslag. BÜTE 
kreeg toen het bestuur van 
zaken geheel e n al. in han
den. Hij stond in W 
van vertrouwen bij zijnen 
vorst, die sedert den hertog 
Van Clarendon, onder KA
BEL I L , onbekend was. Het 
vermoeden van PITT werd 
weldra vemifiMttui^JiA^a men 
zag zich in 1762 verpïïgt, 
den oorlog aan Spanje te ver
klaren. Het volk riep toen 
luidkeels den ouden minis
ter terug, overlaadde ÏJUTE 
met smaadwoorden, aanwien 
het gelukte, die geruchten 
te verstrooijen. Daar zijne 
eerzucht nooit voldaan was, 
zoo wist hij den hertog van 
Newcastle, die in den dienst 
\'an het huis van Brunswyk 
was grijs geworden, te nood
zaken , zijn ontslag te vragen, 
en hij bekleedde den aan
zienlijken post, van eersten 
lord der schatkaroer: tegelij
ker tijd werd hij met de or-

0 o 

de van den kousenband ver-, 
sierd. Eerste staatsdienaar 
geworden zijnde, wilde hij 
door het sluiten van den vre
de, eenen der roemrijkste 
voor Engeland, en die te 
Fontainebleay onderteekend. 
werd, zich weder in de ach
ting des publieks dringen. 
Deze vrede verwierf echter, 
niet de volkomene goedkeu
ring der Engelsche natie, 
die door haren voorspoed was 
opgeblazen geworden, en er 
had in de beide huizen van 
het parlement, eene hevige 
woordenwisseling over den-
zelven plaats. BÜTE verde-t 
digde denzelven in het hoo-
mdwÜUmmUté** begaafd
heid en eenen nadruk ,\ die 
zijne vijanden zelfs deden 
verbaasd staan. Hij eindig
de zijne redevoering, met 
te zeggen, dat hij wensch-
t e , dat men hein tot graf-
«tódfcWjJfc geven: » Dat 
hij tot het stuiten van dezen 
vrede had aangeraden , over 
welks nut of nadeel zij
ne ambtgenooten, op dezen, 
oogenblik verdeeld waren." 
Het verdrag bekwam einde
lijk de goedkeuring van het 
parlement; maar eene ver
mogende partij begon zich, 
tegen BUTE te verheffen. De 
oorlog der Schotschriften, 
dien PITT de begaafdheid had 
gehad van in slaap te wie-» 
gen, ontwaakte weder met 
eene nieuwe woede, sn de 
minister was het voorwerp 
der hevigste aanvallen j maar 
3 ' ...'•' 



614 B U T. 

zijn invloed bij den vorst ver-^ 
'minderde niet i ook was het! 

hem gelukt om van zijnen 
perspon, al de aanhangers der 
Whigs, dat i s , zelfs diegen e 
te vértvij deren, die de om-
Wenteling van 1688 bewerkt, 
én het huis van BrunswijR op 
den troon hadden geplaatst. 
De oorlog had vele achter
stallige schulden gelaten; 
men onderhandelde eene nieu-
We geldleening; 'om er dé 
interesten van te bestrijden, 
nam de minister zijne toe-
tïugt tot eene belasting op 
den appeldrank. Ondanks de 
fegenkantende partij, en de 

gaven de beide huièea aan 
dezelve hunne goedkeuring, 
en de Bill werd in eene wet 
veranderd. Het kon BDTE 
echter niet onbekend zijn, 
dat hij onder den algeniee-
lien haat geWkfc liay^want 
men fe»t*«Krriieffi dëniejvea 
<bs* de beleedigendste mid
d e n , en toen iedereen hem 
tot den hoogsten trap van 
roem geklommen Waande, 
stond men niet weinig ver
baasd te vernemen, dat hij 
om znnmitslag had gevraagd. 
« i | ahield er werkelijk drin
gend bijden koning op aan, 
tot voorwendsel den slechten 
staat zijner gezondheid ge
vende, e n voegde er bij: 
» feue, gaarne wil ik in u-
*en^ dienst sterven, maar 
«W ",""$) onmogelijk om er 

l&L^tde ***** walk 
liever mJj^n m i n i s t e r d a n 

mijnen vriend verliezen." Hij 
had tot opvolger Lord GREEN» 
VILLE ; maar daafhij de zwak
heid van het ministerie meen
de te ontdekken , Verzocht 
hij een mondgesprek met-den 
Heer PITT , en maakte hem 
bekend, dat dé koning een 
nieuw bestuur volgens zijn 
plan, wenschte te vormen, 
en dat hij er plaats in zou
de nemen; maar dit ontwerp 
mislukte. Men noemt hem 
als den eersten bewerker der 
wet op het zegel, dié later 
den opstand in de Noord^A-
merikaansche vpUBpWiïThgen 
teweeg br«gf? maar zulks 
Schijnt ten onrëgte te zijn, 
wijl BDTE zelf zich in het 
hoogerhuis tegen dezen maat
regel verklaarde. Hij had 
in 1766 in die kamer ge
zegd, dat ftff van de staats
zaken had afgezien'en den 
vorst ïiiet meer zag. ïntus-
schen !wera*eïl ó*e staatsdie
naars , dieih eenen met den 
zijnen, strijdigsn 'zin handel
den j oogenblikkelijk afge
dankt. Zijne gunstelingen, 
die men met den naam van 
kalaal bestempelde, namen 
den naam van vrienden des 
konings aan, en werden dik
wijls als de bewerkers van 
de onheilen van hun vader
land gekenmerkt. Bij den 
dood der prinses van Wal
lis, moeder des konings, in 
1792 voorgevallen, hield B c 
TE op, eenig deel in het b*" 
stuur van zaken te nentfh, 
en toen werd hij geh«# e " 
al vergeten. Hij overleed 

/ 
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den 10 J\feart 1792, en deze 
gebeurtenis bragt niet de 
minste aandoening in eenige 
partij te weeg. 1 BUTE bezat 
meer eerzucht dan bekwaam
heid; hij werd voor hardvoch
tig, trotsch en. stijfhoofdig 
gehouden ; bij vele gelegen
heden toonde hij echter, ee-
nen besluiteloozen en zelfs 
schroomvalligen geest. Zy-
ne zeden waren onbesproken, 
zachtmoedig, menschlievènd, ( 
edelmoedig,'. hield hij . zijne 
weldaden, voor diegene, wel? 
ke; hij verpligtte, verborgen. 
"V ol gehechtheid aan den ko
ning van Engeland, sprak 
hij steeds over denzelven 
met' eerbied en aalï 
en hield zijn afbeeldsel in 
al zijne vertrekken. . Zijn 
bijzonder karakter en dat "des 
staatsmans , worden door 
JFREPERIKII, met ongunstige 
kleuren a%ajMahjMfer4;f • ter-
•wijl DUTENS hem . mëT"'1!» 
voordeeligs te trekken af
schildert. Maar BUTE had 
in 1762 de Subsidiën gewei
gerd, welke de koning van 
Pruissen vraagde, en de; 
laatste verrigling van zijn 
ministerie, was de onder-
teekening van het Brevet van 
jaarwedde voor D.ÜTENS , die' 
daarenboven aan zijne fami
lie verbonden was. De ver
schillende kundigheden van 
BÜTE maakten zijn onderhoud 
even zoo aangenaam als be
langrijk. Hij bragt de laat
ste jaren zijns levens op zijn 
prachtig kasteel van Jjutton 

door, hetwelk hij in Berks
hire had doen bouwen, en dat 
ónder andere belangrijke za
ken eene boekerij van dertig 
duizend boekdeelen, een ka-r 
binet met sterre- natuur- eft 
wiskundige werktuigen, eii 
eenen kruidkundigen tuin 
bevatte, dien hij met de zeld
zaamste plantenverrijkt had. 
Het was de, wetenschap, die 
hij altijd op prijs had gesteld , 
en hij stond in briefwisse
ling met de beroemdste kruid
kundigen Van Europa. Hij 
schreef zelfs voor de konin
gin van Engeland een werk, 
ten titel voerende: Krtlidf 
kundige tafels, bevattende 

planten van 
••e; ffesiacfiteTi 

Greot-Bre* 
9 dl.» in £.w,, 

van 
tannië enz 

.het, prachtigste*.werk in;.die 
wetenschap dat tot dus verre 

.in het licht was verschenen. 
Dé kosten .beliepen 10,000 

swings, ei* er wer
en slechts* twaalf exempla-

• ren van getrokken "die de 
schrijver ten geschenke gaf; 
hij zond er onder andere een 
van aan BOTFON. LINN^ÜS 
heeft aan den Graaf de BÜTE 
een plantgeslacht opgedragen, 
dat hij meiiiartia, naar den 
naam van STUART , welken 
zijne familie droeg, heeft 
genoemd. BÜTE heeft ver
scheidene kinderen nagela
ten: zijn oudste zoon was in 
1812 lid van het ministerie; 
de tweede is Aartsbisschop 
van ihiblin geweest; eene 
zijner dochters is meteen 
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Hertog van JYorthmietland 
gehuwd, en de anderen met 
den Graaf van Macariney, 
door zijn gezantschap naar 
Sim bekend., 

, ̂ BuTEoi — 'Z ie BORREL. 

BüTES;, door zijnen vader 
BOREAS, koning van T/iraciê' 
verjaagd, landde op het ei<-
ïand,iV«^o^,.alwaar hij zij
ne woning vestigde. Meteen 
gedeelte van zijn volk we
der in zee gestoken zijnde j 
om vrouwen op te gaan spo-
ï e n , schaakte hij er op dê 
1?«sten van TJiessaUë ver-

eere 'van BACCHPS vierden. 
Tot dit getal Behoorde Co-
ïtÓNis, de zoogmoeder van 
BACCHUS , die BUTES voor 
aich nam; maar die God, 
door zulk eene beleedigïng 
gebelgdv b o e z g i a l ^ ^ scha
feer . a a ^ ^ F ^ ' è y i ö - e Wnn 
^ ^ f f i i M c h l ^ 

; | J ü ? ^ 0 ^ 0 G E M a n d v o o g d 
der Stad Mïonne aan de fi-
vier Slrymon, ' onder • DAM-' 
? s \ 20°n van HYSTASPES, 
koningvan Perzië, toonde 
voor znnen meester eene Ge
trouwheid, die in woede ont
aardde. Door CIMON, veld
heer der Atheners, belegerd, 
«n de eervolle Capitulatie, 
^ekemenhem aanbood, niet 
Jolende aannemen, wilde 

Ï Ü ! V e t s f e m n ' datt zich ojergev*^ H i j gaf bevel, 

dat men al het.goud en zil
ver, hetwelk in de stad was, 
zoude verzamelen, liet eenen 
grooten brandstapel ontste
ken , en, na zijne vrouw, 
zijne kinderen, en zijn ge-
heele huisgezin omgebragt te 
hebben, liet hij dezelve, met 
de verzamelde rijkdommen, 
in het vaur werpen, stortte 
er zich zelveri na hen in, 
door dit onbezonnen voor
beeld , zijne medeburgers 
uitnóodigende, om evenzeer 
te handelen. Dergelijke voor
beelden van vaderlandslie
vende woede hebjW1** M^pan-
jë, ieSa^of^TteNumance. 
enz. ook gèplaats ~nU"A 

BÜTINI (PETRUS) , een pro* 
testantsch predikant, te Ge-
neve den 2 September 1678 
geboren, was de zoon van 
DOMIMCUS BDTINI, een der 
leeraars dier sstad. Na zrj-̂  
ne godgeleerde studiën vol-
bragt te hebbén , werd hij 
tot den predikdienst toege
laten, en oefende er gedu
rende drie jaren, te Leipzig 
de bediening van uit. Men 
bood hem heit bestuur aan 
der Waalsche kerk te Lon
den, , dat h i j , ondanks de 
voordeden aan hetzelve ver
bonden, weigerde, willende 
liever in den schoot zijner 
familie blijven. De zedige 
bediening eener dorpskerlc 
op eenen geringen afstand 
van Geneve, was voor z P e 

wenschen voldoende. M n e 

gemeente door eene j*tastë-
kelijke loopziekt§< bezocht 



BH 
zijnde/ Werd hij door het 
Jjèzcwfcen van zieken , ook 
me*'dezelve behebt, en p-
verlead aan dezelve in WOS. 
Hij heeft nagelaten: 1.° Leer
reden, .1708;,. 2 dl". —' 2;° ' 
Levensgeschiedenis van JJE-
$vs CimtSTUS, 1710; de 
tien. eerste Iioofdeelen zijn 
bijna niets anders dan eene 
vertaling der Evangelische { 
overeenkomst van w CLEKC. 

— 3.° Commentarium op het 
Evangelie van den heiligen 
^ A M H E U S , dai niet is. ger 
drukt geworden. 

• ' BüTINI { JOANNBS RoBER- ' 
TUS ) , . broeder va* Aukajgpjvj 
gaande, oefeüde de genees
kunde uit, en isTde schrij
ver eener Verhandeling-.over 
den stand van eenen,muur, 
door CiBŜ .R van het ra eer'üi?» 

. man, j tot aan het Jum-g&r 
bergte opgëlïgTT*Ww*r»?ua';©r 
melding wórdt gemaakt in 
het eerste boek der Commen? 
tariën van CiESAK. Volgens 
BUTINI, liep deze muur langs 

, de boorden der 'Rhóne naar 
den kant van Geneve, en niet 
van de stad 'Sion. in Zwit
ser/and, tot aan den naburi-
genberg, aoo als sommigen 
zulks bp/.veeird:hebben. ö<?zp 
muur was bestemd, om de 
Zwitsers binnen de grenzen 
van hun land.te houden, en 
de invallen in naburige ge
westen voor te komen. De
ze JGirara overleed in 1714. 

BoTiN^GABRrak), eenpro-

testantsch predikant, oefeïi-
de in 1729 de bediening in 
eene dorpskerk nit; In 1749 
werd hij ten zelfden einde 
naar Geneve beroepen. Hij 
beoefende niet roem de La-
tijnsche dichtkunde. Onder 
vele door hem uitgegevene 
dichtslukken onderscheidt 
men: 1.° Inobitum JACOBI 
GOTBOBBEDI , carmen epi-
cedicum, 1652. —• 2'.° Car-
inina in miraüuïosam et fe-
licein liberationem aDeó opt. 
Max* urbi Genevéz missam, 
amfo, 1602, etp, 

* BüTKENS (. C H R I S T O P F È I J ) , 
te Antwerpen geboren, öéu 

-BmwcïBïISW^igims daar
na Abt van den Heiligen 
Verlosser, in 1650 overle
den, was een zeer hekwaam 
geslachtrekenaar, en daarbij 
zeer ervaren J n de geschiet 
j&nis van aijn vaderland , 
fieêïf MSgêïaten: 1.? .Be ge
wijde en ongewijde-tegetee» 
hens van het Hertogdom 
Braband, 4 dl.n in fol. s'Gm-
venhage , 1724. Dit is de 
laatste uitgave* — 2.° Ge-
slachtregister van het huis 
van Linden, in fol. Ant-
toerpen, 1626. 

BUTLER (SAMüët), in 1612» 
te Sirensliam, in het graaf
schap Worcester geboren, 
was de zoon van ëenen rij
ken landbouwer. Na zijne 
studiën aan de universiteit 
van Cambridge volbragt te 
hebben, werd hij bij «enen 

o 5 
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dweepef* tot de partij van 
den overweldiger CROMWELL 
behoorende, geplaatst, en 
bleef daarom niet minder ge
trouw, aan die van. zijnen 
koning. Zijn gedicht 'Hu-
dibras, eene schrandere he-
Jkeling der niet drift beziel* 
dé voorstanders van CROM-
WELL, bragt de factie van 
dien dwingeland in verach» 
ting, en was KAKEL I I . niet 
weinig tot nut. De geheele 
erkentenis, welke die Vorst 
er voor betoonde, was van 
dikwerf het werk aanteha-
len, er zelfs verscheidene 
stokken uit van buiten te 
lèéiên'^TWPW^i: de sehryver 
bekrompen leefde-, in" 16S0 
in behoefte stierf, en een 
zijner Vrienden de begrave-
niskosten voor hem moest 
betalen. Het onderwerp van 
dit boertig gedicht, is de 
burgeroorbjgjtï&- Engeland, 
onder JÜREK I. 's Dichters 
oogmerk i s , om de Presby
terianen en Independenten, 
de bazuinen en beweegrade-
ren dier noodlottige en on
gerijmde geschillen, ineen 
belagchelijk licht te plaat
sen. HuDiBBAs, de held 
van dit werk, is de DON 
QUICHOT der dweepzucht. 
•BUTLER schildert hem met 
natuurlijke en belagchelijke 
Meuren af. Iemand die 
«lechts het tiende gedeelte 
vspden goeden of kwaden 
isoMigen geest zoude bezit
ten, welken in dat werk 
heerscht» zou nog zeer ver
g e l i j k % n De lieden van 

smaak, van de'vrolijkheid des 
schrijvers gebruik makende, 
verwijten hem echter lang-
dradigheden, kinderachtige 
bijzonderheden, weinig beta
melijke aanmerkingen, lage 
denkbeelden, vuilereden enz. 
Nog heeft men van BUTLER , 
andere boertige stukken, die 
nu eens met geestige en dan 
weder met smakeiooze scherts 
doorméngd zijn» 

BUTLER (N.), een Ier,, 
maakte zich in de vorige 
eeuw beroemd, door'ftpwrti 
steen, die in dqMmezïng van 
verscheiden zïekteh een bij
zonder vermogen bezat. 'Hij 
beweerde het geheim te be
zitten , om het lood en kwik-
zilver in goud te veranderen; 
Dit hersenschimmig denk
beeld ,'• zou zijnen steen het 
krediet moeten hebben beno
men ; VAN HELMONT en ee-
nige. andere geneesheeren 
hebben denzelven echter zeer 
geprezen. 

BÜTLER(AI.BANUS), tehon-. 
den geboren, volbragt zijne 
studiën teDouay, m net 
Collegie der Engelsche Pries
ters , alwaar hij , na den 
geestelijken staat te hebben 
omhelsd, de Mmamora, de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid onderwees. In 1763 m 
Engeland terug gekeerd, 
werd hij Aalmoezenier van 

den hertog van JSorfoth 
eersten pair van dat rftf-
E,enige jaren daarna, y^ga« 
hijdenAbtTAi.BOT,*coeder 
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van derf graaf van Sc/trews-
luryi eersten graaf van En
geland, in het voorzitterschap 
van het .Engelsen Collegie 
van. Eaint-Omer op, dat hem 
in 1762, bij de ontbinding van 
de maatschappij der Jesuiten 
ia.Frankrijk, door het parle
ment van Parijs , was opge-
dragen. -BUTLER overleed air 
daar in 1782) na het innigst 
vertrouwen van den Heer üB 
MONTLOUET , Bissohop van 
Saint-Omer, van den Heer 
CAIMO ,••• Bisschop' van Brug' 
$e , en van verscheidene an
dere aanzienlijke personen te 
hebben geiioten. BUTLER heeft 
zich onsterfelijlft^^aj^aakt 
door zijne LevensDescarp^ 
vingen der Kerkvaders.) 
Martelaren, en voornaamste 
Heiligen, met geschied- en, 
oordeelkundige aanteekenin
gen, in hetEngelsch j 1763,, 
12 dï .n , "gT?TT!B***-Ĵ tór,4it 
onwaardeerbare werk, dat 
met aanteekeningen, en ver
meerderingen in verscheide
ne levende talen is vertolkt, 
hééft de Heer A.. VAN M M -
SELAND, onder den titel van 
Korte Levensbeschrijvingen 
van eenige Heiligen, uit 
alle eeuwen des Christen
doms , met eene voorafgaan
de verklaring der voornaam
ste Feestdagen van het jaar , 
's Hertogenlosch, 1824 —-
1826, 4 .dl..», in gr. 8'™ ook 
eene goede verkorte vertaling 
in het Nederduitsch geleverd. 
De voorbeelden van deugd, 
allet eeuwen, staten en ja
ren , worden er met vele be-
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langstelling in" voorgesteld. 
De voornaamste Feestdagen 
des jaars, ingesteld , oni ons 
aan de verschillende gehei
men van den Godsdienst te • 
herinneren , worden er mefc ' 
die waardigheid in behan
deld , jwelke aan die verhe
vene onderwerpen betaamt. 
Alom gaat dé;Evangelische 
zedeleer met eene zalving 
gepaard, die ;haar doet be
hagen. Eene gezonde cri-
t iek, datgene verjwerpende, 
wat eene al te groote ligt-
geloovigheid somtijds hééft 
doen aannemen, bevestigt 
het geloof der^Christenen-in. 
datgene,. Watj zij verpligt 

• llj'u' w 'gdtoweto. Een groot 
aantal aanteekeningen op de 
Kerkvergaderingen, de Kerk
vaders, de kei-kelijke schrij
vers , de gebeurtenissen zelfs 
der ongewijde geschiedenis, 
welke betrekking hebben, op 
$$>^evwiBlbéachrijvingen des 
schrijvers, geven aan zijn 
werk eene nieuwe verdienste. 

BUTTERFÏELD , te Parijs 
in 1724 in den ouderdom van 
89 jaren overleden, was in
genieur des konings voor de 
wiskundige werktuigen. Hij 
vervaardigde dezelve, met 
eene zonderlinge naauwkeu-
righeid en slaagde bijzonder 
in de groote vierden van cir
kels. De door hem vervaar * 
digde instrumenten Worüen 
nog zeer gezocht. 

BÜUREN (JAN VAN) ,. afkom
stig u i l het geslacht,. deï...... 
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Heerèn van BÜÜREN, Proost 
•vin.' Aken, én van .Sfc. MA-
Bus-kerk van ütrec/it. Ten 
tij de dat ASSUËRUS VAN CÜ-
iiENBoBG tot Bisschop van 
XJtreoht was verkoren, wil
de' hij niet den graaf van 
Dlépholt, en-andere oproer-
makèfs^ deii Bisschop uit 
zijnen stoel stootert. Hier
toe échter geene kans zien
de , zoö hebben zij de stad 
'Culenlörg, op vermoeden, dat 
ASSUERÜS , heimelijk uit de
zelve met hulpbehden ge
sterkt W;erd, gaan beoorlo
gen. Na eenige fcrijgsbeh-
3én verzameld te hebben > 
wierplm^TSf «eïïè Twug oVer 
de gracht, "en hébben 'de 
Stad in het midden van den 
nacht aangevallen en over
rompeld. Doch de burgers , 

. die dadelijk de Wapens aari-
gorddèn, hebben voornoemde 
brug afgeh|aAfeB%3-

i,«n de vij-
andeïi§!s*vbëhdén:ten eehen-
msiïe ver dreven en verslagen. 
De Proost VAN BUÜREN, die 
de aanvoerder van den toe
leg was, werd alleen ge
vangen , en naar de oude 
vischmarkt bij het stadhuis 
gebragt, alwaar hij, ineenen 
burgerlijken oploop, op de 
vischbanken gelegd, en van 
lid tot lid aan mooten ge
kapt werd. Nóg langen tijd 
heeft men te Culenbarg, op 
^ v e r j a a r d a g dier over
winning , eene godsdienstige 
aaukzegging gevierd. 

W i r f r - X ™ ? (WEDERIK 
* l h h m V van), in 1750 

op het eiland 'Moei. bij :0e)~ 
sel geboren, kwam reeds in 
zijne jeugd in Bussiscben 
krijgsdianst, en onderscheid
de zich het eerst tegen de 
Turkem In den oorlog met 
Polen ontwikkelde hij dap
perheid toet gematigdheid 
gepaard, waarom JSOWATIOW 
hem ook het bestuur van het 

I Veroverde Polen, ' opdroeg. 
Daarop werd hij militaire gou
verneur in Petersburg, maar 
de Duitsche rondborstigheidj 
Welke hij bij elke. gelegen
heid liet blijken, haald*» Win 
weldra de onw»èefV%Xi PAtit 
I . op «UwHSMs;, waarom hij 
zich naar Buitsc/tlatïd begaf, 
doch AiiEXANDER liet hem 
daar niet lang vertoeven, 
want het Was ju is tde rond
borstigheid vanBuxïïöwDEN, 
Welke dé jong» keizer be» 
zigde ter regeling der plaat
selijke belastingen, over 
welker ongelijke verdeeling, 
de grootste klagtën beston
den , en BüXiiöwbÈN was 
juist de man, die tot alge-
meene tevredenheid, daarin 
éene schikking maakte. De 
keizer benoemde hem daarop 
tot algemeen gouverneur en 
inspecteur der troepen ' in 
Eslhland, Lijflandm Koer* 
land. Met déze troepen voer
de hij in 1805 , aari den lin
kervleugel den zegerijken 
aanval tegen NAPOLEON bij 
Austerlitz uit , en bego* 
eerst toen de regtervleü^" 
eh hei centrum van het |ros* 
sische leger, geno^»*** 
waren , te wijken ^ # bevel 
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van zijn/ü keizer den ter'ug-
togt, /waarop een groot ge
deelte zijner dapperen, on-
tier het ijs den dood vonden'. 
In den yeldtögt van 1806 on
derscheidde hij zich minder, 
maar des te meer in 1809 
tegen de Zweden, aan welke 
hi| geheel Finland ontnam; 
Ziekten overvielen thans den 
dappere, die Duitschlands 
zacht lüchtsgestel niet in 
staat Was te verminderen. 
BÜSHÖVVDEN, overleed1 in Au
gustus 1811 , op zijn kasteel 
Lo/ide in Esthland. 

BUXIERÜS.—-Zie BUSSIÈRES. 

-' • BüXTORF (JoANNKS}» 'ftt-
1584, té Kamen in Westfa-
lèn geboren, Hoogleeraar in 
hejt Gri'eksch te Bazel, be
roemd door zijne ervarenheid 
in die taal, overleed, in 1629 
in aie gfatt"y wwwwMüijj. ffë-
KüWd was, geacht en bemind 
werd. Men bood hem leer
stoelen te Saumur en te Leij-
deii aan, maar de overheden 
vreezende, dat men hem aan 
Zwitserland mogt onttrek
ken, gaven hem eene ver
meerdering van bezoldiging. 
Deze schadeloosstelling 
scheen des te billijker, daar 
hij , om tot eene volmaakter 
kennis der taal te komen, 
welke hij or,derwees, be
kwame Joden in zijn huis had 
opgenomen. Maar onder 
voorwendsel van er hem al 
de fijnheden van te ontwik
kelen, deden deze hem meer 
dan eens in de hersenschim- I 
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men en listige kunstgrepen 
van het RabbiMsmus verval
len. Onder de menigte wer
ken , welke de geleerde He-
breërs hem te danken heb
ben, verdienen de volgende 
eene bijzondere vermelding; 
1.° Schatkamer der He-
breeuipsche Spraakknnde , 2 
dl.» in S.vo—-2.0Eene klei
ne Hebreeuwse/ie Spraak
kunst, die zeer gezocht 
wordt, Ley'den, 1701 en 
1707, in 12.mo door LEUS
DEN herzien. — 3.° Biblia 
Rabbinica, Bazel, 1618 >•— 
1619, 4 dl.n, in fol. — 4.° 
Instituiio epistolaris helra-
ïca, in 8-vo<. 1629; .dit is 
t.Timi imiii«)MiBiwjilng' i~an Brie
ven nuttig voor degene, wel
ke in het Hebreenwsch wil
len schrijven. —• 5-° Con
cordanties 7iebraïct&, Bazel, 
1632, in 8.vo, een zijner 
beste werken. — 6.° Ver-
«ot««4*«a« Habreeuwsche en, 
Chaldeeuwsche Beteicons, 
in 8.vo — 7.° Synayöga ju
daica , 1682, in 8 .vo; dit is 
een tafreel "van den Gods
dienst , de zeden en piegtig-
heden der Hebreërs. 

BüXTORF (JoANNES) , ZOOn 
van den voorgaande, even zoo 
geleerd als zijn vader, werd 
in 1599 te Bazel geboren, 
en overleed in dia stad, al
waar hij de Oostersche talen 
onderwees, in 1664. Men 
heeft van hem: l.°Een Cfial-
deeuwsch en Syrisch Woor
denboek, 1622, in 4,"> — 
2.° Verhandeling over de 
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ïïebreeiiwsche 'punten en 
toonteekens, tegen CAPPEI., 
Bazel, I64S, in 4.«>,inhet 
Latijn, — 3.° Anti-critica, 
tegen denselven-, Bazel, 
1653, in 4 t 0 , zeer nuttig in 
de plaatsen, waar hij den 

. Hebreeuwschen tekst met de 
oude vertalingen vergelijkt. 
Maar in het algemeen is al 
lietgene, wat hij;tegen |CAP-
PEL geschreven heeft, zwak, 
en al de roem van dezen pen-
neiistrijd viel aan zijnen te
genstreverten deel (Zie CAP-
PJEÏ. i,-r LoDEWlJK r—), — 4 > t 0 

"Verhandelingen over de ge
schiedenis van het oude en 
nletrwt* Xftstaiijent, in 4. t 0 > 
Bazel, 1659.; Hij handelt 
in dezelve over de arke des 
verbonds, over het gewijde 
vaus, het urim en thmimin, 
over het manna, den steen 
der woestijn , en de koperen 
slang, enz. ~-j>.0EejwTV*a-. 
lingv^h^'Wtol'èNevöè/im, 
362% in 4 w en van het Cozri, 
1660, in4.te ~ 6.° JSxerei-
iaiionespkilologico-criticce, 
1662, in 4.to '— T>° De 
Sponsatöus, 1652, in 4.° j 

BUXTOKP (JOANNES JACO-
BÜS) j zoon van den voor
gaande , even als hij zeer 
ervaren in de Oostersche ta
len , volgde hem in 1664 in 
zijnen leerstoel op. Hij over
leed aan eene aamborstigheid, 
*R 1704, verscheidene Verta
l e n der werken van Rab. 
»\)n%, en zeer uitgebreide 
tyMym de Rabbijnsehe 
bibliotheek nalatende," 

- BuxTOKJP (JOANNES), neef 
van den voorgaande, de op
volger van zijnen oom, pp 
den leerstoel der Oostersctve 
talen, was de vierde Hoog
leeraar uit die familie, en 
bekleedde dien post gedu
rende 40; jaren. Men ver
wijt hun allen, dat zij ten 
opzigte van de toonteekens 
en de klankpunten der He-
breeuwschetaal, eene nieuwe 
uitvinding, die van geen 
gezag i s , om van de oude 
regels aftewijken, te zeer 
aan de leer der Babbjjne» 
zijn verkleefd gewe^/-*«*« 
Joodsche goi^mhiA, waar
door zij eenen naam hebben 
verworven, heeft in ver
scheidene hunner werken ~, 
op eene zeer ijdele wijze 
uitgeschenen. De , laatste 
BUXTORF, J s in 1732 over
leden, nalatende ^fer/mn-
delingen over de Sebreeuw-; 
sehetaal; Gedichten! heer-
reden-

B ü ï BE MOBNAS (CLAOTI-
us) , een Lyonnees,, legde 
zich met roem op de aard
rijkskunde toe, werd (*eo-
eraphist des konings en der 
M e r e n van Franhnjk,^-
overleed te Parijs, m 17««J, 
na eenige jaren te voren den 
geestelijken staat omhelsd 
te hebben. Deze aardnjks-
beischrijver is bijzonder be
kend • 1.° door eenen Atlas 
méthódiyue et élémentair' 
de qéograplde et d'hsto^' 
Parijs 1762 - W™>jfhR 
m 4.w > Dit ! * , .>& ' d e 
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Buy. 
Heer DBÖUET , voor de vor
deringen der opvoeding de 
volledigste verjzameling van 
taarten, en de eenige in 
dat soort, waarin de aard
ry ks- tij dreken* én geschied
kunde gelijken tred gaan.", 
ïiïaar deze lof schijnt ons 
toe èënigzins óverdreven te 
zijn. r— 2.° Door eene Cos-
mographie tméthodique et 
élémentaire, 1770, in 8.v° 
met platen en kaarten. 

BüYER ( B A R T H O L O M E Ü S ) , 
eerste boekdrukker Van Lyon, 
en in 1482 raadsheer dier 
Sjtad, heeft in 1476, de Gul
den Legen de (J&<yj»aiMfe dofée), 
en in 1477, hetlsjjpec5ftw* 
vitts humance, door Wn> 
IEM ife ROY, die bij hem 
inwoonde^ gedrukt. 

BÜYK (JACOBÜS) , Pastoor 
def <HJ«B

 ]mt^sni?^é»ï»*m'dim » 
•uit het Bürgemeesterlijk ge
slacht van dien naam ge
sproten, leefde ten tijde, 
dat de zoogenaamde Hervor
ming ook in Amsterdam be
gon dcórtedringen, en was 
een onverschrokken voor
vechter voor de zuivere leer 
der kerk. Hij hield eene 
lijkrede over Isf. WOLFERT, 
die voor den koning en hët 
oude geloof strijdende , door 
de muitelïngen doodgescho
ten werd. In zijne hoeda
nigheid van Pastoor hééft 
hij zijne goedkeuring gege
ven aan het Gebedenboek 
van MARTINÜS DUNCANUS. 
Den 8 Februarij 1578 , werd 
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hij uit het vaderland geban
nen , en aan boord Van een 
Schip gëbragt, dat men op 
de gunst der winden en zee 
liet drijven. Eindelijk is hij 
te Emmerik aangekomen, 
alwaar hij Kanonik van ST» 
MAARTENS-kerk is geworden y 
en den 11 Maavt 1589, tot 
Pastoor van de St. ALDE-
GoNDïs-kerk benoemd werd. 
Hij is te Emmerik den 8 
September1 15.99 in den ou
derdom Van 53 jaren, aan 
de pest overleden, en in; 
de ST. AïiDEGoSfiis-kerk be
graven. 

BüZANVAÏ. (MlColUAAS C H O - -
•''iî ft"«.''''toM̂ «y»*w»omdii. '.te. Parijs, 
in 1611 geboren, en in 1652, 
na eenen post van raadsheer 
bij »hèt parlemèiït van J5re-
tagne, en eenen anderen in 
den grooten raad te hebben 
bekleed, tot Bisschop Van 
Memmtie -gmaïfd.'} hij was 
rékwestmeester, staMsraad" 
en afgezant ia. Zwitserland 
geweest. Zijn diocees be
roemt zich nog op de ge» 
stichten, welke hij er in 
tot stand heeft gebragt; hij 
stichtte een algemeen gast
huis , en een groot en klein 
Seminarie. Hij liet openlijk 
in eene kerkvergadering door 
eenen Aartsdiaken zeggen , 
dat hij dringend verzocht, 
dat men zich nimmer, het 
zij wanneer men hem schreef, 
of wanneer men tot hem 
sprak, van het woord groot' 
heid mogt bedien&n. JSen 
veïzoëk, dat sommigen als 
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eene nuttelooze zonderling
heid beschouwden, en an
deren als de uitdrukking 
zijner zedigheid... Maar het 
is zediger zegt een Schrij
ver , zich te doen noemen, 
zoo als het gebruik zulks 
medebrengt, San zich door, 
tegenverklaringen en wei
geringen te onderscheiden. 
Deze prelaat was een der 
vier Bisschoppen, die in den 
beginne weigerden het for
mulier te .onderteekenen; 
hij onderteekende hetzelve 
later, en liet zich tot het 
verdrag gebruiken, dat den 
zoogenaamden vrede van CLE-
mm*X&mJ(Zè& / « * artikel) 
te weeg bragt." 'Hij overleed 
In 1679. 

BUZEIJN of BÜZEMNUS (Jo-
ANNES) , een Jesuit, te Ka~ 
merijk geboren, en den 15 
October 1626, te Rpssel, 
in d ^ n « « ^ o ï n ~ van 55 
jamt "overleden, legde zich 
bijzonder toe op de Belgi
sche Geschiedenis. Hij heeft 
ons nagelaten: 1.° Annales 
Gallo- Flandrits, Douay, 
1624, in fol. Deze laar-
boeken zijn wel geschreven; 
de schrijver haalt bijna o-
veral zijne waarborgen aan, 
maar het ontbreekt hem aan 
'oordeelkunde voor de eerste 
tijden. — 2,° Gallo-Flan-
dria sacra et profana, 
Douay, 1625, in fol. Dit 
*^eene wijdloopige beschrij-
v»*g der steden, vlekken, 
oprpfea , oudheden , van den 
faodsdiftait enz. van dat land; 

een werk vol geleerde na-
spóringen, met hanlvesten 
en bekrachtigende, stukken 
verrijkt. 

BXNJSUS (ANTONIUS), den 
6. Augustus 1654, te U-
trechi geboren', en den 8 
November 1698 te Deventer 
alwaar hij sedert drie jaren 
Hoogleeraar in de Ooster-
sche talen aan de Doorluch
tige school was geweest, 
overleden; was een leerling 
van GREVIÜS, en even als 
zijn meester in de *»*<$? 
de geschiedenisen^jArwid-
heden zeej>«-*faren, n e e " 
zeer geleerde werken nage
laten. De volgende worden 
nog geraadpleegd: 1 Zijne 
Verhandeling De calcetft 
Helrmorum, Dordrecht, 
1695, in 4»«>. 2.° De morte 
JESU - CaRtstr, * Aw«fter-
dam, 1691. en 1 6 9 ^ , i n 4 ^ , 
een werk, waarin vele ge
leerdheid doorstraalt. — <*• 
De mtali JESV CBRISTI; 

accedit dissertatio de JE-
str CMRISTI circumcisione^ 
Amsterdam, 1 6 8 9 - . i r j ^ 
s> Gravenïiage, 1737,in4.i° 
Jn het eerste gedeelte van 
dit werk tracht hij voorna
melijk de lasteringen krach
teloos te maken, waarmede 
de Joden enketters de ge
boorte van JESÜS CHRISTUS 
hebben willen onteeren. M 
de verhandeling over de be
snijdenis , . u ^ « » a ; 
tegen MARSIUM en S P B M « £ 
dat de besnijdenis_W «* 
Joden en E g y p t e n ^ ' om 
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verschillende redenen is in-
geroerd , en dat zij niet 
yafl de laatsten tot de eer
sten is overgaan. -

BÏNG. ~ Zie BiNG (JOAN? 
N E S . ) • : • •' * 

BïNKERSHOEK ( CoRNELISl 
VAN), den 19 Mei 1673 té 
Middelburg geboren, werd 
reeds vroeg naar de Üniver* 
siteit van 'Maneher gezón* 
den, welke toenmaals door 
de menigte Beroemde Hoog-
lèèraren, welke er de Wet-
tenscliappen ónderwezen, 
zeer bloeide* Ha *r twee 
jaren met het ''Tw»i»^-0^rn|~ 
aan de Schoone letteren te™*" 
hebben toegewijd, gaf hij 
zich onder de 'Hoogleeraars 
SEÊASTIAAN SCHÊÏiKÈNS^'-^êtt 
CORNEHÜS VAN Ë<3K', geheel 
eü al JttMtt̂ de beoefening der 
f egtsgelgerdheid dTërj^wfe* 
in ' hij zich zeer voordeelig 
onderscheidde. Naauwelijks 
had hij den ouderdom, van 
21 jaren bereikt', of-bij. gaf 
drie Verhandelingen in het 
licht over regtsgeleerde on
derwerpen, die algemeen toe
gejuicht werden; en hem 
den doctoralen hoed ver wier-
Ven. Hij bègafzich daar
op naar 'sGravenhage, en 
spreidde er zijne kunde voor 
de balie met roem ten toon. 
In 1695 gaf hij zijne drie 
Verhandelingenö«? L: Lecta, 
met bijvoegselen en verbete
ringen in het licht; in 1699 
eek Verhandeling De aucto-
re mctoribusve authenïica-

rum; in 1702 eene andere 
over eene paragraaf van Mjs-
CIANUS, getiteld: D. h.RIiod. 
de Jactu, bij welke hij eene 
Verhandeling voegt de domi
no naris. Met deze regts-, 
geleerde studiën, welke aan 
de Universiteiten onderwe
zen wórden", vereenigde BYN-
KERSHQEK naauwkeurige na-
sporingen over ; alle regten, 
wetten , besluiten, voorreg-
ten, gebruiken, enz., wel
ke in de verschillende ge
westen eri steden des ïands 
gevolgd werden, en hij vorm* 
de voor zijn eigen gebruik 
eene .verzameling van„ïïol-

„landsche en ,'ZeeuwsehB reg-:-
""f en.-. iVlüll Jili'öl'r'hem, öndejc 
den titel van ObservaUomtm 
juris Romani libri JF- , 1700, 
geleerde , nasporingen over 
het Romeinsctie regt te dan
ken. — Nog heeft men van 
hemï 1«° Opuscula varii ar-
Jummrtrïm^^ -2.'? Eene 
Verhandeling De forghlega-
iorum, 1721- —- 3.° Vier 
nieuwe boeken met Obser-
vationum juris Romani•, 
1733, waarin hij de Emble
mata Treboniani, weder-
legt, — 4.° Quastionnm 
juris.publici, lib.IL, 1737* 
— In 1703 was BÏNKERS-
HOEK l id, en in 1724 Presi
dent in den raad van Hol
land geworden, welke aan
zienlijke waardigheid hij tot 
op.den dag vóór zijnen dood* 
dat is tot op den 16 AnM 

1743, bekleed heeft. r O » 
zijne grafzerk* te 'fHfajdven-
Aaget leest men: 
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$ta wandelaar begroet de schim 
, van BYNKERSHOEK: 
Zijn waardig graf vereischt elk 

eens bespiegelingen,. 
Hier r«st de Oppertolk van 

ÏHEMJS heilig- boek; 
,Jt Orakel van het hof in duis

tere pléitgedingen; 
Hier ligt het schrander brein 

. verdoofd, 
In 't groote eerambt afeë-

sloofd. • - -,. ."• 
Hij leeft in spijt des doods 

door menig .deftig werk; 
Hier taant en daalt de zon, 

van'trigtsnoervan de wetten; 
'sLands parel, 's werelds lief-
. d ë is ouder deze zerk. 
Helaas JUSTINMAN, wie zal 't 

•'. verlies verzetten, ! 

Van BATO in al zulk een man, 
Wiens wedergd nooit komen kan ? 
De Heer VICAT , Hooglee-
r a a r " 5 1 P « « ^ t « g e l e e r d h e i d 
aan de Universiteit van IJÉW-
tanne, heeft eene volledige 
uitgave der werken van BYN-
EEasHOEK geleverd, Keulen, 
Ï 7 6 I , 2 dl." in M . 

BYRGË Gsmuêb -3»eryaar-/ 
diger ,v«"wlskönaigë werk-
tHigéh,:was door de natuur 
tot gröoter zaken gevormd. 
l ie landgraaf van Hessen, 
die de sterrekunde beoefen-

, «te, beriep hem naar Kassei, 
i om hem onderscheidene werk

tuigen te doen vervaardigen, 
^ was met zijnen arbeid 
zeer teVreden. KEPLER prijst 
2«ne begaafdheid, en legt 
eene groote achting voor liem 
R ^ d e n dag. Hij was in de 

•' 1 ~ , e e n m a n > d i e eene be-
/ J f ^ ^ e n s w a a r d i g e eenvou-
f r W 1 * bezat , in stilte en 

Hi? . ï tóygo te lhe id werkte. 
J J r W ó l ^ e op het einde der 
H>.e eeuwi w 

- B Y R. 

= BYRNE (WiiiLUM), 6en gra-> 
veur 'te pambridge, ïn 1746 
geboren, was een, kweeke? 
l ing van WOOLLER , kwaiu 
in 1770 te Party's, ontwik
kelde zich vérder onder J A -
COBUS AMAMET en W I L L E , 
en graveerde onderscheidene 
land- en zeegezigten. Zijn 
belangrijkst we rk , dat hij 
gezamenlijk metHEARNEheeft 
ten uitvoer gebragt , voert 
ten ' t i t e l : Schilderachtige 
Oudheden van Groot-Brit* 
tanië. BYRNE i s . t e honden, 
in 1805 overleden. >*' ^ 

BYBON. e JJIRON. 

BYRON (JOHN) , een beroem
de Engelsche zeevaarder j in 
1.723 geboren, en te honden, 
in 1786: overleden. Na den 
admiraal ANSOJJ* QJJ deszelfs 
reis;n#arlfee$JumdsvanM<l~ 
gellan, waarop hij aan de 
grootste gevaren werd bloot
gesteld , vergezeld te heb
ben , diende hij in 1758 ïnet 
roem tegen de Franschett; 
in 1764 ondernam hy mét 
twee fregatten, eene nieu
we reis rondom de wereld , 
en ontdekte in de stille Zuid-
Zee het eiland, dat zij»en 
naam draagt* Zjjné OntdeJk-
MngS'Reize is te honden, 
i a 1766 , in 4 .» in het licht 
gegeven; : c". 

BYRON (GEORGE NoëL Gou? 
BON, Lord ) , een dichtga 
Me in-zoon van den voorgaf****' 
€ e , werd den 22 J#»a '1 i 
1788 , in d e - a b d y ^ A W -
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Stead, in Schotland gebo
ren- Van zijne moederszijde 
was hij verwantschapt niet 
dé koninklijke familie van 
Schotland. 'Vroeg reeds ver
loor hij zijne ouders, en 
kwam onder voogdij schap van 
eenen regtsgeleerds , die ee-
ne bevallige dochter had, 
waarin BYRON verliefde, doch, 
wijl deze dochter vroager 
reeds eene vérbïndtenis had 
aangegaan , zijne liefde on
beantwoord zag. Door deze 
omstandigheid ontstaan dé 
onbezonnen uitvallen, tegen 
Gtffl'> 4g_wenschheid en zich 
Zelven;̂ SS»"niB^n 'in' BYRON'S 
gedichten wafirWHn»* •in>|SJl, 
zocht zijne smart in lull^* 
ruchtige gezelschappen te 
verdooven, of gaf zich in 
eenzame bosschen aan dezel* 
ve over. Zoodra'hij meer
derjarig was v ^ é d hij rei-
ftéïrfloor TbrtVgïïtï ^mf4 
én Griekenland. ïn 1811 
leeerde hij naar Engeland te
rug , waar hij weder in de 

• eerste gezellige kringen schit
terde- Men zegt, dat om
trent dezen tijd, verscheide
ne Dames, over het eeuwi
ge heil Van den dichter be
kommerd, vermaningsbrieven 
aan hem geschreven hebben. 
Snel namookalstoenderoem 
van BYRON als dichter toe. 
In 1815 trad hti in den echt, 
maar reeds in het volgende 
jaar, werden de gehuwden, 
niet zonder schuld van zij
nen kant gescheiden. Daar
na ging hij weder op reis , 
leefde eenèn tijd lang in ee-

| ne eenzame abdij bij Vene
tië, bewoonde daarop e<m ei
land in den Archipel, en. 
oefende zich in het zwem
men. Hij bragt het in die 
kunst zoo ver, dat hij 4 wen 
en 20 minuten in het water 
kon blijven. Later leefde hij 
in Ravenna, op eenen al te 
vertrouwelijken voet met de 
schopne gravin Guioccon, 
welke hij , benevens haren 
bloedverwant den graaf GAM
BA, die van Karbonarische 
woelingen verdacht werden 
gehouden, in zijne bescher
ming nam. — Daarop trok 
zich de lord het lot der Grie
ken aan, hij begaf zich «waf 

^m<mim$m^fmar de greo-
te dichter, na der zaak der 
Grieken groote opofferingen 
te hebben gedaan, den 19 
April 1824 overleed. Geheel 
Griekenland betreurde hem 
gedurende 21 dagen, en be-
Vaarcfe 'ztfnvtetfi in een praal
graf te Missolonghi. De 
jonge graaf PETRUS GAMBA , 
bragt zijn gebeente naar En
geland. Tot zijne werkwi 
behooren zijne beroemde ge
zangen Childe-Harold, ver
der The Giaonr, The Iride 
of Abydog, The Cotsair, 
Lara Parisina, The stege 
of Corinth, Manfred, Bep-
po, Slazeppa, het treurspel 
Marino falïeri, den berech
ten Don Juan, en de pro
zaïsche spookgeschiedenis 
The Vampir enz. Indien Bf-
RON meer duidelijkheid yen 
aaneenschakeling in zijne ge
dichten had gebragt, maar 
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vooral indien hij in dezelve 
de maatschappij , de zeden en 
den/godsdiensi meer geëer
biedigd had, zou de lof, wel
ke men aan dezelve als kunst
gewrochten moet toezwaaijen, 
veel onbegrensder zijn. 

BÏZANTIUS. r— Zie GENESIUS. 

BZOVHJS (ABRAHAM), een 
Poolsche dominikaner, hoog
leeraar der wijsbegeerte te 
Milane , en der godgeleerd
heid te Bologna, keerde naar 
zijn vaderland terug , en on
derscheidde er zica door zij
ne predikatien, zijne wijs-
gggrlgwi>»«wii jpdffisleerde les-
s§n3 én door zijnen ijver 
voor de uitbreiding zijner or
de." In Italië teruggekeerd, 
ondernam hij op verzoek van 
eenige geleerden, de Jaar-
hoehen van den kardinaal BA-
KOMUS te vervoken.: Hy bragt 
dit ffM^'lïnTlverp in 9 <ü.h 
M^tm gaande van I19S tot 
1572,^ ten uitvoer. Het ver
volg is het werk van den 
eersten schrijver weinig waar
dig. Men verwijt hem zich 
te veel met de personen en 
zaken zijner orde te hebben 
bezig gehouden; zoodat men 
dikwerf veeleer de Jaarboe
ken der Dominikanen dan 
die der kerk meent te lezen. 
Zijne oordeelkunde is dik
werf gebrekkig; hij onder
scheidt niet altijd de ware 
^ ta de valsche stukken; de 
wtóaren , welker geloof-

waardigheid, op ontegenspre
kelijke bewijzen gegrond i s , 
en die, welke de ligtgeloo-
vigheid zonder onderzoek 
heeft aangenomen. Het ver
dient echter de verachting 
niet, welke er zekere schrij
vers voor aan den ,dag heb
ben gelegd, zeker om hét 
vermoeden wegtenemén, dat 
zij hetzelve hebben , nage-
schreven, zoo als zij zulks 
op verscheidene plaatsen heb
ben gedaan. De Francisca
nen waren ontevreden, dat 
hij met weinig eerbiedoj^t 
JÓANNES SCOX , den Stfferp. 
pinnigen leer aar bijgenaamd, 
had gesproken, en deden er 
hem'hevige verwijten over. 
HEBWABT, een Beijersch 
schrijver, randde Bzoviüs 
ook aan, over verschillende 
daadzaken tegen keizer Lo-
DEWIJK VAN BEÏÏÉREN aange-
MvöëïÏÏ"f maar zijne aanmer
kingen schijnen niet zeer g-e-
grond. Deze Dominikaner 
overleed in 1637, indenou-
derdom van 70 jaren, mhet 
klooster Minerm genaamd. 
Vroeger had hij een appar
tement op het Vatikaan ge
had ; doch in dat paleis be» 
stolen zijnde, en door den 
dood van zijnen bediende, 
die er in vermoord werd» 
a&eschrikt, begaf hij zich 
onder zijne orde-broeders. 
Men heeft nog van hem Pon
tifex Romanus, Heulen f 
J619, in fol., en eenige an
dere werken. -

EINDBJ VAN MET .VIJFDE DEEL. 
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