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WOORDENBOEK. 

C A B. 

V A A J C , eerst een Babbljn, 
daarmi een Mahometaner, 
begon met hekeldichten te 
schrijven tegen den bedrie
ger MAHOMED; maar toen de
ze zich van AraUü had mees
ter gemaakt, eindigde de 
lafhartige dichter met eene 
fijner minnaressen te bezin
gen. Van toen af was hij 
deszolfs gunsteling en raad
gever. CAAB was hem be
hulpzaam in de samenstel
ling van den Koran* Uifc 
erkentenis schonk MAHO-
MEB hem zijnen mantel. Hij 
overleed in het jaar (122 der 
Christelijke tijdrekening. 

CAANTIIUS of KAANTHÜS, 
zoon van den Oceaan, van 
zijnen vader bevel ontvangen 
hebbende, Avohi/a te vervol
gen » die zijne zuster MFAIA 

VI. DEIX. 

geschaakt had, en hem niet 
kunnende dwingen, dezelve 
terug te geven, zoo stak hij 
een woud, aan dien God toege
wijd, inbrand, die hem, tofc 
straf, met pijlen doorschoot. 

CAAT. — Zie CHAAT. 

GABADES of KAVADES. •— 
Zie KOBAD. 

CABA£X>O ( BMMANÜEÏ. ) , 
maakte zich beroemd ten tij
de van het beleg van Gfe-
w?m, zijne geboortestad. De 
Fransehen, welke die stad, 
gedurende zestien maanden 
belegerd hielden, hadden de
zelve uitgehongerd. Een 
schip, met levensmiddel*» 
en krijgsbehoeften beladen, 
zou zich naar de bele«* r^' s 

hebben begeven, intfien CA* 
A 

(*) De artikels, tot hot plan van dit werk behorende, welke on-
iV a e z e ««er niet gevonden worden» s«oeke men onder K. 
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SAIXO , die intüsschen een 
ander schip bestegen had, 
hetzelve te midden der Fraii-
jschen, die aanhoudend op 
hem losbrandden, niet in de, 
Stad gevoerd had. Door de
ze heldendaad verwierf hij 
den naam van Verlosser des 
Vaderlands, daar dezelve te
vens in 1513 het opbreken 
van het beleg ten gevolge 
had. 

i 
CABANE , (ROBERT DE) , zoon 

van' RAIMOND CABANE en van 
de beruchte PHILIPPINE , wel
ke minne van LODEWIJK , 
zoon van KABEL I I . , koning 
van Napeis was geweest, 
werd met zijne moeder, in 
1345, na den moord van AN-
3DREAS van Hongarije $ als 
beschuldigd van JQANNA van 
Napels, 's vorsten echtge-
noote, daartoe aangespoord 
te. hebben, in hechtenis, ge
steld. Op eene plaats aan 
•den oever der zee werden 
zij op de pijnbank gesteld; 
«Ie moeder bezweek op de
zelve , en den zoon werd 
met gloeijende tangen het 
vleesch afgeknepen (zie AN-
BREAS yam Hongarije). 

CABANIS (PETRUS JOANNES 
GEORGE) , de zoon van JOAN-
NES BAPTISTA CABANIS, een 
beroemde advokaat en land
man ,̂ werd te Conac in 1757 
gehore», en door twee pries
ters uit (Je nabuurschap op
gevoed, Öia veel aanleg in 
hem bespeurden. Zijn on
stuimig en eigenzinnig ka

rakter veroorzaakte in denbe-
ginne aan zijne ouders groo-
te onaangenaamheid, maat 
daar de zucht tot de studie 
zijn eenige hartstogt was ge
worden , zoo veranderde het
zelve langzamerhand. Den 
ouderdom van zestien jaren 
bereikt hebbende, vertrok 
hij in het gevolg van een 
Poolsch Heer, in hoedanig
heid van deszelfs secretaris. 
Hij was bij den beruchten 
landdag tegenwoordig, waar
op men de Polen de eerste 
verdeeling van hun land 
moest doen goedkeuren; daar 
zag hij al de middelen van 
verschrikking en omkooping, 
welke- in het werk gesteld 
werden, en werd, zoo als 
hij zulks zelf bekent, met 
eene vroegtijdige verachting 
dermensc7ten,en eene zwaar* 
moedigheid bezield, die zij
ne natimrlijhe goedhartig' 
Jieid niet dan met zeer vele 
moeite kan meester worden. 
Na verloop van twee jaren, 
keerde hij naar Parijs te
rug , en zich genoodzaakt 
ziende t eenen staat te om
helzen , welke hem een be? 
staan kon verschaffen, be
oefende hij de geneeskunde. 
Vroeger had hij eenen groo-
ten lust voor de letterkunde 
aan den dag gelegd , en eene 
vertaling van den Ilias dur
ven ondernemen; maar hij 
liet zijne geliefkoosde be
zigheid geheel en al varen , 
om zich zonder afleiding aan 
zijne niéuWe studie te kun
nen overgeven. Door zijne 
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awalc&e gezondheid verpligt 
om de buitenlucht optezoe-
feen, zoo begaf hij zich naar 
Atttéuilimaakte kennis met 
Mevrouw HEÏ.VETIÜS die' er 
afgezonderd leefde , en had 
gelegenheid, om . zich met 
TÜRGOT, Hor.BACH, FRAN-

KttN , - JEFFERSON , •- -: D'AÏ/EM-
BERT en * DIDERÖÏ Ae verbin-
den's' een gezelschap, dat hij 
tot zijn ongeluk, sedert dien 
tijd geregeld bezocht. Eeiii-
ge jaren daarna, zag men 
hem in den echt treden met 
de zuster van Mevrouw Coar-
DORCET , en op deze wijze 
Zjjne-iverbindtenis-en betrek-» 
kingen, :met de wijsgeerige 
sgkte, van welke hij een al 
te ijverige voorstander was, 
bevestigen; Ten "tijde van 
de öm wen teling -verklaarde 
hij zich openlijk,; ten gun
ste der grondbeginselen j d i ë 
aanleiding tot dezelve had
den gegeven, en ofschoon 
hij geen deel heeft genomen 
aan de gruwelen, dié toen
maals bedreven werden, is 
hij niet minder schuldig * de 
grondbeginselen er van ver
dedigd , "eri de eerste grond
slagen er, toe gelegd te heb
ben. Eenigen - tijd ^alvorens 
tot' ópzigter dér hospitalen 

, vanParijs benoemd*te zijn, 
* had hij een „klein wérkjein 

het licht gegeven, ten titel 
voerende: êlservatïöns sur 
les Höpifaux (AanmerMn* 
gen over ie Hospitalen). De 
overeenkomst van gevoelens 
en denkbeelden, bragfc hem 

in "naairwe èetrêkking met 
MIRABEAU, wiens vriend'en 
ijverige medewerker hij was. 
Het >werk -over'de openbare 
opvoeding, hetwelk 'in dë 
papieren van MIRABEAU ge* 
vonden, en,in 1791 in het 
licht gegeven is , Was door 
CABANIS ontworpen. Met ge
voelens , zoo als die? welke 
hij had geopenbaard*, had 
deze geneesheer niet veel 
van dé omwenteling te vree
zen , ook onderging hij de 
stormen derzelve zonder ge
vaar. Toen men, in hét jaar. 
•3»"'*» twotwj». scholen op-i. 
rigtte, werd hij bij die van 
Parifs, - tot onderwijzer 'der, 
gezondheidsleer benoemd; ia 
het jaar 4 werd-bij tot lid. 
van"het' Nationaal ^Instituut 
van kunsten en wetenschap
pen; verkozen; in het vol
gende jaar verkreeg hij den 
leerstoel dör geneeskundige 
behandeling Van bedlegerige 
zieken, bij de school van 
Parijs i in het jaar 6 werd 
hij door hèt volk tot lid van 
den raad der vijfhonderden 
verkozen, en door BONAPAR
TE in het jaar 8 benoemd > 
om jpïaats te neïaen in den 
Behoédendén senaat. Zijne 
steeds zwakke gezondheid 
bezweek bijna, te midden 
der menigvuldige bezighe
den,, welke de posteil, die 
hij vervulde vereischtén; 
daarenboven stelde dé na-
buHrschap van Parijs- hem 
aan menigvuldige bezoeken 
bloot; hij verliet •A.ÜTBÜIL-, 

V 



4 C A. B; 

en begaf zich naar het bui
tengoed van zijnen schoon
vader , den Heer DE GROU-
CHY, bij Meulan. Zijne 
krachten schenen in den be
ginne weder toetenemen; 
maar na eene wandeling, die 
hij op den 5 Mei 1808 had 
.gedaan, kreeg hij een over-
xalv7 dat hein in het graf 
sleepte. Men heeft van hëm 
verscheidene werken» onder 
welke men onderscheidt: 1.° 
Mélanges de Hftérafare ah 
lematide oii choix de tra» 
ductions de l'allemand, etc. 
{Mengelingen der Hoogduit-
sche letterkunde, of keuze 
Van vertalingen uit hetHoog-
duit&cïi, enz.), Parij s,1797, 
in 8.vo — 2.°.Le degré de 
certidtide de la medècine 
(Dé graad[van zekerheid der 
geneeskunde), Parijs, 1797, 
in 8.vo Hij wederlegt in 
<Ufc werk zekere Bysthema-
artsen, die zelfs zoo ver 
waren gegaan, dat zij het 
bestaan deïgeneeskunde loo-1 

ehenden. — 3f Coup d'mil 
sur les rêvolutions et la 
Jtéfornie de la nièdecine, 
{Blik op de omwentelingen 
en de hervorming der ge
neeskunde) , Parijs., 1804, 
in 8.vo CABA^ÏIS ontwikkelt 
in dit werk met vele '-juist
heid en naauwkéurigheid, 
<üe leerstellingen der groote 
mannen, die op verschillen
de tijdstippen, invloed op 
de volkeringen, der weten
schap hebben uitgeoefend. <— 
4.° Oösermtions mr les af-

fectwns wtarrhales, etq, 

{Waamenïingen over de zin-
king'iiektén enz'.)j Parijs, 
1807, in 8-vo —: 5.° Rap
port du physïaue et du mo-
ral de Vhomme {Overeen
komst van het natuur- en\ 
zedelijke van den mensck), 
Parijs,.1802, 2 dl.* in8.™ 
in 1803 herdrukt. Dit werk 
is de voorname grondslag 
van den roem des schrijvers. ' 
CABANIS is algemeen van Ma-
terialismits beschuldigd ge
worden:; hij heeft getracht 
deze beschuldiging té we
derleggen, maar, 'de onbe
paalde wijze pp welke hij 
zich uitdrukt, kenmerkt niet 
dan al te duidelijk zijne 
denkwijze over de geestelij
ke natuur der ziel. W&tïs 
er ook" aart gelegen of; de 
schrijver zijn bijzonder ge
voelen regtvaardigt? hij be
hoorde zijn werk en zijne 
grondbeginselen te regtvaar-
digen, om alle verdenking 
van zijn hoofd wegtenemen. 
IVoot het overige is het ge
wone gezelschap, waarin hij 
verkeerde, eene vooringeno-^ 
menheid tegen hem;, die zeer, 
moeijelijk is uit den weg te 
ruimen: het is bijna onmo
gelijk langen t i jdvriend-
schaps-betrekkingen te* on
derhouden , met degene in 
Wier gevpelen men in het 
minst niet deelt. Zie hier 
het oordeel, hetwelk de Heer 
BARANTE in zijn werk, oyei; 
d® Eransche letterkunde ge
durende de achttiende eeuw, 
over CAEANIS eu HE1.VBTIÜS 
velt; » D® eejföf® heeft door-
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grond wat zijn voorganger 
naauwelijks Vermoed had. 
Hij was al te geleerd, om 
in de beweegraderen, der 
natuurlijke organisatie, de 
zedelijke eigenschappen ,te 
zien, welke den mensch on
derscheiden. Hij heeft de 
nasporingen verder doorge
drongen, en die eigenschap
pen in de fijnste, en, om 
zoo te spreken j geheimzin
nigste beweegraderen der ïig-
chamelijkê natuur willen er
kennen. Zijne bekwaamheid 
heeft enkel gediend, om te 
doen zien, dat het onmoge
lijk i s , de zedelijke natuur 
langs dien weg te bereiken. 
Hoezeer hij ook verlangde, 
orn het zedelijke met het na
tuurlijke te verbinden, heeft 
hij echter het doel, waar
naar hij streefde, niet kun
nen bereiken, en hij bezat 
geene wijsbegeerte genoeg, 
om een ; denkbeeld te doen 
varen, dat hem onmogelijk 
was, met bewijzen te staven." 

CABARRUS ( FRANCISCUS 
Graaf van) , te Bayonne in 
1752 ;geboren, was de zoon 
van eenen rijken koopman 
dier stad, maakte Zijne eer
ste studiën te Toulouse; al
vorens dezedve geheel vol-
bragt te hebben, verliet hij 
dezelve, en begaf zich naar 
Saragossa, bij eenen rijken 
koopman, eenen correspon
dent van zijnen vader, al
waar hij den handel en de 
Spaansche taaUeerde. Zich 

* ; . • • ' ; . • A 

met ter woon te CaravancAeZ 
bij Madrid neergezet heb
bende , zoo had hij de gele-, 
genheid, om zich dikwerf 
naar die hoofdstad te bege
ven , alwaar hij zich met ve
le geletterden verbond, wiec 
omgang hem bevalligheid en 
nuttige kundigheden . in de 
beschaafde wereld verschaf
te. Hij had met CAMPOMA-
NÈS en OMTADÈS betrekkin
gen, die de eerste oorzaak 
zijner fortuin waren. Toen 
ten Uj.de- van den Noord-A-
merikaanschen oorlog , der 
schatkisten van Spanje uitge
put waren, ïaadfo CABARRUS 
aan MUSQÜÏZ minister der 
geldmiddelen aan, om eene 

' rentengevendepapierenmunt, 
vales reales genaamd, inom-
loop te brengen. • Zijn plan 
werd aangenomen, en men 
legde voor tien millioenen 
piasters in vales realés of 
koninklijke; briefjes aan, 
welke men in Coupons ver-< 
deelde, die de berekening 
der interessen, welke elk 
briefje dagelijks opbragt, 
gemakkelijker maakte. Men 
moest jaarlijks deze briefjes 
doen vernieuwen j en de ver
vallen e" intrest werd aan den 
laatsten houder betaald. De
ze briefjes hadden weldra 
meer crediet dan de werke
lijke munt, op welke zij ee
ne premie wonnen; en van 
dat tijdstip af werden de 
roem en de invloed van CA
BARRUS buitengewoon. Men 
kwam alstoen op het denk-

http://Uj.de
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beeld van de oprïgting der 
jbank San-Carlosi die den 2 
Janij 17§2 tot stand kwan, 
en Van welke CABAEUKS tot 
bestuurder werd benoemd. 
Ee t fondswerd totI5,OO0,OOÜ 
harde piasters gebragt, die 
ïn 150,000 aandeelen • elk van 
2000 realen verdeeld waren. 
Deze bank werd belast om 
al de obligatiën van de schat-* 
kist te vereffenen, en in de 
kosten te voorzien , welke 
de dienst zoo wel der bin-
aenlaadsche als buitenland* 
sche_legers vorderde, en 
men willigde 'hem- eene be-
soldiging van een zesde ten 
ïïondeM, over al deze diens
ten ïn. CABAREÜS verschaf
te daarenboven nog de mid
delen, aan de maatschappij 
van Coruna, die vroeger 
den nitsluiténden handel niet 
Cacao dreef, en die gedu
rende den oorlog aanmerke
lijke verliezen had onder
gaan, om op de Pfiilippyn-
gehe eilanden eene volkplan--
ting aanteleggen, ten einde 
den handel van Amerika met 
dien van Ati'ê te verbinden. 
Deze maatschappij werd den 
10 Maart 1785 tot stand ge~ 
hiagk,- Niet te vreden den 
iïuitenlandschen 'handel aan-
temoedigen, «telde hij ter 
bevordering van den binnen-
landschen handel voor, om 
een kanaal vooir de scheep
vaart te graven, dat zijne 
oorsprong in de bergen van 
Gnadarratna- nemen, door 
Mad?i& loopan, én zich met 
•de Qmdatyuivir vereenïgen 

B. 

zonde. Zijn plan werd aan
genomen, gedeeltelijk uitge
voerd, maar, op bevel van 
den minister LLKUKNA , in 
1784 gestaakt. Toen men te 
Madrid de oprigting eener 
bank van leen ing voorstelde, 
om de weduwen en kinderen 
der edellieden te hulp te ko
men , werd zulks door CA-
BARKUS onder voorwendsel i 
belet, dat da armen verme
nigvuldigen naarmate er ge
stichten zijn, bestemd om 
dezelve te ondersteunen. Een 
denkbeeld, dat in eenen ze
keren zin juist i s , maar aan 
hetwelke men zich wel moet 
wachten, eenen al te uitge-
breiden zin te geven. CA-
BAKRUS , die tot dusverre in 
de algemeens achting en ge
negenheid gedeeld had, ver
loor veel in den geest des 
volks, dat hom mèt weerzin 
zag zich tegen een onder
steuningsmiddel verzetten y 
hetwelk men wilde invoeren. 
Van den anderen kant ver
vielen de hankactiën in een 
volslagen discrediet; de voor
naamste oorzaak hiervan was, 
dat men dezelve buiten het 
rijk had doen gaan, op de 
markten van Frankrijk en 
vooral op de beurzen vanP«-
rijs en Bordeaux alwaar de 
Fransche kooplieden, om het 
Spaansche crediet te doen 
dalen, dezo papieren munt, 
met eene soort van minach
ting behandelden, en dai-
zenderlei middelen in bet 
werk stelden, om dezelve 
geheel te doen vallen. Mi-
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ïiABEAU gaf zijne beruchte 
Verhandeling over de bank 
pan San- Carlos in het licht, 
waarin hij met zijne gewone 
krachten met vuur de grond
slagen van dit gesticht aan
randde, en de maatschappij 
der Philippijnsche eilanden^ 
in bijtende hekeling niet 
spaarde. Dit werk baarde 
veel opzien. CABARRÜS maak
te van zijnen geheelen in
vloed gebruik, om in Span
je het werk te doen verbie* 
den, en de invoering van 
hetzelve te beletten. Kort 
daarna werd hij tot raads
heer bij de geldmiddelen be
noemd; maar na den dood 
van KAREI. I I I . , en het ont
slag van den minister FLO-
RIDA - BiiANCA , bewoog het 
misnoegde volk LIIÉRÉNA 
eindelijk aan CABARRÜS re
kening te vragen. Nadat 
zijne volmagt was ingetrok
ken , werd hij daarenboven 
beschuldigd, den 24 Junij 
1790 aangehouden en in de 
gevangenis geworpen. Twee 
jaren daarna verkreeg hij 
door bemiddeling van den 
berucbien JPrins des vredes 
zijne vrijheid weder, bene
yens een plegtig vonnis, 
waardoor hij onschuldig werd 
verklaard, ontving schade
loosstellingen , en werd: on
danks al de statuten van 
KastiUë tot Graaf benoemd. 
In 1797 deed GODOY hem in 
hoedanigheid van gevolmag-
tigd minister naar het con
gres van Rasstadt zenden-

A 4 

Door eene dergelijke zen
ding , die hem eensklaps in 
eene nieuwe loopbaan ver
plaatste, gevleid, beleedigde 
CABARRÜS door zijne aan
matigingen en zijne trotsch-
heid, het alvermogen van 
den in blakende gunst staan-
den minister j die hem van 
het hof verwijderde: kort 
daarna verzoenden zij zich 
weder en CABARRÜS werd tot 
afgezant van Z. C. M, bij 
de fransche republiek be
noemd, maar het Gouverne
ment weigerde hem, een 
geboren Franschman zijnde, 
te erkennen, «n GODOY zond 
hem naar Holland. Toen 
in 1808 de noodlottige om
wenteling losbarstte, die 
voor altijd de BOURBONS van 
den Spaanschen troon scheen 
te verdrijven, vloog CABARI 
RÜS naar Aladrid, en beij
verde zich om zijn hof bij 
JOZEF BONAPARTE te maken, 
die hem tot. minister van 
financiën benoemde. Het is 
op deze wijze, dat CABAR
RÜS zijne deplomatische loop
baan eindigde, en den 'M 
April 1810 te Sevilla aan 
eehen aanval van Jicht in 
het hoofd overleed. Zijn 
lijk werd in de kerk van 
de heilige MARIA bijgezet. 
Een betere financier dan 
staatkundige zijnde, heeft 
hij 'belangrijke MemoriM «*' 
het licht gegeven, over de, 
verschillende pi jnen p van 
financiën, .waarover wij ge-; 
sproken heW>en, Nog heeft 
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men van hem: 1.° Be niets 
Zegger, een tijdschrift, dat 
óp last van het Gouverne
ment verboden werd. — 2.° 
Brief van JFkANciscvs CA-' 
JSARRUS uit zijne gevangenis 
aan den Prins des vredes 
geschreven., — 3.° Lofrede 
fan KAREL III. j honing van 
Spanje. —> 4.° Belastings
stelsel, aan Spanje het best 
passende. •— 5.° Lofrede van 
D. M. BB MUSQUIZ, minis
ter van financiën. Al deze 
werken werden door CABAR- , 

\ ïtus in het Fransch geschre- •' 
\ ven, en door den secretaris 
I van dien staatsdienaar in 

het JSpaansch vertaald. 

CABASILAS . (NICOLAAS)Y 
in 1350 Aartsbisschop van 
Thessalonika verdedigde de 
scheuring der Grieken tegen 
de kerk van , Rottte* Hij 
gaf Verhandelingen over dat 
onderwerp in het licht, en 
liet verscheidene werken na, 
waarvan het beste is agrie 
Verklaring der Griefcsc/te li
turgie , op verschillende plaat
sen in het Grieksch gedrukt, 
en in het Latijn vertaald door 
GEMTIANUS HERVET. Het' 
Leven van Jmus CE&ISTUS, 
4cor denzelfden schrijver, 
Ingolsiad 1604, wordtook 
zeer op prijs gesteld. 

CABASSUT (JOANNES), pries
ter vam het Oratorium, 
hoogleetaar in hét kerkelij
ke regt te Avpgnén, in 1604;, . 
&£ 1605 gebcren én den 25 
geglember 1685, te Aix, 

B. 

zijne geboortestad overle
den. Men heeft Van hem: 
1.° Jnris cahónici iheoria, 
et praxis in 1738, door de 
zorg van GÏBERT, die er ' 
Beknopte begrippen en aan-
teekeningen bij gevoegd heeft» 
welke niet altijd met de 
grondbeginselen van den 
schrijver overeenkomen, 
wiens werk bij dit Com' 
mentarium niets wint, in 
fol. herdrukt. — 2.° Noti-, 
tia ecclesiastica coneilio^ 
rum, canonum, .veternmgue 
ecclessia n/'MWWJjLyonlöSS, 
in fól. een" werk dat minder 
in gebruik i s , dan het vóór
gaande, ofschoon er nuttige, 
verhandelingen in voorko
men. Men vindt in hetzel
ve eene beschrijving der 
Kerkvergaderingen, de ver
klaring der Canons, eene 
inleiding \öt vde kennis der 
oüde: en nieuwere kerkge
bruiken, en der voornaamste 
deelën van de kerkelijke ge
schiedenis. Men heeft er te 
Leuven- in 1776 , eene goer 
de verkorte uitgave, in 8v», 
van iri het licht gegeven. — 
3.° Verhandeling over den 
woeker. '-— 4.° Hortë snbtë' 
siva; dit zijn verklaringen 
van zékere vraagstukken o-
verde zedekunde en het ker
kelijke regt. Het is niet 
zeker, dat dit werk is ge
drukt geworden. CABASSUT 
bezat eeneh schranderen 
geest, een zacht karakter, 
een' bondig oordeel,"; eene 
buitengewone vooüzïgtig-
heid, en eene vlekkelooze 
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deugd. Hij heeft niet sier
lijkheid en waardigheid ge
schreven; zijn latijn is zui
ver, vloeij end, welluidend; 
zijne -uitspraken zijn wijs ëtt 
gestrengelijk 'regtzinnig; de 
hieuwigheidspredikers vin
den in dezelve allerwegen 
hunne vooroor deeling, , 

' CABBEBO DE VASCONCEÏXOS 

(MiciuëL) in 1525 te Setu* 
bal in Portugal geboren, 
legde zich met het beste ge
volg op de regtsgëleerdheid 
toe, en was tot de eerste 
posten van Lissabon opge
klommen, toen hij in 1577 
overleed. Men heeft hem 
eene sierlijke LatijnscheFer-
taling van den PIAITVS van 
ARISTOPHANES , Brieven en 
andere vlerken te danken ; in 

• 1597 te Rome in § .vo gedrukt. 

' CABBEBO BE VASCONCEIXOS 
(GEOEGE), zoon van den voor
gaande, wandelde» op het 
voetspoor van zijnen vader, 
werd kanselier des koning-
ïijks, lid van den staatsraad 
van Madrid voor Portugal y 
en overleed in zijn vaderland 
den 4 Maart 1604 in den ou
derdom van 45 jaren. Men 
heeft van hem: 1.° i)eci««-
oties Ltisitania senatns, I.e 
dl., Lissahn, 1602, in foï.; 
herdrukt te Offenhach in 1610$ 
Antwerpen, 1620 en 1635; 
Frankfort, 1646; H > d l . , 
1804, infol. herdrukt te Ö/-
fenlach in 1610, te Frankfort 
in [1646. - - 2,° J)e jpatro-

'natibus ecclesiarwm regm êo-
ronm hiisitania, 1603, in 4.to 

. [ • . ' . . . • ' ' . ' • . " 

.CABESTAN, of CABESTAÏNG 
(WILLEM BE) , een edelman 
uit, het Graafschap Roussil* 
Ion, en geen Provencjaal, 
hoewel NOSTKADAMÜSV hem 
uit het oude geslacht vatt 
SERVIÈRES doet afstammen, 
was een dichter der 13.e 

eeuw, die volgens het ge-
hruik des tij ds, verschillen
de Dames bezong. TRICUNE 
CARBONEL was zijne laatste 
minnares. De echtgenoot dezer 
Dame, ijverzuchtig omtrent 
den troubadour, doodde hem], 
rukte hem het hart uit, en gaf 
aulks aan zijne vrouw te eten. 
TRICMNE zeide tot haren 
man, » dat, wijl zij zulk een 
edel vleesch had gegeten , zij 
nimmer eenig" ander voedsel 
wilde gebruiken:" en zij 
stierfin 1213 den hongerdood. 

CABEZA BE VAGA (ALVAR 
NÜNEZ) , te Esïramadura, 
in 1507 geboren , v er trok, 
mét eene der togten welke 
naar Ainerïka ondernomen 
werden", naar dat werelddeel. 
Mëri onderscheidde hem ón
der de menigte Spanjaarden, 
welke in dien tijd den Oce
aan- overstaken, om. fortuia 
te maken, en benoemde hem 
tot landvoogd van -Paraguay.' 
Kort daarna verhief men hem 
tot Opperhoofd of Adelanta-
do, en droeg heffl den last 
op , om de ontdekkingen van 
Huid"Amerika en de door 

A. 5 
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de fa Plata besproeide lan
den te vervolgen. Hij ver
trok den 9 November, 1540, 
jnet vier schepen ëa 450 sol
daten van San-Lucqr, Daar 
Öe storm twee dezer schepen 
yernieïd had, begaf hij zich 
te land naar Paraguay, ver
scheidene ongenaakbare hev* 
gen overtrekkende. Na 19 
dagen aldus te zijn vqortgeV 
trokken , pnmaette hij onaf-
meetbare en vruchtbare vlak
ten , door de Guaranes-ïndi-
anen bewoond, en gaf aan 
die streken den naam van 
provinciën van Vera. Hij 
vervolgde zijnen weg en den 
11 Maart 1542, kwam hij 
te Assoniption, deed er ee-
nen plegtigen intogt, en be
lastte zich met het bevelheb
berschap over hetzelve. De 
knevelarijën, welke hij aan 
zijne onderhoorigen deed on
dervinden , haalden hem den 
algeme enen haat op den hals; 
oqk stonden de troepen den 
20 April 1544 na de terug
komst eener vruehtelooze po
ging om in Peru doortedrin-
gen, tegen hem pp , en verko
len eenen anderen landvoogd. 
CABEZA werd in boeijen ge
klonken , met zijnen secre
taris PEBRO FERNANDEZ naar 
Spanje gezonden, en tot ee-
ne altoosdurende gevangenis 
veroordeeld. Het is in deze 
gevangenis, dat zij te hun
ner regtyaardiging het eerste 
•Werk schreven, hetwelk over 
Paraguay in het licht is ge
komen. Hetzelve bestaat nït, 
twee deelen; het eerste dat 

ten titel voert: JYaufragio& 
de AZVAR Nvmz CABMZA-
PE VACA, is van CABEZA; 
het tweede getiteld: Cotd-
mentarios deALVARNmEZ., 
adelantado y governador 
<?e la provincia del Rio de 
la Plata,Valladolid,,1555, 
in ' é .w is van. zijnen secre
taris. Men vindt ook dit 
werk in het I.e dl. der ver
zameling van BARCA, Bis*. 

: toriadores primitivos de las 
ïndias cocidentalis, Ma-
« , 1 7 4 9 , 3 dl.» in fol. 
CABEZA is in April 1558 in 
de gevangenis gestorven. 

V CABIT.LEAU (BOUBEWÏÏN) , 
een Jesuit, te Iperen, in 
West-Vlaanderen geboren, 
legde zich bijzonder op de 
dichtkunde toe, en deed 
zulks inet het beste gevolg, 
zoo als men het zien kan, 
uit de nog van hem bestaan-
.de werken, als: l .° Mpi-
grammata, Antwerpen, 1634, 
in 16.mö —. 2.° Lemmata Ms~. 
torica, Leuven 1614.— 3.° 
Epistolts heronm et heroi-
dum, in treurdichten, Ant-
werpen 1636, in 8,vo _- .4.°, 
Lofdichten op den heiligen 
JOANNES BAVTISTA , Leuven 
1642, in 8.v° De dichter 
overleed te Antwerpen, den 
13 November 1652. Hij be
diende zich somtijds van ge
dwongen© verbloemde reden. 

CABOT (SEBASTIAAN) een 
beroemd zeevaarder, werd in 
1467 te Bristol geboren , en 
was de zoon, van JOANNES CA-
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BOT, welke zichin, die stad-
wet ter woon gevestigd had, , 
en hem wiskundige, Cosmo-
graphische en zeeyaartkundi-
ge lessen gaf. JOAJWES CABOT 
vormde het ontwerp om den 
doortogfc naar de Iniiëip 
langs het Noord-Westen te 
beproeven. HENDRIK VII. 
droeg hem den'last der uit
voering daarvan op. In de-
maand Junij M97 ging hij 
met zijne zonen scheep. De
ze zeevaarders ontdekten ee-
nig land, maar in het Noord-
Westen onoverkomelijke hin
derpalen ontmoet hebbende , 
zeilden zij naar het Zuiden, 
en naderden' tot aan de kaap 
Blorida, bijna tegelijkertijd, 
dat AMERICÜS. VËSPUTIUS, el
ders het werelddeel aandeed, 
aan hetwelk hij zijnen naam 
gaf, hoewel het niet zeker 
i s , dat hij hetzelve het eerst 
ontdekt heeft. (Zie AMEKI-
cras . YESPUTIUS '', BEHAXM: , 
GöMdiUMBüs )* In Engeland 
teruggekeerd zijnde, onder
vond SEBASXIAAN er éenige 
onaangenaamheden, hetwelk 
ten gevolge had •> dat hij den 
koning van Spanje zijnen, 
dienst ging aanbieden; hij ; 
werd aldaar tot hoofd der 
stuurlieden benoemd,.. Zijne 
bekwaamheid ,ett regtscha-
pertbeid bewogen een gezel
schap kooplieden, om hem 
in 1525 v'. door de Straat van: > 
Magellan^, eene reis «aar 
de Moluksche eilanden te 
doen ondernemen. Hij na
derde tot aan de kaap St. 
Angvstitm (ïe& gr. Z. B.); 

z Jjn Scheepsvolk sloeg aan 
het muiten j en. weigerde' de 
zeeëngte doortezeilen, Hij 
voer dus de rivier /« Plat», 
op, en bouwde er eenige,, 
schansen, om er zich te 
handhaven s en zond tevens 
;naar Spanje^ OIÏ» er herigt, 
van.te geven en versterking, 
te vragen. Gedurende vijf 
jaren wachtte hy er te ver
geefs op , na verloop van 
welken tijd hij naar Spanje 
terugkeerde, alwaar hij, wijl 
hij de Specerij •eilanden niet 
had aangedaan, niet zeer gun- . 
stig ontvangen werd. In dat 
land eenen weerzin bekomen 
hebbende, keerde hi|. naar 
zijn vaderland terug- Aldaar 
werd hij zeer wel ontvan
gen, en men gaf hem, met 
eene jaarwedde 9 den post 
van bewindhebber der han
delmaatschappijen, en der té 
ontdekkene landen. Hij had 
het, ontwerp nog niet laten 
varen om langs het Noorden 
naar Indië te gaan; hij had 
zulks Igngs het Noord-Wes
ten beproefd; en stelde zich 
voor om zulks langs het 
Noord f Oosten te onderne
men, waartoe, hij in 155? 
tot Arcïiangel doordrong-
Men weet niet, wat er se
dert dien tijd Van dien be
kwamen zeevaarder is ge*, 
worden. PÜKCHAS heeft er 
breedvoerig over gesproken, 
in de verzameling van re i - -
zen door de Engelschen on
dernomen. Ook wordt ér in 
de Zee-reizcn van RASIVSIO 
gewag van gemaakt. 
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CABOT (VINCENTIÜS) in de 
zestiende eeuw, eenregtsge-
leerde te Toulouse, alwaar 
bij de regten - onderwees. 
Men heeft van hem een zwaar 
boekdeel in 8 . v o , ten titel 
Toerende: De staatkundigen 
van VINCEXTIUS CABOT , 
door LEoNAnvus CAMJPIS-
THOZT uitgegeven, Toulouse, 
2630 , een Terward zamen-
raapsel, uit grondregels za-
inengesteld, zonder smaak 
of regel uit de gewijde en 
ongewijde schrijvers geput. 
Be schrijver moest nog vier 
andere deelen in het licht 
geven, ten vervolge op het 
eerste. Nog heeft men van 
hem: Variarum jurispubli-
ci et privati dissertationum 
libri duo, Orleans ,1598 , in 
8.v0 —- Verhandeling over de 
Beneficiè'n\ in 1656 door J.; 
DODJAT onder den naam van 
J. DART in hét licht gegeven; 
maar hij bekende later, dat 
CABOTerde schrijver van was. 

CABRAÏ. (PETRUS AJCVARJÈS) , 
door sommigen CABRERA ge
naamd , hoewel MARIANA en 
MAFFEUS , hem bestendig den 
naam van CABRAL geven, 
hevelhebber der tweede vloot 
door koning D. EMMANÜÖJJ 
van Portugal, in 1500 naar 
Indië gezonden y werd door 
éenen storm aan de kusten 
van Brazilië geworpen, tot 
dus verre onbekend, en nam 
in naam van zijnen vorst be
zit van dezelve. Weinige 
dagen daarna sloeg, hjj den 
weg naar Indië in. ïireenen. 

tweeden storm, welken hij 
onderging, verloor hij de. 
helft zijner schepen; onder 
de slagtoffers dezer gebeur
tenis moet men noemen 
BARTHOLOMEUS DIAZ, die be
roemde zeeman, welke het 
eerst de Raap de goede Hoop 
bereikt had. Zes schepen 
weder veïeenigd hebbende, 
begaf hij zich naar Mozam
bique , Guilva, Meiinde en 
daarna naar Calicut, het
welk hij canonneerde, om 
zich over een verraad te 
wreken', hetwelk de koning 
van dat gewest tegen hem 

: gepleegd had. Als een over
winnaar doorkruiste hij de 
Indische kusten, kwam den. 
23 Junij 1501 ,teLissabon te
rug , en overleed in die stad, 
in Mei 1520, met regt als een 
groote zeevaarder beschouwd. 

CABRERA (Don BERNAROUS 
; DE) in 1298 te GalatayuA 
\ in Spanje uit eene beroemde 
familie geboren, sloeg reeds 
vroegtijdig de 'loopbaan .der 
wapenen in. Vele dapper -

- en onversaagdheid deden hein 
onder de Spaansche officieren 
onderscheiden. Hy maakte 
zich meester van Majorha. 
onderwierp de muitelingen 
van Valencia, én deed won
deren van dapperheid inden 
oorlog tegen de republiek 
van Genua, aan welke de 
koning van Arragon Sar
dinië betwistte. In 1343 
tot bevelhebber der Arrago-
nesche vloot benoemd, ver-
éenigde hij zich, met deVe-
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netianen, en behaalde den 
27 Augustus de overwinning 
in eeneh zeeslag op de G.tK< 
nuezen ,* wiet zeemagt alge- ; 
ifteen geducht was. Zooveel 
*oem, en zulke diensten 
aan het huis van Arragoit 
bewezen deden CABRERA zeef ' 
in de gunst deelèn van Ko- ; 
ning PETRUS IV..of de Kof- ; 
felijke ,: die hem dikwijls in 
tegenwoordigheid zijner ho- i 
velingen, niet zeer gewone \ 
bewijzen van toegenegenheid ; 
gaf. Maar de afgunst meng-
de er zich mede, en om • 
zich niet in de waagschaal 
te stellen , te midden van 
een hof, dat hij verachtte , t 
zoo begaf CABRERA zich; in \ 
1349 in een klooster. PE- \ 
.TRUS , overtuigd, dat hij : 
hem niet kón ontberen,, ont- i 
rukte hem, aan zijne een^ \ 
zaamheid, deed hem weder \ 
aan het hof verschijnen, en ; 

Ïlaats in den raad nemen, 
lij verzette zich tegen den 

oorlog, wéïken HENDRIK VAN 
TRANSTAMARE en de konin
gen van Navarre éti Arrtt-
gon, den koning van Kasti-
lië wilden aandoen, on* hem 
te onttroonen. Zijne vijan
den maakten van deze 'om
standigheid gebruik»'. om 
hem- bij zijnen meester ver
dacht te maken , en terwijl 
CABRERA dezen oorlog als on
staatkundig afkeurde, voor
onderstelden zij inhehitrou-i 
welooze bedoelingen, gehei
me verbiudtenissen met den 
koning van KasHlïë- tegen 
de belangen van zijnen ei

gen vorst; de koningen voor
al verklaarden zich met eene 
bijna voorbeeldeloqze geest
drift tegen hem. Terwijl 
CABRERA zich gereed maak
te om zich naar Frankrijk 
te begeven, werdhij in hech
tenis genomen, gekluisterd 
en óp de pijnbank gebragt. 
De koningin en de verbon
dene vorsten vraagden open
lijk zijnen "dood aan den ko
ning van Arragon, die, al 
de géwigtige diensten, wel
ke hem die dappere veld
heer verleend had, verge
tende, hem aan de afgunst 
en den haat zijner vijanden 
.opofferde. De ongelukkige 
generaal werd den 26 JunïJ 
1364 te Saragassq onthoofd. 
De prins van Gironne, wiens 
gouverneur hij geweest was, 
had de barbaarschheid, zelf 
.zijn vonnis uit te, spreken. 
Het hof van' Arragon, deed 
hem eenigen tijd daarna regt 
wedervaren, door zijne ge
dachtenis in eere te -A her
stellen , en zijne goederen, 
werden aan zijnen klein
zoon , BERNARDUS CABRERA 
teruggegeven; maar het was 
te laat, men had den staat 
van een en getrouwen onder
daan beroofd en het; hof had 
zich door eene ondankbare, 
daad bezoedeld, die het 
moeijelijk voor hetzelve was, 
geheel uit te wisschen. 

CABRERA (BERNARDUSDE), 
een gunsteling van MARTI-
NÜS , koning vah Sicilië» 
wilde zich in Ï410S na den 
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dóofl van zijnen meester tan 
die kroon meester" maken. 
Daar BLANKA, de weduwe 
van MARTINUS ,- weigerde 
inet hem iü den echt te tre-
tleh, zoo verklaarde CABRERA 
haar den oorlog. Hij werd 
gevangen genomen , en eerst 
i n eénen dróogen regenbak 
^opgesloten. Men vervoerde 
hein Van daar naar eenén to
ren j door strikken omringd, 
waarin hij viel terwijl hij 
wilde ontsnappen. Men'liet 
hém éehen geheeleii dag in 
dezelve, ,aan de bespotting 
des volks blootgesteld. ÜFER-
DiNANiJj de opvolger van MU.R-
TiNus »••; schonk hem vervol
gens genade , öp voorwaarde , 
flat hij Sicilië verlaten zonde. 
Hij overleed kort] daarna. 

CABRERA (LOBEWIJK) van 
Cördova, kapitein der infan
terie ; leefde nóg in 1630 en 
is 'dé schrijver van T*° RU-. 
ioria para entende f la y es* 
trivMa; Ifediid 1611',;"'in 
4 . t ö , Waarin hij zeer goede re
gels aan de hand geeft, óver 
de w|jze om dé geschiedenis 
té schrijven. —'• %° Geselde* 
denis van PttlLÏPpxrs Il,\ 
koning van Spanje, Madrid 
1619, in fol. » De schrijver, 
ëëgt dö Heer DRÓUËÏ ? wordt 
beschuldigd te zeer aan zijnen 
koning én aan zijn vaderland 
verkleefd te zijn. Dit is ech
ter altijd geen kwaad, aan 
•wien wil men, dat men ver
kleefd zij «"' De #eldeüken-
den zullen deze aanmerking 
ongetwijfeld goedkeuren. 

CABRfeKA(don JÜANTHOMAS 
HENRÏQÜEZ i)Ê), hertog vart 
^Nadina del Mio Seaoj admi~ 
taal van Rastilië m minister 
van staat, werd te Badajoz ia 
de maand December 1652 ge
boren. Hij was uit koninklijk 
bloed gesproten 4 en -stamde 
Van AtpoNsosXIl koningvan 
Kastitie, af. Zijn© geboorte 
bestemde hem, otn de aanzien
lijkste posten in den staat te 
bekleedén. Eerst tot land
voogd van Milatte benoemd, 
koos KyRÈii I I . hem in 1693", 
tot éérsten staatsdienaar. De 
gewone betrekkingen', welke 
CABRERA aan het hof had ï 
bragten hem in sieer naattwe 
vriendschap met de koningin, 
vrouw van KAREÏVII. Trotsch 
op èene zoodanige bescher
ming, die jzijn invloed alver
mogend .maakte, legde hij in 
'zijne betrekking mét d© ove
rige hovelingen eenê trotsch-
heid aan den dag, welke hem 
ëenen haat op den hals haal
de , dien de afgunst alleett 
niet in staat was té verwek
ken. CABRERA werd bij den 
koning ónder hatelijke kleu
ren afgeschilderd, èh on
danks den onbègrensden in
vloed zijner beschermster, 
maakte de koning van de 
belangstelling gebruik, wel
ke zijn minister vóór het 
huis van Oostenrijk aan den 
dag legde, om hém te ver
bannen. Nadat - KAREI. . IL 
overleden was , wilde Pm-
ttfpüs VAN Awou, bij zijne 
komst tot den troon, devriend-
schap van CABRERA niet ver-
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ïiezenj dien hl) als een door 
zijne verbindtenissen en rijk* 
dómmen gewigtig man be
schouwde. Hij benoemde 
hem tot Hoogstdeszelfs afge
zant aan het Fransche hof; 

, maar de trotschheid van den 
ouden staatsdienaar stelde 
zich niet met een gezant
schap te vreden, hetwelk 
hij als eene ballingschap be-

' schouwde; hij wilde te Ma
drid blijven, en er de rol 
spelen, welke hij meende 
aan zijnen rang te betamen. 
Hij begaf zich naar Lissa
bon en doet Portr/gal in de 
zamenspanning deelen, wel
ke de Verè'énigde provin~ 
ciè'n, Engeland en Duitsck-
land, tegen Frankrijk ge
smeed hadden. Hij zond 
aan den Paus eenen bqeJf, 
in welken hij verzekerde; 
tlat het testament van KA* 
REL II. ondergeschoven was, 
én dat er een bestond, ten 
voördeele van den Aartsher
tog. Eerie zoodanige handel
wijze verontwaardigde het hof 
van Madrid, dat den AnvU 
rante (dus werd CABBÉRA 
genoemd) in beeldtenis deed 
onthoofden, en al zijne goe
deren verbeurd verklaren. 
CABREBA troostte zich over 
deze straffen, door ontwer
pen te smeden tegen den 
koning en het hof van/Sp#ra-
J*e, en door uit al zijn ver
mogen te werken, om. den 
Aartshertog, wiens regten 
hij beweerde, dat men ver
raden ̂ had ,op den troon te 
verheffen, ïjürj xmMs dett 

Verbondenen legerscharen 
aan zich eerst in AndalusiS 
een uitgestrekt en vruchtbaar 
land te begeven, dat dë on
derwerping der beide Kds-
tiliën na zich moest slepen: 
maar- zijn raad werd in den 
wind geslagen, en nieti bleef 
er hardnekkig bij volharden » 
onl eerst den oorlog in Ka* 
taloniè' èn Afragoti te voe*-
ren. De uitkomst regtvaar* 
digde de voorzegging vati 
den Amirantex al de pogin
gen der zamenverbondene 
vorsten waren vruchteloos. 
De als balling omzwerven
de staatsdienaar, verontwaar
digd, zijne raadgevingen al
dus veracht te zien, en vér-
drietelijk van in zijne ont
werpen niet te hebben kun
nen slagen , stierf vahhart-
zeer te Lissabon, den 23 
Junij 1705. Met een innef 
menduiterlijk, moed en èëne 
bekwame staatkunde paren
de, zou deze prins alleen in 
Slaat zijn geweest, dehaarts* 
hertog op den troon te bren
gen , indien de misslagen zij* 
her ambtgenooteri hem tiïëè in 
alles hadden tegengewerkt* 

CABRÖÉ , of CABREUIÉ 
(BARTHOLOMEUS),' eën heel
meester te Gaillac, in het 
Fransche Dep.t Tarn gebo* 
ren, oefende zijne kunst in 
de zestiende^ eeuw uit» Na 
zijne studiën te iïlontpettier 
volbragt te hebben, werd hij 
heelmeester, aan het zie
kenhuis van den heiligen 
ANDREAS? in zijne gebobr-
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testad, en werd uit hoofde 
van zijne talenten naar Mont-
pellier beroepen, alwaar de 
jHoogleeraars der faculteit 
hem, in 1570, me t het on-

, dervvijs der ontleedkunde 
belastten. HENDRIK IV. be
vestigde hem in 1595 in dien 
post. Men heeft van CABROÏ. 
een Ontleedkundig Alphabet 
gedrukt te Tour non, in 1594, 
jn 4«t0 j te Geneve in 1602 
en 1624, in 4.«>, te Mont-
pellier, in 1603, in ê.*°, te 
JLyon, 1614enl624, in 4.» 
Dit werk is in het Latijn 
vertaald, onder den titel van 
Alphabeton ancstomicum, id 
est-9 anatomes elenchus ac-
euratissimus omnes fiumani 
corporis f artes ea quaseca-
ri solent methodo delinsans; 
accessere osteologia, obser-
watienësque medieis ac cM-
rnrgis perutiles, Geneve^ 
1604, in 4 > , Monïpellier, 
1606 in 4.to Nog bestaat er 
eene andere uitgave van in 
Holland, in 1648, infol.door 
PLEMBIUS, met platen, uit VE» 
SALE, DE PAUW enz. ontleend, 
in het licht gegeven. Ditzeer 
belangrijke en zeer nuttige 
werk, heeft het voorregt 
van in een kort overzigt te 
kunnen worden daargesteld, 
eene eigenschap, die beter 
in .staat i s , om van de voor
werpen , eene duidelijke be
paalde en juiste kennis te 
erlangen. Onder de voort
brengselen van CABROI< , moet 
men vooral eenige waarne
mingen opmerken» die ach-
tei- het reeds aangevoerde 

werk voorkomen, en op ee
nige physiologische, heel-
en praktisch-geneeskundige 
onderwerpen betrekking heb
ben; men vindt dezelve in 
het Collegium anatomicum 
clarissim. trium virorum JA-
coswr, SEVMMNX , CABBQ» 
Lil, Hanover, 1654, in 4.<*> 
Frankfort, 1668, in 4.w 
CABROL bezat wezenlijke ta
lenten , en verdient eene 
plaats, onder de beroemde 
heelmeesters, welke Frank' 
ry'k heeft opgeleverd. 

CACA, de zuster van CA-
CÜS, ontdekte aan HERCU
LES, den diefstal vari haren 
broeder, om welke reden 
de Romeinen haar Goddelij
ke ëer bewezen. 

CACAUXT (FRANCISCUS"), 
commandant van het legioen 
vaneer, senateur, enz. werd1 

te Nantes in 1742 geboren. 
Men doopte hem onder den 
naam van FRANCISCA CACAULT, 
en deze vergissing > kon 
eenige jar,en daarna niet dan 
met vele moeite hersteld wor
den. Na in zijne geboorte
stad zeer goede studiën vol-
bragt te hebben , kwamFRAN-
Ciscus te Parijs : zijne vor-_ 
deringen in de wiskunde wa
lden zoo snel en zoo verba-" 
zend, dat men hem, toen 
hij naauwelijks den ouder
dom van 22 jaren bereikt 
had, tot hoogleeraar dier we
tenschap aan de militaire 
school benoemde., Ten ge
volge van een tweegevecht, 



waarin hij zijne tegenpartij 
zwaar gewond had, -verpligt 
om dien post te verlaten, 
wijdde 'hij zich zoo geheel 
en al aan , de studie tos, dat 
hij er zijne gezondheid door 
ondermijnde. Te zijner,her
stelling raadden hem de ge-
neesheeren aan, eene -ïsöge 
reis te voet te doen; CA-
CAULT maakte van dit voor-
Schrift gebruik, en vertrok 
naar Italië. IE 1775 te Pa* 
rijs 'teruggekeerd j verkreeg 
hij den post van secretaris 
van den Heer B'A.UJSETERRE , 
Bevelhebber der staten van 
Bretagne, volgde denzelven 
ïn zijne' zendingen nmrlta-
lië , en werd'in 1785,-tot 
gezantschaps - secretaris te 
Mapels, bij den Heer DE 
TAIAESRANB benoemd. 'Na 
het vertrek van den afgezant, 
werd: CAÖAUI/T zaakgelastig
de bij hetzelfde hof. Te Pa-
rif s teruggekeerd , ontving hij 
eene 'zending hij den heili
gen Stoel. Met tot Rome 
kunnende doordringen, wijl 
de wegen door de verbondene 
legerscharen-belemmerd wa
ren , begaf hij aich naar Mo» 
rence, alwaar het hem ge
lukte , den groot-hertog, van 
Toskanen van het bondge
nootschap aftetrekken, en op 
deze wijze in dat tijdstip, 
het eerst de diplomatische 
betrekkingen van Frankrijk 
weder- aan te knoopen. Met 
gouvernement zijne diensten 
erkennende, benoemde hem 
'kort daarna tot algemeen 
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zaakgelastigde in Italië', mi
nister te Genua, en verkoos 
hem om het verdrag van To-
leiït'mo te onderteekenen. 
In 1707 werd hij in hoeda
nigheid van gevolmagtigde 
naar Rome gezonden, van' 
daar naar Florence e®, ver
volgens teruggeroepen als te 
zeer de vriend der koningen 
zijnde. In' 1798, 'benoemde-: 
het Departement der Nede.r-
Zioire , hem tot afgevaardig
de bij den raad" der vijf hon
derden. In\ 1801 werd hij-
verkozen , om • lid van het-
wetgevend Iigchaam te zijn» 
en als gevolinagtigd minister 
naar Rome gezonden; om hét 
concordaat te onderhandelen. 
In 1803 door den Kardinaal 
FËSCH vervangen, keerde hij 
naar Parijs terug s werd tot 
Candidaat in 'den behoeden-
den ' Senaat benoemd, waar
toe - hij in ,180e beroepen 
werd, dan niet lang had hij 
genot van die eer; hij- over
leed te Glisson, den 10 0c-
tohér 1805» Behalve door 
zijne diplomatische talenten,' 

. ïs CACAÜLT nog beroemd dooi
de verscheidenheid • zijner 
kundigheden* ' Hij • maakte 
Van zijn' verblijf'te Rome ge
bruik, om de kunsten aan» 
tekweeken, en: verzamelde-' 
eene menigte zeer kostbare 
schilderijen, welke zijn broe
der , dié een schilder was 5 
te Clisson, op de bevallig-
ste wijze geplaatst had. Be 
Stad Manies heeft zijne ge-
heele galerij gekocht, waar-
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ondermen eene schilderij va» 
ingelegd of mozaïsch werk 
opmerkt van zeer vele waar
de , COLISEUS voorstellende, 
die hij van den Paus ten ge
schenke ontving. Men heeft 
van hem 1.° Lierdichten van 
BAMLER, uit het Hoog-j 
duitsch vertaald, Berlijn, 
1777, in 12.vo _ 2.° Too-
neelkunde, of Beoordeelende 
waarnemingen op verschei
dene tooneelstukken, uit. het 
Hoogdnitsch vertaald van 
LESSING-, door een' Fransch* 
man, en in het licht gege
ven door M.B. ( / . A. JVN-
CKER), Parijs, 1785, 2dl." 
in 12.vo 

CACCIA (JOANNES AUGUS-
TINÜS), in 1540 te JYovqre, 
in Piémont geboren, sloeg 
4e loopbaan der wapenen in. 
3)e afleidingen des oorlogs 
ïjeletten hem niet, zich aan 
de dichtkunde toetèwijden, 
welke hij, voor zijnen tijd, 
met het beste gevolg beoe
fende. Men vindt in zijne 
zaraenstellingen, eenègroote 
naauwkeurigheid van stijl,_ 
sierlijkheid en Verhevenheid. 
Hij onderscheidde zich in 
tw&B zeer verschillende on
derwerpen , in Hekeldichten, 
in esnen boertigen stijl, 
fiacevole7 en in geestelijke 
of gewijde gedichten. In 
zijnen ouderdom vervaardig
de hij twee boekdeelen met 
gedichten,, het eene aan de 
koningin; v a n Frankrijk, 
MARIA^ DE MEDICUS s door 
wie. hij op eens wis 9 wel" •, 

ke hij door Frankrijk ha4 
ondernomen, zeer wel ont- i 
haald was, en het andere 
aan den Kardinaal €JRANVEI> 
LE opgedragen. Het juiste? 
tijdstip van den dood van 
CACCIA is Onbekend, men 
vooronderstelt echter, dat 
dezelve in 1607 of 160S 
heeft plaats gehad. Met den 
rang van Chef der ,Lanciers 
had hij in den ouderdom 
van 55 jaren den. dienst ver
laten. 

CACCIA (FERBINANB) , den 
31 December 1689 te Ber-
gamo , uit eene adellijke fa
milie dier stad geboren, 
volbragt zeer goede studiën 
werd vooral zeer ervaren in 
de Latijnsche taal, en be
sloot de gebrekkige leer
wijzen, de gewrochten Van; 
domheid en jpedantisinus, 
te verbeteren», ten einde de 
beoefening dezer voor de 
jeugd onvermijdelijke taal, 
tegen welke men, door -de, 
dorheid en verwarring harer 
grondregels, zoo zeer was, 
ingenomen, gemakkelij kef 
te maken. Met den geleer
den MüRATORl voerde hij o-
ver het bestaan, het tijd-
slip en verscheidene omstan
digheden uit het leven vanv 
eenen zekeren'Mozss X>EÏ« 
BROLO, eenen beruchten pen-
nénstrijd; maar 'ontwaard 
hebbende, dat hij zelf in de 
dwaling verkeerde, haastte 
hij zich om in een klein 
geschrift, dat hij in 1764 
in het Hcjtf gaf jsijn geyoe-
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len te herroeneii. CACCIA 
Was ook zeer bedreven in 
de bouwkunde zoo aïs zulks 
verschillende , gedenkteeke-
nen, waarmede bij zijn land 
verfraaid heeft, kunnen ge
tuigen. Men heeft van hem 
l . ' D ê cögnitionibus, Ber
gamo, 1719, in 4.» — 2.° 
Metodo di grammatica as-
sai breve e Juciïe per im± 
parare conprestezza e fon-
damento la lingtm iatina, 
Bergamo, 1726. — 3.° To-
tius UngïMZ latinés sciendi 
sumnla. Bergamo , 1728.— 
4.° Lo stato presente della 
lingua Iatina, Bergamo, 
1762. — 5.° Oriografia e 
prosodia , Bergamo, 1764. 
6.° Antica regola dette sil-
lahe hmghe e Irevi, Ber
gamo, 1764. — 7-° Vocaho* 
lario senza sinonitni <, Ber
gamo, 1776, —. 8>°Elemen~ 
ti e regölè Jbndamentali 
delta lingua Iatina, Floren
c e , 1777. — '9.°- Ciitadi-
%ahZa di Bêrgama,' Berga
mo, 1766. •*- 10-° Vita di 
san GXUOLAMO MIMI, E O -
mej 1768. — W* Trattato 
legule, Bergamo, 1772. Nog 
heeft men van CACCIA ver. 
scheiden© andere werken in 
handschrift, zoo als eêne 
Geschiedenis der geneesltee-. 
ren van de 'stad Bergamo j 
eene VerJiandeUng ober de 
houinhunde, en ©ene Ver
handeling over de Vesting" 
werken. Deze geleerde is 
den 10 Januari} 1778 over
leden, betreurd door al jsii- . . .: ,:JB 
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né medeburgers, wier toe;T 
genegenheid hij door de goed
heid van zijn karakter had 
gewonnen, even gelijk hij 
door zijne talenten en uit
gebreide kundigheden, hun
ne hoogachting had verwor
ven. 

.CAÖGIANIGA (FR ANCI&CÜS) , 
een schilder in 1700 te ffli-
lane geboren. Hij was een 
leerling van FRANCEscitïrar, 

j dip zelf lessen van CIGNANI 
had ontvangen.-Hij etste mét 
sterk water twee ondervVer-
pen, welke hem door dett 
koning van Sardinië waren, 
opgegeven. Te Ancona on
dernam hij zijne beide schil
derijen van de Instelling van 
het allerheiligste altaarge
heim en van het Huwelijk 
der heilige Maagd. Men, 
vindt nog andere zijner Voort
brengselen in het paleig.Ga* 
votti, te Home, en in het 
paleis en de villa Borghese. 
Hét ontbrak dezen kunste
naar aan eene zekere stout
heid , maar zijne werken on
derscheiden zich door eeïi 
vrolijk, vleijend'en los ko
loriet, dat dadelijk de aan* 
dacht trekt.' CACCIANKA overv
loed in 1781. Men kan uit
voeriger bijzonderheden over 
zijne levensgeschiedenis vin-
de», in de Memorie delh 
helle arti, 2.e dl. Mz- 135. 

^ CACHET ( CHRISTÓFFEÏ. ) \ 
f 'den 26 November 1572, te 
I NmfcMteaif in hoihan%r 
2 
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gen geboren, voïbragt zijne 
studiën te Ponta Mousson, 
en reisde door Italië j om er 
de oudheden, te beoefenen, 
hij hieïd zich t© Padiia op, 
alwaar bij eenigen tijd, on
der bekwame hoogleeraars 
dier Universiteit werkzaam 
-was ; van Padtm begaf hij 
^ich naar Zwitserland^ be
oefende të ZuricFi de regts-
geleerdheid, „en, liet deze 
studie weldra varen , ' . om 
zich. geheel: en al -aan de 
.geneeskunde., toe te wijden. 
Na zich te Toni en i&Nan~ 
cy in-zijn beroep te-hebben 
onderscheiden , werd hij tot 
gewoon geneesheer en raads
heer van den hertog van 
hoïharingen benoemd. In 
jzigne werken speelt hij al te 
Zeer den .geleerde, doet dik
wijls de redenering de plaats 
.der aanmerking vervangen; 
maar" men-;heeft het hém.'.te 
danken dat de geneeskundi
gen tot de beoefening van 
•MIPPOCRATES en de Grieken 
aijn teruggekeerd, en dat 
hij de alchimisten en kwak
zalvers, die te zijnen tijde» 
de'maatschappij besmetten,' 
openlijk in verachting heeft 
gebragt. Men heeft van hem •: 
I«° Controversia theorie 
practica in primam apho-
rismorum HYPPOCRATIS 
sectionem, Toul, 1612, in 
J2.mo _ 2-° Pandora ÊAü-
CM1V& fnrens mèdicis armis 

'pppugnata, Toul, 1614;," 'in 
l'2.mo Dit is een© vertaling 
eener.' Fi'snache redevoering 
van JOANNKS MOUSSIN. rr. 

C - ' • 

3-° Apologia in herrnetici 
cujusdam anonymi scrip-
turn de curatione calculi? 
Toul, 1617, in ia.™*-. ^ | 

jj 4-° Veilig en zeker behoed- ' 
middel tegen de hinderzieh- ' 
te en de mazelen., in drie 
boeken Verdeeld, To-ul ,161?» 
JYancy, 1623., in ; 8.™— 
5.° Mxercitatipnès eques* 
tres in epigramwtatw U- > 
bros sex districta, • Nancy, 
1622» in 8.vo Bese punt
dichten worden niet zeer op. 
prijs gesteld. CACHET, over
leed te N.ancy, den 30 Sep
tember 1624. — Sjjn-bröe- : 
der PA.UI.US CACHET , een.' 
Benediktjjner der Congrega
tie van den heiligen VAN» 
NES», en den 17 September ' 
1652 . overleden , heeft eene 
Verhandeling over den staat 
en de hoeddnigkeidder abdij 
van den AeMigen MlcHAëL 
m het licht -gegeven. 

CACHET' (JOAKWES NICO-
IIAAS) , uit dezelfde 'familie 
als de; beide" voorgaanden, 
ging , onder, de maatschappij 
der lesuiten. 2ijne.,?eeK: 

zwakkegezondheidstond he'fll 
niet toe, den leerstoel eenet 
hoogere klasse tebekleeden» 
zoodat men hem. met de zorg 
der lagere klassen belastte. 
Werkzamer dan zijne krach
ten .gedoogden, overleed hij 
te Poni'h-Moussofi, den 22 

.-December 1633, ia den ou
derdom van '36 jaren. Men. 
heeft van hem :; 1.° Levens* 
geschiedenis van -den heili
gen -IstPomSi Pont-d,", 

http://Pa.ui.us
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ffloM'gon, ia lS.mo .—'%° 
Leven van JOANNES BJSRCH-
MMS, een Jesuit, uit het 
Italiaansèh vertaald, door 
Pater VIRGIMUS CEPARI, Pa-
rtjs, 1630, in S.vo _ 3.° 
Gteestelijke onderhandelin
gen :, uit het Spaansch ver
taald, door Pater NICÖLAAS. 
ARNAYA , Parijs, 1630, ;in 
'4.to — 4,0 Beknopte levens
geschiedenis van den heili-
ff.en FMANCÏSCVS VAN BOR-
GIA ., Pont-d,-Monsson, in 
J2.mo— 5°. Leven vanden 
heiligen JOZEF , regulier 
kanonik der orde van Pre-
ynonstrateit, ibid, 1632, in 
jg.mo — %.° De afschuw van 
de zonde, ibid, 1634, in 
4. t0 en Bouanen, 1681, in 
12.'n0 Pater ABRAP, mede 
een Jesuit, heeft in zijne 
Geschiedenis der . universi- _ 
teit van Pont-è-Mousson., 
Pater CACHET grootelijks. ge-' 
prezen.v. 

CACÜS, zoon van VUMCA-
KUS , ontroofde aan HERKULES 
een gedeelte zijner kudden, 
dat hij, om niet ontdekt te 
worden, achterwaarts in zijn 
hol sleepte. Be woedende 
held •, liep naar de Spelonk 
van dien roover, en wurgde 
hem. De inwoners der na-
-Tburige plaatsen, van de ge
weldenarijen van CACUS be
vrijd , rigtten , t&r eere van 
hunnen bevrijder, ©enen tem- -
pel op. De beschrijving der 
gevangenneming van CACUS 
door HERKuidsg., inhetachtr 

.B 

Ete boek van den JEmis, is 
eene der schoone plaatsen 
van yiRGiMüs.. •/ • ' 

CABAHALSO (don JOZEF) , 
een Spaanseh kolonel, te 
Segovia in 1742 geboren , 
ging zeer jong onder dienst, 
en beoefende te midden van 
het legerveld met roem de 
letteren. Zijn treurspel J-
HENE, dat in 1771 in het 
licht verscheen, begon zij
nen roem, die vervolgens 
bevestigd werd door zgn werk 
Los .eraditos è la'. 'violeta , 
waarin hij die oppervlakkige 
geleerden, en<valsche letter
kundigen , welke den smaak 
der natie bederven, in een 
belagcheïijk licht stelt. Hij 

; schreef zijne Cartas mar-
ruecas of Brieven van eenen 

'• Moor uit Marokko., om ze
kere gebruiken van zijn land te 
hekelen , welke hij niet goed
keurde. • Heimelijk met eene 
tooneelspeelster gehuwd, die 
hem minder zijne toegene» 
genheid onwaardig had ge= 
schenen, dan die vrouwen 
zulks gewoonlijk zijn , ver
loor hij dezelve weldra, en 
vervaardigde om zijne droef
heid bekoorlijk te 'maken, 
zijne Noche's tristes* In 
navolging van Toros, ging 
hij eiken nacht op het gi«É 
zijner eehtgenoote, voedsel 
voor zijne aangnimf en voor 
zijne droefgeestigheid zoe
ken, ïn 1782 werd hij door 
het losbarsten eener bom, 
hy het beleg van Gibraltar,-. 

3 . • . . . ; • • - . 
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gedood. 

CADALOUS CABAMJS of CA-
DCELIUS s Bisschop van Par-
tticr, hield eene bijzit, en, 
verkocht de geestelijke amb
ten. ' Door de factie van HEN-
30RXK I V . , werd hij ia 1081, 
tegen AXJEXANISEE I I . tot Paus 
Verkoren, en nam den naam 
aan van HOKORÏUS I I . Daar 
hij zijne verheffing door de 
wapenen had willen handha
ven, doch daarin niet had 
kunnen slagen, 200 werd hij 
IE 1062,door aFde Bisschop
pen van DuitseManê en I -
talië veroordeeld, en door 
het Concilie van Mantua in 
1064 afgezet. 

:<k©A MoSTO (AkOYSIüS 
BA) , een 'beroemde Italiaan-. 
sche zeevaarder, in 1432. 
te Venetië geboren, maakte 
zich bekend bij den infant 
dom HENBRIIC van Portugal.. 
Die prins , even als zijn 
vader, -koning JOANNES , door 
de» ontdekkingsgeest be--
zield, wilde CADA MOSTO, 
aan zich verbinden. Hij 
zond- hem den Consul der Ve-
netiaansche'. republiek PA-
TOICIUS CONTI'genoemd, om 
hem met den ' voordeeligen: 
handel- van het eiland 'Ma-. 
dera, in -143Ó veroverd, be
kend te maken. : CADA MOS-'. 
wo door de hoop op winst 
aangemoedigd, trad niet dom' 
HpSDRtK ju onderhandeling, 
me hem een karveel deed' 
iiiföQsten,,' waarvan ^INCEN-
nm DUSB,'gehooïtig van 

Lagos, de aanvoerder was. 
Dezelve ging den 22; Maart 
1455 onder zeil , en na te 
Madera geankerd te hebben' 
erkenden zij de. Kanarische 
eilanden de Witte Këap de: 
Senegal, de Groene Kaap, 
en de mond der rivier &am-
hra. Op eene tweede „reis, 
welke hij in het volgende jaar, -
Biet eenera Genuees AWTONÏ-
ETTQ Aso genaamd, ondernam, 
zetten zij hunne ontdekkin
gen voort tot aan de Jivier 
Sint Bominico,, aan welke 
zij dien naam gaven, en 
van waar zij naar Poriwgat 
terugkeerden. Hij vertoef-. 
de langen tijd te Lagos, door 
zijne beleefdheden, de koop
lieden en zeevaarders uit
lokkende. In 1464 in zijn 
vaderland teruggekeerd, gaf 
hij-hét Verhaal zijner reizen 
in" het' liebi, dit .verhaal, 
hê _ .'oudste van d ie , der, 
nieuwere zeereizen., kan tot 
een wezenlijk voorbeeld, die
nen; 'hetzelve gou- èr'niets ' 
bij ' verliezen , wanneer hét 
bij dat der bekwaamste .zee
vaarders van onzen tijd werd 
vergeleken; er heerscht ee
ne bewonderenswaardige or
de in hetzelve; de bijzon
derheden van hetzelve zijn 
uitlokkende; de beschrij
vingen duidelijk en naauw-
keurig s' men erkent alom 
den verlichten waarnemer. 
-Onder de zaken, welke hij 
heeft hooren zeggen, ko
men er wel is waar voor, 
die men bezwaarlijk kan ffe" 
loeven,,'maar bij heeft ten 
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minste de goede trouw zulks 
zelf te bekennen. De rei
zen van CADA MOSTO zijn 
onder dezen titel in het licht 
verschenen. Prima naviga-
mione per l'Oceano alle ter-
re de'nsgri della Bassa E-
thiopiadiLviai CAJÜA MOS-
TÖ , Vicenza, in 4.*°. De
ze reizen zijn in het Latijn 
vertaald in 'het Nom& orbis 
van GRINEUS , waarin men 
door eene zonderlinge mis
vatting CADA MOSTO in 1504 
in plaats van in 1454 uit 
Venetië doet vertrekken. 

CADENET , een proveneale 
troubadour der dertiende 
eeuw, werd op het kasteel 
van' Cadenet, aan de JBuran-
ce, in het,Graafschap\For-
calquier geboren. Het va
derlijke kasteel door burger
oorlogen verwoest zijnde, 
dwaalde CADENET y-arm en 
onbekend, langen tijd , te 
voet rond, totdatRA-ÏMÜNDITS 
broeder van den Bisschop van 
ftizza, hem uitrustte eu in 
crediet bragt. De trouba
dour werd verliefd, óp eene 
jonge nieuwelinge van een 
klooster te Aio;, maar daar 
het hem niet kon gelukken 
gehoor bij dezelve te erlan
gen , zoo ging hij te Saint* 
Gilles tempelier worden, en, 
werd in Palestina, tegen de 
SarraCenèn vechtende, in 1280 
gedood. -Men heeft van hem 
eene Verhandeling tegen de 
Galiudours in 24 gezangen, 
waarin hjj den w$n en de 

liefde viert, en aan de vrij-
h eer en hunne strooperijen 
verwijt, die al te algemeen 
waren geworden. » Eertijds, 
zegt hij , onderscheidden de 
kleederpracht, de geschen
ken , de beleefde ontvang
sten, en andere dergelijke 
hoedanigheden, dé minnaars |_ 
thans onderscheidt men zich. 
enkel, door de ossen en de 
ossendrijvers te plunderen, 
en nog schijnt het niet, dat 
men daarom beter gekleed 
is ." Men vindt in de ko
ninklijke Bibliotheek van; 
JFrunkrijk, negen opstellen 
van CADENET. 

CADENET (ANTOINETTE) , ee
ne dame uit Lambesc, maak-
zich in de dertiende eeuw 
beroemd door hare liederen, 
en door hare betrekkingen 
met de voornaamste Trouba» 
dours van haren "tijd. 

CADET BE GASSICOURT (Lo-
BEWIJK CLAÜDIÜS), een art-
senijbereider, den 24 Julij 
Ï73Ï , te Parijs geboren, 
was de zoon van een geacht 
heelmeester, die twee wer
ken over de scheurbuik heeft 
in het licht gegeven, en" de 
neef van VALLOT , genees
heer van LODEWIJK XIV. I» 
den ouderdom van 22 jaren 
werd hij Apotheker -Majoor 
van het gesticht der Inva
liden , en kort daarna eerste ' 
Artsenijbereidcr der Fran-
sche legers in Buitschland 
en in Portugal* Zijne uit-» , 

4 • • ' - •• - . • . . • • 
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gebreide scheikundige ken
nissen» openden hernia!766. 
de deur tot de Fransche a-
Jcademie. Hij spoorde de 
vervalschingen n a , welke 
aan de wijnen, de azijnen 
en den tabak waren toege-
tragt; het gelukte hem de
zelve te ontdekken en er in 

«ie. voorzien. Deze werkzaam» 
heden bragten voor hem de 
benoeming te weeg van ko
ninklijk. Commissaris voor 
de scheikunde, bij de fabriek 
van Sèvr'es. Sijne weldadig
heid maakte hem genaakbaar 
voor al debehoeftigen. Een 
proces tegen eenen kwakzal
ver gewonnen hebbende, van 
svien hij bewezen had, dat 
«lesaelfs zamens.tellingen ge» 
vaarlijk Waren , droeg- hij , 
om zijne partij niet tot den 
jbedelsak. te brengen, dekos-
Jen van hetzelve. Hij ver
spreidde veel luister over 
het beroep van kruidmenger, 
dat hij op het einde zijner 
dagen met veel ijver waar-; 
naiMj zijne apotheek werd 
als de eerste van Frankrijk 
beschouwd..; Deze scheikun
dige heeft ..een, groot aantal 
•_werken; geschreven en voor
al Werfaandeliwgen, waarvan 
er drie en twintig -in het 
Journal de phystque en an
dere geleerde Verzamelingen 
'Voorkomen.' BJbg'.heeft.men 
.van-hem: l.° Antèlyse des 
•Mu«i- minerale® de Pagsy' 
,(Ontleding der minerale wa
teren van Pas'sy), 1735 , 

ii&.g.vo _ 2a° Réponse a 
fhsieurs ohservations de 

MËAUMÉ mr F ether vilrio-
Hgue (Antwoord- op onder' 
seheidene aanmerkingen van 
BEAVMÊ over de koperroo-
dige ether), 1775, in 4.t» 
— 3«° Mxpèriences sur Ie 
diameni (Proefnemingen op 
den diamant). In de Ency
clopédie heeft hij de arti
kels Mile (gal) en Borax 
geleverd. CABET BE GAS-'' ., 
SICOURT , is aan het snijden 
van den steen, den-17 -Oc-
tober 1799 overleden» Men 
kan bijzonderheden over aija 
leven ên zijne werken vin
den , in de Notice sur la 
me et les ouvrages. de j&. 
C. CADET , (Aanteehenin-
gen over het leven en de 
werken van L. C^VADMT)^ 
Parijs , 1800, in .8.™ dóór 
E. SAtvERTE, en in een der
gelijk werk van BOÜLLAV, 

; CADET BE GASSICOUBT (KA-
REI. LODEWIJK) , zoon van s 

den voorgaande, te Parijs 
in 1769 geboren was eerst 
advokaat, doch liet na het 
overlijden van zijnen vader, 
dit beroep varen, omdat van 
artsenijmenger te omhelzen; 
met even v&&! roem beoe
fende hij de wetenschappen, 
de "'letterkunde, de. wijsbe--
geerte, en speelde .eene eer
volle rol in de;Fransche. om
wenteling. Als lid van. een 
groot aantal geleerde en let» 
terkandige akademiën en 
maatschappijen. heeft men 
hem de oprigtmg van den 
gezondheidsraad voor de stad; 
Parijs- :ie danken, en hij 
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heeft veel toegebragt tot de 
stichting van het lyceum, 
thans koninklijk Atheneum. 
Hij heeft een groot aantal 
verschillende werken in.het 
licht gegeven, de voornaam
ste zijn: !•<> Het graf vaji 
J.MOÈÜS MoLAjt, of Gehei
me geschiedenis der tempe
lieren, vrijmetselaars, enz. 
— 2'° Scheikundig Woor* 
denboek, 4 dl.11, in 8.vo-
verschillende uitgaven, der' 
Kuis-apotheek', van zijnen 
vader, in 8.vo — 3.0 Eeis 
door Oostenrijk, Moraviè' 
en Beijeren, in 8.vo CADET 
DE GASSICOUKT is evenzeer 
de uitgever van verscheide
ne staat- en oordeelkundige 
brochures, tooneelstylijes, 
waarvan men. de lijst kan 
zien in de Annuaire nécro-
logiqtie van den Heer MA-
HUII. Be tijdschriften dér 
natuurlijke wetenschappen 
bevatten verscheidene zijner 
Verhandelingen, die bijna 
alle zeer belangrijk zijn. fïij 
overleed te Parijs den 21 
November 1821, twee zonen 
nalatende, waarvan de oud
s te , even als zijn vader, 
een geneesheer èn artsenij-
bereider, • ook de, 'erfgenaam 
.zijner talenten en hoedanig-, 
heden i s ; en de tweede ad-
„vokaat aan het'koninklijke 
Jiof, heeft,, den roem van 
.oenen bekwamen hellenist. 

CADET-DE - VAUX ( ANTO-
mm ALEXÏS ) een landbouw-, 
kundige, Hd" der .koninklij

ke maatschappij 'van lanfl-
bouwkunde, dor koninklijke 
Akademie van geneeskunde, 
van die der natuurlijke zeld-
zaamheden, en corresponde
rend lid van een groot aan
tal geleerde maatschappijen, 
werd te Parijs in J743 ge
boren , en overleed in Junij: 
1828, te Francoiipille, bij 
Blontmorency, werwaarts hij 
zich begeven had. Hij haai 
in deh beginne te Parijs 
eenen Apothekars-winkel•» 
welken hij verkocht, om zich; 
geheel en al aan de beoefe
ning der landbouwkunde toe 
te wijden. Hij was de broe
der van LODEWIJK CLAUDIÜS 
CADET DE GASSICOURT (bo
ven vermeld), en stond in 
betrekking met BUHAMED, 
TILLET en,: PAKMENTIER , in 
wier werkzaamheden hij deel
de. Hij was de eerste be
werker van het, Journal de 
Paris, waarvan hij gezamen
lijk men SUAED en COKAN-, 
C'EZ het privilegie verkreeg. 
Ook gaf hij aanleiding tot 
heilzame verbeteringen, in 
de poiicie van den openba
ren gezondheidsdienst, liet 
het begraven pp. het kerkhof, 
des Knnoeens genaamd, op
houden, en had met PAB-
MENTIEB deel aan de oprig-
ting eener school voor de 
bakkerskunst. Eindelijk ont
wierp hij het plan tot land
bouwkundige vergaderingen, 
en vat-met BROUSSONNET in 
die vereenigingcn voor, waar
van de gevolgen van het 

5 "•-
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grooiste belang voor de land-
bouwkunde waren* De diens
ten» welke hij bewees, en 
van welke de lijst .zijner 
schriften alleen kan getui
gen, deden hem in 1791 en 
1792 tot president van het 
Dept. Seine en Oise verkies 
zen. CADET DE VADX bezat 
mistekende kundigheden in 
het vak van scheikunde. Het 
eerste werk, hetwelk hij in 
het licht gaf, was eene Ver
taling uit hét Latijn (in het 
SVansch) van de Scheikun
dige Instellingen van SPIEI.-
JHANN met aanteekeningen 
verrijkt, 1770, 2 dl" in 8™. 
Hij werkte mede aan Cours 
complet tT agriculture pra-
tique {Volledige verhande
ling der beoefenende larid-
louwhuhde ) , 6 dln in 8™ • 
en was een der voornaamste 
bezorgers dér Sihliothèqne 
ëes propriétaües rurauX 
(Bibliotheek der landeige
naars), m Svo. in ï §03 be
gonnen , en waarin hij het 
grootste gedeelte zijner ver
handelingen heeft geplaatst. 
In hét tijdschrift la Francè 
littéraire door QUÉRARD '2* 
deel, vindt men de volledi
ge lijst zijnes werken. 

CADHOGAN Of CADOGAN(de 
Graaf WafirAHic),' een En
gelsen veldheer, Onder de 
regering der koningin ANNA, 
verbond zich bestendiglijk 
aan den persoon en de for
tuin van den Hertog van 
MARMMROUGH. Tijdens den 
Vlaamschen oorlog zag üV 

Hertog, die gedurende het 
beleg van Menen gekwetst 
was, en op liet punt stond 
van in handen der Franschen 
te vallen, zich eenklaps door 
den Gfcaaf van CADHOGAN red
den •, die hem op zijn paard 
hielp, en zelf gevangen werd 

: genomen, op den oogenblik, 
waarop hij uit de handen 
der vijanden werd bevrijd. 
Door zulk eene trouw ge
troffen , liet MARLBOROOGH 
aan den Hertog van VENDÖ-
ME voorstellen, om zijnen 
bevrijder, tegen een en ge-
Vangene t® zijner keuze uit-
tewisselen; oogenblikkelijk 
werd CADHOGAN op zijn woord 
teruggezonden. De invloed 
van den Hertog aan het hof 
van honden verminderd zijn
de, trok men in 1711, ook 
den • last "van • CADHOGAN, bij 
de staten-genenaal der Ver-
ëenigde Provinciën.in, en, 
even .als of de fortuin er ver
maak in had geschept, om, 
hen gezamenlijk te verhef
fen en te vernederen, zoo 
ontnam men, zoodra de on
genade van den Hertog vol' 
komen was, aan CADHOGAN-> 
den post van onder - bevel
hebber , der stad en des to
rens van honden. Geduren
de hunne ongenade reisden 
zij gezamenlijk door de Ne
derlanden. Bij zijne terug
komst stelde CADHOGAN po
gingen in het werk, om zich 
tot afgevaardigde bij het par
lement te doen benoemen, 
ten einde er de partij der 
wigfa te vormen; het geluk-
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te hem, om zich door het 
MÏekWoodstock te doen ver
kiezen ; maar onder voor
wendsel van gebrek aan ee-
nige formaliteit, werd zijne 
benoeming als nietig ver
klaard. Nadat GEORGE I . , 
den troon beklommen had, 
verscheen MARLBOROUGH we
der op het tooneel, CABHO-
GAN volgde hem, werd tot 
kolonel van een der regi
menten van de garde be
noemd, en vervolgens als 
gevolmagtigd minister, naar 
Holland gezonden; vandaar 
begaf hij zich met denzelf
den titel naar de Conferen-
tiën van Antwerpen; zond 
in 1715 eene memorie aan 
de staten-generaal, ten ein
de dezelve te bewegen' om 
zich' tegen den doortogfc vaa 
den gewaanden .JA'COBUS III . 
te verzetten, die eeneJan--
ding in Schotland wilde gaan; 
doen, Hy kwam in het vol
gende jaar aan het hoofd van 
zes duizend man Hollandsche 
hulptroepen te Londen, env 

werd bij-het parlement be
schuldigd , eene som van 
30,000 ponden sterlings te
ruggehouden te hebben. De 
beschuldiging werd verwor
pen, en in 1717 keerde CAD-
BOGAN naar Bolland terug, 
alwaar hij op eene zeer be
kwame wijze tusschen die 
Mogendheid, Frankrijk en 
Engeland een verbond tot 
stand bragt. In 1718 hield 
hij in den naam van den ko
ning zijnen meester, eene 
redevoering voor deaïgemec-

Dy , ,27...' 

ne staten der Verè'enigde 
Provinciën > in 1722 werd 
hij , in plaats van zijnen 
vriend den Hertog van MARÏ»-' 
BOROUGH , tot groot-meester 
der Artillerie, en kolonel 
van het l e Regiment der 
Garden benoemd, en over-> 
leed te honden den 26 Julij 
1726 , eene aanmerkelijke 
fortuin en twee dochters na
latende, waarvan de oudste 
met den Hertog van RICHE-
MOND gehuwd was. 

CADMUS , koning van The* 
ie, kwam ter zee van de 
Phenicisclie kusten, maakte 
zich van het land meester, 
later onder den naam van 

' Beotiê' bekend, en bouwde 
: er destadWeêe. Men zegt, 
dat hij de . Grieken met het 
gebruik van liet Alphabefc 
bekend maakte. De dichters 

; hebben de geschiedenis van 
GADBIUS met fabelen door-
mengd, die zelve welligfc 
niet meer dan eene fabel i s . 
Hij ging, volgens hen, met 

: de hulp van MINERVA eenen 
' draak bestrijden, die zijne 
makkers verslonden had. De 
held doodde het gedrogt, eft 
zaaide, de tanden van het
zelve, waaruit eensklaps ge-? 
wapende mannen voortkwa
men, die zich haastten, om 
elkander te vermoorden. E i 
bleven er slechts vijt over, 
die CADMUS hielpen de stad 
'T&ebè bouwen- Zijne on
derdanen verdreven hem uit 
zijne staten, en noodzaakten 
hem de vlugt naar Jllyriê 
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te nemen. 

. CAIMIUS VAN MTLETE , de 
eerste der Grieken, die de 
geschiedenis in onrijm heeft-
geschreven. Hij bloeide ten 
tij.de vanHALYATTES^koning' 
van Lydië+ 

2ie CADHO-CADOÖAN. 
GAN» '" .' ' 

. CADONICI (JOANNES), te Ve
netië, in 1705 geboren, om
helsde den geestelijken staat, 
beoefende met veel ij vet de 
godgeleerdheid, en werd tot 
Éanonik van Crémotia be» 
aoeraid. Hij bezat eene groo-
|e geleerdheid, maar liet 
zich al te zeer door zonder
linge denkbeelden medeslee-
gen, die tegen eenen god-
gele er de, al tijd een vooroor
deel zijn; men zou hem zelfs. 
kunnen verwijten zich nu en 
dan van de ware regtzinnig-
lieid verwijderd te hebben. 
ïn zijjn werk, hetwelk ten 
titel voert Verdediging van 
den heiligen AvavsTlNVS, 
pp-. de beschuldiging van 
MBllenarismus, beweert hij 
dat ..de. Heiligen van het Ou
de Testament de. aanschou
wende gelukzaligheid heb
ben genoten ; een gevoelen * 
'strijdig met de overleverin
gen en het algemeens geloof 
der kerk, welke altijd ge
leerd heeft, dat de regtvaar* 
digen, welke de komst van 
den . MESSIAS vooraf waren 
gegaan, niet dam met J» C-

. zeïvenia den.-Hemel'waren 

gekomen. De geringe eer
bied, welken hij voor al de 
Kerkvaders (met uitzonde
ring van de H. AUOTSTINÜS ) , 
en, voor den stoel van Rome, 
waarmede hij altijd in te
genspraak is , aan den dag 
legt., moet hem zeer ver
dacht maken. Men heeft van; _ 
hem.: •• 1.° ' eene Verklaring ' 
van' deze, .uitdrukking van 
den BL *AUGÏJSTINÜ,S : » Be 
kerk van J. C.jzal onder de 
wereldsche vorsten in sla
vernij zijn." Pavia, 1784, 
in' 8VÖ_, voorafgegaan door 
eene belangrijke voorrede van 
den uitgever, den Heer; So-, 
IA. In dit werk tracht dé 
schrijver te bewijzen, dat 
indien de,vorsten, ïn gees
telijke zaken aan de kerk 
onderworpen zijn, der gelöo-
vigen op hunne beuet, zulks 
ook in het tijdelijke aan de 
vorsten moeten wezen; hij 
zegt, dat men zelfs voor de 
vorsten snoet bidden, die ver
volgers z$n; alle zaken, 
waaraan niemand zal twijfe
len, doch waaraan CADONICI 
een belang: hecht, dat niet-, 
dan al te seer aantoont, door 
welken geest hij bezield; 
werd., —"2°.. Drie Zamen-' 
spraken in het Xtaïiaansch, 
om de Verdediging van den 
JBf. AiJGVSTims te regtvaar-
digen tegen Pater LÏBERAI-US , 
FASSONI, tot de Christelijke 
broeders behoorende', die de-, 
zélve, had aangerand in eene 
verhandeling oT-er de geluk
zaligheid der Heiligen van 
he£cOude ^Testament» vóór 
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J. C. — 3." Gevoelen van 
den heiligen AvGUsrims 
enz. 1763. In dit werk geeft; 
CADOMCI nieuwe redenen ter 
bekrachtiging van zijn- ge
voelen, en gaf door zijne 
hardnekkigheid aanleiding 
tot het werk van Pater MA-
MACHI , een dominikaner, 
ten titel voerende : .Be ani-
mahus justonmin .simt A-
BRABJÉ ante CBRISTI mor-
tem,, ecopertïbns heatm vi~ 
sionis Bei, lihri duo, Korae 
1766 , 2 dl." in 4.w Deze-
godgeleerde overleed den 27 
Februarij, 178G. 

: CABRY (JOANNES BAPTISTA), 
wiens ware naam was BAR
OK, oud kanonik, theologaal 
der kerk van Laon, was 
de vertrouweling s de vriend 
en de Godgeleerde van den 
Heer, CAYMJS, Bisschop Van . 
Avoserre. . Hij was in 1680 
te Tretz , in, Provence ge
boren," en 'overleed te Ea-
vigny' bij Parijs., den 25 
November 1756. . Men heeft' 
van hem verscheidene schrif
ten tegen de huÜQ, Umgeni-', 
'tus., tegen welke hij zeer 
was ingenomen. Be voor
naamste zijn: 1.° de .drie 
laatste deelen der Geschiede" 
ms dei" zedelijke aanmer~ 
kingen en van de hulle U-
nigenitus, Amsterdam,. 1723 
— 1738, 4 d l v i n 4.«?: het 
eerste is van LOÜAIÏ.. , Een 

.werk, dat enkel door de 
aanhangers der Janseniste 
sekte wordt gelezen., — ,.2.°' 
Geschiedenis der yefoordeë*. 

Ung van den'Weer BÖAXEST 
Bisschop van Senez, 1728, 
in il t 0 : «en werk in dezelf
den geest geschreven.—^3.° 
Godgeleerde en zédekundige 
aanmerkingen op de heide 
geschiedenissen van, Pater 
BsnnirrMJR, 3 dl.n in 12.»"V 
1755 en 1756. 

.GSCILIA' ; (Heiligs), varï 
Konieinschen-oorsprong en 
uit èene adellijke familie 
gesproten, werd in de grond
beginselen van den Cnrïste-' 
lijken godsdienst opgevoed, 
van welken zij de pligten 
met de meeste trouw ver
vulde. In hare jeugd de 
gelofte gedaan hebbende van. 
haar geheele leven maagd te 
blijven, zag. zij. zich', door', 
hare ouders genoodzaakt, om 
in den echt te.' treden..: Men' 
gaf. haar eenen. jongen • Heer, 
•YALEBIANUS genaamd," tot. 
echtgenoot, welken zij voor 
J. C, wist te winnen, door 
hem de afgoderij te doen 
afzweren;.. zij bekeerde ook 

, TIBURTIUS haren schoonbroe-
. der en eenen officier MASI-: 
J\ÏÜS genaamd. Alle drie 
werden zij aangehouden als 
Christenen en ten: dood ver
oordeeld. De heilige Cas-
CIMA behaalde de martelaars-j 
kroon eenige dagen later»1 

De akten "dezer Heilige, 
welke weinig gezag hebben., 
stellen haren dood in 230 
onder AXEXANDEB SEVERÜS. 
Men weet, dat, hoewel"de
ze keizer den Christenen 
gunstig was, zulks echte?./ 
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aiet belette, dat er een groot 
aantal onder zijne regering 
het leven verloren, hetzij 
in volksoproeren, hetzij door 
de bijzondere wreedheid der 
overheden. Anderen stellen 
haren marteldood ónder MAR-
CÜS AÜREMÜS ,.', tusschen de 
jaren 176 en 180*. De har 
tijnsche kerk vereert haar 
sedert, de vijfde' eeuw» De 
toonkunstenaars hebben dezië 
Heilige tot patrones verko
zen , wijl men door hare Ie* 
vensherïgten: weet, dat zij 
bij het zingen van den lof 
des Heeren, dikwerf de in
strumentale muzijk met da 
vokale vereenigde.. Zeker 
is het, dat men de toonkunst 
tot den goddelijken dienst 
kan doen dienen: de Psal
men en Lofzangen, in de 
gewijde boeken verspreid, 
het gebruik der Joden, dat 
der Christenen gedoogen niet, 
om daaraan te twijfelen; Dè 
heilige CHRYSOSTOMUS be-, 
schrijft de goede uitwerkse
len, Welke de ge wij de toon
kunst te weeg brengt, en 
bewijst, dat een stichtelijk 
psalmzingen zeer vermogend 
is j om in de ziel het vuur 
der goddelijke liefde te .ontr 
vonken. De heilige AUGUS-
TINÜS zegt, dat zij in staat 
i s , om godvruchtige aandoe
ningen te verwekken, en, 
het hart door de goddelijke 
liefde te verwarmen. Hij 
verhaalt, dat na zijne be
keering hij in de kerk niet 
Icon hooren zingen» zonder 
tranentè storten,,, maai Mï. 

merkt te gelijkertijd het ge
vaar öp , dat er in gelegen 
i s , om zich al te zeer aan 
het vermaak der welluidend
heid overtegeven, en hij be
kent al zuchtende, dat het 
hem gebeurd was * meer door 
de toonkunst, dan door het-

• gene wat gezongen ,werd, 
getroffen te zijn. Hoé", veel 
te meer zou hij thans zuch
ten, nu de eenvoudige en 
treffende kerkmuzijk, zoo 
dikwerf, tol groote ergermV 
der geloovigen, in eene dar-> 
tele en tooneelachtige mu-
zijk wordt herschapen! Par-
ter DE JBRAMON heeft in 
1668 te Pary's in het Kcht 
gegeven: het beiootiderens* 
waardige graf van de hei
lige CMMLIA. in hare, kerk 
te Rome* 

CiECïMANüs, diaken van 
Kariïtago , werd in 311 , na 

, MENSÜRIÜS , tot bisschop dier; 
stad verheven. De bisschop
pen van Numidiè', niet tot 
deszeïfs zalving beroepen 
zijnde, vereenigde.zich tett 

: getalle van 66 , en gaven 
den stoel van Éarthago aart 

'MLUÜRINUS. Zij- veroordefel-v 
den deszeïfs mededinger zon
der hem te hooren, en zon
der hem van iets anders te 
beschuldigen, dan van door 
Traditors, .dat i s , door de
zulke gezalfd te zijn, welke-'• 
de ;gewijde boeken aan de' 
vervolgers des GhristeHdomS' 
hadden" overgeleverd. 'BONA-
TÜS, bisschop van Cdseno* 
ri&rs vörMef &m standaard 
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der scheuring, en verschei
dene Afrikaansche prelaten, 
volgden hem. Keizer KON-
STANTIIN, liet te Rome eene 
kerkvergadering van negen
tien bisschoppen beleggen, 
ten einde dat geschil té ver
effenen» GaECiLUNüs werd 
in al zijne regten gehand
haafd, en zijn beschuldiger 
DQNATÜS veroordeeld. Eeh 
Concilie van Arle»y eenjaar, 
daarna, in 314 verzameld., 
bevestigde het besluit van 
dat van Rome. G^ECIMANUS 
door de bisschoppen ontsla
gen, en door den keizer on
dersteund, bleef in het he-
zit van het bisdom van Kar-
thago. Hij overleed in 347, 
en zijn dood doofde de scheu
ring niet u i t ; nog geduren
de twee eeuwen werd de 
Afrikaansche kerk er door 
verscheurd. HENDRIK VAN 
"VALOIS en DUPIN hebben de 
geschiedenis der Donatisten 
geschreven, de eene aan het 

• einde van zijnen EÜSEBIUS, 
de andere in zijne nieuwe 
uitgave van OPTATÜS. 

CiECiLurs (Heilige), oot-
Spronkelijkuit./41/W^a, werd 
in het jaar 211, in de duis
ternis des Heidendom s ge
boren. Hij was een werelds
gezinde , in het stuk van 
zedeleer niet zeer angstval
l ig , en bij gevolg weinig 
geschikt, om aaneengescha
kelde redeneringen te be
grijpen, in staat, om hem 
uit de dwaling te trekken, , 
en hem tte waarheid te doen i 

kennen. Hij bezat geest è» 
begaafdheden; maar hij was 
zijn eigen afgod, eii streef-» 
de enkel naar de vermaken, 
en toejuichingen; tot dus
verre was zijne voornaamste 
godsdienst geweesty zich 
zèlven te dienen. Men zag. 
hem bij het gaschilvoeren *' 
nu elke Godheid en Voor* 
zienigheid verwerpen, dan 
deze beide punten weder 
aannemen, en Jcort daarna 
wede? op eene bjjgeloovige' 
wyze-al de Goden verdedi* 
gen toenmaals in de wereld 
aangebeden. Zijne wijsbe
geerte diende niet weinig, 
om zijner trotschheid, ver
metelheid en verwaandheid 
voedsel te verschaffen. On
danks deze hardheid des ka
rakters, werd C,ECII,UJS ech
ter, met dé hulp den gena
de , een beroemde belcéeiiing 
en een ijverige Christen. 
JOezé gelukkige verandering 
had hij te danken* aan de 
opwekkingen en gebeden van 
OCTAVIUS en MINÜTIUS-FE-
Ï.IX , zijne vrienden, die 
vroeger, zoo als hij, afgo
dendienaars , hunne oogen 
voor het licht des Evange? 
lies geopend hadden. De 
zegepraal, welke zij op hem: 
behaalden, was de vrucht 
eener conferentie, welke_ zij 
alle drie gezamenlijk hiel
den. CiECïLïüs, als ondanks, 
zich zei ven, voor de kracht 
der redeneringen en den glans 
des lichts bezwijkende, riep: 
ui t : j> Ik wensch u , ik 
wensch ÏÖ'J selraï geluk, . 
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wij zijn alle drie zegevie
rend ; OCTAVIÜS overwint 
mij, en ik overwin de dwa
ling. Maar: de overwinning 
en de winst zijn -voorname
lijk aan- mij ne' zij de , wijl 
ik- door mijne nederlaag.de 
kroon der waarheid, vind.'' 
MINDTIÏIS heeft ons het kort 
verslag dezer conferentie na
gelaten , in eene zamêüspraak 
aan welke, bij: den' titel gaf 
van Octavws, ter.eere van 
zijnen .'vriend 9' welke dezen 
naam droeg', 'en die" reeds 
dood was, -toen hij dit ge
schrift samenstelde. De kar
dinaal ORSI heeft er in zij
ne kerkelijke Geschiedenis 
I I Dl. 5 È. b k . 455, eene. 
uitmuntend© ' ontleding -"van" 
geleverd.; BABONIUS 'en ver
scheidene andere Geschied
schrijvers twijfelen' er niet; 
aan öf deze Heilige i s Gas-
ctutfs , een= priester, die la
ter den Heiligen CÏPRIANÜS-
bekeerde. POKTIÜS zegt, dat 
C^CIMUS een regtvaardig en 
door -zijnen: ouderdom , eer
biedwaardig, man was,.wel
ke eeuwiglijk in de .gedach
tenis der manschen verdien
de te leven. .' Hij voegt er 
bij , dat'de heilige CÏPRIA
NÜS hem altijd als: zijnen 
vader vereerde, en voor hem 
de levendigste gevoelens van 
eerbied en erkentenis "koes
terde. 

' CüJCiMUSo — 2ie SÏBTEIi-
litJS." . 

Cjgqwus SxATiugj een 

| bóei-terid dichtea;, vrijgelate
ne en tijdgenoot, van EN-
NIÜS. Men vindt e'enige zij
ner fragmentèriin hei Cdr* 
ptis poëtaru», ILonden 1714 
2 dl.n in fol. ,. 

C^ECDIIÜS, dë ' zoon---van 
VutKANUs.' Sijne moeder bij 
de smederij vaja' dien God 

' \ gezeten 1 .zijnde,- 'Werd- door 
eene vonk getroffen, dienaar 

: na Verloop van negen maan-' 
den een kind ter wereld deed' 
brengen,"aan hetwelke' zij, 
wijl het zéér. kleine- -ODgea-
had , den naam van- •C-ssoo--, 
J>ÜS gaf. Tóen deze- zoon 
in- jaren was gevorderd, leef
de hij enkel van diefstal en 

' strnikrooverijen. Hij bó-uw-
;; de de stad; PreUesiel Open-
; bare Spelen- gegeven hebben-.. 
. de , •-spoorde' hij- de burgers, 
.aan om eene stad te gaan 
houwen.' Maar,-- wijl .zij hem 
.niet voor een en' zoon van' 
! VoiiKANUs hielden,hen.daar-. 
toe: niet kunnende bewegen, 
zoo. riep'hij zijnen vader aan' 

; en de. vergadering werd oo--
genblikkelijk met vlammen 
omringd. Dit wonder joeg 

: hun znlk eenen "schrik aan,; 
dat men ham. beloofde", al
les té'"zullen doen, wat hij , 

" zou • hegeeren. - • ' 

- CffiMUS AüREMANUS • (LtT-
CÏUS) , oud geneesheer van 
Biga. in Ntmidië, leefde 
ten tijde van GALENua. Sï|| 
; heeft ;een ;.werk nagelaten, 
"hetwelk ten titel voert: t)f 
celerièus et tardn passioni' 
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bus, dat van Men pas geoor
deeld heeft te Amsterdam in 
1722t in 4.» te herdrukken. 
Bet bevond zich reeds in de 
verzameling /der oude ger 
neesheeren. -.•; 

'.Cjèmos , een Icrijgsman , 
die onder dén naam van Ga> 
NIS een meisje geweest zijn
de, van. NEPTUNUS het voor
legt verkregen had van in 
«enen onkwetsbaren man ver
anderd te worden. 

CAERS (PETRUS JOZEF) , 
werd den 13 April 1801, 
te Geel, in de provincie 
Antwerpen, geboren. Zijne 
neiging trok hem, tot het 
priesterschap, en het Semi
narie van Mejalielen was, het 
gesticht -waar hi j , zich ,tofc 
de deugden en de kundig
heden van zijnen staat vorm
de j hij werd* vervolgens tot 
Hoogleeraar der. Syntaiïis 
bij het aartsbisschoppelijk 
Collegie benoemd, era ging 
voort zich aldaar met, de 
groote schrijvers der oudheid 
bekend te maken. De nieu
we Hoogleeraar predikte door 
sfjn voorbeeld, en terwijl 
hij niet ophield zich zelven 
te heiligen, stichtte hij al 
degene, die hem omringden* 
Weinig moeite kostte het 
hem, om de achting zijner 
ambtgenooten en de liefde 
fijner kweekeïingen te ver
werven. In 1824 werd 
CAERS tot priester gezalfd, 
maar toen in het volgende 
. y i . DEEI,. * . . . 

jaar noodlottige verordenin
gen kweekeïingen verstrooi
den'i wier opvoeding in de 
schaduw der altaren geschied
de , zag hij zich verpligt, om 
van het onderwijs aftezien, 
waartoe hij de meeste nei
ging gevoelde, en werd in 
1827 als Kapellaan naar Meer 
gezonden. Bfaauwelijks was 
hij aldaar in den wijngaard 
des Heeren werkzaanx, of 
eene ziekte maaide hem, den 
2S November 1828, n a v o l 
vertrouwen én met eene he-
melsche godsvrucht de laat
ste troosinwddeJen der Kerk 
ontvangen te hebben, In de 
lente zijns levens weg. Hij 
Het den roem na ;van een' 
•geleerd Priester, eii vooral 
van een' Priester, doordron
gen met den geest van zij
nen heiligen staat, en met 
eene onwrikbare getrouwheid 
aan de goede grondbeginse
len verbonden. Een geluk
kig geheugen, vereenïgd met 
eene ongedwongene voor-
dragtx deed hem als predi
ker den grootsten lof ver
werven. Met eenen buiten» 
gewonen roem had hij de 
Grieksche en JLatijnsche let
terkunde en de wiskunde be
oefend. BOÖÏ eene besten
dige studie, die zelfs zijne 
gezondheid ondermijnde, on
derhield en vermeerderde hij 
4e uitgebreide kundigheden, 
welke hij in de godgeleer
de wetenschappen verkregen 
had. Als bewijs daarvan, 
zou men den eersten rang 
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kunnen aanvoeren, welken 
hg in de algemeene mede-
streving, den 10 September 
1828 te Mechelen gehouden, 
behaalde, alwaar het getal 
der mededingers 230 bedroeg. 
Ook had hij zich. op deHoog-
duitsche taal toegelegd, en 
had het plan gevormd, om 
met een' zijner oude ambt-
gerioóten eene vertaling (in 
het Fransch) te leveren van 
het werk van den geleerden 
doctor A. J . BïMTERiai, over 
de Kerkelijke Oudheden"; 
Waarvan • thans (November 
1830) de twaalf eerste boek-
deelen, onder dezen titel : 
Die , wt'zngMeïisten Dènh-
würitigkeiten der Ckrist~ï£a-
tholischen .Kirche, aus den 
etsten, mittlern undletztèti 
feiten, enz. reeds zijn in 
het licht.vërschenen, In 1827 
gaf CAERS, naamloos onder 
de spreuk van Farce Bepul-
to 9 het volgende stukje in 
het licht: Over het schenden 
der kerkhoven of openbae* 
re begraefpMetsen, ZQO als 
hier over: geschreven, heeft 
den graef u s ROBIANO ÜE 
BORSBMÊK; dit door eenén 
krachtigeia stijl, en trotsche 
denkbeelden ' aanbevelens
waardig© stukje, verraadde 
reeds, dat hij eenmaal niet 
alleeïï dooï zijne deugden;, 
maar ook door zijne schril* 
t en , der Priesterschap tot 
«er zoude hebben verstrekt» 

CJESAP^ (CAÏUS JÜMÜS), te 
Mome in het jaar 100 vóór 
J . C, uit eene m®t h&KOejfr- 'II 

de familie geboren, baande j 
zich door de dubbele begaafd, j 
heid der welsprekendheid en | 
der wapenen den weg tot de I 
eerste waardigheden. Deti- • 
ran SYLLA , die in hem vér- I 
scheidene SÏABIUSSEN zag, • 
wilde hem doen ombrengen; j 
maar door den aandrang zij» 
ner vrienden overwonnen, 
liet hij hem het leven, hun i 
zeggende: Dat degene, wiens 
belangen hun zoo dierlaar 
waren, éénmaal de republiek 
zoude te gronde helpen* — 
Azië was het 'eerste toorieel 
zijner dapperheid. Hij on* 
derscheidde zich onder den 
Prtëtor TIÏEMAUS , die hem i t 
tot NICOMEBES , koning yin 
BithyMë zone, met wien hij 
zich, zegt men, onteerde. 
Te Rome teruggekeerd, leg
de hij üsijöe welsprekendheid 
tegett DOI,ABBÏ.I.A aan den 
dag, die van landdieverij 
werd beschuldigd. üSijn naam ! 

zich langzamerhand versprei' 
dende, werd hij tot de pos
ten van krijgst'rihuun, schat
meester , •bouwmeester, op* 
perpriester, pretor en land-
voogd' van Bpatije' -Verheven» 
Toen hij te CuAlx aankwam» 
en aldaar het standbeeld van 
AMSXANDEE*3ag\\'zëide .hij 
onder het stormen van tranen: 
•» In deü ouderdom, dien ft 
nu bereikt heb, had hij As 

'wereld^ overwonnen, en it 
heb nog niets belangrijks ge
daan." Deze zucht naat «e* 
roem, vereenigd met groots 
talenten, door de fortuin on* 
tateupi^ kagt hem lang-
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zatnerhand tot de keizerlijke 
waardigheid. Men had hem 
hooren zeggen , » dat hij lie
ver de eerste in een gehucht 
dan de tweede in Rome wil
de zijn." In Rome terugge
komen, vraagde hij den ze-
getogt en het consulaat. In 
het jaar 59 vóór,J. C. werd 
hij met MARCÜS <€AI.PÜRNIUS 
BIBULUS tot consul benoemd, 
welken laats ten hij weldra 
noodzaakte dezen post te ver
laten. Bij eede verbond hij 
zich met POMÏ'ËHJS en CRAS-
SÜS , en vormde hetgeiie men 
noemt het eerste drieman
schap. CATO , die dezen slag 
aan den staat zag toebrengen 
en denselven ^ niet -kon afwe
ren,, riep ui t : Wij ïtehleii 
meesters'! het is met de re» 
puhliel{geiaan> GJSSAK. pluk
te de eerste vruchten deser 
yereeniging. Alles, tot zelfs 
CATO, bukte, zich voor zijn ' 
geweld , enzijnelisten. Hij 
Verschafte -.zich; de. vriend
schap der ridders, door hun 
een gedeelte der belastingen 
toetestaan, -en di© der vreem
delingen, door hen totbond-
genooten en vrienden van het 
Bömeiösche volk te doen ver
klaren. CICERO en CATO, 
de grootste verdedigers der 
vrijheid, Verwijdende hij van 
Rome, en verzekerde zich 
van de consuls voor het vol
gende jaar. Door zijnen ia-
vloed verkreeg hij "het be
stuur van Gallië. Hij ver
trekt , in zijnen geest, de 
uitgebreidste plannen ont- H 

. . . • . • - • e 

werpende. Zijn oogmerk 
was, om in die gewesten,, 
al de Rome nog vijandige 
natiën te onderwerpen, zijn 
zegepralend leger tegen de 
republiek te doen optrekken, 
en gewapenderhand tot de 
opperste niagt te geraken. 
2ijne eerste heldendaden wa
ren tégen de Hel vetiërs. Hij 
onderwierp dezelve en wend
de zijne wapenen tegen 4e 
Germanen en Belgen, Na 
Iran leger verslagen te heb
ben, tastte hij de Nerviêrs, 
aan, versloeg dezelve, en 
onderwierp bijna al de Gal
lische volksstammen. Zijne 
overwinningen en zegepralen 
bragten een nieuw drieman
schap teweeg, tusschen. Cas* 
SAR.,,' CHASSUS en POMPUJOS , 
welke beide laatste, zonder, 
bet te denken, de werktuigen 
des fortuin van hunnen ambt
genoot , : en van hunnen ei
gen ondergang werden. Een 
der artikels van het verdrag 
was, -het bestuur van ,Cas-
SAR,;inet den titel van land
voogd (proconsul) voor vijf 
nieuwe jaren te verlengen» 
Nieuwe zegepralen in Gal-
liè', Germanië, de Neder~ 
landen en Groot-Britianniè', 
overlaadden hem met roem, 
en gaven hem nieuwe hoop 
op Rome. POMPEJUS begon 
zich alstoen van hem loste-
scheuren, en, van de toe
genegenheid der Romeinen 
voor zijnen persoon gebruik 
makende, bewerkte hij,een 
besluit tegen GaasARj A,NTO-
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SJIÜS, toenmaals volkstribuun, 
nam, na er zich tegen ver
zet te hebben, de vlugt. Met 
het enkele legioen, dat hij 
toenmaals in Italië had, be
gon -'GESAR den oorlog, on
der het schijnbaar voorwend
sel , de regten van he t t r i -
buunschap j in den persoon 
van ANTONIUS geschonden, 
te wreken. Heimelijk trok 
hij naar Bimini op, stak den 
Muhicon over. Eenen oogen-
Mik hied de held stil aan 
de boorden dezer rivier, die 
tot grensscheiding aan zijn 
gewest verstrekte. Defeelve 
overtrekken niet een leger s 
dat de Galliërs had onder
worpen , de Germanea sehrik 
aangejaagd, de Britten be
teugeld, dit was de stan
daard des oproers verheffen. 
Het lot der wereld werd te
gen de eerzucht van CJESAR 
èenen oogenblik in de weeg
schaal gelegd. De laatste 
sloeg door, en Rimini, Pe-
saro, Ancona, Arèzzo-, O-
simo, Ascoli, enzl zijn in 
zijne handen. Door zijne eer
zuchtige ontwerpen met een 
Wijs en gematigd gedrag te 
omsïuijéren, handhaafde hij' 
«lefcelve. Hij zortd onnoeme
lijke sommen naar Rome, om 
«Ie overheden omtekoopen, 
lietwelk tot dezen kwinkslag 
aanleiding gaf: CJESAR heeft 
Gallië veroverd mei het staal 
der Romeinen, en, Rome met 
tiet goud der Galliërs. Zjjii 
leger was. hein'niet .Minder 
getrouw. Terwijl POMPEIÜS 
iiaai" MpiHë overstak? en 

i 

Italië aan zijnen vijand over* I 
l iet , gedroeg CJESAR zich j 
aldaar als een overwinnaar I 
en meester. Hij vergeeft de l 
bevelhebberschappen in zij- j 
nen naam, verschijnt te Mo- j 
me, plundert de openbare ; 
schatkist,- en vertrekt naar | 
Ëpaiije. Op zijnen doortogt 
belegert hij Marseille, laat 
de aanvoering daarvan aan i 
TREEONIUS over, en gaat in 
Spanje PETREÏÜS , AFRA-
NHJS en VARRO, veldheeren 
van POIUPEJUS , bestrijden. In 
Rome teruggekeerd,- alwaat 
'hij totUfcfóforwas benoemd) 
begunstigt - hij de schuWe-1 
naars, roept de bannelingen 
terug, herstelt de kinderen, 
der vogelvrij verklaarden in' 
hunne regten, verbindt ii<b ; 
door zachtmoedigheid de vij
anden , welke hij zich dooi 
zijn geweld had gemaakt* 
en verkreeg voor het vol-
gende jaar het consulaat. H'j 
verlaat Italië, om in Grit' 
henland, JPOMPEÏUS te gaan 
bestrijden , maakt zich van 
al de, steden van Epttf 
meester, onderscheidt zic" 
in Etolië, ili Thessalië f 
Macedonië, en bereikt ein
delijk zijnen mededinger e" 
zijnen vijand. Ziedaar df 
eindelijk , zeide hij tot Z'j" 
ne soldaten, de zoo UK 
verwachte dag. Ons belaag 
het mi te heioijzen, datw 
den roem waarljph liefi®" 
hen. Het leger van Poitff \ 
sus, werd in het jaar 48 vo"r 

J. C. in den slag van Phar-
salie ? geheel verflagen. fëene 
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beuzeling besliste dezen be-
ruchten veldslag, die, door 
de Bomeinsche republiek aan 

CESAR te onderwerpen, hem 
meester maakte van de ge-
heele wereld: het was na
melijk de oplettendheid, die 
hij had, om zijnen soldaten 
aantebevelén, de ruiters van 
POMPEJTJS , die den aanval 
moesten beginnen, regr-
streeks.in het aangezigt te 
treffen. Deze jongelingen, 
die zeer op het behoud van 
een ongeschonden gelaat ge
steld waren, kozen op eene 
schandelijke wijze het hazen-
pad. Zeven duizend ruiters 
namen de vlügt voor zeg co
horten. PoaiPKius liet er 
15,000 der z|jnen op de plaats,. 
terwijl CjSSABer'slechtsl^Op 
verloor. De goedertierenheid 
yan den overwinnaar, om
trent de overwonnenen, lok
te eene zoo grobte menigte 
soldaten onder zijne stan
daards» dat hij in staat was, 
om zijnen vijand te achter
volgen. Die grootemanwas 
reeds .niet meer: in Egypte, 
alwaar hij eene schuilplaats 
was gaan zoeken, werd hij 
op een® onmenschelijke wijs 
Vermoord. GassAR beweende 
hem, - en liet 'te zijner eer 
een prachtig . gedenkteeken 
oprigten. Èijn moed, door 
eene verhevene kunst geleid, 
bereidde hem nieuwe over
winningen. Hij overwon PTO-
liOMEüs, koning van Egyp
te , maakte zich meester van 
sijn rijk, en gaf hetzelve^ 

aan de' beroemde GLEOPATRA. 
PHARNACES., koningvan Pon-
ties,, viel weldra onder zijne 
slagen. Deze overwinning 

; kostte hem weinig moeite» 
De oorlog werd in eenen dag 
begonnen en geëindigd. Het
welk hij door deze drie woor
den uitdrukte: Veni, vidip 
vici. Hij stak vervolgens 
met zoo , veel, overhaasting 
weder naar Italië over, dat 
men, even zoo verbaasd stontl 
over zijne terugkomst, als 
over zijne snelle zegepraal, 
zijn verblijf te Ronie was van 

f een langan. duur ; hij ging 
UBA en SCIPIQ in Afrika, 

en tje zonen van POMPEJUS; 
in Spanje overwinnen. Men 
zag hem weldra te Rome, 
vijf achtereenvolgende dagen, 
zegevieren ,'• -over. de Galli
ërs , Egypte, Pontus, Afri
ka en Bpafije. Het blijvend 
dictatorschap werd hem toe
gekend. De senaat stond 
hém, toe, zijn kaal hoofd met 
êénen lauwerkrans te ver
sieren. Men nam zelfs in 
overweging,- zegt men., om 
hém, op, al de-'Romeinsche-

- Dames regten ie geven, die 
de kuischheid doen sidderen. 
CAESAR het hoogste punt van 
zijnen roem bereikt hebben
de , wilde denzeïven nog ver
meerderen, door tot nut en 
veraangenaming, de stad Ro
me , met nieuwe gebouwen 
te versieren , door aan den 
mond van den Titer, eene toÉ 
de grootste schepen geschikte 
haven te doen gravep 5 door 

3 
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de Pontijnsche moerassen, 
die een gedeelte van Laiinm 
jzoo ongezond maakten, te 
doen uitdroegen, en door de 
landengte van Corintïie te 
doen doorgraven, ten einde 
de Egeische-Zee niet èeJó-
msc/te te verbinden. Deze 
beide laatste ontwerpen ble
ven onvoltooid. Men heeft 
hem de verbetering van den 
almanak te danken, door So-
SIGEHES , een' beroemden ster-
rekundïge nit Alesandriëon-
dernomen, die echter ver
scheidene dwalingen liet be
staan, die ten tijde van A U 
GUSTUS, gedeeltelijk verbe
terd werden. De senaat maak
te zich gereed, zegt men, 
cm hem den titel van koning, 
in de geheele uitgestrekt
heid 'des rijks, behalve in 
Italië optedr'agen, toen BRU-
Ttrs en CASSIUS hem te mid-' 
den' der vergaderde senato
ren, ;ïn het jaar '43 voor I . 
C. vermoordden (zie BRUTÜS , 
CAMPURKUA , CASSIITS); » Bus 
sneefde", z£-gfc een beroemde 
geschiedschrijver, degene, 
die, om 'aan' zijne eerzucht 
te 'voldoen, de geheele' we
reld van' het bloed zijner stó-
deburgers bad doen over
vloeden. Hij vejrwde het bof 
van den senaat met zijn ei
gen Moed, en betaalde met; 
zijn leven, dat van eeamil-
"itoen nienschen, aan zijne 
dwaas eerzucht, om te' re
geren, opgeofferd. De dag, 
welken hij gekozen bad, .dm 
door de "hoedanigheid van 
'jkontog, welke hij van den 

senaat afperste, zijnen roem 
en zijne eerzucht ten top te 
voeren, juist die dag was 
de dag der. wraak zijner o-
verweldïgende dwingelandij, 
en aller misdaden en snoo'd-
heden, welke hem als trap- \. 
pen gediend hadden, om tot ; 
denzelven te geraken. Deze 
treurige dood kan tot les 
aan de eerzüchtigen verstrek- > 
Urn, hij zou. zelfs in staat 
zijn, om het vuur dezer eer
zucht te matigen, indien de-

. ze hartstogt grenzen kon er
kennen, en daar, waar'lief 

: ïloodig i s 9 -stilstaan.'1'Het is 
waar, dat, ; indien men om 
op den troon geplaatst te 
worden, enkel op de groote 
hoedanigheden en verhevene 
talenten moeit letten, wei' . 
nige personen van dien tiji 
er' jjaeer op verdienden ge-
zeten te zijn dan CSSAB> 
Hij was geboren om te be
velen, om zijne heerschappij! 

te doen Beminnen, en zijn6 

onderdanen gelukkig te ma* 
k&n. Zulke zeldzame en schi'* 
terende talasiten , doen voof 
Cü53AB' een verkregen en of 

.de regtvaardigheid gegrond 
regt verlangen. Men wensch-
te hem als een wettig h-
tang te kunnen beschouwen) 
en "een en sluijer over. ai]m> 

overweldiging te trekke»! 
maar zuïks is niet modelij!'-
Kan''een burger, die, van 
eenvoudig partikulier, zie» 
door geweld en magt oip&®! 
troon-verheft-, wel anders. 
dan een tiran worden be
schouwd, die door alle God" 



delijke en menschelijke wet
ten veroordeeld wordt ?"' Ee-
ne hoedanigheid van C,ESAR , 
welke men altijd zeer ge
prezen en verheven heeft, 
was de zachtmoedigheid, 
waarmede hij zelfs de harten 
zijner vijanden wist teboei-
jen. Hij verneemt den dood 
van CATQ en roept uit: O 
CATO! ik benijd u den roem 
van uwen dood; want gij 
hebt mij dengenen benijd , 
'ban u het leven te redden. 
Deze zachtmoedigheid nam 
echter veeleer haren oor
sprong in zijne staatkunde, 
dan in zijn karakter: » Ik 
wil , zeïde ..hij.., indien het 
mogelijk i s , al de geesten 
zoeken te winnen, ten ein
de langer de Vruchten mij
ner overwinningen te sma
lten." Wanneer hij .dit ge-
zigtspunt verloor,- was hij 
dikwerf wxeed.; %vant èröfttr 
breekt veel aan, dat hij al
tijd zoo menschlievend zou 
zyn geweest, als zijne lof* 
redenaars ons hein voorstel
len. Den senaat der Carnu-
tenett dien, welken CATO in 
Vtiea had opgcrigt'., liet hij 
met stokslagen dooden, en 
den" moedigen YERCINÖETO-
K I X l i e t hij , na hem tot 
ziijnen zegetogt te hebhen: 
doen dienen, insgelijks van 
het leven berooven» Daden, 
die het leedwezen, hetwelk 
hij bij den dood van POMPË-
ÏUS en CATO aan den dag 
legde, meer dan verdacht 
maken.» Zijn naam is naast 
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en welligt boven dien vao ' 
AXEXANDER. Indien hij er 
de hoedanigheden van bezat, 
was hij ook met eenige zij
ner ondeugden behebt; voor
al met die onbegrensde eer
zucht, steeds gereed, om 
alles te ondernemen, alles 
te winnen of alles te ver-

:;liezen. 'Nog verder dan den 
Mstcedönischen'' -" 'vorst : dreef 
hij de losbandigheid; men. 
zeide van hem, dat hij dé 
man van alle vrouwen, esx 
de vrouw van alle mannen 
was. Te midden van het ge-
«h'uisch der wapenen kweekte 
GaasAR steeds de letteren aan. 
Indien hij zich geheel aan 
de welsprekendheid had toe- . 
gewijd, zou CICERO eenen 
mededinger hebben gehad,' 
dife hem-welligt" sou geëven
aard hebben. Van de dich
terlijke en prozaïsche wer-, 
keil, door CAESAR geschre
ven , blijven ons enkel over 
eenige Brieven, en zijne 
Commentariëri op de Galli
sche en burgeroorlogen ;.. een 
wei'k , dat, -hoewelbij wijze 
va'ü' memoÈiën geschreven,. 
voor èerie volledige geschie
denis '.*kan; doorgaan. De 
held verhaalt zijne zegepra
len, met dezelfde snelheid 
als hij dezelve behaald heeft. 
De lof, welken CICERO aan 
déze Commentariè'n' toe~ 
swaaide , is niet overdreven. 
Nwdi smit, recü'et vemts-
ti, et omni oratioms oma-
in , ianqnam veste, detrqc-
tas stultis scriosndi mate» 

4 • 
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Ham pf&luit, sanos vero. 
homines a scribendo deter-
rnit. BA-SXE en JUSTUS LIP -
siirs, hebben dezelve al te 
gestreng beoordeeld. De 
laatste heeft dezelve als ver-
Valscht voorgesteld; er ko
men werkelijk eenige plaat
sen in voor, waarin men 
bijna zou moeten gelooven, 
dat het CissAn niet -is, die 
v,erhaalt. Men verbeeldt zich 
dikwijls;, te ontdekken, dat 
het verhaal niet opregt i s , 
en dat er verminkte daadiza-
ken ïn voorkomen,. die. te-
genstrijdigheden doen gebo-
reii worden,' welke de lezer 
vruchteloos tracht overeente-
brengen. Ónder de uitgaven, 
dezer Covimentari'ën worden 
door de liefhebbers voorna
melijk gezocht, de eerste 
van. Rome, 1469, in fol.; 
die cmii jnotis Variorum, 
Amsterdam, 1697'', in 8.V0, 
Leydén , 1713, in §.vo; e n ' 
17375 2 dl.n in 4.to ; ' d j e 
van Londen, in fol. ;.1712; 
die ad: mum Belpldni, in 
4-to, 1678 j die van E K E -
T J E , 1635, in 12.mo; die 
van BAEBOU , 2 dl." in 12.™° 
1757, welke niet vier kaar
ten en eene aardrijkskundige 
aaamlijsÉ versierd i s , die 
van QiiAsoow» 1750, infol. 

., CAESAR (AQUIMWS JUMUS) , 
<3eia 1 November 1720 te 
Gratz geboren, heeft een 
groot: aantal werken geschre
ven, die, «it hoofde van de 
g©Jee»d© aanmerkitigen s wel-
m mm fn dezelve verspreid 

vindt f nuttig zijn; doch 
waarin eene verlichte en oor
deelkundige kritiek veel be-
rispelijks zoude vinden. Hij 
is den*2 Junij 1792 overleden. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: ï .° Annales ducatus 
StirieS, 3 dl.» infol., Wee-

\nen9.1768 — 1779. •— Nog 
blijft er een vierde deel over, 

': dat niet gedrijkt is. ' — 2.° 
B'escïtryving. van Stiermark 
(ïnhefcHoogdiiiitsch), 2 dl.?, 
inS.vo, i77g. -_ 3.° Staat
kundige: en kerkelijke Ge* 
scMedenis van/Btiermark, t 
dl.n, 1785 — 1788. :— 4.° 
JYationmlkerhehjk regi van, 
Oostenrijk, 6 dl.» in 8.vo, 
1788 — 1790. 

.'• CiESAPaiis (JOANNES) , ': te 
Gulik in 1460 geboren,stu
deerde:,te Parijs de genees-

. kunde en wijsbegeerte, met 
veel lof; hij onderwees deze 
laatste te Keulen,, en bragfc 
zijn geheele levea door met 
te studeren en in zijn vak 
te onderwijzen. Sommige 
zonderlinge gevoelens, wel», 
ke bij ' omhelsd had, haal
de hem in zijne laatste da
gen Hgtë onaangenaamheden 

''op."den: hals; in 1-543 werd 
hij.- uit Keulen verdreven als 
Van kutheranismus verdacht, 
kwam er kort daarna weder 
in , en overleed, na belijde
nis van het Catholijke geloof 
te hebbe.n afgelegd, in 1551. 
Men heeft van hem: 1.° Fer-
handeling over de beoefenen
de geneëshmdé door Ntco-
LA&B MERTWIWÏÏS t. "rerbe-
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terd en iii orde gêbragt' —>• j 
2.° Aanteekenimgen op liet 
werk' 'van ^Cjexstrs, in het. 
licht gegeven, onder den ti
tel van CastigaUones iii 
CoRNJELiïïM CMLSVM de ré 
miëdica, Magenau, 152S, in 
8.vo Jifog heeft hij uitgaven 
bezorgd van &e Natuurlijke: 
Historièym .PJMOTUS j.en van 
do Verhandeling, Be Conso-
Zatio''jphilosophitë dooi JBoë-
T i u s i ' . . •••-.'.. , . - '.' 

Caesius •- BASSÜS , een La-. 
tijnsch lierdichter, met zijn 
buitenverblijf, in de braking 
van den Vemiviua, welke in 
het;jaar, 70 der Christelijke 
tijdrekening plaats had, Juk 
gezwolgen» Hij- is door de 
schrijvers zijnes. .matie zeer 
geprezen -geworden; QUIKTX-
MAHÜS gaf hem 'den -eersten 
sang na HORATIUS ; .PERSBÏÏS 
heeft aan hem zijn"zesde he
keldicht toegewijd', en fc' 
MIUS heeft hem lofspraken 
toegezwaaid. Men vindt ee
ltige zijner samenstellingen 
in de verzameling der 'oude 
taalkundigen van PETISCÜS , 
in hèt Corpus poetamm en 
in de Collectio Pisaurensis» 

. CJESIÜS.. (BÉRNARDUS) , een 
Jesuit, in 1581, te Mantua 
geboren , en in löSÖoverie- . 
den , heeft een werk samen
gesteld , hetwelk ten titel 
voert: Miaeralogia, Ltjo®, 
1036, info!. Dit werk baar
de veel opalen toen hetzelve 
in het licht yer.sch.een s maar' 

de vörteïagen-V'/welke. «V 
bergstofkunde, sedert- 4ien 
tijd heeft' gemaaktX hebben 
dé waarde van heteelyezeer. 

•verminderd. . : 

CAFFA (MELCHIOB), een 
bekwaam beeldhouwer, on
der den bijnaam van-Mal~. 
tïiezer bekend, wijl hij in 
1631 op,; het eiland:-Maltha 
geboren was, was een kwee-
keling van den ridder BEB-
NINI , en later bijna zijn mc-
dqstrever. Hij overleed te 
Rome in 1687. Men be-
wondeu* aldaar verscheidene 
zijner werken, onder andere 
de groep van den H. THOMAS 
van WiMeneuve<•, eene aalmoes,. 

: gevende in dé "-kerk der va
dems Augustijnen. : ' 

' :CAFFABEM.IDUFAI1<U(LO-
MSWIÏK. MARIA" JOZEF MAXI-
MÏMAAN) , dcvisie - generaal, 
den 13 Fe.brua.rij 1756 te Mil» 
(ja, een kasteel in het Op-
pet'-Jjanguedocsche gebpren, 
volbragt zijne studiën aan het 
GoIJegie :van' Borèze, en 
kwam.-onder het koninklijk 
Corps der Genie, alwaar 
zijn ijver en sijne trouw hem 
weldra deden opmerken; hij 
werd bij het leger aan den 
Bifn onder de bevelen van 
den generaal BIBON geplaatst. 
Toen in 1792 de commissa
rissen der vergadering» er 
het besluit van de verval-
lenverkïaring <*es konings 
kwamen brengen, was GAF-
FABÓCM de eenigey die weiT 
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gerde er zich aan te onder
werpen. Hij werd afgezet 
en begaf zich naar zijn va
derland ; gelttkkigïijk ont
snapte hij aan de vogelvrij -
verklaringen van 1793, en 
na veertien maanden gevan
gen te zijn gehouden, werd' 
hij beroepen,.om in de mi
litaire bureanx werkzaam te 
zqn. Andermaal. hij het Ie» 
ger geplaatst, onderscheidde 
Mj zich roet. den generaal 
ELEBER , in September. 1706,-
Mj den overtogfcvanden.S$# 
•Jtg-'Dwseldorp. Aan den oe-. 
ver der Wake, werd hij naast 
den generaal MARCEAU, door 
eenen "kanonskogel aan het 
linkerbeen gekwetst, zoodat 
hij zich verpligt zag, liet 
been te doen afzetten. Hij 
volgde den veldheer BONA
PARTE, die hem eene bijzon
dere genegenheid toedroeg 
en veel toebragt tot zijne 
overwinningen, op zijne tog-
ten naar Egypte.' Hij had 
grootelijks deel aan .de ia-
neming • • 'van .-. Alexandrië, 
deelde met BONAPARTE het 
gevaar, van i& Swèz, door 
net opkomende getij inge-
zwolgen te worden, en zag 
Bjjn lrais, bij den opstand 
2e Cairo geplunderd. . Voor 
Accon werd zijn arm door 
eenen kogel verbrijzeld} hij i 
zag zich verpligt. denzelvett \ 
te doen afzetten , en stierf ; 
aan zijne wonde den 27 April 
1799. Hij werd algemeen 
door het geheeïe' leger be- | 
treurd, in de elagorder van
den volgenden dag zag men 

1 deze zijner gedachtenis tot 
eer verstrekkende woorden: 
* Hij neemt de algemeene 
achting mede in bet graf; 
het leger verliest een van 
deszélfs dapperste aanvoer
ders, Egypte een,van des-

, zelfs watgevers , ffimnkrïjk 
een van deszélfs beste bur
gers , de wetenschappen ee
nen man, die er eene be
roemde rol. in vervulde." 
Zijne levensgeschiedenis,is 
te Parijs, in 1801, in 8.vc 

in het licht gegeven. 

; CAPPARÊLM (JOANNES BAPF 
TISTA MARIA), broeder van 
den voorgaande, werd even 
als hij op het kasteel van 
Falga Yillefranche, in hei 
Fransche Dep.ï Haute Ga-

• ronne,. den l April ,1773 
geboren. Den geestelijken 
staat omhelsd hebbende, ver
kreeg hij. eerst een kanoni* 
kaat in de hoofdkerk van 
den H. PBTRÏIS , te. Munt» 
pellier.. Tijdens de omwen
teling hield hij niet op de 
bedieningen van zij& ambt 
waar te nemen, en verscheen 
niet weder op • het staatkün* 
dlg tooneel, dan na het slui
ten vaa het concordaat van 
ISOflL':-Dan 9 April 1802 
door.den eersten"consul* tot 
Bisschop van 8t. BrienX 
benoemd, werd hij den 1 Mei 
daaraanvolgende gezalfd, en 
vervolgens met het kruis van 
het legioen van eer versierd. 
In de maand November van 
hetzelfde jaar nam hij bet 
voorzitterschap waar, in het 



C A F- 43 

kies-cöllegie van hét Dep.t 
Cótes-du-JSford, en vaardig
de in 1805, bij gelegenheid 
van den gedenkwaardigen 
slag van Austerlitz, een 
Bisschoppelijk mandement-
uit , om den Hemel voor dé 
zegepraal te danken, aan de 
wapenen van den nieuwen 
keizer verleend; CAFFAREÏ,-
M is den I I Januarij 1815 
te St, Brieux overleden. 

CAFFARO, te Gemia, ïn 
1080, uit eene aanzienlij
ke, en, volgens het algemee-
ne gevoelen, oorspronkelijk 
Duits che familie geboren , 
schaarde zich in1100 onder 
de krüisvaan, -en vertrok 
met de Gfenueésehe vloot •, 
welke-men 'GOBEFBIDUS VAN 
BpuirAoN të hulp zoad •; hij , 
hield zich niet lang op fn 
het Heilige Tand-,na bij de 
belegering en innemïn g- vaa 
Cessarea tegenwoordig te £pn 
geweest, keerde hij naar Ge
nua terug, alwaar men hem 
tot de eerste waardigheden der 
republiek verhief. In 1122 
tot consul benoemd, begon 
hg niet de jaarboeken der 
republiek van-Genua in het 
licht të geven, waarmede 
hij zich reeds gedurende ver
scheidene jaren had bezig 
gehouden; deze jaarboeken 
werden in 1151 in den vol
len raad voorgelezen, welke 
aan dezelve zijne goedkeu
ring gaf, en dezelve in de 
kanselarij deed nederJeggenj 
met het bevel dezelve jaar
lijks te vervolgen. Zij wer

den door CAFFARÓ zelven tot 
in 1162 vervolgd, en drie 
jaren daarna overleed de 
schrijver. Zijn werk, "ïh 
het Latijn geschreven, on
derscheidt zich door naauw* 
keurigheid en juistheid. Het 
is een wezenlijk gedenktee-
ken, te midden van den 
nacht der middeleeuwen op« 
gerigfc; men bespeurt in het
zelve hét kenmerk Van oude 
openhartigheid en regtscha- , 
penheid. Hetzelve is op be
vel van den senaat Van. Ge
nua , tot in hét jaar 1294 
vervolgd. In 1725 had men 
het nog niet gedrukt, toen 
MÜRATORI hetzelve publiek 
meende te moeten -maken, 
era hetzelve in het 6.edéel, 
zijner grooië verzameling 
der Bcriptores vertm itali~ 
carum opnam. 

CAFFARO (Pater)," een. 
theatijner monnik, is de 
schrijver . van een en brief, 
aan het hoofd van het Too^ 
neel- , van BOURSAULT ge» 
drukt, waarin hij tracht te 
bewijzen,' dat éen Christen-
naar den schouwburg kan 
gaan. Men moet een zeer 
voordeéïig gevoelen van de 
tóoneélvrienden hebben, om 
Gene zoo zeer met de heili
ge grondbeginselen van den 
Godsdienst strijdige, en door 
al de kerkvaders tegenge-
sprokene bewering in heC 
daglicht te stellen. De hei
lige CHKTSOSTOMUS , door 
het gevaar getroffen, waar
aan men in die plaatsen van 
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hiederf is blootgesteld, ver
maande de ouders er hunne 
kinderenjyan te verwijderen. 
»"Wahneer wij , zeide h i j , 
een en bediende eene ontsto
ken fakkel in zijne hand 
Kien dragen, is onze eerste 
zorg, om hem té verbie
den , op die plaatsen te gaan , 
waar stroo , hooi , of eenige 
andere ligt brandbare stoffe 
is.. Haat ons toch dezelfde 
voorzorg, omtrent* onze kin-
fleren in acht nemen , en 
laafr ons niet gedoogen, dat 
ïMnfie- oogen in die noodlot», 
lige vergaderingen rondgaan: 
en , indien .de personen, 
yelke.' dezelve bezoeken, 
in onze nabuurschap wonen, 
zoo laat ons aan onze kin
deren verbieden, niet hen 
©m te gaan; ten minste int-
dien het onae ;wil is te -be
letten , dateenige vonk, den 
brand in hunne ziel ontste-
k e , en er door eene alge
meen® uitbarsting, een on
herstelbaar, nadeel te weeg 
brenge." ,, Een® menigte 
schrijvers, zelfs diegene, 
welke in dat vak den mees-
ten roem hebben verworven, 
hebben er . geen gunstiger 
oordeel over geveld. » Ein
delijk , (aegt GRESSET , in 

,eenen brief in 1759 in het 
licht gegeven) door het ge
loof, die heldere fakkel, 
waarvoor al de schemerin
gen der uiden verdwijnen, 
waarvoor al de verhevene en 
diepzinnige droowaerijen, on
zer zwakke sterke geesten 
bezwijken, geleid, sde ik 

zonder nevelen , dat de ge
wijde wetten, des Evangelies 
en de ongewijde zedel^unde, 
het heiligdom en het tooneel 
onvereenbare zaken zijn." 
BOSSUET en Pater LEBRUN 
wederlegden CAFFARQ, die 

izijn gevoelen herriep. ' 

•i *.. «CAFFIAUX (PHBMPPUS JO
ZEF), te Vahnciennes ge
boren , legde zijne gelofte; 

ja f v in 1731, in de Congre-
.1 gatié van den heiligen. MAU-

RUS, en overleed plotselijk 
•/den. 26 December 1777, in
de: abdij vsa&alni-Gerntain-

; des-Prés. Hij 'had in. het 
licht gegeven: Proeve ee-
ner Geschiedenis der toon
kunst, in 4.V0. en werkte. 

; met dom_ GRENIER , ,aan de; 
. Geschiedenis van Picardiè'. 
Bft werk bevat de oude ti-
telg der famiïiën van Franh-
rifh, in 14.00 en vóór dat 
jaar bekend. Deze verza
meling van titels in eene 

I alphabetische tijd- en ge-
slachtrekenkundige orde ge
rangschikt, moet niet enkel 
als-handvesten: der ijdelheid 
beschouwd; worden, dezelve 
verraadt vele belangrijke na-
sporingeri en uitgebreide kun
digheden in de nieuwe ge
schiedenis. 

CAFFIERI (PHILIPPUS) , een 
beeldhouwer, werd in 1634 
te Rome , uit eene familie 
geboren, die zich in de mi
litaire loopbaan onderschei
den had. Door den Kardi
naal MAZABIN werd hij naar 
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Frankrijk geroepen, kwam 
in 1660 tè Parijs, en was 
COLBERT en SEIGNEIIAY van " 
veel nut, welke laatste voor 
hem liet opzigt over de zee-
magfc van Duinkerken ver
wierf. Hij overleed in 1716. 

CAFFIERI (JOANNES JACG-
BUS ) , in 1723 te Party's ge-
horen, was de , kweekeling 
vanLEMoiNE, en onderscheid
de zich door uitstekende vor
deringen in de schilderkunst. 
Hij werd tot Hoogleeraar der 
Akademie van schilderkun-
de, en beeldhouwer des ko-
nings benoemd; de akade
mie van wetenschappen en 
schoone letteren van Raua-
ncn nam hem in haar mid
den op , die van Bij on tel
de hem onder hare honoraire 
leden. Onder zijne talrijke 
voortbrengselen, moet saen 
de borstbeelden van COR-
IVEIHE en PIRON, welke iaën 
in de stookkanier van het 
Fransch tooneel zag; die van 
QÜINAUIIT , LULM en RA-
MEAU, Welke zich in de stook-
kamer der opera bevinden; 
het beeld der heilige SILVIA 
in de Invaliden, en de groep 
van MELPOMENE en THALTA , 
welke in den brand van het 
Odeon is omgekomen, on
derscheiden , die zijner be
kwaamheid tot eer verstrek
ken. Deze beeldhouwer* is , 
den 21 Junij 1792 overleden. 

CAGMARI. — Zie CAMARI 
(PAUMJS). 

CAGMOSTRO, ( de Graaf A-
IEXANDER DE) > een beroem
de gelukzoeker der 18?,eeuw* 
wiens ware naam was JOZEF 
BALSAMO, is ons anders wei
nig bekend, dan door de 
instructie, van zijn proces te 
Rome in 1790, opgemaakt. 
Volgens de stukken, waar-
wit wij zijne geschiedenis 
bijna geheel ontleenen, werd 
CAGMQSTRO den 8 Junij 1743 
te Païermogeboren; hij had 
tot meter of doopgetuige 
VINCENTIA CAGMOSTRO, zij
ne moei, te Messina woon
achtig , wier naam hij ver
volgens aannam. Nog in zij
ne teederste kindschheid zijn
de, verloor hij zijnen vader, 
en ontving eenige opvoeding 
door de zorg zijner moeder 
en zijns grootvaders. Hij 
begon met eene aanmerke
lijke som aan eenen goud
smid van Palermo, MARRANO 
genaamd> aftetroggelen, aan 
wien hij beloofd had, eenen 
schat te zullen ontdekken; 
hij; verliet daarop gijn va
derland en reisde in den 
Levant. Na elkander be
zocht hij Griekenland, E-
gyptè ,AraUë, Perzië, Bkor 
dus het eiland Muïtlm; ver
bond zich met den geleerden 
AliTHOTAS, dien hij zelfs 
als den wijssten der men-
schen heeft afgeschilderd. 
Van Mallha> alwaar hij door 
den groot-meester onthaald 
werd, begaf hij zich. ïiaar 
Napels en van daar naar 
Home* Het is in deze laat
ste stad, .dat . h i j . keimïs 
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maakte met de schoone Lo-
BENZAFBMCIANI, de dochter 
yan eenen kopergieter, met 
welke hij in den echt trad* 
Hij vertrok kort daarna, reis
de door; de voornaamste ste
den van Europa, liet zich 
nu TISCHIO , dan MEMSSA , 
B E M I O N T E , PjELLAGRlNI, PHE-
NIX, HARAT of CAGLIOSTRO 
noemen. Onder dezen laat-
sten naam-, reisde hij door 
Frankrijk* Hij trok door 
de verschillende sfcedes van 
Mnropa, en leefde nu. Tan 
sijne kwakzalverij 9 dan Van 
bedriegerijen, dan weder 
door eenen schandelijken 
handel met de bevalligheden 
jsijner echtgenaote te drijven. 
Toen hij den 0 September 
1780 in Straatsburg ver
scheen , bragt hij in die gtad 
den • levendigstcn ' indruk te 
weeg; de geesêdrift was al
gemeen» . CAGMOSTKQ wist 
de inwoners dier stad door 
eene menigte naenschlieven-
de daden, en meer nog doos 
eène listige.- en .wegslepende 
welsprekendheid zoo wel .te 
verleiden ,- dat er geene uit
drukkingen naee'r bestonden, 
om. dien buitengewonien man 
te verheffen, die alles wat 
geest en .deugd .bekoorlijks 
bezitten, inzicli vereenigde. 
In zijne Brieven over Zwit
serland 5 noemt ILABOUDE 
hem een door zijn gedrag 
en zijne uitgebreide kundig
heden bewonderenswaardig 
man. » Ik heb, zegt hij , 
«üen waardigen sterveling.te 
wildden eenes groot© zaal ge

zien , zich van den, eenen 
arme naar den anderen be
gevende j hunne, walgelijke 
wonden verbinden, hunne 
kwalen verzachten, hen door 
-de hoop troosten, hun ge
neesmiddelen toedienen,hen 
met weldaden overladen, hen 
eindelijk mildelijk bedeelen, 
«onder eenig ander doel, dan 
om de lijdende menschheid 
te hulp te komen. . . . . Meer 
dan vijftien duizend zieken 
hebben aan hem het bestaan 
te danken." Vm.Sfraatsburg 
begaf CAGMOSÏRO zich naat 
Para's 3 met aanbevelings
brieven van de aanzienlijk
ste personen, die hij door 
deze"snorkerij var» rnensch-
liévendhëid en liefdadigheid 
aoo wel had weten ie ver* 
leiden; hij kwam aldaar den 
30 Januarij 1783, en nam 
aijnen . intrek in de straat 
Saint-Claude , bij het Bou
levard. Kjne komst, bragt 
eenen grooten invloed te 
weeg; men drong zich van 
alle kanten, om eenen ,zoo 
verbalenden man te <. sien. 
.CAGMOSTKO . werd in weini
ge .dagen het onderwerp:al" 
lei* gesprekken; zij n geest;, 
aijne talenten, de bevallig
heid van zijnen omgang, en 
vooral zijne gewaande kun
de, verwekten de algemeene 
bewondering* De mode be
taalde hem hare schatten, 
en men zag de dames wel
dra schaïs , waaijers , hoe
den en kleedjes h la Cagli* 
ostro dragen. Het is op de-
jse wij ge» dat het dezen be« 
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kwamen kwakzalver geluk
te, om zich met de aanzien
lijkste personen der hoofd-* 
stad te verbinden. Dikwijls 
bezocht hij den Prins LODE-
WIJK DE ROHAN , kardinaal 
en bisschop van Straatsburg, 
toen de ongelukkige zaak 
van het halssnoer, de gees
ten in Frankrijk en in Eu* 
ropa kwam bezig houden;: 

hij werd door Mevrouw de 
Gravin DE LA MOTHE bW 

r schuldigd, het halssnoer uit' 
de handen van den kardinaal 
ontvangen, en hetzelve ver
broken te hebben, om er de 
geheime schatten eener on
gehoorde fortuin mede te ver-
grooten» Den 22- Augustus. 
in de MastUle of gesloten ,• 
vervaardigde GAGLIOSTRO 9 
ómzich te regtvaardigéa ? ee-
ne Memorie, die door de Pa
rij zenaars met geesdrift werd 
ontvangen;"' In deze' Memo», 
rie geeft hij eenigé ontwik
keling omtrent zijne "gehoor-, 
te , zijn leven en zijne lotge
vallen ; maar verklaart nooit,: 
Van waar hij de' toiddelén • 
ontleent, die tot het voeren 
van ^e pracht dienen, wel
ke hij ïii-'al de staden van 
Enrbpa\\&&. aan den dag ge
legd* -Wat„eif ook-vaiii' déze 
Memorie wezen moge, deze-
zonderlinge man, werd van 
de klagtëh' -en' beschuldigin-
gen tegen hem ingebragt 
vrijgesproken, en bij besluit 
van het parlement van den 
31 Mei 1786 , verbannen. 
CAGUOSTRO begaf zich naar 
Engefamhlhtf Mm twee i 

jaren , ging vervolgens naar 
Bazel, naar Aix in 8avooï-
je, naar Turin, Genua, Fe-; 
rona, en eindelijk naar JRa-
me, alwaar hij den 27 De-, 
cembfer 1789 aangehouden, 
Haar het kasteel Sint-Angelo 
vervoerd, en tot de doodstraf 
veroordeeld werd, welke men 
vervolgens in ëerie eeuwig
durende gevangenis Veran
derde. Hij overleed in 1795 
op het kasteel van Saint' 
Léon, na zijne bedriegerijett 
door geheel Europa gepleegd 
te hebben. Zijne vrouw, 
zulk een echtgenoot waar
dig, en medepligtige zijner 
bedriegerijen,' werd in het 
klooster van de heilige A-
POM.ONÏA opgesloten» Sija© 
bekwaamheid in de genees
kunde, waarop hij zich zoo 
veel- Voorstelde, was zeer 
bepaald. Men bespeurt in 
CAGMOSTKO, eene treffende 
overeenkomst, met -'zijne»" 
voorganger den , berudfoiea 
BOEÏIÏ (zie' dat artikel); bei
de in Italië gebore\ri-> ''beide 
de scheikunde uitoefenende, 
viel hun alom 'een buitenge
woon onthaal ten deel,-:én 
Verbaasden' gij iedereen door 
eene 'alle'maat te .'bovengaan
de -pracht,. en door eene ver
leidende" welsprekendheid. 
Beide eindigden ook op de^ 
zeïfde wijze, en ontvingen 
eindelijk de bilhjbe Straf 
hunner kwakzalverijen en 
bedi-iegerijen; zij hadden ge
tracht zich in geheel Euro
pa eenen naam te maken, 
zij slaagden: er, in,'• en "wer-
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den even zoo berucht door 
Hunnen val , als zij zulks 
iöoor hunne begoochelingen 
en kwakzalverijen geweest 
waren. • , CACHUOSTRO was , 
volgens een' izijsier levensbe
schrijvers , de ;stïéhteB van 
«eene, zich.noQmen&e'MgypM-
scke. vrijmetselarij, welke, 
indien- dezelve getrouw islbe-
schreven, eene erbarmelijke-
goochelarij i s , .onbekwaam! 
om een slechts eenigzlns ver
standig-mensch ie. verleiden» 
Eene onmondige of duif, te 
is een,nog onschuldig kind, 
voor eene karaf geplaatst y 
em. door een windscherm be= 
schut,- verkreeg door de op
legging dor handen van den 
grooten Copie, het vermo
gen-, om met de engelen; te 
spreken, en zag in die ka
raf $ al wat men wilde, dat 
hij er ia alen zoude. Óm 
wijdïoopïge -.,. bijzonderheden 
over-het leven van dien bui» 
ïengewonen man te vinden, 

• dien het zeer moegelijk zal 
vallen ooit volkomen ".wel te. 
kennen,, moet Men het'thans 
zeer zeldzaam gewordsne I-
taliaansche werk raadplegen, 
hetwelk ten titel voert: Öom» 
pendio della vifae.dettagés-
ta di GIUSEPPÉ/BALSAMO, 
denominato il Conté CAGM-
OSTRO, che si è stratta-.-del 
processo contra .di, luijfor-
tnato inRomtt P annolUWi 
e die puh Servire di scoria 
per conoscerp ï'ifidole delict 
seita de 'liberi MmATOM, 
Rome, 1791'; iiella stompe* 
Ha della rev. camera apos» 

tolica. Het Leven van JO
ZEF BALSAMO, in J.791, 'te 
Parijs in 8.vo uitgegeven, 
is slechts eene Fransphe ver
taling van heÉ aangevoerde 
Italiaansehe werk. ; ' . . 

.-, "(QAGNACCÏ (GOIDO .CANIAS-
• a i , , bijgenaamd , uit • hoofde 
vanene mismaaktheid,); een 
Italiaansehe schilder der ze
ventiende-- eeuw, was .een 

- leerling 'van "{JDIDO 5 en over
leed te -.Weenen.; in den ou
derdom van 80 jaren. De 
schilderijea , waarin, hij zij
nen meeester heeft gevolgd, 
worden- liet meest• gessocht. 
— Men -moet hem niet ver
warren met AUFONSOS 'CAG-

• BJACCI 5, den -schrijver der' Au-
Mqmiafes. Serrarim, welke 
jhem in de: schatkamer der 
Oudheden van GTREVOTS vindt. 

CAGNATI (MARS»4P) , een 
beroemd geneesheer te Fe» 
r.ona. geboren, "beoefende .te 
Padm'm. te Bo»?, de wijs
begeerte en de geneeskunde, 
©n overleed,in 1610. Mpe: 
werken zijn !•• 1.° Wariarum 
óiseréatipnèm libri IV. -~. 
2. ° Be ëamtate iêendü, '—• 
3,° "Be 'aeris' rcmiani salu-
britafe» — 4.° Opuscula va
ria, 1603. 

CAGNOM (ANTOOTUS), een 
ïtaliaansche sterrekundige, 
epresponderend lid van het 
Instituut van Frankrijk, rïgfr-
te te- Verona in 1782, i». 
zijn woonhuis,* een ,.Ob»er« 
miorium ©J?.», dat hij met de 
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noodige werktuigen voorzag, » 
en wijdde zich met het bes
te gevolg aan geleerde oefe-

\ ningen zijner kunst toe. Hij 
begaf zich. vervolgens naar 
Modena in hoedanigheid van 
Hoogleeraar der sterrekunde 
bij de Militaire school, en 
bleef aldaar tot in 1814, 
Wanneer hij naar Verona te
rugkeerde, en aldaar in 1816 
overleed, eenige werken zij-, 
ne kunst betreffende , nala
tende. 

CAHAGNES (JACOBUS) , Doc
tor en Hoogleeraar in de ge
neeskunde te Cae®, alwaar 
hij in 1548 geboren werd; 
overleed in 1612, na zich 
met den grootsten ijver van 
zijne ambtspligten gekweten 
te hebben. Om de studie 
zijnerkweekelingen, die door 
de fortuin niet zeer voordee-
lig begunstigd waren , aan» 
temoedigen, opende hij zij
ne beurs, hen tevens met 
zijnen goeden raad ondersteu
nende. Aan hem heeft men 
de statuten der geneeskun
dige faculteit te danken, 
welke aan die Universiteit 
nog van kracht fzijn. Ook 
heeft men hem de volgende 
werken te danken; 1.°Mlo-
giorum civium Cadomensium 
centuria prima , Caen, 1583 
en 1609, 'in 4.*o Men, ver
wijt hem , eene slechte keiu 
ze gedaan, en verscheidene 
beroemde mannen overgesla
gen te hebben , die er met 
regt eene plaats inverdiend 

Yl. DJEEI,. j) 

hadden; maar men neemt 
niet in aanmerking, dat, 
indien hij een vervolgaan 
dat werk had gegeven, zoo 
als zulks zijn plan was ge
weest, hij dat verwijt zou 
hebben voorgekomen. •— 2.° 
Oratio funebris J* BirxjEL-
LT, dit is de lijk- en lofre
de van den maarschalk DE 
GrRANCEY DE RoÜXË*,. —' 3*° 
De acadeiniarum instiliitio-
ne , 1584, in 4 . t 0 ; vol goe
de inzigten. — 4.° Metho-
dus curandorum febrium, 
1616 , in S.vo — 5.°MetJio* 
dus curandorum capitis qf-

fectuum , 1618 , in S.vo — 
6.° Responsio censori de a-
qua fontis Hebecrevonii sub 
nomine F.Cn/CALil,J6l4;, 
in 12.U10 

CAHÜSAC (Ï IODEWJJK DE) , 

een schildknaap, te Moniau-
han geboren, alwaar zij n va
der advokaat was, begon zij
ne studiën in die stad en vol-
bragt dezelve, te Toulouse, 
alwaar hij tot advokaat werd 
bevorderd. In Montauban 
terug gekeerd , verkreeg hij 
den post van secretaris des 
bewindhebbers. Het was ge
durende den tijd, dat hij 
deze bediening in 1736 waar
nam, dat hij het treurspel: 
PXXARAMOKO in het licht 
gaf, waarin hij, zonder zijn 
onderwerp tooneelkundig te 
maken, de geschiedkundige 
waarheid op eene verregaan
de wijze verminkt heeft. 
PBAR'AMOSD is van tijd tot 
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tijd minder een held, dan 
een ingebeelde gek. Men 
vindt er verscheidene verzen 
in , waarin eene geestige 
wending doorstraalt, maar 
ook al te veel tegenreden , 
te weinig welluidendheiden 
zamenstemming. Het verlan
gen , om in Parijs, de toe
juiching van het parterre te 
genieten, deed hem Mon-
tauban verlaten. De graaf 
van Clermont vereerde hem 
met den titel van secretaris 
van zijn Bevelhebberschap. 
Het was in deze hoedanig» 
heid, dat hij den veldtogt 
van 1743, met dien vorst 
mede maakte, welken hij 
later weder verliet, om zich 

-geheel aan het tooneel toe-
tewijden. Voornamelijk hield 
hem de Opera bezig en den 
gebaanden weg volgende, 
maakte hij van de liefde de 
spil , waar het geheele rad 
zijner zamenstellingen op 
draaide. » Deze hartstogt, 
zegt een later schrijver, 
wordt onder het penseel der 
lierdichters, even zoo laf als 
gevaarlijk, en des zelfs eeu
wig gezag over die soort van 
schouwspelen, ontzenuwt den 
smaak en de zielen, en ver* 
wijdert de redelijkdenkende 
jmenschen van dezelve. Ver
wijfde helden, buitensporige 
beelden, zoutelooze gezan
gen zijn niet geschikt, om 
eene naar den waren roem 
strevende natie te vormen, 
noch te vermaken» Is het 
niet gemakkelijk? duizender-
ïei middelen te vinden, om 

de aanschouwers met vrucht 
te onderhouden? Edele en j 
standvastige gevoelens, de 
vaderlandsliefde, de zege» 
praal der kunsten, het ge
vaar der ondeugd., het tafe
reel der deugden, de af
schrik der misdaad, de 
menschlievendheid, enz. zijn 
zulks geene geschikte onder
werpen , om een tooneel bê- •' 
zig te houden, en aan het
zelve tot sieraad te verstrek
ken? Wee den smaak en de 
zeden eens volks, dat de
zelve verwerpen wilde, voor* 
al, indien dezelve, door 
even zoo verhevene, als hét 
zedebederf vijandige talenten 
uitgevoerd werden!" Deze 
schrijver overleed te Pahfi'» 
in de maand Mei 1759. M 
bezat een onrustig, leven? ' 
dig en van zijne vrienden te 
veel vorderend karakter, hij 
was zeer kiesch omtrent den 
roem, en zoo gevoelig, dat 
hij daardoor zijne hersenen 
krenkte, en welligt zijne 
dagen verkortte. Men heeft 
van hem, behalve verschei
dene Taoneelstukken, waar
van er vele reeds vergeten 
zijn: La dan.se anciennest 
moderne, ou Traite ïdstori' 
quedeladanse {De oude en 
nieuwe dans of Geschied
kundige Verhandeling ovet 
het dansen), 's Gravenhage 
{Parijs), 1754, 3 deeltjes» 
in 12.mo, die door de geleef 
den zeer wel onthaald zij"* \ 
CAHUSAC leverde voor de Bn' j 
cyclopédie, al de artikels» 
betrekkelijk de lyrische too-

http://dan.se
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neelen en de groote .schouw-
bjii-gen van Muropa.-

CAIET , CAYER .of CAYET 
(PETRUS VJCTOR PALMA) , in 
2525 te Montricjiard in liet . 
Jfransche Bep.t Jjpir et Cher 
•van Catholijke ouders ge
boren, omhelsde het Calvi-
nismus, .en,werd predikant 
der terk van Poitiers 4; 
Montreiiil - Bonnin, : maar 
overtuigd zijnde, de huizen 
yan losbandigheid en ontucht 
verdedigd, en zich mettoo-
yerij opgehouden te hebben, 
zoo werd hy in eene synode 
Van zijnen post ontzet. Deze 
veroordeeling bragt zijne af-
awering te weeg. . ïn 1595 
keerde hij te Parijs tot den 
schoot der Kerk terug. Het 
is ligtelijk te bevroeden, 
met welke grondbeginselen 
een man moest bezield zijn, 
die enkel door het indruk-
sel eener regtvaardige ver
oordeeling tot den waren 
Godsdienst was teruggekeerd. 
Hij overleed in 1610, als 
doctor &ex Sorbonneen hoog
leeraar -in'hét 'Hebreeuwsch 
bij het koninklijk Collegie. 
Men heeft van hem verschei
denetwistschriften, die min
der worden geraadpleegd dan 
zijne Chronologie sepiïenaire 
{Zevenjarige tijdrekening), 
1606 , in 8 .vo y yan den vrede 
yan Vervins in 1598, tot 
in 1604, door de theologi
sche faculteit van Party's 
veroordeeld, Deze censuur 
verscheen in 1610, in fcv»' 

-• D 

gedrukt in het licht. Hij 
Voegde vervolgens bij zijne 
geschiedenis des vredës, ,dle 
"des oorlogs welke "denz,el-
ven was voorafgegaan. Men 
heeft deze nieuwe geschiede-
.nis in de drie deeien zijner 
Chronologie nonennaire '{Net-
genjarige tijdrekening) 16Ö8, 
in 8.yo> van 1589 tot .1598. 
Men moet zich wel wachten 
yan alles te gelooven? wat 
hij daarin verhaalt. 

CAILLE (JOANNES DE L A ) ) 
een kundig boekhandelaar te 
Part/s, in 1620 in eenen 
hoogen ouderdom overleden, 
heeft zich beroemd gemaakt 
door 1.° eene Mistoire de 
Vimprimerie et de la librai-
rie {Geschiedenis van de-
hoe ft drukkunst en den boek' 
Itandeï), Parijs, 1689, in 
4 t 0 Volgens 'het bijna een
parige gevoelen der schrij
vers, welke over dit onder
werp gehandeld hebben, is 
LA CAILLE het minst naauw 
keurig en de minst ervarene 
van de geschiedschrijvers der 
boekdrukkunst;— 2-° eene 
ÏDescription de Paris (Be-

, schrtfving vanParys), 1714, 
in fol. Deze beschrijving der 
stad en der voorsteden vaq 
de hoofdplaats van Frank' 
rijk, bevat vier en twintig 
platen Waarvan elke eene der 
vier en twintig wijken voor
stelt, volgens de verdeeling 
in '1702 gemaakt, en eene 
naauwkeiirige beschrijving 
der abdijen, kerken, open» 

3 
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bare gedenkteekens, enz. 
De platen zijn'door SCOTIN, 
den Jonge, met zorg ten 
uitvoer gebragt. 

CAILI.E (NlCOIiAAS IiODE-
WIJK DE I«A), diaken van het 
Bisdom Beims, den 15 Maart 
1713 j te Rumigny, in het 
Fransche Dep.t Ardennes, 
geboren, was de zoon van 
eenen kapitein der jagers 
van de hertogin van Vèndó-
me, volbragt met roem zijne 
studiën in het coliegie van 
fjïsieux , te Parijs. Zijn 
smaak voor de sterrekunde 
bragt hem in betrekking met 
den beroemden CASSINI, die 
&êm in het Observatorium 
eene huisvesting bezorgde. 
Door den raad van zulk eenen 
meester ondersteund, werd 
jsijn naam onder de sterre-
kundigen weldra genoemd. 
Hij deelde met den Heer 
Ï)E THURI, den zoon van 
dien achtenswaardigen man, 
ée werkzaamheden van de 
middaglijn, of van de schets 
des meridiaans, die over het 
Observatorium gaande ge
heel Frankrijk zoude door-
loppen. Reeds in zijn 25.e 

jaar werd hij buiten zijn We
ten tot fïoogleeraar der wis
kunde in het Collegie van 
MAZARINbenoemd. De werk
zaamheden van zijnen leer
stoel hielden hem niet van 
sta sterrekunde terug. Deze 
Wetenschap tot welke.' hij 
cfoor eene. onoverwinnelijke 
Bekoorlijkheid wa@' raedége-
slespt, werd voor hem eene 

behoefte, (oen de akademië 
van wetenschappen hem in ! 
1741, in haar midden op-
ham. Het grootste gedeelte 
der overige geleerde genoot* 
schappen , welke in Europa 
bloeijen , deed hem dezelfde 
eer aan. Al meer en meer met 
het verlangen bezield, om 
eene volledige kennis van 
de hemelïigchamen teerlan- ' 
gen, ondernam hij in 1750, 
met toestemming van het 
hof, eene reis naar de KaUp 
de goede Hoop, met oog
merk , om de aan onzen ho
rizon onzigtbare zuidellijke 
sterren waar te nemen. In 
het tijdverloop van twee ja
ren , van 1750 tot 1752, be
weerde hij 9800 tot dus verre 
onbekende sterren te heb-

• ben waargenomen , maar dit 
getal is zeer overdreven toe
geschenen , en heeft zulks 
moeten sphijnen aan al de- f 
gene, die weten, dat de be
kwaamste waarnemers, in 
de geheele uitgestrektheid 
der hemelen , zoo vele zigt-
bare sterren niet ontdekt 
hebben , dat het gedeelte des 
Hemels, hetwelk aan on- j 
Zen ge,zigteinder niet gezien j 
Wordt, zeer onbeduidend is; . 
dat hetzelve daarenboven i 
door bekwame sterrekundi- f 
gen was waarg'enomen j e n j 
op al de hemelkaarten was j 
uitgedrukt. Hij was zon- ; 
der twijfel zelf van gevoe-
leü, sijne rekening overdre* \ 
ven te hebben, wijl hij zich 
bepaalde, met eene catalo
gus van een getal van 

1912 
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•te geven. Intüsschen schij
nen de waarnemingen van 
HERSCHELL (welker onnaauw-
keurigheid nog niet erkend 
is) zijnen berekeningen guns
tig te zijn. In Frankrijk 
teruggekeerd , hield hij niet 
op met over de verschijning 
der cometen of staartsterren 
en over andere onderwerpen 
der Geschiedenis des hemels 
te schrijven. Hij liet dé 
Catalogus der sterren en de 
waarnemingen waarop dezel
ve gegrond is , drukken, toen 
eene kwaadaardige koorts 
hem den 21 Maart 1762 in 
het graf sleepte. De hoe
danigheden zijner ziel vèr-
eeren zijne gedachtenis zoo 
wel als zijne geestvermo
gens. Koel en achterhou
dend , omtrent degene, wel
ke hij niet kende,, was hij 
ssacht, eenvoudig, .vrolijk, 
zich zelven steeds gelijk om
trent zijne vrienden. Nooit 
werd hij door belang-of eer
zucht beheerscht, met wei
nig wist hij zich te vreden 
te stellen. Bij de terug
komst van zijne reis, naai
de Kaap, bragt hij de re
kening der verteringen mede, 
EOO door hem Keiven, als 
door een en uurwerkmaker, 
die hefti vergezeld had, ge
maakt; dezelve beliep slechts 
9,144 livres, en 5 Fransche 
stuivers. Ëené zoo naamv-
gezette rekening verbaasde 
zelfs, zegt men, de agen
ten der koninklijke schat
kist. In zijne regtschapen-

heid vond hij zijn geluk, in 
de wetenschappen, zijn ver
maak, en in de vrienschap 
zijne uitspanning. Men heeft 
van hem éen groot aantal 
zeer gezochte werken: 1,° 
Verschillende yerhandelin-
gen, waarmede hij de ver
zamelingen van de akade-
mie der wetenschppen ver
rijkt heeft. — 2.°' Mlémens 
d'algèbre et de geometrie 
(Grondbeginselen der alge-
lira en meetkunde), Parijs, 
in S.vo — 3,° Lepons elemen-, 
taires d'astronomie, d'opti* 
que et de perspective (hes
sen over de grondregels der 
sterre- gezigt- en verge-
zigtkunde), 1748 en 1755 , 
Parijs, in 8.° —4.°Le£ons 
élénientaires de nlêcaniqne 
{Lessen over de grondregels 
der werktuigkunde), Parijs 3 
1743, in 8.° — 5.° EpM-
inèrides {Dagboeken) van 
DESPLACES, vervolgd door 
den Abt DE LA GULLE , 2 
dl.n in 4.° — 6-° Fonda-
menta astronomie®, in 4.° 
Parijs, 1757. — 7-° Talie 
des logaritlmes etc. (Tafel 
der rekentallen enz.)., Pa
rijs, 1760, in ,3.° — 8*° 
Nouveau Traite de naviga-
•tion (Nieuwe Verhandeling 
over de scheepvaart), dooi
den Heer BOUGUEB, herzien. 
en verbeterd door den Abt 
BELA CAILLE, Pargs, 1761 9 

in §,° 9.0 Journal de 
voyage fait au Cap deBonne 
Espéranee (Dagverhaal der 
reis naar de Kaap ie goede 



5 é C A I . 

Jfföop), Parijs. In al deze 
Wérken bespeurt men die 
juistheid en naauwkeurig-
herd, welke voor de afge
trokkens wetenschappen, zoo' 
noodzakelijk zijn; dit was 
de eigenschap vaa zijnen 
geest. 

CAIIAÉAU (ANDREAS K A -
nitei.), den 17 Junij 1731 te 
iPatijs geboren, alwaar hij 
in 1708 overleed, onder
scheidde zich door een open
hartig karakter, en dooree
ne gnlïe en ' levendige vro-
Jijkheid, welke hij aiom in 
zijne schriften verspreidde; 
hij is de schrijver van een e 
nlenigte almanakken, lied
jes , boertige en vermakelij
ke Nieuwjaarsgeschenken, 
waarvan er vele, door der-
zèlver aondeïlingheid of vro» 
lijken toon, zich onder der
gelijke werken onderschei
den. Hij heeft verscheide
ne andere ernstige schriften 
samengesteld; 200 als 1.° 
het Leven van LM SAGE • 
(aan het hoofd van den Ba-
cFielier dé Salafflanqm), 

) 1759,3 dl.n, in l2.n"> — 
2° Speptacle histórique (Ge-
schiédkiinig toónéel) ,1764, 
2 dl.n, in 12.mó Dit zijn 
de eerste* beginselen der 
Orieksche én Romeinsche 
geschiedenissen, eenvoudig, 
duidelijk en nuttig voor het 
onderwijs der jeugd. — 3»° 
Lettres ét épitrés amoureii' 
ses d'MÈLoïm & ABAfMRD 
{ËBnnehriéyen vati ÏÏBLO'iSM 

: mn Mnrmma), 1774, 2 

dl.n , in g.vb * sedert dien 
tijd, dikwerf herdrukt. ~ 
41.0 Vie privée et criminelle 
de DESRVES (Bijzonder en 
misdadig leven van DES* 

; KVES) , 1777, in 12-.'m0 Som
migen hebben dit LeVenaati 
ARNQLDUS BACULARÖ toege-
geschreven. —< 5.9 Principes 
phiiosópMques de consolii' 
iion (Wijsgeerige grondhe» 

!• ginseten van troost.) Uit 
'' het Hóogduitsch in het 
Fransch vertaald, 2 dl.n , ia 

: 12.™, 17781—* 6.° Etreii-
nes historiques (Geschied
kundige nieuwjaars-gescïien-

• ken), 1774 en 1775 , in 12.mó 
— Y.° Dictionnaire hïblip-
grapMque (Bihliogrdplmch 
Woordenboek), 1790, 3dl.n, 
i"n"8.vo Dit Woordenboek . 
onder den naam van CAII.-
LEAU bekend, is van zijnen' 
tijdgenoot en vriend DirCLos» 

' . • ' • • ' ' ' 

CAÏLIIEAU (JOANNES MARIA), ; 
eén geneesheer in 1765 te- , 
Gaillac, in het Fransch De- ' 
partemént Tdm geboren, i 
ging, na zijne eerste stu- [ 
dien volbragt te hebben, in ;' 
do congregatie der Cïtriste' } 

[ttffiè leer, en onderwees in j 
het cólïegie van Lectoure, f 
Vervolgens in de beroemde ) 
school van la Fïeche. I» 
1787 verliet hij de Ckriste- \ 
lij hé leer, en vestigde zich 
té Bordeaux, alwaar hij 
;de letteren beoefende, jsich 
mét twee bijzondere opvoe- ; 
dingen belastte, en. zich 
door de geneeskundige stu
die eene loopbaan opende. 
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In 1794 en 1795 werd hij 
in ..de militaire hospitalen 
van Saint-Jean- de-Luz en 
Bayonne gebruikt, kwam in 
1796 te Bordeaux terug, 
begaf zich in 1803 naar Pa
rijs , alwaar hij den docto
raten hoed ontving, en, in 
het volgende jaar andermaal 
te Bordeaux teruggekeerd, 
zich voor zijn volgend le
vend in die stad vestigde. 
Reeds in 1800 had hij al
daar Openbare voorlezingen 
over de geneeskunde gehou-
hen, en bragt op deze wij
ze toe, tot de oprigting der 
School, welke later den naam 
van Koninklijke geneeskun
dige school heeft aangeno
men , en van welke hij ach
tereenvolgend onder-bestuur
der en bestuurder is geweest. 
Hij overleed in 1820 als lidi 
of corresponderend lid eener 
menigte geneeskundige we
tenschappelijke en letterkun
dige genootschappen, en een 
groot aantal werken nalaten
de , waarvan de voornaamste 
zijn; 1.° Précis analytique 
du cours de médicine fait 
a Bordeaux {Ontledend be
grip van de geneeskundige 
cursus te Bordeaux gehou
den^) — 2,.° Epoques medic, 
dèpuis WlPPOCBjiTEjUsqu'en 
1811 {Geschiedkundige tijd
vakken van HIPPOCRATES 
tot in 1811)» eene verhan
deling door de geneeskundi
ge maatschappij vaaToülou-
se bekroond , en gedrukt in 
he$ Antmaire de la socièié 

" • - • : » 

royl. de medec. de Bordeaux, 
pour 1820. 

CAILLET (WILLEM) ëen 
landman, te Mello, in het 
JFransch. Departement Oise 
geboren, stelde zich inl358, 
terwijl koning JOANNÉS in 
Engeland gevangen was, 
aan het hoofd der factie la 
jacquerie genoemd, wijl zij 
haren naam van JAOOBÜS BÖN-
HOMME ontleend had; want 
het was aldus, dat de mui-
tèlingen hun hoofd noemden» 
Déze oproermakers waréö 
boeren uit verschillende Noor
delijke gewesten van Frank
rijk , die ten getale van meer 
dan honderd duizend, met 
pieken en stokken gewapen
de manschappen, de velden 
doorkruisten, de edellieden 
vermoorden, de kasteelen 
afbrandden, en alles te vuur 
en te zwaard verdelgden. 
Er werden meer dan twee 
honderd edellieden om het 
leven gebragt; in dezen ui-
iersten nood namen de laat
ste hunne toevlugt tot de 
ridders van Vlaanderen, van 
Braband enBo/teme, die met 
hen, onder de bevelen van 
den Dauphin vereenigd, de 
aanhangers der Jacquerie 
aanvielen en hen overwon
nen. KAKEL de Kwade Het 
er meer dan duizend over 
den kling springen, maakte 
zich van CAILLET meester, 
liet hem onthoofden, en ein
digde zoo doende deaen oor-? 
log, die voor. den JTrajispJieg 
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adel, reeds noodlottig begon 
te worden. 

CAiMiiÈBES» — Z i e C J J C - ' 
UÈRES, 

CAILLY (de Ridder JACO-
JSUS DE), te Orleans, in 1604 
geboren, uit het geslacht der 
Maagd, welke die stad ver
lootte, overleed in 1673, 
als ridder van den heiligen 
MICHAÖII , en gewoon edel
man des konpgs van Frank-
rijh, Men heeft van heni 
eene kleine Verzameling van 
Puntdichten, waarvan som
mige schrander en kiesch 
zijn, en vele andere plat 
doch natuurlijk berijmd. De
ze openhartigheid verbetert 
veel zijnen flaauwen en som
tijds onnaauwkeurigen stijl.. 
Men is voor het overige de-
jze regtvaardigheid aan dien 
schrijver verschuldigd, dat 
hij zich "niet door de lage 
harfstogten heeft laten me
desiepen , boven welke de 
meeste der beroemdste dich
ters den moed niet hebben', 
gehad, zich te verheffen * 
» Zijne puntdichten, zegt 
een kunstregter, zijn enkel 
kwinkslagen zonder gal, zon
der bitsheid, zonder heke
ling , en, bijgevolg meer 

'waardig, om te vermaken, 
.dan at degene, welke de' 
haat, de afgunst of de kwaad
aardige bedilzucht hebben 
•Toortgebragt." Men vindt 
deze stukjes in een e verza
meling' van gedichten, 2 dl." 
in 12.vo, dóór LA MONNAIB 

in 1714, te Parifs, onder 
den naam van 'sGravenhage> 
in het licht gegeven. 

CAJT-BEI, sultan van E-
gypte en Syrië, een oor
spronkelijke Circassiër, was 
als slaaf geboren. De Ma
melukken verkozen hem een
parig tot hunnen koning. Bij 
Tarsus versloeg hjj het le
ger van BAJAZET I I . , keizer 
der Turken, Waarover QUEK-
sÉoii, zijn schoonzoon, het 
bevel voerde. Deze zege
praal had zeer gelukkige ge
volgen. Hij dreef ASSÏMBEDS 
terug, die in MesopotamU 
regeerde, en die, zich mees* 
ter van de stad Bir gemaakt 
hebbende, tot diep in Syrië 
strooptogten deed. Hij bragt 
ook 5e Arabieren onder het 
juk , en verspreidde die me
nigte Ethiopische slaven, die 
zich in grooten getale ver
zameld hebbende, om de Ma
melukken te verdelgen, M» 
gypte met eenen geweldigen 
storm bedreigden. De Ara
bische geschiedschrijvers van 
dien tijd, overladen hem met 
lofspraken. MARY noemt hem: 
het gouden borduursel, de 
edele steen van den, hals
snoer der dynastie van de 
Êordjytische Mameluklien» 
Weinig sultans, hebben wer<* 
keiijk zoo lang en KOO roem
rijk geregeerd. Hij over
leed in het jaar 1449, het 
33ste zijner regering. • 

CAÏ0S, beroemd onder de 
kerkelijke schrijvers, bloui-
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de te Bome in de 3d e eeuw» 
onder de regering van kei
zer CAIUCAHA , toen de H. 
ZEPHYRINOS den stoel van 
PETRUS bekleedde. Hij was 
een leerling van den H. IRE-
NEÜS geweest, hetwelk hem 
echter niet belette het ge
voelen der Millenarissen, 
geheel en al te verwerpen. 
Een ongenoemde door PHO-
TIÜS aangehaald, zegt stel
l ig, dat CAÏUS een priester 
was, en te Rome woonde. 
PHOTIUS voegt er bij , dat 
men zelfs beweerde , dat hij 
tot Bisschop der Heidenen 
was gezalfd, om het Evan
gelie in de landen der on-
geloovigen te gaan verkon
digen , zonder eenig bepaald 
volk noch diocees te heb
ben. CAÏUS werd te Rome 
in een berucht geschil ge
wikkeld met PRQCLUS of PRO-
cuxus , een der voornaamste 
hoofden der Montanisten, en 
bragt hetzelve in eene Sa
menspraak , welke niet tot 
ons is gekomen, even zoo 
min als zijne overige wer-
Jien* EUSEEIUS , de H. HIE-

RONYM0S, TïIEODORETUS, P l IO-
TIUS, hebben ons eenige frag
menten zijner werken gele
verd , welker verlies > vol
gens de Ouden , die erover 
gesproken hebben, zeer te 
betreuren is. 

CAÏUS of GA JUS , een leer
ling van den H. PAULUS , te 
Corinthe, alwaar hij woonde, 
en den Apostel in. zijn hnis^ 

had opgenomen, bekeerd. Hij 
vergezelde hem vervolgens 
Op zijne reizen , had deel 
aan zijne vervolgingen, en 
werd met ARISTARCHU,S , door 
de oproerlingen van Mfezè,. 
Welke door den goudsmid 
DEMETRIUS, tegen den hei
ligen PAULUS waren opge
ruid , gevangen genomen. 
Men gelooft, dat dit dezelfde 
CAÏUS of GAÏUS i s , aan wien 
de heilige JOANNES zijnen 
derden brief heeft geschre
ven 5 in welken hij hem over 
de zuiverheid van zijn ge
loof en de liefdadigheid, die 
hij omtrent zijne broeders en 
de vreemdelingen uitoefent, 
lof toezwaait. 

CAÏUS {Heilige), een oor
spronkelijke Balmatiè'r, en 
bloedverwant van keizer Dio-
ciiBTiANUs , werd den 16 De
cember 283, ,na den dood 
van den heiligen EUTYCHI-
ANÜS', tot Paus verkozen, hij 
had met eene wreede vervol
ging te worstelen, die twee 
jaren duurde, gedurende wel
ke die heilige Opper-Pries-
ter niet ophield, de belij
ders en martelaren aantemoe-
digen. Hij hield zich ge
durende den storm verbor
gen, niet, omdat hij den 
dood vreesde , maar om be
ter in staat te zijn, zijne 
kudde te ondersteunen, en 
overleed den 22 April 296. 
Om zijn menigvuldig lijden 
heeft hij den titel van Mar
telaar verdiend. Het is bij 
5 • 
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gelegenheid van dézen Paus, 
dat een zeer bekende schrij
ver, cJe volgende aanmerking 
maakt: » Hoe veel, zégt hi j , 
hadden de heilige Herders, 
«ter eerste kerk niet te lij
den? Dat men zich herin-
nere , dat zij aan de vervol
gingen der afgodendienaars 
waren blootgesteld; dat zij 
aanhoudend tegen de onkun-, 
i e , de domheid, de afgunst, 
«Ie boosaardigheid van die
gene te worstelen hadden, 
welke zij voor JESUS CHRIS
TUS wilden winnen, en dat 
zij in al de gevaren deel
den , aan welke hunne kud
den waren blootgesteld." Het 
\vas deze Paus, die beval, 
«lat men alle zeven de lage
re ordèS der kerk moest ge
had hebben, alvorens tot Bis
schop te kunnen worden ge
zalfd. 

CAÏOS. — Zie KAYE (JO-
•ANKES). 

Ciïus AGRIPPA , tweede 
zoon van AGRIPPA enJuciA, 
de dochter van AUGUSTUS , 
werd door dien keizer met 
zijnen broeder Iiuciüs AGRIP
PA, als kind aangenomen^ 
Het Komeinsche volk bood 
aan die beide kinderen, in 
den ouderdom van 14 èn Ï5 
jaren, het consulaat aan. 
AUGUSTUS wilde, dat z i j , 
om hunne jeugdige jaren, 
enkel den naam vari Coiisu-
les designati (benoemde con
suls) voeren zouden. CAÏÜS , 
aich naar Armenië begeven 

f hebbende, om er d.e Par-
thers uit te verdrijven, werd ! 
door den stadhouder van Ar« 
tagera met een en dolk ge
troffen. De moordenaar Werd { 
ten dood gebragt, maar CAÏUS j 
leidde sedert dat tijdstipeen 
kwijnend leven. Hij ein
digde hetzelve in de stad 
hymire in Li/cië^ eerst 24 
jaren oud zijnde. Zijne nei- » 
ging sleepte hem mede tot 
de vermaken; en hij wist 
dien gevaarlijken hartstögt, 
welke zijne dagen verkortte, 
niet te beteugelen. Door zij
ne zachtmoedigheid had hij 
zich bij de Oostersche vol-
ken bemind gemaakt. 

CAÏADO (HENDRIK) , een 
Latijnsche dichter, te JRöWtfii 
in 1508 aan een buitenspo* 
rig gebruik van wijn over
leden , heeft Herderszangen 
en Puntdichten nagelaten^ 
ïn al zijne voortbrengselen 
ontwaart men, eerie geluk
kige wending, geest,onge
dwongenheid , sierlijkheid\ 
bij zijne puntdichten ont
breekt het niet aan geestig
heid. De eerste uitgave zij
ner werken ksvamie Bölogna 
in het licht, onder den titel 
van Eclogtë, et sijlvs, et 
epigramrnata, 1501, in 4't0 

Meh herdrukte dezelve in 

1745, in het Corpus pofflü' 
rum tnsitanornm. Hij was 
in Portugal geboren. ; 

CAJETANUS (KöNSTANTlJtf)» 
eéh Benediktijner , abt va» 
den heiligen BARONTUS,

 in 
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hét Èisdóm PtStoja te. S|'-
jrakês&i in 1560 geboren, en 
te Eome in 1650 overleden, 
deed den ijver voor den roem 
zijlier orde in dweepzucht 
ontaarden. Hij verbeeldde 
zich, dat hij den luister der-
zelve zeer zoude vermeerde
ren, door aan dezelve zoo 
veel, groots mannen moge
lijk , of ten minste, die hij 
als zoodanig waande , toete-
schrijven. Na een gedeelte 
der oude Heiligen in zijne' 
lijst te hebben gebragt, was 
hij werkzaam, om dezelve 
met latere Heiligen te ver-
grooten. Hij begon met den 
H . IGNATIUS VAN LoYOLA ," 
maakte denselven tot éen 
Benediktijner, ineen werk, 
dat hij te Venetië in 1641 , 
in 8V0 in het licht gaf, waar
in hij ook tracht te bewij
zen, dat het boek der oefe
ningen van den heiligen IG-
NATIUS , niet van hem, maar 
van CISNEROS^ eenen Bene
diktijner religieus was, het
welk hij zeer slecht bewijst 
(zie IGNATIUS). De Congre
gatie van Monte - Cassino, 
verwierp CAJETANUS ïn 1644. 
Daar CAJETANUS geene Je-
guiten in zijne orde kon op
nemen , zoo wendde hij zich 
tot de Frariciskanen en de 
predikheeren ; hij • ontnam 
hun den H. FRANCISCUS van 
<Assisi, en den H. THOMAS . 
van Aquino. De kardinaal 
COBELUJCCI zeide, ten op-
sigte van dezen dief der 
Heiligen, dat hij zeer vrees
de , dat CAJETANUS den hei

ligen PETRUS weldra in eë-
nen Benediktijner zbndè her
scheppen. Ook wilde hij-
aan THOMAS a KEMPIS, dé-
eer betwisten, dé bewonde
renswaardige Navolging Van-
JESUS CHRISTUS geschreven1 

te hebben, en dezelve aan ee
nen monnik GERSON genaamd, 
toeschrijven. In het artikel 
KEMPIS kan nlen zien hoe 
ongegrond zijn oordeel is . 
Het ontbrak CAJETANUS niét 
aan geleerdheid; hij had aan* 
BARONIUS verscheidene bouw
stoffen voor zijne jaarboeken 
geleverd. Paus PAULUS V. 
beriep hem naar Rome en 
benoemde hem tot Hoogst-
deszelfs secretaris voor dé 
gewij de brieven, en CLEMEKS 
VIII benoemde hem tot Bi
bliothecaris van het Vati-
kaan, eenè bediening', die 
hij tot aan zijnen dood toé 
heeft waargenomen. 

CAJETANUS ( O C T A V I U S ) , 
een Siciliaansch Jesuit, een 
bekwame Criticus, en goe
de geschiedschrijver, in 1656 
overleden, heeft door de vol
gende werken aanspraak ver
worven op de erkentenis van 
zijn vaderland: l .p Vitcs 
Sanctorum Siculorum, Pa-
lermo , 1652, in föl. Deze 
levensbeschrijvingen zijn uit 
geloofwaardige gedenkstuk
ken , zoo Grieksche als La-
lijnsche, en , volgens , door 
derzelver oudheid kostbare 
handschriften zamerigesteld. 
— 2° Jsagpge ad histori-
am sacram siculam, Paléraïo 



60 C A J. 

1707, in het 10e deelVan het 
Thesaurus antiquitatum van 
Gtu&nvn herdrukt. ,—• 3.° 
Animadversiones in epist. 
TBEOBOSII MOTSACBI ; 'De 
f$,ijracusan& tirhis esrpugna-
tione ,- in de verzameling 
van MÜRATORI, 

•CAJETANÜS (de kardinaal). 
— Zie Vio (THOMAS). 

CAJOT ( dom JOANNES JÖ-
JZEF), een Benediktijner der 
Congregatie van den heili
gen VANNES te Verdun in 
1726geboren» bezat vele ge
leerdheid. Hij openbaarde 
dezelve in zijne Antiquités 
de Metz, pu Recherches sur 
Torigine des Mèdiomatri-
cietos {Oudheden van Metz, 
ofnasporingen óver den oor
sprong der Mèdiomairi' 
cjërs), Metz, 1760, in 8vo. 
Het werk, waardoor hij den 
meesfen roem heeft verwor
ven , is de hekeling van een 
berucht wijsgeer, ten titel 
voerende:, les Plagiats de 
J. J. ROVSSEAV sur l'édn-
caiion (de Letterdieverijen 
van J. J. ROVSSEAV over de 
opvoeding), in 12.mo en in 
8,vo, 1765. Dezelve is vrij 
slecht géschreven, maar er 
komen nasporingen in voor. 
Daar hij er de valsche wijs-
geeren in hekelt, zoo heeft 
een hunner gezegt; » Dat 
de schrijver dezer hekeling, 
een hond was, die de voo» 
Wgangers aanblaft, terwijl 
bij de beenderen van ROHS-
SEAU af knaagt." Deze min-

achtige uitdrukking belette 
niet ,.' dat dom CAJOT een 
achtenswaardig man was. 
Nog heeft men van hem; 
Examen philosophique de 
la regie de Saint BESoto 
(Wijsgeerig onderzoek van 
den regel van den H. BE-
NEMCTVS), Avignon, 1768 
in 12*?., en eene Jffistoire 
criiiqne des coqueluchons 
(Beoordeelende Geschiedenit 
der monnikshappen), Keulen 
(Metz), 1762, in 12°. Hij 
overleed in 1779 ' i n zijne 
geboorte stad. 

CAJOT (dom KAKEL) , broe
dervanden voorgaande, den 
17 Augustus 1731, te Ver-
dun geboren, ging, even als 
JOZEF onderde Benediktijnen. 
der Congregatie van den H. 
VANNES. Hij onderwees de 
wijsbegeerte en de godge
leerdheid in de abdijen van 
den H. VANNES en den H. 
ARNOLÖUS van Metz. Men 
heeft van hem; Recherches 
historiques sur l''esprit pri-
mitif ei les anciens colleges 
de l'ordre de Baint-BETSOit 
étc. (Geschiedkundige naspo
ringen over den oorspron-
kehjhen geest en de oude 
Collegiën der orde van den 
heiligen RETSEDICTVS enz.)» 
Parijs, 2dl.n in 8°. In dit 
werk wil CAJOT bewijzen, 
dat de Godsdienstige maat
schappijen en de orde van den 
H.BENÊDÏCTÜS, niet zijn op* 
gerigt, om zich enkel en 
alleen aan een bespiegelen» 
leven toetewijden, en, tot 
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in de oude tijden terugk.lim» 
mende, toont hij aan, dat 
de maatschappij van den H. 
BENEDICTÜS in het bijzon
der , eertijds kostelooze scho
len en seminariën bestuur
de, waaruit Bisschoppen en 
Priesters voortkwamen, en 
zich grootendeels met de 
kerkelijke bediening bezig 
hield; dat uit de Benediktij-
ner kloosters, Geestelijken 
waren voortgekomen , die het 
geloof en de beschaving in 
het Noorden had verspreid ; 
en hij maakt hieruit de ge
volgtrekking, dat om gerus-
telijk de voorregten te kunnen 
genieten , welke de maat
schappij hun sedert dien tijd 
bij voorduring verleend heeft, 
zij ook tot derzelver oorspron
kelijke instelling moeten te-
rugkeeren. Dom KAREÏ. CA-
IOT heeft de stormen der om
wenteling doorgestaan, en is 
den 6 December 1807 over
leden. Men heeft nog van 
hem eenige andere werken« 

CALA (FERDINAND LE SCOC-
co, bekend onder den naam 
van), te Cosenza in Cala-
brië geboren , is de schrij* 
v«r eener Qescïdedenis vem 
Zwaden-, die zeer zei (kaam 
i s , en ten titel voert: ïsto-
ria de' Suevi neïcotiquistodè' 
regni di Napoli e di Bicilia 
per l'imperadore EiïRïco \ 
VI., con la vita delB, Gïo 
M.AZ.A, Napels, 16S0, infol. 
Zijn doel was, om in dit 
werk het huis van CAIA te 
vlefjen. Hij schiep eenen 

heiligen JOANNES VAN CAÏIA, 
die nooit anders dan in zij
ne hersenen bestaan had. Hij 
beweerde, dat eenige been
deren van het geraamte eens 
ezels, de overblijfselen van 
zijnen ingebeelden Heilige 
waren. De onbeschaamde 
bedrieger paste op zijne ge
waande overblijfselen, dit 
Latijnsche vers toe, Gateen 
hedendaagsche schrijver aan 
dé vreemde menigte geleer
den , welke in deze eeuw 
schitteren heeft gemeend te 
moeten rigten: 

Felicia asinl quantos meruis-
tis honores! 

De geloofsonderzoeker van 
Rome liet deze onwaardige 
overblijfselen verbranden , 
en verbood het werk. 

CALABER (QÜINTÜS) , een 
dichter van Bmirna^ welke 
men meent in de vijfde eeuw 
geleefd te hebben, is de 
schrijver der Paralipomeneil 
of Övergesldgene boeken van 
UOMMKUS, eene soort van 
Bijlage tot den Illias. Dit 
sierlijk geschrevene Griek-
sche dichtstuk, werd door 
den kardinaal BESSARION , in 
een klooster van het land van 
Otrante in Calabrië gevon
den , , en het is van daar, 
dat hem den naam van CA
LABER is gegeven. De beste 
uitgave is die van JOANNES 
CORNEUS PAUW, Leijden, 
1734, in S.°, welke veel par
tij heeft getrokken van de 
uitgave» doorGLAUDIÜS DA-
usQOE van hetaelve bezorgd. 
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CAXABKE (EDMÜS), een 
geleerde en godvruchtige 
priester van ,het Oratorium, 
te Troyes geboren'9 bestuur
der van het Seminarie van 
Baissons, overleed in 1710. 
Men heeft van hem een e 
Qmschryving op de Mise
rere p waarin men vele zal
ving aantreft, en die dik
wijls js herdrukt geworden. 

. CiiiABRiëR. ••— Zie PHEXI 
(MATHIAS.) 

CALAFAT.— ZieAsAüjCA-
Ï,APAT. 

•CALAGES .-(Mejufvroaw MA-
KIA DE PECH DE) weyd te 
Tovlouse in 1620 geboren. 
Zij beoefende de JPransche 
dichtkunde met den meesten 
roem, behaalde eenige prij
ken in de FhORA-spehn, en 
vreesde niet van zich tot de 
hoogte van het Heldendicht 
te verheffen. Haar Bicht-
stuk van JUJOITM , of de 
Verlossing van Bethulië, is 
op verre na geen meesterstuk; 
maar men vindt er trekken 
in , die het Heldendicht wer
kelijk waardig zijn; en die ' 
een niet zeer gewoon talent 
vooronderstellen, in eenen 
tijd vooral, waarin deFran-
sche taal en dichtkunde nog 
zoo weinig beschaafd waren. 
Mejufvrouw DE CALAGES 
wist de Ouden op eene ge
lukkige wijze te beoefenen* 
Haar dichtstuk is door de 
zorg van Mejufvrouw t'HÉ-
mïiEE, DE. VMXENDON, te I 

f Tonlmse, in 3660, in-4.t<> 
gedrukt, en aan de konin» '< 
gin ANNA van Oostenrijk > \ 
toenmaals regentes, ojpge- f 
dragen. Mejufvrouw CALI- , 
GES overleed reeds in 1661. • 

CAI-AIS en ZETÈS, kinde
ren van BÖREAS en ORITHYA 
deden met- de Argonautcn» 
eene reis naar ColcAide, en ^ 
Verdreven de Hai'pijè'n uit 
Thracië. Zij hadden de schou
ders met vergulde schelpen 
bedekt, vleugels aan de voe
ten , en lang hoofdhaar. 

CALAMIS, een beroemd gra-

veur en beeldhouwer te A-
. thene. Zijne werken werien 
zeer op prijs gesteld," maaf 

CICERO steide dezelve ve«e 
beneden die van PRAXITË^ES 
en MYRON. Hij muntte voor
al uit in het voorstellen van 
paarden, en niemand ba« 
vóór hem dit gedeelte der 
kunst verder gebragt. Deze 
beeldhouwer bloeide in het 
jaar 420 vóór J. C. of veer
tig jaren vroeger, volgens het 
gevoelen van den Heer EME-
RICH BAVTO , in deszelfs prper 
ve over de tijdrekenkundige 
rangschikking der, beroemd
ste Gfrièksche beeldhouwer^' 

CALANNA (PETRUS), wer<* 
in de zestiende eeuw tefef" 
mini in Sicilië gehor en- «Ü 
omhelsde den geestelijk6'1 

staat, en hield zich veel m<* • 
dé schoon e letteren en de 
wijsbegeerte bezig. #ei» 
verklaarde voorstander 'iet 
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Platonische wijsbegeerte zijn 
de durfde hij zich tegen ARIS-
TOTELES te verklaren in ee
nen tijd, waarin het algé-
meene vooroordeel hem eene 
hulde toebragt, die door het 
blinde bijgeloof van ver
scheidene eeuwen bevestigd 
werd} het was intusschen 
gevaarlijk zich toenmaals te
gen die leer te verheffen > 
daar de dood van ÏUMTIS be
wees .,.. dat dezelve niet on
gestraft kon aangerand wor
den. Om zijn gevoelen aan 
den dag te brengen schreef 
CALANNA een geleerd werk , 
ten titel voerende: PMlo-
sophia seniorum sacerdolia 
et plalonica a juniorïbus et 
laicis neglecta philosophis, 
Ralérmo, 1599, in4.° SEE-
LEN, een ijverige voorstander 
van ARISTOTEMES , zegt, dat 
CALANNA dikwerf paradoxe 
stellingen gebruikt, welke 
hij in onzuivere bronnen heeft 
geput, en eindigt met hem 
eenen den brandstapel waar' 
digen Platoniè'r te noemen. 

CALANUS , een Indisch 
wijsgeer of kwakzalver, die 
ALEXANDER den groote op 
zijne Indische togten volgde. 
PLUTAROHÜS zegt, 3at zijn 
naam SPHINES was , en dat 
de Macedoniè'rs hem CALA-
NÜS noemden, wijl hij die
gene groetende, welke hem 
aanspraken, gewoon was te 
zeggen : Cala , hetwelk in 
zijne taal wees gegroet be-
teekende. Na 83 jaren in 
eene bloeijendè gezondheid 

te hebben doorgebragt, door 
eene darmjicht gekweld, 
verzocht hij den veroveraar 
hem eenen brandstapel te 
doen oprjgten, ten einde er 
zijn leven op te eindigen*. 
Die vorst welke niet ver
standiger was, dan zijn wys-
geer, beval de toebereidse-s 
len tot ,dit buitensporige of
fer in gereedheid te brengen* 
Zijn leger ontving bevel, om 
zich in slagorde rondom den 
brandstapel te scharen. C A » 
lANirs, met bloemen bekransd 
en prachtig gekleed, beklom 
denzelven , zeggende dat se
dert hij de gezondheid ver
loren en ALEXANDER gezien 
had, het leven niets bekoor
lijks meer voor hem bezat. 
De zwakke CALANÜS , die den 
moed niet had, om eene 
darmjicht te verduren, vond 
in zijne ijdelheid genoegza
me hulpmiddelen, om de 
verbranding zonder eenige 
beweging te maken, en zon
der het minste teeken vaü 
smart aan den dag te leg
gen , te verduren. Door ie
mand gevraagd zijnde, of hij 
niets aan ALESANDER te zeg
gen had, antwoordde hij Neen 
ik denk hem weldra in Ba* 
bylon weder ie zien. Daar 
de Macedonische held drie 
maanden daarna in die stad 
overleed, zoo meende men, 
dat de JSrachman een profeet 
was geweest, en dit vermeer
derde het wonderbare zijner 
geschiedenis niet weinig. 

CAI-ANÜS (JDVENCUS.COS-, 
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TIÜS) , in Dalmatië geboren, 
Bisschop van Vijf herken, in 
Hongarije, leefde in de 
twaalfde eeuw. Hl} is door 
een werkje bekend, ten ti
tel voerende: ATIZLA rex 
Hunnortm, Venetië, 1502, 
in 'fol. Men vindt zulks.in 
de kerkelijke verzameling 
van Pater CANISIUS, en in 
de Verzameling tot de Ge
schiedenis van Hongarije, 
met aanteekenïngen van J. 
TOMKA, Presburg, 1736 , , 
in fol* i 

GALAS (JOANNES) , den 19 
Maart 1698, in het vlek 
Lacabarède in het diocees 
van Caslres in Languedoc, 
geboren, was een belijder 
van den gewaand - hervorm
den godsdienst, en werd be
schuldigd, zijnen zoon MAR-
cus ANTONIÜS, uit haat te<= 
gen den Catholijken gods
dienst, tot welken dezen 
wilde terugkeeren, of dien 
hij reeds heimelijk beleed, 
gewurgd te hebben. Deze 
jongeling had, zoo als 
ïiién zulks thans beweert, 
zich zélven om het leven ge-
bragt. De vader werd ge
vangen genomen, door het 
parlement van Toulouse ver
oordeeld, en den 9 Maart 
1762 levend geradbraakt. De 
weduwe en de kinderen van 
dien grijsaard, verzochten 
om de herziening van het 
proces; en, hetó)' uit ge
brek aan formaliteit, hetzij 
om eenige onregelmatigheid 
in den grond zèiven van het 

door het parlement van TOK-
House gevelde vonnis, zoo 
werd hetzelve door een be
sluit van den raad van 9 Maart 
1765 vernietigd. » Laat ons, 
heeft te dien op^igté een OÏK 
partijdige waarnemer gezegd, 
laat ons de uitspraken der 
overheden eerbiedigen, die 
de , hetzij o'm de zaak zel
ve, hetzij om de vorm der 
procedure , gebrekkige von
nissen herstellen ; maar dat 
het ons niet verwondere, in
dien er', bij deze soort van 
regterïijken twist, in den 
geest des volks , eenë soort 
van vooroordeel, ten gunste 
der eerste regters overblijft* 
Lieden, die alles op de plaats 
onderzoeken , die het mis
drijf als Onder de oogenheb
ben , die den levensloop ett 
het gedrag van den beschut 
digde, de zeden en de goe
de trouw der getuigen ken
nen , die eette menigte om
standigheden inzamelen, 
waarvan de zamenhang zien 
moeijelijk in de verte uit
strekt, en waarvan het in
drukte! met den tijd ver
zwakt; die bij het gezig* 
eener verschrikkelijke, aan 
eenen bekenden burger pas 

gepleegde misdaad, niet 
geestdrift voor de regtvaar-
digheid bezield zijn; reS" 
ters, die in eenen zoodani* 
gen toestand uitspraak doen, 
hebben zeker een groot voor
deel boven ver wij derde over* ' 
heden, die zich met honder
den andere onderwerpen be
zig houden, die hunne aan-
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dacht en hunne werkzaam
heden door meer regtstreek-
sche inzigten en verpligtin-
gen bepalen, terwijl gevoe-> 
lige zielen, hen smeeken en 
lastig vallen', èn^. Men 
moet dus bij.dergelijke ge
legenheden , zoo veel moge-
lij k , in de hekeling enden 
lof der onderlinge vonnis
sen, eene redelijke gema
tigdheid in acht nemen, en 
zich voor die hevige geest
drift wachten, waarin de 
waarheid en billijkheid zoo 
zelden te vinden zijn." 

van GA&ASIO.: Canoiïes ge-
, nerales Mngu<& kebraïctB* 

Hij overleed in 1620. 

CAKAGNINI (Ccsïiio), de 
natuurlijke zoon van èenen 
geestelijke van Ver rare, al
waar hij den 17 September 
1479 geboren werd, omhels
de , na in de legerscharen 
des Keizers en van JULIUS 
II . gediend te hebben, den 
geestelijken staat. Hij werd! 
Apostolisch protonotaris, en 
overleed te Serrare in 1M4. 
Men heeft van hem: 1«° Com-
mentatio de rebus ozgyptl-
acis, Bazel, 1544, in foL 
Er komen in dit werk, naar 
den tijd, waarin het ge
schreven i s , belangrijke en 
naauwkeurige bijzonderhe
den over Mgypte voor. — 
2'° TDe talorum, tesserarum 
et calculorum ludis, in het 
7.e deel der Griehsehe oud
heden, 'van GRONOVIUS. — 
3.° Be re nautica, ib. 2 
dl.n — 4.° Opera aliquot. 
— 5«° Encomium pulicis 
Carmina. ERASMUS zegt, 
dat hij eenen sierlijken stijl 
heeft, maar te veel de school-
sche wijsbegeerte doet blij
ken;- hetwelk hem belet, 
eene plaats in den rang der 
Welsprekende schrjjvers te 
bekleeden. Zijne werken zijn 
te Bazel, in 1544 i" &1* 
gedrukt. 

• CAMAR(JOANNESVAN), een 
beroemd schilder, dus ge
noemd naar zijae geboorte-

CALASIO (MARIUS DE), in 
1,550, in het stadje van dien 
naam , bij Aquila geboren , 
een Franciskaner, Hooglee
raar in het Hebreenwsch te 
Mome, schreef eene uitmun
tende Overeenkomst der He-
breeuwsche woorden des Bij
bels , te Mome in 1621, in 
vier zware deelen in fol. ge
drukt , en later te Londen,, 
in 1747, in hetzelfde for
maat en een dergelijk getal 
deelen, onder den titel van 
Concordanties sacrorum bi' 
iliorum 7iebraic<&, ctimcon-
venientiis lingim arab. et 
&yr. Deze uitgave, welke 
meer cp prijs wordt gesteld, 
dan die van Mome, is door 
WILICEM KOMANUS bezorgd. 
De grondslag van dit voor de 
beoefenaars der Hebreeuw-
sche taal zeer nuttige werk, 
is uit de overeenstemming 
van den Rabbijn MATHAN 
ontleend. jy0g' heeft men , 
.. .VI . .Dm, 3 
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stad io het hertogdom Kleef, 
overleed in 1546 in eenen 
jeugdigen leeftijd te Napels. 
TITIAAN en ËAPHASI. waren 
zijne voorbeelden in de schil
derkunst. Hi] maakte zich 
hunne manier zoo zeer ei
gen , dat de talenten dier 
groote meesters de zijne sche
nen geworden te zijn» Ver
scheidene kenners hebben 
nooit de schilderijen van den 
leerling, van die van TITI
AAN , zijnen meester weten 
te onderscheiden. Onder an
dere stukken heeft hij eene 
geboorte van den Zaligma
ker geschilderd, met Enge
len vergezeld, waarop hst 
licht van den pas geboren 
Verlosser uitgaat. Dit werk 
wordt voor zijn meesterstuk 
gehouden. RUBENS, die het
zelve bezat, heeft er zich 
bij zijn leven nooit van wil
len ontdoen, en na zijnen 
dood kocht het SANBRAT, 
door wien het weder aan 
keizer FERBIMANB HL werd 
verkocht, die er den groot-
sten prijs, op stelde. Aan 
CALCAR heeft men de ont-
leedkundige figuren te dan
ken , welke het werk van 
VJSSAL of VESALTDS (zie dat 
artikel) versieren. Het ko
ninklijk Museum van Parijs, 
Bezit ëen zijner - best® si-
feeeldsels. 

.' CALCEOLARI(FBANCISCI;S), 
een beroemde natuurkundige 
van Verotfia, leefde in de 
zestiende eeuw. Zijn Mu~ 
st&um rerum naturalium, 

Verona, 1622, in fol., is 
zeldzaam en wordt op prijs j 
gesteld. Nog heeft men van ) 
hem in het Latijn: Kort te- i 
grip der Commentariën van j 
MATTMIOLE op Brosconr- \ 
DES, Venetië, 1586, in4.° ' 

CALCHAS, zoon .van THES-
TOR, ontving van APOIXO, 
de Avetenschap van het te
genwoordige , het verledene 
en het toekomstige. Hét 
Crrieksche leger, dat Troje 
ging belegeren, verkoos hem 
tot deszelfs Opperpriester 
en waarzegger. Hij voor-
zeide, dat de belegering 10 
jaren zoude duren, en dat 
de vloot door tegenwinden, 
in' de haven van AiiUde op' 
gehouden niet zoude ttitïek 
len , dan nadat 'AGAMËSHSOÜ 
zijne dochter IPHIGENIA aan 
DIANA ZOU hebben opgeof
ferd. De schikgodinnen had- ^ 
den hem'voorzegd, dat hij 
het leven zou verliezen , zoo-
dra hij eenen waarzegger 
zou aantreffen, die bekwa
mer was dan hij. MOJPSÜS 
verscheen en CALCHAS over
leed te Colopkon in Jo0' 

CALCIDMJS. , — Zie Cftti> 
CIDIÜS. j 

CALCÜLÜS. — Zie W H - 1 
-LEM , bijgenaamd GAiiCfJjl)S' 

• • : . j 

CALÖANI (LEOPOLD)» <e \ 
BolOgna, in 1725 geboren» 
onderwees de" ontleedkun^' 
aan dé Universiteit dier stw\ 
en werd vervolgens Kaaï 

CALCHAS, zoon .van THES-
TOR, ontving van APOIXO, 
de Avetenschap van het te
genwoordige , het verledene 
en het toekomstige. Hét 
Crrieksche leger, dat Troje 
ging belegeren, verkoos hem 
tot deszelfs Opperpriester 
en waarzegger. Hij voor-
zeide, dat de belegering 10 
jaren zoude duren, en dat 
de vloot door tegenwinden, 
in' de haven van AiiUde op' 
gehouden niet zoude ttitïek 
len , dan nadat 'AGAMËSHSOM 
zijne dochter IPHIGENIA aan 
DIANA ZOU hebben opgeof
ferd. De schikgodinnen had- ^ 
den hem'voorzegd, dat hij 
het leven zou verliezen , zoo
dra hij eenen waarzegger 
zou aantreffen, die bekwa
mer was dan hij. MOPSÜS 
verscheen en CALCHAS over
leed te Colopkon in Jo0' 

CALCIDMJS. , — Zie Cftti> 
CIDIÜS. j 

CALCÜLÜS. — Zie W H - 1 
-LEM , bijgenaamd GALCÜJ^8* 

• • : . j 

CALÖANI (LEOPOLD)» <e \ 
Bologna, in 1725 geboren» 
onderwees de" ontleedkun^' 
aan dé Universiteit dier stw\ 
en werd vervolgens Kaaï 
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Padm beroepen om er MOR-, 
GAGNI te vervangen. Hij is 
de eerste geweest, die in 
Italië, de theorie der prik
kelbaarheid van MALLER ont
wikkeld, heeft , en overleed 
(e Padiia in 1813. Zijne 
voornaamste werken zijn» 
J'° Bell' Irritabilitè di al-
cune parti degli animale, 
JBologna, 1757, in 4,° — 
2.° Suil' iiso del muscMo 
nelV idrosobia, Venetië, 
1461, in 8'a— 3.°ïmUtu-
tiones paihologicOB , Padua, 
1772, in S.° — 4«0 Institu-
tionesphyslologicee, ib.1773, 
in S.° — 5«° Institutiones 
anatomieos, ib. 4'dl." in 8.° 
— 6.° Institutiones semeïo* 
iices, ibid, 1808 , in -8.° — 
7.° Verscheidene Redevoe
ringen en Verüandelingen. 

CALDARA (ANTONIÖ), een 
beroemde componist der acht
tiende eeuw, in 1714 te Ve
netië geboren, en in, 1763 
te Weenen als kapelmeester 
overleden. Zijne zamenstel-
lingen voor de kerkmuzijk 
staan thans nog zeer in aan
zien. 

CALDARA (POLIBORO), bij
genaamd CaravaggiO) eèn 
beroemde schilder, in 1495 
te Caravaggio een dorp in het 
Milanesche geboren, van 
waar hij zijnen bij naam ont
leende, diende als metselaars-
opperman tot in den ouderdom 
van 18 jaren, en werd ge
bruikt om den leerlingen va» 

KAPHAè'L, den mortel ,• tot het 
schilderwerk op natte kalk. 
aan te dragen: in die betrek
king openbaarde hij zijnen 
aanleg»" en werd hij door RA-
PHAê'L onder deszelfs, kwee-
kelingen aangenomen. Hij 
was zelfs diegene onder hen f 
die het meeste medewerk
te aan de uitvoering der 
gaanderijen van. het Vati-
kaan. Daarna werd hij te 
Messina met het opzigt over 
de uitvoering dérzegebogen 
belast, welke.aldaar ter eere 
van KAREL V. na Hoogst-
deszelfs togfc naar Tunis-, 
werden opgerigt. Hij stond 
op het punt om naar Rome 
terug-te keuren, toen zijn 
knecht hem eene aanzienlij» 
k e , pas ontvangene som onfc 
stal ,-en hem, in 1543, in 
zijn bed vermoordde. CAL-
BARA heeft'.'voornamelijk op 
natte kalk gewerkt. • Zijn-
stijl i's in het algemeen zeer 
naauwkeurig. 'In zijne.hoof* 
den merkt men eene edele 
houding en veel karakter op % 
de' kleeding zijner beelden 
is natuurlijk aangebragt; zijn 
penseel In de omtrekken geer 
zacht, en men kan hem als 
de • eeaige van de Romein» 
sche school beschouwen, die 
de noodzakelijkheid van het 
coloriet gekend .heeft, en 
die hetlicht-donkervvel heelt 
weten aan te wenden. Zijne 
landschappen, en vooralzij
ne teekeningen worden zeer 
op prijs gesteld. Men heeft 
veel naar hem. gegraveerd. 

2 ' .":.. ' --' 
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CASDEBIKO (DOMITIO), in 
1447 in het grondgebied van 
Verona geboren, hooglee
raar der schöone letteren te 
Home, onder PAUXUS I I . en 
SIXTÜS I V . , overleed reeds 
in 1478 , aan de gevolgen 
eener al te groote inspan
ning. Zijn naam was Bo-
sriNïCüs, maar daar hij er een' 
begeerde, die naar het oude 
Home rook, zoo veranderde 
hij denzelven in BOMÏTIO , 
en noemde zich CALDERINDS 
naar Caldero, zijne geboor
teplaats, vijf mijlen van Ve-
rona gelegen. Hij was een 
der eersten , die de hulp der 
geleerde aanmerkingen met 
4e spraakkunst vereenfgdeft. 
PAUJCBS JOVIÜS zegt, dat hij 
de dichters met eene bewon
derenswaardige bekwaam
heid opgehelderd heeft. Men 
heeft van hem aanteekenin-
gen op de gedichten (Sylves) 
van SJTATIUS , Rome , 1475 , 
op MARTIAMS , Venetië, 
1474, in 4.° op JUVENALIS , 
en den Ibis van OVIDIÜS , 
Milane, 1495, in fol. Men 
verzekert, dat hij nog op 
andere oude schrijvers Coni-
imentariën heeft geschreven; 
het is echter Waarschijnlijk 
«dat deze commentariën niet 
in de catalogussen van T R I -
THEMÜS en GESNER voor
komen» 

CALDERQN BE LA B A R C A 

(dont PEDRO) , ridder der or
de van den H. JACOBUS, werd 
.in 1600 geboren, voerde wiet 
onderscheiding de wapenen. 

•Hij verliet dezelve, oift den 
geestelijken staat te omhel
zen en hij werd tot priester 
en kanonik van Toledo be
noemd. Men heeft van hem 
tooneelstukken, in 9 dl" in 
4 .° , 1689, Madrid, zone 
der vele andere te tellen, 
welke niet gedrukt zijn. 
CALDERON was a l te vrucht
baar om naauwkeurig te zijn. 
De regels der tooneelkundé 
worden bijna in al zijne wer
ken geschonden. Men vindt 
in zijne treurspelen de on
regelmatigheid van SHAKE" 
SPEARE, zijne verhevenheid 
en laagheid , geestige trek
ken , die even zoo sterk zijn, 
een even zoo ongepast kod' 
dig, eene even zoo eigenzin
nige opgeblazenheid van stijl 
enz. Hij kent bijna nooit 
noch de waarheid, noch de 
waarschijnlijkheid, noch het 
natuurlijke. Zijne blijspelen) 
ten getale van vijftien hon
derd , zijn eenigzins beter. 
CALDERON» schreef ook 6 dl" 
in 4. t 0 met Sacranienteh 
Akten, die, wat den grond
slag betreft, naar de oude 
Italiaansche en Fransche 
stukken gelijken, welkevü 
de heilige Schrift of mt de 
geheimen ontleend zijn. Pe" [ 
ze dichter bloeide omtrent • 
het jaar 1640. Volgens #>N' [ 

TERWEK, LlNGUÉT, SlSHlON"' :• 
DI en andere letterkundige"' | 
welke over de Spaansche let' « 
terkunde geschreven hebben» 
hadCALDERON eenen zeerg<v j 
oefencjen geest, doch vertoon* . 
dehjjpich in de Wij-eindend 
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treurspelen (want hij schreef 
nooit enkele treurspelen) on
bekend met de geschiedenis, 
dit komt, wijl hij 'de geschie
denis aan de tooneelbetoove-
ring en aan het plan zijner 
bedrijven opofferde, hetwelk 
echter hem niet verontschul
digen kan. In onderschei
dene stukken dezer bedrij
ven , ziet men gemakkelijk, 
dat hij met de wetenschap
pen en letteren niet onbe
kend was j en; als dichter 
beschouwd, heeft hij een 
meer dan gewoon vernuft 
gehad. Deszelfs blijspelen 
zijn geestig en belangver-
wekkend; de zamenspraken 
zijn natuurlijk en vloeijend: ' 
men kan hem soms van ge
maaktheid , maar nooit van 
laagheid beschuldigen; hij 
neemt zijne, vlugt misschien 
wat te hoog, maar hij kan 
niet in het stof kruipen; 
voor het overig is hij, even 
als LoPE DE VEGA , een der 
opbouwers van het heden-
daagsche tooneel, en, hun
ne gebreken uitgezonderd, 
overtreffen hunne stukken 
door vinding , schepping, 
plan en stijl den belagche-
lijken smaak van JODEUOE en 
HARDI. CORNEILLE heeft den 
HERACLIUS van CALBERON na
gevolgd; deze navolging is 
zonder tegenspraak fraaijer 
dan het oorspronkelijke zelf. 

CAIDERWOOD of CALDWOOD 
(BAVID) , gedurende de 17e 
eeuw, eea Schotsen predi-

• ' • • • $ 

kant en godgeleerde, had 
zich zeer bekwaam gemaakt/ 
in al de wetenschappen, wel
ke zijn predikambt betroffen. 
In 1604 werd hjj tot leeraar 
van Crelling in het zuiden 
van Schotland benoemd. Toen 
koning JAcoBüsVIvan&^oif-
land, de overeenstemming 
tusschen de Anglikaansche 
en Schotsche kerk wilde 
daarstéllenr verzette CALDER-
WOOJO zich op eene kracht
dadige wijze daartegen. Te 
vergeefs trachtte de koning 
aan de maatregelen, welke 
men nam, om de vereeniging 
daartestellen , luister bij te 
zetten, door zelf de discus-
siè'n bijtewonen ; de Schot-
sche predikant was onbuig
zaam, en aan het hoofd vaa 
verscheidene anderen zijner 
partij ,, weigerde hi j , om 
zich op eenigerlei wijze aan 
de uitdrukkelijke bevelen 
deskonings te onderwerpen. 
Hij werd vooreerst in de 
gevangenis gezet, van zijn 
kerkelijk inkomen beroofd, 
en tot de ballingschap ver
oordeeld. Naar Holland o-
vergestoken zijnde , gaf hij 
in 1623 een berucht werk 
in het licht, door de aan
hangers zijner sekte als een 
meesterstuk beschouwd, en 
ten titel voerende: Allare 
daniascemm, in 4"« Het
zelve bragt een groot uit
werksel te weeg; en bestaat 
ineen geschilstelsel, waar
door de Calvinisten in En
geland, in Puriteinen en in 
3 
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Angliltanen verdeeld worden. 
De Episcopalen , zegt men, 
hebhen nooit geheel aan dat 
weik beantwoord; het werd 
eerst in het licht gegeven , 
onder den' naam van EDWAR-
BUS" DIDOCTAVIÜS , én in 1708 
onder den volgenden titel 
Herdrukt: Altare damasce-
nwm, seu Ecclêsm". angli-
demo* poliiia, ecclesios $co~ 
timne obirusa a formalista 
yuodam delineata illustrata 
et eiïamimta sub nomineo-
iim 'EDWAMDI DIJÜOCTAVÏ , 
studio et opera BAVIBIS 
CALDERWOOD enz. Toen 
deze predikant eenigen tijd 
daarna ziek -geworden - was , '• 
en men hém dood waande ï 
3Ö0 liet de koning, in den; 
Hiaaim van'CALDERWOOD ,•• door' 
eènen zekeren PATRICK SCOT, 
©ene op het sterfbed afge
legde gewaande herroeping 
in het licht geven. Soodra 
CALDERWOOD zulks vernam, 
deed hij dit stuk openlijk 
logenstraffen, en 5 volgens de 
getuigenis vaa den predi-
Kant'» stak ScoT.naar Holland 
oVers om Hem 'te vergeven ; 
maar . 'zich heimelijk naar 
Bcliotland begeven .hebben.'-» 
de , alwaar hij sich verschei
dene jaren verborgen'hield, 
ontsnapte CALDERWOOD aan 
de vervolgingen van zijnen' 
vijand. Men schrijft aan dien 
predikant ook een& Gesc/tie" 
êmis. toe der kerli mn &kat» 
land, sedert de hervorming, 
voorafgegaan ^00ir eehen 
Brief aan tïen lezer, waarin 
CAÏ^EBWOÖB .bijzonderheden' 

mededeelt, over de voor* 
naaniste omstandigheden 
zijns levens. Men vindt de-
selve in handschrift in zes 
deelen in fol., in de Bibli

otheek <der Universiteit van 
Glasgow. In 1718 is er eert 
uittreksel van in het licht 
verschenen, door den schrij
ver Heiven, onder den titel 
van Ware geschiedenis der 
kerk van Schotland uitge
geven. Deze theologant over
leed in 1638. •• . ' ' • 

CALEB, uit het geslacht 
van luda, werd met andere 
'afgevaardigden naar het Be
loofde land gezonden •, om 
hetzelve te herkennen. Hij 
stelde het door het verhaal 
si|ner reisgenooten , bekom
merde volk gerust. iToziré 
en" hij waren de eenigén der
genen ','. welke -vit. Egypte 
waren getrokken, die in het 
land van: belofte ' kwamen. 
Aan CALEB vielen de bergen 
et» de stad Mehron ten deeli 
Waaruit hij drie reusen ver
dreef. Daar ©THowiët» zijn 
neef, zich van de stad D& 
Mr, welke de oom niet lïad 
kunnen innemen, had mees
ter gemaakt, soo liet CAIEB 
hem zijne dochter htW£n* 

, Déze waardige' Israëliet o-
'verleed in den oüderdotn vSSL, 
114 jaren." CALEB en JozDl3 

aijn in ds stichtelijke ^ e r ' 
ken , het. zinnebeeld van het 

-geringe getal Christenen < 
die njetmoed, vertrouwenCIi 

standvastigheid, het ty&& 

en de wedenfaardigh^01 
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dezes levens verduren» en 
na eene moeijeljjkeen werk
zame reis in de plaats van 
rust aankomen. 

CAIENDARIO (PHIMPPUS) , 
een beeldhouwer en bouw
kunstenaar der 14e eeuw, 
rigtte te Veiietiè', de prach
tige overdekte galerijen, op 
marmerzuilen rustende op, 
welke het ST. MARCus-plein 
omringen. Deze stukken 
bevestigden zijnen roem en 
zijne fortuin. De republiek 
overlaadde hem met welda
den, en de Doge vereerde 
hem met zijne vriendschap. 

CAIIÊNÜS (OLENUS) , een 
beruchte Etrurische waar
zegger ten tyde vanTARQUï-
mm den trotsclie, maakte 
zich beroemd bij gelegenheid 
van het vinden van een men-
sehenhooffl bij bet graven 
tot de grondslagen, vanee
nen tempel, welken men ter 
eere van JUPITEB wilde op-
rigten. Deze man, zegt 
ïaen , heette Totus , CAPUT 
TOM , vanwaar de naam van 
Kapïiool sou zijn ontstaan. 
Anderen Keggen, dat men 
©r een hoofd vond, ïn eenö } 
ïongssloten, caputiudolio. ! 
Eetgene, wat JPLOTÜS van 
dezen waarzegger verhaalt, 
njoet onder de fabelen des 
Heidsndoms geteld worden» 

CALESUS, een edele Ro
mein , onderscheidde zich. 
door zijne edelmoedigheid, ' 

in de tijden der verbannin
gen , welke den dood van 
C.33SAR volgden. Ondanks 
het verbod van bannelingen 
in zijn huis op te nemen, 
hield hij echter den wijs
geer YARRO, zijnen vriend, 
die tot dezelve behoorde, in 
zijne woning verborgen. A N -
TONIÜS kwam dikwerf dit 
huis bezoeken; maar zijne 
tegenwoordigheid schrikte 
den moed van eenen zoo e-
delmoedigen vriend nooit af, 
en hoewel hij getuige was 
van de folteringen welke men 
den overtreders van de wet 
der driemannen deed verdu
ren , en der belooningen, wel
ke men aan degene verleen
den , die er aan gehoorzaam
den , bleef echter, zijne ge
trouwheid onwankelbaar» 

CAÏIENÜS of van. CAELEN , 
(HENDRIK), in 1582 te Be-
ringen, een vlek in de Pro
vincie Limburg, geboren, 
werd na zijne studiën' te 
Jjemen volbragt te hebben, 
tot Pastoor van Asek be
noemd, daarna van de §£» 
CATHARiNA-kerk te Brussel, 
Aartspriester van het De
kenschap der zelfde stad en 
kanonik der hoofdkerk' tan 
Meckelen. Daar hij een© 
uitmuntende goedkeuring aan 
het al te beracfete werk van 
JANSENIUS had g?govea» zoo 
gaf deze het handschrift aan 

• deszeïfs Kapcllaan, met last 
©ia hetzelve aan CAÏJBSÜS eis 
FaojioKD ter liand te stellen , 

é 
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om hel publiek tè maken. 
De Angnstims, kwam ia' 
1640 door hunne zorg in het 
l icht , en sedert dien tijd 
waren.': zij twee der voor
naamste raadslieden van den 
Aartsbisschop JBOONEN (zie 
dat artikel) in de geschillen, 
welke ~dat' werk .4e. weeg 
bragt. Hij werd door dien 
'Prelaat tot: het Aartsdiako-
naat van 'Meckeléh, en door 
PHIMPFOS ï¥ f tot het Bis
dom Roermond'': benoemd. 
Maar déze laatste benoeming 
Werd hem nutteloos, uit 
hoofde van zijne gehecht
heid aan de leer van JANSE-
NIÜS , welke hij beweerde 
die van den heiligen Au-
GüsTiNüs te zijn, zelfs na 
«en formulier van afzwering', 
in handen van den ïnter -
nuptius te Brussel onHextee.- • 
.kend te' hebben. '.Hij over
leed den 1 Februarij 1651 , , 
na in het licht te hebben 
gegeven: Ware ver klaring 
aan den Meer CALJSNVSI be
noemd tot het Bisdom van 
RoermondV in het Latijn en 
in het Fransch , Brussel, 
1646, in 4.tP en eenige an« 
dere werken. 

CAÏ.ENZIO.(EI,IZEIUS),* in het 
Latijn CAJJENTIUS ËMSIUS , 
onderwijzer van 'FREQEUÏK , 
den zoon van FÊRDINAND, 

•koning van 'Napels in A-
puglia geboren» werd oiidar 
de goede. Latijnsche dichters 
der vijftiende eeuw gesteld. 
.Hij Vereenlgde de lessen der 
wijsbegeerte* met de beval? 

L . u' • • : 

ligheden dei' dichtkunde ; 
maar hij nam Boimanéske, j 
met de Wet- Gods., en alle f 
menschelijke .."wetgevingen, > 
strijdige stelsels aan. Hij 
keurde niet :goed,; dat men 
misdadigers.tot de doodstraf 
veroordeelde. Men móest.) 
volgens hem , de dieven na 
hen gegeeseld te - hebben, 
noodzaken, om hetgene, wat ,v 
zij gestolen hadden, terug 
te geven; de .moordenaars 
tot slaven dergenen maken, 
op wier leven zij aanslagen 
hadden gemaakt; de kwaad
doeners eindelijk naar de 
mijnen of galeijen. zenden. . 
Dit ontwerp van straffeloos
heid , door dë latere, wijs-
geeren weder opgeWarwd* 
en door JOZEF I I . en eenige 
andere vorsten eerst aange
nomen, is niét lang bestand. 
geweest tegen de klaarblij
kelijkheid der misbruiken) 
die er uit moesten voort* > 
spruiten, en er werkelijk 
uit voortgesproten zijn. CA-
Ï.EKZI0 overleed in II503. in 
het zelfde jaar kwam er te 
Rome eene uitgave zijne' 
werken iu foL in het licht; 
eene uitgave5 die volledige1 

is , dan die, welke men la
ter heeft geleverd, en •waar
uit men vele stoute stukken 
heeft weggelaten. Zijn ge
dicht over den Strijd «•er 

ratten tegen, de hihvor-scIte®i 
eene navolging van HOME
RUS , is in 1738 in Mouatf* ; 
gedrukt in eene verzameld 
in 12.m0 van uitgezochte &" 
helen vaïi I.A FONTAINE » in 
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Latijnsche verzen gebragt, 
en door den Abt .SAAS in 
het licht gegeven. CALENZIO 
was pas 18 jaren oud, toen 
hij dit dichtstuk in zeven 
dagen vervaardigde.. Deze 
schrijver vermeerderde de 
groote lijst dergenen, -vvelke 
de neiging tat losbandig
heid tot eene buitengewone 
behoefte heeft gebragt. Hij 
bekent zulks zelf in de vol
gende koppeïdichten: 

Talia post cineres de me toto 
orbe legantur, 

Scriptaque sint tumulo carmi-
na digna meo. 

Ingenium natura dedit, fortu-
na poëtoa 

Defuit, atque inopem vivere 
fecit amor. 

zelve is , het; Poolsch en 
Hongaarsch medegerekend, 
in elf talen. Men kan van 
dit werk zeggen , hetgene 
wat men van den MORERI 
heeft gezegd, dat het eene 
nieuwe stad i s , volgens een 
oud plan gebouwd, doch in 
beide zijn vele störmbreukeh 
te herstellen. Hij overleed 
in 1510, zeer onrustig en 
van het gezigt beroofd, 

CALIARI of CAGLIARt (PAIT-
iiUs), bijgenaamd VERONE-
SÜS , wijl hij te Verona in 
1530, volgens RmotPi, en 
in 1528 volgens een'dooden 
register, door ZANNETIÏ 
aangehaald, geboren was. 
Zijn vader was een beeld
houwer en zijn eerste mees
ter , en een zijner oomen, 
ANTONÏUS BADILUS , die een 
schilder was > nam hem ver
volgens als kweekeling aan. 
Zijne proefstukken waren 
meesterstukken. Een me
dedinger van TJNTORET zijn
de , overtrof hij hem, al 
moge hij ook de kracht van 
zijn penseel niet evenaren, 
in eene edele voorstelling 
der natuur. Eene vruchtba
re , levendige, verhevene 
verbeeldingskracht, veel ma
jesteit en vuur in zijne ge
laatstrekken , sierlijkheid 
in zijne vrouwen - beelden, 
frischheid in zijn koloriet; 
waarheid en pracht in zijne 
kleedingen, zij" ^e eigen« 
schappen, waardoor zijne 
schilderden zich onderschei-

5 

CALEPINO , of BA CAMEPIO 
(AMBRQSÏUS) , een Augustij
ner religieus den 6 Junij 
1435 te Bergaino geboren , 
*was uit het oude geslacht 
der Graven van CAIEPIO ge
sproten. Hij heeft zich be
roemd gemaakt, door zijn 
Woordenboek der talen, 
voor de eerste maal te Reg-
glo in 1502, in fol. gedrukt, 
en later vermeerderd door 
JPASSERAT, IIA CERDA, CHIF-
PI.ET en anderen. De beste 
uitgave was die van den laat
s te , hfotiy 1681, 2 dL« in 
fol., alvorens die van FAC-
CIOLATI, Hoogleeraar te Pa-
dua in het licht was ver
schenen. Maar de volledig
ste is die, welke te Bazel 
in 1590 of 1627 in fol. in 
het licht is verschenen, de-
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den. Men zou er slechts 
meerdere keuze in de hou
dingen , smaak in de tee-
kening bij verlangen; hij eer
biedigde niet genoeg zekere 
welgepastheden, van welke 
een meester zich nooit moet 
verwijderen, Zoo spreidt hij 
bijv., op zijne schilderij der 
Bruiloft van Kana, welke 
men i n h e t Museum'des ko-
nïïigs van Jb'rtmkrijk ziet, en 
die een zijner schoonste voort
brengsels is , voor de brui
loft van eenen eenvoudigen 
partikulier van Galilea, al 
5e Aziatische pracht ten 
toon, nooit wilde hij zich 
naar de wetten der tijdre
kenkunde rïgten, en ïn dat 
epzigt valt er op zijne voort
brengselen veel aan te mer
ken. In het paleis van den 
heiligen MABCUS te Venetië, 
treft men verscheidene zijner 
Meesterstukken aan. Zijn 
Maaltijd lij SIMON den 
melaatsche, dien LODEWIJK 
XIV. aan de Serviter-moft-
niken liet vragen, en welk 
stuk, op~ hunne weigering , 
door de republiek werd weg
genomen, om het denFran-
schen koning ten geschenke 
aan te bieden, is een der 
schoonste stukken, der ver
zameling des konings. Het 
koninklijke museum van Pa-
rijs bezit zestien schilde
rijen van dien meester, on
der welke er vele zijn van 
groote waarde. CAUAip over
leed te Venetië in 1588, 
<}én roem nalatende, vaneen 
groot schilder, een braaf | 

man, een goede Christen, •> 
en een edelmoedige vriend ! 
te zijn geweest. Op eene ! 
verpligtende wijze in den J 
omtrek van Venetië, opeen .'• 
buitengoed onthaald zijnde, J 
vervaardigde hij heimelijk j 
in dat huis eens schilderij, j 
de familie van BARIUS voor
stellende, en liet zulks bij 
zijn vertrek achter. > 

, CALTAKI ( B E N E D I C T Ü S ) ) ! 

broeder van den voorgaan
de , in 1538 geboren, beizat 
talenten , welke met die van 
VERONESÜS overeenkwamen. 
Men verwarde dikwerf fauii-
ne schilderijen. Boor eene 
weinig gewone zedigheid > 
liet hij zijnen broeder den 
roem genieten , , welke zi]ne ' 
werken brem zouden hebben 
kunnen verwerven, indien 
hij zich als de vervaardiger 
derzeïve had verklaard. S'j 
beoefende te gelijkertijd de > 
beeldhouw-r en schilerkun-
de, en slaagde bijsonder wal 
in deze beide kunsten. Hij 
overleed in 1598-

•, CAMARI (KAREL en/ GA* 
BRiëi), beide zonen v®n 

FAÜLUS ..VERONESÜS , en de 
erfgenamen zijner talenten' 
KABEL, in .15913,-in den 
ouderdom van 26 jaren over
leden , zou; zegt men, 4i" 
nen vader overtroffen heb- i 
ben, indien zijne al te gro""1 f 
te vlijt en inspanning hem 
hst leven niet had gekost' 
GABRiëi, in 1631 overleden) 
zou het bijna even zoo ver 
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hebbenkunnen brengen, maar 
de handel was' «ijne voor
naamste bezigheid, en de 
schildërkunde zijne uitspan
ning. 

CAfclGNOÏi (SoFFREY D E ) , 
werd in 1550, te Saint* 
Jettn, bij Voiron, in Bau-
phinè geboren. Hij was 
eerst secretaris van Lesdi-
guières, daarna kanselier 
van Navarre onder HENDRIK 
IV. en door dien vorst in 
de moeijelijkste onderhande
lingen gebruikt. Hij werk
te met DB Tnotr aan het 
ontwerp van het edikt van 
Nantes-j en was een man , 
die in de staatszaken en ge
bruiken der wereld volleerd 
was. Indien" hij Catholijk 
was geweest, sou HENDRIK 
IV.-'hem tot-kanselier van 
Frankryk hebben bevorderd. 
Hij overleed in 160S< Zijn 
leven is door GÜI-AIAARD , • 
met dat van DES ADRETS én 
BUPUI - MONTRRUN beschre
ven , Greiio&le, 1675, 'in 
12.mo Men schrijft hem toe: 
Mistoire des chóses les plus 
remarquahles advenues en 
Franceès années 1587, 1588 
et 1589, par'8. C. {Geschie
denis der "belangrijkste Za
ken , voorgevallen in Frank
ryk , gedurende de jaren 
1587, 158-S en..1589 door 
& C ) , 1590, in 8.° Deze 
slecht geschrevene, en door 
den sektengeëst ingege'vene 
memoriën, bevatten eenige 
merkwaardige bijzonderhe
den. Nog heeft men van 

hem: Journal des guerres 
faites par 'FÈASfpöïs ï>E 
':BONNE , duc de Lesdiguiè-
res , depuis Van 1585, jus-
qÜen 1507 (Dagverhaal der 
oorlogen, gevoerd door 
FRANCrscus Mms E, Tier* 
to% van Lesdigiiières van 
hei'jaar 1585 tol 1597),een 
handschrift in fol., dat in 
de koninklijke Bibliotheek 
van Frankrijk wordt be
waard. 

CAIUGNON (PETRUS ANTO- . 
NIÜS D'AMBÉSIEUX DE) , aal-, 
moezenier des konings, en 
Vikaris-Gfeneraal van Em-
brwn, stamde in de vrou
welijke linie van den vorï-
gen af, en werd te Green-

\toich bij Londen, in Octo-
•ber 1729 geboren. Hij om-
; helsde den geestelijken staat 
in Frankrijk, alwaar hij in 
1735 gekomen was; werd tot 
meester in de godgeleerd
heid bij de Sorbonne bevor
der d , en tot aalmoesenier, 
des konings te Genève be
noemd, alwaar, hij bij den 
resident van Frankrijk voor 
d& Catholijkën den dienst 
Verrigtte. Hij kwam in de 
gelegenheid om VOLTAIRE te 
leeren kennen,' dié zijne ta
lenten op hoogen prijs stel
de, en die niet kunnende 
begrijpen, dat de Godsdienst 
en het geloof het deel van . 
een kundig man konden zijn, 
hem dikwerf zeide: »:.Met 
het verstand dat gij bezit, 
zingt gij den lof Van Gfod!" 
CAMÖNON onderwees vervol-. 

file:///toich
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gens de Bhétorica teLyon^ 
werd tot kanonikvan Crèpy 
in het Walliserland be
noemd, en wijdde zich. ge
durende eenige jaren niet 
veel,.lof aan den kansel toe. 
Vervolgens tot Groot-Vika-
rls van Embrun benoemd, 
beoefende hij met vrucht het 
Baliaansch, het Engelsshen 
vooral het Hebreeuwsch, on
der den Abt L'ADVOCAT. 
Tijdens de omwenteling be* 

.. gaf hij zich naar Ponthierri, 
Er} Melun, alwaar hij met 
zijne zuster onbekend leef
d e , en den 25 December 
1795 overleed. Men heeft 
van hem verscheidene wer
ken, onder anderen: l.° L'a-
veu sincère, ou lettres a 
une mere sur les dangers 
QW court la jeunesse en se 
livrant a nn gout trop vif 
pour la littérature (De op" 
regie bekentenis, of Brie
ven aan eene moeder, over 
de gevaren, waaraan de 

jeugd zich blootstelt, door 
iic/t met al te veel geest-
drift aan de letterkunde 
over te geven), 1768. —• 
2.° Tableau des grandeur» 
de Dieu dans l'économie de 
la. religion, dans Tordre de 
la société et dans les mer-
veilles, de la nature (Tafe
reel der grootheid Gods in 
het bes lier van den Gods
dienst, in de maatschappe
lijke orde en in de wonde
ren der natuur), in 12.m 0 , 
1769. — 3.° Dictïonmire 
dè Vélocution Frangaite 
(Woordenboek der jpransche 

woordschikking), 8 dh«, in 
8.v0 —- .4.° L'homnte console 
par la religion (De mensch 
door den Godsdienst ge
troost) , een Ode, door de 
akaderaie der, Onbevlekte 
ontvangenis van Bouanen, 
in 1775 bekroond. Het is 
zéér te betreuren * dat de 
Abt CALIGNON zijne Leerre
den niet heeft doen drukken, i 
daar dezelve niet zonder ver
diensten zijn, en niet een van 
de minste beweegredenen 
zouden uitmaken , die hem 
aanspraak geven op de ach
ting der letterkundigen. , 

CAXJGUM (CAJUS CiBSARJj 
Romeinsch keizer, de op
volger van TIBÊRIUS , Yterd 
in het jaar 13 der Christe
lijke tijdrekening, te Anti-
urn, en niet te Jgel, epn 
dorp in het Luxemburgsche» 
zoo als een later Criticu* 
zulks beweert (zie SECONPI-

 } 

vs), geboren. Hij W3S de 
zoon van GERMANICUS en. A-
GUIPPINA , de dochter . van 
JULIA en van den grooten 
AGRIPPA. Deze dwaas, die 
zich inbeeldde, dat het schan
de voor hem was, een' gtoot 
man, zoo als AGRIPPA , on
der z^jne voorouders te tel
len, deed AGRIPPINA, zijne 

moeder van AUGUSTUS
 eB 

deszelfs dochter JUMA , **** 
stammen. TIBERIUS nam hei» 
reeds vroeg als kind aan. 
Hij was pas 25- jaren oud» 
toen hij in het jaar 37 na J- C 
tot keizer werd uitgeroepen* 
Het begin van z|jn Ibestuwr-
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kondigde, zoo als zulks met 
het bestuur van dwingelan
den, niet dan al te dikwijls 
het geval i s , het Romein-
sche volk gelukkige dagen 
aan. Hij beloofde aan den 
senaat de regering met hem 
te deelen, en zich als des-
zelfs zoon of kweekeling te 
zullen beschouwen. Hij gaf 
den gevangenen de vrijheid 
weder, riep de bannelin
gen terug, verbrandde al de -
papieren , welke TIBERIUS 
tegen hen verzameld had, 
hervormde de ridder-orden , 
schafte de belastingen af, 
verbande de vrouwen uit 
Rome, welke nieuwe hulp
middelen tot losbandigheid 
hadden uitgevonden. Rome 
noemde hem als uit eenen 
mond, het voorbeeld der 
vorsten. Doch weldra, her
riep men deze voorbarige 
loftuitingen. De kiem der 

, in zijn hart verborgene mis-
' daden ónwikkelde zich. Dïe 
vorst, welke gedurende acht 
Jmaanden, zoo veel roem en 
geluk had beloofd, toonde 
een dwingeland, een ge
drocht, een lafhartige, een 
dwaze te zijn. Zijne trotsch-
heid steeg ten top. Hij be-. 
roemde zich de meester aller 
koningen der aarde te zijn, en 
beschouwde de andere vor
sten al geringe slaven. Hij 
wilde als een God aangebeden 
worden. Hij liet den stand
beelden van JUPITER en van 
andere Godheden de hoofden 
afnemen, om er het afbeeld
sel van het zij na op te plaat* 

sen. Hi) bouwde voor zich 
eenen tempel', benoemde zich 
priesters, en liet zich of
fers opdragen. Zelfs wijd
de hij zich in dat priester-
coïlegie in , liet er zijne 
vrouw en zijn paard mede 
in opnemen. De nieuwe-JU
PITER wilde, om te beter 
dien titel te verdienen , de 
bliksems nabootsen. Bij on-
weders, maakte hij met een 
werktuig een gedruisch ge
lijk aan dat des donders, 
en eenen steen in de lucht 
werpende, riep hij uit: Dood 
mV » °f *& dood u. Zijne 
buitensporigheden bepaalden 
zich daartoe nog niet. Hij 
wierp de standbeelden der 
groote mannen omver, deed 
van al de boekerijen van 
Rome, de borstbeelden van 
HOMERUS , VIRGILUJS , Ti-
Tüs-Iavius enz. wegnemen; 
ontnam aan de familiën al 
de gedenkteekenen der deug
den van derzel ver voorouders-
De schandelijkste buitenspo
righeden , en de gruwelijkste 
wreedheid moesten het af
schuwelijke van al die bui» 
ten sporigheden nog vermeer
deren. Bloedschendig met 
zijne drie zusters verscheen 
hij in de onbetamehjkste 
houdingen met dezelve in 
het publiek. Hij onteerde 
de vrouwen van Rome, ont
nam dezelve aan hare echt-
genooten, en dwong deze, 
om zelve getuigen te zijn, 
van de schending van het 
huwebjksbed. Hij rigtte in 
zya paleis openbare plaat-
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seh van ontè'ering op. Oofe 
plaatstte hij ïn hetzelve ee
ne hazard-bank» en gaf zelf 
onderwijs in 'schelmstreken .C'J 

Toen hem op een en zekeren 
tijd geld ontbrak, verliet hij 
de spelers, ginginz|jn hof, 
deed er op, staanden voet 
verscheidene aanzienlijken 
ombrengen, en keerde met 
•600,000 sestercen terug. 
Het storten van menschen-
Moed was voor hem het aan
genaamste tooneel, het moor
den was zijne uitspanning. 
Twee" 'consuls, te, midden 
van welke hij gezeten was, 
hem eens ziende schateren 
van lagchen , vraagden hem 
naar de reden daarvan; Ik 
lach, antwoordde hun de 
booswicht, wijl ik bedenk 
dat ik il zelfs op dezen oo~ 
genblik heide kan doenont-
Aalzen. Toen hij zich eens 
in eene ombrenging had ver
gist , en een ander dan de 
veroordeelde den dood had 
ondergaan, zeide hij: Er is 
niet aan gelegen; de,ande
re had het niet Meer ver
diend dan hij. Een ridder 
zonder reden voor de wil
de dieren geworpen zijnde, 
riep uit al zijne magt, dat 
hij onschuldig was. CALI-
GULA doet hem terugroepen, 
beveelt, dat men hem de 
tong zoude afsnijden en zend 
hem terug om verscheurd te 
worden. De bloedverwanten 
Waren verpligt bij het ver
moorden hunner naastbe-; 
staanden tegenwoordig te 
zijn, en met het monster te 

schertsen.-Het treurige ver- ' 
maak van te zien lijden , 
vleide hem zoodanig, dat hij 
•zich vermaakte met onge- \ 
lukkigen op de pijnbank of \ 
op het rad te plaatsen. Men 
zag hem de openbare zol- ; 
ders sluiten, en er behagen 
•in scheppen, den hongers-, 
nood in Rome , te zien. 
Deze ontaarde ziel dreef de > 
onzinnigheid en de, woede 
zoo ver, dat hij denwensch 
uitte, dat het Komeinsch 
volk slechts één hoofd mogte 
hebben, om het aan hetzel
ve af te kunnen houwen-
Een hongersnood, eenepest( 
een brand, eene aardbè» 
ving, het verlies van eene 
zijner legerbenden, waren 
de voorwerpen zijner vu
rigste wenschen. Hij beval 
dat men de wilde dieren, 
voor de schouwspelen be-
waard, met levende men- • 
•schen zoude voeden. Slechts ' 
de dieren hadden zich niet 
over hem te beklagen. Zijn 
paard, Incitatus genaania, 
werd behandeld, even gelijk 

,de groote mannen zulks, in 
de landen, waar men de ver? 
dienste beloont*-.gedaan wor
den.' Hij benoemde'Jieteelve 
tot Opperpriester en-wildehet 
ook tot consul doen verkiezen. 
••Hij. zwoer bij zijn leven e n 

ssijne fortuin, voor het#elve 

een en stal van marmer, een8 

kribbe van elpenbeen, dek* 
kleeden van scharlaken, en 

halsters van paarlen te z«d". 
Ien doen Blaken. Dit paar» 
at aan .zijne tafel» De kei' 
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• zer zelf diende het ver
gulde garst voor, en bood 
het wijn aan in een en gou-> 
den beker, waaruit hij zelf 
het eerst had gedronken. 
Ook de Nederlanden waren 

1 getuigen van zijne bélagche-
ïijke zotteroijën. In het jaar 
37 Verscheen hij in dezelve 
en daar hij wilde, dat men 
hem bij zijne terugkomst te 
Rome, de eer van den ze-
getogt zoude bewijzen, zoo 
gaf h i j , om zonder gevaar 
noch inspanning daartoe te 
geraken, aan eenige zijner 
lijf benden last, om zich o-
ver den Rijn te begeven, 
en zich in de bosschen te 
verbergen, terwijl men hem 
intusschen moest verwitti
gen, dat de vijand in aan-
togt was. Op dit berigt snelt 
CALIGÜLA moedig te wapen, 
verjaagt de gewaande vij° 
anden, neemt eenige hun
ner gevangen, laat van om
gehakte boomen zegeteeke-
nen öprigten, en keert 
daarop als overwinnaar naar 
de zijnen terug. Even zoo 
schandelijk liep het af met 
zijnen voorgewenden togt te
gen de Britten. Het gezigt 
der Noordzee alleen was 
in staat, hem terug te doen 
deinzen; daarna sloeg hij 
den weg naar Italië in, e-
ven zoo trotsch op zijne be-
lagchelijke heldendaden, als 
of hij wezenlijk de volken 
had onderworpen, die hij 
niet eens onder de oogen 
had durven zien. Zijn dood 
Waakte een einde aan zijne 

buitensporigheden,' èn aan de 
ongelukken van het Romein*-
sche volk. Bij het uitgaan, 
uit den schouwburg, werd 
hij in het negen en twintig
ste jaar van zijhen ouder
dom, na vier jaren geregeerd 
te hebben, door een' tribuun 
-der lijfwacht vermoord. Men 
liet zijn ligchaam in eenen 
tuin brengen, alwaar zijne 
zusters het slechts ter helft 
verbrandden, en het met 
overhaasting begroeven, uit 
vreeze, dat het gemeen zijn 
lijk mogt onteeren. Düs 
sneefde dit gedrocht, dat als 
aangestoken was door mis
daden , zonder eenige deugd 
te bezitten; dus kwam" die 
slang om het leven, welke, 
volgens de uitdrukking van 
TJBERIUS , deKomeinen moest 
verslinden. Hij wenschte, 
dat zijne regering dooreeni
ge algemeene ramp mógt ge
kenmerkt worden, maar was 
het geene ramp genoeg, zegt 
een wijs man, dat de we
reld door dit ondier gere
geerd werd? Men zegt van 
hem, dat er nooit een heter 
slaaft noch een goddelooser 
weester was geneest. Hij 
hield het zwaard opgeheven 
boven het Koraeinsche volk. 
Onverzoenbaar in zijne wraak 
«n eigenzinnig in zijne wreed
heden, stelt zijn naam het 
denkbeeld van de afschu
welijkste der men schen voor. 
» Die menigte van gedroch
ten, zegt een staatkundige 
waarnemer, die achtereen
volgend den troon, van Rome 
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bezoedelden, tusschen vVel-
•fce men slechts bij kleine 
-tusschenpoozingen, eenige 
mannen van eene middelma
tige deugd ziet regeren, is 
een natuurlijk uitwerksel van 
de algenaeene bedorvenheid, 
welke aan het ligchaam der 
natie knaagde, en daaren
boven eene verschrikkelijke 
straf, waarbij de goddelijke 
regtvaardigheid, de gestreng
heid met de vernedering ver-
eénigde, door dit trotsche, 
vernederde en onteerde yolk, 
met de ijzeren roede, in de 
handen van eenen dwaas 
bewogen, te treffen* 

V CAMSTENES. — Zie CAI.-
3HSTHENES. 

CALISTO of HELiCEA,eenö 
dochter vart LYCAON, en nimf 
van DIANA. Nadat JUPITER 
de gedaante dier godin had 
aangenomen, beviel CALTSTO 
van ARCAS. JUNO, steeds 
de gangen van JUPITER na
sporende ji en eene onver
zoenlijke vijandin van al de
gene, welke het hart van 

•Karen echtgenoot zouden kun
nen deelen, herschiep moe
der en zoon in beeren. 'Su-
JPITER plaatste hen in den 
Hemel. GAXISTO is de groo-
te en ARCAS de kleine beer, 
Of jBöOTES. 

CALIXTÜS of GAMSTUS I* 
(HeiUge), volgde den Paus 
ZEPHYRINUS in 219 op, en 
onderging den marteldood 
den 14 October 222, Volgens 

anderen in 223 of 224. Hij 
Was. het, die de beroemde 
begraafplaats van den Ap* 
pischen weg liet aanleggen. 
Sommigen martyr-ologïën 
geven hem enkel den titel 
van Belyder, welligt, wijl • 
het moeijelijk i s , om- te ge-
looven dat hij onder AMX-
ANDÉR SEVERUS , den vriend 
der Christenen, voor het ge« 
loof zoude gestorven zijn; 
maar deze moeijelijkheiJ 
houdt op', zoodra men in 
overweging neemt,, dat hij 
in eenen Volksopstand ge
dood en in eenen put ge* 
worpen werd, eene wijze van 
sterven, die genoegzaam te 
kennen geeft, dat er niets 
Wettigs bestond in de wreed
heid jegens hem uitgeoefend. 
Hoewel de akten van zijnen 
marteldood niet echt zijn» 
bestaat er echter geene be« 
weegreden, waarom men de
zelve in dat punt zoude te* ) 
genspreken. Men kan hier* 
over nazien: De S. ÜALLtsn 
papa, ejtisque Basilica & 
JttAMM trans Tiberim nun-
etipata disquisitionës dtitö \ 
critico-hisiorios: aucl» Pf 
TRO MOJHETTO, Rome, 1^2 
2 dï.« in fol. De heilige 
URBANÜS I. volgde hem op* 

CALIXTÜS I L , de zoon *»&' 
WiLtóm den, Groote, gta;f 
van Bourgondië, in 1083) 
Aartsbisschop van lFeene®> 
volgde Paus GELASIÜS I I " 
op den stoel van den H. *& 
TRUS op, en werd den "J 

Fekuarjj 1119, te -Wee*** 
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gekroond. Deze opperpries
ter, om zijne zeden en zgne 
wijsheid geëerbiedigd, langen 
tijd beproefd in het bestuur 
van zijn diocees, Was des 
te geschikter voor de Pause
lijke Waardigheid, naar mate 
hij , uit besef van den last, 
die er' aan verknocht was, 
minder^genegenheid toonde, 
om er toe verheven te wor
den. Zijne eerste zorg was, 
om aan de vereeniging der 
Kerk te werken, en zelfs 
de kiemen der scheuring in 
Duitschïand te verstikken. 
TNa te dien einde, te Tou-
louse, ter beteugeling der 
sektarissen PETRUS DE BRUIS 
en HENDRIK, zijnen leerling 
die onder nieuwe vormen, 
de verfoeij elijke leerstellin
gen en gebruiken der Ma-
nicheèïs herstelden, een 
concilie gehouden te heb
ben, belegde hij in 1123, 
de eerste algemeene Kerk
vergadering van Lateranen, 
waarbij Prelaten, uit al de 
gewesten van het Westen te
genwoordig waren, waaron
der 15 Aartsbisschoppen, 
meer dan 300 Bisschoppen, 
en eene oneindige menigte 
Abten, en andere geestelijke 
oversten en dignitarissen. 
Men, las er de Kanons wel
ke hij er ten getale van vijf 
had opgemaakt, te weten 
tegen de geestelijke ambfc-
kooping, de geestelijke in
stelling door de wereldlijke 
magt, de onregtmatige be
zitting der kerkelijke goe-' 

yju DEEI,. 

deren, dé ongéregeïdheid 
der geestelijken, en tegen 
degene, die hunne benefi-
ciën, bij erfregt aan ande
ren overgaven , of die voor 
de bediening der Sacramen
ten of voor het begraven b<{£ 
zoldigingen vorderden; èii? 
zoodra men er met even zoo 
véél wijsheid als welspre
kendheid over de magt der» 
koninklijke waardigheid en 
die des' priesterschaps ge
handeld had, sprak CAMX-
TUS II. den banvloek uit te-» 
gen den onwettigen Paus 
MAURITIUS BOUUDIN , die den 
naam van GREGORIUS VIII.' 
had aangenomen, en zond 

'hem naar het klooster Cave, 
om er boetvaardigheid te 
doen. Kort daarna werd CA-
MSTUS II* door eene hevige 
ziekte aangetast, die hem 
den 12 of 13 December 1124 
tot groote smaït der Chris
ten wereld in het graf sleepte. 
» In minder dan een zesjarig 
pausschap, zegteen waarheid-
minnend schrijver, had hij de 
Kerk en het rijk bevredigd* 
de fouten of zwakheden zijner 
voorgangers vergoed, het ge
zag van den heiligen stoel, en 
al den luister der hiërarchi
sche orde hersteld. Hij had 
het middel gevonden, om 
den overvloed en den luis
ter in Rome terug te bren
gen , en herstelde aldaar de 
oude gedenkteekenen niet 
alleen in eer; maar voegde 
er tot gemak der verschil-' 

.lende wijken der stad» ver-
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scheidene waterleidingen b i j , 
herbouwde de St. Pieters
kerk , en verrijkte dezelve 
met prachtige sieraden. Hij 
is de stichter der abdij van 
Bonneveanoa in JDauphiné* 
H^ONORIÜS I I . volgde hem, 
< F p « •:':.••'.'. :.;. . " . : : 

. C!AI.IXTUS III. te Valen-
cia ia. Spanje, waarvan hij 
Aartsbisschop ~ was , gebo
ren , werd den 8 April 
1455, na den dood van Ni*: 

COLAAS V. tot Paus verhe* 
ven , en overleed den 6 Au
gustus 1458. JLïe Opperpries
ter vereerde zijne waardig
heid door zijne deugden, zij
ne kunde en belangeloosheid, 
waarvan hij voor zijne verhef
fing schitterende bewij zen had 
gegeven , daar hij , toen hij 
Bisschop en Kardinaal was, 
nooit eenig beneficie had 
willen aannemen, zeggende 
dat hij te weden was met 
zijne bruid, dat is met zijn, 
diocees van Valencia. Hoe
wel reeds hoog bejaard, had 
hij niets van zijne geest-
tracht noch fermiteit Ver
loren. Toen de koning van 
Arragon, in wiens dienst 
hij had gestaan, en die hem 
nog op den pauseljjken troon 
naar zijne hand meende te 
zetten, hem door zjjne af' 
gevaardigden had doen vra
gen, op wat voet hij met 
hein wilde leven. Bat hij 
zyne staten regere, ant
woordde de Paus »„ en dat 
hij m§ de Kerk late r§ge-
ren> Een antwoord, dat de, 

Pausseh tegenwoordig met 
nogmeer grond aan de vors* 
ten zouden kunnen geven, 
maar dat deze, door de les
sen eener eigenzinnige wijs
begeerte ingenomen, niet 
willen begrijpen. Vóór zij
ne verheftng was zijn naam 
ALPONSÜS DE BOR^IA , bij 
was uit dat beroemde huis. 

CAMXTÜS of CALMSEN 
( G E O R G E ) , , een Lutersche 
godgeleerde, in 1586, 'e 
MeeZby of Medelby, in kt 
Molsteinsche geboren, weid 
Hoogleeraar der Godgeleerd
heid te Helmstad in 1614, 
en overleed in 1656. Men 
heeft van hem eene Latijn* 
sche verhandeling , Tegen 
den ongehuwden staat der 
priesters , 1731 , in 4.™ t 
en andere dweepzuchtige 
werken; hoewel hij op vele 
plaatsen redelijker én; vpor-
zigtiger is^ dan de meeste * 
hoofden der nieuwe sekten-
Hij heeft zelfs verdiend, dat 
BOSSUET, in de verhandeling 
aver de Communie, onder de 
béide gedaanten, van hem j 

zegt: de beruchte:Q.MORG$ 
. CAZIXTVS-, " de bekwam^ 
der Lutheranen van.onzf11

 y 
tijd, die op de verstandig' 
sle wijze tegen ons geselt6" , 
.'ven. heeft. De Luihers!nen' 
welke de Calvinisten aan ^ n 

avondmaal toelaten, hebben 

naar hem hunnen naam ^atl 

Calixtinen ontvangen. M«n 

geeft ook dezen naam a?n 

Bobeemsche sektarissen, i* 
het begin der 15e eeuw W 
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zij het gebruik fan den kelk 
voor het volk onvermijdelijk 
noodzakelijk Jbielden. Een 
zekere 5JACOBEL , priester, 
Was de grondlegger' (lezer 
leer. De Kerkvergadering 
van ..Bazel, dacht hen met 
«de kerk te véreenigen, door 
hun de Communie onder bei
de gedaanten toëtestaan; dan 
ondanks deze toegevendheid 
belette...RO(JUESANE,.; eèn;eer-
zuchtigê-priester, de veree-
ftiging der sektarissen mét 
den heiligen stoel. LUTHEB 
trok dezelve eindelijk in 
zijne partij.—- Zie Qeschie- '. 
dehis der veranderingen, 
X I . - B o e f c : ^ . : , - ^ ••.•'••> •;. , s 

- : • • : • • - . } - • :-.. •• •'•.'y/--,-J\ i " ; 

'•:;-:€AIIKAK.'.'— .-Zie^CiLCAR. : 

-•; CA&KÖEN (JAN..''IFREJDERÏK -
•VAN' BÉ^K),a-een; Nederland
sen© geleerde, sterre- en wis» 
tundige;,- den 5 ; lfei 1772 
te Groningen., geboren t o-
verleedr; den 25 Januarij 
1811, was lid en ook een 
zeer werkzame correspon
dent van onderscheidene ge* 
leerde genoodschappen. Hij 
bezocht'i de Universiteiten 
van- IJtrechtr Gö (hingen, 
hèipzig-:'én''Jenai:> benevens 
dé ObservatqriuiMS van Go* 
t/ia- én BerUjn, om in zij -
öe lievelings wéten schappen, 
sterrekunde en (Godgeleerd
heid steeds meer kunde op-
tedoen. In 1799 werd hij 
tot Hcogleeraar aan de Uni
versiteit van Leijden be* 
noema, en in IsOöweïltój j 

in dezelfde'betrekking naar 
Utrecht, beroepen, in de 
-Nederlandschef commissie 
van inaten en gewigten was 
hij zoo werkzaam* dat ko
ning LODEWIJK hem bij de 
stichting van hét Holland* 
sche; nationale Instituut tot 
lid van hetzelve benoemde. 
Belangrijk blijft zijn werk 
MuntAi.vi,iOver het schoo-
ne, Haarlem, 1802, bene
vens zijne Latijnsche "Ver
handeling over dé Uurwer
kender Ouden. Tisa'mtfS 
eerste genootschap bekroon
de met den gouden eerpèn-
nïng zijn Onderzoek naar 
'den oorsprong van den Mo-
•zaïschen eh Chrisielijken 
•Godsdienst.^ ter'.Wederleg
ging., van het werk"van JÖü-
Püis,: -Origine- de? toils'lës 
rCvdtes. Vele uitmuntende 
half- en geheel voleinde ver
handelingen van dezen kun» 
digen man zijn nog in hand
schrift voorhanden. 

:' CAI.II (JOANNES -VAN), een 
graveur, in 1655 teNifme* 
gen -geboren., reisde door 
Duiïscïdatië en Italië ten 
einde zich" in zijne kunst té 
volmaken, waarna hij zich 
te 's Gravenhage met ter 
woon kwam vestigen, alwaar 
hij in 1703 overleed. Zijn 
belangrijkst werk is eene 
verzameling vanBpn'gèüig* 
ien in 72 platen. 

CAI* (PETRUS VAN) , zoon 
' van den voorgaande, legde 

2 ' . ' • " : • ' • : ; ' 
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zich toe op het landschap-
schilderen, en de militaire 
plaatsbeschrijving, en tee-
Jcende voor den koning van 
Pruissen, Ae sterke steden, 
de plans en de slagvelden 
van den Vlaamschen oorlog 
van 1745 tot 1748. Hij o-
verleed in 1760. 

. CALIJENBERG ( G E R A R D U S ) , 

Luitenant-Admiraal van Hol* 
land en West r Friesland, 
werd den 8 April 1642, in 
de Willemstad geboren, en 
overleed te Vlaardingen, den '. 
8 October 1722. Hij was in 
1676 kapitein aan boord van ; 
het schip van den Admiraal 
3VL DE RUITER, in den nood* 

>, lottigen zeeslag, in de na-
bijheid van den berg Etna 
geleverd, waarin de groot
ste der Nederlandsche zee
helden eene doodelijke wond 
bekwam. In 1702 had hij 
grootelijks deel , aan de 
roemrijke overwinning der 

• Hollanders iif de haven van 
Vigo.' In 1701 voerde hij 
het bevel over de vloot, wel-
fce, met die derEngelschen 
onder den admiraal COOKE 
yereenigd, Gibraltar aan
tastte en veroverde. 

CAIAENBER<Ï( JOANNES HEN-
) KRIK) , een geleerde kenner 

der Oostersche talen , en 
Profes tan tsche Godgeleerde, 
"werd den 12 Januarij 1694, 
an het land van 8aksen-Qo~ 

'' Hia geboren. In 1727 werd 
hij tot Hoogleeraar der wij s-
hegeerie, en tl jaren daarna,.? 

tot Hoogleeraar in;de God
geleerdheid benoemd. De 
schitterende , roem > welken 
de Catholijke zendelingen in 
de beide werelden hadden 
behaald, en de oneindige 

( voordeelen , welke het be
stuur uit den handel met de 
afgelegene beschaafde vol
ken trok, die door den Gods
dienst voor het maatschap
pelijke leven'geschikt wa
ren gemaakt, boezemde aan 
de Protestantsche landen ht 
verlangen i n , om ter onèr-
steuning van dit ontvveijh 
in hunne voetstappen te tre
den. - CAtiiENBERG ;; ontwik
kelde den grootsten ijver; 
hij besteedde een gedeelte 
zijner fortuin, met aan nieu
we missionarissen de hun 
noodige boeken te verschaf
fen, en rigtte op zijne kos-
teto aan zijn huis eène Ara
bische en ' Hebreeutf sche 
bóekdrukkerij óp, ten einde 
de boeken zijner sekte f 
bevorderen, en dezelve » 
handen te stellen der Indi
anen en door den Levant 
verspreide Joden. JWen zag 
verscheidene Bybelvertaliv 
gent' en stichtelijke wer^n 
tan aij ne jpers verschijnen > ;, 
waarvan men de lijst "'J 
DREYNHAUJPT {Beschrijving 
vanden Saala— Kreits 'u-
deel), kan vinden. De voor
naamste zijn-i 1.° Scrip*0' 
rum ïiistorifB HtlerariS fe' 
censio tabularis , Hall̂ > 
1724, in .gvo. — &ö P^m 

rudimenla lingim arabic®» 
1729, in 8vo. — 3." Over 



C A L . 85 

den 's faut der, .volkplanting 
van Sufiname, 1731,! in 8V° 
in het.*Hoogduitsch. — 4." 
Scriptores de religione mu-
hammedica, 1734, in 8V°. 
— 5i°. Specimen, indicis re* 
rum ad litieraturam arabi-
cam pentinentiim, 1735,in 
8vo. ••__» 6.° Specimen bibli
otheek arabictë, 1736, in 
8 v ° . — 7.° Loei codicum 
arabicorum de jure circa 
christianos muhammedico, in 
8vo. „ 8i° Grammatica lin-
guts ffreeca vulgaris, para* 
digmata ejusdem, 1747 , in 
8vo. — g.° Ver/talen van 
reizen tot welzijn der oude 
Christenheid in het Oosten 
ondernomen, 1757, in het 
Hoogduitse». — 10.° Eene 
Arabische vertaling van den 
kleinen Catechismus van Lu-
THER, 1729, in l&ino Van 
het Miemve Testament; van; 
de boeken V. en VI. der 
verhandeling van GROTIUS o-
ver de waarheid van den 
Christelijken Godsdienst, 
1733 —1735, in 12mo; Van 
de Navolging van J.C. 1758 
—.1759, in 8vo; deze is 
enkel dè herdruk der verta
l ing, In 1663 door Pater 

CËIIESTINÜS DB S.UNTE L i -
BDIWE, een' 'karmeliet, in 
het. licht gegevönv en,, waar
uit CAIÜDENBERG , het gèhèe-
le4.e boek en al de met zij
ne sekte strijdige plaatsen 
Wegliet. Ook schreef hij 
tot den goeden uitslag zij
ner zending twee stukjes, 
welke ton titel voeren; Ver-

slag eener poging, om het 
Joodsche volk'tot de waar
heden van het Christendom: 
te brengen, Malle, 1728 -— 
1739, 2dl» in Svo, énVer-. 
slag eener poging, 'om de <• 
verlatene Mohomedanen tot 
J. C. terug te brengen, Hal-
I e , 1739, in Svo. Na zich 
gedurende.;zijn,geheele le
ven aan den bloei eener zen-

; ding te hebben toegewijd» 
die enkel de geest van hef* 

; Protestantismus niet Iang> 
kon doen bestaan, en die 
in 1792 geheel verviel, o-
verleed CAUMENBEKG den 16 
Julij 1760. 

CALLENBEKO (GASPARD) »' 
een Duitsche Jesuit, in 1678 
in het Graafschap Mark ge-

: boren, onderwees de wijs-
; begeerte te Munster, de 
Godgeleerdheid teJPaderbom: 
en te Aken, en overleed te 
Coesfeld, den 11 October 
1742. Hij heeft verscheide
ne werken over de0 Godge-:' 
leerdheid en het Canonieke 
regt nagelaten, aan welker. 
hoofd hij echter zijnen naam 
niet geplaatst heeft, en waar
van men de lijst vindt in 
de Bibliotheca scriptorun 
coloniensium van HAMTZ~. 

HEIM. . . . . 

CAMACHI (NICO&AAS) , eent 
Griek van^Candia, werd al
daar in 1645 geboren. Hij 
onderwees de wijsbegeerte 
en de schoone letteren te 
Padua alwaar hij in 1707 

3 
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overleed. Men heeft van, 
hem* De Ltidis scenicis^ 
mimonim et pantómmorum^:. 
edente-31. 'A. 'MAJOMM0;:Mr, 
dua J713 in 4.to, ep in 
de Verzameling yan SAL-
U S N G R E . .•'.'." ';, _. „,•„'.. : ' , . . , 

r CAÏMCLES > een beroemde 
beeldhouwer, was van Me
gara, en de zoon van THE-, 
OSCÓBIDS, die dat schoone 
standbeeld van IUPXTER ver
vaardigd • had, . hetwelk Baen 
te Megara bewonderde. CAL-

- MCLES' vervaardigde dat van 
IÜJAGORAS , welke in het ge» 

_ vecht met den strijd-haöd-
schoen den zegepalm behaald 

\ had , en dit werk trok : de 
aandachtvan al degene, die 
jhetzelve zagen. Hij leef? 
de omstreeks 420 jaren 
vóór J . C. en heeft de lof
tuitingen van PAUSAOTAS ver
diend. :' ,- , •-

•CAMJCBATES, een door ver
bazend Hein e' werken be-
roemde beeldhouwer der oud
heid. Hij graveerde dicht
regels van HOMERUS op eene 
.gierste-Jcorrel, vervaardigde 
eeheö. èlpènbeenen wagen, 
welken men onder de vlerk 
eener vlieg verborg, en mie-r 
ren van dezelfde stof, wel
ker leden men kon onder
scheiden; '•• Al : dfijse.» • vébr-

•'.werpen kunnen /echter niet* 
, Isij-de. latere meëséérstakken 

in kleinheid vergeleken wor-
' den» gie 'AWJMNQ-.eii BOVE* 
' • R I C K . : •! :. • . - • ' ' • 

i\ CAXMCRATES J een Grieksch 
bouwkundige, leefde teAthe-

;: iie in-het, jaar "MA.- vóór JVC, 
' Hij iboiiwde op beVelvanPi:-
; RICJIÈS.,* den 'bekenden tem
pel , Parthenori' genaamd, 
welks versierselen en. het, 

; loofweA, PiMöusliëtbewet-.. 
;ken...': Dezelve werd in de. 
burgt van Athene in eene 

' regelmatig hoekige gedaante 
; opgetrokken , en. met: eene 
rij pilaren van. Gottische 

i bauw ".orde omgeven. Mt 
, tJL'Qtsch. gebouw, dat aclitór-
volgéns den .Grieken tot tem-' 

„pel, den Christenen tot kerk» 
1 den .Turken .tot moskee ge
diend had, werd in IG67, 
toen dez© stad door de Ve-
netianen belegerd werd, door 
de hombarderiüg in asch ge* 

:;legd. Van de overblijfse
len hebben de Turken een 
krüidmagazijn gemaakt. 

" CAÏ,LICRATI»AS, eenXace-
demonisch veldheer, behaal' 
de verscheidene zegepralen 
op de Atheners^en werd f 

, het jaar. 408 vóór I. C. i" '' 
• een zeegevecht gedood. M' ' 
ïie grootheid van ziel even- <•• 
aarde'zijnen moed, • Zijn'e' 
ger, door den hongersnoodt0' \ 
de uiterste ellende gebrag' 
zijnde,, weigerde hij eene 

• groöie; s«nn,. ."als. pj^sf|a* ; 
, een onregtvaardig gunétbe* \ 
wijs. Ik zou , zeide h®10 

; CiiEANBER, .een zijner'oiËcie' 
ren, indien ik CALLICRA^ 
OM was, dit geld aanve* 
men. — En ik .ook, hef*® 
CARMCBATHUS, indien %h 
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CLEMDER was. Deze soort 
van woordwisselingen zijn 
spelen der verbeeldings
kracht ,; die, hoewel dikwerf 
herhaald, welligt nooit heb
hen plaats gehad. Men vindt 
hetzelfde gesprek in QÜIN-
TDS CÜRTIÜS , tussehen AI*EX-=-
ANDER eri PARJHENION, bij ge
legenheid der aanbiedingen 
van DARIUS. 

CALLICRETA van Cydne, 
èeri meisje door ANACREON 
gevierd, Was zeer ervaren 
in de staatkunde van dien 
tijd , en onderwees dezelve. 

, . CALMDÏÜS. — Zie Loos 
(CORNELIUS). 

. C A I . M È R E S (FRANCÏSCUS D E ) , 

te Thorrigni) in het diocees 
Bayeuoo, A&Ti, 14 Mei 1645 
geboren, was lid; der JFran-
sche akademie, en1 door Lo-' 
«EWiiK XÏV., in gewigtige 
aangelegenheden gebruikt. 
Met eer handhaafde hij de 
belangen van Frankrijk,, in 
de vredesonderhandelingen 
van Rijswijk. LODEWI.TKXIV. 
gaf hem eene gratificatie van 
10,000 livres, met eenen 
post van kabinets-secretaris. 
Mi) overleed te Parijs, in 
1717, na; zijne goederen aan 
&& arnïeïL* van het Motel' 
Dïeu te hebben gemaakt. Er 
zijn ons verscheidene wer
ken van hem overgebleven, 
waarvan de voornaamste zijn: 
! • ' Traite de la maniere 4e 
•négocier uvee les souveraijis 

• - • ; • ; ' • • • • . • • F 

{Verhandeling over de wij-
Ze , om niet de vorsten te 
onderhandelen), 2 dl.n in. 
12.V0, welke verhandeling 
volgens LA BAUMEI,X.E niet 
bewees, dat hij de kunst 
van onderhandelen, noch van 
schrijven verstond. De vorm 
des hoeks heeft welligt den 
inhoud benadeeld: de stijl is 
zonder sierlijkheid én on-
naauwkeurig. — %° De la , 
science du monde {Over de 
wereld-kennis), in 12.v o , 
waarin men aanmerkingen 
vindt, die den regtschapen 
man en Christen nuttig zijn, 
doch die met weinig beval
ligheid worden voorgesteld. 
— 3.° Panégyrique de Louis 
XIV. (Lofrede van LOBE-
WIJIC XIV.), van welke 
CHARPENTIER met meer over
drevenheid dan waarheid ge
zegd heeft, dat men van den 
held en den lofredenaar kon 
zeggen , da'g6116 > wat men 
eertijds van ALEXANDER en 
vanhet afbeeldsel, hetwelk 

-AEELLES er van vervaardig
de , • gezegd had; namelijk 
,dat de ALEXANDEU van Pm-
LIPPUS onoverwinnelijk, en 
de. ALEXANBER van APEM.ES 
onnavolgbaar was. — 4.° De 
la maniere de parier a la 
cour (Over de wijze, om 
aan het hof'te spreken). — 
5.p Des bom mots et des 
bons conté® (Aardige gezeg
den en kwinkslagen). — 6.° 
BesPoésies (Gedichten), die 
-zeer zwak zijn, enz.—-ffijn 
broeder j de ridder DE €AJ> 

4 , • . . • :.; • ^ - : . . - ; 
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JCIÈRES, algemeen landvoogd 
van Canada, overleed in 
1698. — Men moet hen niet 
verwarren met JACOBUS DE 
CALMÈRES., hun vader, maar
schalk der legerbenden des 
konings van Frankrijk, wel
ke schreef de Geschiedenis 
van JACOBUS SE MATIGNOS , 
maarschalk van Frankrijk, 
en van het gene er sedert den 
dood van FRANCISCUS I. ,in 
1547, tot aan dieni vanden 
maarschalk in-1597 is voor
gevallen. Dit belangrijke, 
doch goms onnaauwkeurige 
.werk, werd te JParifs in 
1661 in fol. gedrukt. 

CAMJMACHUS , een A-
theensch hoofdman; werd in 
eenen krijgsraad, voor den 
slag van Marathon, in het 
jaar 490 vóór J . .C. tot veld
heer verkozen. Na dien woe
denden slag tegen de Perzers 
vond men hem staande ge
heel met pijlen doorboorde: 

"•• CAIMIWACHTO , een Corin-. 
ihische bouwkuhstenaar, de 
uitvinder naar men meent, 
van het Corinthisch kapiteel, 
leefde in het jaar 540 vóór 
J . C. Hij ontleende dit denk
beeld van eene plant beeren-
klaaiïw? welke1 een korfje; 
omringde, dat op het graf 
.yan een jong Corintisch meis
je geplaatst was. Dit korfje 
was door eene dakpan ge
dekt , die de bladeren krom-'' 
jnefide, aan dezelve dé ge
daante der la-uilen gaf» CAX-
Wmmvi was ook zeep er-; 

varen in de schilder» en beeld* 
houwkunde. 

CAIAIMACHÜS , een Grïek-
sche dichter te Cyrene ge-
boren , opzigter der Biblio
theek van PTOLEMEUS PHI-
I.ABELPHUS bloeide önltrent 
het jaar 280 vóór J. C. De 
oudheid beschouwde hem met 
betrekking tot v de kiese-
heid , de sierlijkheid, en het 
edele des stjjls, als den 
.vorst der treurdichters. Van 

. al zigne gedichten '"bestaater 
". niet meer, dan eenige iV* 

'dichten en Lofzangen, doot 
THEODORUS GREVIKS te-P' 
trecht, in 1697, en in 1761 
beide in 2 dl.", m8.v°mt^ 
gegeven. CATUIAOS heelt ; 
zijn klein dichtstuk over , 
het hoofdhaar vafi 3%®E' , 
mcE in Latijnsche verzen 
overgebraglv 

CAfcLiNicüS, van Heftop* ' 
lis in Syrië, de uitvinder 
van het Gfrieksche vuur [ig' 
nis gr mens). .Keiaer K̂ '* 
STANWJN POGONATDS : bedieB' 
de zich. van hetzelve, .om-»6 • 
vloot der Sarracenen te ver* 
branden. Efet water, dat net _ 
vüwr gewoonlijk bluscntj 
was niet in staat, om J»» 
uitt-edooven. # Het schijnt «W 
deze uitvinding is verlof 
geraakt. Ten minste in het 
tegenwoordige Griekse^ 
vuur, herkent men noch •n& 
werkzame, noch de o»""' 
Musschelijkheid van het ou
de. Het schijnt dat deSaf 
racenen dit Griekschc v«»r 
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.e. 
later kenden; en volmaakten, 
van hetwelk zij zich, volgens 
JÖINVILLE , tegen de kruis
vaarders, bedienden. Om
streeks het jaar J754, vond 
zekere DupRÉs inDailphiné 
woonachtig , • dit noodlottig 
moordtuig andermaal ui t , 
deed er' te Versailles en aan 
het tuïghuis de proef van, 
maar hij nam zijn geheim, 
in 1788 mede ten grave. 
Men zegt, dat men in 
DuitscMand eene nieuwe 
ontdekking v'aii dit Griek-
sche vuur gedaan heeft. CA-
XJiiNiccs leefde omtrent het 
jaar 670. 

, CALIJINÜS , een zeer oude 
Qrieksche. dichter, uit de 
staè. Efezei, bloeide in het 
jaar 776 vóór J. C. ..Men 
schrijft hem de uitvinding 
van liet treurdicht toe,wel
ke eer door anderen aan 
MIMNERMUS wordt toegekend. 
HOKATIUS meldt ons* dat 
men het reeds" ten zijnen tij
de daaromtrent niet eens 
was: 

Quis tarnen exiguos elegos emi-
sent auctor, 

Grammatici certant; et adhuc 
i sub judicé lis est. 

Er .zijn öhs slechts eenige 
dergelijke verzen van hem 
over gebleven, welke $TO-
BEUS in het licht gegeven 
heeft. . ' • •; 

CALLIOPE eene der negen 
Zanggodinnen, stond de wel-

F' 
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sprekendheid en het helden
dicht voor. De dichters stel
len haar voor als eene maagd 
met lauwers gekroond, met 
bloemkransen versierd en 
met een. deftig gelaat, in 
hare iegterhancf eene trom
pet , en in hare linkerhand 
een boek houdende, en bij 
haar hebbende den Ilias, de 
Odyssea én den JEneis, 

CALMBHoë, eene jonge 
dochter uit Calydon, waar
op COKESUS , een Hoogeprie-
ster van JBACCHÜS smoorlijk 
verliefde. Daar deze offe
raar haar hart niet Icon bewe
gen , zoo wendde hij zich tofc 
ÖACCHOSi om zich over de
ze ongevoeligheid te wreken. 
De god bezocht de Calydo-
niërs met eene bedwelming, 
die hen Woedende maakte. 
Dit volk ging de godspraak 
raadplegen, welke antwoord
de, dat het onheil niet zou
de ophouden, dan door CAI.» 
MRHOë, of iemand anders, 
die zijn leven voor haar zou-̂  
de veil hebben, ópteofferen. 
Daar er zich niemand had 
aangeboden, zoo geleidde 
men haar naar het altaar; en 
CORESUS de offerpriester, 
haar met bloemen versierd, 
en dpor den geheelen toe
stel van een offer gevolgd 
ziende, doorstak zich zel-
yen, in plaats van zijirof-
fermes tegen haar te wenden; 
CALMRHoë, met medelijden 
belogen, otterde zich mede 
on, om de schimmen, van 
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CORÈSUS te bevredigen. chaöêè'r, op NICANOR', TI-
MOTiïBüS en; 'BACÓHIDES be« 
haaldhad. Deze brandstich
ter wilde zich in éen nabu» 
rig huis redden, maar hij 
werd gevangen; genomen en 
levend verbrand, 

: -. CALLISTHENES , tëOHntk 
geboren, een leerling en 
bloedverwant van ARISTOTE* 
LES , vergezelde ALEXANDER 
op zijne togten. ARISTOTEMS 
had; hein aan zijnen feff««" 
keling toegevoegd, ten ein
de deszëlfs onstuimige hatts-
tagten te matigen; dan» 
plaats van aan de belangrij" 
k e , hein toevertrouwde be
stemming te beantwoorden > 
trachtte CALLISXHJENES zich 
slechts in de gunst van '&* 
LEXANJOER in te dringen, 
door hem overdreven en be-
iagchelijken lof toetezwaai* 
jen. Daar zijne vleijerij niet 
beloond werd* zoo als hy 
zulks verwacht had , ' z"° 
verbond hij zich met de Ma
cedonische partij , welke A* 
LEXANDER vijandig was uit 
hoofde van de achting vfelltf 
die vorst voor de verwonne-
lingen :aan den dag legde» 
en eindigde met deel tene-

men aan eene zamenzwering» 
aan welker hoofd HËBMO* 
LAÜS , zijn leerling en vxietii 
was. Hij werd gevangen ge" 
nomen en ïn boeijen gekwn" 
ken; ARISTOBULUS zegt,&at 

hij aan eene ziekte, in n e | 
gevolg des legers, overleed» 
maar volgens PTOLEMA »üe' 
AwsXANDER > na hei» depÖn" 

CAS-LÏSEN (HENDRIK), een 
geneesheer en heelmeester, 
in 1740 ten Pentz in het 
hertogdom Molstein geboren, 
was de zoon van eenen ar
me»'' predikant, vormde zich 
zei ven, diende in het Deen
fiche leger en op de vloot, 
vervolgens in de hospitalen te 
Koppenhagen, werd ia 1771 
• eerste heelmeester dér Dèen-
Sche vloot, en in 1773, 
Hoogleeraar der heelkunde 
hij de Universiteit van Kop
penhagen. ïn 1777 schreef 
hij Jnstitut. chirurgie^ ho- . 
tfiernes, een werk, dat de 
algemeene goedkeuring weg
droeg, en volgens hetwelke 
thans nog in Weenen en aan 
de Russische Universiteiten 
gelezen wordt. -Daarenboven 
komen er in geneeskundige' 
Tijdschriften uitmuntende 
verhandelingen Van hem voor. 
EfeBe benoeming als eerste 
onderwijzer - bij de genees-
heelkundige school te Ber-
Ujti wees hij van de hand. 
De koning van Denemarken 
benoemde hém in 1802 tot 
Staatsraad, in 1809 tofcDöi-
msbrogsmann,. en in 1813 
tot- Commandeur. Hij over
leed te Koppenhagen, den 
5 Februari} 1824. 

* CALMSTHENES, een berucht 
booswicht, stak de poorten 
dei4 stad Jeruzalem in den 
brand, op den dag, waal-op 
ïaèh; met luister de zegepraal 
vierde, welke .'JUDAS de Ma* 
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bank te hebben doen ..onder* ! 
gaan ,'., ophangen. CALMSTHE- I 
NES had aan ARISTDTELES ster-
reknndige waarnemingen ge
zonden, te Mabylongema&lït, 
alwaar de toren van Babel, 
die den Chaldeërs langen 
tijd tot observatorium heeft 
gediend j hem bijzondere ge-
makkelij kheden aanbood. In 
het 8.e deel der Mémoires 
de Fjacadémiè des belles-let
tres :d& .Paris vindt men be
langrijke bijzonderheden, b« 
ver hét leven en de wer-
keil van dien wijsgeer, door 
den Abt SERVIN. Jtiij leefde 
omtrent het jaar 330 v. 
J. C. 

CALMSTRATUS , een A-
theensch redenaar, omwien 
BEBÏOSTÖENES 'PLATO verliet, 
verwierf veel gezag in het 
bestuur der Republiek. Daar 
de invloed, welben zijne wel
sprekendheid hem verschaf
te argwaan verwekte, zoo 
werd hij voor altijd verband 
n e n , • ' • ' . : 

' CALMSTUS , een vrijgélate-
ne.en .gunsteling van keizer 
CIATOIÜS,

 r.vergat in den 
voorspoed zijnen ouden oor
sprong. :Men kan over zijne 
onbeschaamdheid; oördeelen, 
door eeiien -Wek, welken SE-
NECA als ooggetuige verhaalt: 
Ik heb, zegt•.hij j den ouden 
meester Mn CALLISTVS aan • 
zijne deur zim staan. De
ze meester had hem als ee» 
nen verachtelijken slaaf ver
kocht , dien ijij niet in zijn 

huis wilde dulden; én CAI.-
ïiisxus .behandelde hém óp 
dezelfde wijze, 'door hem ook 
buiten het zij ne te sluiten j, 
terwijl er anderen in werden 
toegelaten. 

GALLOT (JACOBÜS), een 
teekenmeester en graveur, 
werd in 1593 te Nancy ge
boren, en was de zoon yan een 
wapenkoning mLotharingen. 
Reeds In den onderdom van 
12 jaren verliet hij het va
derlijke huis, .om zich ge
heel en al aan zijne ontlui-
kende neiging over -te ge
ven. Eene reis naar Rome 
ondernomen hebbende, zag 
hij zich uit geldgebrek ge
noodzaakt , om zich bij eene 
bende landloopers te voegen. 
In zijne geboortestad terug
gekeerd, ontsnapte hij an
dermaal , en nogmaals we
dergekomen , vertrok hij ten 
derden male met de toe
stemming zijns vaders, die 
eindebjk aan de ingeving 
der natuur- toegaf. GALLOT 
begaf zich van Rome naar 
Florence, alwaar hij tot aan 
den dood van den groothertog 
GOSMTJS I I . , zijnen MECENAS , 
en dien Tan alle talenten, 
vertoefde. Bij zijne terug
komst 'te Nancy', viel hem 
een gelukkig lot ten deel 
bij den hertog van Lotha
ringen, zijnen bewonderaar 
en weldoener. Daar zijn 
naani zich door geheel Eu
ropa verspreid had, zoo liet 
hem de Infante ISABEM,A , 
vorstin der Nederlanden y 
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het beleg van Breda grave
ren. LODEWIJK X l I I . beriep 
hem naar Pary's, om de 
jbelegering van la Èochelle, 
en die van het eiland iJé.te 
teekenen. Die vorst ver
zocht hem vervolgens, om 
de* inneming van. JVancy , 
waarvan hg zich juist had 
meester gemaakt, te grave
ren. » Ik zou mij veeleer 
den duim afsnijden, zeide 
hij , dan iets tegen de eer 
van mijnen vorst en van raijn 
land te doen." Bë koning, 
door zijne; gevoelens be
lkoord.» zeide, dat de hertog 
van Lotharingen gelukkig 
was , zulke onderdanen te 
bezitten. Eene zware jaar
wedde, welke hij hem aan
bood , was niet in staat hem 
aan zijn vaderland te ont-

* trekken.; GALMT overleed 
ïn. ï 635. Zijn werk {(Euvrë) 
bevat omtrent zestien hon
derd stukken. Het grootste 
gedeelts en de meest geach
te zijner werken zijn die 
met sterk water. - Niemand 
heeft in een hoogër graad 
het talent bezeten, om in 
eene^ kleine, ruimte, een on
eindig getal beelden te ver
zamelen , en in twee of drie 
streken met het steekijzer, 
de beweging, de' houding, 
;en .het bijzondere karakter 
van kelken persoon uit te 
drukken. Verscheidenheid, 
geest, fijn gevoel kenschet
sen zjjn&graveernaaïd. Zijne 
kermissen , zijne straf oefe
ningen , belegeringen, zijn 

-groot- en klein lijden, xgn I 

•waaijer, zijne parterre, zjj. 
ne bekoringen van den hei
ligen ANTOXIUS , zijne ie-
heering van PAULUS, zul
len gezocht en bewonderd 
worden, zoo lang er kuns
tenaars en liefhebbers zul
len bestaan. Hij heeft de 
platte gronden der ffebow 
wen van Jeruzalem gegra
veerd , welke door BERNAR-
BIN AJVUCO , een' Francisca
ner van Crallipoli, beschre
ven zijn, Florence, 1620j 
in &I. 

CALLT (PETRUS) , . vit het 
diocees van Seez, was hoog
leeraar in de welsprekend
heid en wijsbegeerte te Caen, 
en overleed in 1709 als prin
cipaal van het collegie dei: 
kunsten in die stad. • Me» 
heeft van hem eene uitgave 
van het werk van BoeTios. 
Be consolatione pMlop" 
pM<z,. ad vsum DelpMni, 
met een uitgebreid Commen-
tarium. Hij heeft zich meer 
bekend gemaakt door e«B 

minder nuttig wérk, ten ti
tel voerende: Overeenkom^ 
der wijsbegeerte met de god* 
geleerdheid over de traW 
substantiatie, 170Ó> 'in 12* 
Hy beweert^ dat indien et 
in het allerheiligste Altaa?" 
geheim, transsubstantiatte 

bestaat, er iets moet ove*~ 
blijven van hetgene e6vst 

brood was. De Bissen0!1 

van Bayeux verhief zichte' 
gen dat gevoelen, enCAi*? 
herriep hetzelve. Nog heeft 
men van hem Univcrscc 'p'i%' 
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losopMtR in&tifutiö» Caen-, 
1605, 4 dlin in 4.to Een. 
werk, dat aan BOSSUET op
gedragen, en slechts de ont
wikkeling is van een stukje, 
dat hij in 1674, Onder den 
titel van lnstitntio philoso-
phitë, in .4.W had doen 
drukken , en Leerreden bij 
wijze van Homeliè'n, over 
de geheimen, demonderen, 
en de woorden van onzen 
Heer JESVS, CHRISTUS , 
welke men in het Evangelie 
i)indt opgeteekend, Caen, 
1703, 2 dl.» in 8.vo 

CALMET (dom AUGÜSTI-
NÜS), in 1672, te Menil-
la-Éorgne in het Fransche 
Maas-J)ej>.t geboren,; ging 
ïn 1688 onder de Beiiedik-
tijnen van den heiligen VAN
NES, en liet reeds vroegtij
dig eenen 'grooten aanleg 
voor de Oostersche talen 
blijken. Na aan zijne jonge 
ordebroeders de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid te hebben 
onderwezen* werd hij in 
1704, in hoedanigheid van 
onder-Prioor , naar de abdij 
van Munster gezonden. Hij 
vormde aldaar eene akade-
mie van 8 a 10 religieuzen, 
welke zich enkel met de be
oefening der gewijde boeken 
bezig hielden. Het is al
daar , dat hij een gedeelte 
zijner Commentariën schreef. 
Baar Bom MABILLON en de 
beroemde AbtDüGUET, hem 
aanspoorden, dezelve liever 
ïn het Fransch dan in het 
Latijn in het licht te geven, I 

zoo volgde hij hunnen raad; 
maar men kan wel zeggen , 
dat ayne toegevendheid over
dreven , en de - raad. onbe
zonnen was. Zijne/Congre
gatie beloonde zijne'werk
zaamheid door hem in 1718 
tot abt van den heiligen L E -
OPOLD xmNancy, en in 1728 
van Senones te benoemen. 
Hij overleed in die abdij ïn 
1757. BENEDICTUS XIII. had 
hem te vergeefs een Bisdom 
in partibus aangeboden. Zij
ne deugden behoefden het 
voor zijne kunde niet onder 
te doen. Hij bezat geleerd
heid zonder opgeblazenheid, 
en godsvrucht zonder stren
ge zedèleer {rigorismns). 
Zijn karakter Was zacht en 
goedaardig. De studie deed 
hem het bestuur van het tij
delijke zijner abdij niet ver-
waarloozen; hij deed verbe
teringen en verfraaijingen in 
dezelve aanbrengen, en ver
meerderde de Bibliotheek op 
eene aanzienlijke wijze. Er: 
bestaat van hem een aantal 
werken, waarin men eene 
uitgebreide kunde waar
neemt , zonder dat dezelve 
wel geleid noch wel geko
zen zijn: 1«° Commentaire 
littèrat sur ious les livret 
de VAncien et dn nouveau 
Testament {Letterlijke ver* 
klaring van al de hoeken 
des ouden en nieuwen Tes-
taments), 23 dl." i« 4.tQ,. 
1707—1715, in 26 dl.n;in 
4.to, en in 9 in fol. her
drukt, en verkort in 14 dl.» 
in 4.10; het groote zaakre-
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gister der hedendaagsche 
wijsgeeren, Avaarin zij hun
ne tegenwerpingen tegen do 
heilige Schrift gaan zoeken, 
welke zij op duizenderlei 
verschillende wijzen toebe
reiden j dë.antWQordèn steeds 
ter"zijde stellende: » Het is 
in deze uitermate groots 
compilatie, zegt een kunst-
re'gfër, dat de schrijvers der 
Algemeens -r Geschiedenis, 
door Engelschen uitgegeven, 
dë glinsterende lichtstralen 
hebben verzameld, waarme
de: zij in'; hun werk schitter 
rön..: Maar èsze letterdieve
rij * is geen grond ter regt-
vaardiging. Ofschoon deze 
onvermoeide Benediktijaer 
de onvoorzigtigheid heeft ge* 

,had, om al deongerijmdhe* 
den -te > verzamelen., welke 
geschikt: zijn, om den eer
bied, aan de heilige Boeken 
verschuldigd., te verzwakken 
en -zelfs te vernietigen ; of
schoon hij door een© nog 
grootere onvoorzigtigheid, 
die /menigte^ van;. verschij
ningen , en dwaasheden heeft 
opeengestapeld, zonder ten 
minste geregeld zorg te dra
gen , van de denkbeelden te 
rangschikken, 'welke', dezel
ve doen geboren worden; of
schoon hij eindelijk door ee-
ne andere onvoorzigtigheid, 
eenë verzameling in de' $Yan-
sche taal heeft gebragt, wel
ke in alle bedenkelijke op-
zigtên, het gebruik der 
volkstalen niet kon dulden 5 
zoo behoorde niettemin des-
zelfs.werk, volgens zijnen' 

aard en titel tot het gebied 
der godgeleerdheid; enkel • 
personen, ; die door hunnen 
stand of door smaak, den 
bijbel beoefenden, konden 
bekoord worden, om het
zelve, te lezen. Maat liet 
lezen der Algemèene Ge* . 
schiedenis past aan>alle stan
den , en Jaren, en is naat 
den smaak van een ieder; 
indien de waanwijsheid of 
boosaardigheid, :dezelve met 
ontuchiige of goddeïooze 
sprookj es beklad t , zoo \10dt 
de grootheid ' dés. kwaa^v 
hetwelk zoodanig een wetje 
teweeg brengt,,noodzakelij
kerwijs ,•" naar het' getal en 
de onbekwaamheid der Ie* 
zers afgemeten. Men ka" , 
dé wijze waakzaamheid van 
eenen beroemden overheids-
persoon , die iaüeëne groote 

! stadl;der' Nederlanden, 9® ] 
{' de boekverkoópers het deW' . 
' teren'derzelve; deed verbif; 
den, niet dan toejuichc"' 
— . 2.9 De "Verhandeling® 
en Voorreden zijner'co«in2<?n" 
tariè'n, afzonderlijk heïdri*' 
met negentien nieuwe 'V&' \. 
handelingen , 3 dl.» in *•" 
Bit is het aangenaamste e" 
meest gezochte gedeelte t'an 

het Commentarium van «ow 
CAMIET. Hij verzamel' at 
hetgene, wat ei' voor <ieIïl 

over het door hem l)Cn?n* 
delde onderwerp gezegd l S ' 

kinaar zelden doet hij denken' . 
• Er zijn' meer daadzaken i»̂  ! 
dan overwegingen;' maardatf ; 
de meeste dezer daadaa*0" 
voor de geleerden van ',e* j 

file:///10dt


lang zijp j zoo is deze ver-
ssairieling zeer gunstig ont
haald: geworden. — 3.° His-
toire de VAncien et du NoU* 
veau Testament (Geschiede
nis van het oude en nieuwe 
Testament), om tot inlei
ding aan* de Kerkelijke Ge
schiedenis van FLEURX te 
dienen," in 2 en 4 dl." in 
4 . t 0 , en, in 5 en 7 dl.n in 
12.VO;/. J)'e. edele teenvoudig-
heid der gewijde schrijvers" 
is er in behouden, en hun 
verhaal wordt dikwerf door 
het gezag der ongewijde 
schrijvers bekrachtigd. Hij 
neemt in dit werk de tijd
rekening van USSEBIÜS aan. 
De uitgave van Parijs van 
1725, in 12.VO, krielt van 
fouten».*-^ 4.° Bictio'nnaire 
Mstorique, critiqne etchro-
nologique de ld Bible {Ge-> 
schied-, oordeel- en tijdre-
kenkundig Woordenboek des 
Bijbels), Parijs 1730, 4 dl.n 
in fol. met platen, en eene 
gewijde -Bibliotheek aan heC 
hoofd. CALMET brengt aldaar; 
in eene Alphabetische orde, 
al-wat hij in zijne Commèn-
tariè'n verspreid had. Het 
doel van dit werk is nuttig 
en eerbiedwaardig,;de God
geleerde wetenschap, die der 
talen, der gewijde en onge
wijde .oudheden werken in 
hetzelve mede, oni licht over 
de duistere plaatsen der 
Schrift te verspreiden, en 
door middel eener gemakke
lijke en bekende orde, wordt 
de lefcer regtstreeks tot het 
onderwerp gevoerd, waar» ! 

U 9 5 

mede hij zich wil bezig hou-.-„ 
'; den. Het is. jairamelc dat de 

geleerde • aanmerkingen!, de 
. naauwkeurigheid en eene ge-
• paste - en gestrenge „critiek 
| verdringen; dat de moeije-;. 
' lijkheden er somtij ds in wor
den voorgesteld of zelfs ver-' 
zwaard, in plaats van wer-
keljjk toegelicht* en <lat me»> 

\ er de meeste der gebreken 
; of onaannemelijkheden van 
I het Comméntarium in aan
treft. De Abt RÖNDET heeft 
ier eene nieuwe, verbeterde 
en vermeerderde uitgave van 
geleverd, 6 dl.", in 8.vo, 

• 'ïoulouse•••., 1783. Voor het 
overige- moet men dit geleer-, 

i de werk niet verwarren niét* 
• het; Woordenboek des. Bijbels". 
van den Abt BARHAÏ* iJléea. 
ellendig en' oppervlakkig za-

imenraapsel, vol van allerlei, 
; misslagen , dat zeker, geen^ 
j juist denkbeeld vah de gewijd e 
boeken' zal geven. ^-5.° His-
tuire ecclèsiastique et civile 

••i dela Eiorraim {Kerkelijke en 
'•! burgerlijke Geschiedenis van,; 
.Lotharingen), 3 dl." in fol. 
in 5 herdrukt, 1745; dit is 
de beste geschiedenis , wel
ke men van. dat gewest in, 
het Jicht heeft gegeven; ~— 
6.°Bibliothèque des écrivains 
de Lorraine {Bibliotheek 
der Lotharingsche schrijd 
vers), in M> 1751. — K°-
Mistoire génealogique de la, 
maison du Chatelet, bran
che pninèe de la maison de 
Lorraine {Genealogischege
schiedenis van het. huis Van 
Chatelet, tweeden tak van 
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liet huis van Lotharingen), 
Nancy, 1741, in fol, — 8.° 
Mist oir e tiniverselle sacrée 
et profane (Algémeene ge
wijde en ongewijde geschie
denis); 1-5 dl.n in 4.° Dit 
werk ïs nog niet voltooid. 
De schrijver is ten opzigtë 
van de Kerkelijke en kloos
ter geschiedenis al te wijd-
loopig geweest. Voor nét 
overige i s -he t werk zeer 
geleerd en ophelderend. Hij 
volgt de latere geschied
schrijvers wat al te veel, in 
plaats van tot de bronnen te 
gaan. —• 9.° Dissertations 
sur les apparitions des ,an-
ges, des demons et des es-
prits, et sur les revenans 
el vampiresde Hongrie (Ver
handelingen over de verschij
ningen van engelen, duive
len,, eh geesten en over de 

• spohenvn Hongaarsche bloede 
zuigers {*).) f .Parijs 1746 in 
12.° eene compilatie zonder 
eenig oordeel-, door eenen 
tachtigjarigeri [grijsaard ge
schreven. —• 10.° Commen-
tait'e littéral, historique ei 
moral sur la regie de saint 
Bmoiv (Letterlijke, ge
schied- en zedehmdige ver
klaring, van den regel van 
den heiligen BEXEHICTVS) , 
2 dl.n ih 4.°, enz. De aan
halingen in deze werken ver
spreid , zijn dikwijls valsch, 
wijl hij bijna altijd volgens 

anderen heeft aangehaald. — 
Don CALMET hééft zich het 
volgende grafschrift vervaar
digd: 

Frater AuausTiNtis CALMET, 
Natione Gallus , religione Catho? 
-lico Romanus, , ' 

! Ejcofessione MONACHUŜ  noimtte 
:. ABBAS, ' . ' : - . . . 
;Multura legit, scripsit, oravié. 75 TJtinam bene! <•;'•' 

. CALO-JOANNES of JoANMMj 
in de dertiende eeuw, koning ! 
der Bulgaren, onderwierp 
zich in 1202,-• onder Itw 

\ CENTIUS III : \ aan de Boom-, ! 

jsehe kerk. Hij deed keizet 
BOÜDEWIJN den Oorlog aan, 

; en hem in eene hinderlaag 
gelokt-hebbende, hield hij I 
hem te TrinoUs of Erwèy ; 
de hoofdstad van Bulgarije i 
meer dan een jaar gevangen; i 
daarna deed hij hém In'1206 
sterven. Kort daarnaoverleea : 
tój ook zelf. — Men moet 
hem niet verwarren met.Jo* 
ANNES CoMNENÜS, d i e OOK , 
GALO JOANNES bijgehaaffltt 
werd. • 

CALOGERA (Pater .As»8* | 
ï.o), een camaldulenzer deB 

7 September 1609, te P«" 
dua van oorspronkelijk6 

Grieksche ouders geboren» 
yolbragt zijne studiën bij ^ 
Jesuiten, onderscheidde zictt 

hij dezelve, en ging in <*en 

ouderdom van 17 jaren °n" 

(*) Zie mijne aanteekenim V» Deel, Wadz. 459. 
.:•:• V e r t a l e n 



«Ier de camaldulenzers. Hij 
fcezat eenen werkzamen geest 
las veel, en gaf een werkje 
in het licht dat ten titel 
voerde: Bacoïta d'opmcoli: 
scienlifici et Jilologici, in 
51 deelen, die van 1725 tot 
1766 in het licht versche-; 
nen. In 1755 begon hij ee-
,ne nieuwe verzameling, wel-
Jke zijn dood ,* die in 17661, 
plaats had, hem belette te 
• voleinden. Dezelve werd:: 
.vervolgd door Pater FORTU-
NATUS MANDELM, zijnen or
debroeder. Nog heeft men 

jandere werken van hem, 
waarvan de voornaamste zijn: 

~1.° Memorie per servire al-; 
Ie storia litteraria. Dit'; 
zijn letterkundige aanteeke-: 

ningenv bij wyze van, Brie- •; 
ven, waarvan hij eerst tot 
het jaar 1758, 12 dl> le
verde. Verpligt, om zijn 
•werk af te breken nam bij 
.hetzelve in het volgende 
jaar weder op, en gaf aan 
hetzelve den titel van JSfuo* • 
ve memorie, en liet hetzel
ve geheel varen in 1761. T V 
2«° Eene Italiaansche ver-: 

.taling van den TELEMA-
CMV8, Venetië, 1744 in 4.w 
—, 3-° II 'move J&tilMver, 
Venetië, 1751,, -in 8.vo _ 

A'° Briefwisseling met een 
groot aantal, geletterden,, 
welke 60 zware; boekdeelen 
uitmaakt, en waaruit men 
„belangrijke' bouwstoffen voor 
de geschiedenis der letter-/ 
kunde zoude kunnen putten. 
— 5-° Een aantal artikels, 

... y l . BEEU . < 
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voorkomende in het dagblad 
la Minerva," van 1762 tot 

,ÏZ65V>74..*°.v,'•. '•;. ,.,.':. 

-'^CAJiONNE ( K A R E Ï I AliEXAN-
BEE DE) werdden20Janua-
rij 1734 te Douay geboren , 
alwaar zijn vader eerste pre
sident van het parlementwas. 
Na , zijne* studiën te Parijs 

ivolbragt te hebben, begaf 
, ziph de jonge CALONNE , 
eerst algemeen adyolcaat bij 
den provincialen raad van 
Ariois, naav Douay in hoe
danigheid van prokureur-ge-, 
neraal bij het parlement dier 
stad; in 1763 tot rekwest-
meester benoemd, had hij 
de gelegenheid , om zich in 
dien nieuwen post, door "zij
ne; betrekkingen met de za
ken , waardoor de geeste
lijkheid en de parlementen 
toenmaals verdeeld waren y 
op eene .voordeelige wijze 
bekend te maken; hetwelk 
veel toebragt, om hem tot 
algemeen prokureur der com
missie te doen yerkieZeji,» 
welKe tot onderzoeking van 
het gedrag van CHALOTAIS 
benoemd ,w-as. In dezeeyen 
zoo belangrijke als öioeïje-
lijke zaak ,> werd hij; ver-
dapht gehouden van het ver
trouwen van CHALOTAIS mis
bruik te hebben gemaakt, 
door aan den ouden kanse
lier eenen geheimen brief 
mede te deelen, dien hij in 
handen had; CAWNNE tracht
te zich te regtvaardigen; 
maar ofschoon hij zich in den 
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beginne niet geheel van déze 
beschuldiging kon vrijplei
ten , is het ten minste zeker, 
dat deze brief geen zware last 
tegen I A CHALOTAIS was, die 
daarenboven alvorens te ster
ven , zelf bekende, dat zijne 
klagten tegen zijne 'regters 
zeer overdreven waren. Maar 
hetgene , wat hém meer dan 
allé andere dingen regtVaar-
digde, was de töègevehd-; 
heid, welke men in het von- r 
nis van den beschuldigde 
aan den dag Ipgde (zie CHA-
XOTAIS) , eenè toegevendheid,• 
die enkel aan JJËNOIR «n GA-
'.ïidMMB';' kon ; - • toegeschreven •• 
worden, ais de beide leden 
der commissie zijnde, welke 
den meesten invloed uitoe
fenden. In 1768 deed Go-. 
ïiONNE tot het regtsgebied 
van J/efóeri vervolgens'tot, 
dat Van Riïjssël benoemd, 
zich in dat gedeelte des Tbe-
stuurs';, door ujtsjtèkendë ta
lenten onderscheidend Dus 
was zijn toestand bij " Sèn 
dood van LOÖEWIJR X V . , 
toen de Heer DE MAUREPAS ,', 
uit zijne ballingschap terug-
geroepen , en andermaal met 
de teugels van het bestuur 
der Staatszaken belast, ach
tereenvolgend tot het minis
terie iVan financiën TURGÓT 
én -NECKER had benoemd, 
3iè weldra vervangen waren, 
door FiiEüRY. en DÓRMESSON , 
welken laatste CALONNE, den 
3 November 1783, op den; 

"oogenblik'van den dood van; 
MAUREPAS , opvolgdei Zijne 
benoeming was grootendwls 

het werk van den graaf DE 
VERGÊNNES , • minister van 
Buitenlandsche zaken, die 
het volle vertrouwen van Lo-
DEWiJK XVI. hezat. De ge
sloten Vrede vaaVersailks, 
liet buitengewone onkosten 

'te vereffenen na, want be
halve d$ geldleeningen en 

• achterstallige schulden, on
der de vorige- ministerie» 
opeengestapeld ,< waren ei 
176,000,000'} waarvan het ! 
deficit moest aangevuld wor- < 
ïïèri. Om de vrees niet te < 
vermeerderen,- welke M , 

• deficit 'moest' inboezemen) j 
-koos - GiliÓNNÉ de partij, om : 
den nëteligën toestand ver-
borgen té houden > en om 
het vertrouwen nog té ver-
meerderen", d uride nij» eVe' 
als in de tijden van een vol
komen crediet, ,.eené w 
smelting der gouden nu*]) \ 
ten uitvoer brengen.. "§ 

•volgde zelfs hetléénings^* 
gel door zijne voorgangers 
aangenomen, en volgens *? 

schatting der geldleeningen' 
van ' ï776 tó t het einde van 
Ï7S6 gedaan, en van ,»* 
jaarfijksche deficit, vloei 
èr uit berekeningen voo"» 
dat dé inkomsten van *» 
staat, Van 475 milli°ene

b
D

e! 
welke dezelve toenroaa's » 
liepen, tot 590 mi«i° e ir 
moesten gebragt worde"' ̂  
dien men in 1797 \n&* f„ 
li]k staan. "De n a a u W 
rïgheid dier berekening 
werd hem in eene n™*\. 
schotschriften, hevig».1K" { 
twist s op welke'1>S m 
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vervolg door schriften ant- . 
woordde, die door de kracht 
en de duidelijkheid der, re
deneringen belangrijk zijn,. , 
De;• schuld "van den staat 
•tastte op geen enkel zeker 
onderpand -f er bood zich geen 
ander middel aan , om waar
borgen, te geven, dan een 
nieuw belastingsstelsel, en 
CAEONKE stelde hetzelve voor. 

<Be daarstelling eëner grond
belasting en de uitbreiding 
van het zegelregt, waren de 
beide grondslagen, waarop 
zijn nieuw stelsel rustte; 
maar de uitvoering van het
zelve ging alstoen niet-groo^ 
'te zwarigheden gepaard ,-wijl [ 
mëh tot opofferingen- -moest 
"bewegen, die 'tot dus verre ; 
ongehoord, waifen door de 
béide standen van den .staat, 
t̂egen welke die staatsdie

naars sedert langen tijd ; 
vruchteloos worstelden. Van 
den, anderen kant was het 
welligt nog gevaarlijker de i 
volksvertegenwoordiging op 
te roepen; hetwelk sedert 
honderd zestig jaren, als de 
voor het rijk noodlottigste 
maatregel werd beschouwd. 
In die verlegenheid stelde 

-CALONNE '- een e': vergadering 
van aanzienlijken voor, ou
der de voornaamste leden 
der beide eerste standen van 
den staat, der'ëverheïd, en 
de eerste hoofden der voor
naamste stadsregeringen ge
kozen. Dit plan ondervond 
moeijelijkhedenin den raad; 
de koning was eenigen tijd 

besluiteloos , maar door zijn 
opregt verlangen gedrongen, 
om wel te doen, eindigde 
hij met hetzelve goed te keu
ren. ; CAXONNE was intus-
schen niet volkomen gerust 
gesteld Ï omtrent de geva
ren , waarmede zijn stelsel 
vergezeld ging. titij drukte 
zich te dien opzigte, in 
eenen brief, welken hij den 
.16 Augustus 1786, aaneen' 
zijner vrienden schreef, al
dus uit: » Zoo even heb ik 
mijn plan aan den koning 
voorgelezen; hij heeft njij 
aandachtig aangehoord, mij 
alles beloofd; maar ik hei» 
-medelijden •..met mij zelven,-
wanneer 'ik'aan dé gevolgen* 
•denk, die het voor mij kan • 
hebben.:- Dan, dit zij zoo, 
ik voor mij geloof, dat zulks 
het goede, het geluk des 
konings en des volks i s ; 
met moed zal ik hetzelve 
ondernemen." VEBGBNNES" 
kwam te overlij den en CA
LONNE verloor in hem, eenen 
•vermogendenbeschermer, op 
•den oogenblik waarop hem 
deselve het noodzakelijkste 
•was. "De"eerstö'.zittingwerd 
den 22 Februarij OT te 
Versailies geopend. De ver
gadering wachtte niet on
geduld op de rekening yan 
den minister van financiën, 
die dezelve met eene ^be
wonderenswaardige vaardig
heid ontwikkelde, Welke 
echter niet in staat was, 
de noodlottige indrukselen 
voor te komen j die de open-
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baarmakingen, welke hij 
verpligt was te doen, te weeg 
Ibragten. De vrees vermeer-
tierde vooral toen hij het de
ficit van 115 millioenen aan
kondigde. Om zijn bestuur 
te regtvaardigen, ging CA-
XONNE tot het ministerie van 
TERRAS terug, beweerde dat 
het deficit alstoen uit 40 
millioenen bestond, van 1776 
tot 1783 met eene gelijke 
som vermeerderd, en beken
de eindelijk zelf, hetzelve 
tot op het einde van 1786 
met 35 millioenen vermeer
derd te hebben. MaarNEC-
KEK , wiens berekeningen 
regtstreeks streden, met 
die , welke de minister voor
stelde, gaf hem een nadruk
kelijk antwoord, dat door 
zijne talrijke vrienden on
dersteund werd, Van dien 
oogenblik af werd CALONNE 
met beschuldigingen overla
den ; men verweet hem voor
al drie jaren gewacht te heb
ben, met den bedenkelijken 
toestand der geldmiddelen be
kend te maken, en de belan
gen des konings aan die van 
eenen eenvoudigen partiku-
lier te hebben opgeofferd, om 
het voordeelmet hem te deelen 
door de uitwisseling van het 
graafschap Sancerre, dat aan 
den graaf van Espagnac toe
behoorde. De markgraaf I-A 
FAYETTE wais een zijner he
vigste vervolgers. De koning 
scheen in den beginne den 
minister te willen handha
ven, en ontsloeg zelfs den 
grootzegelbewaarder; maas 

weldra door de publieke opi
nie bevreesd gemaakt, of 
aan bijzondere inblazingen 
gehoor gevende, besloot hij 
de, hand van CALONNE afte-» 
trekken, en verbande hem 
naat Lotharingen. Men voeg
de de vernedering bij de on
genade; hij werd van het 
blaauwe-ordeteeken beroofd, 
dat hij als penningmeester 
der orde van den heiligen 
Geest.droeg. Hij stak naar 
Engeland over, alwaar hij j 
eenen vlejj enden brief van I 
CATHARINA H. ontving,waat- i 
in die keizerin hem aan
spoorde, om in hare staten 
te komen» Middelenvijl had- ; 
den de parlementen van Gre~ 
nolle f Toulouse en Besan- ! 
gort, verklaard hem gereg- j 
teljjk te moeten vervolgen i j 
en dat van Parijs had zelfs ! 
eene formele .aanklagte te
gen hem ingebragt. De Ko
ning had hem door zijnffl 

opvolger, den Aartsbiss« 
van Toulouse, hoogstdeszelts 
ontevredenheid doen getui
gen. In eene memorie W 
1787 uitgegeven , en in eenen 
brief, onder dagteekenitjg 
van 3 Februarij 1789, beide 
aan den koning gerigt, tracM" 
te CALONNE al die aanvaU» 
aftevveren, en de beschuldi
gingen , welke men te8® 
hem had ingebragt, kfacU' 
teloos te maken; ma*1' °f' 
danks de aanbieding, ^ e . 
hij deed, om zich voor «J 
hof der pairs te komen reg^ 
vaardigen, ondanks dej?°V 

I gingen, welke zijne v»en-
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den in het werk stelden, 
werden zijne klagten echter 
niet gehoord. In zijnen brief 
aan den koning had hij zijn 
voornemen uitgedrukt, om 
zich als candidaat bij de sta-
ten-generaal te komen aan
bieden ; hij kwam werkelijk 
in Frankrijk, maar hij was 
andermaal genoodzaakt, die 
hoop te laten varen en naar 
Londen terugtekeerén. Dan 
weldra zag men hem weder op 
het tooneel verschijnen; de 
omwenteling was begonnen, 
en de uitwijking der vorsten, 
verschafte hem de middelen, 
om hen , door de diensten, 
welke hij hun bewees, te 
naderen. De ijver , welken 
hij in zijne onderhandelin
gen , in zijne reizen door 
Italië, Duitsdiland en Rus
land aan den dag legde, ver
wierf hem de achting en het 
vertrouwen van al de ko
ningsgezinden. Hij ontwik
kelde in die verschillende 
zendingen buitengewone ta
lenten , al de hulpmiddelen 
van eenen vruchtbaren geest 
uitputtende; om dezelve wei 
te doen slagen, offerde hij 
zelfs de fortuin op, welke 
zijn tweede huwelijk hem 
had aangebragt, en zag zich 
dikwerf in gevaar, er het 
leven bij in te schieten. Zoo 
vele pogingen en opofferin
gen waren vruchteloos. Toert 
de staatkundige middelen 
hem ontbraken, wilde CA-
liONKE die regtvaardige en 
Ongelukkige zaak, door het 
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eenige middel, wat hem over
bleef nog dienen, en gaf een 
geschrift in het licht, dat , 
ten. titel voerde: Tableau de 
l'Europe en Novembre\Vè% 
{Tafereel van Europa, in 
November 1795), dat onder 
al zijne werken door den 
warmen stijl, en het getrouw 
verhaal der * gebeurtenisseu 
het belangrijkste is. Sedert 
dat tijdstip verscheen CA-
LONNE niet meer op het staat
kundige tooneel en leefde 
nog eenigen tijd te Londen, 
zich met de schoone kunsten 
bezig houdende. Hij verliet 
die stad in de maand Sep
tember 1802, en kwam te 
Parijs, alwaar hij den 23 
October daaropvolgende over
leed. Dus was de schitte
rende en ongelukkige levens-
baan , welke dié staatsdie
naar doorliep, wiens gedrag, 
volgens ons gevoelen, veeleer 
van onvoorzigtigheid, dan 
van kwade trouw is te be
schuldigen. Hij zou een 
groote staatsman zijn ge
weest, indien de wijsheid 
en, de voorzienigheid, de 
veelomvattende plannen, wel
ke hij in staat was te vor
men , tqt rijpheid hadden kun
nen brengen. Zijne beschei
denheid had hem een groot 
aantal vrienden bezorgd; hij 
wist eenen grooten prijs te 
doen stellen , op hetgene, 
Wat hij verleende en zelfs 
door zijne weigeringen wist . 
hij zich verpligting te ver
schaffen. Men kan er over 

3 
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oor&eeïen uit een antwoord, 
hetwelk hij op een verzoek 
3er koningin gaf: » ïïetge-
ne , wat ik ü vraag, is wei-
ligt zeer moeijelijk?" — 
»• Mevrouw , hernam; GALON-
HE s'indienzulks slechts moei
jelijk is , is het eens afge
dane'zaak;- indien het onmo
gelijk is," zullen wij zien." 
/lijnë- werken, waarvan de 

,stijl altijd sierlijk, • somtijds 
edel en verheven, hoewel 
niet zeer, naau.wksurig i s , 
verdienen als geschiedkun-

-/dige gedenkstuk-ken in het 
heheer der'geldmiddelenhe-
wa'aïd tè -worden. Behalve 
de {reeds aangevoerde wer
ken , bestaat er van hem: 
1.° CorrespondancedeNnc-
XER aveë CALOXXM {Brief
wisseling van NMCKER- met 
CMONÊM) , 1787, in 4.» —' 
2.° JV.otè sur lemémoirere-
Ms f ar NsciiER.au comité 
die sulsistances (Aanteke
ningen op de memorie, door 

. NÊGK'ÊÊ aan de commissie 
tot onderhoud dés 'hHjgs-
volks overgelegd) , Londen , 
1789. — 3.° De l'état de 
la Franee présent et a venif 
{Over den tegenwoordigen 
en toehomsUgen staat van 
Frankrijk), 1-790, in 8 .vo _ 
4."; 'Bé' Pétat de la Frame 
tel gn'ïl pent et -qvfil, doit 
ètré (Over den staat van 
Fmnkrijk,- zoodanig als de
zelve zijn 'Hak ènzijn moet), 
Londen £1790.- '•—• 5.° Ob-
servaiwhs '-sur lès jfcnanèes 
(Waarnemingen'over de geld-
middelen), Londen 1780, in 

jj 4,to i - 6.° 'Lettres d'uhpu-
iliciste dé Franee ann pu
bliciste d'AUemagne (Blie
ven van eënen publicist of 
leeraav in 'het Staatsregt 
nit Frankrijk,' aan eenen 
publicist nit "Dnitschland), 

{ 1791. — • 7.° Esquisse de 
l'état de la Franee' (Schets 
van den staat van Frank-
•rtjk), 1791. 

CALOVIUS (ABKAHAM) , een ; 
Imthersd» godgeleerde, in \ 
1012 ia P f wissen geboren, 
was rector van Bantzig > e* , j 
hoogleeraar in de godgeleera-
heid te Koningsbergen^ 
Wiitemberg, alwaar ha ae* 
20 FebruariJ 1686 overleed- ( 

Hij. toonde zich »«- . J w ° " n ! 
terd, tegen d e g e n e , « ; 
de vereeniging der; verki l 
lende sektetó^esryks we K 

ien , aan welker hoofd Z J 

artikel) bevond. Menno* 
de de aanhangers van U* > 
vius , Calovianen -,. zoo A 
men die van C*wWg- '<fo 
Uwtiners noemden m\'~ 
schrijver van eëii aantal \y_ 
ken, de mees^^if-gW^" 
heid zijner geschillen, on 

Hstica, 1682. —•• •&'. v ^ 
ens sacer biUicns. ~- . 
Consideratio «rmtma»>*> 

j z— é° Socininnismus Pruf 
1 gat lis.- ^mimMfZ* 

fó, waarin hjj de vei 'kla^ 
van GEOTIÜS aanrandt. —* * 
Tractatus de methodo 
cendi et dispnlandi, Kost" 
1637, in 8-vo> m%' 

http://NsciiER.au


C A I i . 103 

GAIPBENÈDE ( W A I I T E R U S 

DE COSTES, Heer van) , ge
woon kamer-èdelman des ko~ 
nings, uit hét bisdom Ca~ 
hors geboortig, behaagde aan 
het hof door zijn opgeruimd 
karakter, en de levendigheid 
van zijnen geest. Hij ver
telde op eene geestige en in
nemende wijze. De koningin 
ziek aan hare kamer-dames 
eens beklagende, over der-
zelver geringe opwachting bij 
hare persoon, antwoordden 
zij haar, dat er in de eerste 
zaal van haar appartement 
een jongeling was, die aan 
zijne vertellingen zulk eene 
aangename wending wist te 
geven, .dat men niet kon 
moede wórden, met hem aan» 
tehooren. Zoodra de vorstin 
hem gehoord had, schonk zij 
hem eene jaarwedde. CAL-
PRENÈDE overleed te Ande-
lys -sur -Seine, in 1663. 
Hij had zich eerst door ro
mans, zoo als SYXVANDRE, 
CASSAMIRE , CLÉOPATRE , 
PHARAMONB bekend gemaakt» 
Deze drie laatste, welke elk 
uit 10 a 12 zware deelen in 
8.° bestaan, zijn uit bijzon
derheden geweven, die in 
het jarige verhaald, en op 
eene slordige wijze geschre
ven zijn. »tmtusschen, zegt 
de schrijver der Trois-Siè-
cles, zijn deze drie romans, 
niet zonder verdiensten; 
Ï»8Ö kan zelfs zeggen , dat 
dezelve verre verheven zijn, 
boven de meeste dergenen, 
welke thans zoo zeer gezocht 

G 

worden. Men zou er zelfs 
bij kunnen voegen, dat on
ze romanschrijvers, ofschoon 
zij dezelve uitkrijten, ée 
echter dikwijls uit putten» 
De Engelschen beschouwen 
dezelve als overvloeijende 
bronnen, bekwaam om de na
tuurlijke dorheid hunner ver
beeldingskracht vrüchtbaac 
te maken; en hunne schrij-
vens, zegt men, laten nooit 
na , dezelve te lezeri, wan
neer zij in denzelfden geest 
willen werken." Nog 'heeft 
men van CALPREKÈDE ver
scheidene treurspelen, aan 
welke het lot zijner romans 
is te beurt gevallen; zoo als: 
de Dood van :MI$IÏRII>ATM ƒ 
de Graaf van Essex s de 
Dood der kinderen van HE? 
RÖHES; MDVARD* De kar
dinaal van RiCHEMEU, er een, 
hebbende hooren lezen, zei-
de dat dit stuk niet slecht 
was, maar dat de verzen 
flaauwwaren. Roe,flaauto! 
riep de Ctaskónjér-dichter 
uifc, Te drommel er is niets 
jtaauw in het huis mnCAt-* 
mmÈvn. BOILEAU fce$fc 
van hemt 

Tout a ï'humeur gasconne en 
. un auteur gascon 

" GALPRENÈDE et JüBAï»arlentdtt 
möiae ton. 

GAIPURNU, öe vrouw van 
JuMusGassAR, en de dochter 
van' Piso, droomde 's nachts 
voor den dag des overlijdens 
van haren echtgenoot, dat 

I men hem in hare armen v®$« 



104 G A L . 

moordde. Men voegt er uelfs 
bij , dat bij haar ontwaken, 
de deur harer slaapkamer 
zich met een groot gedruisch 
opende. Zij kon noch door 
hare tranen, noch door ha
re gebeden verkrijgen, dat 
hij niet zoude uitgaan. De-
se held aan het dringend 
aanhouden van BRTJTÜS het 
oor leenende , welke zeide 
dat het schandelijk zoude 
zijn , zich naar de droomen 
eener vrouw te regelen, be
gaf zich naar den senaat en 
werd er met dolken door
stoken. 

. CALPURMUS ( T m i s J Ü M -
t i s ) , een Sicilianer, en dich
ter van herderszangen uit 
de 3e eeuw, was een tijd
genoot van NEMESIANUS , die 
in denzelfden smaak dicht
t e , heeft zeven herderszan
gen nagelaten. Men vindt 
aezelvè in de PoeïéS rei 
venaiim,, Leijden, 1728, in 
4'W, en in deJPoeles latini 
minores, Leijden, 1731, 2 
<U.n in 4«>. JÓe taal der her
ders van CAUPURNIUS is min
der zuiver, en minder na
tuurlijk dan die der herders 
van VIRGIUOS, dien dichter 
der natuur en der rede. Ou> 
JPDRNius biedt eenige stuk
ken aan, waarin het land
leven niet bevalligheid wordt 
afgeschilderd , en het gevoel 
naar waarheid wordt voorge
dragen. Onder de regering 
van KABEI. den, Groote wa-
ïen zijne Herderszangen elas
tiek j maar in al het overige, 

herkent men den dichtet der 
derde eeuw. 

CALVART (DIONVSI0S), een 
schilder, in 1565, te Ant
werpen geboren, opende ee« 
ne school te Bologna in I-
talië, waaruit de Gmno's, 
de AXBANO'S , de DOMIMCO'S, 
en andere groote meesters, 
die zijnen roem handhaafden, 
voortkwamen. CALVART was 
met al de tot de schilder-
kunde noodzakelijke of zelfs 
nuttige wetenschappen fa
kend, zoo als de bomvlam* . 
de , de vergezigtkunde, <k 
ontleedkunde. Zijne belang
rijkste stukken zijn te Bo
logna, ttsRomemteReggiO' 
Men stelt dezelve op prijs 
om derzelver ordening j edel 
plan en koloriet. Hij over- j 
leed te Bologna in 1619' \ 

CALVERT (GEORGE),
 meer | 

bekend onder den naam w" 
Graaf van Baltimore, ^f 
in 1578 te Kipling,, in w 
provincie York geboren, e» 
in 1618, tot staats' -secre* 
taris benoemd. Hij verhef 
het ministerie onder Jj* 
COBÜS L , om den CatboliJ-
ken / Godsdienst vrijelijk te 

kunhen uitoefenen. Na den 

dood van dezen vorst, ff^i 
hij bezit nemen van eeI* 
district, dat JACOBÜS »eIlv 

op het eiland Terra -F°va 

had afgestaan. Zijne v}**' 
tagïè'n waren in een en W°eI' 
jenden staat, maar, sleede 
door de Franschen gedvyai"8", 

,• booiad wordende, zag "$ 
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zich genoodzaakt naar En-, » 
geland terug te keeren* KA-
REL I . regeerde toenmaals: 
deze vorst gaf hem eene uit
gestrekte landstreek, welke 
hij MarhjHand, naar den naam 
van de prinses MARIA ( MA
RT) deszelfs dochter heette. 
De zachtheid en menschlie-
vendheid waren de eenige 
wapenen ^ welke hij tegen 
de Indianen bezigde. CAL-
VERT overleed te Londen in 
1632, door de Protestanten 
geacht , en de Catholijken 
betreurd. Zijn zoon, door 
200 huisgezinnen Catholij
ken gevolgd , begaf zich 
naar Marylandy alwaar de 
stad Baltimore tot stand 
kwam. De sdikiten tegen 
de Catholijken bevolkten de-* 
ze streken met uitgeweke-s 
nen, welke Engeland ont-
ylugtten. Door het aan
slaan hunner goederen on-' 
der CROMWEI., welke hun 
onder KAREL I I . terug ge
geven werden, voelden zich 
vele onder hen sterk aange
zet , ten minste in schijn f 
om onder WILLEM l i l . hun
nen godsdienst te verlaten. 
Middelerwijl is Baltimore 
het middelpunt der Catholij
ken der Vereenigde Staten 
geworden, door de oprigting 
van eenen Bisschoppelijken 
zetel in 1789. In het ver
volg heeft PIÜS "VII. aan 
Baltimore den titel en de 
regten eener Metropoïitaan-
-sche kerk geschonken, toen 
hij nog vier Bisdommen in 

de Vereenigde staten oprigt-
te. Thans zijn er zes Suf-
fragane Bisdommen in de 
Vereenigde Staten.- Men 
heeft van hem, Carmeii fu~ 
nehre in D. UNTOXESI , 1599, 
in 4- t 0 ; — Brieven over de 
staats-zaken ; —> Redevoe
ringen , uitgesproken bij liet 
parlement,. terwijl hij lid 
van hetzelve was: Beschrij
ving vanMaryland; — Wee-' 
hlagten der kerk, in het 
Engelsch. 

CALVI (LAZARUS), een be
roemde schilder van Genua, 
in 1502 geboren, en in 1605, 
dus in het 103e jaar van zij
nen ouderdom, overleden. 
Zijne voornaamste werken 
zijn in zijne geboorte stad. 

CALVINUS (JOANNES), "te 
Noyonva.1509 geboren, was 
de zoon van eenen kuiper, 
die notaris en procureur -
Jiskaal des Bisdoms werd. 
JOANNES werd reeds in den 
ouderdom van 12 jaren met 
een proeve van: kapellaan 
(chapellenie) in dë kerk van 
Noyon begiftigd; en ver
kreeg , hoewel nooit tot 
de priesterlijke waardigheid 
verheven, vervolgens de pas
torie van Pont-l'Evêque, 
bij die stad. Na te Orle-
ans de regten beoefend te 
hebben, ging hij te Mour» 
qes lessen nemen , alwaar 
hij den Lutheraan MELCHIOR. 
VoiJHAB leerde kennen, wel
ke hem de Grièksche taal 

5 .. *-
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onderwees, en hem tevens 
Just tot de vrijheid van 

.denken inboezemde. Hij be
gaf zich van daar naar Pa-
TÏJ&I alwaar hij zich in 1532 
bekend jmaakté, door zijn 
Comnientarwm óp de beide 
boeken van SENECA * oyer de 
zachtmoedigheid. Daar hij 
aan het hoofd van dit werk 
den naam van CALVINUS had 
geplaatst, heeft men hem 
sedert "dien tijd aldus ge
noemd , ofschoon zijn ware 
naam CAUVIN was. èijn e be
trekkingen met de voorstan
ders der nieuwe Jeer, en zij
ne geestdrift, om dezelve 
voor te staab, noodzaakten 
hem Parijs te verlaten. 
Zich naar Ahgouléme bega
ven hebbende, onderwees hij 
er het Gfrieksch en predik
te er zijne dwalingen. Daar
op ging hij naar Poitierê,, 
van Poïtiers naar Nérac, 
van JYérae naar Parijs ^ maar 
steeds bevreesd, dat men 
hem mogt aanhouden, begaf 
hij zich naar Bazel, Het is 
in die stad , dat hij zijn 
werk over dé Christelijke 
instelling, {InstituHo chris-, 
tianes religionis) m het La
tijn in het licht gaf, waar
van de beste uitgave is die 
van ROBEBT ETIENNE, 1553 in 
fol. Hij schreef dit beruchte 
werk, als een verdedigschrlft 
zijner leerlingen, doorFiuN-
CISCÜS I . ter dood veroor
deeld. Dit is de korte in
houd zijner geheële leer. 
Hetzelve diende aan al zijne 
leerlingen tot Catechismus, 

en bevatte de meeste der 
stellingen van LUTHER, en 
overtrof dezelve nog in on
gerijmdheden. De wezen
lijke tegenwoordigheid, de 
volstrekte voorbeschikking, 
tot de straffen£e>v hel, zijn 
de beide voornaamste pun
ten, omtrent welke hij met 
hem niet overeenkomt^ Te 
midden der sterke uitdruk
kingen , van welke hij zich 
bedient, wanneer hij over 
de tegenwoordigheid van het ^ 
ligchaam en bloed van J» j 
G., in het Altaar - geheim \ 
spreekt, ziet men, dat hij 
van gevoelen i s , dat het 
ligchaam des Verlossers, 
enkel in den Hemel wezen
lijk en zelfstandig tegenwoor
dig .is. De dwalingen m 
dat werk verspreid lakende, ;, 
moet men de zuiverheid en 
sierlijkheid des stijls, z°°" 
wel in het Latijn als in het 
Fransch, (in welke beide 
talen deze nieuwe Aposje* 
hetzelve schreef) grooten lot 
toezwaaijen. Men ontdeP ' 
in hetzelve eenên spitsvindi" 
gen en doordringenden geest» 
eenen man, die met de B' 
^Schrift en de Kerkvader* 
zeer gemeenzaam bekend is» 
maar al die hoedanigheden 
worden bezwalfct, door w 
geringe onderscheiding'8'' 
kracht in de keuze der ge* 
voelens, door vermetele uit
spraken en hevige uitvarH»' 
gen. De voornaamste dwa
lingen in dat werk* en J* 
dat des Avondmaalt vtjf* 
spreid, zyn, dat de Wv0 
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wil, door de zonde geheel 
is uitgedoofd, en dat God 
de menschen heeft gescha
pen, om het deel oer dui
velen te zijn; niet omdat 
zij zulks door hunne misda
den verdiend hadden, maar 
wijl het Hem alzoo behaagt. 
De geloften, indien mert er 
die des doopsels van uitzon-
dert'j zijn eene dwingelan
dij. Hij wil noch uitwen
dige godsdienstoefeningen, 
noch aanroeping der Heili
gen , noch zigtbaar hoofd der 
Kerk, noch Bisschoppen, 
noch priesters, noch feesten, 
noch kruisteekens, noch ze
geningen , noch- eenige- der; 
gewijde plegtighëdénV wel-, 
ke de Kerk voor den dienst" 
Gfodg als zoo nuttig, en de 
wijsbegeerte voor. "zinnelijke 
en minbeschaafde menschen, 
die zich om zoo te spreken, 
enkel door de zintuigen tot 
de aanbidding van het Op
perwezen" verheffen, als zoo 
noodzakelijk erkent. Hij 
neemt slechts twee Sacra
menten aan, het Doopsel eïi 
het Avondmaal, e n schaft 
de- aflaten, het vagevuur; 
de mis eng., af. Nadat de 
Patriarch der nieuwe her
vorming verschillende tog-
ten door Zwitserland va. ƒ-
talie had gedaan, kwam hij 
zich te Geneve met ter woon 
vestigen, alwaar hij als pre
dikant en hoogleèfaar der 

^°iF l e e r d h e i d w e M a a ns e-
steld. E e n gegcyi o v e r j e 

wijze om het Avondmaal te 
vxerenjdefed hem, na verloop 

van twee jaren, in 1538 we
der uit 'die stad verdrijven. 
Na een driejarig verblijf te 
Straatsburg teruggeroepen, 
werd hij er als de Paus der 
nieuwe kerk ontvangen. Ge-
vene werd van dat tijdstip 
af, het tooneel des Calvi-
nismus. Hij voerde ereene 
gestrenge tucht i n , bragü 
consistoriè'n, conferentiën, 
synoden , ouderlingen, dia-
kenjs, opzigters enz. tot 
stand. Hij regelde de for
mulieren van gebeden en pre-
dikatiën, de wijze om het 
Avondmaal te vieren , om te 
doopen en de dooden te be
graven. In overeenstemming 
met de overheden, ontwierp 
hij eene verzameling van 
burgerlijke en kerkelijke 
Wetten, toenmaals door het 
voljc goedgekeurd, en nog ' 
tegenwoordig als de grond
wet der .Republiek be
schouwd. Hij ging nog ver
der: hij rigtte eene soort 
van Inquisitie,;eene consis
toriale kamer niet het regt 
van censuur en excommuni
catie op. Die Sekte, welke 
men gunstiger heeftgewaand 
voor -die vrijheid, welke de 

f eest der genïeenebesten i s , 
ad eenen grondlegger aan 

het hoofd, wiens gestreng
heid aan de dwingelandij 
grensde. De < Spaansche ge-
ïièesheer MICHIEI. SERVET, 
hem eenige brieven over het 
geheim der Drieëenheid ge
schreven hebbende, bediende 
CALVHN, «iet meer indachtig 
aan hetgene hij zelf tegen 
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ile kettervervolgers had ge
schreven , zich van dezelve, 
om hem levend te doen ver
branden- Andere tijden, an
dere denkbeelden. In Frank
rijk vervolgd, schreef hij te
gen de onverdraagzamen; te 
Geneve het gezag in handen 
hebbende, beweerde hij dat 
men al degene, welke niet 
dachten zoo als hij ten vure 
moest doemen, en die mat», 
welke ..het gezag der alge-
jneene kerk als nietig be
schouwde, wilde de scheids
man van alle geloofsbegrip
pen zijn. Toen VALENMNUS 
ÈÏENTILIS f een nieuwe Ari-
aan, gerucht begon te ma-
Iven, liet de Patriarch van 
Geneve hem in hechtenis ne
men , veroordeelde hem, om 
openbare boete te doen, en 
noodzaakte hem de wijk naar 
Lyon te nemen. ÖENTIXIS 
en SERVET hadden zeker on
gelijk, maar volgens de 
grondbeginselen van CALVI-
NUS viel het bun gemakke
lijk zich, te regtvaardigen ; 
hun regt, om de Schrift te 
verklaren stond in alle op-
ssigten gelijk, met dat van 
den Patriarch, der hervor
ming (Zie LENTULUS, SER
VET.) Sijne partij werd door 
a! de overige Protestanten, 
als de trotschste, de.onrus-
tigste en de oproerigste be
schouwd, welke nog was 
opgestaan. Het hoofd be
handelde zijne tegenstrevers 
met eene niet: alleen eenen 
theologant, maat zelfs een' 
regtschapen man, onwaard!-

ge woede. De bijnamen van 
varken, ezel, hond,paard, 
stier, dronkaard, uitzin
nige waren zijne gewone 
complimenten. Deze onbe
schofte lompheid belette ech
ter niet, dat hij vele aan
hangers won. De naakte en 
van alles ontbloote eerdienst, 
welke hij had ingevoerd, 
was een lokaas voor de ijde
le geesten, die zich daardoor 
boven de zinnen waanden te 
verheffen en van het gemeen j 
te onderscheiden, volgens ; 
een' zijner leerlingen, een \ 
ooggetuige,' overleed CAI- j 

•TONUS in 1564 te Geneve ! 
wanhopig en aan eene ver- j 
schrikkelijke ziekte. CAL* 
VÏNIVS in desperatione.fi- l 

niens vitam, obiit, turpis-
simo et fcedissimo morlo, ï 
quem Deus rebellibns et ma-
ledietis comminatüs egt> 
prins excrncïatus et cofc 
sumptus. Quod ego vertilt' ; 
me attestari awleo, qwfi' j 
nes turn et tragicum, iffl1? \ 
exitnm et exitinm Iris *»«' j 
oculispressensaspexi (JOAN. > 
HAREN apud'pETR. CUTSE- ! 
MIUM.) Men heeft CAÏ<V1" 
NUS te allen tijde, alsj16' 
tweede hoofd van het r*°" 
testantismus beschouwd) ^ 
de Abt BERAULT heeftop^ 
volgende wijze van hem Se". 
sproken: » CAtviNüS- ^fg | 
h i j , minder wellustig *a n \ 
LUTHER, of liever meedoe- ; 
perkt, door zijn zwaK « £ i 
chaamsgestel, 'want ook "% ^ 
bleef niet ten acbtere, o«l | \ 
i n ÏDEIiETTE BE BUBH3 i Z'J" \ 

http://desperatione.fi


ne doopsgezinde weduwe, te 
verlieven , minder opvlie
gend, minder laatdunkend, 
minder aan grootspraak on
derhevig, was des te trot-
scher naar mate hij zich meer 
beroemde zedig te zijn, daar 
zelfs zijne zedigheid, het 
voorwerp zijner ijdelheid 
was ; oneindig listiger, op 
eene achterhoudende Wijze 
boosaardig én bitter, in al
les duizendmaal hatelijker 
dan al de oploopendheid van 
zijnen voorganger. Eene 
trotschheid, die door alle 
sluijers drong, in welke hij 
dezelve trachtte te hullen, 

-die ondanks de geringheid 
.van zijn gelaat en van zijne 
gestalte, op,_ z$n hoogmoe
dig voorhoofd, in zijne laat-

; dunkende blikken, in zijne 
ruwe manieren, ja zelfs in 
zijnen omgang en in zijne 
gemeenzaamheid uitscheen, 
waarin hij, aan zijne geme
lijke en twistgierigeinborst 
overgegeven, de predikan
ten , zijne ambtgenooten,met 
al de gestrengheid van ee-
nen dwingeland, door zijne 
slaven omringd,behandelde. 
Maar waarop heeft die her
vormer zijne zending ge
grond? op de opgevatte spijt, 
dat men aan den neef des 
Connestalles van Frankrijk, 
het beneficie had gegeven , 
naar hetwelk de qverdreve-
ae tïotschheid van dien schip
pers -kleinzoon, zelf met 
geestdrift dong. Men kan 
zich herinneren, dat hij vóór 
die WeigeMng gezegd had, | 
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dat indien bij dezelve moest 
ondergaan hij er eene wraak 
van zoude nemen, waarover 
er in de kerk meer dan 500 
jaren zoude worden gespro
ken, en, niet zoodra was hem 

.dezelve gedaan, of hij legde 
de hand aan zijne gewaande 
hervorming." De werken van 
dien"ketter zyn te Am$tet~ 

, dam in 1667 gedrukt, hoewel 
de titel het jaarmerkvan 1671 
draagt, in 9 dl-n, in fol., 
Zijne Commentafiè'n, op de 
H. Schrift maken er het voor
naamste gedeelte van uit. 
De schrijver, een zeer zwak-

Jce ïïebreër zijnde, heeft de
zelve; volgens den Abt LOÜS-

„GÏIERUE met leerreden, ze-
;depreken en vreemde zinnen 
aangevuld- In de meest© 
zijner overige schrifteti ziet 
men kunde ën schranderheid 
doorstralen. Niets vleide 
hem meer dan de roem van 
wel te schrijven. WESTPHA-
LUS, een Lutheraan, hem 
met den naam van Zwetser 
bestempeld hebbende, zoo 
zeide CALVINÜS hierop: » Hij 
vare gerustelijk voort, nim
mer zal hij zulks aan iemand 
wijs maken; de geheele we
reld weet, mét welk eene 
kracht ik eenen bewijsgrond 
aandring, met welk eene 
juistheid ik weet te schrij
ven.'" En om te bewijzen 
dat hij geen zwetser is, zegt 
hij tot zijnen hekelaar: Uwe 
school is slechts een stin* 
kend varkenshof...,.... Der-
staat gij mij % hond t vers iaat 
gp tnijwepi uitzinnige ? ver» 
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staat gij mij wpl, lomp dier t 
Welke woorden in den mond 
•van eenen Hervormer! » Wie, 
zegt JEAN JACQUES ROÜS-
SEAÜ ,. wie was-ooit scherper, 
heerschzuchtiger, beslissen
der, volgens zijn gevoelen 
goddelijk onfeilbaarder? Be 
minste tegenkanting, de min
ste tegenwerping, welkenien 
zich verstoutte, hem té doen, 
Was altijd een wérk dés sa
tans', eene het vuur waar
dige misdaad." De weet-
gierigen vorschen èene ver
handeling van»GAi.viNtrs na*: 
Psycopannic&ie genaamd, 
in welke hij wil bewijzen, 
dat de zielen,'nadat zij de 
iigchamen verlaten hebben, 
waken en leven, tegen de 
dwalingen van sommige on
kundigen , die staande ihou-
détt, dat zij tot aan het laat
ste oordeel slapen; Para's, 
1558 in 8.™ Daar CAWI-
JSÜS het bestaato van het-va
gevuur loochende, zoo zou 
hij zijnen grondbeginselen 
meer gelijk zijn gebleven, 
wanneer hij de zielen had 
laten slapen, dan dezelve te 
doen ontwaken, zonder er ee
ne plaats voor te weten; ten 
minste voor degene ydie nog 
zuiver genoeg waren, om 
naar den Hemel, noch schul
dig genoeg om naar de hel 
te gaan. THEODORUS BEZA, 
zyrt leerling, heeft zijn le
ven beschreven. Nog be
staat er een ander, onder 
den naam van PAWRÜSMAS-
SON, Parijs ÏQll, in 4.">, 
hetwelk; men weent van $A* 

COBUS GILLOT te zijn, Om 
den geest zijner sekte te 
leeren kennen, zie man de 

• artikels COMGNI , - MORNAY, 
IÏODEWIJK -XIV.,./ SOLMAN 
I I . , SÓUIJER. enz. Ook kan 

'men. er een juist denkbeeld 
van verkrijgen in de brieven 
van CALVINUS zelven, en in 
de grondregels, welke hij 
aan zijne leerlingen predik
te: .» De volken komen van 
alle kanten toesnelien" (zeide 
hij in een' zijner brieven, 
aan den Heer DU Poer, dien 
hij Mêt den titel van Mon
seigneur, m Overste van \ 
den Godsdienst in DmpUnê \ 
bestempelde), om het juk 
der missié'n te ontvangen... • 
Groote vrucht, vele rijkdom
men. . . . En, ofschoon de 
.Papisten de waarheid van 
onzen godsdienst betwisten, 
zullen zij echter, aan denzel-
veti dèri rijkdom moeten toe-
kennen. " Gij alleen 'tra** 
onvermoeid 'en belangeloos.' 
Verzuim toch de uitforeiaing 
uwer middelen niet, er ?al 
eens éèri tijd' komen., waar
op gij alleen niets znlt ver-
•kragen nebben: bij deze 
nieuwe veranderingen moet 

iedereen op zijn belang be" 
dacht zijn. Ik alleen heb 

het mijne verzuimdy waaro
ver ik grootelijks berouw 
heb. Zoodat degene, tffiU» 
ik in de gelegenheid * e b 

gesteld om fortuin te verza
melen, voor mijnen ouder
dom, die zonder geïolg is> 
zullen behooren të zorgen. 
Gfjj integendeel, Myn #«***. 



die u op dappere nakome
lingen kunt beroemen, zeer 
gestemd, om de kleine 
kudde te handhaven, laat 
hen toch niet zonder gróo» 
te en vermogende, middelen, 
zonder welke de goede wil 
nutteloos zoude zijn." — 
» De koning," zegt hij in 
eenen anderen brief aan 
denzelven DÜ POOT gerigt, 
* .inöge zoo vele processiën. 
houden als hij wi l , hij zal 
daardoor den voortgang van 
ons geloof niet kunnen be
letten; zijne openbare rede
voeringen zullen geene an
dere vruchten voortbrengen, 
dan de reeds tot opstand ge
ilegene volden te bewegenv A 
Blijf niet in gebreke, hél 
land van" die ijverige deug* 
nieten te ontdoen * die dé 
volken door hunne gesprek^ 
ken aansporen, om zich 'te* 
gen ons te verzetten, ons 
gedrag; bezwalken , en ons 
geloof voor eene droonierg 
willen doen doorg&an. Der
gelijke gedrochten ^moéten 
verstikt worden, zoo als ik 
hier met̂  den Spanjaard Mi-
CH1EI. SERVET heb gehan
deld. Denk niet, dat iemand 
in dè toekomst iets derge
lijks zal doen." 

CALVISIUS (SETHUS) , een 
toonkunstenaar en tijdreken-
kundigé, den 21 Februarij 
1556, te Gorsctileben , in 
Thuringen geboren, bezocht 
dè scholen te FratlkenJiati-
seh en Maagdeburg, de uni
versiteiten MelmHm én 

A i«. ' / ' . lil . ' I 
Jjeipzig , alwaar hij Muzijk- 1 
director aan de PAULus-kerk j 
werd, en overleed den 23 | 
November 1617, als Cantor | 
aan de THOBÏAS'- school te | 
Leipiig. Het- voornaamste ! | 
zijner werken i s : Opus chro- • fk 
nvlogicutn ex aiictoritate po'- I') 
tissimum sanct/s scriptura " J-
et Mstoricorum fide digiiis- f ( 

simortiêi, ad motum etelés-
ivwrit liïminariüm tempora et 
annos distinguèntium, Leip-
zig , 1605, in 4 . t 0 , te Frank
fort, in 1685 , in fol. her
drukt. Deze tijdrekenkunde V 
op verschillende tijdstippen \ 
vermeerderd, gaat tot aan bet 1 
jaar van derzelver herdruk, ! | 
1685/ De sterrekundige be
rekeningen dienen ter sta- I 
ving zijner Ttfdrekenkunde. ! 
SCAMGER en verscheidene Ji\ 
andere geleerden hebben dit ( 
werk geprezen. De andere 
zijn: 1.° Elenchus calenda-
rii gfègorianiet duplex ca-
lendarii melioris formula, 
Frankfort, 1612, in 4.t°.— 
2.° Formula calendarii no-
vi, calendariö grégoriano, 
expeditior, melior et eer- \ 
tior, Heidelbèrg, 1613, in | 
4.°. ^- 3.° Enodaiio duarum n 
quoestionutn circa annum ij 
nativitatis et ministèrii J- j) 
C,, Oxford, 1610, in 4.° jf 
— 4.° Een Psalmboek, in j|: 
Hoogduitsche verzen, heip- ]i 
zig, 1618, in 8.° '—• • 5 . ' |: 
Exercitaiio musica, heip- ! 
zig, 1611, in 8.° . . \r 

CAI.VÜS (CAÏÜS LiciNitfs), 1': 

I een beroemd sedenaar en | 
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dichter, de tijdgenoot van 
CICERO. Hij slaagde zoowel 
in zijne gedichten, dat de 
Ouden geene zwarigheid 
hebben gemaakt, om hem 
naast CATUL&US te stellen. 
Men vindt verzen van hem 
in het Corpus poetarum. 
Minder welsprekend én meer 
dor dan CICERO, drukte hij 
zich „, echter met zoo veel 
kracht uitj dat VATINIUS tegen 
wien hij eens pleitte, vree-r 
zénde veroordeeld te zullen 
worden, hem voor het einde 
van zijn pleidooi in de rede 
viel, en tot zijne regters 
jzëide: » Wel hoe.' zal ik 
als schuldig veroordeeld 
worden , omdat mijn beschul
diger welsprekend is? . . . 
IaciNius overleed in den ou
derdom van 30 jaren, na 
grpote hoop |e. hebben gege* 
yen. Er is ons geene énkele 
redevoering van dien redenaar 
overgebleven; QÜINTIWAKÜS 
prijst dezelve zeer.' .Men 
houdt hem voor den schrij
ver der Jaarboeken, door Di-
OSTSIUS HAWARNASSUS aan-: 
gehaald, en die wij niet 
meer bezitten. Hij 'leefde 
in het jaar 65 voor J. C. 
CATUIAÜS, OVIDIÜS, Ti-
BÜÜIIÜS en HoRATiiis maken 
melding van hen*. 

CAÏ,YPSO , eene nimf, de 
dochter des dags, volgens 
Sommigen; of,, volgen s an
deren van den Oceaan en 
TETHIS» Zij bewoonde het 
eiland Ogygia, alwaar zij 
U&VSSES , die door ; eepen 

storm op hetzelve geworpen 
was, op eene gunstige wijze 
onthaalde. Zij beminde den-
zelven, en leefde zeven ja
ren met hem; maar die held 
verkoos zijn vaderland en 
PENELOPB boven deze godin, 
die hem echter de onsterfe
lijkheid had beloofd,, indien 
hij bij haar wilde blijven. 

,CALZOÏ,AI, eeir Benedik-
tijner Religieus van de Con
gregatie van Monte- Cassino, 
werd, in de zestiende eeuw j 
te Bugiano, een stadje irt i 
het .Toskaansche, geboren. j 
Hij heeft zich voornamelijk 
hekend gemaakt, door eene , 
Geschiedenis der klooster
orden. Dit werk, devrucht ' 
eener twintigjarige-, inspan* 
ning, heeft oneindige naspo-
ringen moeten kosten?-die 
hetzelve belangrijk maken. 
Hetzelve is in hetItaliaanse» . 
geschreven, en voert ten tt" 
tel : Hisloria manastica, tl 
cinque ïibri divisa, tratl^ 
per. modo di dialogo. Het' 
zelve werd eerst te Moren-
.ee, in 1561, in £.°, f 
daarna te Rome in 157$ & 
hetzelfde formaat gedriiKJ-
Be schrijver werd den'* 
Mei 1581," in dei* ouder*»» 
van 80 jaren, op den oog^ 
blik, waarop hij zich ge" 
reed maakte, om ef e , 
derde uitgave met aanmer* 
kelijke bijvoegselen vermeer
derd van in het Tien* t e 

geven, door den dood ver
rast. Hij heeft ons twee i11' 
mensprahen nagelaten, °ve 
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de geschiedenis van Padua, 
waarvan het oorspronkelijke, 
handschrift in de Arabrosi-
aangche Bibliotheek bewaard 
werd.- Het zal «niet nutteloos 
zijn op te nierken, dat men 
aan dezen schrijver verschil
lende namen heeft gegeven, 
zoo als dien van PETKUS BO-
GÏANO, naar zijne geboorte
plaats .;•'• PETRUS, FIORENTIT-.. 
NOS, wijl die plaats in den 
omtrek van Morence gele
gen was; en eindelijk RE-
CORDATÜS ( de doordachte ) , 
een bijnaam, dien hem on
getwijfeld zijn karakter ver
schaft heeft. 

CABULBUIENZER. — JZie 
AMBRÖSÏUS , de Ca}iisld}ilenr 
z e r . • • '••<••• • . ' - . • • . * . • , •- • • •:.•'-;'•.'!. 

CAMARA X. ITOïMJA -(CHRIS-; 
TOPEOKÜS, BE -IIA), een ge
leerde Spaangche prelaat, 
werd • te Arcmiega,_ in den ' 
omtrek vaa Btsrgos geboren? 
Hij onderwees eerst de hei
lige schrift te , Tofedo > al
waar zijne zeer geleerde les
sen hem beroemd maak
ten. Baarop werd hij tot 
Bisschop der. Ifamrisc'/ee ei' 
landen, benoemd,; ,• maar. hij 
verlisft dien. stoei, om dien 
ywi • Ealamanka te komen 
beklaedesi,. alwaar" hij : ia 
1641 overleed» ffij heeft 
Synodale Comtifniiën 'na
gelaten , een door de be
langrijke berigtea, over de 
Spaansche volkplantingen op 
de Kanarische' eilande®, 

y i . DKEÜ, I 

hoogst gewigtig werk; het
zelve voert ten titel: Con-
stiMciones sinodales del q-
hispado de Canaria, su pri-

'mieta fundacion y trans la-
cion, vidas de susobyspos 
y breve relacion de las i-
las, Madrid,' 1634 in 4.t0.: 
Ondanks de latere en wijd-
loopigere berigten, welke wij 
thans van de Kanarische ei
landen bezitten , is dit werk 
echter zeer belangrijk, wijl 
het de bron i s , waaruit de 
schrijvers, die na hem het
zelfde onderwerp hebben be
handeld, geput hebben. 

• CAMARGO (MARIA ANNA 
GÜJPPI , bijgenaamd, — naar 

' hare moeder., eene. Spaaür 
•scha dame), eene der be-
ffoëmdste danseressen der vo
rige eeuw,,werd in 1710.t©. 
Brussel geboren. -Over het, 
gevaarlijke en het ijdele van 
haar beroep nadenkende, ver
liet zij in 1751, met eene 
jaarwedde vaa Jr. 1500 van. 
het•hof, .het tooneel; en se
dert har-e afzondering, tot 
óp." den 28. April 1770, werd 
gfj door haar zedelijk, rede
lijk en Christelijk gedrag van 
iedereen geacht en- bemind. 

CAMBACÉEÈS (de Abt), de 
soon van. eenen raadsheer bij 
het hof der genieene lands-
en geldmiddelen in Ltingue* 
doe, werd in 1721, teMont-
pellier geboren, en was 
aartsdiaken in de kerk dier 
stad. Door eenen bijsonde» 
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ren smaak medegesleept, 
hield hij zich in den begin
ne enkel met de letterkunde 
bezig > maar vervolgens in 
een seminarie geplaatst, door 
de Priesters van Saint-Suï-
pice bestuurd, en besloten, 
hebbende, zich aan het pre
dikambt toe te wijden, werk
te hij , om door eene ernsti
ge beoefening der heilige 
Vaders, al datgene té ver
krijgen wat hem tot zijne 
belangrijke bestemming noo^ 
dig was. Zijn Overste, on-. 
derrigt, dat hij een gedeel
te van den nacht aan éen ar-

• beid doorbragt, en vermoè» 
dende, dat hij zijne rust 
aan studiën opofferde, die 
vreemd voor zijnen stand wa
ren , trachtte hem. te ver
rassen , en stond niet wei
nig verwonderd, hem met 
het lezen van CHEVSOSTOMUJS 
bezig te vinden. In 1757 

•N Werd hij voor de zevende 
. " maal benoemd y om voor den 

koning te 'pi-ediken, en in 
eene rede vol kracht en stout
heid, vreesde hij niet, om 
hét vervat van den staat in 
den voortgang der ongods
dienstigheid aan te kondi
gen. De hovelingen waren 
over deze vermetelheid ver-

, wonderd, maar LODEWÏJK 
XV. vond, dat hij niet meer 
dan zijnen pligt had gedaan. 
Van toen af bekleedde hij 
fiehèn aanzienlijken rang on
der de predikers, en eenë 
Lofrede van den heiligen Lp-
BEmre, welke hij in 1788 

1 voor de Fransche Akademle 

uitsprak, en waardoor hij 
algemeene toejuiching ver
wierf, vestigde eindelijk zij
nen roem volkomen. Behal
ve dat hij al de talenten van 
een Christelijk redenaar be
zat , vereenigde hij nog daar
mede de oefening der Evan
gelische deugden j zijn ge
drag was altijd regelmatig 
en waarlijk kerkelijk. Hij 
overleed 'den 6 November , 
1802. Men heeft van hem; j 
J.° Panégyriqtie d? wfat- j 
Louis (Lofrede van, den hei- [ 
Ugen Lonnwml) , 1768, : 
in 4.w — 2.° Bermons [leer- \ 
reden), 1781, 3 dl.» i« 
12.mo. Van deze gaf hij in i 
1788 in hetzelfde formaat j 
eenè -nieuwe uitgave in hef 
licht, voorafgegaan door eene ; 
Voorrede, waarin de bewij
zen des (ïodsdienStes, J>'et ! 
zoo veel kracht en .duid** j 
lijkheid worden voorgesteld j 
dat deze alleen in staatZÖ«* 
de zijn, om zjjnen roeifl*e 

handhaven. — Een an<tefe 

CAMEACÊRÈS , doctor der Sof 
ionne ,, in 1752 overleden» j 
heeft zich beroemd gemâ W 
door eene Lofrede op W' 
xws G-AYEy, Abt van f'1' 
lemagne (in 1752 overleden> 
Deze Lofrede werd & *®. 
aanteekenboek der Ak^em 

van Bezien bewaard' 

CAMBACÉRES ( S Ï E P H ^ ; 
HÜBERTÜS ÖE), neef va» de" 
Aartsdiaken, Kardinaal en s 
Aartsbisschop van Bo««»**i \ 
werd den -11 September 17»» 
te Montjpellier geboren, o»i" ; 
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helsde jpeeds Vroeg dën Gees
telijken staat, en verkreeg 
een kanonikaat in de St. 
Pieterskerk dier stad. Tot 
den 18 Bruinaire zeer tegen 
de omwenteling ingenomen, 
scheen deze dag echter, die 
de verheffing. Van zijnen broe
der te weeg Vagt , hem met 
dezelve te verzoenen; den 
12 April 1802* tot1 Aartsbis
schop van " Rhiaheti verko
zen ••, ontving hy in het vot-
gende jaar den Kardinaals
hoed, en werd den 1Febru-
arij 1805 tot SSenateur be
noemd. Met dezelfde geest
drift, waarmede hij de wel
daden" van NAPOLEON hafforit- j 
vangen , zond hij zijne aan
kleving aan de vervallen- ', 
verklaring van denzelven.: 
Deze' '--wilde ' zich 'den 20 ' 
Maart: 1.815 daarover niet ge
voelig tbonen, en de Kardi
naal DE CAMBACÉRÉS stond 
mede op dé lijst der keizer
lijke pairs, den 2 Junïj Van. 
dat jaar benoemd; maar die
zelfde naam verscheen niet 
weder op de lijst van de ka
mer der pairs, welke LODE-
WIJJC 'XVIII. in de maand 
Julij van hetzelfde jaar her
stelde. De Kardinaal CAM
BACÉRÉS overleed te Róua-
neh'iim 1818. 

CAMBACÉRÉS (JoANNES IA-
COEUS REÖÏS DÉ) broeder van 
den voorgaande, Aartskan-
selier onder BONAPARTE, werd 
den ï 5 October 1753 te Monl-
pellier geboren. Zijn vader 

J H 

was ëen regfëgeïeerde, 'ea 
ondanks zijne geringe for
tuin, liet hij aan zijnen zoon 
eëno •"' zorgvuldige opvoeding 
gëVen. Deze maakte met nüt 
van dezelve gebruik, en, 
door eeneh vlijtigen arbeid, 
trachtte hij. aan zijne familie 
dat onbekrompen bestaan te 
verschaffen, hetwelk aan de
zelve ontbrak. Zijne talen-
tèiv, als Règtsgeleerde, 
maakten hem Weldra bekend, 
en deden hem in 1771, deh 
post van Raadsheer bij de 
rekenkamer verkrijgen," die 
hem kort daarna tot deszelfs 
rapporteur benoemde. Tij
dens dè bijèenroeping der 
&tftten-Qenër&alV;' verkoos de 
adel hém,' otn de tweede 
deputatie in die vergadering 
te vervullen; maar daar de
ze deputatie niet werd toe
gelaten , oefende CAMBACÉRÉS 
tot in 1791, eenige adminis-
trative bedieningen uit, en 
werd alstoen tot voorzitter 
der criminele regtbank be
noemd. Zijne bekwaamheid 
en naauwkeurigheid in de 
vervulling van dien post, 
verwierven hem den lof al
ler partijen. CAMBACÉRÉS 
had, zoo lang als de parle-
mentenbestonden, zich steeds 
aan dezelve verkleefd ge
toond; zoodra dezelve ver
nietigd werden, omhelsde 
hij de grondbeginselen der 
omwenteling. Gedurende de 
magtgevende vergadering, 
verscheen hij in dezelve, als 
plaatsvervanger, en in 1792 

2 ' • '• 
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werd bij door het Departe
ment Hérault, tot afgevaar
digde bij de nationale Con
ventie benoemd. Daar hij 
voorzag , dat die zitting qn-
stuiniig zoude zijp, speelde 
'hfl de. rol van waarnemer, 
beklom zelden het spreekge
stoelte, en werkte veel in 
de Comités, alwaar hij zich. 
voornamelijk met het regier» 
lijk gedeelte bezig hield. 
Tijdens het onregtvaardïge 
xegtsgeding van JLQBEWÏIK 
XVI. werd hem.•den' 12 -Be-
cember 1 792 den last opgedra
gen , 'dienfvprsttegaanonder-
.'vragen, omtrent 'de. Raads
mannen , welke'hij wilde kie
zen. Bij de aanbieding van 
«jjn rapport, deed hij een be
sluit nemen, waarbij bepaald 
werd dat, volgens het verlan-

• gen van LOBEWIJK XVJ., die 
raden ;'met het ongelukkige 
'slagtólFer 'ongehinderd' ge-
iheen^'chap souden kunnen 
onderhouden,* hij verkreeg 
Vervolgens', dat. 'men' hein 
.-«enen, Biechtvader zond.,'die. 

i bij den gevangen koning 
hetzelfde voorregt zonde ge
nieten. Mij keurde nat be
sluit , waardoor de EOUKBOKS 
vervallen, verklaard" werden, 
openlijk-af, en randde Loc-
JSTET- eën der bewerkers van 
.'.«lezen' maatregel, op eene 
Jieyige' wijze' aan. - Daar zij-

•,ne gematigdheid, welke eèn 
treffend tegenbeeld niet de 
.woede der partij van laffion* 
tagne aanbood, hem vele 
vijanden op den hals haalde, 
zoo werd CAMBACÉBKS voor 

zijn eigen leven bevreesd. 
Rten kan zelfs , gelooven, 
dat het door een uitwerksel 
dier yrees was, die zi.ch.ook 
van verscheidene anderelie
den der vergadering had mees
ter gemaakt, dat hij LODE-
WWK XVÏ. als schuldig ver
klaarde. Hij betwistte ech
ter aan de Conventie het 
xegt, om hem te oordeelen, 
en sprak in de volle verga- | 
dering, deze gedenkwaarai- j 
ge woorden uit f » Bet volk . 
heeft u tot wetgevers be* \ 
noemd,: .maar u niettotïeg: ; 
ters .aangesteld. Het neett : 
n den last.opgedragen,- om , 
deszelfs geluk op onwrikba
re grondslagen te vestigen, j 
maar geenszins» om de ver
oordeeling van den betoef" 
Aer harer otfgeWJy8® u ! 
tesprekcn." Toen er over i 
de bergeping op het w, 
werd gesproken, stem»" ; 
hij tegen dezelve, zegg0' ' 
de: >y Wij zouden dan <"* 
het . besluit, waardoor W'J 
ons aïs Regtqrs. van 
wisic .hebben' opgeworp8"' 
aan de goedkeuring, des vol*, 
moeden .onderwerpen »;• •• '̂  
Bij /de 'derde oproeping stenj 
de bij voor do straffe»1'' 
het lijkstraielyk «'eiWJJ; 
bepaald, met uitstel tot 
den vrede , en hef «***?' 
om die straffen alsda"11» 7-. 
dere te veranderen,,*»iaar j 
inval van vreemde tr0Sr 
op het Franschs g r o n%, 
bied, derzelver g*s t2ft. 
uitoefening binnen 

"de 24 » 
ren. Wat Kier ook va» «'e 
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CAM.' nr 
zen moge, zijne stem werd 
met diegene der ledengelijk 
gesteld, welke den koning 
aan de doodstraf hadden, wil
len onttrekken , en het schijnt 
liiet zeker, dat hij tegen het 
uitstel had gestemd. Zijn 
gedrag in die verschrikke
lijke omstandigheden, zal 
rmnder misdadig kunnen 
schijnen, wanneer men in 
aanmerking neemt, dat Lo-

' KEWIJK XVIII. , kort na de 
Wet iègen de koningsmoor-
dérs , aan CAMBACÉRÈS toe
stond ', om in Parijs te blij
ven. Door LODEWIJK XVI. 
schuldig te verklaren, han
delde hij ongetwijfeld tegen 
zijne inwendige overtuiging,-
en volgde;enkel het indraksel 
der schrik, Welke herii-de 
oproerigstén' .inboezemden.-
Hij- had, wel Is waar, lie
ver de gevaren en den dood 
behooren te trotseren, dan 
eene onregtvaa'rdige beschul
diging goedkeuren; maar 
CAMBACÉRSÊS , wel verre van 
een held te zijn, toonde al
tijd een bloohèrtig karakter. 
Den 10 Maart stemde hij 
voor de niet afscheiding, der 
wetgevende, en uitvoerende 
ïigchamen; en, ©enige dagen 
daarna, eiscHte hij:' de in 
hechtenisneming van den pre-' 
sident eh de 'redenaars der 
sectie ia Poissonmère ,' die 
den generaal DÜMOURIEZ had 
aangeklaagd. Besnieitegen* 
Staande klaagde hi) zelf zestien 
dagen daarna, en toen hij lid 
van het Comité van aleeisïeen 

- • " • H 

welzijn was, het verraad van 
DUMOURIEZ aan, leverde de 
stukken , die èr het bewijs 
Van waren, en maakte be
kend , dat het Comité zich, 
van de personen had mees
tergemaakt, welke van deel
genootschap aan de zamen-
zwering van dien veldheer, 
verdacht waren. Later bij 
gelegenheid der Vendéesche 
onlusten, vraagde hg da* 
men den zin van het woord 
Chefs des brigands (hoofd 
der struikroovers) behoorde 
te bepalen, en dat men de 
personen opgaf,' op welke die 
naam toepasselijk was. Jo-

. ANNES-'BON- SAINT"- ANDRÊ, 
een der overdrevensté Jako-

,' bijnen , MBRAUB , maire van' 
Përpigmn, van Fédéraliê-
töïfs -beschuldigd hebbende , 
zoö nam CAMBACERÈS de ver
dediging van denz el ven op 
zich, en deed de beschul
diging vervallen. In de 

,:maanden April en October 
bood hij zijn eerste ontwerp
van burgerlijk wetboek aanr
en'' op den 5 , 6 en 9 Decem
ber daaraanvolgende, omt-, 
wikkelde'-'hij de grondslagen 
van hetzelve. ••' Tijdens de 
reorganisatie: der '• Comités, 
twaalf dagen na de strafoe-
fenïng van. BOBESPIEBBB* 
drong hij er op san, dat 
men niet meer op de vrij
heid der vertegenwoordigers 
inbreuk zoude mogen maken, 
en hij deed 'vervolgens ver
bieden , van andere namens 
te dregen, dan die, 'welke' 

3 : " . •"- - ; ' r 



118 . C A. M.' 

de geboorte akten opgaven* 
Den 6 October, teen de drie 
en zeventig afgevaardigden 
door Ja Montagne uitgeslo
ten » weder in de conventie 
kwamen, tot president ver-. 
kozen, riep CAMBACÉRÈS de 
amnistie in , voor alle ge
vallen ,J welke door het lijf
straffelijk wetboek niet voor
dien waren. Hij bestreed 
de petitie van de afdeeling 
des Pantheons,. welke het 
rapport der revolutionnaire 
wetten vraagde; en den 22 
.Janiianj 1795, berigfc afleg
gende over de personen der 
familie van EOUBBON , in 
den Tempel gevangen gehou
den» verklaarde hij, dat het 
onstaatltundig zoude zijn, 
dezelve gedurende den oor
log op vrije voeten te stel
len. Toen men het ontwerp 
van verbanning voorstelde 
tegen de priesters, die «Je 
openbare orde zouden storen, 
kantte hij sich tegen dezen 

, maatregel aan. Hg. verzette 
zich evenzeer tegen het aan
houden van den bevelhebber 
van het kasteel van Mam, 
beschuldigd van de gevan
gene terroristen, aan zijn 
opzigfc toevertrouwd, voor 
eenen officier van policie te 
hebben gevoerd, en hun h et 
middel, om te ontsnappen ,•: 
gemakkelijk'^e hebben ge
maakte .ïntusschen werd de
zelfde man, die er op aan
drong, dat men de BOUR
BONS gevangen hield J en die. 
d.engenen verdedigde, welke 
aan terroristen de vqjheid. 

had gegeven, kort daarna van 
koningsgezindheid {royalis-
mus) beschuldigd. Op het 
tijdstip van den 13 vende-
tniaire, en tijdens de op-
roerige beweging tegen de 
conventie, werdCAMBACIBÈS 
in de briefwisseling betrok
ken , van welke men zich 
bij LEMtAiTRE had meester 
gemaakt, en voornamelijk 
in eenen brief van ANTIUI-
GUES, welke zich aldus uit- i 
drukte: » Ik ben geenszins ; 
verwonderd, datCAHBAcitós i 
tot het getal dergenen be-
hoort, die het koninklïjlï i 
bestuur terug wenschen, ik 
ken hem." CAMBAC^R^S ver
dedigde zich in eene zeer ! 
welsprekende rede, die ge-j 
drakt werd, en waarin Wj 
onder anderen zegt, » Zeker 
zal de schim van SAINT-JM* I 
niet uit het graf te voor
schijn komen; zeker zalmen 
niet meer die ingebeeld 
misdrijven de veroordeeling 
'der volksvertegenwoordiger 
na zich zien slepen." 0»* 
danks zijne redevoering)cn 

het gebrek aan wezenlijk8 j 
bewijzen, die zijne gewaan
de misdaden zouden hebben 
kunnen bekrachtigen, ver
loor CAMBACÉRÈS veel van 
aijnen roem als republikein' 
hij werd van het directer*' 
um verwijderd , waartoe an 
op het punt stond, ow als 
lid verkozen te wordende11 

kwaniï onder den raad de' * 
vijf honderden. Hij stel* i 
nog een ontwerp van buf' ; 
gerfijk wetboek voor, het' ; 
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welk men beval te drukken, 
en liet eene commissie be
noemen welker last zoude 
zijn, de akten van het di
rectorium te onderzoeken, 
wannneer zij , op de wetge
vende ma'gt inbreuk zou
den maken. Hij werd den 
22 October 1796 tot presi
dent verkozenj en den 20 
Mei 1797 verliet hij den 
raad. Hij nam vervolgens 
andere bediningen waar, en 
werd tot minister van Jus
titie verkozen,. Uit al zijn 
vermogen beginstigde hij de 
omwenteling van den 9 No
vember 1797, ten gunste van 
BONAPARTE bewerkt. Deze 
eerste consul geworden zijn
de , en het buigzame karak
ter van CAMBACÊRÈS ken
nende, benoemde hen» tot 
tweeden consul. In deze 
nieuwe betrekking, hield 
CAMBACÊRÈS zich enkel be
tuig met het regelen derreg-
terlijke magt. Toen BONA
PARTE den troon der BOUR
BONS beklom, werd CAIHBA-
CÉRÈS (in Mei 1804) met de 
waardigheid van Aartskan-
selier des keizerrijks be-. 
kleed» verkreeg vervolgens 
den titel van Hertog van 
JParma, en zag zich met 
eerbewijzen en rijkdommen 
overladen. Behalve de nieuw-
lings ingestelde ordes, waar
van de teekens .zijne borst 
versierden, zonden hemfbij-
na al de vorsten van Euro
pa de hunne, als aan den
genen , die het vertrouwen " 

II 

van den Coiossus bezat, dien 
elk hunner vreesde. Én in 
de daad BONAPARTE ver
trouwde aan CABIBACÉRÉS , 
A& voornaamste geheimen zij
ner staatkunde, gaf hem al 
de zaken der regtbanketi o-
ver; en in de afwezigheid 
des meesters, was het CAM
BACÊRÈS , die dikwerf des-
zelf s gezag uitoefende, en 
vooral toen FOUCHÈ (zie dat 
artikel) in ongenade was. 
Ook was het CAMBACÊRÈS , 
die altijd aan den senaat de 
bevelen van NAPOLÉON voor
stelde, hetzij om den vrede 
aantekondigen , hetzij om 
volksligtingen voortestellen, 
hetzij om den oorlog te ver
klaren of hetzij om hetFran-
sche{ grondgebied door nieu
we landen te vergrooten. 
Evenzeer als BONAPARTE den 
arglistigen FOUCHÊ mis
trouwde, had hij in het ka
rakter van zijnen Aartskan-
selier een onbegrensd, ver* 
trouwen; en van die beide 
grondzuilen van zijn bestuur, 
was de tweede altijd on
wrikbaar, .'.Al§ de. vertrouw
de vriend van zijnen 'mees
ter geworden, moest CAM
BACÊRÈS ook een zijner tal
rijke vleijers zijn, en meer 
bijzonder nog in de verschil
lende redevoeringen,, welke 
zijn post medebragt aan den 
afgod te rigten. Intusschen. 
deed zijne van natuur stille 
inborst" hem steeds tot den 
vrede overhellen ;• zoo als 
hij zulks in verschillende 
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gelegenheden Het blaken, en 
vooral toen hij den senaat 
het verdrag van Tilsit aan
bood , bij welke gelegenheid 
hij zeide: »De snelle gang 
der zegepralen, van Z. M. 
bieden het onfeilbare voor
teekenvan eenen roemrijken 
vrede aan." Hij verscheen 
andermaal voor den senaat, 
den 21 Januari) 1813, tij
dens den noodïottigen oorlog 
-ïegen Rusland 9 en bewoog 
.dii vernederd ligchaam,' de 
ligting van drie honderd vijf-

* tig duisend man te bevelen, 
"welke. diegene moesten ver
vangen,1 die. door den afval 
van-detf-JPruissischen gene-
ïaal YORK verloren waren. 
Ondanks deze buitengemeen 
^roote ligting, waren de 
bondgenooten echter in 

, -Frankrijk gevalle», en NA» 
' -FOLÉONJ • verpligt aandeseïve 

^ hei; hoofd te gaan bieden, 
-bekleedde CAMBACÉRÈS met 
«jj a geheels gezag s en, alvo-
rëès naar het leger f e ver» 

, ., trekken, benoemde hij hem 
.tot president van den raad' 
van bestuur, welken hij had 
©pgerigt; maar zoodra de 
Aartskattselier vernam dat 
4e bondgenootsn Parijs na-? 
derden, zoo deed hij het be-

• • sluit nettjeri,..dat M A W L O U -
im en hef bestuur' de .hoofd
stad verfaten souden. Deze-
stap was in zeker opzigt der 
goede zaak nuttig, want 
'dezelve ontmoedigde de 
voorstanders van'-NAPowÈoN, 
<fHe besloten; hadden" den 
bondgenooten . eenen hard-

nekkigen tegenstand te bie- ï. 
den, zelfs al zouden zij Pa-
rif $ in eenen puinhoop ver
anderen. Een dergelijke • 
maatregel maakte in de daad < 
al de pogingen vruchteloos 
van de NAPOLÊON'S gezinde 
aanvoerders j men beijverde ; 
zich aïsfoen niet om aan de 
stem eenéï oproeping gehooï 
te geven (welke men in de 
voorstad Saint- Germain en 
elders verspreidde, en die 
men aan den Heer ETIKAWB 
toeschreef) waarbij men de 
inwoners «itnoodigde om de 
steenen uit de straten opte* 
nemen 9 en om 'uit hunne ; 
vensters kokend water, stee» ; 
nen, hunne meubels xmi j 
op de bondgenooten te werpen 
enz. Ook sprak uien, ten ; 
einde den aantogt der verec- ; 
nigde troepen te vertragen, om • 
.4® kruid-magazijnen ivan W 
plein QreneMe te doen spijt1" 
gen. Maar het vertrek des 
bestuure- deed des®' vet" \ 
schrikkelijke ontwerpen vci- ; 
vallen. Bij de vervallen-vei* (, 
klaring van BONAPARTE»

 zon | 
'CAMBACÉRÊS, mtMlois, &en | 
7'April 1814, zijne aaaW«* i 
ving in deze 'bewoording 
vervat: :» De :JPjrfns @cof~ 
Dignitaris, senateur z(jn ' 
meent, in zoo ver zulks J1"0* 
dig,,is, te moeten verW 
ren, dat hij alle akten van 
den senaat, sedert d e ï l ,, 
April gedaan, aanneemt-
Hij kwam vervolge118 

Parijs, en voerde a^aaï 
eene seef -afgofrokkene *e^ 
yenswijse. B|j de ter"?* 
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komst va» BONAPARTE- (in 
Maart 1815), en aan welke 
men verzekert, . dat hij Jiet 
minste aandeel niet nam, be
noemde deze hem tot minis» 
ter van 'Justitie; CAMBAOÉ-
KÈS weigerde in den beginne 
dien post, zijne hooge ja
ren en zwakheden aan voerene 
de; doch zag zich eindelijk 
echter genoodzaakt denzelyeri 
aantenemen, maar hij betrok 
het hotel van het ministerie 
niet, en zijne geheel e taak 
bestond in het onderteeke
nen , daar alle overige werk
zaamheden door BOULAY »B 
X.A. MEDRTHR verrigt werden. 
Hij zag zich verpligt in do 
redevoeringen , welke hij voor 
den despoot uitsprak, deïifc 
zelven op'nieuw te:vlejjejtt',* 
zoo als bijv. in;die*,, welke 
hij dem 26 Maart, aan het 
hoofd der ministers uitsprak •+ 
en in het adres, waarin'men 
de volge^de'ziasnede opmerk* 
t e : » Keeds' heeftü.M.aan. 
hare ministers deü weg voos*-, 
geschreven, welken zij moe* 
ten volgen; reeds heeft Zij 
aanalle volken door procla* 
matiën. de grondbeginselen 
bekend < gemaakt, volgens 
welke zij wil $•,,dat haar rijk 
voortaan: bestuurd worde.' 
Geen buitenïakdsche oorlog $ 
tenzij om egn@n ..onregtvaar-
digon aanval te-wederstaan-; 
geene Srinnenlaadseke Reac
tie ; geene willekeurige han
delingen ; veiligheid van per* 
sonen, veiligheid van eigen
dommen, vrije gang der'ge* 

dachten; ziedaar de grond-' 
beginselen, welke gij gehei
ligd hebt . . . . . . Zulke wel
daden , zullen :u bij de na
komelingschap;, dat i s , wan
neer de tijd der laffe vlei-
jerif voorby zal zijn, den 
naam van vader des, vader
lands verwerven... . . " BO
NAPARTE benoemde CAMBA-
CÉRÈS (22 April), tot presi
dent der centrale vergade
ring, niet de opneming der 
stemmen aller departementen 
over de additionnele acte-ha* 
last, eene onvolledige en be-
driegelijke acte, welke de 
eer.ste zegepraal van NAPO
LEON .; voor, altijd zoude ver-. 
nietigd:het>ben.' Ben 11 Mei 
zond^-de .minister, van• justi-
tie'ia'ani de' algeiAeene regis-
vorderaars eenen: rondgaan-
den brief; betrekkelijk het 
besluit van den 9 Mei-, dat 
de verheurtvêrklaring der 
goederen van al degene be
val , welke- de BOUP.BONS ge-; 
volgt waren of die zich hun-: 
ner • zaak -gunstig verklaar
den.. Deze circulaire was 
geheel: het ' werk van . SOU
CHE, waarnaar "'zich* CATVIBA-
pÉPtès,. als minister--van jus
titie rigten moest. Bijstel
de aan BONAPARTE-op den 1 
J.UQÏJ en tijdens de plegtige 
commedie 'vsmhet Mei-Veld t 
de centrale deputatie aller 
kies-eollegiën 'voor. _ Hij 

; maakte; tevens den uitslag 
der stemmingen bekend, 
waaruit bleek, dat de addi
tionnele acte J$m eemtem.' 

.5. • ': 
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miglijkvras aangenomen- Tot 
dfe kamer der pairs benoemd* 
zat hij den 3 Junij in dezel
ve voor, en in het adres 
van dat ligchaam, dat hij 
(den I I ) aan NAPOLEON aan-
jbood, drnkt hij zich aldus 
u i t . . . . »Indien de gebeur? 
tenissen aan de regtvaardig-
heid onzer zaak beantwooiv 
den . . . . (de verbondene mó-

.gendheden hadden op nieuw 
den oorlog aan BONAPARTE 

\verklaard).-.*.,»• wil Frank-. 
rijk er geene andere vrucht 
van dan den vrede» Onze 
bedoelingen waarborgen aan i 
JSmropa, dat: nimmer het | 
Fransche bestuur, door de 
verleidingen der zegepraal 
kan medegesleept worden." 
Zijne vganden zelfs hebben 
bekend, dat in die laatste 
tijden;CAMBAOÉKÈS vele ge
matigdheid aan den dag leg-
Aa Na den slag van Wa~ de. 
ferloo. scheen hij het be
sluit van de kamer der &£-. 
gevaardigden aftekeuren, om 
een gezantschap aan de ver
bondene mogendheden te zen
den, belast met hun de (zoo
genaamde) Verklaring der 
regten van de JFranschen 
aantebieden. Eenige «ogen
blikken daarna, en toen het 
berigt van de Commissie des 
Bestuiirsx, die door de op ! 
handen zijnde komst van ha- II 
BEWIJK, XVIII. te Parijs, 
alle volmagten overleverde, 
aankwam, brak CAMBACE-
RÈS, eensklaps, om geenen 
tijd tot eenige reclamatie te I 
geven, de zitting af: dit is u 

de eerste en eenige trek van 
moed, welken hij gedurende 
zijn geheele leven heeft ge
geven. Na de tweede her
stelling der BOURBONS, leef. 
de hij als onbekend. In de 
wet van Februarij 1816 te
gen de koningsmoorders be
grepen , begaf hij zich naar 
Brussel en hield zich beurte-
lings aldaar en te Amsterdam 
op. Bij eene acte in de maand 
Maart aan het Wëener hof 
gezonden, had hij afstand 
gedaan van zijnen titel van 
hertog van Partna. In 1818 
stond LODEWOK XVIII* aan 
CAMBACJÉRÈS toe, om weder 
te Parifs te komen, alwaar 
hij in Januarij 1824 overle
den is. Hij was lid van 
het instituut, doch nooit bij 
deszelfs zittingen tegen\voor- j 
dig. Hij werd voor een vriend 
van lekker eten gehouden» ; 
en aan zijne tafel werd et 
oneindig beter opgedischt, j 
dan san die van NAPOLEON» ; 
ook was het CAMBACÉRÈS» 
die hem aan zijn huis, eR ' 
bij hoofsche maaltijden voor
stelde. Door zijne talrijk0 

posten had hij aanmerkelijk0 

rijkdommen verzameld. Al
leen te Londen had Inj voor 
15,000 ponden sterlings (o"1* 
trent 165,000 guldens) ge
consolideerde renten v'afl. 
ten honderd gekocht," «n .f1 

de leening van honderd:*«-
Uoenen, werd hij voor «es-
tien duizend franken aange
slagen. CAMBACÉRÈS was te 
gelijkertijd schroomvallig ,eIÏ 

eerzuchtig; liet eerste dier 

file:///voor
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gebreken belette hem^ in de 
gruwelen der omwenteling 
te deeïen, doch maakte het 
hem tot koningsmporder''; en 
het tweede verbond hem, 
welligt ondanks , zijn gewe^ 
ten, aan diezelfde omwente
ling. Voor het overige was 
hij noch wreed, noch ver-
vplgzuchtig, noch wraakgie
rig» Men heeft hem van 
eene afschuwelijke ondeugd 
beschuldigd; maar gaarne wil 
men gelooven, dat deze aan* 
tijging valsch en door de, 
boosaardigheid uitgevonden 
is. Hij heeft een Ontwerp 
van burgerlijk %wetboek en 
voorloojiige'verhandelingen, 
Parijs, 1796, in Svp in het 
licht gegeven. De grond
slagen van. dit ontwerp heb
ben grootendeels gediend, 
tot de zaménstelling van het 
Wetboek, NAPOLEON genaamd. 

CAMBDEN(WII-I-U3W), bijge
naamd de STBAEO, de YAR-
»o en de PAUSANÏAS .van En-. 
geland; werd in 1551 té, 
•Londen geboren, en was de 
zoon van een' schilder. De 
uasporingen der oudheden van 
Groot-Brittannië, hield hem 
een gedeelte zijns levens 
bezig. Hij doorliep hetzelve 
geheel en al , en hét is vol
gens zijne eigene aanmerkin
gen , dat hij zijne Brittannia 
de beste beschrijving welke 
ïaen tot dusverre van de Brit-
tannische Eilanden had, in 
het licht gaf. De koningin 
EWZABETH beloonde hem met ; 
den post van wapenkomng ' 

des koningrijks. Hij over
leed in 1623 ," na aan de uni
versiteit van „Oxfordeenen 
leerstoel voor de geschied
kunde te hebben gesticht. 
Men heeft vap hem verschei
dene werken :;1.° Zijne uit
muntende Beschrijving van 
Engeland', verscheidene ma
len onder den * titel van Brit
tannia herdrukt, vruchteloos 
aangerand, door eenen zich 
noemenden BROOKE , en té 
all en tij de wel onthaald. De 
beste uitgave in het I^atijn, 
is die van 1607, en in het 
Engelsch van 1732. Dit 
werk is herdrukt te Londen, 
in 1772, in 2 dl.n in fol., 
met platen,,.Deze Beschrij
ving bevat Schotland en Ier
land, maar daar hij,-minder 
riaauwkeurig i s , datt toen hij 
Engelandi hetwelk hij beter 
kende, beschreef, zoo ver
vaardigde men dit Koppel-
dicht : 

Per lustras Angïos oculis,„ 
CAMBDENE, duobus, 
Uiio ociilo ; ;Scotos, csecüs 

HibeMigenas. -.:.'• 

VITEIAÏUS heeft een, kort 
begrip van het firïtannia 
geleverd (zie ViTELwrs). >— 
2«° Eene Verzameling van 
Mngelsche . geschiedschry-
vers, 1602 , in fol. welke 
met dezelfde geestdrift als 
zijne Beschrijving ontvan
gen werd. — 3'° Jaarboe
ken van Engeland .onder de 
regering van ELIZAÜETBr, 
1615 en 1617, 2 dl." in fol. 
en Oxford, 1717, 3 dl.nm 
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8.vo: een naauwkeurig werk, 
en zoo veel naar waarheid 
als men zulks verwachten 
fean, van eenen man, die 
het leven zijner weldoen-
ster beschreef. — 4.° Eene 
Verzameling van Brieven, 
tonden, 1691, in 4 .» , vol 
bijzonderheden over de bur
gerlijke en letterkundige ge
schiedenis , 5-° Justitia Bri~ 
temmen, Londen, 1584, in 
8.vo Jn dit werk beweert hij 
tegen- de blijkbaarste waar
heid , dat ten tijde der scheu
ring en•«rampzalige afschei
ding van de Catholij'ke Kerk, 
men in dat' i-jjfc' niemand OBI 
dé zaak van den Godsdienst 
heeft doen sterven j maar dat 
degene, die ter dood zijn 
gebragt, zulks als muite-
ïingen zijn gedaan. — 6-° 
Actio in ' EMÏÏBMUM 'QJIB-
XEIVM, Londen, 160?, in 
4.K> In dit stuk wil h i j , 
doch zeer ten onpas', Mm<-
BRIK &AKNKS rttedejjligtige 
aan -•£© ': zameii^wëringr. der 
buskruiden malsen (sie daar-
overde artikels JACOBU'S VI . , 
GARNET). ~ 7.0 Reges, Be-
ginêB, etc,., in ecclesia 
Weslmonusterii sepulti,, 
enz., honden, 1606, in f0I, 
— '%'a-Ragelaiene werken, 
h&trekkeMjk Groot*Brittan~. 
niè', dèszelfs taal enz., 
Londen, 1637 , in é.to} j n 
het Engelsch.';Aan het hoofd 
zijner brieven vindt men zij
ne Levensbeschrijving, door 
SMITH, en zijn artikel in 
het 23.SK deel der Gedenk
schriften van Paie* WSCJERON. 

CAMBEBT, een Fransche 
toonkunstenaar, was eerst 
OvpperbeWindhebber der mu-
zijk van de koningin-moe
der ANNA vsn Oostenryh. 
Hij Was de eerste, die ge-

, zamenlijk met den AhtPjSR-
BIN, welke hem deel gaf 
aan het privilegie,' dat de 
koning hem voor het zang
spel had verleend, die soort 
van schouwspel in Frank
rijk invoerde. Daar hutu 
hem verdrongen en in J6T2 
het privilegie hekmiienhad, 
zoo stek CAMBEBT naarÜV 
geland over. KAREI. H>^e* 
noemde "hem tot eersten ka
pelmeester, eenen post, xv̂ * 
ken hij tot aan zijnen dood ; 
in 1677 waarnam. Hfj be
aat niet den geest van Lül-
m; maar zijne zeden waren 
geregelder," en zijn karakter 
minder hekelachtig. Mcfl 

heeft 'eenige Opera's, welM 
hij metf'IPJERRIN vervaardig 
heeft, en ten titel.hebban''' 
Première Comédie Fran§dM : 

. ennèusique, AHIANM, Poiï°' \ 
MM, in vijf. bedrijven ,'*#*' i 
peines de i'amour, 'in vijf he- ; 
drijven* -De"Kardinaal i"A*. ; 
ZARIN 'begunstigde dit nieuvr j 

-medische.: tooneel, waar1" 
LOBBWIJK XIV. veel SM?13* 
vond. Verder eenige veT' 
lustigwgen, en Mmi/'ksl\f' 

Jes. Door zijn orgels6*6 

heeft hij zich' het eei'S* »e" 
kend gemaakt. 

s CiMBrAso ( LUCAS )» f1 

1527, te Moneglia, i» " e 

Gennesche Blaten geboren» 

http://23.sk
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rontvingide eerste lessen der 
.schilderkunde in het vader
lijke huis. Zijn vader kleed
de hem slechts ter helft*, 
opdat hij, genoodzaakt pijn
de om - te huis; -te blijven*, 
vlij tiger-,' bij den arbeid zou-
de zijni Reeds in den ou
derdom van , 15 . jaren _ ver
vaardigde hij schilderijen, 
die veel, lof verwierven j en 
toen hij 17 jaren bereikt 
had, wferd hij in de groote 
openbare werken gebruikt-
Wéinig schilders hebben met 
zoo veel gemak gearbeid. 
Hij schilderde met beide han
den. AUes wat er nog van 
hem: bestaat,,. is vol leven?, 
bevalligheid ,..ea. vlugheid:.; 
enkel sou men et meer 
lueschheid in verlangen. .Zij
ne teekeningen zgnniëtnun-
der voortreffelijk, ea er wor
den er nog een aantal van be
waard niettegenstaande zij
ne yrouw en zijne dienst
meid er gichvan.bedienden,:' 
om het vuur te ontsteken}.. 
Wed uwenaar geworden zijn
de bood hij te vergeefs san 
Paus GREGORIUS JOH., een 
verzoekschrift aan met twee 
schilderijen vergezeld, teii' 
einde dispensatie..4&;;be]jo-
men, . om BiQt zijne ̂ .schoon
zuster in.den echt êe, mogen 
treden. '-Boor PHIMPPÜS, IL 
koning ;,vau. Ëpanje., aap 
Hoogstdeszeïfs hof geroepen, 
begaf hij zich derwaarts, in. 
4e hoop van desüeïfs voor
spraak bij den'Paus'te .be
komen. *Iaar daar men hem 
zeide, dat zijn verzoek aan 1 

dien vorst zoudp';miS.B|igejiA 
verviel hij in eene soort van 
ijlhoofdigheidi en, overleed, 
kort daarna, in 1585, ia 
het Eskuriaal. 

GAMBON , ( JOZEF ) , een 
Fransche revolutionnair, den 
17 Junij 1756 te Mmtpel-
Uer geboren , was afgevaar
digde van het Dép.* Eter 
rault bij de nationale Con-i 
yentie. Hij organiseerde het 
stelsel van verbeurtverkla-
ring tegen de uitgewekenen, 
bestuurde de uitvoering der-
zelve, en was in zeker op-
zigt, de min ister van finan
ciën der Conventie. Aan hem 
heeft men de. daarstelling 
van het groote boek der pu
blieke schuld te danken. 
]Ma den 9 TJiermidor verloor 
hij al zijnen invloed. Inde 
zamenzwering van prairial 
1795 betrokken, werd hij 
buiten de wet gesteld. De, 
.awnistie van den 4 Brumaire 
stond hem weder-toe, oni zich-
in'"hét openbaar -te''.mogen-, 
vertoon.eïi; hij keerde dus 
naar zijne haardsteden "te-̂  
rug. ©edurende den gehee-
Jen loop van liet; leizerlijke 
bastuur, leefde hij in den 
schoot.zijner familie, opeen 
buitengoed, dat hij in de 
nabijheid' van Montpettier 
bezat." ïn 1815 werd hij 
tot lid van de kamer der 
volksvertegenwoordigers be
noemd, en bij de tweede 
komst des konings zich ge
noodzaakt ziende, Frankrijk 
te verlaten, nam hij de wijk 
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nsax België, alwaar hij den 
15 Februari) -1820, te Se. 
Joost'ten-Noode•, bij 'Brits? 
s'el overleed, r 

CAMBRID&E , (RlCHARD O -
WËN), 'den "14 Februari} 1714 
të tiöiiden, geboren, maakte 
lange studiéWih verschillen
de Collegiën; eerst in dat 
van Eföti, van Oxford, en 
eindelijk in-dSt van JlAncohi > 
te Londen,' stè:êds:op'enbaarde 
hij eene neiging tot de wa-
terleikuride.':;S$en heeft hem 
de" uitvinding 'te danken van 
een dubbel 'vaartuig, -uit 
twee schuiten Van • 50 voétëö 
lengte'* op slechts IS dui
men breedte be$taande , die 
evenwijdig van elkander op 
eenen afstand van 12 voeten, 
door eene brug vereenigd 
zijn» Daar deze bouworde niet 
belette, dat hetzelve een 
goed zeil vaartuig was f en 
eene zware lading' kon- dra
gen, zoo bood hét tevens 
net groöte voorrëgt aan, van 
nooit door êenen rukwind 
omgeslagen te worden. CAM-
BRÏDGE heeft in het Engelsch 
nagelaten: 1.° Scrihleriad, 
een dichtstuk, 1744, in 
g.vd — 2.° Geschiedenis van 
detö Itidïscheïi oorlog van 
1755 tof1761, ttisscïien de 
Eftgelschen en de Fran* 
schen, op de kust van Co-
.rpniandel, Londen 1762, in 
S.vo Deze geschiedenis is 
een vervolg op' dé raemorië'n 
van den kolonel LAWKENCE, 
welke CAMBRIDGE met ande
re bewijsstukken, betrekke

lijk denzelfden oorlog in het 
licht gaf. — 3.° 21 Nume
ro's van het tijdschrift the 
World. CAMÖRIDGE;'overleed 
in 1802. Zijn zooii GÉORGE 
•OWJSN CAMBRÏÖÉE , gaf in het 
volgende jaar zijn vvëï'k met 
aijne levensbeschrijving in 
het l icht , '3 dl.n in 4.«> 

CAMBEY: (JACOBUS), in 
1749 te Lorient \ in het 
Fransch Dép.*MorMhnge-
boren, werd met de opvoe
ding der kinderen van Do-
BUN, algemeen ontvanger 4eï 
staten van Brèlagne Belast, 
mat wiens! weduwe hipatcr 
in den echt trad." Hij'M 
eerst het geestelijk gewaad 
aangenomen,; doch öpoit ee-
nïgewjjdingontvangén. Cu'-
BOT deed in 1787 eène ta» 
naar • Engeland, ' TÓÉ p««" 
dent van het distrikt, van 
Qmmperlé, in het DeP' 
Mnisterrè benoemd, êr» 
'hem'in 1795 den last ojjT 
drageo , öni de negen «s* 
trikten>an dat Dep.c te w; 
zoeken. In 1799 werd H 
tot administrateur van, het 
Dep.i van Pahj's benoem"» 
én"^ ging verbolgens tot o8 

prefekttiur van het DeP;, 
Oise over, welken post H 
tot in 1803 bekleedde. *Je 

is omtrent dezen tijd» *"• 
bij zich aan de staatszak11 

onttrok, en zich geheel aa« 
dé letteren toewijdde. M. 
was bestuurder van het J W 
taneum of Proveniers!^115 

geweest; hij werd °°bJf, 
voorzitten benoemd der &el' 
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tische akademie,' waarvan 
hij een der voornaamste 
stichters was geweest. CAM- . 
BRy overleed den 31 Deceuie 
ber 1807, te Cachant, bij 
Parijs, aan eene beroerte", 
en op den oogenblik, dat 
hij tot voorzitter van het 
kies-collegie van Morbihan 
verkozen, en tot Candidaat 
bij den behoedenden Senaat 
benoemd was. Onder de 
talrijke werken welke CAM-
JBKY heeft nagelaten, zullen 
wij de belangrijkste aanvoe
ren: 1.° Essdi sur la vie 
et les tableanx du Pom-
sn? (Proeve over lief leven 
en de schilderden van Pons* 
SIN), 1783, in 8.v», 2.4e-
«itgave, 1799, in S.w —• 
2»° Contes et proverbes sui« 
vis' d'wne nolice sur les 
troubadours {Vertellingen 
en spreekwoorden , gevolgd 
door eene aantèekening over 
de troubadours), 17S4, i n 
18.mo ~ 30° JJQ euré'JMAM-
NOF et la servante (Depas
toor JBASNOT en de dienst* 
maagd), een Roman, die op 
sommige plaatsen al te vrij 
i s , Brussel I7S4, in I2.»i<> 
— 4.° Traces du magnetis
me (Sporen van het mugne-
tismus), 1784, in 8.vo _ 
5«° Observalioné sur la Com
pagnie des Indes (Waarne
mingen over de Oost-Indi
sche Maatschappij), 1784, 
in 8.vo _ 6.o Réponse au 
mèmoire de M. DE CALOX-
NE (Antwoord op de memo-
He van den Heer HE CA-
ZömE), 1790. — T°Cata-

logue des oljets échappé» 
aii vandalisme dans leFini-
stère \Catalogus der voor
werpen in het Departement 
Finistère, aan den verwoes
tingsgeest ontsnapt), Quïm-
ner 1795, in 4.«>: Het is 
in de zending, welke hem 
vverd opgedragen, om dat 
Departement te bezoeken, 
dat CABIBRY de bouwstoffen 
tot dat weck verzamelde; 
het zoude te wenschen zijn, 
dat men het van de druk
fouten zuiverde, waarvan het 
krielt. — 8.° La mesure 
des roig (De maatregel der 
koningen), een los stukje, 
zonder jaarwerk, dat men 
meent gedrukt te zijn in 
1797; een laatdunkend ge
schrift , waarin de schrijver 
omtrent de koningen op verre 
na de maatregels niet in 
acht neemt, welke hij hun 
omtrent de .volken voor
schrijft.— 9.*1 Voyage pit-
toresque en Suisse et en 
Italië (Schilderachtige reis 
door Zwitserland en Italië), 
1800, 2 dl.» in 8.voU,10.° 
Rapport sur les sépultnres 
(Verslag over de begravin
gen),!^, in 4.° — 11.0 

Voyage dans Ie Finistère 
ou Etat de ee Departement 
(Reizè door Finistère, of 
staat van dat departement,, 
in 1794 en 1795, Parijs , 
1709, 3 dl.», in 8-v0 ~*• 
12.° BescripUon du dépar
tement de rome (Beschrij
ving va» het departement 
der Oise), 1803, 2 dl.n, in 
8.vo, met eenen plaat-atlas, 

file:///Catalogus
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in foï. — 13.° 3ïonumens 
ceïtiqnes, etc. {Keltische ge-
denkteekenen enz*), ÏS05 in 
$vo. De Heer E. JOHAKNEATJ 
heeft aan dit .werk het zij
ne toëgebragtjïften zou hem' 
als den voornaamsten schrij
ver van hetzelve kunnen op
geven. —. lé° Man-uèt in-, 
terprête de correspondanee 
etc. (Verklarend Handboek 
der Briefwisseling enz . ) , 
In zes tabellen, langwerpig 
in-4°. _ IS." j\roties mr 

Tagricullure des Celles et 
Gaulois {Beschrijving van 
den landbouw der Kelten en 

, Galliërs), Parijs, 1803, in 
8vo. Nog schrijft men hem 
een werk toe, Reize door 
Engeland genaamd; maar 
het schijnt niet, dat dit 
werk bestaat, of wel is liet 
niet anders dan een geschrift 
ten titel voerende: Londen 
en deszelfs omstrehm, 1788, 
i n 8,vo.. ,,.• :? .-, . 

rende eenige jaren ;aan het 
.oppassen van zieken;, in het 
'gasthuis dtiMame toegewijd 
.'te. hebben, werd zijin 1525 ; 
: te : RtjsseZ fcluizenaarster, 
. en foragfc haren geheelen tijd 
door met geestelijke .leesoa-

' fenïngen ,• overwegingen en 
het zamera'stellen van eenige 
godvruchtige werken. Zij 
heeft nagelaten eene Ver-
handeling.'over-,de bouwval" 
len der eigenliefde en eene .; 
andere over het Gebouw der 
Goddelijke liefde s en over-

.leed den 19 Juïij 1639- '. 

CAMBYSES1", zoon en, in 529 ; 
vóóYJ. C.j;.opvolger.vanCv- ; 
RtTS, voerde den oorlog w • 
Egypte; om ;. hetzelve, voor i 
zijnen opstand te ötraffeti. ;. 
Daar hij zïdv den i«gan£ 
van hetzelve Biet kon "ff 
nenj.'daE door zich van***" 
hisinm meester te Biaken» 
zoo plaatste- -hij in eene j>e" , 
siornüï>g in het eerste ge!W>'• 
katten, honden, schapen^11 : 
astderé dieren, weto , \ ' 

i Egyptenarea -als gebeihfr \ 
eerbiedigden» Daar. «5e \e' ; 
legerden op hunne goden n'et : 
durfden schieten, zoo open* \ 
de feae list de stad .voor dj . 
belegeraar. , Na in eeïie* \ 
veldslag, di© het lot vsj-
Egypte besliste', de ° ^ " 

1 winnaar van dat rijk.*6 a,«'^. ! 
geworden, 'wendde '̂ AWIBÏ* ' 

, SES zijne wapenen tegen, o j 
''Ammonianen. Hij zonderae 
50,000 manschappen af» \oltt 

het land te verwoesten, e™ i 
den beruchten tempel v-a» 

•_• .GABÏBRY (JOANNA)̂ 5 de doch
ter van MicHAêV CAMBRY, 
doctor in de rogton , werd te 
Doornik, geboren. Hoewel 
met alle voorragten begaafd ? 
welke in de wereld behagen, 
en ofschoon met ecnegroote 
fortuin, de bevalligheden vm 
'ligchaam' en geest vereeni-
gende, zag zij van alleiaf, 
om zich aan God toetewij-
den ,: en.Ham den- sluijaraan 
in de orde van.'den. heiligen 
AUGÜSTINUS 9. waarbij ZD o n " 
der den: naam , van- JOANNA 
MARIA der Presentatie, be» 
kend; was. Na. zich • gedu-



= C A I ; 129 

JUPWER AMMON te vernie
len. D e honger, de dorst, 
de zuiden-wind, het zand 
verdelgden, die bende struik-
roovers. CAMBYSES was niet 
gelukkiger in zijnen togt té
gen de Ethiopiërs: een wree-
de hongersnood, die hen 
noodzaakte elkander te ver
slinden , dwong hen om te
rug te trekken. Hij kwam 
te Thebe , ' alwaar hij al de 
tempels plunderde en ver
brandde. Vandaar begaf hij 
zich naar Memphis, deed 
de priesters van den god 
AJPIS vermoorden, en veront
waardigd , dat een kalf het 
voorwerp der godsdienstige 
vereering van dit volk was, 
doodde hij zelf dien god door 
eenen dolksteek. Hij verliet 
Egypte, om naar Perzik te
rug te keeren, alwaar de 
valsche SMERDIS zich tot ko
ning liad doen ui troepen. Hij 
overleed kort daarna In 522 
vóór J. C. aan eene dijwond, 
hem, terwijl hij zijn paard 
besteeg , door zijnen degen 
toegebragt. Alle geschied
schrijvers stellen hem voor 
als eenen oploopenden dwin
geland. De moórdtooneelen 
Waren zijne uitspanningen. 
Op eenen zijner maaltijden, 
beval hij aan den zoon van 
PREXASPES zijnen eersten 
Schenker, om zich met de 
linkerhand óp het hoofd aan 
het einde der zaal te plaat
sen. Daarop zijnen boog ne
mende , verklaarde hij , dat 
h i ïhe t j i a r t dés iongelings J 

wilde treffen, èn doorboorde 
hetzelve met zijnen pijl, hem 
daarop de zijde hebbende 

.doen openen, zeide hij tot 
PREXASPES : Ziedaar het hart 
van uwen zoon ,• heb ik niet 
eene vatte hand? — De on
gelukkige vader antwoordde 
hem door eene laaghartige 
vleijerij i APPOLLO zelf, zei
de hij , zou niet juister ge
troffen hebben» In eenen 
aanval van dplzinaigheid 
doodde die' bloeddorstige 
vorst zijnen eigen broeder en 
door eenen schop in den buik 
MKBO6 zijne zuster, die zij
ne vrouw geworden, en 
zwanger was. 

CAMDBN. — Zie CAMBDEN. 

CAMERARIUS (JOACEM) in 
ÏSOCt, te Bamberg geboren, 
en in 1574 overleden, heeft 
zich door zijne uitgebreide 
kundigheden beroemd ge
maakt. Hij was ervaren in de 
talen, de geschiedenis, de 
wiskunde, de geneeskunde, 
de staatkunde en de welspre
kendheid. KAREI. V. , ' MAXI-
MIMAAN I I . en eenige andere 
vorsten vereerden hem met 
hunne achting. Men héeffc 
van hem Proeven van ver' 
'talingen uit het Gfrieksch in 
het Latijnvan DEUÏOSTHENBS , 
XENOPHON, HOMERUS, I»OCI-

ANUS* GrALENÜS, H E R O D O T D S , 
A R I S T O T E I . E S , THJÊOPHRAS-

TÜS , ARCHYTAS , ESOPOS, 
SOPHOCLES , THUCYMtiES , 
THÉOCRITUS, PMITARCHÜS>-

http://Aristotei.es
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EUCWDÈS , PTOLOMEÜS van 
Pelnsitim, THEO van Ale-
xandri'ê; over PTOLEMEUS, 
THEODORETUS , NICEPHORÜS , 
de H. 'GREGORIUS van Nyssa^ 

: SSNESÏUS van Cyrene enz. 
jaet uitleggingen en verkla
ringen verrijkt, en geschied
kundige werken, onder an* 
deren- 1.° Historica narra
tio de fratrum orthodoxo-
rum ecclesiis Moïiemia, Blo-
ravia, et Polonia, Frank
fort, 1625, in S.w, een 
werk, waarin de gal nieÊ 
vloeit zoo als in de werken 
•der meeste Lutherschen van 
zijnen tijd; volgens BOSSDEÏ 
laakte hij zelfs de oorlogen 
door de Protestanten van 

- DuitscMand ondernomen.-— 
2-° Historia rei nummarieB 

' et Mippocóndpus, ; sew de 
cwa'hdïs equis,; in'de Grjek-
sche Oudheden van GRONQ-
vitrs, —.. 3»° Mistoria Smal-
clialdici "belli en Ainotatio 
remm jpreecipucirwm ah anno. 
1550 ad 1561-, -welk© men 

• met wantrouwen moet leaen. 
—̂ 4«° Be Rehus turoicis, 
Frankfort 1598, infol. Men 
heeft van CAMEEARIÜS nog 
Commenlariëii en Aantee» 
leningen op het oude Ver
bond, op PMNTÜS ,'•'• TEREN-. 
TIÜS-, CICERO , . - "VIRGIMUS , 
QUINTIMANUS enz,, Poezy 
in het Grieksch en Jkatijn, 
Gemeenzame Brieven, en 
eindelijk werken over bijna 
alle wetenschappen. JBEKA, 
over hem sprekende zegt, 
dat, » het algemeen gevoe
len der geleerden i s , dat 

DuitscMand nooit een be
kwamer man in het Grieksch, 
geen naauwkeuriger en wei
nig sierlijker in het Laüjn 
heeft gehad." DeHeerflüET 
{Be claris interpretibus) ge
tuigt , » dat zijn stijl zui
ver en gekuischt i s , dat het 
een vermaak i s , om hem 
met het Grieksch te verge
lijken , hetwelk hij vertaalt, 
om, om te zien hoe getrouw 
hij zijne schrijvers heeft 
pvergebragt." In het alge-
meen worden diegene zijnet 
werken op prijs gesteld, 
waarin hij de dwalingen van 
het Imtheranismus niet heeft 
doen doorvloeijen. 

CAMERARHJS (JOACHIÏI/)» 
zoon van den voorgaande, 
en dieper dan hij in de f e* 
neeskunde en natunnjF* 
Historie ervaren, yttsdfen 

6 November 1534, te/w-
renberg geboren. Öij^el" 
gerde zich aan verschel*"1 

vorsten, die hem bij W& 
persoon wilden hebben j °# ^ 
zich geheel aan de sc'iel" 
en kruidkunde te k«nneJ 
overgeven. Men heeft v^ 
hem verscheidene wei*en' 
het laatste v a k , Z0°JX.'. 
1-° Hortus medicus,^, 
renberg, 1654, i» f: in 
2.° De ptantis, 16*%£ 

ta Georgica, sive wut 
de re mstica, NeurenW 
1596, in 8.vo Pit ^ 
werk wordt zeer ge* i n 
De schrijver overlecö 
1598, den wem vaa 
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kundig art» nalatende» 

CAMERARIUS (PHIUPPUS) , 
broeder van den voorgaande, 
in 1624, in 'den ouderdom 
van 87 jaren overleden, is 
bekend door zijn Horarum 
subcesivarum centuries tres, 
dikwerf herdrukt, waarvan 
de volledigste uitgave * is 
die van Frankfort, 1624, 
3 dl." in 4.«> 

CAMEKAKIUS ( W l I i M A M ) , 
een adellijke Schot, ging 
van de Jes uiten tot de Ora-
toristen over, en nam de pen 
op tegen zijne oude orde
broeders. Hij leefde omtrent 
het midden der zeventiende 
eeuw. Men heeft van; CA-
MERARIÜS wijsgserige en god
geleerde schriften ;,eene 'Ver
zameling van eenige Ver
handelingen van Kerkva
ders, welke het licht nog 
niet hadden gezien, en eeni
ge andere werken. ' 

CAMERON (JOANNES) , hOÖg-
ïeeraar in het Grieksch3 t e 
Qlasgow in Schotland, zijne 
gehoostestad, stak naar 
Frankrijk over, onderwees 
te Bergerac, té Sedan,Zz& 
Saumur en te Montaiibaii. 
Hij was eeh gematigde Pro* 
testant. 2Jich in 1625 tegen 
de woede der tegen LODE-
WIÏK XIII. aan het muiten 
geslagene hugenooten verzet 
hebbende, verbitterde hij 
dezelve zoodanig, dat, een 
hunner hem bijna onder den 

stok had dóen bezwijken.. 
Weinige maanden daarna 
overleed hij van verdriet 
te Montauban in den ouder
dom vart 46 jaren. Hij was 
overtuigd, dat men in de 
Roomsche Kerk kon zalig 
worden, en op eenekleinig
heid na, volgde hjf de leer 
derzèlve over de genade 
(Zie zijne Defensio de gra* 
Uu, Saumur, 1624, in 8.vo) 
Zijne gematigdheid deed hem 
door de dweepzuchtigen zij
ner sekte verfoeijen; maar 
hij verdiende daardoor de i 
achting der onpartijdigen. 
Hij had dezelve reeds ver
worven door zijne talenten * 
zijne kunde en zijn bemin
nelijk karakter; enkel ont
brak het hem om zijne bo-
gen geheel voor de waarheid 
te openew. Onder zijne wer
ken telt men zijn< Myrothê-
cium evangelicuM, Saumur, 
1677, 3 dl.nin4.°, vol aan
merkingen, waarin zijne 
kunde evenzeer schittert als 
aijn oordeel. Nog prijst men 
gijhe- PFizlectiones theoïo-
gicee, Saumur, 1626 en 
ÏÖ2S, 3 dl. k '4.°, en Ge~ 
neve, 1659 in fol. in eenen 
eenigzins wijdloopigen, doch 
zuiveren stijl geschreven. 
Zijn werk getiteld Atoiica 
collutio de gratia et vofam*-
tatis humance concursa itó-
vocatione, iLyon, 1622, is 
een verslag eener veertig-
daagsche Conferentie, welk© 
hij met TIIENUS Uj Orleam 
had gehad. 

a '•. • . • • • • • / . • • • • • • • " 
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CAMEHON (ARCHIBAÏJ>) , een 
Presbij teriaansch predikant 
in Schotland, een man van 
een zonderling karakter, en 
hoofd der Cameroniaansehe 
sekte» die niet tevreden, van 
de overige Presbyterianen af
gescheurd te sfjra j de dweep
zucht zoo ver dreef,, dat zij 
KABEL I I . van den troon ver
vatten verklaarde, en aan 
het muiten sloeg. Onder het 
bestuur van WIM.EM III, j in 
1690 vereenigden zij zich 
met de overige Presbyteri
anen» Maar in 170Q, ingroo-
ten getale verzameld zijnde, 
Begonnen zij in Bekói'land 
nieuwe onlusten te verwek
ken , en naaten hij EdiM-
hurg de wapens op. Gere
gelde troepen, welke men 
tegen hen opzond, verspreid
den hen weldra. In deze 
gevaarlijke eigenzinnigheid 
van stelsel en gedrag, is het 
gemakkelijk den kenschet
sende^ geest-der sekten al
ler eeuwen te herkennen. 

CAMBI. Zie KANG-HÏ. 

CAMIM,A- (la Signora), de 
zuster van Paus SIXTUS V«, 
kwam na de verheffing van 
haren broeder» in 1585 , te 
B-ome* Be Kardinalen UE 
MEIJICIS, D'ESTE en AIEXAN-
DRINI, lieten om daardoor 
aan den Pau? te behagen, 
dit boeren-meisje als eene 
vorstin kleeden; ISIXTÜS wil
de haar echtey onder dat 
prachtige gewaad niet erken
nen. CAMH.X.A dm volgen

den dag eenvoudig gekleed 
op het Vatikaan teruggekeerd 
zijnde, zeide haar SIXTÜS, 
terwijl hij haar omhelsde: 
Thans zijt gij mijne zuster, 
ik wil niet, dat een ander 
dan ik v> de hoedanigheid 
van Prinses geve. Als eenig 
gunstbewijs vraagde hem CA-
axiMA aflaten te verleenen 
aan een broederschap, waar
van men haar tot bescherm
ster had verkozen. SIXTÜS 
liet haar het paleis van de 
H. MAKIA de Meerdere be
trekken, en gaf haat eene 
jaarwedde. ; 

CAMIAA, eénedochtervan 
METABUS , koning der vols-
kers, werd door haren va
der, die zich in een W 
zeker gevaar van haar te ver
liezen bevond, aan PIiXA 

toegewijd. Deze heldin on-
dersteuade langen tijd^F** 
soon het leger van TOBK0 

tegen JSNEAS. Niemand <»'eï* 
trof haar in het wed^El) • 
noch in het schermen- *| 
werd verraderlijk veri»oot 

door. AHNUS, die haar njf 
eene werpspies doorboor*', 

CAMIIAO (FEANCISCÜS)»001' ; 
spronkelijk van Florence* 
werd te Madrid gf/^.%1 

onderscheidde zich aJ „1oPj 
d e s c h i l d e r k u n d e e n f ^ , 
aldaar in 1671. ^ - M ' 
op prijs de GescMedenisM ; 
heilige MARIA VMMVJ' 
welke men in de Capf 0 % 
Kerk van Alcafa d* &#" 
aantreft. 
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CAMH.I.ÜS (ftÏARCUS FüRï* 
TIS) , beroemd door , zijne 
krijgs- en burgerdeugden, 
werd tot Dictator benoemd, 
en eindigde op eene roem
rijke wijze, heê beleg van 
Veji, dat. sedert 10 jaren, 
de voornaamste magt der Ro
meinen bezig hield. Na over 
de "Volskers te hebhen ge
zegevierd, rigtte hi| in het 
jaar 396 vóór J. C. zijne 
wapeneijt tegen de Faliscers. 
Hunne hoofdstad gaf zich aan 
zijne edelmoedigheid over, 
even gelijk Veji zich aan 
Zijnen moed had overgegeven. 
» Even als in alle andere 
welingerigte maatschappijen, 
zorgde men ook te Falerii 
voor de opvoeding der kin
deren ; maar het waarnemen , 
van dien heiligsten der plig-
ten was, gelijk zoo dikwijls 
elders, ook aldaar niet altijd 
aan de braafste menschen 
toevertrouwd. De voornaam
ste burgers dier stad hadden 
hunne kinderen aan het op-
zigt van eenen mangelaten, 
op wiens bekwaamheid men 
meer, dan op zijn hart, had 
gelet. Zijne snoode ziel ont
wierp het verraad van zijn 
vaderland, ên zijn doemwaar-
dig hart verheugde zich in 
het toebetrouwd bezit der 
dierbaarste onderpanden van 
het gedrag zijner medebur
gers. Dagelijks wandelde 
hij met zijne kweekelingen 
langs de wallen der stad en 
verwijderde zich langzamer
hand van dezelve al verder; 

de angst voor ,de vijanden 
verdween ongemerkt uit het 
kinderlijke hart, en de on-
noozele jeugd , welke eerst 
met bange vrees de poort 
naauwelijks durfde uitkomen, 
huppelde eerlang spelende 
tot aan de Romein sche bui
tenposten voort» Deze gele
genheid omhelsde de verra
der, hij liet zich met al de 
kinderen gevangen nemen en 
eïschte, dat men hem bij 
den veldheer hragt. Bij CA-
MttLtis gekomen, bloosde hij 
geenszins over zijne euvel-
daad, maar deed hij het 
schandelijkste voorstel met 
eene onbeschaamdheid, wel
k e , indien; zulks mogelijk 
was, da hatelijkheid zijner 
ziel verdubbelde. »' » Daar. 
hebt gij geheel Falerii in 
uv/e handen," " dus liet zich 
die schandvlek van ons gan-
sche geslacht hooren'} * » het 
zijn de kinderen der voor
naamste burgers en overhe
den der stad, dien ik in 
uwe magt stel." " Schoon 
CAMHUMUS al het belang der 
verovering van JÜhfariï ken
d e , — schoon hij tevens het 
bezwaarlijke daarvan langs 
den gewonen weg van eer
lijk krijgsheleid inzag, —. 
en ongetwijfeld thans zonder 
bloedstorting eene plaats kon 
innemen, van welke hij zoo 
véle' en zulke dierbare gij
zelaars in handen had; — 
zijn edel hart gevoelde ech
ter óp «alk een doemwaar-

diff aanbod eenen af keer , 
3 ° - • „ 

• . • ; ; . , - . 1 \ . . . . 
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die hem aan geene voordee-
len kon doen denken. Naau-
welijks heeft de schoolmees
ter dit aanbod gedaan, of de 
Romein ziet op hem neder 
met eehen blik van diepe 
verachting, en zegt: » » Grif 
.biedt, o schelm! uwen heil-
loozen dienst aan geen volk 
noch veldheer, die u gelijk 
zijn. Hebben wij met de 

-JMiscers geen menschelijk 
verbond, de natuur heeft ons 
heide hare geheiligde regten 
in het hart gedrukt, en die 

-zullen ongeschonden bïjjven. 
Zulke regten heeft de oor-
Jog zoo wel, als de vrede, 
en daarom voeren wij den 
krijg zoo eerlijk als dapper. 
"Wij dragen geene wapenen 
tegen weerlooze kinderen, 
die wij zelfs sparen in ver
overde steden; maar tegen 
-gewapende vijanden, die óns 
«ngetergd bij Veji overvie-

, Jenj en van wien gij het 
nog zoo verre in snoodheid 
wint, als uwe.helsche ziel 
slechts tot gruwelen instaat 
i s , doch dien ik, evenals de 
"Vejers, door beleid en moed, 

-de eenige middelen, die ee-
nen Bomein waardig zijR, 
zal ten onder brengen.'" " 
Dit gezegd hebbende beveelt 
hij zijnen bijldragers den 
schelm nitteldeeden, hem 
de. handen op den rug te 
binden, en hem door zijne 
•«igene schoolkinderen met 
-ge.esels!ègen naarJ?aUrii 
terug te doen drijven. ~ De 
-oudere:, die na de ontdek
king van dit verraad, zich 

reeds op de uiterste wallen 
aan een wanhopend gejam* 
mer hadden overgegeven, en 
de weenende oogen van het 
vijandelijk leger niet kon
den afhouden , alwaar zij, 
zich hunne lievelingen in 
den ijsselijkstea staat voor
stelden, kunhen vhunne ei
gene oogen schier gelooven, 
nu zij hunne eigene kinde
ren den verraderlijken ^eS~ 
ter met veelvuldige slagen 
stadwaarts zien jagen, en 
bezwijken bijna van verruk
king , toen deze lievelingen 
genoegzaam ademloos van 
vermoeidheid, hun kussen
de in de armen vallen. De 
geheele burger// is weidt» 
bij zulk een tooneel zatnen- , 
geloopen, de overheden zel
ve hebben daarover den raad 
belegd, en al de "EdUeers, 
wier haat en wrok'zich eerst 
liever den ondergang Jf1 

Veji, dan den vrede van w 
pena hadden toegewenst' 
zijn. door deze gebenrte»s 

zoo getroffen, dat zij,oW 

den vrede met de Komei»en j 
schreeuwen. De BoiiieinsP»e ; 
eerlijkheid en 's veldheers ,. 
edelmoedigheid is de sto ^ 
van alle gesprekken op * j 
markt en in het raadhuis. 
alle stemmen roepen f®*?*' \ 
r ig , dat Faïerii ^ *'. ' 
Motne moest overgeven > n e * 
welk dan ook weldra ' ^ ; 

vreugde geschiedde, * « N * i 
buitengewone diensten ve 
dienden eene uitsteken^ 
belooning, maar Rome g » 
ondankbaar. Daar een » 
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mein hem had durven be
schuldigen een gedeelte van 
den te Veji getnaakten buit 
terug te hebben gehouden 
Verbande hij zich vrijwillig* 
lijk en werd bij verstek, 
tot de boete Veroordeeld. 
Bij het verlaten van zijn 
vaderland vraagde deze groo-
te man, zegt men, aan de 
Goden, dat indien hij on
schuldig was, de Romeinen 
weldra in de noodzakelijk
heid gebragt mogten worden, 
hem te betreuren. Zijne bede 
werd weldra vervuld. Zoodra 
de Galliërs zich voor Rome 
hadden vertoond, en de 
senaat de behoefte gevoelde 
van eenen man, die alleen 
een leger waardig was, ver
nietigde dezelve zijn von
nis, en benoemde hem an* 
dermaal tot Dictator. De 
tribuun SuiiPiTius Was met 
den Gallischen veldheer 
reeds overeengekomen, om
trent eene som, voor welke 
hij de stad zoude verlaten. 
CAMIIAUS, middelerwij 1 aan
gekomen zijnde, zeide tot 
den barbaar: Rome onder' 
handelt niet met zijne vij
anden , wanneer zif op des-
zelfs grondgebied zijn; het 
staal en niet het goud zal 
ons wijliOopen; en dadelijk 
levert hij hem slag, drijft 
hem op de vlugt en verjaagt 
hem uit de staten der Re
publiek. Het dictatorschap 
van dien grooten man ver
lengd zijnde j bevreedigde 
hij de factièn der volks

tribunen, die zich te Veji 
wilden vestigen, beWoog; 

dezelve, om te Rome te 
iblijven, én de stad weder, 
op te bouwen, die weldra 
uit hare bouwvallen weder 
herrees. Gpintus ten derde 
male tot dictator benoemd, 
onderwierp de Aequiërs, 
Volscers, Etruriërs, Latij
nen , Hernicers, met één
woord, al de vijanden der 
Republiek. Voor de derde 
maal viel hem den zege-
togt te beurt. Men wijdde 
in den tempel van Svm 
drie gouden bekers, waarop 
zijnen naam geëtst stond. 
Men gaf hem den naam van 

i ROMUMJS , van vader des 
, Vaderlands, van niéuwen, 
stichter van 'Rome, en voor 
de vijfde maal werd hem 
het dictatorschap opgedragen; 
Toen er een nieuw Gallisch 
leger was komen opdagen 
verdreef die held en edele 
burger, hoewel bijna SO jaren 
oud,' hetzelve van het grond
gebied, der Republiek. Hij 
overleed aan de^pest, in het 

: jaar 365'vdór ;J i 'C 'na ee
nen nieuwen opstand beteu
geld , en sijn vaderland öp 
den rand des afgrouds, 
waarin de botsing van ver
schillende belangen, " de 
trofcschheid, en de toorn, 
hetzelve wilden storten, te 
hebben staande gehouden. 
Ook riglte men te ' zijner-
eere op het marktveld te 
Rome zijn standbeeld t<s 
paard op. 
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^ CAMiLiitrs de LELLIS. — 
zie ÏJELMS. 

CAMMA, eene dame uit 
OaZatië, is enkel door den 
volgenden trek bekend. Sx-r 
NORIX t op CAMMA; Verliefd, 
bragt om haar te bezitten, 
SINATÜS, haren echtgenoot, 
om het leven» De wraak j 
die '.-de weduwe op den moor
denaar nam, heeft hare liefde 
en hare onverschrokkenheid 
beroemd gemaakt. Na den 
geschenken en den gebeden 
van SINORIX te hebben we-
derstaan, veinsde zij er in 
te bewilligen van met hem 
in deri echt te treden. Zij 
laat hem te dien einde in 
den tempel van DIANA ko
men , waarvan zij priesteres 
was» even als of zij aan 
hunne vereeniging meer luis
ter wilde bij zetten. Het was 
de gewoonte dat de bruiden-
gom en de bruid gezamenlijk 
uit denzelfden beker dron
ken. Wadat. CAMMA de'ge
heiligde woorden uitgespro
ken, en den gewonon eed 
had afgelegd, nam zij de 
eerste vaas Welke zij -met 
vergif had gevuld, en na 
er uit gedronken te hebben 
hooi zij denzelven aan Si» 
MORIS, die geen kwaad kun
nende vermoeden, den nood-
Jottigen beker zonder argwaan 
ledigde. CAMMA daarop ver
voerd van vreugde, riep uit 
dat zij , wijl haar echtgenoot 
gewroken was, te vreden 
stierf. Beiden gaven wel
dra den geest. Deze g e 

schiedkundige trek heeft aan 
THOMAS CORNEII.I.E het on
derwerp tot een zijner dicht-
stukken verschaft. .. 

• CAMoé'NS s ( LODEWIIK of 
Luis D E ) , , werd in 1517 te 
Lissabon, uit eene oude Por-
tugesche, uit Spanje oor-
spronkelijke,famiiiegeboren. 
Eene levendige verbeeldings
kracht, vele; geestdrift voor 
den roem en de dichtkunde j 
gaven reeds vroeg te kennen | 
Wat hij eenmaal kon worden, j 
Hij verscheen aan het hof> ; 

i. en haalde zich aldaar on- j 
aangenaamheden op den hals» j 
Waar Santarem in Estram- | 
dura verbannen, bezong bij» | 
evenals OviDius, zijne bal- i 
ling§chap, en wachtte &ich 
wel van dezelve aan zijne 
al te hevige hekeldichten, , 
noch aan zijne onbescheMene 
minnarijën toeteschryven. I 
Verlof bekomen hebbende» 
om bij de zeemagt te gaaB ' 
dienen , die bestemd \V»S' ! 
qm Ceuta in Afrika bij te | 
springen, verloor hij een o°ë t 
in den strijd. -In zijn va- | 
derland teruggekeerd, eB | 
andermaal verpl 
zelve te verlaten, ging nIJ ' 
in 1535 naar Qoa scheep* | 
Zijn geest en zijne bevallig* 
heden verwierven hem ^ex-
dra vrienden, die zij"16'"e!j 
keiachtige inborst he"1 d ? „ I 
verliezen. De onder-koning : 
verbande hem naar de kus- \ 
ten van Sim, Zich derwaarts 
begevende, leed hij schip" 
breuk, en redde jzich » 
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zwemmende, "zijn gedicht 
AèLtisiade in de regterhand 
houdende, en met de linker 
zwemmende. Vijfjaren daar
na kwam hij te Goa terug, 
vanwaar hy weder naar Mw-
röpa overstak, met zijn ge
dicht, den eenigen schat, 
die hem overbleef. De uit
gave van dit werk zoo be* 
geerig gezocht, en met zoo 
veel geestdrift toegejuicht, 
verwierf hem groote loftui-
gingenen niets mee?. Ko
ning JSEBASTIAAN verleende 
hem eene jaarwedde van om
trent zftstig gulden, die hem 
niet voor gebrek behoedde. 
Verpligt, om aan hèt hof te 
verschijnen , verscheen hij 
er bij dag als een behoefti
ge dichter, en des avonds 
zond hij zijnen slaaf van 
deur tot deur om te bedelen. 
Deze slaaf, gevoeliger dan de 
hovelingen en de landgenoo-
ten des dichters, was hem 
uit Ihdië gevolgd, en ver
liet hem niet, dan hij den 
dood. Het verdriet en de 
behoefte bespoedigden dien 
van CAMoëNS, die ïn 1579 
overleed. Als om strijd wer
den er opschriften op zijn graf 
geplaatst. Spanje en Por
tugal overlaadden liem met 
lofgedichten, en men moet 
bekennen, dat hij dezelve in 
|eker opzigt verdiende. Zon-
"gr in de voetstappen van 
HOMERUS en VIRGIMÜS 
te treden, heeft de schrijver 
der Lusiade behaagd, en be
haagt nog. z i j n dichtstnk 

1 5 

is» zoo men wil., niet an-! 
ders dan het, verhaal van een 
dichterlijk reiziger en de ge
schiedenis der ontdekking 
van. OosUlndi'ê door de Por
tugezen ; maar dit verhaal 
is met stoute en, nieuwe ver
dichtsels versierd. Zijn bij-
verdichtsel van INESBECAS-
TRO I s aandoenlijk schoon. 
De beschrijving van den reus 
ADAMASTOR, bewaker van de 
kaap Tormentes, is een stuk 
gelijk aan alles wat de ver
beeldingskracht der grootste 
dichters heeft kunnen voort
brengen. In het algemeen 
is er waarheid en vuur in 
zijne beschrijvingen te vin
den. De plaatsen, zeden, 
karakters aijn er wel in af
geschilderd," de beelden vol 
verscheidenheid, dë harts-
togtëh wel voorgedragen, de 
verhalen bevallig. Met ee-
tte,bewonderenswaardige on
gedwongenheid gaat de dich
ter van het verhevene tot het 
bevallige j en van het beval
lige tot het eenvoudige over. 
Maar deze schoonheden be
letten echter^ niet, dat men 
aan CAMoëus, het. geringe 
verband, dat in zijn werk 
heerscht, het met het schoo-» 
ne dikwerf vermengde be-
lagchelijke, en vooral de ge-
drogtelijke vermenging der 
Goden van het Heidendom, 
met de Heiligen van den 
Christeïijken Godsdienst bil
lijker wijze, tot een verwijt 
doet strekken. MARS be
vindt zich in dezelve naast 
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J. C.; en BACCHUS bij! de 
heilige Maagd; VENUS, door 
door den raad des eeuwigen 
"Vaders geholpen, en door 
de pijlen van CUPIDO onder
steund , maakt de 'NereMen 
verliefd op de Portugezen, 
in een bekoorlijk eiland, 
waarvan CAMOÖNS eene al te 
buitensporige beschrijving 
geeft. De Lusiade werd in 
1572 te Lissabon in fol, ge
drukt, en is te Parijs\ in 
1759, in 3 dl.«, in I2."«> 
herdrukt. In 1782 — 8 3 , is 
er eene uitgave van de Lu
siade te Lissabon,, in het 
licht verschenen. Onlangs 
heeft men nog eene nieuwe 
uitgave te Parijs uitgegeven. 
Ondanks de gebreken van dit 
dicht stuk, werd hetzelve in 
verscheidene levende talen 
vertolkt.. Nog bestaat er van 
CAMoëtos eene Verzameling 
van Gedichten minder be
kend dan zijneLusiade* 

- CAMOÜX (HANNIBAI.), een 
om zijnen hoogen ouderdom, 
beroemden man, werd den 
19 Mei 1638 te Nizza gebo
ren , en overleed te Mar-
seille, den 18 Augustus 1759, 
en had dus 121 jaren en 3 
maanden bereikt. Hij had 
op de galeijen in hoedanig
heid van soldaat gediend, 
daar de oefening en de ma
tigheid, hem van de onge
makken , waarmede het leven 
gewoonlijk vergezeld gaat, 
hadden beveiligd, bereikte 
hij zijn honderdste jaar zon
der ziek te zgn geweest.;.; 

Hij schreef zijn lang leven, 
aan de \angelica of den en-
gelvvortel toe, welke hij ge
woonlijk kaauwde. Hij was 
bijna 117 jaren, toen de Heer 
3DE BEI.LOY tot Bisschop van 
Marseille werd benoemd. 
Deze prelaat bezocht hem aan 
zgn sterfbed. HANNIBAI. zei-
de hem: » Monseigneur,ik 
legateer u mijnen hoogen ou
derdom." De Kardinaal bragt 
zich dit zonderlinge legaat 
te binnen, en zeide al ïa#* 
chende, dat hij hetzelvelwd 
aangenomen. JOZEF VEKNET 
heeft HANNIBAL CAJVIOUX, & 
een haven-gezigt van Mw~ 
seille afgeschilderd, welk 
stuk men thans nog in het 
Museum van Parijs aantreft. 

^ C A M P A N (JEANNE liOWSE 

EENRIETTE GENESTDE^ oen 
6 October 1752 te !>«*#> Se" 
boren, en te Nantes denw 
Maart 1822 overleden. «>J 
was de dochter van den &ee,! 

GENEST, eersten secreta»s 

bij het bureau van buitenland" 
sche zaken, onder het nu" 
niöïerie van den Heer DE 

CHOISÉÜI., Eene schitteren
de opvoeding, waartoe 1"* 
ook het ónderrigt in de toon* 
kanst en in de kennis van ver
scheidene levende talen, zoo 
als bijv. de I t a l i a a n s ^ e n 

Engelsehe, welke zij { B *TJ 
zelver geheele volniaakt&e10 

verstond; eene zuivere uit
spraak , eene vlugheidinhet 

I uitspreken eener w&a% 
toonbuigingen, trokken <j 
aandacht .van Mevrouw' 

file:///angelica
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hertogin DE CHOISEUL, die 
dezelve door MESDAMES, 'dé 
dochters van LODEWIIK XV. ,• 
als voorlezeres liet aannemen. 
Aan het hof dier Prinsessen 
het geluk gehad hebbende, 
van aan de doorluchtige en on
gelukkige MARIE ANTOINETE 
toenmaals DaupMne te beha
gen , verbond deze Vorstin, 
haar aan zich, door haar in 
1770, met den Heer CAMPAN , 
den zoon van haren geheim-
secretaris, in den echt te doen 
treden, en haar kort daarna 
tot hare eerste kamerdame 
te benoemen. Door de wel
daden harer beschermster o» 
verladen, te allen tijden, 
zelfs in de neteligste, met 
haar vertrouwen vereerd, 
verliet zij haar niet, dan op 
het noodlottige tijdstip van 
den 10 Augustus, en tracht
te haar zelfs in den Tempel 
te volgen, waaruit zij door 
PÉTHION werd terug gestoo-
ten. Na zulke lofwaardige 
gevoelens, na zulk een edel 
gedrag aan den dag te heb
hen gelegd, moest het'aan 
Mevrouw Ï>IS CAMPAN zeer 
smartelijk vallen, van zich, 
tijdens de noodlottige reis 
van Varennes., beschuldigd 
te zien, de geheimen harer 
Vorstin en weldoenster in 
zoo verre verraden te heb
hen, dat zij &m hare vijan
den het staaltje van haar 
kleed had verschaft, waar
in de Vorstin gedurende ha
re reis, zoude gekleed zijn. 
Deze wreede beschuldigingen 
werden van des te meer be

lang, 'daar dezelve in ver
schillende schriften van acht
bare doch misleide schrijvers 
vermeld, en dezelve later 
door achtenswaardige lieden 
herhaald werden. De ver-
bindtenissen van Mevrouw 
CAMPAN met de familie van 
den overweldiger en met hem 
zelven; de gunst, welke 
hare rijpe ouderdom aaneen 
hof heeft genoten , zoo ver
schillend van dat, waarin 
hare jeugd was opgevoed, 
hebben die hatelijkebeschul-
digingen niet dan al te zeer 
ondersteund. Het is gelukkig 
voorde gedachtenis dergenen, 
welke er het voorwerp van 
was, dat de achtenswaardige 
hertogin DE TOTJRZEI. bezorgd 
is geweest, om er haar van vrij 
te pleiten, door eenen brief 
onder dagteekening van den 
27 April ISÏ6, overgenomen 
in de Levensbeschrijving van 
Mevrouw CAMPAN, welke ha
re gedenkschriften over het 
foy zondere leven der doorluch
tige en ongelukkige koningin 
voorafgaat. Het is. waar dat 
andere- Mesiioriën, over het-. 
zelfde onderwerp, door Me-
jufvrouw BERTIN, mede aan 
de vorstin verbonden, op 
nieuw nevelen over de onver
anderlijke gehechtheid heeft 
getrokken, waarop Mevrouw 
CAMPAN zich beroemt. Wat 
er van deze, door de getuige
nis van Mevrouw BE TOUBZEI» 
gewettigde tegenstrijdighe
den ook wezen moge, zoo 
willen wij ten opsigte van Me
vrouw CAMPAN het verhaal, der 
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laatste volgen: » Verpligt om 
Parijs te verlaten, alwaar 
sij niet meer nuttig kon zijn, 
en duizende gevaren liep, 
ging zij te CouberHh in het 
dal van Chevreuse, en ha
ren persoon, en eenen schat 
van gewigtige papieren, haar 
door den vorst en zjjae door
luchtige gemalin toever
trouwd, verbergen-. Door 
BOBESPIERRE aangeklaagd en 
vervolgd, kon zg niet dan 
üa den 9 Thermidor, we
der te Parys verschijnen, 
alwaar de toestand harer 
geldmiddelen • niet gedoogde 
zich op te houden. Zij ves
tigde zich te SaiM-Geritiain, 
om aldaar hare zeventigjari
ge moeder, haren negenjari
gen zoon, haren zieken echt
genoot, en een gedeelte ha
rer verarmde familie een 
bestaan te verschaffen, niet 
meer dan een assignaat van 
500franken bezittende, zocht 
zij in hare talenten essie 
hulpbron en r troost. Eene 
religieuze van het Hnd• JJS-
sus, die eenen ondubbelzin-
nigen waarborg van hare 
godsdienstige grondbeginsels 
kon geven, bij zich nemen-v 

de , rigtte zij eene kostschool 
voor jonge jufvrouwen op. Zij 
was de eerste, die onder de 
ongodistische óverheersching 
van het Directorium, een 
gebedenhuis durfde openen, 
dat hetzelve deed ,< sluiten." 
Wéldra had zij zestig kost
gangers, die spoedig tot hon
derd toenamen; uit Amerika, 
ja zelfs uit de Oöst-Indiëti 

[werden er haar gezonden. 
Haar roem, van Instittttrice 
drong tot Mevrouw de wedu
we JBEAUHARNAIS door, die 
haar de opvoeding harer doch
ter HORTENSIA (voormalige 
koningin van Holland) be
nevens die harer nicht EMI-

. WA BEAUHARNÂ s,, toever
trouwde, welke later, op 
zulk eene schrandere wijze, 
en zoo zeer van pas, haren 
echtgenoot DE LAVAMTTB : 
deed ontsnappen. Mevrouw \ 
BÉAUÏÏARNAIS ̂  Mevrouw Bo-
MAPARÏE geworden zijnde, j 
begaf zich naar Italië» om 
getuige te zijn van den roem • 
van haren nieuïven ecbige- i 
noot, die als van'de eene ; 
overwinning tot de andere 
vloog t in overeenstémmigi 
xae>t hem, belastte jzij W«r 
Mevrouw CAMPAN metrfeop- ; 
voeding harer schoonzuster : 
CARÓLINA , die eenige oogen-
blikken over Napels moest 
regeren; en, verzocht baar 
verder, om het opiaigt 'e 

ïïci'den over die van haten : 
z&-£i EUGENÏÜS BEAUHAKNAIS» 
&£a" ïftede té Saint-Germain \ 
m éen * opvoedingsgesticht 
was. Zoo vele diensten aan 

de familie van dengenen be' 
%'ezen, die weldra een nienff 
llsf zouden vormen, verdien-
den beloond te worden> "f ' 
Mevrouw CAMPAN , #«.' . ; 
lucht van het oude had in
geademd , die in slaat was, ; 
om er A& onbekende overle
veringen van mede te dea
len, moest zonder te vee» 
eigenliefde, hopon eone Se* 
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wigtige rol aan dat nieuwe 
hof te spelen. Eene behen
dige vleijerij omtrent den 
held, thans eersten consul 
geworden, en reeds al te 
vermogend, kon haar in 
zijne gunst brengen. De 
kweekelingen van Mevrouw 
CAMPAN, speelden dus voor 
hem het treurspel ESTHER , 
Hij waande zich IHOBEWHK 
XIV. te zijn. Welligt ber 
dacht hij toen reeds , om van 
het huis Ecouen, em nieuw 
Saint- Cyr te maken , voor 
hetwelke er eene volledige 

-MAINTENON gevonden was. 
Indien dit ontwerp niet reeds' 
gevonden was, we«L hei 
zulks toch weldra. De be* 
hocfte, om, na de overwin.-? 
ning van Amterlitz, die* 
gene zijner dapperen, welke 
met het kruis van eer ver
sierd ware n > keizerlijk te 
beloonen , bewoog hem, om 
de opvoeding hunner zusters, 
hunner dochters en nichten, 
ten laste van de openbare 
schatkist te stellen ; hei huis. 
van Ecouen werd gesticht £ 
en Mevrouw CAMPAN tot op-
zigtster en bestuurderes vaa 
hetzelve benoemd. Al hare 
plannen, door den compli
menten - maker JJACÊPÉDE , 
toenmaals groot - kanselier 
van bet legioen van eer s 
goedgekeurd, werden zulks 
ook door den groot-meester, 
die, door zijne dapperen al 
meer en meer te doen doo-
den, het getal der meisjes, 
met welker opvoeding hij 
jsi.ch belastte, weldra zoo

danig vermeerderde, dat hif 
zich verpligt zag, om ta 
Saint-Derds ,.een bij-gesticht; 
van het huis Ecouen op te 
rigten, waarvan het opper-
toezigt ook voor Mevrouw 
CAMPAN bestemd scheen. 
Maar nadat het gouden reu-
zenbeeld met leemen voeten 
verbrijzeld,. en deszelfs reus
achtige ontwerpen voor dé 
bondiger en duurzame be
rekeningen der wettigheid 
bezweken waren, vernietig
de ds koning het gesticht 
van Ecouen f en Mevrouw 
CAMPAN werd voor hare dien
sten bedankt* Kwaadwilli
gen zonder twijfel, hebben 
zelfs in de keizerlijke tijden 
beweerd, dat hare zeldzame 
talenten voor de opvoeding 
van jonge jufvrouwen, niet 
de eenïge zijn geweest, van 
welke BONAPAETE en de prin
sessen van zijn maaksel par
tij hebben getrokken. Me
vrouw CAMPAN , zegt de kro-
rjjk , zag zich dikwerf ver
pligt, . om hare kweekelin-
geh van Euint-üer'mttin te 
verlaten, om der keizerlijke 
familie beschaafdheids - en, 
majesteit's-lessen te geven. 
In dé laatste jaren van het 
keizerlijke bestuur, waren 
er geruchten in omloop, die 
voor eene opvoedster hoogst 
onaangenaam moeten zijn, en 
die uit ds menigvuldige be
zoeken voortsproten, welke 
Zr- K. M. en eenige andere 
aanzienlijke personaadjen, 
zich in haar gesticht veroor
loofden i de goede naam, ha-
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rer kweekelingen leed daar
door geweldig. De echtge
noot , van eene dezer jonge 
dames i zich door BONAPAR
TE en MDRAT beleedigd wa
nende, doet na de herstel
ling der BOURBONS, in een 
geschiedkundig verslag, op 
eene onbeschroomde wijze in 
het licht gegeven, aan de 
beroemde opvoedster eene 
verschrikkelijke, maar met 
die beschuldigingen overeen
komende , rol spelen. Gaarne 
wil men gelooven, dat de 
laster, die er behagen in 
schepte, om zich aan de 
eerste daad des levens van 
Mevrouw-CASDPAN te hech
ten , ook de laatste van het
zelve wilde onteeren. Maar 
een raadsel, waarvan men: 
vruchteloos de oplossing an
ders dan in de oabestendig-
heid des raenschelijken harts 
soude zoeken, is dat zij 
©ene zoo levendige verkleefd
heid voor eene overweldi
gende familie heeft kannen) 
opvatten, en zulks na &10 
trouw, welke z.fj voor de 
doorluchtige en wettige fa
milie, aan welke zij zoo 
grooteïijks verpligt was, had 
aan den dag gelegd, en 
waarop zij zich in hare Ge
denkschriften beroemt. MBO. 
heeft van deze'dame de vol
gende werken; h° Conver-
salions d'une nihre avec ses 
filles {Gesprekken eener moe
der met hare dochters), — 
2>° Des nowvetles (Geestige 
verhalen), — 3." Redelijke 
Blijspelen, zoo als: Be oude II 

vrouw uit de hut; — Jfii- ̂  
BMIXA., of de Mngelsche 
kostschool; — de kleine om* 
zwervende tooneelspelers; 
— het Mefhebbers Concert, 
— '&,° Mémoires sur la vie 
privée de MAMEASTOISES* 
OT? , reine de France et de 
Navarre (Gedenkschriften 
over het bij'zondere leven 
van MAMA AiïvomÊTTA, 
koningin. Van Frankrijken, 
Navarre)* — 5.° Traite é 
l'édwation des femmes [Ver
handeling over de opvoeding 
der vrouwen) enz." 

CAMPANEUIA. (THOMAS), I 
een 

CalabrischDominikaner, 
ia 1563, in een klein vlek ; 
Stillo genaamd, geboren, 
haalde zich door zijne on-
ru§!ïg<Mttto»rst, en door zij
nen onstoimigen en gevaar
lijken geest, groote on«an" 

• genaamfaeden op den hals. 
JUij .werf, als beschuldig" 
zijnde, van de stad -Napel* ^ 
aan de vijanden van denstaat 

te heibb&n willen overleve
ren, en dwalende gevoelen» 
aan te klevenV in de gevan
genis geworpen. 'Het ge" 
volg bevestigde beter «e-
as.laatste beschuldiging da" 
de eerste. 'CAMPANEIM krap' 
27 jaren in de gevtofff".. 
door, en werd er niet • *" 
op verzoek van tfej OA' 
VHI. uit ontslagen. I a f 
uren had hij zeveni»ialen r? 
pijnbank ondergaan. Itt*" | 
kwam hij te Parijt, wer"; 
er door den Kardinaal »» 
BXCHEJWEÜ beschermd, en 
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overleed aldaar in 1639, aan 
de gevolgen van het gebruik 
van spiesglas. Men heeft 
van hem wijsgeerige on god
geleerde schriften, waarin 
hij meer zonderlingheid dan 
oordeel aan den dag legt. 
Hij bezat geest maar weinig 
overleg, en was nog een dier 
schrijvers , welke zich altijd 
over anderen beklagen, en 
zich enkel over zich- zelve 
te beklagen hebben. Dat 
zijner werken hetwelk het 
meeste gerucht heeft ge
maakt , is zijn Aiïieismus 
triumpltatu*, Rome, in fol. 
1631 5 Parijs, 1636, in 4.° 
Hoewel de böekenkenners 
dezen schrijver gewoonlijk 
onder de verdedigers, van den 
Godsdienst ; rangschikken, 
beweert men , dat hij beter 
onder de vijandin Van den-
zelven zou geplaatst zijn. On
der het masker van de ongo-
disfen te bestrijden, schijnt 
CAMPANELLA dezelve te be
gunstigen, door zeer zwak 
op de bewijsgronden te ant-. 
woorden, welke hij hun in 
den mond legt; om welke 
Eedenen men ook gezegd 
heeft, 'dat hij zijn werk 
Atïieisinns iriumphans had 
behooren te noemen. Dit is 
de eenige reden, die het» 
zelve kan doen najagen, 
hoewel het niet verdient ge
lezen te worden. Zijne mo-
narcltia Messiea, 1653, in j 
4. t0 behoort nog tot het getal ' 
dier toeken, welke om der-
zelver zeldzaamheid gezocht 
worden, maar die men daar

om niet meer op prijs stelt* 

CAMPANI (MATHEUS) , ia 
het diocees van Spoleto ge
boren , pastoor te Rome, 
maakte, in een werk; dat 
door de geleerden zeer op 
prijs word gesteld, de wij
ze bekend, om glazen van 
brillen en verrekijkers be
hoorlijk te slijpen. Men heeft I 
hem ook de doffe slinger
uurwerken en die lantaren 
te danken, welke later in 
de toover-lantaren gebruikt 
i s , door middel van welken 
de nren gedurende den nacht 
duidelijk op een bedlaken 
geschilderd, verschijnen. De 
andeee uitvindingen, welke 
men aan hem te danken heeft 9 
verspreiden zijnen naam door 
Europa. JOZEF CAMPANI, zijn 
jongste Tiroeder en kweeke-
ling, voerde met de meeste 
juistheid ui t , hetgene wat 
zijn broeder bedacht. Deze 
beide schrandere kunstenaars 
leefden nog in 167S. 

CAMPANUS, een geleerde wis
kunstenaar uit Lomhardijë 
leefde in de elfde eeuw men 
h eeft van hem Euèlidis data, 
Venetië, 1582, in fol. enJSle~ 
mentvtf Bazel, 1546, in fol. 

CAMPANUS of CAMPAOT, 
(JOANNES ANTONIÜS), werd 
in 1427, volgen» NICERON 
en CAVEIXO, in het Cam~ 
pagna di Boma, en volgens 
anderen, bij Capita geboren; 
zijne moeder was eene boe
r in , die onder eeïien ïau« 
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jrierboom van hem beviel. 
Van herder, bediende van 
eenen pastoor geworden, 
leerde hij onder zijnen nieu
wen meester genoeg latijn 
om te Napels leermeester 
te worden. Door zijne ta
lenten roem verworven heb
bende y. benoemde JPIÜS I I 
hem tot Bisschop van Cro-
tone, en daarna van Teramo 
PAULUS I I en Sixxos IV 
maakten in zeer moeijelij-
fee aangelegenheden gebruik 
van zijnen dienst. Daar deze 
laatste Paus hem verdacht 
hield, van in eene tegen 
hem gesmede samenzwe
ring te zijn getreden, zoo 
verbande hij hem van het 
geheele grond-gebied van 
üenkerhelijken slaat. CAM> 
PANUS, door ziekte en ver
driet verteerd 3 overleed té 
Siena in 1477= Bij verschil
lende gelegenheden had hij 
in het openbaar zijne wel
sprekendheid aan den dag 
gelegd, onder- anderen op 
den rijksdag te Regensburg. 
Onder zijne beroemde vrien
den onderscheidde men der* 
kardinaal BESSARION. CAMJPA-
Kus vervaardigde eens twin
tig dichtregels tot lof van 
dien kardinaal, welke hij 
op eenen vasten-avond door 
vermomde toonkunstenaars 
liet zingen. Dezelve be
haagden zoo wel aan BES-
SAKÏON, dat hij aan de toön-
kunstenaars, zoo vele du
katen gaf, als er dichtre
gels waren; en daar GAM-
PANI zich hield» «als of hij 

er den vervaardiger niet 
van kende, zoo zeide hem 
BESSARION, terwijl hij hem 
bij de hand nam: Waar zijn 
die vingers•, CAMPANI, die 
vingers, CAMPANI, welke ZOO 
vele logens van mij geschre
ven hebien f en stak hem 
eenen ring van 60 dukaten 
aan den, vinger. Er blijven 
ons nog verscheidene werken 
van hem over, somtijds met 
al te groot® vrijheid, maar 
bijna altijd met beschaafd
heid en geest geschreven. 
Men .kan van zijnen stip 
zeggen, sapitutiïiquitalVM> \ 
'ten minste ïn de plaatsen( 
weJiKe hij zich de Moeite 
heeft gegeven van te bewer
ken- Zijne voornaamste voort
brengselen zijn: l-°•••Bpjt' 
toïaietJSQemata, Iieipzi£> 

"I7Ö7,- in §vö, eene uitgaw 
d001' JOANNES BüKC»^» 
MESNCKBMUS, met hetkf® 
des schrijvers in het 1 »<*j 
gegeven. De opgeruiffld«ei£l 

heerscht in al die brie'®' 

door PICCINTNI in het ft3'1* 
aansch verhaald,— 3-° Eene 

uitgave van Tmrs LiVIIJ^ 
volgeits verschillende *ano' 
schriften verbeterd, 'RoMt 
3 dl .ninfol . ^4.°VMW 
I L , in de verzameling vf 
MüBATORï. — 5.° VP**ZT 
Ha, in fol. Romer liJ** 
die zeldzaam voorfco'lieD' 

CAMPBELL (GEOR6E) > *" 
1696, in het graa fjch^ 
Argyle, in Schotland • « r 
boren, wot'dt onder de »<* 
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roemde godgeleerden der 
Schotsche kerk geteld. Hij 
ontving den doctoralen hoed 
en onderwees de kerkelijke, 
geschiedenis aan de univer
siteit van Sint-Aridrew, aan 
welke hij zijne opvoeding 
had ontvangen. Onder zijne 
werken telt men: 1.° eene 
Verhandeling' over de won
deren. ~ 2.° Verhandeling 
ovei\ de zedelijke deugd' — 
3.° Verdediging van den 
Christslijken godsdienst, 
1736. Daar dit werk aan de 
Schotsche geestelijkheid mis
haagde, die hetzelve niet 
overeenkomstig de leer van 
CALVINUS hevond, zoo Weef 
•CAMPBEMI, van de bevorde-
-ring verstoken, welke'zijne 
talenten hem konden doen 
hopen, en genoot geene an
dere kerkelijke inkomsten 
dan die, welke eene kleine 
pastorij in de bergen van 
Sc^oiffefldfhemopbjagt. Hij •• 
overleed in 1757. 

CAMPBEM, (GEORGE), me
de een Schotsche godgeleer
de, te Aberdeen in 1719 ge
boren, werd aan het ColJe-
gie Maréchal opgevoed en 
in 1750 tot doctor bevorderd. 
Hij werd eerst met een aan
zienlijk beneficie in den om
trek van Aherdecn beschon
ken , en in 1759 tot princi
paal van het Collegia Maré
chal benoemd, alwaar hij 
daarenboven eenen leerstoel 
voor de godgeleerdheid be« 
kleedde, dien bij in het ver-

VI. DEEL. Ï 

volg verliet, zoo wel als het 
bestuur van het Collegie, 
om een stil en gerust leven, 
te leiden, en overleed in 
1798. Hij heeft eene Bij
belvertaling en eenige an
dere geachte werken nage
laten. 

CAMPBELI. (JOANNES), den 
§ Maart 1708, te Edimburg 
geboren, bragt bijna zijn ge-
heeie leven in zijne studeer
kamer door. Hoewel van een 
zwak ligchaamsgestel zijnde 7 
zoo verschafte zjjnematigheid 
hem echter eene voortduren
de gezondheid, zoodat hij 
bij dat alles den ouderdom 
van ruim 67 jaren bereikte, 
daar hij eerst den 28 Decem
ber' 1775 overleed. Men 
heeft hem een aantal werken 
te danken, zoo als onder 
andere: \° Krijgsgeschiede-
nis man Prins EVGEMVS 
en van den Hertog van 
MAiiLBOnoVGn, 1736,2 dl . i 
in fol., met plans en kaarten 
in het Éngelsch. — 2° Le
ven der Admiralen en an
dere Officieren der Engel-
selie zeemagt, welke zich 
beroemd hebben gemaals, t, 
Londen, 1742, 2 dl.n, in 
S.vo Men vindt er veleby-
zamdertieden in»betrekkelijk 
de volkplantingen en den 
handel van Engeland. In 
1765 was hij tot. agent der 
volkplanting van Georgie be
noemd , in 'welke betrekking 
hij zich vele berigten kon 
verschaffen. — 3.° Reizen.-
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en lotgevallen van EDVAHD 
BnowN, in 8.vo — 4.° Ge
denkschriften van den Her
tog van JRIPPERDA , 1740 i 
in 8.vo— 5.° Beknopte Ge
schiedenis van Spaansch-
Amerika, 174!, in 8.vo — 
6.° Verzameling van Beis-
teschrijvingen , 2 dl.n, in 
fol., deze kan tot een ver
volg dienen op die van Jo-
ANNES HAKKIS. — 7.° Bio-
graphia Britannica, 1745 — 
1748, 2 dl.«, in fol. —8.° 
De kunst om het leven en 
de kracht des geestes te 
verlengen, 1749, in 8.vo In
dien dit stuk niet eene ver
taling van den Hygiasticon 
van LESSHJS i s , > is het ten 
minste op dezelfde leest ge
schoeid. Hij heeft medege
werkt aan het nieuw - ge
schiedkundige gedeelte der 
Algemeene geschiedenis, AOOT 
een Engelsch gezelschap, 
dat het zich tot een e taak 
schijnt gesteld te hebben, 
al de geschiedkundige hulp
bronnen te verminken (Zie 
CAMVIÉT.) Nog heeft men van 
CAMPBFXI, eene Verhande
ling over de wonderdaden', 
Parijs, 1767, waarin bij de 
Proeve over de wonderen 
enz. door DAVID HUMB we-
derlegd. — Men moet hem 
niet verwarren met CAMP-
33ELI. , die de verklaringen 
der 200 platen heeft gele-
Terd, waaruit de VUFBUVIVS 
Britannicus bestaat, Lon
den, 1713, 3 dJU, in fol. 

CAMPE (JOACIMMHENDRÏK), 

uit eene zijdelingsche linie 
van het in het Brunswijh 
Wolfenlilttèlsche wonende, 

| oud-adellijke geslacht der 
VAN CAMPE'S gesproten, werd 
in 1746, te Deensen in liet 
Brunsobijksche geboren > ont
ving zijne eerste ontwikke
ling in de school te ÏÏoh-
minden * én beoefende daar
op te Helmstadt -enteHalle 
de Godgeleerdheid. In 1773 

. werd hij veldprediker bij het 
regiment van den Prifl* ran 

Pruissen te Potsdam,maar 
zijn • hart, dat door kt. »-
zigt der menschelijke ellen
de diep bewogen werd.troK 
zijne neiging tot de opvoe
ding , met de hoop van door 
èene betere vorming der'jeug
dige zielen, de hoófdbro» 
der menscfeelijkeellende^-
tëstoppen. In 1777 w^t f 
opvoedingsraad vanden Vo» 
van Anhalt-Bessau,^^ . 
den dood van BASEDOW,^ 
stuurder van het ge*'1" 
Philantropinon (Zie BA"5» 
DOW.) Hij onttrok zicneCI" 
ter weldra aan dezen po^ 
en rigtte te Hattihwg * 
bijzonder opvoedingsgf'' 
op , dat hij , uit hoofd « » 
zijne zwakke gezondhei ^ 
afnemende vlugheid des? 
t e S 5 i n l 7 S 3 5 a a n d e « ^ n 
leeraarTRAPP overga* > »-. 
Witfoto bij Eam^l^ i 
zonderd ging leve»- l . n ' 
werd hij scfoolraaa * * d J 
Hertog, van BrWW**^ 
eigenaar van eenen t° , 0 j s 

I verre aan het groote wees 

I teBrunw&6t ver&c»lden fc' 
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we^sjzynj® Boekhandel, die 
onder de firma van Brum-
pijhsché••- •• $cfyopfóoekMMdel 
jtëkgnd' i,S.j."en zich voorna-: 

me3jjk door de' uitgave zjjj-
ner feigene schriften^ tot pe- : 

ne :. der aanzienlijkste Jn 
Dmtschland verhief. Lateï 
gaf hij denzelven aan den 
boekhandelaar YPWM.».' W '̂ 
Mer&jii, oyer, ,die,ine,|;:?ipe;' 
eenïge dochter gehuwd was, 
eene boekdruk- en lettergie-
terij , beneyens eene speel-
kaartenfabrijk daarmede ver
bonden heei't, on wiens druk
kerij thans eene der beroemd
ste van Duitschland is. In 
-180S» verkreeg hij van de 
Theologische faculteit 'te 
Melmstadi het Diploma-vm. 
•doctor in' de godgeleerdheid. 
-Diepgevoelde kommer over 
•het lijdera van zijn vader
land 5 en daardoor bevorder» 
de verzwakking' ,\hadden zij
nen geest, als verlamd; de 
laatste jaren van sijn. alge
meen nuttig leven bragt hij 
ambteloos, in den beperkten 
Jkring der zijnen, meestal in 
zijnen tuin bij 'Brnnswijk 
door, en overleed den 22 
October 1818- ïnsijnewijs-

.geerige en pedagogische wer
ken komt CAMPE steeds pis 
•een man voor, die menschen-
-liefde en, algemeen welzijn 
beoogt; -edele, vaderlands
lievende 'bedoelingen schik 
•teren in alle uit. "Verbete
ring der zeden ceïi bescha
ving des geestes', eene om-. 

••"wenteling van het geheele 

ppvpedingsstelsel. ende.daai'-
.uit voprtyloeijende he.tere 
^vorming van jeugdige, ziftlen' 
•«Waren het,;doel zijner ver-' 

• lichte ,en werkzame, "pogin-
.•gen. Zijne verdiensten in, 
het vak van opvoeding zijn 
met luide goedkeuring er
kend geworden: hoewel zij
ne voorbarige uitspraken, 
over de elassieké oudheid,, 
zijne partijdige vooringeno
menheid voor het Pfyilantro-
pismns', en de daarmede, sa
menhangende onnatuurlijke 
rigting te berispen zijn. Zij
ne opvoedingsschriften wor
den het meest algemeen ge
lezen en het meest op prijs 
gesteld. Sijn stijl is zuiver 
en vloeijend, vrij van de 
schoölsche kunstgrepen, le
vendig en aacht in de-.ver
trouwelijke en aandoenlijke 
schrijfwijze is hij een voor
beeld. Voornamelijk bezat 
hij de zeldzame gaaf. zich 

Inaar het bevattingsvermogen 
der jeugd, welke hij wil 

, onderwijzen, te rigten. Of
schoon zijne pogingen tot de 
zuivering en verrijking der 
Hoogdui'tsche taal dikwerf 
de gedaante van het zonder
linge hebben aangenomen, 
zoo heeft hij toch oo'k hierin 
eene blijvende verdienste 
verworven. Sjne schriften 
voor de jeugd, heeft hij on
der dezen titel uitgegeven • 
Biimmtliche Kinder-nnd Jw-
gendschiften, Brnnswijk, 
1808 — Ï809, in 12.m° 30 
deeltjes, met platen. On-
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der dezelve is EOEINSON der 
Jilngere, van Cadis tot Pe
tersburg, in alle Europesche 
talen , tot zelfs in het nieuw 
Grieksch vertolkt geworden. 
Bijna even zoo verspreid en 
veelvoudig vertaald is zijn 
THEQPHRQN , oder der erfah-
rene Batligeber für die wner-
fahrene Jiigènd, Eene uit
stekende verdienste voor de 
Hoogduitsche taal verwierf 
CAMPE doorzgn Wörterbuch 
der deutschen Sprache 
Brunswijk, 1807 — ÏS11 
5 BI.*1 in êS° en het daar
mede noodzakelijk verbonde
ne Verdeutscliungswörter-
buck, 1 dl. in-4.°., 1801 en 
1813, hetwelk hij door TIIE-
ODORÜS BERND liet uitwer
ken. CAMPE bevond zich in 
17S9 te Parijs en werd toen
maals een vurige lofrede-
naar der Fransen® omwente» 
HngV Zijne uit Parijs ge
schrevene brieven kwamen 
het eerst in.het Brunswijk' 
seke Dagblad in het Jicht, en 
verwekten vele opmerkzaam
heid. Dezelve verschenen in 
1790 gezamenlijk , in het 
licht. CAMPE werd om deze 
Brieven dikwerf ernst!!» en 
met bespotting aangerand, 
en in de daad, dezelve zijn 
zeer vrijmoedig en stout, 
met welsprekendheid en vuur 
geschreven ,, maar bevatten 
ook werkelijk overdrevenhe-
den, die zich bij eerten an
derszins zoo talmen den
ker , als CAMPE, enkel bij 
<3e toenmalige bijna algemee-
ne geestdrift voor, de om

wenteling doen verklaren. 

CAMPEGGÉ (LAURENTHJS), j 
een Boloneés , door LEO A. 
tot Katdinaal verheven, was, 
alvorens den geestelijken 
staat te omhelzen, gehaffd 
geweest. CÏJÉMENS VII. zond 
hem in hoedanigheid van 
legaat in 1524 naar Dtiitd-
land, om op eenen niemveit 
rijksdag te Neurenberg k-, 
roepen, tegenwoordig 'e 

zijn ; maat hij kon pan deze 
vergadering niets verkrijgen. 
Vier jaren daarna zoïi&iMft 
hèm naar Londen, om g«* 
zamenlijk met Wóin» w" 
spraak te doen, over deed* 
scheiding van HENDRIK VUi' 
met CATHARWAvan^»' 
Aan beide zeide hij dafê? 
n e , wat zij van eenen »'|/' 
zen en vreédzamen Hsa\l 
wachten hadden. M^ 
den koning het nadeel voor» 
dat hij aan zijnen g° e^ 
naam toebragt, de.op»»' 
denheid der Engelse^) ^ • 
wanhoop éener deugdzame ̂  
regtvaardige vorstin- », 
hij niets van de hardne'*» 
heid van HENDRIK J»* % 
nen verkrijgen , z°°'\ gi„ 
hl);., zegt naen i\k°a"%. 
overhalen, om z i * v*"hei, 
nen echtgenoot te doe" ^^ 
den , wiens har' noC_ ^t 
trouwen zij beZa'! n %#.'• 
regten aan de 'rns* van 
ropa op te offeren» „ en 
werelddeel door _ °? °E,rd; 
scheuring bedreigd ^ 
maar dit voorstel kon ^ 
worden uitgestrekt » fla 
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leen tot eene eenvoudige « 
scheiding, en niet tot de 
ontbinding van een huwe
lijk, dat als wettig erkend 
was, en door geen gezag 
kon verbroken worden. Het 
is eene bij de Catholijken 
erkende zaak , dat geene re
den hoegenaamd, zelfs geen 
overspel (dat daarenboven 
het voorwendsel niet was 
van hetwelke HENDRIK zich 
bediende), den huwelijks
band kan verbreken: men 
Weet daarenboven dat het 
tegenovergesteld gevoelen, 
door de kerkvergadering van 
Trente verworpen i s , en hoe 
vele ongeregeldheden het
zelve bij de Protestanten 
heeft te weeg gebragt, on
der welke sekte hetzelve 
eene ware veel wij verij heeft 
ingevoerd. Daar CAMPEGGE 
niets had kunnen uitwerken, 
zoo kwam hij të Rome te
rug, alwaar hij in 1539 
overleed. Mm vindt ver
scheidene zijner Brieven, 
zeer belangrijk voor de ge
schiedenis van zijnen tijd, 
in de verzameling ten titel 
voerende Epistolarum mis-
cettanearum libri X, Bazel, 
1530, in fol. JSiGONius heeft 
het leven van dezen Kardi
naal uitgegeven. 

CAMPEGGE (THOMAS), neef 
van den voorgaande, verge
zelde zijnen oom op ver
schillende gezantschappen, 
deelde met hem het bestuur 
van Parma en Piacenza, 

• K 

en volgde hem op in het 
Bisdom van Feltri. PAULUS 
III. zond hem vervolgens in 
1530, in hoedanigheid van 
Nuntius naar Worms, om 
bij de Conferentie tegen
woordig te zijn, die er tus-
schen ECKIUS en PHILIPPUS 
MEIARCHTON moest plaats., 
hebben, en dié bijna even 
zoo spoedig afgebroken als 
begonnen werd. Hij was in 
1545, bij de opening der 
Kerkvergadering van Trente 
tegenwoordig, en hij was 
het, die in de tweede zit
ting, de vaders van het 
Concilie bewoog, dat men 
gezamenlijk en over de leer
stellingen en over de her
vorming zoude handelen. Hij 
overleed te Rome, den 11 
Januarij 1564, in den ou
derdom van 64 jaren. Deze 
Kerkvoogd heeft ons ver
scheidene verhandelingen na
gelaten, belangrijk door de 
kracht en de duidelijkheid 
der redeneringen, en in wel-* 
ke hij zich van de door de 
meeste Ultramontaansche 
godgeleerden, aangenomene 
stellingen verwijdert; onder 
deze Verhandelingen, zullen 
wij als het zeldzaamste en 
aanmerkelijkste aanhalen, 
dat, hetwelk ten titel voert: 
De aucloritate sanctorwm 

conciliorum, 
Venetië, 1561. 

De schrijver neemt in dit 
stuk aan dat de Paus in eene 
algemeene Kerkvergadering-
kan afgezet worden, maar 
alleen m geval dat hij m 

3 - .• -' : 
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ketterij zou vervallen asjn , 
hetWèfk.'hij' ak mogelijk be-
sehóuwti lö .élk ander ge
val lïeteft het Concilie geep 
regt hoegenaamd - op den'Op--, 
pérprïèstër'; het 'kan alleen 
weigeren heul te •gehoor^a-
itfeii, ih'datgene', wat hij niét 
dé belangen der Kerk -strij-
digs mögt bevelen. Hij kent 
a*ab den Faas het gewone 
regfc tóe, Om de Kerkverga
deringen te betóepeb; maar 
Bij desisèïfs weigering erkent 
Bij, dat diti'egt'aan de Kar
dinalen Vervalt, daarna aan 
de vorsten', en zelfs leert 

,, hij s dat de Bisschoppen 'sich 
bit eigen /beweging zonden 
kunnen verzamelen. Den 
ï*aus, als het hoofd der kerk
vergadering beschouwende, 
wil bij i dat de besluiten in 
zijnen "naam worden -uitge
vaardigd ; maar hij -erkent 

s'ijneonfeilbaarheid, zoomin 
aïs die van het Concilie, 
dan alleen in de uitspraken, 
die het geloof betreffen. 
Deselfde grondbeginselen 
heersenen ook in zijnê  ove
rige vérhandelingen: hij b-
wijst de 'Verpligting van hef 
Verblijf dèr^ herders "in hun-
nè diocesen; sonder zulks 
écMer als eén goddelijk régt 
te beschouwen; hij verheft 
sïcli tsgën eene meerder
heid van benenden en de , 
geestelijke ambtk<wjw»g («* 
menie) en tracht «évetis ae 
voorbehoudingen en anna
ten, f ) ie regtvaardigen, 
waarvan hij de oorsprong 
eerst zoekt in de Kerkver
gadering van Viexne * 
Frankr-0, Ïn 13Hi J 
kent den Paus het regt ?°> 
om een"beletsel te stem 
tegen de huwelijken , a l i u ' 

(*) Be inkomsten van een jaar, 'of eéhe belasting op de *»* ^(tt 
van het eerste jaar eener openstaande "kerkelijke bediening.' wjc 
de twaalfde eeuw zijn er Bisschoppen en Abten geweest > "*£.&, ja» 
woonte of door een bijzonder voorregt, de annaten der Benew>. ^ 
'hun diocees of van hunne Abdij ontvingen. BTJSPMANVS) ffvrnti 
de heilige QBNOVEVA , daarna Bisschop van BóórniK > flv ${• 
aich in eenen "brief aan den 'Aartsbisschop van Rlieims, dat «hiW 
schop van Soissons, zich de annaten van een beneficie had lioo^'^ 
den, zonder welke de titularis van hetzelve niet kon leven- ^v ;!l 
gaf f&fnvs .Bisschop vanBeauvais, aan de reguliere ka>ton 'g. 
der kerk.vanm. Quentin, de annaten aller prebenden 2»««5„Jeü 
iiVb. hetwelk door den Aartsbisschop van JJyon, Legaat *f'Lajs. 
Ueihgen stoel werd goedgekeurd, en 'door het kapittel van•./»?* »«J 
aangenomen. In dezelfde eeuw gaven de Bisschop en het w> j e f 

•""*' "'" " ' " • • " -« reguliere tofS," 
:ttsr prebenden uier «""J-^ i 
later ook ie annateit «»' 3> 'Martin des CW * 

kerk A' .;. 

Aer.hiev^Wrmme-KerT, te P%t%s,~a'an"de reguliere fc«»fSrk 
idenM.'FxsTOB de annaten «Har prebenden uier «,'„,{ S> 
'40̂  »Ö» Parijs . * " ' ' " 
8. öernïain 1' A 

jf», 1135'stichtte'&ÜSRIN ,: Bisschop, van Amïens, eene kern «*'-ff. 

Abdij van> 
Be 'Bisschop van J? 
Jiïarcel, 8. öernïain Auxèrrois' 

hun 
en van S. 

guliire kanoniekeii van ie orde vaii den E. AvGÜstTtfüS >»"--iatir 
'ke'hij de annaten aller prebenden zijner hoofdkerk 9"fi..PeJèi"*]V 

rmschop van Kantelberg genoot eertij"és, bij eene Pauselyke j.°(gSl 
ttthg, de 'intikten 'van al £e kerkelijke bedieningen vav ?VnJ* -gaf 
zoo ëh swMs' MATTSSHÜS PAR?$ , in zijne Gp«chieden« i<u» ,„$ 
land, op het jaer.W verJmtlt. CiEiims V. Het *%c"" 
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thoïijken met ketters, welke 
hij echter als onverbreek
baar beschouwt. Eindelijk 
bewijst hij , in zijne Ver
handeling over den, onge
huwden staat der Geeste
lijken , dat men de wet niet 
móet vernietigen, welke die
gene tot den ongehuwden1 

staat verpligt, welke de hei
lige wijdingen ontvangen 
hebben. 

CAMPEN (JACÓB VAN") , Heer 
yah Rambroek te Haarlem 
geboren en den 4 Maart 1658 
op zijn huis Rambroek over
leden > en te Amersfoort be
graven, was niet alleen een 
beroemd, schilder maar qok 
een der vermaardste bouwL 

heeren zijner eeuw. Hij 
muntte vooral uit in het 

K 

schilderen van levensgroote. 
beelden, waarin bij de ma
nier van BROITKBORST en 
BIJLERT volgde. Ook was hij 
in de teekenkunde zeer er
varen maar in de bouwkunde 
overtrof hij al zijne tijdgenoo-
ten, waarvan de bewijzen nog 
bestaan, in de prachtige pa
leizen, in Holland en el
ders door hem gesticht; als 
te 's Gravenhage, het hui» 
van Prins MAURITS; het 
huis van den Heer VAN ZÜÏ-
lacHEM, het speelhuis te 
Voorburg; het huis van den 
Heer DEDEL, te Lisse;,&e 
oude Amslerdamsc/ie schouw
burg, welke echter in 1772 
isj afgebrand, verscheidene 
graftomben van Nederland-
sche zeehelden, zoo als die van 
TROMP , van VAN GALEN enz. 
4 -

MATTSEVS VAN WlSSTMZJNSTEB , gedurende twee, of volgens 
WAhSIfi&HAM gedurende drie jaren, de annaten der Openstaande 
ikerkelyke bedieningen in Engeland betalen. Vóór C&EMENS V> 
hadden de Opperpriesters nog geene annaten gevorderd; en ook die 
Paus vorderde dezelve niet voor altijd, noch in de geheele kerh; maar 
slechts voor weinige jaren en enkel in En^eiand. JSr was echter 
reeds lang te voren te Rome eene gewoonte ingevoerd, die de Bis
schoppen en Abten verpligtte, om, wanneer zij hunne magtbrieven 
ontvingen, eene zékere som aan den Paus en de kardinalen te bela
len. Fans BomiFACiVS I X , behield zich de annaten of liever de 
helft der annaten, van al <?c Benefieten voor, die gedurende drie jaren 
in de geheele uitgestrektheid der Calholijke Kerh zouden komen open te 
staan: zijne opvolgers stelden dit regt vóór altijd vast. Op de Kerkver
gadering vanConsta,ns j 1414 teerder hevighjk over de annaten getwist, 
maar de zaak bleef onbeslist, wijl de afgevaardigden der ïïransche 
natie, ten gevolge van het edikt van Tconmg ÉAüEi VI, van 1385, 
er zich sterk tegenverzetten. Eet Concilie van Bazel, in M3I Jfe' 
Jtouden, verbood bij besluit van de 12° zitting, de annaten; xnaar netr 
xehe beval tevens, dat men aan den Paus eene redelijke hulp zoude 
verleenen, om in de kerkelijke aangelegenheden en in het onderhoud 
der kardinalen ie kunnen voorzien; dat te dien einde de prelaten as 
helft van de gewone belasting zouden betalen, en dat zulks met zou* 
de geschieden bij de verleening der bullen, maar na het eerste jaar 
de inkom,ten van het beneficie genoten te hebben. In deszelfs 21s« 
zitting schijnt hetzelfde Concilie de annaten geheel en al aftescMp 
ten ; maar hetzelve kcurf goed, dat men ««» «e# J n W * W ttm 
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doch hef gêne, waardoor hij 
zich ds grootste eer en den 
njeesten roem verworven 
heeft, en dat alle andere 
volgens zijn plaid, vervaar
digde gebouwen overtreft, is 
ontegensprekelijk het Am-
sferdamsche Stadhuis (thans 
koninklijk paleis), hetwelk 
Biet regt het achtste wonder 
der wereld wordt genoemd. 
Volgens het verhaal van 
HOOBRAKEN, werd hem op 
zijne reize naar Italië, wer-
Waarts hij zich begaf om zich 
in de schilderkunst te oe
fenen, door een Heidinne 
voorzegd 5 dat hij wel als 
schilder heen ging maar als 
'bouwmeester zou terugkeren; 
dat het oude Amsterdamse/ie 

Stadhuis verbranden zou en 
dat hij op denzelfden grond 
een memo zois ' bouwen; 
waardoor zijn naam te al
len tyde zou beroemd blij
ven. Wat hier ook van we-, 
zen moge, zeker is het, dat 
het gesegde gebenrd is. Op 
's 'mans. grafzerk te Amers
foort leest men de volgende 
regels: 

d' Aar tsbouheei' uit den stam • 
VAN CAMPEN , rust hier onder, I 
Die ' fe Raathuis f Amsterdam 
Gestichtheefi, 't achtste wonoer. 

en onder zijn afbeeldsel in 
plaat uitgegeven, leest men: 

JACOBUS aCAMPEN>DoJ«- | 
NÜS IN BANDÏ!NBROEK*C. [ 

•vet iello7iZfe7^2erremC' omJe lasten > "*»*«* kerkelijke latmr moonaen te kunnen dragen. De vergadering van Bourires, >»^S8 

„, „,„ „ „ iccme sieeilTS aan den Pau* es>ne fipvno-eüeiasin'è' 
Ie tillZTtf* lette««è». geduZde^ i'uveX^hoofU^ 
f, t38eMe Mwft™ van het hof van mme. Het is bekend, * 
tehbZ f V r | r / n k r « k / i e ï y/tal™ dlZnJnVeedsafg^f'j 
iTelvê ft'ri!'""?fe *»'«<«* boven gezien hebbenW^ 
VolJ^J-if m *»*'»"9*» en vernieuwde dat verbod in 1418. f* 
diet^LTrttenyWSrdminl/m' t°°r honing KdBEI, VII. bevestW 
t\lTZ«lÏÏr t* TT, tHTni>wel]ee '*& deteive handden «» *S 
M Z v 2 T to3™rt* PrSSm^S-en wilden, gerg¥ 
gdykeedikknlit Jh> !f//JC yXl; ««««%& *» M63 enJmW 

strekkende tot tolkomeZ „f»„r AW*Ï V*-" > ee» verzoekschrift^" 
cjscmiiietV%Td^^ 
mer arpersmsén (rnn nh, i,ïo"-,r,Mi aan aen pan 
II. zond in-W ziZ J l $ ^JP j'oemde) voorstel..,. - . 
Trente, imMu^^T&Hty* ?aar de ^rkvergaden«gm 
•gaf koning KABElfF^ ? $ ï Masti"$,™ ** hemerket. # « 

ten, welke vroeger voor de regenngs"',« 
des nonings en der seestelijkleidhet^ 
me, welke thans, volsens de bepaling™ 

v . / . , " " Jt iui|s,i aio Simonie 
J l ^ f / P ' S * ?™. ^-aimaten, welke vroeg^ol^del-igerin^^ 

onder den titel van ouders teuninS.0' Vertaler. 

"(en,zonder de toestemming «c 
teerden, en geenszins over di 

tZdZr^Ui«««» »"«' 
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'A.RCHITECTUS IEJCOMPARA-
'BILIS . 

Bus washetanschijn des weer-
ghadeloozen Bouwers. 

Van hèt achtste wonders tuk het 
Raadhuis t' Amsterdam; 

Zijn geest wjijdluftig straalt in 
d' ooghen'der anschouwers, 

Uit all'de werken, die zijnkonst 
°: , in handen nam; 

En schoonze in duurzaamheid 
voorbij alle and'rè streven, 

Zijn onverwelkb're Lof zal 
z'efter overleeven. 

CAMPEN. —i Zie KAMPEN. 

CAMPER (PETRUS) , een be
roemd genees- en natuurkun
dige , werd den 11 Mei 1722 
te Lei} den geboren. Zij n va
der FiaORENTius CAMPER, die 
in 1713 uit Batavia was te
ruggekomen alwaar hij pre
dikant was geweest, stond 
in vriendschapsbetrekkingi 

met den beroemden BOERHA-
VE en verscheidene andere 
geleerden, die den ouden 
CAMPER met hunnen raad 
ondersteunden in de opvoe
ding, die aan deszelfs zoon 
in het vaderlijke huis gege
ven werd. De beroemde L A 
BORDES leerde hem de gron
den der meetkunst; M Ü S -
SCHENBBOEK en 's GRAVESANDE 
onderwezen hem in de ver
hevene takken der natuur
kunde, en onder GAUBIUS, 
•VAN" BOOHEN, den oudsten 
AJUBINUS, en dsn in de ver
loskunde zoo ervaren T R I » 
OEN, oefende hij zich in de 
onderscheidene' takken der 
geneeskunde, die hij tot 

zijne hoofdstudie maakte. 
Na den dood zijner ouders 
hegaf CAMPER,: die steeds 
een e bijzondere neiging voor 
het reizen had gevoeld, zich 
naar Engeland, alwaar hij 
met de meeste geleerden in 
kennis geraakte. Op het 
vaste land teruggekeerd ging 

. hij te Parijs, BUPPON , MON-
TESQUIEIT,, D ' AlEMBERT , e ö 
al diegene bezoeken, welke 
zich door hunne kunde be
roemd hadden gemaakt. Van 
daar reisde hij door* Vlaan
deren, DuitseAlandenPruis-
sen, alwaar FREDERIK de 
groote , en Prins HENDRIK , 
hem op eene Vorstelijke wij
ze onthaalden; en daar , zoo 
als elders trachtte hij zich 
met diegene te onderhouden 
die den roem van geleerden 
droegen. In het vaderland 
teruggekeerd, bekleedde hij 
er achtereenvolgend aan ver
schillende Unversiteiten 
leerstoelen der wijsbegeerte, 
geneeskunde enz. en on
derhield steeds betrekkingen 
met de geleerden, die hij 
op zijne verschillende reizen 
had leeren kennen. CAMPER 
dong dikwerf naar prijzen 
door geleerde genootschappen 
uitgeloofd , na door de maat
schappij van wetenschappen 
bekroond te zijn geweest, 
verkreeg hij van dezelve 
in 1776 het accessit, en in 
1772 kenden hem de genoot
schappen van Dij on, Tou-
'ïorise, Lij on, Haarlem, 
JMimburg enz. verschillende 

5 
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prijzen toe. Lid der acade
miën van Berlyn, van Pe
tersburg, vatt de koninklij
ke maatschappijen van Qöt-
iingen en Londen zijnde, 
tverd hij in 1785 door de 
JLkademie van Parijs ver
kozen, cm eene der acht 
plaatsen te bekleeden, welke 
zij aan vreemdelingen ver
leend , en na BOEKIIAVE is 
hij de eenige Hollander, 
aan wien deze eer is te beurt 
gevallen. De letterkundige 
bezigheden heletten CAMPER 
niet, om zich met de staat
kunde bezig te houden: in 
1787 werd hij lid ,van den 
Kaad van Staten, en afge
vaardigde bij de vergadering 
der Staten van de provincie 
Vriesland. Hij overleed den 
7 April 1789,' te 's Graven-
Jsage, en werd te Leijden, 
'in de st- Pieterskerk be
graven. CAMPER heeft in de 
ontleedkunde verscheidene 
gewigtige ontdekkingen ge
daan. Veel had hij zich met 
de vergelijkende beenbe-
«chrijving bezig gehouden 
en hetgene wat hij slechts 
had opgemerkt is ïater door 
de groote wei-ken van CUVIER 
'buiten twijfen gesteld, die, 
in eene redevoering aan den 
Keizer, óver de vorderingen 
der natuurkundige weten-
Schappen , sedert het jaar 
1789 eervolle melding van 
CAMPER heeft gemaakt. On
der de verhandelingen door 
dien kundigen arts nagela
ten , willen w|j aanhalen: 
l .o Demonslrationum ana-

totincO'pathológicarwm, Ulri 
duo, Amsterdam, 1760 — 
1762, 2.dln in fol. — 2.° 
Dissertalio de fractura pa~ 
telltö et olecrani» 's Graven-
hage, 1789, een werk na 
zijnen dood, door zijnen zoon 
in het licht gegeven. — 3," 
Deadmirabili analogia inter 
sterpes et anitnalia, eene 
inwijdings-rèdë, toen hij in 
1763, te Groningen tot stads-
phijsicns werd benoemd. ~ i 
4.° Onileedkündigêbêschij' \ 
ving van eenen mannelijk® \ 
olifant, in 1801 door zij
nen zoon A. G. CAMPER, in 
fol. in het licht gegeven, enz. 

CAMPËNHOUT {Psasstm 
-VAN), te Vilvorde, in de 
provincie Zuid*Braband, m 
1621 geboren, onderwee» 
met roem de wijsbegeerte» 
en werd meester in de god
geleerdheid te hetW^ i n 

het vervolg werd hij totJW' 
nonik en Deken van den »• 
PETRUS te Rijssell^Z 
„.».. J ..-«Heli! 

die 
Hij was een zeer verlij 
man, vol •godsvrucht,#

en' 
buitengemeen voorzigüg^118' 
Hij overleed te Bijbel W 
10 JuIij-1698, 

CAMPHÜIS ( JoANNT^g 

165i, 18; Julij 1634, te Bof** 
geboren, vertrok in," (fe 
aan boord van het sc'»P ,. 
'Draak, naar Bataf^l 
Waar hij binnen 3° | ^ 
van rang tot rang, m ... 
aanzienlijken post ***£#. 
üernenr*genemal van M ^ 
lands-lndiën opklom. " 
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24 September 1 6 9 1 , droeg 
hij zijn gezag met groote 
pïeg'tigheid aan WIÈLEM VAN 
GbSHdpRN over , en ging in 
stilte net schoohe lusthuis 
bewonen ; dat hï) bij de r i 
vier $ aan den weg van Ba
tavia naar Jacatra had doen 
bouwen. Het is iri dit lust
oord, waarin bij op den ver
jaardag zijner geboorte, van 
bet jaar 1695, overleed, dat 
hij de rijke verzameling van 
planten had , bijeengebragt, 
door RUMPHIUS, onder oen 
titel van Herbarium Amboi-
tlense beschreven. Men heeft 
ïteni eehe uitmuntende Ge
schiedenis der stichting vaê 
Batavia te danken. Aan de
genen , welke bij de plegti-
ge begraving van CAMPHUÏS , 
het lijk gedragen hadden, 
werd een gouden gedenkpen
ning ter waarde van 66 gul
dens geschonken. Eene af
beelding van desen schoo-
neh penning vindt men in 
<5. VAN LOON'S , Beschrijving 
der JSFederZahdscke Misïo-
riepënhingen enz . , 4£ • dl. 
bladz. 155, Op eene der 
beide zijden van den zei ven 
leest men tle volgende dicht
regels': ' 

Myn aertsche Camphuya was 
vèrgaen, 

Myn tabernakel con- • nau 
staen; 

Dogh ik sa^h op een vast get)OU, 
Dat eemrigh syn en duuren 

souw ; • • • • ' ' 
Een plaets door JÉSUS toege-

seyt 
Bn.ïn syns Vaders tays Ie-
• reyt:., ^ -

Wel zaligh is die mensch syu 
lodt,"., 

Die heeft èeh iibnieringTV t»y 
Godt. ' 

GAMPI (BERNARBINUS) , een 
schilder in 1522 te Cremo-
na geboren, bekend door 
zijne geachte schilderijen, 
en door een Italiaan sch Werk 
óver dè schilderkunde, te 
Cremóna, in 1580, in 4.w 
onder dézen titel gedrukt: 
Parere Söprè la pittttra» 
Dè schilders en liefhebbers 
vinden er veel leerzaams in. 
Het koninklijk museum van. 
Frankrijk bezit een stuk 
van dien schilder de heilige 
Maagd voorstellende, die 
den dood van haren zoon, 
aan hare voeten uitgestrekt, 
beweent. 

CAMPÏ of CAMPO (PETRUS 
MARIA) , een Priester van 
Piaeenza in de 17e eeuw-j 
wordt door de Italianen voor 
een'" der goede geschied
schrijvers van dien staat 
gebonden, Zijne kerkelijke 
geschiedenis van Piaeenza, 
in het Italiaansch geschre
vens, werd te Piaeenza in 
1661 1662, in 3 dl n in 
fol. gedrukt. Dezelve wordt 
vóór èseer naauwïkeurig ge
houden. Nog heeft men van 
hem ia het Latijn; Leven 
van Paus GnjEGonlus X , 
Ï 6 5 5 , in 4.° 

CAMPI (ANTONIO)* — Z i e 
CAMPO. 

CAMPIAN ( EBMOND ) , te 

l! 



156 C A M. 

honden, in 1540 geboren, 
studeerde te Oxford, al
waar hij buitengevvone vor
deringen in de schoone let
teren maakte, en volgens 
&e kerkgewoonte van den 
Anglikaanschen godsdienst,, 
het Diakonaat ontving. Hij 
omhelsde vervolgens den 
Catholijken Godsdienst, en 

f ing te Rome in 1573 on-
er de maatschappij van 

JESÜS. Weldra onderscheid
de hij zich bij dezelve door 
zijne godsvrucht en zijne 
kunde. 'Na verschillende 
reizen, zondGfaEGORiusXIJI. 
hein naar Engeland, alwaar 
hij den 28 November 158l, 
onder de regering van ELI-
ZABETH, voor het Catholijke 
geloof zijn leven verloor. 
De Jesuit PAULUS BOMBINO 
heeft de geschiedenis van 
het leven en den marteldood 
van zijnen orde-broeder in 
het licht gegeven. Men heeft 
van CAMPIAN eene Algemee-
ne hronijk, eene Geschiede
nis van Ierland, Dublin, 
1633, infol. ; eene Verban* • 
deling, tegen de Protestan
ten van Engeland,' eene 
Geschiedenis der echtschei
ding van HENDRIK VIJL, 
in de kerkelijke geschiede
nis van jEngeland, door 
HARPSFEIÜ , Douay, 1622, 
in fol.; en andere werken, 
die hem minder hebben be
kend gemaakt dan zijn mar
teldood, hoewel dezelve be. 
wijzen, dat hij in de schoo. 
ne letteren en in de godge- i 
Ieerdheid ervaren was. .•— I 

Zie PABSONS. 

CAMPIGLIA (AÜEXANDER), 

een Italiaansch geschied
schrijver, werd in 1560 in 
Toskanen geboren; hij is 
de schrijver eener Geschie
denis der onlusten van 
Frankrijk, gedurende het 
leven van HENDRIK den 
Groote, welke niets anders 
is dan de geschiedenis van 
dien Vorst,, van zijne ge
boorte tot aan zijne hekee-
r ing, en zich van 1553 tot 
1594 uitstrekt, Venetië, 
1614 en 1617, 'in 4.°; Awgs-
hurg 1616, in 4.° Peze 

geschiedenis is niet smaak, 
eenvoudigheid en onpartij
digheid geschreven,, dezelve 
werd aan LODEWWK XIll-
opgedragen. CAMPUGU O-
verleed in het jaar 1642-

CAMPION (HYACINTHUS)J t e , 
Bude in 1725 geboren, ging 

• reeds vroeg onder de orde 
van den heiligen FBAKCiS' 
CÜS, onderwees met veel 
roem de wijsbegeerte en 

godgeleerdheid in zijne or
de , en verdien de ,tot pW' 
vinciaal derzelve benoem» 
te worden. Terwijl H ie', 
zen post waarnam, overleed 
hij plotseling te M$s™ ltl 

ISclavonië, den 7 Augustus 
1767. Men heeft van hem.: 

1.° Animadversiones ƒ%'**" 
co-hislorico-morales «e ^P* 
tismo non natis, 'aAortifflt f 
et projectis conferendo, 
Bude, 1761, in 8.v°, fn 

Werk, waarin de geleerden 
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nuttige aanmerkingen kun
nen aantreffen, maar waarin 
de personen Van een bevreesd 
en schroomvallig karakter 
niets -zullen vinden, waar
door zij zich gerust kunhen 
stellen (Zië CANGJAMILA en 
DINOUART). — 2.° Vindicies 
pró siïo_ órdine adversus 
qxiosdatn, scriptores novis-
sime opelïau posthumam 
GtüiLZEzm FJREDEBICI DA-
MIANI f sacerdotis Pitrini, 
Bude, 1766, in 8.vo — 3.° 
Vindici<s denuo vindicatts 
adversus apologiarn JOSE-
Jpm AmONH TRANSYZ.VA-
xNl., enz- Bude, in hetzelf
de jaar, en in .denzelfden 
geest als - het voorgaande. 
'Het is te betreuren, dat 
pater CAMPION, die daaren
boven een man was van bui" 
tengewon&: verdiensten en 
kunde, bijna al zijnen tijd 
besteed heeft, om met zoo 
veel vuur, een vrij nutte» 
loos onderwerp te behande
len. Even alsof, vooronder
stellende, dat het gevoelen'j 
hetwelk hij bestrijdt waar 
i s , de orde van den heiligen 
FRANCISCUS ophield datgene 
te zijn, wat zij werkelijk 
i s , namelijk eene heilige 
en waarlijk eerbiedwaardige 
orde. Hij had zich behoo-
ren te herinneren, dat de 
Apostelen van J. C. niet 
vernederd zijn geweest door 
den verraderlijken en mis-
dadigen afval van een hun* 
ner leden; hij zou zich daar
door Vele zorgea gespaard, 
en den letteren meer dienst 

bewezen hebben» , 

CAMPISTRON (JOANNES €?AI> 
BERT DE), te Toulóuse in 
1656 geboren, bragt eènen 
gelukkigen aanleg mede ter 
Wereld, die eeöe goede op
voeding vruchten deed voort
brengen. Ten : gevolge van 
een tweegevecht, waarin hij 
zwaar gekwetst werd, in 
den ouderdom van 17 jaren 
verpligt, zijne geboortestad 
tererlaten, voerde zijn lust 
voor de dichtkunde en de 
schoone letteren hem naar 
Parijs. RACINE werd zijn 
gids in de toon ee] kundige 
loopbaan. De hertog van 
Vendame, liet hem tot rid
der van den H. JACOBUS in 
Spanje, Commandeur Tan 
Chimène, en markgraaf Van 
Penango., in Italië benoe
men. De dichter volgde den 
hertog in verschillende lan
den , en begaf zich eenigen 
tijd daarna weder naar zijne 
geboorteplaats» Hij huwde 
aldaar met Mejufvrouw DE 
MANIBAN, zuster van den 
bisschop van Mirepoiss, la
ter aartsbisschop van JBor-
deaux, en overleed in de* 
zelve in 1723 aan eene ver-
zwering aan de long. Se
dert 1701 was hij lid der 
Fransche akademie. In 1730 
heeft men zijne tooneelkun
dige werken, in 2 dhn in 
12.mo i n het licht gegeven, 
AVelke sedert dien tijd ne-
genmalen herdrukt zijn. De 
meest bekende tooneelstufc-
ken van dezen schrijver zijn; 
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"ViRföiNu, AUMENIUS, AN-
jjRONiCfJS, AX<CIBIABES , wel
ke gezocht werden. Eici-
a$, - C&MfiBTWW' yp.or de o-r 
pera voorgesteld, hebbende, 
maakte hjj verscheidene voor-' 
stellingen in .lievMqhfor als 
PHOCÏON , PjfïBAaKSS •, . ACW-
m 9 A.DBI4.AN' en.-TlBIDATBS , 
Welke .ïaatfte -buitengemeen 
toegejuicht jyerd-, -De.beter 
pndemgte jacloersche (jalouM 

• dewfcusé) -welk© hij in twee 
blijspelen Voorstelde, werd 
niet minder gunstig ontvan
gen. Wij meenera CABÏPXST 
TROJS «iet beter te kunnen 
doen kennen, dan door dat
gene aantehalen , wat JtiA 
HARPB van hem gezegd heeft. 
> Men heeft, zegt die ge? 
leerde kunstregter" de;wijs'? 
heid zijner plannen gepre
zen j dezelve zijn zonder te
genspraak redejjjk, maar 
men heeft over het hoofd 
gezien* dat•" dezelve 'even' 
mo zwak gijn ontworpen 
als uitgevoerd.' CAMPISTBON 
fcezat de minste kracht niet; 
men vindt bij hem geen en
kel onderscheiden karakter, 
geene enkele' treffende ge
moedsgesteldheid, geen en
kel doordacht tooneel, geen 
enkel nadrukkelij k vers. Hij 
tracht steeds BAOINE: nate-
volgen; maar hij. doet zulks' 
als. een leerling, die de schil
derij des meesters voor zich 
heeft, en die met 'eene 
schroomvallige en besluite-" 
looze hand* - ïevenlooze ge
daanten schetst. Dè dicht
kunst van dien schrijver is 

nog een graai onder die van 
PKABON-;-, dezejiyé:;is- niet be-
ïagchelij k s maar in het al
gemeen _ is zulks, een. plat, 
vrij slordig, .berijmd proza." 
Het ontbrak CAMPISTKON ec!i« 
tèr niet< aan .Vernuft, ia 
1692 in :döp. slag van Steen-
kerke , naast dep hertog van 
Venêême,, zijnen beschermer 
Staande, zoo vraagde hem 
deze: -̂  Wat doet 'gij hier 
CAMPISTRON ?"., ---: Waarop 
hij. antwoordde:,.» Momeig-
peur, wilt gij dat wij £«>•" 

CAHPISTRON (LODEWI JK DE) > 
broeder van den voorgaande, 
beoefende, zoo als hij de 
JFransche dichtkunde. JReed? 
in zijn vijftiende jaar onder 
de maatschappij der Jesuifen 
gegaan zijnde» vormde hij 
bij dat gezelschap *#?" 
geest en zijnen (finaals* : Qj? 
zijne Italiaansche veldtog f̂ j 
hield de Hertog van TEN»0" 
ME hem aan zijnen persoon : 
verbonden. De beide broe? 
ders waren de godspraken : 

'der officieren5 ia"alle°n^er" 
werpn j die den schooncn 
geest m -de letterkunde be- : 
trotfeïi. Men heeft van he» 
Qedichten i a de verzameling 
der FjcoRA-spelen verspre*dj | 
eene Ode op kei laatste ot>r" 
deel, en de Lijkreden van 
LOOEWÏÏK XIV; en van J a 
Dauphin, • 5fWo?^ > Ul 

en m&,~ In<j.p.-Hij <>fr* , 
leed ' in 1733, in den ouder- , 
dom van 77jaren. Evenals 
aan die van zyneii broeder 
ontbreken er ook aan IW 
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verzen kracht en koloriet; 
hetzelfde gebrek treft men 
ook in zijne proza aan. 

CAMPO (ANTONIO), een ItA-
liaansche schrijver te Cre-
mona in de vijftiende eeuw 
geboren,- wordt door zijne 
landgenooten, als een der 
goede geschiedschrijvers dier 
stad van het hertogdom Mi" 
lane beschouwd. Zijne Ge
schiedenis is in het Itali-
aansch. De beste uitgave 
is die van Cremona, 1585, 
in fol. Dezelve wordt min
der gezocht, om de naspo-
ringen, die dezelve bevat, 
dan om de platen, door A~ 
GOSTINO CARRACCIO gegra
veerd. Dezelve is zeldzaam 
en wordt zeer gezocht; maar 
de uitgave van Milaue, in 
4 . ° , 1645, is veel minder 
in waarde. 

CAMPÖ. — Zie CAMPI. 

CAMPOMANÈS (D. PEDRO-
EOÖRIGUEZ, Graaf van), een 
beroemd Spaansch staatsdie
naar , directeur der konink
lijke Akademie en Groot
kruis der orde van KAREI, 
I I I . , werd in Januarij 1722 
te Oviédo geboren. Hij vol-
bragt zijne studiën met veel 
lof aan de universiteit zij
ner geboortestad, ging zich 
meer volmaken aan die van 
Salamanka, en volgde de 
loopbaan der balie. Keeds 
in den ouderdom van 26 ja
ren had hij den roem ver
worven , de bekwaamste en 

meest belanglooze regtsge-» 
leerde te zijn. . EAREL III. 
wenschte eenen man aan zich 
te verbinden, die de alge
meen e achting met JZOO véle 
onderscheiding omringde, ea 
benoemde hem ih 1765, tot 
Fiskaal van den köninklij* 
ken hoogen raad van Kas* 
iilië. De leden van den raad 
wisten zijne kimde op prijs 
te stellen, en belastten hem 
met het ontwerp eenigerMe* 
morien, onder welke inen 
voornamelijk moet onder*, 
scheiden , die, welken ten. 
titel voeren : Discurso sobre 
el fomenio de la indmtria 
pppular, 31adrid, 1774, in. 
8.°, en Discurso sobre ïa 
educacion popular de los 
artisanos y mfomento, Ma
drid , 1775, in 8.°, waaria 
bijna al de eenïgzins be
langrijke punten, betrekke
lijk de inwendige poiicie» 
de belastingen , den akker» 
bouw, de fabrieken, den 
koophandel, zoo wei bin
nen - als buitenlandschen 4 
behandeld worden, -Bij deze 
Memoriënr voegde hij die , 
over de providnderingen van 
Madrid, 1768, 2 dl.», in 8-.* 
en die betrekkelijk het miS' 
brui/t der mesta, Madrid, 
1791. Hij deed den vrijen 
graanhandel in Spat/Je in
voeren, door in 1764, eene 
Memorie over dat onderwerp 
ia het licht te geven; hij 
werkte om de bedelarij af-
teschaiïen, en de belastin
gen met meerder billijkheid 
en naauwkewigheid te ver-
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deelen. De gewigtige dien
sten , welke hij in al die 
omstandigheden bewees, ver
wierven hem de gunst van 
KAREL I V . , die hem, bij 
zijne komst tot den troon, 
in 1788, tot voorzitter van 
den raad van KastiU'ê, 
en vervolgens tot minister 
van staat benoemde. Hij) 
werd omtrent dien tijd, tot 
voorzitter der Cortes des 
Rijks verkoren en scheen lang 
in de gunst des Vorsten te 
zullen deelen: maar FLORIBA 
BDANKA, dien het gelukt 
was, de vriendschap des ko-
nings te winnen, in CAMJPO-
MAKÈS, eenen gedachten vij
and ziende, stelde al zijne 
middelen in het werk, om 
hem aan het hof den voet te 
lïgten, en deed hem uit den 
raad van alle posten verwij
deren , welke hij bekleedde. 
CAMPOKJANÈS verdroeg deze 
ongenade met vele gelaten
heid, en overleed den 14 
December 1802. Deze waar
lijk achtenswaardige man, 
bewees zijn vaderland groo-
te diensten; zoo wel in het 
staatsbestuur als in de staat
kunde, bezat hij groote en 
verhevene inzigten. Men 
zag, hem met tegenzin zich 
met AEANDA vereenigen, 
om de Jes uiten uit Spanje 
te doen verdrijven, en aldus 
aan bijzondere vooroordeeïen 
het algemeene belang van 
zyn vaderland opofferen, 
dat hij wel grootendeels 
aan den invloed dier maat- „ 
schappij moest verbonden (j 

zien, welke op eëne zoo 
vermogende wijze had bij
gedragen tot de bloeijende 
volkplantingen, welke Span
je in de Wesï-£ndiè'fi, en 
in anderen deelen der we
reld gesticht had. Zijn roem 
verspreidde zich door geheel 
JEuropa; de akademie van 
schoone letteren van Pari/h 
had hem tot haar correspon
derend lid verkozen, en het 
wijsgeerig genootschap van 
Philadelphia, nam hem,op 
voordragt van FRANKLIS, in 
deszelfs midden op. Inles-
aelfs aanmerkingen op l>et 

artikel Spanje in de Bncjj' 
clopédie, Parijs, 1784, : 

een 
aldus 

s p r e e k t CAVANU-I-ES . 
bpaansch schrijver, 
over CA»H»OMAKÈS. sWelw 
lof is niet onder dien,ƒ«* 
ken deze schrijver, y e 

groote overheidspersoon »"jj" 
ze aoo verlichte geleeïö» 
verdiend heeft! Bescto«W 
hem als bestuurder der «e* 
schiedkundige ' Afraden"6» 
in zijne werken het voor* 
beeld des goeden smaalt 
en der oordeelkunde geveD' 
Beschouw den Staatsman » 
den vaderlander. • • "en\'" 
verheid des volks „doof »« 
best doordachte sch»«e» 
aanmoedigen; den eenen i 
belang i \ de v * d g £ 
des akkerbouws en , a n . 
brijken aantoonen, d e n

 { 
deren het ongepaste een^ 
soort van aankweeKWg 
handel bewijzen, e n .„ 
eene andere'veel nuttig 
aan de hand doen. Beschot 
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hem eindelijk als overheids-
persoon, en lees de werken, 
die hem onsterfelijk maken." 
BOUGAINVILLE bragt de,r kun
de van CAMPOUTANISS ook hul
de toe , bij gelegenheid van 
de vertaling van den Peri-
pies van HANNO, dien deze 
geleerde Spanjaard, in 1756 
in het licht gaf. Men heeft 
van CAMPOMANÈS verscheide
ne werken, meestal over het 
Staatsbestuur en de huishoud' 
kunde van den staat, waar-
Van de voornaamste zijn: 1.° 
Verhandeling over de ker* 
kelyke aflossing, 1 Dl. in 
fol . , 1763. In dit werk 
tracht hij door de geschie
denis de bestendige tusschen-
komst te bewijzen, van het 
burgerlijke gezag, om de on
bepaalde vervreemdingen aan 
-dienstbaren te beletten. Men 
vindt aan het einde een ver
slag der te dien einde in 
Spanje, sedert de Grothen 
•uitgevaardigde wetten, te 
Venetië in 1777 in het.Ita-
liaansch vertaald en in 2 dl.n 

•In ,4.w> uitgegeven. — 2 . ' 'Ge
schiedkundige verhandeling 
over de ridderorde der Tem
pelieren , Madrid, 1747. 
Dit i s , eene geschiedenis 
van den oorsprong, den 
voortgang, de regels en de 
vernietiging dier orde. 3.° 
Zee-oudheid der Repulliek 
van Kartltago , mei denPe-
riples van HAÜWO, uit het 
Gfrieksch vertaald niet aan
tekeningen, Madrid, 1756. 
CAMPOMAKÈS wederlegt in de 

V I . Dmt. T 
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aanteekeningen , ' HENDRIK 
JQOBWÉÏ., welke de echtheid 
•van het werk des Karthaag--
•schen veldheers geloochend 
had. -r-4.0Noticia geografi-
ca del reyno y caminos de 
Portugal,Madrid, 1762.-— 
5.° Aanwijzing der postwe
gen , zoo in Spanje als in an
dere landen, Madrid, 1762, 
i n §.vo; op bevel van KAKEÏI 
I I I . zamengesteld. — 6.° 
Bijlage tot de opvoeding 
der handwerkslieden •, Ma
drid 1775 — 1777 j 4 dl.'V 
in S.vo Het bestuur zond 
verscheidene exemplaren van 
dit werk. aan de Bisschop
pen en gewestelijke landvoog
den , ten einde hetaelve on
der het volk te verspreiden. 
•— 7'° Geschiedkundige ver
handeling over de regteüder 
Infante MARIA op de kroon 
van Portugal, en over die
gene, welke er ten gunste-
van KAREL III. uit voort
vloeiden. — 8.° Verhande
ling over de tijdrekening 
der'.. Gothische koningen* 
•Nog heeft men van hem ver
scheidens vertalingen, en 
andere werken, onder welke 
men niet moet vergeten eene 
Algenieene Geschiedenis der 
Epaansche zeemagt, welke 
in handschrift is gebleven , 
en welker algemeen gemis 
te betreuren i s . AI de wer
ken van. CAMFOSUNÈS zijn 
niet zonder verdiensten, 
doch die , welke hij over des 
huishoudkunde van den staat 
heeft aamengesteld, worden , 
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het meeste gezocht. Hoe
wel goed, menschlievend, 
bescheiden, ongemeen regt-
schapen, schijnt CAMPOMA-
MÈS echter niet altijd, aan 
de wijsgeerige leerstellig 
gen vreemd te zijn geweest, 
die gedurende de achttiende 
eeuw zoo velen kondigen 
mannen het spoor bijster de
den worden; hij heeft even
wel gedurende zijn geheele 
leven betrekkingen onder
houden met de achtenswaar
digste personen der geeste
lijkheid van Madrid, en is 
in de gevoelens van een' 
waren en opregten Christen 
overleden. 

CAMPRA (ANDREAS), een 
beroemde toonkunstenaar te 
Aix, in 1660 geboren, en 
te Versailks in 1744 over
leden, maakte zich het eerst 
bekend door motetten,, in 
kerken en op bijzondere 
concerten uitgevoerd. Deze 
kleine voortbrengselen ver
schaften hem den post van 
DMizjj knieester in het pro-
fessiehuis der Jesuiten te 
Parij's, en vervolgens het 
meesterschap der hoofdkerk. 
•Hij _ oefende zich van tóen 
af in de Opera's, ging 0p 
het voetspoor van Lvtu, 
en kwam hem zeer nabij. 
Tusschen dezen laatste en 
KAMEAU geplaatst, droeg hij 
Op eene even zoo vermogen
de wijze als zij bij, om de 
Fransche toonkunst aan de 
barbaarschheid te ontweldi-
gen. Ofschoon zijne «amen- IJ 

stellingen niet zoo geleerd 
zijn als die van den schep-
per der harmonie, zoo zijn 
dezelve toch natuurlijker en 
meer naar waarheid, dan 
die van den FJorentijner, en 
stellen eenen merkelijken 
voortgang tot het aan de ge
nie aangewezen doei voor. 
Men bewondert de verschei
denheid, de bevalligheden, '• 
de levendigheid zijner mu- f 
zijk, en vooral de zoo zeld- ; 
zame kunst, om den zin j 
der woorden metnaauwkeu- \ 
righeid uit te drukken. j 

CAMPS (FRANCISCUS DE). 
werd te Amiens den 31 «• 
nuarij 1643 geboren, e n ^ 
de zoon van eenen ijzerkta: 
mer. FERRONI, Bisschop va» 
Menda, onttrok hem Jf 
het klooster der Vominik^ 
nen der voorstad Sënt-fxer" 
main, alwaar hij de misse 
diende, belastte »ch n j 
zijne studiën , en benoem̂ 6 

hem tot zijnen secre'31™' 
Deze Prelaat gaf hem "J 
Priorschap van Floré, 'f' 
kreeg voor hem d? ®> i 
van den heiligen .»&*»• 
LUS , het coadjutorschap * 
Glandèves, en einddfljjj, 
Bisdom van Pamiers- Wl" 
daar hij , uit hoofde v&& 
slecht gedrag, # J L „ , 
met had kunnen verK"-'%. 
zoo bekwam hjj, »** „ 
deloosstelling de abdy 

onderscheidene 
lingen over do %^hv 
Hingen, over de-g**"*" 
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nis van Frankrijk, over den 
titel vm aller christelijkste, 
aan de koningen van ikank-
rjjh gegeven, over de lijf
wachten derzelfde morsten, 
over de dochters van het 
huis van Frankrijk, aan 
ketteröche of Heiden sche 
vorsten ten huwelijk gege
ven, over den adel van'het 
koninklijke geslacht, over 
de erfelijkheid der groote 
leênen, over den oorsprong 
der wapenschilden, over de 
erfelijke waardigheden der 
landgoederen, waaraan eenen 
titel verbonden is , enz. 
»Eene soort van werk, zegt 
een nieuwere schrijver, dat 
sedert de omwenteling in dat' 
rijk nutteloos is geworden, 
onder begunstiging van het-
welke de nationale verga
dering niet alleen.de eerti-' 
tels, en onderscheidingen 
van wat aard ook vernietigd 
heeft, imaar zich daarenbo
ven nog alle regten hééft 
aangematigd, zelfs die, wel
ke uitsluitend aan den per
soon des konings schenen 
verbonden te zijn, en waar
van de meeste op de wettig-
ste titels, en op een onheu
gelijk bezit gegrond, nim
mer schenen overweldigd te 
moeten worden." Zijn ka
binet was rijk in gedenk
penningen. De beroemde 
VAIHANT heeft de zeldzaam
ste met verklaringen in het 
licht gegeven. De ' Abt ra 
CAMPS overleed te Parijs in 
1723. Hij was geleerd, 

... ' ' '"•: h 

werkzaam f en zijne naspo* 
ringen zijn den geschied-* 
schrijvers van nut geweest, 
welken na hem gekomen zijn. 
Zijne zeden, die tijdens hetf 
vuur der jeugd en der harts-
togten niet zeer geregeld 
waren geweest, Werden in 
meer gevorderde jaren meer 
bescheiden en bedaard. 

CAÏIPSON-GAÜEI , Sultan" 
van Egypte , was eerst een 
slaaf en werd vervolgens met 
verschillende bedieningen; 
vereerd, en door de 'Mant-' 
melakken in het jaar 1504 
na J. C tot die waardig-

i, heid verheven. Hij regeer
de met voorzigtigheid, m: 
hield eenigen tijd de magt 

: der beide groote Vorsten, 
IsMAëï,, koning* van Perïië, 
en SELMI, keizer der Tur
ken , in evenwigt. Hij werd 
door den laatste verdrukt, 
ett door een' zijner onder-» 
datien CAYERBKÏ genaamd, 
landvoogd van" Aleppo en 
Cptiiagena, verraden- • SE-
£ËM zich houdende alsof hij; 

tegen ISMASI, te veld trok, 
wendde zijne wapenen tegen 
CAMPSON. De legers ; onfr» 
moetten elkander in Coma-
gena, op dezelfde plaats, 
waar twee jaren iè voren, 
de Turken de PerzerS ver
slagen hadden. CAÏEKBEÏ, 
aan de beloften getrouw ,• 
welke hij aan SEMM gedaan 
had , schaarde zich aanzijn© 
zijde. CAMPSON, 70 jaren 
oud, door zijne zwaarlijvig-

2 • • • ' • 
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heid belemmerd, en door 
eene breuk gekweld, viel 
van zijn paard, en werd in 
het jaar 1516 der Chris
telijke tijdrekening verplet
terd. 

CAMUEI. , derde zoon van 
NACHOR , heeft zijnen naam 
aan de Camileten, een Sy
rische volksstam ten Westen 
van den Mupfiraat gegeven. 
— Een andere CAMUEI. , 
zoon van SEPHTHAN, uit den 
stam van EPHRAÏM , was een 
der afgevaardigden , om de 
verdeeling van het Beloofde 
Land onder de verschillende 
stammen ten uitvoer te bren
gen. 

CAMUS (JOANNES PETRUS) , 
te Parijs , in 1582 geboren; 
reeds in den ouderdom van 
26 jaren tot het Bisdom Bel-
ley, in het Fransche Dep-1 

Ain, benoemd, werd hij in 
zijne hoofdkerk door den H. 
PRANCISCUS, VAN SALES ge
zalfd. Hij won de vriendschap 
>an dien Prelaat, soo door 
zijne talenten, als door het 
vuur van zijnen ijver, dat 
de heilige Bisschop, soms 
echter als buitensporig of 
ongepast beschouwde. Het 
is niet te ontkennen, datde 
oorlog, weiken "hij aan de 
bedelmonniken verklaarde, 
hem in de oogen der gema
tigde lieden belagchelijk 
maakte. Men zag achter
eenvolgend verscheidene 
werken tegen hen in het 
licht verschijnen, zoo als ; 

Be heïangelooze gewetens-
bestuurder; de kloosterlijke 
zelfverloochening; de vreug-
destoorder der monnih ze
gepraal; de beide kluize
naars; de eenzame en de 
onbestendige, enz. De kar
dinaal DE RICHELIEU, die 
in den goeden naam van dien 
prelaat belang stelde, $••• 
hem vriendschappelijke ver
maningen , over die menigte i 
van beleedigende werken) 

Waarvan de titels alleen zoo, 
wel den bitteren ijver als 
den kwaden smaak van'den ; 
schrijver te kennen gaven, \ 
s ikken in ü , zeidehemdie ; 
Eminentie, geen ander'ge- j 
brek, dan die verbittering j 
tegen dé monniken en zon- f 
der hetzelve zou ik u onder 
de Heiligen plaatsen.' -p 
» Gave God zulks, antwoord-
de hem CAMUS met dWM 
dan zouden wij beiden beo-
ben , hetgene wat wij w"" 
schen; gij zoudtPaus,^1* 
zou een Heilige zijn." Z"*8: 
was het antwoord) °P t f -
verwijt hem door den *^' 
dinaaï gedaan ontduiken. N 
eenen twintigjarige!» arbei 
legde hij zijne BtaschoHj 
lijke waardigheid neder 
begaf zich in het Betel** 
Incurobles te Parijs, waa« 
hij in 1652 overleed' ?<| 
had twee aanzienlijke ,nM, 

'dammen, Arras & &m% 
van de hand gewezen* Dj 
eene belagcheïijke w o 0 ^ . 
Speling zeide hij : # ^ f f t 
tje dat ik getromed Wt' 
schoon genoeg voor een 
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'platneus (*). Deze prelaat be
zat vele verbeeldingskracht, 
en deze verbeeldingskracht 
schittert in al zijne werken 
door; dezelve zijn in eene 
zonderlinge ongedwongen
heid maar in eenen halfze-
delij ken half boer ten den stijl 
geschreven, met wonderba
re verbloemde 'spreekwijzen, 
en reusachtige beelden door-
zaaid, en voor het overige 
flaauw , langdradig , en on-
naauwkeurig. Behalve de 
boven reeds aangehaalde wer
ken , heeft men nog van hem 
1.° Verscheidene deelen met 
Momeliën; —• 2.° Tien dee
len met verscheidenheden. — 
3.° Stichtelijke romans, die 
de vervelendste lektuur aan
bieden , welke men zich kan 
verbeelden. Er bestaan meer 
dan tweehonderd boekdeelen 
van dien onvernioeiden 
schrijver. De eenige, welke 
men thans nog in uitgezoch
te boekverzamelingen aan
treft, zijn: Esprit desaint 
FRAN<JOIS DE SAI,ES (Geest 
van den heiligen FRANCISCUS 
VAN SALES) 6 dl.n in 8.vo «foor 
een' doctor.der Sor6o?me in 
een enkel deel gebragt; een 
werk waarin de wijsbegeer-

- te even zoo beminnelijk, als 
i de Godsdienst eerbiedwaar

dig voorkomt, Vie de saint 
NORBERT (Leven van den 
heiligen NÖBBERTÜS) , Caen 
1640, in 8.v o en Avoisine~ 

ment des protestans avec 
V êglise romaine (Aannade-
ring der protestanten tot 
de roomsche kerli). De schrij
ver van het ontwerp van 
Bourgfontaine (zie FiiitEAü) 
stelt hem onder de zes per
sonen , welkein die beruchte 
vergadering, de middelen, 
beraamden, om het christen
dom te vernietigen; eene 
vreemde beschuldiging, aan 
welke het niet geoorloofd i s 
ligtelijk geloof te hechten. 
Het is echter opmerkens
waardig, dat de t aak , om. 
namelijk de religieuzen ver
achtelijk te maken ,- aan 
dengenen te beurt gevallen, 
wiens naamletters P . C. wa
ren , juist door PETRUS CAMUS 
vervuld i s . » De Bisschop
pelijke romanschrijver, zegfc 
een hedendaagsche schrijver, 
die door zijne kluchtige, 
ontuchtige en bijtende voort
brengselen, den bijnaam van 
IJUCIANUS der ' Bisschoppen 
lijke waardigheid heelt ver
kregen, die in zijne zamen-
raapsels den tekst der ge
wijde boeken , met die van 
den AMADIS , en van de kunst 
om te beminnen door Ovi-
mus vereenigde; die ont
eerder der bedienaars der 
boetvaardigheid, en voorna
melijk der kloosterlingen,, 
die zich door hunne gehecht
heid aan den H. Stoel on
derscheiden, kan al de geest-

( ) -*f ^etFransch beteekent CAMVS, de naam van den 
Prelaat, ook platöieus Vertaler» 
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drift der factie doen gevoe
len , om haar ontwerp in dat 
punt ten uitvoer te brengen." 

CAMUS (STEPHANUS I.E) , te 
Party's in 1632, uit eene 
oude regtsgeléerde fawilie 
geboren, werd in 1650 doctor 
der Sorèonne, in 1671 bis
schop van Grenoblé, ont
ving het romeinsche purper 
van IKNOCEKTIUS XI, . en had 
al deze waardigheden enkel 
aan zijne deugd te danken. 
Alvorens Bisschop te zijn3 
was hij aalmoezenier des 
konings geweest. Door den 
stroom deshofs medegeeleept, 
beminde hij de wereld, en 
werd hij door dezelve be
mind. Ofschoon hij in dien 
post zeer verstrooid was ge
weest, zeide hij sedert dien 
tijd.: » Dat men meer kwaad 
van hein had gezegd, dan 
hij gedaan had; dat men se
dert zijne verandering meer 
goed van hem sprak, dan 
hij deed; en dat zulks eene 
soort van vergelding was." i 
Met de werkzaamheden eens j 
Bisschops veresnigde hij dg 
gestrengheden eens bóete-
ïings. Hij stichtte twee se-
Minanê'n, bezocht jaarlijks 
zijn diocees, onderwees en 
slichtte hetzelve door zijae 
predikaten -en ' zijne voor
beelden , deelde menigvul
dige aalmoezen uit, en maak
te bij ...zijn overig den, dat in 
1707 plaatshad, de armen 
tot .zijne erfgenamen. Het 
is 'onder zijn opsigfc, <!at de 
théologie morale de Qreno* 

ble {zedelijkegodgeïeetdhii 
van Grenoblé), door GENET, 
later Bisschop van Vaison, 
in het licht verscheen; deze 
godgeleerdheid, die aan ver-

, scheidene Bisschoppen ran 
Frankrijk verdacht toe
scheen , werd door de Uni
versiteit van Leuven gecen
sureerd, (zie GENET). % 
heeft men van hem: 1.° Ver-
scheidene Brieven aan zijne, 
pastoors» — 2.9 Sijtiodak: 

verordeningen, vol wijs
heid. — 3.0JEene Verliafr 
deling tegen esnen schrij
ver, die de maagdelijkheid 
der heilige Moeder Gods 
geloochend had, enz. 

- CAMUS (KAREX. STEPHANÜS ; 
LOBEWIJK) , lid der kon"*" 
lijke Akademie van weten-
schappen van Parfit vf de 

koninklijke maatschappij ^ 
Londen, onderzoeker «* . 
ingenieurs, en van het ko
ninklijk Corps der artillerie 
van ïfiranhrijk, Hoogleer^ 
en blijvend Secretaris der 

koninklijke Akadeinte ta" 
bouwkunde, honorair-'1^-
Zee-altademie, den 4 J» 
17'm, k den ouderdom vj 
58 jaren overleden, * s '?, . 
fiaraelijk bekend do°j £ 
Verhandeling over « y , . „ 
**«*• Parijs, • l ^ v j j l 
in 8.vo ten dienste of K / P 
bouwkundigen.JVo^efS 
van hem Grondteg*"% 
der werlilmglmnde, » ' , 
beginselen der reJienh^ 
en andere werken, die

 e 
gezocht worden, doch g 
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eerste Verdiensten bezitten» 

CAMÜS - (ANTONIUS. LE) te 
Para's in 1722 geboren, en 
in de zelfde stad in 1772 
overleden, oefende- er met 
roem de geneeskunde uit , 
en schreef over de weten
schap , welke hij beoefende. 
Er bestaat van hem: 1,° 
Médecine de V'esprit (Ge
neeskunde des geestes)> Pa
rijs, 1753, 2 dl." in 12.«"> 
De natuur- en aedekimde 
hebben evenveel aan dit werk 
toegebragt, dat los en met 
vuur geschreven is. De re
deneringen d?s schrijvers 
jzijn niet altijd juist , 'maar 
in het algemeen zijn zijne 
gissingen vernuftig , en kun
nen zeer nuttig zijn. 2.° 
ABDEKER, ou ï'Arf de con
serven la beauté- (ABBEKÊR 
of de kunst om de schoon
heid te bewaren) , 1756, 4 dl Jn 
ld. in 12.P10, een roman, 
Waarin de schrijver vele 
voorschriften en regels heeft 
opgenomen, van welke de 
dames gebruik hebben ge
maakt. — 3.° Mémoire sur 
divers snjets de médecine 
(Verhandeling over ver
schillende geneeskundige on
derwerpen), 1760, in 8.vo «_,. 
4.° Mémoire sur Vétataotuel 
de la pharmacie {Verslag 
over den tegenwoordige» 
staat der artsenijvnenghm* 
dé) , 1765 , in 12.mo *» 5,0 
Projet d'anêaütir la petite-
vérole (Ontwerp om de kin-
der-ziekte ie vernietigen), 

1767, in ï2.mo-_ 6.0 mde-
cine pratique , rendue plus 
simple , plus sure et plus 
méthodigue (Beoefenende ge
neeskunde , eenvoudiger, 
veiliger en methodischer ge* 
maakt), 3 dLn i n i2.mo, 0f 
1 dl. in 4 . » , 1768 en 1772. 
Hij heeft daarenboven, van 
Januarij 1753 tot, in 1765 ,'• 
aan h&t Journal écónomique 
medegewerkt. Nog heeft 
men van hem een dichfcstuk: 
Afiiphitheatrum nïedicu» ger 
naamd,1745, in4^to, enee
ne Vertalingen hetFransch) 
der Herderlijke minnarijen, 
van DAPBSIS en CHLOÊ , 
Longus, 1757, in £.to, die 
reeds door AMYOT vertaald wa
ren ,' en welke taak LE CAIKUS 
zonder verlies had kunnen 
laten varen, hij zou daardoor 
der zeden eenen gewigtigen 
dienst bewezen hebben. Hij 
bezat vuur, verbeeldings
kracht , vrolijkheid, onder» 
scheidene kundigheden, en 
zijn omgang was aangenaam. 

CAMUS (NICOLAAS I E ) , 
broeder van den voorgaande, 
te Parijs m 1721 geboren, 
en den 25 Juni) 1779 over
leden , heeft zich onderschei
den door den ijver waarmede 
hij zich op de bouwkunde 
heeft toegelegd, en aan het 
publiek de vruchten van dien 
ijver nagelaten, zoo als: 1-
Essai sur les bois de char-
pente (Proeve over de tim
merhouten). — 2.° Génie 
de rarchitecture (Geest der 

4 
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bouwkunde). — 3.° Traite 
de laforce des bois (Ver/wn» 
deling over de Kracht der 
Jioutetï) , 1781, in 8.vo 

- CAMUS(AKMANB ©ASTON), 
werd den 2 April 1740 te" 
Parijs geboren. •' Hij beoe
fende in zijne jeugd met 
vlijt de kerkelijke wetten, 
en werd vervolgens sdvokaat 
der geestelijkheid en raads-
Ijeer van den keurvorst van 
Trier, en van den prins van 
Salm-Èalm*. Het verlangen 
om zich door de letteren be
roemd te maken, belette hem 
om zich aan de hoop op for
tuin' toetewijden, welke hem 
werd aangeboden; de Na-
luurlyke Historie vansBuF-
FON en de vertaling in het 
Fransen. van ;JPMNHJS, door 
POÏKSIKET waren juist in het 
licht' verschenen. 'Het ont-

"ïiaal hetwelk dese beide wer
ken van. het publiek genoot, 
bewoog CA MUS om eene Ver
taling van de Geschiedenis 
der dieren door AIUSTOTEMS ' 
in het licht te geven », die , 
zonder volmaakt' te zijn, hem 
lof verwierf, en hem den 
ingang der' akademie van' 
opschriften en schoons let
teren opende. CAMUS, die' 
onder 'een gestreng uiterlijk, 
de vurigste verbeeldings-* 
kracht verborgen, hield, om-. 
helsde met geestdrift de par
tij der omwen teling, en werd 
dooi* dé' glad Parijs tot af
gevaardigde b|j d© Staten -, 
Generaal benoemd,' alwaar 
|i|j een dex secretarissen van ': 

het bureau was, belast om 
de volmagten der afgevaar
digden te bekrachtigen. Hij 
was het, die na de papieren 
van dat bureau weggenomen 
te hebben, sijne ambtgenoo» 
ten, in de kaatsbaan ver
een jgd, bewoog, te zweren, 
van niet uit elkander te 
gaan, alvorens aan Frank 
rijk eene staatsregeling' te 
hebben gegeven. (Zie BAIILY) 
Hij maakte aan de tribune 
hét 'rooderi boek bekend, 
waarin de jaarwedden waren 
aangeteekend , door de ko
ninklijke schatkist betaald, 
en was de voornaamste ont
werper van de burgerlijke 
Constitutie der geestelijk
heid. Voor het einde der 
gitting tot den post van be« 
waarder der handvesten &e" 
noemd, bewees hij aan ü& 

letteren eenen gewigJioen,. 
dienst door de vernietigd 
der papieren en boeken van 
de vernietigde broeder - en 

genootschappen voortekoi>ien' 
CAMUS verscheen vervolgens; 
als afgevaardigde van o-af' 
te-Loire in de 'conventie' 
Hij onderscheidde zich al" 
daar door de gestrengste 
«maatregelen, stelde voot^ : 
om de ministers in 's'aa,t,r* i 

beschuldiging • *° '-s aar''"' 
v werd in een gezantschap n . ' 
Vlaanderen gezo»^en'.'j.*' 
bij zjjne terugkoi»st * " 
der commissie van aJgeïne ^ 
ne -welzijn benoem^. •**! 
het Jansenismus verkleed' 
toonde hij de onverzoenljai" 
vijand van Bome te :Wf 
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en stelde alle pogingen in 
het werk .tot de vereeniging 
van het comtat Venaissin 
met de republiek, en tot het 
besluit, waardoor de Paus 
van alle geldelijke vöordee-
len beroofd werd , welke hij 
in Frankrijk bezat. Hij was 
niet minder verbitterd tegen 
LOÖEWIJK XVI . , en hoewel 
hij het proces Van dienon-
gelukkigen vorst afwezig, 
wilde hij echter deel heb
ben aan de misdaad, en 
schreef in Januarij dat hij 
voor den dood van den dwin
geland stemde, Den 30 
Maart 1793, stelde CAMÜS 
voor , om DUMOURIEZ voor 
de balie te .dagen , en vijf 
Commissarissen naar heile
ger te zenden, metvolmagt, 
om de verdachte veldheeren 
aftezetten. Zijn voorstel werd 
aangenomen, en hij zelf tot 
-een der Commissarissen be
noemd ; maar DUMOURIEZ 
kivani hem voor, en lever
de hem met zijne ambtge-
nooten aan de Oostenrijkers 
over. Tegen de dochter van 
LODEWIJK XVI. (later Her
togin van AngonUme en hau-
p/dne ) uitgewisseld, kwam 
hij den 25 December 1795 
in Frankrijk terug. Zijne 
vrijheid tot'zulk eenen prijs 
gekocht, bewijst genoegzaam 
welk eenen prijs de revolu-
tionaai'ren op hem stelden. 
CAHOS kwam in den raad der 
vijf honderden, waarvan hij 
het voorzitterschap verkreeg, 
en Weigerde het ministerie 

h 5 

van financiën, hem door het 
Directorium aangeboden , 
daar hij liever in den raad. 
verkoos te blijven, welken 
hij den 20 Februarij 1797 
verliet. Hij vatte alstoen 
zijne letterkundige werk
zaamheden weder óp, en 
werd door hetlnstituut, waar
van hij lid was, belast, om 
eene reis door d.e vereenig-
de departementen te doen, 
om ér de voor de Geschie
denis van Frankrijk belang
rijkste handschriften in te 
zamelen. Een vurige repu
blikein zijnde, toonde CAMÜS 
den grootsten tegenstand, te
gen het consulaat; hij behield 
echter zijnen post van be
waarder der handvesten, tot 
aan zijnen dood, den 2 No
vember 1804, aan de gevol
gen van een aanval van be
roerte voorgevallen. CAMUS 
heeft een aantal werken na
gelaten, onder welke men 
vooral opmerkt: 1.° Code 
matrimonial{Muu)elijks-wet~ 
boek), Parijs, 1770, in 4». 
Dit werk is der magt der 
kerk, ten opzigte van het 
huwelijk niet zeer gunstige 
— 2.° Lettres sur la pro-
fession d' avocat, et Bibli" 
oihèqUe choisie dés livres 
de droit ( Brieven over het 
beroep van advokaat 1 en 

uitgezochte Bibliotheek ««» 
regtsgeleerde boeken)'1 Pa
rijs, 1772, in nmoj ™7]* 
zelfde formaat; 1805, 2-dl* 
in"l2.ni° Oeze laatste uit
gave is de volledigste van 
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eeti werk, dat om deszelfs 
Mbliograpbisch gedeelte zeer 
op prijs wordt gesteld. —3.° 
Geschiedenis: der dieren van 

7ARISTOTELE8), in hefcFransch 
vertaald, met den tekst er 
tegen over > ^Parijs, 1783.* 
2:dl." in é.t°~ê.° MIamieï 
j>',EpïCTÈfs et fahleau de 
iSébès, - présent d' nn , père 
•eaptif a sès mfans {Band-
hoek van EPJCTMXUS. en ta
fereel-van Cebes, een ge
schenk van een11 gevangen 
vader aan zijne kinderen ) , 
Parijs 1796, 2 dl." in 18.vo; 
1803, zelfde formaat* — 5." 
Mémoires sur la e&llection 
des grands etpeiits vóyages, 
et sur la colleètion des 
vogages dè MELCBISEDMC 
TBÈVMNOT (Verhandelingen* 
«ver de verzameling der 
groole en Kleine reizenden 
over de verzameling der rei
zen van. MMLCJSZSJSVECB. 
TBÉvmor) Parijs, 1302,in 
4it° Deze verhandelingen 
zijn met zeer, vele naaiiwv 
keurigheid geschreven.-—©.9 

'Voyage dans les dspartemèns 
tiouvellement réunis ( Beize 
door de nieuwelings veree* 
fiigde departementen )>•-- Pa-
rijs, .-.1803., 2 dl.n in ÏS.vo 
of 1 dl. in 4.to Dit is het 
verslag der zending hemdoor 
het Instituut opgedragen. •—. 
7.° Verslag over een, Hoog~ 
duitsck werk Theuer-Danck 
genaamd, 1 dl. in 4.£o CA-
MÜS heeft ook medegewerkt, 
aan de nieuwe uitgave van 
DEMSARÏ, 1783 — 1790, 9 
di.n in 4.W, a a n fli© yaB de 

Geschiedkundige bibliotheek 
van Frankrijk, en aan het 
Dagblad der geleerden. Wat 
zijne betrekkingen met, en 
•zijne redevoeringen in de 
wetgevende vergaderingen, 
waarvan hij lid is geweest, 
betreft, zoo kan men dere-
gisters van den 'Móniteur 
raadplegen. CAMÜS bezat uit
gebreide kundigheden, en 
kan als een welsprekend re
denaar beschouwd worden; 
men-zou zijne talenten niet 
genoeg kunnen bewonderen, 
indien er zich te gelijker 
tijd het denkbeeld niet bij 
opdeed, dat hij dezelve heeft 
aangewend, om de partij te 
doen zegevieren, ?die jPV-a»*-
rijk met eene groote mis
daad bezoedeld heeft; 

CAMÜSA* (JOANNESJ, «« 
beroemd boekdrukker, * 
wien de Fransche A k » W ' 
bij zijn overlijden to;Ww 

eenen lijkdienst deed vieren* 
Hij was eenmanvansmaaK' 
drukte enkel goede \verkf» i> 
en zijnecpers werd voor ae 
stempel gehouden van a a" 
bevelenswaardige werken. 

. CAMÜSAT (NicotAAs), *» 
Troges in 1575 geboren, f» 
öonik dier stad, overleed ai 

daar in 1655. I ^ S 
man van studie en gofl . L,;n-Hij bepaalde zijne oefent 

gen en nasporing61* l„. ,«, 
Geschiedenis. Al f e * * * -
otheken doorsnuffeld hebben 

, de, heeft.hfi geleerde w£0 
«ken nagelaten, xó° aIS* 

file:///verkf�
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Pr'owptu&riüm sacrarum dn-
tiquitatiim Tricassinnee •• di-
ocesis, 1610, in 8.v°; eene 
nuttige verzameling, voor 
degenen, die dè verschil
lende veranderingen, der 
oude 'tucht in Frankrijk wil
len volgen ; om hetzelve vol
ledig,, tè hebben» moet erop 
het einde, een awctuarium 
zijn', dat aan de meeste'ex
emplaren ontbreekt. Men 
verwijt den schrijver,, de 
tijdrekemkundige orde niet 
gevolgd te hebben. — 2.° 
Historia Albigensimn seu 
sacri belli in eos, anno 
'1209, suscepii 1615, in 8.° 
Be schrijver dezer gesehie-: 

denis , waarvan CAMDSAT en
kel de uitgever is , is een 
monnik van Citeauoo* PE
TRUS-DES-VEATJX DE CERNAY 
genaamd, een ooggetuige der 
gebeurtenissen, welke hij 
verhaalt, SORBIN heeft eene 
Fransche vertaling van dat 
•werk geleverd. — 3.° Mé
langes Mstoriqties, ou re* 
CUPAI de plusiers aefes, 
traites et lettres missives , 
depuis 13S0 jmqn'en -1580' 
{Geschiedkundige Mengelin
gen of verzameling •san on
derscheidene aden, verhan
delingen en zendbrieven, 
van 1390 tot 1590), 1619, 
in 8.°; zeldzaam en zeer ge
zocht, enz. —• Nog bestaat 
er van hem: Mémoires di
vers tonaïiant les différents 
entre les muisons de Mont-
morency et de Chatillqn 
(Onderscheidene gedenstnk* 
ken, letrehkelijk de geschil* 

Un, tnsschen de htiizën van 
Montmorency en, Chatilton), 
door CHKISPHORUS RICHER 
afgezant van. FRANCISCUS I . > 
en van HENÖRÏK I I . , in Zioe* 
den, een Werk dat aan D I K 
CHÊNE en andere geleerden 
bijzonderheden verschaft 
heeft, waarmede zij hunne 
lettervruchten verrijkt heb
ben. CAMUSET was een ach-

: tenswaardig man die zijnen 
tijd tusschen de kerkelijke 
bedieningen en de studie 
verdeelde; zijne levenswij
ze was hoogst eenvoudig, 
hij bezat enkel geld, om het 
aan de armen, wier vader 

, hij was, uittedeelen. 

CAMUSAT..(DIONYSIUS FRAN-! 
GISCÜS) , achternëef van den 

; voorgaande, - te Besangon 
i in 1695 geboren, overleed in 
; 1732 te Amsterdam, in ee-
nen staat, die keer aan de 
behoeftigheid grensde. Twee 
misslagen achtereenvolgend 
begaan, hadden er hem bijna 
ingestort. Hij was biblio
thecaris van den maarschalk 

i! D'ESTRÉES '-en verliet dien 
i:post; hij had geene fortuin 

en hij trad in den echt. Men 
heeft van hem; 1.° Histoi-
res dejs journaüx (Geschie
denis der dagbladen) in 
Frankrijk gedrukt, 2 dl.n , 
in 12.mo, waarvan de gef
leerde aanmerkingen met wei
nig bevalligheid verspreid 
zijn. De stijl bezit eeneze-
kere levendigheid; maar de
zelve verwijdert zich al te 
zeer van de regels der wel» 
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voegelijkheid ; eh vervalt in 
het platte en lage..-— 2." 
De beide eerste deelen der 
JBibliothèque des livresnou-
veèma? {Bibliotheek der nieu
we boeken), een Tijdschrift, 
dat in deszelfs geboorte ge
smoord i s , dat hij trachtte 
te verwekken, door hetzel
ve > onder den titel van Bi-
bliothèque franpaise ou His-
toire littéraire de la France 
(Fransche Bibliotheek of let
terkundige geschiedenis van 
Frankrijk) uittegeven; eene 
l ist , die in onze dagen zoo 
dikwerf wordt in het werk 
gesteld, en die echter zel
den slaagt, om een werk 
gunstiger te doen onthalen , 
ofschoon hij het onder dezen 
nieuwen titel tot aan het 
34.e deel hragt. » Weinig 
is er aan gelegen, zegt een 
schrijver, of een boek eenen 
vleijenden titel heeft, wan
neer het aan de verwachting 
niet beantwoordt, welke men 
er van heeft opgevat." — 
3.° Mélanges de Uttérwture 
{Letterkundige Mengelin
gen), uit de geschrevene 
brieven ontleend van Pater 
»E LA PtfCEtLE, JoANNES 

' CHAPELAW, enz. met aan
merkingen, in'12.810. 

CAN. — Zie CANMUS (NI-
COLAAS.) 

GANACEA , dochter van JEo-
litis, trad heimelijk met ha
ren broeder in den echt. Zij 
bragt eenen zoon ter wereld, 
die door zijne minne ter von* 

| deling werd gelegd, en die 
door zijn geschrei aan zijnen 
grootvader zijne geboorte ont
dekte. JEOLUS , door deze 
bloedschande verontwaar
digd , liet de vrucht derzelve 
door de honden verslinden, 
en zond eenen dolk aan zijne 
dochter, om zich zelve te 
straffen; MACAREUS , haat 
broeder en echtgenoot, reiMe 
zich naar Belphos alwaarhij 
priester van APOLI.O werd. 

CANALES (JoANNES),te^-
rare, omtrent het midden der 
vijftiende eeuw geboren, ging 
onder de orde der minder
broeders en schreef stichte
lijke werken, zoo alsT^* 
ïiandelingen over het eeu
wige leven; over denatmj 
der ziel, en. hate onsterfe
lijkheid, en eenige ande^ 
welke In 1494, te Vafe 

gezamenlijk gedrukt weiden* 

CANAVEUI (JOANNES B*P-
TISTA) , Bisschop van ver-
celli, werd te Borgomf%i 
den 25 September 1753 ge
boren. Hij werd in deno«-

| derdom van IS jaren, *)an 

de Universiteit van 2Vw*»' 
aïwaar hij zijne studiën voi-
bregt had, tot doctor be
vorderd, en verbond *w 
aan de Congregatie van « ' 
heilig Oratorium dier 0 * 
Reeds onder de geleerden 
geteld, bestemde ^%f. 
zich voor den kansel, ena 
talenten , welke hij *« *«"e 

redevoeringen ontwikkewe' 
plaatsten hem weldra onctei 
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de voornaamste predikers. 
Hij bediende zich van den 
invloed, welken zijn roem 
hem aan het hof gaf, om 
onderscheidene godvruchtige 
gestichten opterigten. Het 
is onder de bescherming van 
Mevrouyv VICTOIRE , zuster 
des ko'nings , dat hij eenaf-
zonderingshuis, voor de adel
lijke Dames oprigtte, waar
aan hij de wij sste reglemen
ten gaf. Hij werd in 1797 
tot het Bisdom van Biella 
benoemd, en den 6 Augus
tus te Rome gezalfd; maar 
in 1804 deed hij afstand van 
den stoel; en bij de nieuwe 
organisatie der Bisdommen , 
werd hij den 1 Februarij 
1805 tot het Bisdom Vercel-
li bevorderd , waarmede dat 
van Biella vereenigd was. 
Hij werd kort daarna eerste 
aalmoezenier van Mevrouw 
Moeder, en lid van raad van 
het groot aalmoezenierschap. 
Hij overleed den 13 Jahua-
rij 1811. Men heeft van 
hem: 1.° Verscheidene Lof
reden , onder andere die van 
den heiligen JOZEF , en van 
den heiligen EUSEBIUS , Bis
schop van Vercelli. — 2.° 
Herderlijke Brieven. — 3.° 
Een belangrijk werk ten titel 
voerende; Notizia compen-
diosa dei monasteri della 
Trappa fondati dopo la rivo-
luzwne di francia, Tur in , 
1794, inS.™. Erbestaannog 
verscheidene handschriften 
van hem, welke men mede 
ten druk wil bevorderen* 

CANAYE (PHILMPPUS , Heer 
DU FRESNE) , te Parijs i n 
1551 geboren werd , na ziek 
aan de balie onderscheiden 
te hebben, staatsraad onder 
HENDRIK I V . , en bragt veel 
t o e , 'om de geschillen dier 
Republiek met PAULUS V- te 
vereffenen, welke Opper-

i priester er hem zijheerken-
tenis over te kennen gaf. 
Zijne gezantschappen zijn in 
1635 , 3 dl.» in fol. gedrukt , 
met zijne levensbeschrijving 
aan het hoofd. Het derde 
deel is het belangrij ks te , a ! s 
zijnde eene geschiedenis van 
het geschil van PAULUS V . 
en de Venetianen, zeer ge
schikt om de nieuwsgierig
heid des lezers te voldoen. 
CANAYE overleed ,in 1610, 
den roem nalatende van een 
wijs, deugdzaam en belang-
loos Staatsman te zijn ge
weest. Hij was Calvinist 
en zelfs een der beroemdste 
verdedigers dier sekte ge
weest, waardoor hij in de 
conferentie van Fontaine-
bleau, in 1600, tusschen 

: PERRON en PLESSIS - MORNAE 
gehouden, tot scheidsman 
werd gekozen; maar hij kon 
de kracht der waarheid niet 
wederstaan , en zwoer zijne 
dwalingen af. 

CANGELMEM (FRANCiscirs 
HIERONÏMUS), werd te Rome 
den 10 October 1751 gebo
ren , en met zorg door zijne 
ouders opgevoed. De leven
digheid van zijnen geest, zij
ne leerzaamheid en zijneger 
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inkkige neigingen verschaf-, 
ten hun van zijne kindsch-
beid af, de grootste tevre
denheid en vreugde. Onder 
de Jesuiten op het Romein-
sche Collegie geplaatst, sloot 
hij, daar eene naauwe ver-
bindtehis met de meest be
roemde leden van deze verga
dering , toenmaals reeds door 
eene noodlottige gebeurtenis 
bedreigd. De vaders COR-
JDUVA, GONICH, GïORENAZaij 
2ACCARIA vereerden hem 
met hunne vriendschap en 
begunstigden zijnen smaak 
voor de stadie. Het was 
door hen, dat hij de plaats 
van geheimschrijver bij den 
raadsheer ABONDIO REZZO-
NICO verkreeg, eene plaats 
die hem tijd voor zijne let
terkundige werken overliet. 
Hij behield altijd voor zijne 
oude meesters eene gehecht
heid en eén onbegrijpelijk 
ontzag, en gevoelde leven
dig den slag, die hen in 1773 
trof. Hij geraakte weinig 
tijds daarna in den dienst 
van den Kardinaal Qnutro', 
en werd vervolgens bibiiö-
thekaris bij den vromen en 
geleerden Kardinaal ANTQ-
MELM. De zorg, welke hij 
nam, om deze boekverzame-
ling te vermeerderen en te 
verrijken, de beleefdheid, 
waarmede hij de boeken aan 
de letterkundigen overhan
digde, de verpligtende ver
halen, welke hij met hen on* 
derhield, zijne wetenschap
pelijke onderzoekingen, sij.-
ne heerlijke ontdekkingen 

en de vrucht, welke hij er 
uit :trok, alles werkte te 
zamen 9 om zijnen roem uit 
te breiden. Hij was steeds 
in briefwisseling met TIRA-
EOSCHI,. en met vele andere 
beroemde mannen van. dat 
tijdvak» Eene reis, welie 
hij in 1777, in de drie Ie* •; 
gaatschappen 'met den Kar
dinaal AKTONELM deed, gaf 
hem aanleiding om zijne be- ; 
trekkingen uit te breiden, < 
de boekverzamelingen te be
zoeken en om aanteekenin-
gen en handschriften in te j 
zamelen. De letterkennis ; 
was zijn hartstogt, maar hij ; 
kweekte dezelve zonder ij
verzucht aan; steeds gereed 
om hetgeen, wat h|j wist nie* 
de te deelen en zijne vrienden 
door de rijkdommen vea«ja 

onderhoud' te bekoren, 'oahea 
door de zachtheden van gijnen. 
omgang te behagen, en "0°ï 
zijnen ijver om hen in nnjû  
werkzaamheden te on |r^ 
steunen» Zijn werk ie °e'. 
er etariis Basilica YaticM1^' 
verscheen in 17§8> i n ' 
d l « , in 4.to; de schrfer 
vervaardigde hetzelve bij ge' 
legenheid van de oprig""» 
der Sacristie van de » * 
PiEXEBS-kerk, onder y 
VL Men is verwonderd^ ; 

veraldenasporingenyeda;n 
bij voor dit werk §'• 

erkin-heeft, over de aanmeu^ 
gen en dé uitweidingen»^ 
ké hij er bijvoegt, f °™ 
de menigte bi jzondere», 
waarin hij treedt. Df*eT?L 
zamelïng'werd gevoJga ü° 
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AvBeschrijvirig der Sr. PiE" 
TERS-kerh,, en van de schrij
vers, die er over gesproken 
hebben, 1788, in 12.m°, en 
van de beschrijvingen der 
Pauselijke kapellen, zoowel 
op de groote feesten als door 
het geheele jaar; dit is het 
onderwerp dar meeste zij
ner schriften, waarvan er 
eenige op nieuw zijn her
drukt. Men heeft zijne be
schrijving der kapellen van 
Kersmis, Paschen en ISini-
PETKUS , in het Fransch 
vertaald en in 1818 teRom'e 
in het licht gegeven. Hij 
werkte langen tijd aan een 
Bullarium der Propaganda, 
en verzamelde over dit on
derwerp een groot getal bouw
stoffen, welke men in zij
ne handschriften gevonden 
heeft; maar de gebeurtenis
sen , welke volgden, verhin
derden hem deze taak te vol
einden. Rome in 1798 in
genomen, en de Paus' uit 
zijne hoofdstad verbannen 
zijnde, vond CANCEM.IÉRI 
zich van zijnen beschermer 
afgescheiden, Den 21 Fe-
bruarij werd de Kardinaal 
ANTONELLI m?t zes andere 
Kardinalen en Bisschoppen 
door de Franschen in het 
klooster der bekeerden op
gesloten. De Commissaris 
FRANCISCUS HALLER, stelde 
hem, daar voor alom van het 
kardinaalschap afstand te 
doen, ten einde de balling
schap te vermijden. De Kar
dinaal wees het moediglijk 
van de hand, werd naar 

Civiïa VeccMa gevoerd, 
verkreeg vervolgens verlof 
zich naar Monte Argentano 
in te schepen, vanwaar hij 
verjaagd werd, en ging te 

. Mste wonen. . Gedurende 
dien tijd kon CANCELLIEBI 
slechts zuchten, zijne ge
trouwheid en zijne gehecht
heid aan den heiligen stoei 
Werden, nocL door de ge
strengheid der omstandighe
den, noch door de zwakke 
handelingen waarvan hij ge
tuige w a s , verflaauwd. Het 
eerste werk , hetwelk hij na 
dezen moeijelijken tijd 'uit
gaf, getuigt van zijne ge
voelens ; het is Geschiede
nis der bezitnemingen der 
Paussen. Hij werd in dien., 

i zelfden tijd tot, bestuurder van 
de drukkerij der Propagande 
benoemd. In 1804 vergezel-. 
de hij den Kardinaal ANTO-
NELLI , welke met den Paus 
in Frankrijk kwam, en liet 
een handschrift van deze reis 
na , een uitgestrekt en om
standig verhaal, waarvan 
M. de Abt EÈRALÖÏ uittrek
sels geeft. Op zijne terug
reis naar Rome, hervatte 
hij zijne werkzaamheden, 
zich tussehen d® zorgen ver-
deelende, welke hij aan de 
Propagande verschuldigd 
was., zijne talrijkebriefvvis-
seliag én zijne altijd voort
gaande zamenstelling van 
Werkjes over zaken den 
godsdienst betreffende. I n 
1806 «-af hij zijne Geschied" 
kundige aanteehenipgen over 
de hoofden van >den heili* 
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gen PETBVS en den Jieili-
gen PAULVS, in het licht, 
benevens eenige Berigten, 
brieven en verhandelingen, 
over b'eoordeelende en ge
schiedkundige onderwerpen. 
I)e nieuwe ongelukken van 
Mome bedroefden hem onge
meen veel; hij was onder 
andere zeer gevoelig over het 
verlies hetwelk hij aan den 
kardinaal ANTONEMX leed, 
naar BinigagUtt verbannen 
en in die stad den 23 Junij 
1811 overleden. Hij deed 
hem later op zijne kosten , 
een gedenkteeken, in de 
kerk van den heiligen JOAN-
NES van Lateranen, meteen 
geschiedkundig grafschritt, 
oprigten, in hetwelk hij de 
deugden van zijnen voorstan
der herinnert en de treffend
ste gehechtheid aan zijne ge
dachtenis betuigt. Gedu
rende de tweede bezetting 
van Rome, leefde' CAKCEI,-
MERI geheel afgezonderd en 
gaf slechts eenige werkjes 
over verschillende onderwer
pen uit. Sedert 1814 deed 
hij er een groot aantal in 
het licht verschenen , over 
de kerkelijke oudheden en 
over1 verschillende onderwer
pen, bijna alle op den gods-
dienst betrekking hebbende. 
Het was toen dat hij zijn 
huis voor eenen kring van 
vrienden en letterkundigen 
opende, met welke hij gaar
ne in gesprek was , dan eens 
over gswigtige vragen, dan 
•weder over zaken van min
der belang. Hij voerde in 

zijne gesprekken eene be
vallig- en innemendheid, 
welke daarvan het aantrek
kelijke uitmaakte. De her
stelling van het gezelschap 
van JESUS was voor hem 
eene bron van vreugde; hij 
verkondigde die geïvkïdge 
gebeurtenis in een zijner ge
schriften , hetwelk üijw 
vruchtbare pen opleverde, 
Eene groote bekwaamheid in 
het behandelen derLatijnsche 
taal, zoowel in dichtmaat 
als in proza, de wenscli) 
eene hulde van genegen
heid of van achting aan zij
ne vrienden aan de prela
ten, aan de letterkundigen, 
met welke hij eènige Be
trekking had gehad, toe te 
zwaaijen, de lustomeemge 
twistpunten be t rekke «*n 

godsdienst, de gesc!ii«ff"S 
of de. kerkregels o? te hei
deren , verklaart het gtoo» 
getal werkjes , welk6 »!J „̂  
spelende geschreven »eV 
Onder andere zond H J • 
artikelen in de lettérkonwS» 
dagbladen, en hij heeft"1' 
gaven van werken van » 
schillende schrijvers g e . 
verd, welke hij ™et°?l 
dêringeïi en aannierkin^ 
verrijkt heeft. De AbH» 
EALDI noemt twee en « ^ » 
onderscheidene we*» m. 
dezen werkzamen let« 
dige en voegt er hl)» (\an 
lijst eer eene Pr0!,ve'wns 
eene tiaauwkeurige Catal fe 
is. Hij haalt onder andereu 
een getal handschriften aaj^ 
met aanmerkingen over 
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Paussen, over de heiligen, 
•over kerken, verzamelingen 
van brieven, eindelijk.al wat 
een zoo geleerd en werk
zaam man in eene zoo lange 
loopbaan had kunnen verza
melen, Behalve zijne plaats 
van bestuurder der drukke
rij der propaganda had CAN* 
CBiiLiEiRt nog een ander ambt 
bij hetpanitentiarium. Deze 
twee titels waren genoeg t om 
zijne staatszucht te bewijzen. 
Begaafd niet de gelukkigste 
inborst, goedhartig, vroom, 
gevoelig, was hij teeder aan 
zijne ouders gehecht en be
wees de treffendste sorgen 
aan zijne.moeder*. 'Hij. bragt 
zijne zuster?-'tot een en staat 
en beviijiigde zich, om; aan-
zijne familie' nuttig te'zjjn» 
Wij hebben>gezegd,;,dat hij 
eene levendige - gehechtheid 
voer de Jesuiten behield, en 
een zijner- -laatste^ schriften 
is een tatijnsch stak,in vers 
over de herstelling, va» het 
Eomeinsche Collegie onder 
deze beroemde orde, eene 
herstelling welke men aan 
3teo XII. in 182S , te dan»' 
'ken heeft. Ma.ar-C.VNcat.MEBi 
had met-vele ongemakken te 
worstelen; been kwalen: hiel-. 
den hem gedarende verschei
dene-; maanden aan het,bed 
gekluisterd, en veroorzaakten 
hem langdurige' pijnen,: wel-. 
ke hij met een bewonderens
waardig geduld onderging. 
Hij overleed den 29 December 
1826, na de hulpmiddelen 
van den Godsdienst te heb-
. .VI, DEEL. 

ben. ontvangen.' Sijsse, over
blijfselen werd en-op zijn vet«i 
zoek met die van zijnen be-. 
schemer veïeemgd, in'"het 
gedenktaeken, hetwelké hij 
te zijner gedachtenis had 
doen oprigten. Zijfielofrede 
werd op verscheidene hooga 
scholen 'uitgesproken en ver-
scheidend./.- dagbladen ver
spreidden met roem de wer
ken , de,letterkennis, en de 
schoone hoedanigheden van 
dezen geleerden letterkundi
ge. Het is uit al deze ver» 
eenigde stukken dat de abt 
BEKAI.PI zijne levensschets 
heeft .samengesteld, welke 
daarenboven vol is 'van be» 
iangrijjse aaöhalingsn.;, Men 
ziet. er, onder anderen met 

. wellsjeene.sierlijkheid' CAN-
GEi.TiïERi. zich in het Latijn 

[ uitdrukte. ,Be laatste zin
snede eindelijk van zijne lof
rede beschrijft sijne diepe 
gehechtheid aan rbn Gods-. 

. dienst, -en het deel,, hetwelk 
hij gestadig aan:de;.oaiigeïuk-. 
kèn .en 'de zegepraal der 
kerk,namj- de heilige stoel 
had geen. kind .meer onder
worpen eil.paerovergegeven, 

-en zijn -gedrag:.zoowel.'.als' 
sijne schriften- zijn er eer
biedwaardig© : getuigen van. 

.. CANDATOES , -koning van-. 
Lydië, had de onvoorzïgtig-, 
Iieid van.-sijne vrouw naakt, 
in'het bad'aan GVSES,. zij
nen gunsteling, te laten 
zien, ten einde hij hare be
koorlijkheden zoude bewoa-

http://Ma.ar-C.VNcat.MEBi
http://Bekai.pi
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deren. De koningin, dien 
officier ontdekt hebbende, 
spoorde hem aan, hetzij uit 
liefde of uit AVraak, aan ha
ren echtgenoot het leven te 
ontnemen. -GYGES, doordien 
moord » koning van Lydië 
ge worden^ verkreeg de vrouw 
en de kroon van zijnen vorst, 

" in het jaar 716 vóór J. C. 
De getuigenis van HERODÖ-
TUS en JUSTINÜS hebben de 
Critici niet belet, om deze 
gebeurtenis van GYGES in 

' twijfel te trekken , en zon
der twijfel zullen zij zich 
nog minder aan PIATÖ hou
den, dié dezelve nog veel 
ongeloofwaardiger verhaalt 
(Zie GYGES). Hetgene, wat 
zekerder kan schijnen , is' 
dat CANDAULES door GYGES 
vervangen werd, en dat de 
.troon van Lydië op deze wij
ze van de Herakliden, tot 
de Mermnadiërs overging: 
maar wanneer men zich her
innert, dat de gëheelë ge
schiedenis der Lydische ko
ningen , tot de fabelachtige 
tQden behoort, zoo is het 
moei') elijk iets over deze op
volging te zeggen (Zie CntE-
Süs). Wat voor het overige 
het zedelijke van dit voorVal 
betreft, zoo moet men, ter
wijl men de wraak dier vorst
in niet genoeg kan laken, 
doch tevens hare zncht voor 
de kuischheid eerbiedigen. 
HEKOIJOTÜS zegt, dat het bij 
do Lydièïs , en bijna bij al 
de Barbaarsche volken, ee-
ne eerlooze schande i s , van 
naakt te verschijnen. CICJEEO 

zegt, dat bij de Romeinen, 
een zoon, die den huwbaren 
ouderdom bereikt had, nooit 
met zijnen vader, noch een 
schoonzoon met zijnen schoon
vader zich in het bad bevond; 
en dat zij die wet van ze
digheid en ingetogenheid) 
waarvan de schending eene 
misdaad was, als door de 
natuur ingegeven besc/wntf-
den. » Het is te verwonde- j 
ren, zegt een beroemde ge
schiedschrijver, dat depolitie 
ten tijde van het gebruik der , 
baden die ongeregeldheden j 
niet belet; ongeregeldheden, ; 
die zoo regtstreeks , met de 
openbare welvoegelijkheid en j 
kuischheid strijden, a»*8 ' 
vaarlijk voor de personen 
van beiderlei geslacht zf> 
en zelfs door hetBeidendoa 
zoo zeer veroordeeld v/orden, j 

CANDUC'.'(JoANNESjj^; 
WIJK EHZABETH »Ë m:. 
C A M . B E ) , een vroege 
geest, werd m J / ' '«•.•. 
Candiac in het BisdomLW 
me*geboren. MijwasdeW 
der van den beroemden mar j 
graaf DE MONTCAI* j» \ 
heeft met vele onnaauWK , 
righeid en overdre^e 
van de vroegtijdige k»"0» 
heden, van dat kind g*P* -
ken, hetwelk »lef%; je» | 
ren leefde en te *ar-fjiDIJ. 
S October 1726 overig | 
Zijne kunde was louter w ^ 
tuigeJijk, en zoodra nien in i 
datgene afging, ^ l d j U 
zijn geheugen geregem afl 

kwam er niets redelyK* 

http://cam.be
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hem meer te voorschijn. (Zie 
BARATIER, HEINECKEN enz). 

CANDIDUS , een priester 
der Roomsche kerk in de 
zesde eeuw , leefde onder 
GREGORIUS den Groote, en 
kwam in de maand Septem
ber 595 op bevel van dien 
Paus in Gallië, om er het 
erfdeel van den H , PETRUS 
te besturen, dat in de lan
den bestond, welke de hei
lige vader gekocht had , of 
die hem door de godsvrucht 
der vorsten of eenvoudige 
geloovigen geschonken wa
ren. De Patriciër DYNAMIUS 
had dezelve vóór hem be
stuurd, en GREGORIUS schreef 
aan CHILDEBËRT en aan zij
ne moeder BRUSECHII.DE, om 
hun zijnen nieuwen zaakge
lastigde aantebevelen, dien 
hij tevens den last opdroeg 
om den koning vijlsel der 
boeijen van den H. PETRUS 
aantebieden. CANDIDUS be
steedde de inkomsten van 
het erfdeel van den H. P E 
TRUS aan goede werken; hij 
ondersteunde de armen, en 
kocht verscheiden jonge Brit
ten van hunne afgodische 
ouders , om dezelve in den 
Christelijken Godsdienst op-
tevoeden, en hen vervolgens 
aan de voortplanting van het 
geloof inEngeland te wijden 
werwaarts de i l . GREGORIÜS, 
onder het opaigt van den 
heiligen AUGUSTINUS, reeds 
eene missie gezonden had. 

• M 

. CANDIDUS ( V J N C E N M U S ) , 
een Dominikaner, werd den 
2 Februari} 1572, te Stj'racusa 
geboren, en strekte zijner 
orde door zijne kunde en zij
ne godsvrucht tot eer ; hij 
bekleedde in dezelve de pos
ten van provinciaal, èn al
gemeen vikaris. - Hij was 
gedurende 24 jaren peniten-
tiarkis van de H . MARIA de 
Meerdere, en onder INNO-
CENTIUS X . , meester van het 
heilig pa le is , en overleed 
den 16 November 1654, de 
volgende werken nalatende: 
1.° Disqulsiiiones morales, 
2 dl,n in fqU - 2.° Eene 
Verhandeling o ver den voor
rang van den M. PBTWS. 

,1 CANDIDUS , in het Engelsch 
WfiiTE (HuGo),.een JSngel-
sche Benediktijner * leefde 
in de dertiende eeuw. Men 
noemt hem ook IIUGO DE 
W I T T E . Hij was een reli
gieus der abdij van Peters-
borough, waarvan hij ', abt 
werd, en i s bekend door de 
Geschiedenis van zijn kloos
ter en eenige andere werken, 

CANDIDUS , een Protestant-
sche predikant te Tioeebrug-
gen, werd in 1540 in Oos
tenrijk geboren, en overleed 
den 3 Februanj 1608. Zijn 
naam was WEISS ' (PANTALE-
'ON) ; maar, volgens het ge
bruik zijner eeuw latiniseer
de hij dcnzelven. Zijne wer
ken zijn:. 1." Golhiberis, id 
est dè Gothicis per Hisp'a-

2 

http://BruSechii.de


180 ' V • C . A N . 

mam regibus e Teutonica 
gente oriundis libri VI., 
Tweebruggen, 1597, in 4. t0 

_*- 2." Annales, seu Tahi-
la chronologies adanmm; 
1602, in 8°."—• 3.° Belgi-
carum rerum epitome, eb 
anno 742 ad anmm 1605 , 
Frankfort, 1606, in 4*» — 
&.° Bohemiades3 sive de Dth 

> cibus Bohemits, libri III., 
et de regibus libri V., car-
minè compleosi, Straatsburg, 
1590, in 4. t 0 Nog bestaan 
er van denzelfderi schrijver 
Verscheidene Liïjkredeu. 

ÊANDISH, of, CAVENDÏSH 
(TtioMAS), een Engelsche 
edelman uit de provincie Bvj-
folh; ondernam, na zich in 
verschillende gevechten in 
Europa te hebben onder
scheiden , en als een be
kwaam en kundig zeevaar
der, een gedeelte van Ame
rika omzeild te hebben , in 
1586, eené reizëom dè We
reld. Van dezen togt, wel
ken hij met drie galjoenen 
ondernam, bragt hij nieuwe 
kundigheden en aanzienlijke 
rijkdommen terug. In Sep
tember 1588 kwam hij in de 
haven van Plymouth terug, 
welke hij in Julij 1586 ver
laten had. Driejaren daar
na begaf hij zich andermaal 
met vijf schepen naar d© 
Straat tan Magellan; maar 
een storm wierp hem op de 
. kusten van Brazilië', alwaar 
hij in den Woei aijner ja» 
ïen, als een slagtoffer zijner 
nieuwsgierigheid, en weïligt 

ook zijner hebzucht sneefde. 
LAÖX verhaalt zijne reizen, 
in de Geschiedenis der nieu
we Wereld. 

CANGE (KAKEL DU FRESNE 
DU), schatmeester van Frank
rijk te Amiens, alwaar hij 
den 18 December 1610 ge
boren ^ e r d , keerde, na ee-
nigen tijd te Parijs de ba
lie bezocht te hebben, naat 
Amiens terug, en wijdde 
zich geheel tóe aan de be
oefening der gewijde en on* 
gewijde, Grieksche en Ko-
meinsche, oude en nieuwere 
geschiedenis» Jn 1668 kwam 
hij de hoofdstad bewonen, 
en maakte zich aldaar eren-
zeer bemind door zijne'8" 
lenten, als door zijne zacht
heid, zijne beschaafdheid en 
zijne zedigheid. Oxscao 
hii hst dorste gedeelte ae 
letterkunde had g*oae*' 
en zich, volgens zP e "" 
drukking, enkel met.dew . 
sporing der oude Vo0t 

had'bezig gehouden, 2°°/i. 
liet hij echter het s t o t ^ 
ner boeken met het vrie 
lijkste gelaat. M '****£; 

zeide hij tot ^ege"V',ïinff 

bevreesd waren hem a»e«J.? 
te zullen geven, voor j ^ 
vermaak, en niet o % 
?n{?zelvm,ofaci^u. 
tot last te Zij tl- ^ " mfa 
terlrandise loopbaan ope? 
zich door de '#*'»<°*f *,*?»/« 
empire de C^**»$>. 
sous les emperenrsWwiM 
( Geschiedenis m» fn ±r 
van Konstaniinopeh u" 

* 
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de Fransche keizers), Pa
rijs, 1659, koninklijke boek-
drukkerij, in fol., een werk 
vol geleerde aanmerkingen 
en oordeelkunde. De ande
re werken, die hetzelve volg
den , zijn: 1.° Glossaire de 
la basse laiinité, een woor
denboek, waarin de duiste
re en vreemde woorden, van 
het dalende Latijn, zoodanig 
als hetzelve ten tijde van 
het verval dier taal gespro
ken en geschreven werd, ver
klaard worden, 3dl" in fol. 
door de zorg der Benedik-
tijnen van den H. MU.UR.US, 
in 1733 in 6 deelen her
drukt, en met vier nieuwe 
deelen vermeerderd door den 
'Abt CARPKNTÏER (Zie dat ar
tikel). Het is niet onbekend 
hoe vele nasporingen dit 
woordenboek vereischte. Ei" 
werd een DU CANGE toe ver-
eischt , om een zoo droog 
onderwerp, niet zoo vele ge
leerde en belangrijke .zaken 
te verrijken, Men-verhaale 
ten opzigte van dat werk 
eene zeer zonderlinge bij
zonderheid. l ) e schrijver 
ïiet eens eenige boekdruk
kers in zijne studeerkamer 
komen, en op eenen ouden 
koffer wijzende , die in ee
nen hoek stond ,'• zeide hij 
hun, dat zij daarin bouw
stoffen tot de uitgave van 
een boek konden vinden, en 
dat, indien zij- het wilden 
drukken, hij gereed was, 
om met hen te onderhande
len. Zij namen het aanbod 

. M 

met vreugde aan; maar naar 
het handschrift zoekende, 
vonden zij niets dan eenen 
hoop kleine stukjes papier, 
die niet grooter waren dan 
een vinger, en die, als van 
geen nut meer zijnde, ver
scheurd schenen. Du CANGE 
lachte over hunne verlegen
heid > en verzekerde hun öp 
nieuw, dat zijn handschrift 
in den koffer was. Nadat 
een hunner sommige dezec 
kleine stukjes naauwk'euri-* 
ger beschouwd had, vond. 
hij er aanmerkingen op, die 
hij voor het werk van nü 
CANGE erkende. Hij ontdek
te zelfs, dat het hem niet 
onmogelijk zoude zijn , de
zelve in orde te brengen, 
wijl dezelve, daar zij . alle 
met het woord begonnen i 
hetwelk de schrijver wilde 
verklaren, enkel in eene al-
phabetische orde hehoefden 
geregeld te worden. Met 
dezen sleutel, en op het ver
trouwen , dat hij in de kunde 
van DU CANGE stelde, her
dacht hij zich geenen oogen-
blik, om koop te sluitenvoor 
den koffer» en voor de schat^ 
ten, dié dezelve bevatte. 
Dit verdrag werd gesloten 
zonder verdere woordenwis
seling; en dus was, zegt 
men, de oorsprong van het 
Latijnsche Glossarium ge
weest. —. 2-° Glossarium der 
Grieksche taal van de mid
deleeuwen , Lyon 1688, 2 dl.u 
in fol. in het Grïeksch ei» 
Latijn. Dit is, wat 'dp ge-
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leerde aanmerkingen betreft, 
niet een zijner minste wer
ken. — 3-° Uitgave der Ge
schiedenis Tan den H. Lo-
BEWUK, door JoiNViLLE, in 
fol. — 4.° Geschiedenis van 
JOAXNES en MANUML COM-

NMJUXIS , d o o r JoANNES ClN-

KAMES, Parijs, 1670, in 
fol. — 5.° Èistoria Eyzan-
tina commentario ilhistra-
ta, Parijs, 1680, in fol,, 
een zeer belangrijk werk, 
vol geleerde nasporingen.— 
6.° llliricnm vetus et no
vum, Presburg, 1746, in 
fol. Dit is eene Geschie
denis van Balmatië, Croa-
Hè', Slavoniè', enz.; de uit
gever, en vervolger van dit 
geleerde werk is de graaf 
van KEGLEVSCH DE BUZIN. -r-
7.° De Paasc/ihromjk van 
Alexandtiè", in fol. met 
Aanfeekeniïigen en Verhan
delingen, Het is geduren
de den druk van dit laatste 
werk, ,dat DIJ CANGE ; in 
1688 overleed, vele-werken 
in handschrift nalatende, 
waarvan men de lijst kan 
vinden in eene Verhande
ling over zijn leven en zij
ne geschriften, in 1752 ge
drukt. LODEWHK XIV. gaf, 
uit erkentenis voor den ar
beid des vaders, eene jaar
wedde van 2000 livres aan 
zijne kinderen. De groote 
COLBERT deed hem voor
stellen, om al de schrij
vers der Geschiedenis van 
Frankrijk, in eene Verzame
ling «it te geven, Hij le
verde daarvan eene proeve» 

niaar̂  daar <üt ontwerp- geen 
bijval vond, zoo zag hij er 
van af. Nog hebben wij'niet 
gesproken, over eene 'zeld
zame en belangrijke verhan
deling^ ten titel' voerende: 
Traite Historique dn ekf 
de Saint JEAN - BAJPTISTE 
{Geschiedkundige Verhande
ling over het hoofd van den 
heiligen JOAXNES den Doo-
per), Parijs, 1665, in l® 

CANGIAMILA (FRAMISCUS 
EMMANUEL), een Sieiiianer, 
doctor in de god- en regts- i 
geleerdheid, werd te Pa-
lermo, den 1 Januarij 1702 j 
geboren, en heeft zich be- j 
roemd gemaakt door een ge- | 
leerd werk, ten titel voe
rende: Sacra Embryologini \ 
Sive de qfficio sacerdoWh 
niedicorum et aliorum cir
ca tstemam parmdonw *"» 
utero existenlium salutem 
UbrilV., 1745,' in fol. Jf; 
ter is hetzelve in gr< f' 
en in 3 dl.» in 8.° \hf 
licht verschenen. De schrij
ver heeft er in bijeenverza
meld, al wat de natuur-en 
geneeskundigen, de hei»ge 

Vaders en de godgeleerden, 
over de vorming van den 
mensch in den schoot zijner 
moeder, over zij n e geboorte, 
over de onvermij delijken0,!' 
zakelijkheid dés óffOf**}*il 
om in de genade en het Jicnt 
Gods herboren te worden, 
geschreven hebben. Hij nan" 
delt in dit werk over « 
verpligtingen der ^ i e , z ° " 
gors, ten opzigte van e 
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enkel volgens, de grondbe
ginselen moet geregeld wor
den, die van de stelsel-on-
aannemelijkheden het beste 
bevrijd zijn. Het laatste ge
deelte bevat aanmerkingen, 
die zeer geschikt zijn, om 
het grootste belang in te 
boezemen , voor die teedere 
spruiten van ons geslacht, 
zoo dierbaar in de oogen van 
eenen Godsdienst, die aan 
zijne kinderen van deneersten 
oogenblik van hun bestaan, 
tot aan hunnen overgang in 
den algemeenen schoot der 
sterfelijkheid, zijne zorgen 
hulp betoont. Dit uitge
breide werk is door eenen 
oordeeïkundigen godgeleerde 
van Iperen verkort, 1778 , 
1 dl. in 8.vo Nog heeft 
' CANGUMILA geschreven: Ver
handeling over de middelen 
om drenkelingen lot het le
ven terug ie roepen, t)eze 
achtenswaardige schrijver is 
den 7 Januarij 1763 over
leden. 

onderwerp, dat zoo naauw 
met hunne bediening ver
bonden i s , over de inzage, 
welke de politie en het be
stuur in hetzelfde onderwerp 
moeten hebben. Sommige 
kunstregters zijn van gevoe
len geweest, dat het werk 
door beuzelingen overladen 
was , en dat de schrijver 
xich op onzekere inzigten 
grondde. '» Het tijdstip, 
zegt een godgeleerde natuur
kundige, waarop de ziel 
zich met het ligchaam ver-
eenigt, kan niet naauwkeu-
r ig bepaald worden , vooral 
daar hare tegenwoordigheid, 
tot bet begin, of de eerste 

Wording en ' groeijing niet 
noodzakelijk i s . Men kan 
zelfs vaststellen, dat zulks 
later plaats heeft, dan men 
gewoonlijk r gelooft. ' Men 
handelt het verstandigste, 
zegt de heilige AUGUSTINUS , 
daaromtrent geene uitspraak 
te doen, en zijne onkunde 
te bekennen, betrekkelijk 
het juiste .tijdstip, waarop 
de mensch in den schoot dei-
vrouw dat leven begint, 
hetwelk nimmer zal eindi
gen. . QjMBri igitur ac dis-
jpulari potest, quod utrum 
ah homine inveneri possit, 
ignoro , quando incipiat ho~ 
mo in Mter.o vivere (Ënchir. 
c. 26.)" In" de praktijk ech
ter kan men niet te naauw-
keurig den raad van CANÖI-
AMMUi. volgen; daar de be
diening der- Sacramenten, 
en vooral die des doopsels, 

M 

CANINI ( J O A N N E S A.NGELO 

en MARCUS AKTONIUS) broe
ders , Romeinen, heide door 
hunnen smaak voor de bouw-

, kunde bekend. JOANNES A N -
GEM» CANINÏ, een leerling 
van DOMIOTCO veïeenigde met 
dien smaak verscheidene an
dere talenten. Ilij munt
te u i t . in het teekenen van 
gegraveerde steenen , voor-. 
al bezat hij de kunst om 
de houdingen der hoofden 
met kracht oven te bren-

4 
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gen. In hei gevolg van den 
Kardinaal CHHH , legaat van 
den heiligen Stoel, aan wien 
ook zjjn broeder verbonden 
%vas, Kwam hij in Frank
rijk; en hij had de eer van 
met den graoten COLBERT , 
den ijverigsten beschermer 
der letteren en schoone kuns
ten bekend te raken. CA-
NINI deelde hem de teeke-
ning van een werk mede , 
hetwelk hij reeds ontwo?^en 
had;- 'Heteeïve "ivas eene 
reeks van Afbeeldingen der 
helden en-'groote minnen der 
oudheid, volgens gedenkpen
ningen 3 oude sïeenen en 
andere oitde 'gedenUsitikhén-
géteeheni. De minister 
keurde liet ontwerp '• bijison-
der goed, en , oisi CANIKI aap 
te •' moedigen, spoorde hij 

,heni aan , om'^Ijn werk aan 
L O B E W | J K * X I V . aan' te bie
den. CAKINÏ ïn 'Móme terug
gekeerd , was er ernstig op-
bedacht,- -om> zijn-plan ten 
uitvoer te brengen , . maar-de < 
dood maaide hein., kort daar
na weg/ -MARCÜS £HTOKÏÜS •• 
.CANINI 5. zijn broeder, -®en 
bekwaam Beeldhouwer, be
lastte zich met hetgpne, wat 
er . nog te - doen bleef, en 
gaf in 1669 die'-Verzame
ling in fol.'- onder dezen t i
tel 'in het l icht: Iconogrofm 
di Qio> -Ave. CANIKT. Men 
heeft" • lieteelve , ;, door dert 

.Heer DE- CHEVRIÜJBES 'in. het 
fcascli vertaald, in ,17.11, 
te Amsterdam ia 4. t 0 ' her» 

' denkt, - 'De platen der uit-, 
.gay© van 1669'wei-den d o o r ' 

STEPHANÜS' JPICABO den Ro
mein, en WILLEM VALET, 
twee der bekwaamste mees
ters der vorige eeuw, die 
zich teMome bevonden-, toen 
CAKÏWI zijn werk uitgaf, ge
graveerd. Deze platen zijn 
door eene belangrijke ver
klaring vergezeld j waarte 
ken de bekwaamheid der bei
de broeders CAHINI , zoo in 
de geschiedenis^ als in de 
fabelleer leert kennen. 

CAKÏSÏUS of CANIS (PE-
T R U S ) , om zijne uitstekende. 
kunde, Lumen Germaiiitöhï}-
'geaaanid, werd den 8 Mei 
1-521- t>& Nijmegen geboren. 
Daar hij dag en nacht niets 
deed dan studeren, eenen 
vluggen geest bezat y en zeer 
eergiërig was , wei-d hij, n°a 
maar 18 jaren oud zijnde, tot 
doctor in de godgeleerdheid 
bevorderd. Hij omhelsde de 
orde der Jesui ten, die toen
maals in hare opkomst was > 
en voegde sicfo/bijj tettt°s 

F A E E R , een der, drie voor
naamsten van gemelde orde) 
welke door den Jf. IGNATUIS 
VAN XÖYOLA, dèn insteller 
detóelve, naar ''••BuitscUam • 
gesonden, waren.' ïoen zijn, 
vader hem verzocht in het 
land te blijven, om «a ™s~ 
zelfs dood" de steun van " J 

•huisgezin te wezen, ^n -
woord de hij hem: *, .1 
vergeef fret 'mij, indien^ 
in dezen tegen 'ii;z°n"*t>' 
maar 'ik zal een UeM veor 

mijn geslacht onUt™611! 
dat nimmer verdooveft zai' 
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Spoedig werd hij een der 
voornaamsten zijner orde, en 
bragt ongemeen veel toe , 
om dezelve alom iiigang te 
doen vinden; hij predikte 
met den grootsten roem in 
de voornaamste steden van 
Buitsehland, vooral te Wee-
nen, alwaar hij aan keizer 
FERDINAND de Goddelijke 
waarheden verkondigde, 
door welken Vorst hij ook 
naar de kerkvergadering van 
Trente werd gezonden , al
waar hij zich ;door zijne god
geleerde kunde en zijnen 
jj ver tegen de ketters onder
scheidde. Met onvermoeide 
pogingen werkte hij aan de 
bekeering der laats te , werd 
dè eerste provinciaal zijner 
maatschappij in Duitschïand' 
en Nuntius 'van den Heili
gen stoel, door Paus Piüs IV' 
benoemd. 'Hij overleed te 
Freyhttrg in Zwitserland, 
in het jaa* IBS1?-. CAMSIUS 
bezat al Öe deugden, die 
eenen Apostel uitmaken ; dit 
i s het oordeel hetwelk al 
de beroemde mannen van 
aijnen tijd, en voornamelijk 
de; 'Patassen Pms IV. Pius 
V. en GRESORÏUS XI I I . over 
Kern geveld hebben. Be ket
te rs , wier'bestendige geesel 
hij was , noemden hem, in 
zinspeling op zijnen naanï, 
den kond vaé: Oostenrijk. 
Er bestaat van' hem: 1.° 
Bancti Cvtyuuu patriarch® 
"Alexandriki opera, Keulen' 
l]5«S6.f 2fH.njn

:fol. -r 2.° D . 
LEONIS Magnipapm sermones 

Mi. 5 

ei homilie , Lëuyën 1566, in 
12.mo — 3,° HIEROJSYMI epis-
toM, Keulen 1674. — 4." 
Commentaria de verbi Dei 
corruptèUs, Ingólstadt 1583, 
2 dl." in iol . CANISIÜS we
derlegtin dit wiïrk, de door 
de MaagdeburgscHe centuri-
atorert uitgevondene fabels. 
— 5.° Kort begrip der en" 
danteeheningen op de Epis-
telen en Evangeliën, Ant
werpen, 1606 inl2.nw —6.° 
Manuale cathollcorum, Ant
werpen 1599. — 7.° Noitö 
in evangelicas lectiones, 
Freyburg 1591 , 2 dl.n in 
4.tt> — s.° Summa doctrines 
christiancs» *Deze Catechis
mus is het werk het welk 
aan vader CANISIU^ het meest 
tot eer heeft Verstrekt, maar 
dat juist-"daaroitides temeer 
aan de vervolgirigen van de 
lisden der kleine kerk (JAN
SENISTEN) is .blootgesteld, 
die deze, zoo Wel als alle 
andere echt Catholijke Ca
techismussen, door diegene 
zoeken, te verdringen;, welke 
met hunne dwaliógen besmet 
zijn. De'ëerste uitgave kwariï 
in - ï 554 '.'in'.. het l icht ,met 
een edïÈt van F È B M N A N B I , ' ' 
Roomsch Koning', voorzien. 
In 1567, verscheen er eene 
andérë te Parijs met ver
beteringen , een /nieuw edikt 
van Keizer FEÏIDINAND \ e n 

een klein lafijnsch gedicht 
dat de beknopte inhoud van 
den Catechismus is. De 
kantteekeningen dier uitga
ve' zijn vol aanhalingen. Pa-



186 ^ A 

ier ï h W u s heeft er eene 
uitgave in fol. van geleverd, 
•waarin men de aanhalingen ,| 
die tot bewijs dienen wijd-
loopig vind* ontwikkeld. 
E r bestaan weinig werken, 
die zoo dik\yerf herdrukt en 
ïn . zoo vele verschillende 
talen vertolkt zijn. Op be
vel van Keizer FERPIJJAND 
heeft CANISUDS ook eene ver
korte uitgave van dezen Ca
techismus geleverd. De bes
te uitgave daarvan is die van 
Angshirg, 1762, Eindelijk 
heeft (men eene verkorting 
van, de beknopte uitgave in 
het licht 'gegeven, en deze 
was he t , die in bijna al de 
CoIIegiën in gebruik was , 
een k le in , doch waarlijk 
uitmuntend stukje, dat wer
kelijk onnavolgbaar i s , en 
den korten inhoud der Chris
telijke leer , wat het zakelij
k e betreft, met even zoo 
vele duidelijkheid, orde en 
juistheid voorstelt, als hij 
zijne taal sierlijk: en waar
dig weet te maken. Ook 
heeft de kundige Nijmege-
naar, een uitmuntend' Hoog-
duitsch gebedenboek onder 
den titel van Katholisches 
Gehetbuch, geschreven, 
waarvan in 1826 té Landshut 
reeds de zevende uitgave in 
i 2 . m 0 is in het licht versche
nen. Het leven van Pater 
CANISIUS is in het lalijn door 
RADERUS, SACCHINUS enz.; 
in het Italiaansch door F U L I -
GATTI , en in hetFransch door 
Pater DORHSNY beschreven. 

N . 

CANISIUS, (HENDRIK), neef 
van den voorgaande, den24 
Mei 1531 , te Nijmegen ge-
boren, onderwees gedurende 
21 jaren te Ingolstadt het 
kerkelijk, regt en overleed 
in 1609. Er bestaat van hem: 
l.o Summa pirus canowi, 
Ingolstadt., 1615, en antee 
regtsgeleerde werken, wel
ke door VALERIUS ANDREVS 
verzameld zijn, LetiwnWè, 
in 4.to _ 2.ó VICTOBIS , epis-
copi Tunnunensis chroni-
con, met het vervolgv van 
JOANNES BICLARE: dit is de 
eerste uitgave dier I&owj*, 
Ingolstadt, 1600, in 4 .w-
3.° Eistoria misceü<i> met 
aanteekeningen, Ingolstadt, 
1 6 0 3 , in 12.m° Deze be-
schiedenis is van PAÜMJ» 
diaken van 'Aquilea< ~~ \ 

s tad t , 1 6 0 1 , 6 .d I . B " ' n t 
Verscheidene geleerden, on 
der andere 'MARCOS'en*»-
TONIUS VELSER,GEOBGË^. 
T I I É R I U S , A L B E R T U S H Ü ^ 

de Vaders POSSEVIN,
 JAL" 

BUS GRETZER en ANDB
n«. 

SCHOT , verschaften b«a«» 
derscheidene bouvvstoöen 
dat werk. ' Daar CANI^ 
de stukken dezer veraaj» 
ling liet drukken, i g * * 
te hij dezelve o n t d e k ^ 
zijn dezelve z o n d e r J { < 

en m eene groote ven ^ 
geplaatst; hij heet». e 

sche stukken van "B
e i d e n ) 

niet genoeg o n f ?«« B 

en zich s o m t i j d s ^ J M 

ten opzigte van « e u ij^ 
der schrijvers, aan * e l 
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hij dezelve toekent. Zijn 
werk is door de zorg van 
JACOBÜS BASNAGEonder dezen 
titel herdrukt: Thesaurus 
inonumentorum ecclesiasti-
corum et historicorum, seu 
lectiones antiquce, cum no-
tis variorum, a JACOBE 
BASNAGE , in fol. 7 Dl.n in 
4 band.'1 Amsterdam, 1725. 
De kundige uitgever heeft 
dezelve met geleerde voor
reden, nuttige en belang
rijke, aanmerkingen, en met 
aanteekeningen en verschil
lende tekstverklaringen van 
CAPPERONNIEE verrijkt. De
ze verzameling bevat ver
schillende belangrijke stuk
ken over de geschiedenis 
der middeleeuwen en de 
tijdrekenkunde. De schrij
ver was een man van eene 
uitgebreide geleerdheid,, en 
wat zeldzamer i s , daarbij 
wijs en gematigd. 

CANISIUS (JACOBÜS), neef 
van den voorgaande en Je-
sui t , werd te Calcar, in het 
hertogdom Kleef, geboren , 
alwaar hij eenige jaren de 
Humaniora onderwees, ver
volgens als Hoogleeraar in 
de wijsbegeerte te Ingol-
stadt werd geplaatst, al
waar ; hij in Ï647 overleed. 
Hij is de schrijver van: 1.° 
Fons^ salitlis, seu primus 
iacramentorum omnium Bap-
i'mus. ~\2.° Medilaiiones 
sa*é de CMRISTO et Bea-
ïfirgine. — 3.° Hyper-
fl^MARUXA Ct JOANXE 
mRCUrMN0 exercita. — 

4..° Arpartium, seu de Bono 
mortis. D e Leerreden van 
GREGORIUS MASTRILMJS heeft 
hij uit het Italiaansch in, 
het Latijn,/ en de Hande
lingen en , Levensbeschrij -
vingen der heiligen door 
RXBADENEIRA , niet aanteeke
ningen en eenige nieuwe 
Levensbeschrijvingen uit het 
Spaanschin 't Latijn vertaald. 

CANISIUS (HENDRIK) , een 
religieus van de orde der 
kluizenaars van den H. Au-
GUSTINUS , te ,s tlertogen-
bosch, in 1624, geboren, en 
in 16S9 overleden, is de 
schrijver van de volgende 
werken: 1.° Carminum fas-
cictilus. — 2.° Manipulus 
sacrarum ordinationum, 
Leuven, 1661, i n 12.° — 
3.° Pax et una Charitas, 
Antwerpen, 1685, in fol. 

CANISIUS. 
(NlCOI/AAS). 

Zie CANNIUS 

CANITZ (FKEDERIK RÜDOLP 
LODEVVI3K, Vrijheer van), te 
Berlijn in 1654, vijf maan
den na den dood zijns va
ders geboren, stamde uit een 
oud adellijk huis. Na eene 
voorbeeldige opvoeding in het 
ouderlijke huis ontvangen te 
hebben, beoefende hij te 
Leijden en te Leiptig de 
regtsgeleerdheid, en deed 
hierop eene reis door Italië 
en Frankrijk. Van dezelve 
teruggekeerd, werd hij ka
merjonker aan het keurvor-
stelijke hof te Berlijn, kort 
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daarop legatie-raad, in wel
ke betrekking hij tot onder
scheidene zendingen gebruikt 
werd, en na den dood van 
«len grooten keurvorst, on
der FKEDERIK, den lateren 
koning, tot geheimen staats
raad , en bij het congres te 
*s Gravenüage, tot gevoïmag-
tïgd minister benoemd werd. 
Keeds vroeg tot dichterlijke 
oefeningen genegen, "wijdde 
bij'-zijne énijpperftren aan de 
Muzen én aan de genoegens 
des huisselijken levens toe; 
Mf overleed in.l69& als dich
ter bewonderd, ofschoon hij 
Hooit, iets' van zijne verzen 
had laten drukken. Zijne Qe-
dïckten kwamen het eerst 
in 1700 te Berlijn in het 
licht, en beleefden in 1727 
reeds tien en in 1765 veer
tien uitgaven. CANIÏZ is in 
i® ruimste beteékenis van 

.'het woord een sierlijke dich
ter , én' de zuiverheid, dui-
dölijkheid, natuurlijkheid j 

; en ondnbbèlzinnigheid zijner 
verzen steken zeer voordèe-
IJS af, bij de woeste'praal 
der Lohensteinsche en Hoff-
itianswaldausche school. Hij 
is echter geene grocte dich-
Êërïijko. genie. 

•CANIZARÈS (Don JOZEF DE) , 
een der beste schrij vers voor 
het Spaansch tooneel, werd 
te Madrid in 1632 geboren. 

'. Men moet hem , wat de in
achtneming der regels be
treft , boven LOPËZ BE VEG.V 
en CAXDERQN- plaatsen. Hij 
schreef een aantal stukken'. 

die op het tooneel van Ma
drid, en vooral op dat van 
Valladolid ten uitvoer wer
den gebragt. -.'Deze stukken 
worden grootendeels opgege
ven , in de catalogus der 
4409 TooneelstuUen,teJ\M-
drid ia 1735 in het lick 
gegeven. CANIZARÈS heeft 
vooral wel geslaagd, in de 
karakterkundige blijspelen, 
welke de Spanjaarden Co-
medies di Fignron noemen. 
Zijn stijl is vol sierlijke ver
zen, en zijne blijspelen wor-' 
'den, als de vrolijkste van het 
Spaansche tooneel beschouwd. 
Men onderscheidt voorname
lijk '-zi)a-Musieo por elamor, 
en vooral zijn El domne 
LUCAS', waarvoor zeef v/el 
de titel zoude passen van 
De verwaande Edelman W' 
ze dichter was' aan het hot 
van -KABEL II; verton*» »f 
overleed te Madrid^w*' 

CANNEGIETER' (HBW»J^-
rector der Latijnsche Sj*. , 
té Arnhem, én g0SC"Le'§ï 
schrijver der staten van 
der land, werd in 1̂ 91 J 
Steérfirf; in West ffn f' 
borea. Hij begon «e *° * 
baais der letteren , d°f e, 
goede Uitgave .4e r . t e 'SJ, 
van AVUNÜS, ^mS,f"veV' 
1731, in S.vo I « g d e l i e i 
volg gaf hij i r f U / 
werken over de tto>" , , j 
en Nederlandse!» 0fTl." 
in het licht zoo als %ur. 
Bissertaiio de Br^firi-
go, matrilus Br'li%iiiia, 
tannica herla, 
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's Gravenhagé, 1734 , in4.K> 
met iplaten. *-—• 2.° Be mi-
tata~ ronianorim nominum 
sub princibus rationes Ui
trecht, 1758, in .4.to — 3.° 
De : getntna Mentinckiana, 
item de Iside ad Turnacum 
inventa necnon de Dea Bii-
ronina, Utrecht 1764, in 
S.vo _ é° Epistola de ara 
ad JYoviamagum • reperta , 
Arnhem ,1766 , in'8.™ De 
eerste uitgave der Tristes 
van HENDRIK: HARÏUS of TEN 
HAAR , Arnhem 1766, in 4. t0 

CANNEGIETER had de uifgave 
van verscheidene andere wer
ken over de oudheden be
loofd, welke beloften zijn 
doodv in 1770 voorgevallen, 
hem beletten te vervullen. 

: CANNEGIETER (HERMANUS), 
zoon van den. voorgaande 
werd in 1723 te Arnhem ge
boren , volbragt zijne studi
ën in die stad en te:Lep-' 
den, en, gaf, bijna alvorens 
dezelve volbragt te 'hebben, 
eene Verhandeling over de 
wetten van NUMA. in het 
licht: Be ara JUXONÏS pei-
Uci nou '/«»#ewf/ra, Leijden, 
17435 in 4.to'. • Om den graad 
van doctor in de regtsge-
leerdheid té bekomen' ver
dedigde hij eene thesis: 
De diffwilioribtis quibusdam 
juris capitibm, en werd , 
na zes jaren •bij het.hoog-
geregtshof van MeMsrland, 
als advokaat te hebben ge
fungeerd .., tot hoogleeraaf in 
de .regtssgeleerdhéid te Fra
neker benoemd. Hij heeft 

twee werken nagelaten, die 
hem in den rang' der groot
ste regtsgeleerden plaatsten: 
I.° Aanmerkingen op hei 
Momeinsc/ie regt, in 4 Boe
ken, Franeker ,176* in -4.*» 
Leijden, 1772 in 4»t» — 2.° 
Observationes ad collativ-
tiem legum mosaïcarum 'ét 
romanarum, Franeker J 760, 
in 4.to, in 1765 met zeer 
belangrijke Bijdragen her
drukt. Hij overleed den 8 
September 1804. 

CANNEGIETER (JOANNES*) , 
broeder van den voorgaande, 
beoefende mede de regtsge-
leerdheid, waarin hij zich 
ook < onderscheiden-: heeft. 
Langen tijd was hij hoog* 
leeraar aan deAkademie-va» 
Groningen, -alwaax. •h5j"iiï 
1810 overleden is: Hij.heeft 
verscheidene - werken nage
laten , zoö als onder ande
ren: 1,° Ad difficiliora quez-
dam juris capita animadver-
siones, Franeker, 1754, ia 
4. t0 — 2.°"' BOMÏTII ULM-
'AJSI fragmenta libri singu
laris reguïarwm, et ineerti 
aucióris collaiio legum mo-
saicarum et romanarum, cum 
notis, Utrecht 176S; Leijden 
1774» in 4.to —3.° Oratio 
de romanomiM jurisconsul-
torum è&cellentid et sancii-
tate, Groningon 1770, in 4.w ••' 

• CANNING (GKORGE) , Staats-
Ministervan Engeland, werd 
den ï l April 1770 te Lon
den geboren. Hij- stamde 
van eene lersche,-zeer acht-» 
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bare familie, af, welke te 
Foxcote, in WarwicAsHre 
gevestigd was, alwaar de 
onde tak, Catbolijk geble
ven, nog bestaat. CANNING 
was nog in de «wieg, toen 
hij zijnen vader verloor, 
waarom een oom zorg voor 
zijne opvoeding droeg, en 
hem naar het collegie van 
Eton zond, van waar hij zich 
naar Oxford begaf. De snel
le vorderingen , welke hij aan 
die Universiteit maakte, toon
den reeds, wat hij eenmaal 
worden zou. Hij sloot naau-
we ., vriendschapsbetrekkin
gen met jongelingen van aan
zienlijke huizen, zoo als met 
JENKINSON, thans Lord LIVER-
pooi.. Hij had reeds zijnen 
smaak voor de Letterkunde 
aan den dag gelegd, en onder
scheidde zich, nog maar 16 
jaren oud zijnde, onder de 
redacteurs van het weekblad 
Microcosmus, waarin des-
zelfs artikelen met II. onder-
téekend waren. Aan de Uni
versiteit te Oxford, vervaar
digde hij uitmuntende Rede
voeringen in het Latijn en En
gelsen , en gaf eeni ge Dich t-
$ tukken in het licht, welke 
hem veel eer aandeden. Zijn 
vader:was ook een geacht 
Letterkundige geweest, wel
ke verscheidene Stukken over 
de publieke vrijheid, en eeni-
ge dichtstukken, welke zeer 
gezocht ,werden, geschre
ven had;, Het eerste stuk
j e , hetvvelke onzen CANNING 
eer aan deed, was zynKlaag-
dicht over de slavernij van 

Griekenland. Hij zoü gaarne 
zijne neiging voor de lette
ren gevolgd hebben, indien 
hij eenig vaderlijk goed be-
zeten had; dit echter zoo niet 
zijnde, legde hij zich op de 
regten toe, ter welke gele
genheid hij nog nuttige ken
nissen maakte onder de sta-
denten van den Midd/en-
tempel. De oom van CAN
NING , een rijk koopman te 
Londen, was een der tegen
strevers van PITTJ en ont
ving bij zich Fox en Sne-
ÏIIDAN. Ondanks deze par
tij , toonde de jonge CANNING 
altijd het gevoelen van PITT 
toegedaan te zijn, en bleef 
steeds in tegenstrijdigheid 
met dat van zijn oom. Ook 
kleefde hij het gevoelen 
van'zijnen 'vriend foM"js01i 

aan, door wiens toedoen 
hij in 1793 in het vier en 
twintigste jaar zijns ou«»'* 
doms, in het lagerhuis,»'» 
gedeputeerde van het yleK 
van Newtown, op netelig 
Wight, toegelaten werd. Wen 

verwachtte veel van eenen 

redenaar, wiens kunsttalent 

&HERIDAN opgevijzeld had> 
maar CANNING voerde cei* 
den 31 Januarjj 1794-i« 
woord en sprak ten voordeel 
van het verbond, dat me 
den koning vm Sardinië J^ 
gesloten wor den. Op «» 
tijdstip verschrikte de Jan
sene omwenteling» **e }ve* 
reld door hare gruwelen-
CANNING was een van derze 
ver hevigste tegenstanders-
en zijne zucht voor de g<>B 
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de grondbeginselen deed hem 
soms een edelmoedig volk , 
met een hoopje booswichten 
verwarren. Na in 1796 voor 
Wendover bij de kamer der 
gemeente weder ingekozen 
te zijn , werd hij on der- se
cretaris van Staat bij de buj-
tenlandsche werkzaamheden, 
waarover Lord GFuNviiiiiiE 
het opzigt had. Hij verdub
belde toen zijne aanvallen te
gen het Fransche gouverne
ment , en was in -1798 met 
FRKRE en ELLIS zelfs aan 
het dagblad, den AntiJaco-
bijn werkzaam. Hij toonde 
zich niet inschikkelijker voor 
BONAPARTE, welke het gesta
dige voorwerp van zijnen aan
val was. In het algemeen, 
behandelde CANNING de vol
ken van het vaste land zon
der ontzag, hetgeen hem bij 
de Engelschen dierbaar maak
te. De redenaars echter van 
de Oppositie verweten hem 
zijne personaliteiten , Waar
om hij den 18 Julij 1800, 
zijn gedrag verdedigde: hij 
verklaarde z ich , dat hij', 
wel verre van over zijne 
uitdrukkingen berouw te be
voelen , nimmer voor ee~ 
nen afgod van drie dagen 
zoude buigen» Hij hielp 
P I T T , wiens aanhoudende 
voorstander hij w a s , met 
de motie van Wilberforie, 
betrekkelijk de afschaffing 
van den Slavenhandel, te 
ondersteunen. De voorspoed 
der Fransche banieren stijf
de de Oppositie in het Par
lement al meer en meer , en 

P I T T en CAÏÏNING wa^en dik
wijls genoodzaakt zich tegen 
de hevige aanvallen te ver
dedigen, welke die Opposi
tie hun berokkende. Voor 
zulk geweld zich niet be
stand wanende, legde deze 
twee sprekers hunne waar
digheid neder. Ten zelfden 
tijde (1801) werd het trak
taat van Amiens gesloten, 
hetwelk CANNING ten hoogst» 
afkeurde: hij zeide zelfs, 
dat hij dezen vrede met 
Frankrijk, als eenen zelf
moord voor Engeland be~ 
schouwde. Het volgende jaar 
door het vlek Tralee in 
Ierland, als vertegenwoor
diger bij het Parlement ver
kozen , sprak hij ten nadeele 
van ADDINGTON, Kanselier 
van de kamer der geldmid
delen. Zoodra P I T T in 1803 
aan het hoofd der ïandsaan-
gelegenheden geplaatst was , 
nam CANNING den post van 
schatmeester der marine, 
met een inkomen van 4,000 
ponden sterlings aan ; niaav 
hij zag bij den dood van P I T T , 
die in 1806 plaats had, van 
déze bediening af. Door het 
graafschap Shgs in Ierland, 
tot gedeputeerde verkozen , 
bestreed hij het plan van mi
litaire verdediging vsnWind-
ham ; e n , van natuur bijtend 
en schertsend, dreef hij den 
spot met Fox , die dat plan 
goedgekeurd had. In April 
deszelfden jaars werd de ad
ministratie van Lord "GRAN-
vihhE, door die van P E R -
CEVAL vervangen, wanneer 
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CANNING minister van bui-
tenlandsche zaken werd., Ia 
deze betrekking was de ex-
.peditie tegen KoppenJiagen 
zijn eerste werk* welke de 
in beslag-neming der Been-
s.che vloot, tegen: al de reg-
ten der volken , ten gevolge 
had. Deze ontrouwe han
delwijs , welke hij in eene 
redevoering van den 21 Ja
nuari] 1808;. trachtte te ver
ontschuldigen , ' werd alge
meen afgekeurd., /Hem werd 
geene mindere blaam -aan: 
.gewreven, door de• onderne
ming' der, Ëngelsche vloot ia 
Augustus 1809 tegen Vlis-
slngen en Walcheren: dit 
gaf aanleiding tot eenen he-
vigén twist met zijnen ambts
genoot Lord CASTEUIEAGH, 
hetwelk een tweegevecht niet 
het pistool ten gevolge had, 
waarin CAHNiNG'aan zijne •dij 
gewond- werd.-. Naar-het 
voorbeeld van BITT , deszelfs 
overwigt over hem. niet kun
nende wederstaan, verliet 
hij het ministerie, en ver
scheen niet meer op het 
staatkundig tooneel vóór 
1.S12, wanneer hij lid van 
het parlement voor Liverpool 
Werd; toen heeft hjj voor de 
eerste, maal ten voordeele 
vaudeeHiaacipaüe der Catho-
lijketf : van • Ierland gespro
ken ,•: ,waaro# hij liet volgen
de' jaar en,, nog in 1S26,; 
maar' altijd.'zonder gevolg, 
aandrong. "/Mij bestreed Ja 
1813 de motie, over de on
afhankelijkheid van M.oor-
wgen, welke met zijne be

ginselen over de burgerlijk 
en godsdienstige vrijheid 
strijdig scheen. Oogen-
schijnljjk is het den leden 
der oppositie gelukt,, om i 
hem niet alleen van de • 
staatszaken' maar ook van : 
Engeland te verwijderen, 
jvijl hij" in September 1811 i 
tot het toen weinig bedui- ; 
"dende gezantschap vsa Por
tugal benoemd werd; op̂ zij-
ne terugkomst van Lismboih : 
nam hij zijne reis AoorErank 
rijk, en vertoefde eenige 
dagen te Bordeauiï a l w a 8 j ' 
de Eragelsche,; in dese stad , 
gevestigde kooplieden hem ; 
op eene luisterrijke vnP6 \ 
onthaalden. Op de gearaj* 
heid .desTconings van ƒ«»" 
rijk drinkende,, Wf 2 
voor de vuist eene weJ°° ; 
ring.uit, waarin hjj ««***» 

•dat de goede v e i s t f ^ ' 
ding..tusschen Franh'^^ 
Engeland voor de rust ; 
Europa noodzakelijk * » ' | 
daar zij op de wettigh«d • 
op de vernietig»* J ^ y 
vplutionnaire-" party 0

p*> ... 
was. Naauwelijks was J9 
in Engeland ••oangf^f.": \ 
of hij begaf zich n^r /-• 
pool, om zich tot hei\ 
lejaant té laten h? r ,£ ,,^0 
«war men stelde »e^ voor 
magtïge tegenstander ^ 

SHBPERD en k E l * £ j n zijn 
mm ecnter slaag" .̂ ^ | j c . 
oogmerk, niet %°n

 van 
werf gevaar » K ^ * ' 
door het .gepeüpy " ^ ^n 
peld te worden. * (leI1 
avond zijner verkiezma' 
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12 Junij 1816, werd hij door 
zijne vrienden juichend en 
zegevierend begeleid. Nieu
we voorspoed Wachtte hem te 
Londen i hij werd aldaar den 
koning tot president van het 
bureau der Indien, voorge
dragen, in Augustus werd 
hij tot buitengewoon afge
vaardigde bij het Zwitsersch 
gouvernement benoemd. Ein
delijk in 1822 tot gouver
neur-generaal der Indien 
aangesteld; maar de zelf
moord van Lord CASTEI.-
REAGH riep hem het volgende 
jaar tot hoogere bedieningen. 
Hij werd aan het hoofd van 
het ministerie geplaatst, in 
welke betrekkingen hij zijne 
geliefkoosde beginselenwel
dra aan den dag legde. Hij 
stelde, nogmaals, de eman
cipatie der Catholijkén voor, 
welke eene kleine meerder
heid yah stemmen deed ver
ijdelen. Ondanks deze mis
lukking, wist hij zich in 
zijne standplaats staande te 
houden. Tijdens de oorlog 
van Frankrijk met de Cor
tesvan Spanje, gaf hij niet 
het minste blijk, dat hij de
zelve scheen af te keuren: 
slechts eenige maanden daar
na in 1827, liet hij in eene 
redevoering van het Parle
ment zijne gewone spottaal 
hooren, verklarende , dat het 
Engelsen gouvernement zich 
niet in de zaak van het 
schiereiland wilde wikkelen, 
zeker zijnde, dat deze oor» 
log aan Frankrijk zoo in 

VI . DKET,. 

N. 193. 

manschappen als i n ' geld 
zwaar te staan zou komen. 
Maar aan CANNING kon het niet 
onbekend zijn, dat Frankrijk 
wel zoo rijlc en bevolkt is , 
om zulke opofferingen / té 
kunnen trotseren; dat deze 
oorlog integendeel een pas 
-gevormd leger krijgskundig 
en manhaftig maken z o u , 
dat het de sterkten van 
Spanje zou innemen , om ér 
naderhand als scheidsman 
over te beschikken. De 
slechte uitslag van het ont
werp ten voordeele van de 
Catholijkén van Ierland 
scheen bestemd, om de magt 
van CANNING te schokken, 
dezelve bevestigde zich in
tegendeel; en in de zamen-
stelling van een nieuw mi
nisterie was hij he t , die op 
last des kohings zij ne ambt-
genooten verkoos. De vier 
voorname daden van CAN-
NINGS ministerie zijn: zijne 
afscheiding van het heilig 
verbond , de erkenning der 
onafhankelijkheid der Spaan-
sche coloniën, dé ttïsschen-
komst in de zaken van Portu
gal, om aldaar de grondwet, 
door keizer dori PEDRO ver
leend , të handhaven, en ein
delijk deövereenkomst ter zee 
tusschen Rusland en Frank-
rijk ,om den noodlottigen oor
log tusschen Turk en Griek 
te doen ophouden. CANNING, 
met bezigheden overladen, 
had aan eene ziekte geleden, 
welke voor zijne dagen decrl 
vreezen. Naaüwelijks wö-
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der eenigzins hersteld zijn
de, hield hij zich opnieuw 
met zijne gewone werkzaam
heden onledig; zijne kwaal 
verergerde, en hij overleed 
den 8 Augustus 1827, in 
den ouderdom van 56 jaren, 
Volgens den wensch des 
volks én des konings is zijne 
lijkstatie allerprachtigst ge
weest. Een talloos gevolg 
van aanzienlijke personaad-
j e n , en van twee broeders 
van GEORGE IV. hebben des-
zelfs overblijfselen naar de 
plaats der rust begeleid. 
CANNING huwde in 1799 met 
mejufvrouw SCOTT, dochter 
van den generaal van dien 
naam, welke hem eene 
rijke bruidschat aanbragt, 
hij heeft echter slechts 
ƒ 150,000 zuiver achterge
laten, na aftrek der schul
den. Uit zijn huwelijk zijn 
hem drie zonen en eene doch
ter geboren: de oudste stierf 
in den ouderdom van 20 ja
ren : de volgende zoon is 
kapitein der marine, endes-
zelfs dochter is met den her
tog van Portland in den echt 
getreden. Zacht, spreek-
zaam , geestig in de gezel
schappen , was CANNING zon
der tegenspraak een uitmun
tend redenaar, en ervaren 
staatsman; wij zouden hem 
nogtans in de eerste hoeda
nigheid niet niet Fox, 
BROUGHAM, en PANCKET, zij
ne tijdgenooten, durven ge
lijk stellen. Altijd een vriend 
der letterkunde, vond hij 
tijd om tusschen béide eeni-

ge artikelen in het a 
de Qmrtly'Review te plaat
sen. Alle Engehwhe en 
vreemde dagbladen hebben 
hem hunne loftuitingen toe
gezwaaid : maar de Fransche 

.zich noemende liberale dag
bladen, hebben die alle o-
ver troffen. Ziet hier echter 
hoe vele dier redakteurs zich 
voor vier jaren uitdrukten) 
toen CANNING nog niet de, 
van de hunne weinig ver
schillende beginselen aan dag 
gelegd had: » Deze gunste
ling der fortuin is, na_i»t 
alles, niets dan een dier 
voorwerpen van verwonde
ring, van welke de geschie
denis zoo vele voorbe*» 
oplevert. Slet eenf ** 
Iwaamheid, veel sclmfl 
loosheid, groote geslep^ 

heid des ^ « ) * * Ï 5 . 
door eenen verouderde» « 
tegen Frankrijk, &f. * • 
mensch in Engel^Z 
gelukken." ( B ic -g r* a" 
tijdgenooten U ^ d T ' ! 
tóen slaat te Tarè^f^ 
teekening eene wW% 
eere van CANNING? e»1 -y 
Poëzij wordt thans i» 
licht gegeven. 

CAMlüS,,CAN0fCANI 

( I W A A S ) , te f f o r e n , 
van gegoede ouders.« ^ 
werd door EiuSJiu» ^ . ^ 
ren als schrijver i" jyja flen 
sche taal gebruiKt'^. nJlWn 
dood van dien b e r o e p , 
werd hy pater ot ° B 

het ürsuhnen - l i l 0 UL rk in 
pastoor der nieuvve K<*» 
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zijne ' geboortestad,- welke 
waardigheid hij gedurende 
het indringen der zoogenaam
de hervorming aldaar, waar
nam. Later werd hij pastoor 
van Spaarnwoude, in welke 
betrekking, hij in 1555 over
leed. Hij heeft nagelaten : 
1.° Gfrieksche en Latijnsche 
Gedichten. — 2.° Levensbe
schrijving van COMÉLIUS 
CBÖCÜS , een' zijner geleer
de stadgehooten. — 3.° Za-
menspraken ten gerieve van 
de leerlingen enz. ; 

CANNOR (JKAREt.), een be-
rqemde Engelsche topneel-
spéler;?; ïn boertige, rollen , 
openbaarde, reeds vroegtijdig 
zijnen smaalt voor' het too
neeliMj svvas nog zeer jong, 
toen hij in een treurspel hét 
Gnehsche Meisje genaamd j 
dat men in jsijne school xiii-
yoerde, e*ehé rol speelde. ïn 
den ouderdom, van 19 jaren, 
verscheen hij met den mees
ten roem pp het tooneel van 
BatA* CANNOR reisde ver-
Mgens met een gezelschap: 
door verscheidene gewesten 
van.Engeland, tot dat hij 
zich ëm ^het tooneel van Du
blin verbond, alwaar hij 11 
jaren speelde. ïn 1816 ver
bond hij zich aan het tooneel 
van Covënt-Gdrden, f e Lon
den , alwaar bij tot aan zij
nen dood bleef, die den 7 
petober 1826 plaats had. Hij 
muntte vooral uit in Iersc/te 
Rollen, 

N 

CANO (ALQNZO ofAtEXis), 
te Grenada in 160Ö gebo
ren , was de zoon van den 
b"öuwkunsténaar ,"• MiCHA'ê'L' 
CANO j en beoefende, het Vak 
van zijnen vader. De ver
scheidenheid en de uitge
breidheid der talenten, wel
ke hij in zijne werken heeft 
ten toon gespreid, hebben 
hem met regt den bijnaam 
verworven van Spaanschen 
MlCHAè'L AXGBLO. CANO 
legde zich ook op de schil-, 
derlcunde toe, welke hij. in 
den beginne onder FRANCIS-
CÜS PACHECO , een' geacht 
schilder, en later in de 
school van JUAN DEL CASTIL-
LO en HERRERA beoefende. 
ïh den ouderdom van 24ja
ren , openbaarde CANO, „' als 
schilder en beeldhoü^ver, zij
ne begaafdheid, door drie 
schoone heelden van natuur
lijke grootte; dezelve stel
len voor, eene heilige Maagd 
met het Kind Jssirs, den 
heiligen PJZTRVS en den hei
ligen PAVLtrs', ; en werden 
in de kerk yan Lëbrya^ge» 
plaatst.' Om zich te volma
ken in de 'kunst, aan \tëlko 
hij zich had toegewij et, B e-
gaf CANO zich naar Madrid, 
alwaar de hertog van OLI-
VARÈS hem eene bijzondere 
bescherming verleende. Bij 
het zien der schoone schil
derstukken , welke die hoofd
stad bevat, riep hij u i t : 
l Arme CANO I hoe gering 
'zijn nog uwe talenten.' 
Door den invloed van den 

2 • ', ' - ' . : • 
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hertog van OMVABÈS , ver
kreeg hij in 1638 den titel 
van Meester der koninhlijhe 
werken en hamerschilder, en 
de eer van aan den infant 
don BALTHAZAU CAELOS van 
Oostenrijk lessen te geven. 
Daar hij zich niet enkel tot 
de schilder- en beeldhouw-
kunfle bepaalde ,ontwierp CA-
NÓ' ook onderscheidene plans, 
tot het bouwen van palei
zen, openbare gestichten, en 
voornamelijk dat van eenen 
zegebopg, die bij de plegti-
ge "intrede van' MAMA A N 
NA ' van Oostenrijk , tweede' 'j 
vrouw' van PHILIPPUS I V . 
ópger ig t , ' en algemeen be
wonderd werd. Op den oo»' 
gcnblik, waarop hij enkel 
de vrucht van zijnen roem 
scheen te zullen smaken, 
overkwam hem eene nood
lottige gebeurtenis, die zij
ne overige levensdagen,'met 
eene menigte ongelukken be
zaaide. Op eenen 'zekeren 
tijd vond hij zijne vrouw 
vermoord, en zijn huis ge
plunderd; en cenen Italiaan-
schen knecht, waarop de 
meeste verdenking viel , kon 
men niet opsporen. De na-
vorschingen, welke men om
trent deze misdaad deed, 
strekten enkel ter ontdek
k i n g , dat CANO, aan eene 
andere vrouw verkleefd, om
trent zijnen knecht ijver
zuchtig was , de regters ver
oordeelden deh man, en spra
ken den vlugtenden minnaar 
vrij. CANO verliet dadelijk 

Madrid, en nam de wijk 

naar Valenlia\ alwaar hij, 
door de noodzakelijkheid ge
dwongen , om tot de Jcunst 
zijne toevlugt te nemen, 
weldra erkend werd. Hij 
zocht daarop zijne toevlugt 
in een Karthuizer-Klooster, 
dat hij weldra de onvoorzig-
tigheid had van te verlaten, 
om naar Madrid terug te 
keeren. Hij wilde er zich 
in" den beginne verborgen 

• houden, maar deze iastige 
gedwöngenheid monde, gat 
hij zich zelven aan het ge-
rèe tover , zeggende: hxcel-
Iets in-arlen6ndfbet»m. 
Hij werd desniettegenstaan
de op' de pijnbank gebratf. 
met- moed onderging *» °, 
foltering, zonder een en» 
woord uittcspreken 5 w 
door 'hij als • schuMig ^ 
kunnen• beschouwd. « w * £ 

lenten , spaarden » „. 
zijnen regterar».. ^ 
PUS I V . , van de st. „ 
tigheid onderligt» w e J

 1o„d, 
MO had aan den dag S?ï£' 
schonk hem zijne g"nSt . -

a'an nieuwe vervolgmSe 

•• />m zich 
d e r , cn-hi j ,heteU ° » B B 

aan; 
ont t rekken, hetz'J tenteJ 
de stem van ^}npjie^' 
gehoorzamen, °^beAkovH 
geestelijken staat. ^ ^ ^ „ 1 
benoemde hem t0grenodai 
(racionero) va» J e legcff 

en zulks ondanK*- | hef. 
kanting van het KaP 'ije„, 
w e l k Ê o m k ^ ' ^ L * 
dat CANO niet g ^ * 
onderwezen was» jonva»' 
koning antwoordde» o" 
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neer hij zulks racer was 5 hij 
hem tot Bisschop zou benoer 
men. CANO hield zich bezig, 
de kerk van Grenada, en die 
van Malaga met schilderstuk
ken en beelden te verrijken , 
en verwierf daardoor de ach
ting des kapittels, dat zich 
tegen zijne benoeming verzet 
had, CANO,vooreenenraads
heer van Grenada, een beeld 
van den H. ANTONIUS van 
Padua vervaardigdhëbbendè, 

.vraagde er hem honderd pi
stolen voor. « Wel hoe, zeide 
hem de raadsheer, gij hebt 
slechts 25 dagen besteed, 
om dit beeld te vervaardi
gen , en vraagt er mij den 
uitsporigen pr ij s , van vier 
pistolen daags voor, daar i k , 
als raadsheer, mij door mij
ne talenten naauwelijks de 
helft van die winst kan ver
schaffen? — Dwaas, die gij 
zi j t , met uwe talenten! riep 
de gebelgde kunstenaar uit; 
om dit beeld in 25 dagen te 
kunnen vervaardigen, heb 
ïk 50 jaren moeten stude
ren." En oogenblikkelijk 
zijnen toorn botvierende, ver
brijzelde hij het beeld met 
geweld tegen den steenen-
vloer; bij dit gezigt nam de 

.raadsheer, beducht van even 
als het beeld behandeld te 
worden, dó vlugt; en CANO 
werd, wijl hij het beeld van 
eenen Heilige verbrijzeld 
had , in zijne bediening ge
schort. De koning herstelde 
hem echter in 1658, van hem 
vorderende, dat hij het prach

tig kruisbeeld, hetwelk.de 
koningin hem" besteld had , 
zoude afmaken, welken last 
hij echter verzuimde te vol
brengen,. Van dien obgert-
blik af, legde CANO zich op 
al de deugden van zijnen 
staat toè. En oefende voor» 
namelijk de liefdadigheid uit. 
Tóen zijne talrijke aalmoe
zen hem van geld ontbloot 
hadden, vervaardigde hij ee-
ne teekening op papier, die 
hij aan de armen gaf, en 
hen tevens onderrigtte, waar 
zij dezelve zouden kunnen 
verkoopen. Hij had zulk 
eenen afkeer van de Joden, 
dat hij zich niet door dezel
ve kon doen naderen, noch 
iets aanraken, dat door hen 
gebruikt was. Op zijn sterf
bed , weigerde hij de Sacra
menten, uit de handen van 
eenen Priester te ontvangen, 
die dezelve aan bekeerde Jo
den had toegediend» Ook 
weigerde hij een kruisbeeld 
aantenemen, hem door zij
nen biechtvader aangeboden, 
» wijl hetzelve, zeide h i j , 
zoo slecht bewerkt was , dat 
het in hem het minste ge
voel van godsvrucht niet: kon 
te weeg brengen." De geest
drift voor zijne kunst deed 
hem op dezen oogenblik ver
geten", dat het in zijn hart 
en niet in de schoonheid 
van een kruisbeeld was, dat 
hij die godvruchtige gevoe
lens moest putten. CANO 
overleed den 1% ?Jovembe> 
1676. 

http://hetwelk.de
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• CANO. -— Zie CANUS. •• 

CANOPÜS , eene Egyptische 
godheid, waarvan de pries
ters voor toovenaars gehou
den werden. Men aanbad 
dezelve onder de gedaante 
eener groote vaas , met hie-
ïoglyphische teekens bedekt, 
en waaruit een menschen-
hoofd stak. De Chaldeërs, 
aanbidders des vuurs , daag
den de goden van alle an
dere natiën u i t , als zijnde 
enkel van goud, zilver, steen 
of hout, hunnen god te kun
nen wederstaan, Een pries
ter van den god ' CANOPUS 
nam de uitdaging aan, en 
men Het de beide goden 
handgemeen worden. Men 
ontstak een groot*vuur, té 
midden van hetwelke nlen 
het beeld van den god CA-
NOPÜS plaatste, waaruit ee
ne groote hoeveelheid water 
voortvloeide, dat het vuur 
geheel en al uitdoofde. De 
god CANOPUS bleef dus over
winnaar , en werd als de mag-
tigste aller goden beschouwd; 
maar hij had dit voorregtjenkel 
aan de list te danken. Een 
der priesters van dien god, 
had verscheidene gaatjes in 
de vaas aangebragt, en de
zelve vervolgens met was 
naauwkeurig weder digt ge
maakt , en de vaas met wa
ter gevuld, dat door het 
smelten der w a s , er weldra 
aan allé kanten uitdrong. 

CANOVA (ANTONIUS) ; een 
beroemde beeldhouwer in 

1757 te Póssagno, een dorp 
in de Venetiaansche Staten, 
geboren , en te Venetië, den 
12 October 1822 overleden. 
Reeds in den ouderdom van 
12 jaren trok hij de aandacht 
van den Heer van zijn dorp 
FALWEHI genaamd, doof oj> 
deszelfs tafel de gedaante 
van eenen Leeuw, in boter j 
te plaatsen. Zijn proefstuk ( 
ïh marmer, dat hij vervaar- * 
digde, toen hij naamvelijKS 
de kinderschoenen had ai* 
gelegd, b'esfaat in tvvee 
fruitmandjes, welke thans 
de hooge stoep van het. p i 
leis van zijnen beschermer , 
te Venetië versieren. W ' 
den Heer FAW-IEM naarVe
netië ontboden, werd nnoe 

kweekeling van den oude» 
TORRETTI , den bestenbe* 

houwer van dien tijd, «J , 
na van deszelfs neef, <»e 

na zijnen dood, het ojaj, 
over zijne werkplaats f t 

-zich had genomen. ™, n | 
rende zijne eerste swaie" j 
behaalde CANOVA verscheiJ 
dene prijzen bij - de A * m \ 

icli 
demie 'van schoone kun^"1 

te Venetië. Hij. *8 t t! £ » . 
daarop alleen in eene ge 
werk&aats oöder het k W | 
terdak van den Hj£ rfne; 

N Ü S ; toen « n d
h

e Jeen ig^ 
eerste proeven H J - ^ 
fortuur hadden ^ ^ 
koos hij er eene> 3 , 
meer gemakkej n vond* 

den weggang S ^ ô  
die hij niet verliet, 
zich naar Rome_ te fteg .gt 

vvervvaarts hij w 1779 door 
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GiRotAMO ZÜMANO , afgezant 
der Republiek geroepen werd. 
CANOVA was toenmaals pas 
22 jaren oud, en reeds had 
hij eene groep van OKPHEÜS 
en EÜHYDICB vervaardigd, 
een werk, dat, wel is waar, 
nog verre van de volmaakt
heid verwijderd was, wel
ke hij later bereikte, maar 
dat hij ook in zijn zeven
tiende jaar. had ' voltooid. 
Nog had men van hem eene 

^ groep van D^EDALUS en ICA-
KUS, dat de Senaat meende 
te moeten beloonen met ee
ne jaarwedde van 300 du
katen. Hoewel deze groep 
nog beneden de wonderen 
i s , welke zijn beitel latei-
te voorschijn bragt, schijnt 
het echter, dat hij er eene 
zekere verdienste aan hecht
te, wijl hij dezelve in gips 

.. steeds in zijne werkplaats 
had staan. Te Rome in den 
kring van den afgezant zij
ner natie toegelaten, had 
CANOVA het geluk, er ver
scheidene verlichte vrien
den der schoone kunsten 
aan te treffen , en onder an
deren den ridder HAMII/TON 
afgezant van Engeland te 
Napels, WINKELMAN en 
MENGS ; volgens hunne ge
zonde critiek, was hij ver
standig genoeg, om te oor-
deelen hoezeer omtrent dien 
tijd» de smaak der kunste
naars bedorven was, en hoe
zeer hij het hardnekkig voor
oordeel van het publiek, voor 
die armoedige bevalligheid 

N 

waarvan de nimfen van Bou-
CHER ons thans nog een 
denkbeeld kunnen geven, 
moest wantrouwen. Ook 
week hij van den valschen 
wegj die hem was aange
boden, en baande zich ee-
nen nieuwen, door zich tot 
de navolging der oudheid 
te bepalen. Het eerste werk, 
dat van dit edele besluit 
des kunstenaars getuigt, 
was de groep THESEUS, op 
den overwonnen Minotaitr 
rus gezeten, voorstellende. 
Van dit tijdstip af verspreid
de de naam van CANOVA zich 
door geheel Europa, dat 
hem eenstemmiglijk als den 
eerste der nieuwere beeld
houwers verklaarde, en hem 
in den rang der mannen van 
genie zijner eeuw plaatste. 
Gedurende de jaren 1798 en 
1799, verliet CANOVA zijn 
vaderland, dat door omwen
telingen geschokt, en door 
den oorlog verwoest was , 
om den Prins EEZZONICO op 
eene reis door Pruissen en 
Oostenrijk te volgen. Bij 
zijne terugkomst te Rome, 
benoemde hem de Paus, tot 
algemeen opzigter der schoo
ne kunsten, verhief hem tot 
Romeinsch ridder en ver- ; 
sierde hem eigenhandig met 
de teekenen dier waardig" 
heid., Het was met goedvin
den des Opperpriesters, dat 
hij zich in de maand Septem-
her 1802 naar Parijs begaf, 
werwaarts hij door BONAPAR
TE, toenmaals eersten Consul, 

l . • # • • 
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geroepen was. Hij werd.al-
daar met onderscheiding ont
haald , en de klasse der 
schoone kunsten van het Ins
tituut , nam hem in den rang 
der vreemde leden op. In 
de maand Augustus 1815 
kwam hij aldaar terug met 
den titel van afgevaardigde 
van Z. H. en met den last, 
om uit het Museum al de 
voorwerpen van kunst terug 
te nemen , waarvan eene on-
regtvaardige verovering, de 
hoofdstad der Christen-nve-
reld beroofd had. Nadat de
ze zending volbragt was, 
begaf hij zich n,aar Enge
land, alwaar koning GEOU-
GE IV. , toenmaals Prins Re
gent, hem, als een bewijs 
zijner hoogachting, eene met 
diamanten bezette snuifdoos 
schonk. Tan MngeZandkeer-
de hij naar -Rome terug, om 
er de herplaatsing der ge
denkstukken van kunst, die 
hij uit Parijs teruggehaald 
had te besturen. De terug
komst derzelve was voor de 
Italianen een volksfeest, en 
voor den kunstenaar eene 
ware zegepraal. Het genoot
schap van den heiligen LU
CAS ging hem gezamenlijk 
te gemoet; den 5 Januari) 
1816' ontving de Paus hem 
In een plegtig gehoor, en 
gaf hem eigenhandig het di
ploma zijner inschrijving in 
het (Sulden-boek van het ka-
jntool over,* eindelijk ver
hief Z. H. hem tot Mark
graaf van IscMa, met eene 
dotatievan 3000 Romeinsche 

kroonen,, welke CANOVA be
sloot geheel en al aan de 
bevordering der kunsten,en 
aan de aanmoediging Tan 
kunstenaren toe te wijden. 
Hij begiftigde al de kunst
genootschappen van .Rotte, 
stichtte prijzen, verbond zij
nen ouden vriend p'EsiR» 
die zijn meesterknecht was 
geweest „ en zijnen broeder 
den Abt CANOVA, een' fcun* 
dig Hellenist., voor men hij 
zijn geheele leven de tee-
derste vriendschap behield, 
aan zijne fortuin. Gedurende 
zijnen geheelen schitterenden 
levensloop, steeds een zui
ver godsdienstig gevoel aan 
den' dag leggende, en vol 
van eeneteederegehecmneja 
aan zijne* geboorteplaats, 
hield ÖANOVA, die dezelve 
bij herhaling met eenigeZ'J' 
ner Meesterstukken versiero 
had, zich gedurende de laat
ste jaren zijns Ievensbijz"^ 
der bezig,'om er_eene^ 
te bouwen, waarin WĴ  ,, 
voorstelde zijn RevïewfM 
van den GodsdiensUoV^ 
sen, waarvan de plaatsinë 
in de t$t. Pieterskerk te W 
me eenige moeijelijkhe£ ^ 
ondervonden. De, k&* . 
Possagno is een r o n d e , 
bouw,,waarvan devoOgèaak 

naauwkeurig in de
paJitkéon 

van dien van het ^ i 
van Alkeneis- G^LV0\< 
de zoo veel belang i * * ^ 
toojnng dier KCÏK» ., 
te dien einde fondsen « 5 
laten en in zijnen ^ueu 
Wil bepaald heeft, dat inöi 
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dezelve niet toereikende 
mogten zijn, er door het ver-
koopen van zijn-Markgraaf« 
schaplifctójin voorzien iiioest 
worden, CANOVA overleed te 
Venetië, na de laatste hei-
ligé Sacramenten ontvangen, 
en de Christelijks te gevoe
lens aan den dag te hebben 
gelegd. Overeenkomstig zij
nen uitersten wil, werd zijn 
lijk naar Possagno vervoerd, 
en zijn hart in de Patriar
chale kerk van den heiligen 
MABCUS te Venetië bijgezet, 
alwaar trotsche opschriften 
het praalgraf versieren , dat 
de Akademie dier stad te 
zijner eere oprigtte. De 
lijkrede van den beroemden 
kunstenaar werd door een' 
zijner boezem - vrienden, 
den graaf CICOGNARA, voor
zitter der maatschappij van 
schoone kunsten dier stad, 
uitgesproken. Geheel Ita
lië vierde plegtige lijkdien-
sten voor hem* Te Rome 
Maakte het genootschap van 
den heiligen LUCAS , waar
van hij blijvend vorst was, 
groote toebereidselen, om 
den plegtigen luister, wel
ken de rouw der Romeinen 
hem wilde toewijden, der 
gedachtenis van den kunste
naar waardig te maken. De 
plegtigheid ' had in de kerk 
der heilige Apostelen plaats, 
alwaar de eenigisins aanstoo-
telijke. pleisterwerken zijner 
meesterstukken , onder de 
gestrenge zinnebeelden van 
den Godsdienst prijkten. Het 

heilig collegae en de geza
menlijke afgezanten -waren er 
bij"tegenwoordig> en dé Abt 
MISSERINI , die, de Secretaris 
van CANOVA was geweest, 
sprak zijne Lijkrede uit. De 
Italiaansche dagbladen heb" 
ben gezegd, dat deze plegtig
heid de luisterrijkste was s 
die, sedert den dood van RA-
PHAè'ii, als eeoe hulde aan 
de kunsten is toegebragt. Vol 
vuur, kracht en bevalligheid , 
bezat deze bewonderenswaar
dige beeldhouwer het ge
heim, om zijne voortbreng
selen eene bekoorlijkheid te 
geven, die zelfs zijne las
teraars aan dezelve niet kun
nen betwisten» Zijne vrou
wen-beelden vooral vereeni
gen al de volmaaktheden der 
schoonste natuur. Door de, 
voorstanders vatt het Fran-
sche keizerrijk, met lof o-
verladen, zoo lang als hij 
zijne talenten gebruikte, om 
hun hoofd en hunnen afgod 
onsterfelijk te maken, werd 
hij het voorwerp hunner 
hartstogtelijke hekeling, zoo
dra hij zich weder als die
gene kon vertoonen, welke 
hij altijd geweest was, na
melijk de vriend van den 
Godsdienst en het wettige 
gezag. Zij vergaven hem 
vooral niet, de Italiaansche 
meesterstukken weggehaald 
te hébben, welke h(j echter 
op den heiligsten grond j na
melijk óp dien des eigendoms 
teruggeè'ischt had, daar men 
enkel dien der overwéldi-
5 
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ging kon tegenstellen. Zij
ne godsdienstige grondbe
ginselen bragten er welligt 
zoo veel aan toe, als zijne 
staatkundige denkwijze, om 
beleedigende scherts jegens 
zijnen persoon, en gestren
ge oordeelvellingen over zij* 
ne werken optewekken. Maar 
onze roemmakers zullen voor
bijgaan en de voortbrengse
len des beitels van CANÓVA 
zullen zijnen roem tot de 
nakomelingschap overbren
gen. Wij willen de ljjst 
zijner werken op de volgen
de wijze mededeelen: 1.° 
(1772) Twee bloemkorfjes , 
in marmer, het proefstuk 
des vijftienjarigen jonge-
lings, boven vermeld 2.° 
(1774) Eurydice, een beeld 
in zacht marmer, half-na
tuurlijke grootte. — 3.° OJR-
PHEVS , een tegenstander 
van het voorgaande. Beide 
versieren een lusthuis, bij 
Assolo, 15 mijlen van ÏVe-
visa. —. 4.° ÖJSDAMIS en I-
CARUS, eene groep, waarin 
mende terugkeering vanden 
fteeidhouwer tot het natuur
lijke benevens zijne eerste 
pogingen, om aan den be
dorven smaak des tijds te 
pntsnappen begint te 'onder-
scheiden, Het is deze groep 
waardoor de Senaat van Ve
netië hem met eene jaar
wedde van 300 dukaten be
schonk. — 5.°! TIÏMSEVS, op 
den overwonnen Minofau-
*"»* gezeten. » Elke man, 
zegt de Gravin ALISEVI , zon 
wenschen naar THESEUS te 

gelijken, en hem ziende, ge
voelt elke vrouw in zich net 
hart van ARIADNE kloppen." 
— 6.° THESEUS overwin* 
naar van eenen Centaurus 
(paardmensch), eene kolos
sale groep, uit twee mar-
merblokken bestaande, en 
welke voor de stad 3Mlatw 
bestemd was. —. 7-° (1785) 
Praalgraf van Paus Ctn-
UETSS XIV., in marmer, te 
Rome, in de kerk der hei
lige Apostelen geplaatst. 
Men bewondert het hoofd 
des Pausses, onder de trek
ken eens grijsaards, welke 
boven van zijn graf, diege
ne schijnt te zegenen, welke 
tot hem komen. Men heeft 
op dit stuk aangemerkt, dat 
de kunstenaar de hoofdpe1" 
sonaadje, in aanraking mw 
den aanschouwer heeft $>' 
bragt, In.de gegraveerd* 
plaat van dit gedenkteeken 
aan den ridder ZÜMANO zij
nen tweeden beschermer) 
toenmaals afgezant van >*'• 
hetiè'te Konstantinopel, °P' 
gedragen, noemt zich CASH»* 
VA nog leeldhomer w» 
PossagHo , en geeft aan den 
ridder den titel van Vm^f 
zijner eeuw. Dit werk l 

het laatste , waaraan ijj» 
meer gedwongenheid aan

> ^ 
valligheid verwijten ^n-
de andere, die op W*1^ 
gevolgd zijn, «41» ' f l ^ j 
dat gebrek. — »• l , *.«„; 
AMORenPsycnÊMM^ 
gende, eene groep voor 
heer H. BLUNDER uitgevoero 

Nog verwijt men .aan deïö 
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groep een klein overblijfsel 
van gemaakt- en gedwongen
heid, maar dezelve is het 
eerste s tuk , hetwelk een 
juist denkbeeld heeft gege
ven van den naauwkeurigen 
smaak des kunstenaars, om 
machte aandoeningen, uitte-
tfrukken. — 9.° (1792) Praal
graf van v 'CLMUBSS X I I I . , 
in de St; Pieterskerk te 
Rome geplaatst. De smaak 
van hetzelve is zuivel'der, 
dan die van het praalgraf 
van CLEMENS XIV. Dit 
werk is een dergenen, wel
ke het meest tot den roem 
van CANOVA hebben toege* 
bragt; men bemerkt echter 
in den Godsdienst, een der 
beelden, die hetzelve ver
sieren , een uiterlijk aanzien, 
dat wat al te wereïdsch i s . 
— 10.° PSYCHE, als kind, 
een beeld van natuurlijke 
grootte in marmer. De Go
din houdt bij de vlerken eenen 
vlinder vast; die op hare an
dere hand rust. CANOVA voer
de dit beeld tweemalen met 
aanmerkelijke veranderingen 
tiit. Hij bestemde hetzelve 
voor den ridder ZUMANO , 
zijnen MECENAS, dien de 
dood belette dit geschenk te 
ontvangen. De kunstenaar 
zeide eens in tegenwoordig
heid eener zeer geestige da
me: » Dit beeld is eene der 
zonden mijner jeugd;" de da
me antwoordde hem: s> Der
gelijke zonden zijn geene 
doodzonden." Aan den voet 
der gravure, door BEHTINI 
«Jfgevoerd, plaatste CANOVA 

deze beide dichtregels, uit 
• D A N T E : •"• '•• 

• Nonvi laccorgéte voi, che non 
siamo vermi 

Nati a formar 1' arigellica far-
falla. -

dat i s : » .Ziet gij niet , dat 
wij de wormen zijn, bestemd 
om den Engelachtigen vlinder 
voorttebrengen V' Dit beeld 
werd eers t , door den Graaf 
MANGILI, en later door N A 
POLÉON, voor de koningin 
van Bei/eren gekocht. — 11." 
(1793) VENUS en ADONIS, 
waarvan de gravure, door 
BERTINI vervaardigd , aan 
Mevrouw, de Hertogin van 
Calabrië, is opgedragen. De 
groep vindt men te Napels, 
in den tuin van den Mark
graaf B E R I O . . — 12.° (1792 
—1794) Gedenkteeken, aan 
de gedachtenis van den rid" 
der EMO toegewijd. Een 
vlak verheven beeldwerk , 

-pp bevel van den senaat van 
Venetië, ter eere van den 
laatste van deszelfs zeehel
den, strijdende voor de on
afhankelijkheid van zijn va
derland , in het arsenaal 
dier stad opgerigt, en heeft 
tot grondslag eene vliegen
de batterij. Door dezen ge
lukkigen inval der genie , 
herinnerde de kunstenaar, 
aan de uitvinding van den 
beroemden zeeman, diemet 
het beste gevolg, deze soort 
van aanval tegen de barbaar-
sche volken had aangewend. 
De drie beelden, waaruit het 
onderwerp bestaat, vprmen 
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éen uitstek op het vlakke van 
bet graf- Het borstbeeld van 
EMO rust op eene met sneb
hen versierde zuil, welker 
grondslag door de golven 
der zee bespoêld wordt. Het 
hoofd biedt een gestreng ge-
laat aan, zoodanig als zulks 
aan de zorgen 'des oorlogs, 
en welligt aan het denkbeeld 
betaamt} dat zich de onver
saagde en laatste verdediger 
der republiek van haren toe
stand vormde. De Bescherm
engel van Venetië daalt uit 
d*en- Hemel neder, om den 
krijgsman te bekroonen. Dit 
heeld biedt ia deszelfs ge
heel eene hemelsche uitdruk
king aan. Eene faam, die ha
re bazuin laat vallen, schijnt 
te kennen te geven, dat zij 
niets nieuws meer tot roem 
van den verdediger van Ve
netië zal te verkondigen heb
ben, en bedient zich van 
eene gouden pen, om zijnen 
naam op de zuil te schrij
ven.— J3.° De beroutoheb-
lende MAGDALVNA , een maiv 
meren beeld, van kleine na
tuurlijke grootte, een der 
meesterstukken des kunste
naars, die hetzelve voor Pos-
sagnQ) zijne geboorteplaats, 
bestemd had; maar, na door 
verscheidene handen te zijn 
gegaan, is hetzelve het ei
gendom van den Heer DË 
SOMMARIVA geworden. De 
kenners hebben ten opzigte 
van dit voortbrengsel alle lof
spraken uitgeput, even gelijk 
de kunstenaar, aan hetzelve 
alle middelen om te beha

gen en te,bekoren uitgeput 
heeft. — 14* ° AMOR en 
PSYCHE staande, beelden 
van natuurJijke grootte, wel
ke zich te iïïalmaison be
vinden , en waarvan de gra
vure aan mevrouw BONAPAR
TE (JOSEPHINË) is 'opgeto
gen. Deze groep is dooi: 
CANOVA herhaald, voor Z> 
M. keizer ALEXANDEK van 
Rusland. Sommige kunst-
regters hebben opgemerkt, 
dat het gelaat van AMOR, 
teederder en minder krach
tig, dan dat van Psyciiiis, 
en volgens hen is het moei-

j e j i j k , den beweeggrond 
daarvan te regtvaardigen. 
Hese beweeggrond bestaat 
e n k e l en a l leen in de fabel 
van A P U W S U S , welke PSYCHE 
in de gehee le volmaaktheid 
hare r schoonheid voorstelt, 
terwij l A M O R daarentegen er 
als een jonge l ing in w° r d t 

voorges t e ld , d ie voor de 
eers te maa l aan het opW 

en 
om 

zi jner moeder ontsnapt) 
grooteli jks bezorgd is> 
z ich bij deze eers te uitspat
t i ng voor haa r verborgen te 
houden . H e t i s een gr°ot 

bewijs van de genie T3" 
CANOVA, zijn onderwerp al
dus te hebben voorgestel"' 
en men moet zich V°xXf0'*" 
d e r e n , dat he t ooit op ee 

andere wijze i s kunnen op
gevat w o r d e n — 15«° \ l 8 U „ i 
Pmsms, het hoofd.•«*» 
MEDVSA vertoonetule > a 

hij heeft afgehouwen ? ee^ 
marmeren b e e l d , dat o° 
J O Z E F B o s i o , een Milanet fw 
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schilder, aan wien de gra
vure van hetzelve door MAR» 
CHJËTTI , vervaardigd, werd 
opgedragen1, gekocht was. 
Dit beeld 'werd later weder 
gekocht door PJUS V I I . , die 
hetzelve gedurende éenigen 
tyd op de plaats van den 
APOLLO Van het Belvedère 
liet stellen, daar hetzelve 
juist de grootte j beweging 
en." houding van hetzelve be
z a t , maar, welks geheele 
volmaaktheid het verlies niet 
kon doen vergeten. — lö-° 
(1804) FEnniXASO IV., ko
ningvan Napels, in Romein-: 
sche kleeding, het hoofd met * 
eenen helm gedekt', en in ' 
eeneh mantel gewikkeld", die* 
hem den schouder en linker? 
arm bedekt. Hét model tot' 
dit colossus-beëid. was r in ' 
1797 ift pleister: vervaar-* 
digd, inaar "GANÖVA was aan' 
de uitvderiftg; van hetzelve.; 
ikt marmer eerst in 1803 bë-; 
gonneny en had dezelve ge
staakt tijdens de bezetting 
van het koningrijk Napels 
door de Franschen. Toch 
MURAT döör Rome trok;i en 
de \verkplaats des beeldhou
wers 'bekocht, bespeurde hij' 
hetzelve in eenen hoek, 
éri Veïgocht den kunstenaar' 
hetzelve te voltóoijen, zeg-' 
gende; d a t h e t eën gedenk-
ttnk lilas', hetwelk tot 0 
geschiedenis des rijks' be
hoorde. — 17.° '(1804). N A ¥ 
?OLEON BONAPARTE, in de 
linkerhand den schepter, en: 

in de regter eenen kloot 
houdende, waarop het zin

nebeeld der overwinning j 
den zegepalm, en eene kroon 
dragende. Dit reuzenbeeld 
had het geluk niet van aan. 
dejszelfs oorspronkelijke i e 
behagen , die zich; in wor* 
sfelgedaanten afgebeeld zien-? 
de , ui tr iep; »£ANÓVA meent 
welligt, dat ik met vuist
slagen vecht!" Hetzelve ' i s 
het-eigendom gé\vorden van. 
den hertog van WELLINGTON. 
Eene gravure van hetzelve, 
door RACIANI J werd door 
CANOVA aan de republiek 
van St, Marino opgedragen , 
uit erkentenis voor het di
ploma van burger, dat hij 

; van dezelve ontvangen had. 
—- 18.° De }>eïde puüivecJi-

: ters^lIinBUGAs en JDAMOXM-
\ HOs), In dit 'stuk heeft de-
i kunstenaar de bevallige ma
nier 'yerlaten ,'• om dpri na
druk en de kracht der spie
ren des te beter te kunnen 
uitdrukken. Aan deze groep, 
i's te Parij's de eer der ten, 
toonstelling te beurt geval
l en , en heeft! er weinig uit--; 

wërksèl 'te weeg gebragt,; 
well igt , wijl * het eene na
volging is , van die korte, 
dikke en lompe Vormen, 
welke de oude Romeïnsché 
beeldhouwers tot voorbeel
den naméini, én die nog da
gelijks te Rome de oogen 
der hedendaagsche beeldhou
wers treffen. Dan een zeer 
bevoegde regter, de Heer 

QtTATRE-lUÈRE I)E %INCy r 

heeft, van deze groep spre
kende , gezegd: » Alles is 
er grootsch in aangelegd, 

file:///verkplaats


208- • C A N. 

de behandeling is ruim, 
niets is er in verspild; al
les is los en ongedwongen 
vervaardigd." Aan den kar? 
dinaal CONSALYÏ opgedragen, 
is deze groep in het Muse
um yan het Vatikaan ge
plaatst. — 19.° EEB-E , den 
godendrank of N'ekfar stor
tende , een beeld van na
tuurlijke grootte, tegen ee
nen zonderling geplaatsten 
boomstam leunende. Het
zelve behoort aan den keizer, 

..van Rusland. — 20." üm-\: 
CVLESyJjvciïAs tegen eene 
rots werpende. JEene kolos-, 
sale .-'groep,'..welke men te, 
Rome in het paleis van den 
bankier TORTONIA, hertog 
van Branciano ziet, ~— 21.° 
Praalgraf pan MAMA 
CiintSTtNA , Aartshertogin 
van Oostenrijk, zuster der 
koningin van Frankrijk, 
MARIA ,ANTO,WETTE , te Wee-, 
nen inIjle kerk der Kugn-, 
stijnen geplaatst. Dit is een 
der voornaamste voortbreng
selen van den kunstenaar, 
en dat aan zijne genie, met 
betrekking tot de uitvinding 
en uitvoering de meeste eer 
aandoet De beschrijving van 
dit.."gedenkstukis in het 
Italïaansch door Ë. 6, J. 
VAN OE YÏVERE, in 1801 in 
het licht gegeven. De wel
dadigheid, een der zinne
beelden, yan- dit yionutnenti 
is afzonderlijk gegraveerd, 
en door CANOVA•', aan den 
beroemden schrijver der Ro* 
meinscke Nachten, den graaf 
Spiwo VEREI opgedragen. — 

22.° (1803) Mevrouw Lmi-
''£JA BONAPARTE, een beeld 
van natuurlijke grootte. Dit 
is eene navolging derzittende 
AGRIPPINA , welke men ia 
het kapitool ziet. — 23.° 
•LEOJPÓLBINB ESFERHAZY-
LlCHTEysTEIN, pen mar
meren beeld ,' op' eenen heu
vel in de gedaante eener, 
Vrouw gezeten , welke zich 
bezig houdt met teekenen. — 
Door BERTINI gegraveerd. — 
24.° VExbs, 'Uit het bad 
komende. Aan hare voeten 
staaf de vaas met reukwerk 
en het Sudarintii;. Met de 
eene hand bedekt zij hare 
linkerborst, en met de an
dere houdt zij het doek vast, 
dat cfe helft van haren boe
zem en hare dijen bedekt. 
Het karakter en de bewe
ging van het hoofd zijn^J* 
na dezelfde, als in de VB-, 
NÜS DE MEDICIS , ' welke 2|J 
bestemd was, in de 'gaW 
van Florence te vervang"' 
— 25.° (1812) HMCT°R[ 
eenen blooten degen vltst' 

ijrd 
houdende.' — 26.° . 
AJAX, naar zijn zwaW 

grijpende,, fieze,-kolossw? 
beelden in wit marmer, die" 
nen elkander tot tegenstan
ders.•-.— 27.° De Vrede > 
een gevleugeld vrouwen
beeld, eene slang vertrap
pende, in de regterhand ee 
olijftak en in de l i i* e r *K 
nenschepter, houdende; »J 
leunt tegen den stijl van ee
ne zuil, waarop men leest; 
Pais d'AU, ir*3; P"% 
de Camasdgy, IT74; P«* 
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<Ze Friedricksham•.{ 1809. 
Dit kolossusbeeld vaa wit 
marmer vindt men bij den 
graaf ROMANZOFJ?. —' 28 •° 
(1812) Het kolossale borst
beeld van CANOVA. — 2 9 ° 
Een reusachtig paard, dat 
voor het grootste doorgaat 
van al degene, Welke in Eu
ropa bestaan, en dat be
stemd was , om een reuzen-
beeld van NAPOLEON te dra
gen. De eerste bestemming 
van dit paard, was geweest 
voor een beeld van KAKEL 
I I I . , koning van Spanje , 
Jater werd MURAT bekoord, 
om er zich op te verheffen. 
Het schijnt, dat het einde
lijk Z.'M. FERDINAND I V . , 
koning van Napels zal dra
gen. ^ - 3 0 - ° De zegevieren
de VMWS , onder de trek
ken van PAUI-INE BONAPARTE , 
prinses BORGHESEs zij ligt 
op een rustfaed, en houdt in 
de een e. hand den;beruehten 
appel. Dit stuk behoort aan 
den koning van Engeland. 
.-— 31«° Eene Nimf, rus-
tende op een' leeuwenhuid ; 
met de eene hand onder
steunt zij haar hoofd, de 
andere rust op den kop fles 
diers. Aan hare voeten is 
een gevleugelde mïnnegod, 
op eene lier spelende, naar 
welker toonenzij schijnt te 
luisteren. De l ieer -MILLIN 
heeft in hét derde deel der 
Annales encyclopédiques van 
3817, bladz. 136 de beschrij
ving dezer groep geleverd. 
— oi. ue Godsdienst ge
kroond en omstraald, een 

kruis ondersteunende, door 
hetzelve .'.op eèn schild te 
houden , op welks grond in 
vlak verheven beeldwerk de 
gedaanten van den H . P E 
TRUS en den H , PAULUS zijn 
uitgehouwen; de geschiede
nis van dit kolossale beeld 
hebben wij boven vermeld. 
33-° Praalgraf van ALFIM^ 
Rt, in de kerk van Santa 
CroceV te Florence, Ita
lië, de muurkroon dragen* 
d e , weent op het graf van 
een zijner beroemdste kin
deren. Eene rondverhevene 
vlakte, biedt in vlak ver
heven beeldwerk, de volko
men welgelijkende. trekken 
des dichters aan. ï (Vier al-j 
oude momaangezigten , aan 
de.hoeken van dé steeneh 
doodkist of sqrcophaag ge
plaatst , .herinneren aan de 
tooneelspelen, waarin A W I E -
BI uitgemunt heeft. Alen 
leest rondom zijn afbeeldsel 
zijnen naam, en dien van As-
ti, zijne geboorteplaats. Eefc 
grafschrift tot dit prachtige 
monument was door ALFIERI 
zelven,, ver vaardigd* —r -34.° 
Praalgraf, •_ van XoiVATO, 
een' beroemden graveur, en 
dé vriend van CANOVA ; . te 
Rome, in de kerk der hei
lige Apostelen opgevoed. —> 
35.° Praalgraf of Cmota-
phipm, aan de gedachtenis 
van JQANXES FALUERI toe
gewijd; een gedenkteeken 
der erkentenis van^ CANOVA, 
jegens dezen Venetiaanscben 
Senator, zijnen eersten be
schermer, jegens dengenen, 
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ivelke hem zijne luisterrijke 
loopbaan opende. — 36.°i)e 
drie bevalligheden, eene be
wonderenswaardige groep, 
zoo om de bekoorlijke stel
ling dér figuren, als om de 
sierlijkheid van derzelver 
vormen, ' en de schoonheid 
harèr hoofden; voor Mevrouw 
.BONAPARTE (JOSEPHINE) uit
gevoerd, en thans het eigen
dom van den Hertog van 
Bèjfört. — 37.° 3ÏARS en 
VtfifpS , eene groep voor den 
koning van Engeland uitge
voerd'. •' CANOVA had het ver
driet van dit werk vierma
len op nieuw te moeten be
ginnen j daar hij aan de drie 
eerste marmerblokken in
wendige gebreken ontdekte^ 
toen het werk reeds zeer ge
vorderd was. — 3S.° De 
Vrede en de Bevalligheden, 
eene groep aan den' koning 
van Engeland toebehooren-
de. — 39'-° (ÏSI7) JOMSTÉS 
IV., honing van Portugal. 
— 40.° De heilige JOAJWES 
de Don-per, als kind. — 
41-° POTA'MNIA , gezeten. 
— 42.° TERVSTCIIORE , aan 
den Heer DE SOMMA. - MIVA. 
toebehoorende. — 43.° De 
Eendragt, onder de trekken 
van MA RU LOUISE, aarts-
hertogin van Oostenrijk. Zij 
is op eenen troon gezeten , 
eenen schepter en eene offer
schaal in de hand houtlende'. 
De Heer CICOGNAUA beweert, 
dat het beeld een der mees
terstukken van CANOVA is. 
— 44.° De Godsvrucht, een 
geheel versluijerd beeld , dat 

de handen enkel bij de top
pen, der vingers gevouwen 
houdt. ' — 45.° De. Zacht-
moedigheid, een gezeten 
vrouwenbeeld. — 46." Eene 
Hermeszuil, met het voor
gaande stnk beschreven en 
beoordeeld, in een werkje 
ten titel voerende: Deseri-
tione di due statiie di AST. 
CAXOVA» prosa di Mtcss-
LE LEONI, TöRim, CBt-
ME 3ÏIXA , 1 8 2 3 , met de 
teekening der Eendragt. — 
47;° Eene Danseres, op ee
nen boomstam leunende* 
48.° PARÏS, detiappellfU' 
dendêl Beze beide beelden, 
welke eertijds " M^>>mm 

versierden, behooren tegen
woordig aan den keizer van 
tmiand. — *9.°Tweed<i^ 
seressetl van natuunp 
qroo ite, de eenè; een 'ef®' 
'baal en de andere eene*008 

in de hand houdende. -~ 
50.° WAsnixGioit, ce' 
standbeeld van wit »>af e„' 
in Romeinsche ldeed

r
in»0'. 

voor de raadzaal van Ml ^ 
linie vervaardigd. Pyf 
vier zijden van het voets 
zijn vlak verhevene bee 
werken, de voornaamste« 
den uit hét leven van ^ 
veldheer voorstellende' 
^ Praalgraf^ ^ 

gravin van SAW*,,pr dier 
enkel voor de,do<*feI

fchaat 
dame bestemd, waajöJeNVOr. gemeenschappel^^ S d 

den , zoo als dit e««» • , •# 
doch treffende g ï a £ f 
zulks te kennen gee" • 
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• Mater infelidssimafiliaj et tibi. 
52.p Praalgraf van den. 
Graaf de SOVZA , afgezant 
van Porti/gal, te Bome. -*-' 
53.° Praalgraf van Prins 
FREDERIK II. van PrUissen. 
— 54.° Praalgraf van den 
Admiraal NÊLSÓS. — 55.° 
Borstbeeld van Paus Pms 
VII. — 56.° Kolossaal beeld 
van Paus Plus VI., het
welk door -dëfi 'kunstenaar 
niet geheel is kunnen vol
tooid worden.—'57.° FRAX-
ciscus II. keizer van Oos~ 
ienrijk; — 58.° CoRlXNA, 
een borstbeeld. —59.° BEA
TRIX , minnaresse van DAK-
TE, een borstbeeld. —- 60." 
MELENA, een kolossaal borst
beeld, door CANöVA'aah de 
Gravin AtBBtzzi geschonketi. 
— 61.'' l)estad' Pudua, een 
vlak verheven beeldwerk, 
eene zittende vrouw voorstel
lende. -—62.° AcBtLLES 
en BRISEÏS, vlak verheven 
beeldwerk. — 63,° Vijf vlak 
verheven beeldwerken , hét 
leven en den dood vanSoCRA-
TES voorstellende. — 64.° 
ALEXAXDER, Keizer van 
Rusland, een standbeeld, 
dat het paleis van den se
naat , te St. Peiershlrg ver
siert. — 65«° Ben gestor
ven JMSVS, de heilige Maagd 
en MARIA ' MA&HALE^A, 
een onderwerp reeds door 
MlCHAët, ANGJEÏ.0: BQNAUOTA 
behandeld. — 66.° Jscïi-
kmik voor de gravin Dis-
DÉE , geboren CALLEMBERG , 
i n , ^ n * u i n der Kluizenaars 

VI, Um*. 

van Padua. — 67.° Praal-
\ graf van den graaf TADI-
: .XI. ••— 68.° Offerande der 

Tro'yaansché 'vrouwen' aün 
\ MlNERVA.. — m.0PALAME-

DEs, een marineren stand
beeld , meer dan natuurlijke 
grootte. — 70.° Men Kolos
sale borstbeeld van NAPO
LEON. jDus is ten naasten 
bij de Catalogus der beeld-
houwkundige werken van 
CANOVA. Eenïgroot gedeelte 
derzelve is vermenigvuldigd 
geworden, door de etsnaald 
der beroemdste graveurs , 
zoo als van BERTINI , BER-
T I N E Ï J M , BONATO , FoNTANA , 

: M A K C H E T T I , MoRGHEN ', Vl« 
tfALI1,' "VltTaOTI, «155. 'Mogfc 
mën begeerig zijn zich*eene 
vollediger kennis , van de 

, werken van CANOVA te ver
schaffen , .zoo kan men te 
dien einde raadplegen, de 
verzameling van koperen 

t' platen , door den Heer Bov-
ÓIN van dezelve vervaar
digd V voorafgegaan-door ee
ne Catalogus, te.Parg'i; bij 
DiopT gedrukt. Vele wer
ken over het leven en de 
voortbrengselen van CANOVA, 
zijn ia het Italiaansch, in 
het Engelsch en in het 
Fransch in het licht gege
ven. Na CANOVA als beeld
houwer te hébben beschouwd, 
moeten wij er nog bijvoegen, 
dat hij ook de schilderkunde 
aankweekte, welke hij wëlligt 
nog meer beminde, dan de 
kunst, aan welke hij zijnen 
onsterfeljjken ioem te dan-
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ken had. Men heeft van 
hem verscheidene kleine 
schilderijen, naai: de Vene-
tiaansche wijze gekleurd, 
waarvan er eene gegraveerd 
•is geworden. ]\Tog haalt mei\ 
onder zijne schilderstukken 
éené naakte Vpms aan, van 
natuurlijke grootte, op een 
hed rustende en eenen.spie
gel in de hand houdende. 
Zich in 1797 te Possagno 
van de groote wereld afge
zonderd hehbehde, schilder
de hij voor de kerk van dat 
dorp de Verschijning van 
J. C. aan de drie MARIJLS 
en aart de leerlingen. Even 
gelijk hij zijn eigen afbeeld
sel gebeiteld had , heeft hij, 
het ook geschilderd. CA-
KOVA is in Frankrijk door 
GERARD afgeschilderd en in 
gravure herhaald. In En~. 
geland heeft hem JOHN JACK-
SON, ,,* lid der koninklijke 
maatschappij van Londen'ge
schilderd, welk portret door 
THOSIPSON' in het Mnropean 
Magazine voor •"November 
1822, aan het hoofd eener 
levensschets, in hetzelfde 
N.° van dat Tijdschrift voor
komende, in plaat is gebragt. 

CteovAi (STANISMUS), een 
kundige Religieus der Chris
telijke scholen te Florence, 
Werd in die stad in 1740 
geboren, onderwees de wis
kunde te CortonaentePar~ 
*»«, en behaalde in 1788 
den prijs, door den graaf 
•ÜÜRPQRT, afgezant van 
frankrijk in T'öshanen uit

geloofd , voor de besfe lof
rede op AMERICÜS VESPÜ-
TIUS. Het vertrouwen, dat 
hij zich dóór zijne deugden 
had verworven, was zoo 
sterk, dat de beroemde dich
ter ALFIERI , hem in zijne 
laatste oogenblikken bij zich 
ontbood. Hij was tot lid aan
genomen van het Etrurisch 
genootschap- van CORTOM. 
Behalve een aantal geleerde 
Verhandelingen, over Ge
schied- , sterre-, aardry ks-
en letterkundige onderwer
pen , grootendeels in Fl°r. 
rence,- (van 1771 - 1 8 0 9 ) 
gedrukt, heeft men hem eene 
uitmuntende vertaling in hef 
Italiaansch te danken van de 
Lessen over de grondbegin
selen der natuurkunde van 
IA CAILLE, vermeerderden 
herzien door den Abt MARIBJ 
1781. CANQVAI overleed {e 

Florence , in 1811. 

CANTACUCENÜS. — ^ie^°* 
ANNES V, en MATTHEÖSJ m ' 
meinsch - Grieksche kekers. 

^CANaJA-GAXMNACBEMTGÎ  
een Italiaansche gwveui 
schilder, was de i » ^ 1 

van den beroemden CATJ1, , ' 
en overleed te Flora*** 
1624. Hij hcfcft v o l g e n ^ 
ne eigene teekeningen» 
die van andere *eest

n
eli' 

gezigten landschappen 
feesten geschilderd» 

'. VCANTAMNI-(SIMOS), H& 
naamd de Pezarezer, viy * 
in 1612 te Pezaro werd g™ 
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ren, Was de leerling en vriend 
van GUIDO , door wiens na
volging hij zich zei ven be
roemd maakte. Men ver
warde somtijds de Werken 
van den meester met die des 
kweekelings. Deze beroem
de schilder overleed in den 
Woei zijner jaren te Verona 
in 1648, . . .-

CiiNTEr, (PETROS JOZEF), 
in het oude Fransche gewesl; 
Causs in 1645 geboren, ging 
onder de maatschappij • van 
JESUS , en onderscheidde zich 
bij dezelve» Hij overleed te 
'Parij's in 16S4. Zijn ijver 
voor de studie verkortte zij
ne d̂ageirf. Er bestaat van 
hem ; 1.° eene verhandeling 
De romans repuèlica, "cive 
de re militafi et civili ro-
tnanwim, iri ;12."10^ Utrecht 
1707. Dit is een "intmun-
tehd kort begrip der Romein» 
sche oudheden. De beste 
uitgaven zijn die van ü-
frecht', met platen. —2 . ° 
Melropolilanarum urhkm 
histories t civilis el ecclèsi-
asticte, Umus primus. Dit 
is het eenige deel, dat in 
het licht is verschenen. Hij 
gaf den JÜSTINUS , ad nsum 
Delphini, Parijs1677, injl.to 
en den VALERIUS "MAXIMUS , 
mede ad nsum etc. in het 
licht, Parijs 1779. Deze uit
gaven worden zeer gezocht. 

J, CANTEMIR ( DEMETRIUS ) , 
in 1673, uit eene*beroemde 
familie van Tartartfë gebó-

cren. "Van landvoogd van drie 
Moïdavische kantons, werd 
zijn vader in 1664 vorst van 
dat gewest. DEMETRIUS, 
vroëgtjj dig naar Konstanti-* 
nopel gezonden, vleide zich 
van hem te zullen opvolgen ; 
maar hij werd bij de Porte 
door eenen mededinger ver
drongen. Door den Oftonla-
riischen minister in 1710 naar 
Moldavië gezonden, om het
zelve tegen den Czar PETER 
te verdedigen, leverde hij 
dat gewest aan dengenen o-
ver, tegen wien men hem 
te veld had gezonden. DE-
-METRIUS volgde zijnen nieu
wen meester in zijne ^over
winningen. Tot sch'adeloós-

' stelling va» hetgene hij ver
loren had,^.verkreeg hij den 
titel van vorst, met grond
gebied , domeinen,' en een 
volkomen gezag over de Mol* 
daviërs , die hun vaderland 
verlieten , om zich aan zijn 
löt te verbinden. Öij over
leed in 1723, algemeen ge
acht en bemind, óp Eijn 
landgoed in •UArainh* Men 
heeft van -hem verscheidene 
werken, zoo als : 1.° ffie-
sbhiedenis van'denhloei'eTi 
hei verval !jvan hét Ofloma-
msche rijk. 'Het oorspron
kelijke in Latijn is in hand
schrift gebleven. NICOLAAS 
TiNDAii heeft hetzelve, op 
bevel der koningin ANNA , 
in het En#elsch vertaald, 
Londen, 1734, 2 dl.» in fpl. 
DE JONQUIERES heeft het vol
gens de EngelscSie vertaling 
2.. :, - ' v " ' ; 
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in hetFransclt overgebragt, 
1743, 4 dl.» in 12.°, en 1 
in 4." J.L.ScHMiTT, heeft 
hetzelve in het Hoogduitsch. 
vertaald, Hamburg, 1745, 
in 4.° — 2° Grondbeginsel 
•van den Mahometaansclien 
Godsdienst, Petersburg , 
1722, ïn.fol», een Averk op 
bevel van PETER den Groole, 
aan wien het is opgedragen, 
in de Russische taal geschre
ven en gedrukt. — 3.° Te
genwoordige staat van Mol
davië , in het Latijn, met 
eene groofe kaart van het 
land enz. Nog heeft hij ver
scheidene andere werken na» 
gelaten , zoo als de Oude en 
nieuioere geschiedenis van 
Dacië, welke niet in het 
licht is gegeven; eene Na-
iuurhindigegodgeleerdheid; 
eene Verzameling van Tnrh-
sche gezangen , in muzjjk 
gebragt, mi.0; eene Inlei
ding tot de Turkse he toon-
hmst, in het Russisch ge
schreven , in 4.to enz. De
ze vorst was bijna alle le
vende en doode talen in ee-
nen zelfden graad meester. 

CANTEMIR (ANTIOCHUS , en 
volgens anderen: KONSTAN-
TIJM DEMETRIÜS, vorst) jong
ste zoon van den voorgaan
de , en^ de lieveling zijns 
vaders, wijdde zich, zoo 
als hij, aan de studie, aan 
de weienschappen en kuns
ten toe. Hij was achtereen
volgend afgezant te Weenen 
en te Parijs, In Rusland 
teruggekeerd zijnde» gedroeg 

hij Zich, zeer voorzigtig, in 
de verschillende omwente
lingen , welke dat rijk schok
ten, en overleed in 1744. 
De Russen kenden vóór hem 
eenige berijmde liederen, j 
maar hij is de eerste ge
weest, die eenigzins uitge
breide gedichten bij hen in
gevoerd heeft. * Behalve ee- i 
ne Vertaling van ANACKHW 
en der brieven tan HOR* 
u s , leverde hij nog in is 
Russische taalj Hekeldich
ten, Fabels, Oden enz. Het 
besten zijner gewrochten, is 
zijne Pètriades, een Hel
dendicht, aan Czar PETER*» 
Gróote toegewijd. Onder zij
ne Vertalingen, stelt men 
het werk van ALGAKOTTI, 
over het licht en de Ujeu- , 
ren, op den voorgrond. W 
heeft hij zijne l andg^^ j 
met verscheidene vreemw 
werksn bekend ge>>f,M.| j 
waarvan er voor deWJJshe. '< 
en de sieden weinig «J* 
te hopen was, zoo als »'.t' 
de Lettres persanes wfr v 

abt GÜASCO' de vertaler^ 
ner Hekeldichten, in **: 
heeft het leven van *» 
vorst, als een bewonderen 
lofredenaar beschreven. 

CANTER of CAW*S* (ƒ£ 
DREAS), ieQrrtWZn

nd8 
laatste helft der W ^ 
ee«w geboren; een «e• . 
deren onder de «oeg«JJ 
verstanden, daar ,van... j, 
getuigd wordt, d a ' " J j r 
den ouderdom van tien j 
ren reeds doctor in «e * 
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ter was, en zulks verder in 
onderscheidene takken van 
geleerdheid werd. Om den 
roem zijner geleerdheid te 
bevestigen, zal het genoeg 
zijn, den brief door keizer 
FREDEKIK I II . , hem in dien 
ouderdom geschreven, alhier 
aan te voeren: 

FBEDERIK de Derde , 
Roomsch 'keizer, , wenscht 
heil en welvaart aan het be
wonderenswaardige en voor
treffelijke kind, ANDBJEAS 
CANTJEM.' 
: Ier onzer keizerlijke oo-

ren is hei groole gerucht, 
vanU, allerliefst kind, en 
de Ie allen tijde ongehoor
de roem uws lofs gekomen, 
•namelijk, dat gij reeds vóór 
het tiende jaar iiws leede
ren buderdoms, in bijna al
le kunsten en wetenschap' 
pen zijt ervaren geworden, 
ja zelfs in de wetenschap 
onzer wetten en ff. Canons, 
en (wat nog meer te ver
wonderen is, en ons zeld
zamer dunkt) ons wordt ge
zegd, dat gij het geheèle 
oude en nieuwe Testament, 
niet zonder den bijstand der 
Goddelijke genade, in open* 
bare ziniwislingen, voor elks 
oogen leest en verklaart; 
met eene gepaste vrijmoe
digheid, op elke vraag een 
bewijs en antwoord geeft. 
Naardien wij- nu begeerig 
rijft, om de waarheid van 
zulk een wondenoerk Zelf 
te ondervinden, zoo hebben 

O 

wij u overwaardig geacht, 
door dezen onzen brief te 
verzoeken, dat gij op onze 
Keizerlijke Majesteits bij
zonder geliefde Universiteit 
van Weenen wilt. komen, 
wijl wij grootelijks verlan
gen om uw aangezigt te 
zien, en u, onze keizerlijke 
gunsten, volgens de waar
digheid uws verstands deel' 
achlig te maken, wiltn der
halve, zoodra als gij kunt 
naar Weenen spoeden. 

De jonge CANTER door zulk 
eene onderscheiding geprik
keld , begaf zich naar de kei
zerlijke residentie, alwaar 
hij met eer.en aanzien over
laden werd. ...... 

CANTER. , CANTHERof CAN« 
TERUS ( W I L L E M ) , den 24 
Julij 1542, te Utrecht ge
boren , wordt door sommigen 
de neef, door anderen de 
broeder van den voorgaande 
genoemd, het eerste echter 
met meer grond. Hij beoe» 
fende de Latijnsche en Griek-
sche taal in zijne geboorte
stad onder deh beroemden 
GEORGUJS MACROPEDIOS ; van
daar begaf hij zich naar Lsu- . 
ven, alwaar hij vier jaren 
onder CORNELIUS VALERIÜS 
studeerde. Zestien jaren oud 
zijnde , begaf hij zich op reis 
door Frankryk, Italië, 
Duitschland, en kwam met 
een groot aantal geleerden 
in vriendschapsbetrekkingen. 
Hij vestigde zich vervolgens 
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niet ter woon te Leuven, 
alwaar hij afgezonderd leef
de , en zich met geestdrift 
aan de studie toewijdde; de 
morgen werd aan de leesoe-
feningen, en de namiddag1 

aan schrijven toegewijd. Hij 
Weef steeds aan den voor
ouderlijken Godsdienst ge
trouw , en stierf den 18 Mei 
1575, in de levendigste ge
voelens van godsvrucht. Jus-
TÜS LIPSIUS wijdt in zijnen 
eersten Brief aan CORNELIUS 
YAÏJERIÜS in zijnen lof uit. 
Hij' heeft vele v/erken na
gelaten; 1'°. Acht böekdee-
len met verheterimgen, ver-
klaringen, en fragmenten 
van verschillende schrijvers, 
in het Latijn, in de Schat-
kamer van (XEUTER herdrukt. 
— &° Syntagma de ratione 
emendandi grmtss aiictóres, 
Antwerpen, 1571, in 8«v0 

-^- ;S<° Uitgaven en Verf o-
tingen van sommige Giiek-
sche ;en Latijnsclie schrij
vers..: •—::4.° Latgmc/ie Ge-
dichten; enz. '(Zie NJOÉRON 
29.e deel, bladz. 344). 

CANTER, CANTHËR of CAN-
TERÜS (TlI.ÏOBORUS öf DIRK) ' , 
•broeder van den voorgaande, 
werd in ï 545 te Utrecht' ge
boren, begaf zich naar Pa* 
rijs, om van BIONYSIUS LAM-
BINCS', de verklaring der zë-
deleer van ARISTOTELES (e 
hooren. Aldaar raakte hij 
heksnd met de geleerden 
PETRUS 'BAmët, GIPJHAMUS , 

.XOÖEWIÏK' CARION enz. In 
zijne geboortsstad tenigge* 

keerd, werd hij lid van het 
bestuur derzelve. Onder voor
wendsel van de Oathoiijken 
•te begunstigen., werd hij in 
1611 van al zijne goederenbe-
roofd en verbannen. Hij nam 
eerst de wijk naar Antwer
pen , en van daar naar Fmne-
her, alwaar hij in 1617 over
leed. Men heeft van hem: 
Varia, leciiones; Antwerpen 
1574. - - Aanteeheningenay 
het werk van ARNOBIUS , tegen 
de Heidenen, 1582, in 8'v0 

CAKTON (JOANNES), den 31 
Juli j .1718, te Slroudm 
Gloeestërshire geboren, leg
de zich met het beste gevolg 
op de natuur- en s t e r r e » 
toe, en slaagde in het doe» 
van nieuwe en nuttige proei-
nemingen. In 1750 bood toj 
der koninklijke maatschap
pij van Londen eene Wf* 
aan, om kunstmatige **»J 
steenen te maken, Wm 

hoedanigheid verre «*» 
alle andere./ verlieWf \ ' 
hetwelk hem hetzelf«> Jf; 
het lidmaatschap van aatg^ 
nootschap verschafte) vf 
hij voortging inet zjjne0 

dekkingen te verni^" 
aan zjjtien dood, $& %Ë\6 
Maart 1772 voorviel. ^ v 
zjjn van gevoelen fijj* 
dat deze Wijze- W*% 

is w®dfc'*-o , H„pn 
Hef licht is verscheen ene 

hetzelfde onderW^f i n 

spoedig is wederge 
in het licht is v e n 
door eene Verhandeling^^ 

Engelsen door M « O B Ö * A 
schreven. Nog heeft ^ 
TON verhandelingen w» (i«t 
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licht gegeven over de elec-
triciteit , de aschtrekkèr , 
het zeelicht, de afwijking 
van de kompasnaald, de 
eompressibilileit van het 
water: men twijfelt echter 
met reden, of hij de hoeda
nigheid, waardoor die hoofd
stof geperst of ingedrongen 
kan worden, wel bewezen 
heeft. 

CANTWEI. (ANDREAS) , een 
Arts , uit het Graafschap Tip-
jperary in Ierland afkom
s t ig , lid der koninklijke 
maatschappij van Londen, 
overleed te Parijs, den 11 
Julij 1764; in 1729 was hij 
te Montpellier tot Doctor 
bevorderd, en had zich in 
1742 te Parijs met ter woon 
gevestigd. Men heeft van 
hem een groot aautal Latijn -
sche Verhandelingen, over 
verschillende geneeskundige 
onderwerpen; vele schriften 
tegen de inenting der kin
derziekte ; Vertalingen iri 
het Fransch van eenige Em-
gelsche werken, over den 
staat der oude en hedendaag-
sche geneeskunde, en over 
de geneesmiddelen voor de 
de oogziekten; een e Verhan
deling over de koortsen in 
het algemeen, Patijs, 1730, 
in 4.° — Ontleding der wa
teren van Pdsïy, ï b . 1755, 
in 12.° — Tafereel der kin
derziekte, ibid 1758, in 
12.° enz. 

CANTWEI, (ANDREAS SAMU- , 

O 

EI. MÏCHAEI.) , zoon van den 
voorgaande, in 1744 gebo
ren , bekleedde den postvan 
luitenant der Maarschalken 
van \Frankrijk , kwam in die 
betrekking in 1792, in het 
hotel der Invaliden, werd 
Bibliothecaris van dat ge
sticht, en overleed ïn het
zelve in 1802. Hij heeft 
met vele onnaaüwkeurigheid 
en slordigheid een groot aan
tal werken uit het Engelscb. 
vertaald (geschied - en let
terkundige, reisbeschrijvin
gen en romans.) Wij willen 
van dezelve enkel aanhalen, 
dié der laatste deelen der 
Geschiedenis van het verval 
en den ondergang van het 
Roineinsche Rijk, door G I B 
BON •; men weet , dat,dë beide 
eerste dëeleh door LODEWIÏK 
XVI . en LECLERC DE SEPT-
C'HÈNES en de volgende door 
SoULÈS, MARIGNIÉ , DfiME0-
NJER en BOÜLARD vertaald 

zijn. Bij het 9.£ Hoofdstuk 
van het 'werk van MONTAGÜ, 

tèn titel voerende: Over de 
opkomst én hei verval der 
oude GreMëënehesten, Pary's, 
1793, in S.vo heeft hij een 
10.e door hem ontworpen 
hoofdstuk bijgevoegd. 

CANUMBÏUS, een Romeinsch 
volkstribuun, maakte zich 
hg de Republikeinen, door 
zijnen tegenstand tegen de 
addellijken bemind. Hij deed 
het volk in hei jaar 445 vÖóY 
J . C. aan het muiten slaan, 
en verkreeg, dat de Plebejers 

4 

file:///Frankrijk
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zich inet de Patriciërs kon
den vereenigen. 

CANUS of CANO (MELCHIOR), 
een Spaansch Donsinikarfer 
in 1523, te Tarangoti, in 
het Bisdom Toledogeboren, 
Hoogleeraar der Godgeleerd
heid te Sctlamanka, werd 
onder PAULÜS III. naar de 
Kerkvergadering van Trente 
gezonden, en in 1552 tot 
Bisschop der Kanarische 
eilandeh benoemd. tiij nam 
geen bezit van dien stoel, 
maar overleed in 1560 te 
Toledo, als provinciaal van 
JSxisiiUë, , Deze Religieus 
had reeds sedert lang de 
Bisschoppelijke waardigheid 
van de hand gewezen , wei-
ligt, om zich niet van PHI-
JUPPUS'II. te verwijderen, 
wiens toegenegenheid bij ge
wonnen had. Alje Godge
leerden hebben lof toege
zwaaid aan zijne Verhande
ling, ten titel voerende; Lo-
corum Iheologicorum, lil. 
XII., Padua,^ 1727, in 4.°, 
zoo, om de uitmuntende za
ken welke dezelve bevat, 
als om de sierlijke wijze, 
waarop dezelve worden uit
gedrukt, Men heeft hem 
enkel verweten , de redeneer-
kundige werken van ARISTO-
TELES , CICERO , QUINTIMTA-
JNIJS, en andere ongewijde 
schrijvers te veel te hebben 
willen navolgen, en zijnen 
lezer (e vormoeijen door lan
ge uitwij dingen , en de ver-
handeling van eene menigte 
aan; de hoofdzaak vreemde 

onderwerpen, De godgeleer
de bronnen, waaruit bij zij
ne bewijsgronden putte, zijn 
de Heilige. Schrift, de A-
postolische overleveringen, 
de Kerkvaders , de Kerkver
gaderingen enz. Hij veroor
deelde billijker wijze, die 
ijdele en ongerijmde vraag
punten , waardoor men lan
gen tijd de eenvoudige ver
hevenheid van de wetenschap 
des Godsdienstes wanstaltig 
heeft gemaakt; maar men torn 
niet ontkennen, dat 'luj zich 
al te scherp tegen de school-
sche godgeleerdheid ver
klaarde:'» Wij weten, zegj 
een beroemde Prelaat, dat 
de schoolsche godgeleei-d-
heird, geene onvermij<ie'!jfce 

noodzakelijkheid is, om den 
schat des -gelooft ongeschon
den te bewaren; de belonen 
van J. ,C. zijn, Af el is « * 
de voornaamste steun va 
hetzelve; maar die Wo»f ; 
sluiten de menschelijke'»"0 

delen niet buiten, f111^ 
voorzigtigheid, volge«s j, 
omstandigheden aan <|e 
geeft enafwisseït. *|e .. 
heeft zeer dringende b e ^ 
redenen gehad, om oieg 
in het werk te stelle" ,J , 
ke de schoolschego/SeJ^nt 
heid haar verschafte., * 
deze manier van ^ " K 
heeft haar kostbare.voorj 
len op de sektarfe" 2 ! 
beh,leFn,diehet|eb^r

d
o

e
or. 

zelve nooit anders .. 
deeld hebben, danonidaW 
de kracht derzelve met *dfl 

den verdragen, e n 



scliampreden, die zij zich 
tegen dat gedeelte veropr- . 
loofd hebben, moeten een 
beweeggrond te meer zijn, 
om dezelve te behouden." 
(Zie ANSELMÜS Heilige — 
D U N S , HANGEST, GBAVINA— 

JoANNES VïNCENTÏÜS — TlIO-
MAS — Heilige — ) . CANUS 
was niet minder de vijand der 
Jesuiten , en vreesde niet , 
heli als de voorloopers van 
den Antichrist te beschou
wen , zonder dat noch de 
Bulle van PAULÜS I I I . , die 
hunne instelling bevestigde, 
noch een rondgaande brief 
van den overste zijner orde, 
welke aan zijne Religieuzen 
Verbood, om van de Jesui
ten kwaad te spreken, hem, 
Tfan gevoelen konden doen 
veranderen) noch hem zelfs 
beletten , op den kansel te
gen hen uit te varen. JOAN-
NES JPENNA, zijn orde-broe
der , en doctor van Sala-
manka, gaf te hunnen voor-
deele een verdedigschriffc in 
het licht. Indien men over 
het karakter van GANÜS oor
deelt , door eenen t rek , wel
ken Pater BOUIIOURS in het 
vijfde boek van het leven 
van den heiligen IGNATIUS 
verhaalt, zal men zich niet 
kunnen onthouden, er een 
ongunstig denkbeeld van te 
vormen. Men schrijft hem 
nog Proslectiones de p&ni~ 
tentia toe. Zijne werken zijn 
te Keulen 16Ó5, in 8-™, ïb< 
1678 , in 8.° en te Ltjon 1704, 
in 4.t° in het licht gegeven^ 
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CANUS of GANO (SEBASTI-
AAN), een Biskajer, togtge-
noot van den beroemden M A -
GEiii-AN op zijne zeereizen , 
voer met hem in 1520 door 
de zeeè'ngte, aan welke die 
ervaren reiziger zijnen naam 
gaf. Na den dood van M A -
GEM.AN, stevende hij naar 
de eilanden der Sonda van 
waar hij de Kaap de Goede 
Hoop ging omzeilen. Hij 
keerde in 1522 in Sevilla 
t e rug , en. was de eers te , 
die de wereld over het Oos
ten in drie jaren en vier 
weken was omgezeild. K A -
REL V. gaf hem tot zinne
beeld eenen aardkloot, met 
deze spreuk Primus me cir-
cumdedisti. 

CANUT of CANUTÜS. — Zie 
KANÜT of KNOET ( I — V I ) 
koningen van Denemarken 
en Engeland. 

CANUTI (DOMINICÜS) , een 
schilder, te Bolognain 1623 
geboren, was een der beste 
kweekelingen van Guipö. 
Men' bespeurt; vooral in zij
ne schilderijen eene Schoone 
ordonnantie, en een vlug en 
ongedwongen penseel. Hij 
heeft ook eenige platen met 
sterk water geëtsfc en is in 
1684 overleden. 

CANZ (IsBAëi. - GOTTLIEB) , 
werd den 26 Februarij 1690 
te Heinsheim geboren. Na 
zijne studiën te TuUngen 
vólbragt te hebben, omhels-
5 
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de hij den geestelijken staat, 
en werd diaken der Luther-
sche kerk van Nurtingen.. 
Hit onderwees vervolgens in 
zijne geboortestad achtereen
volgend , de welsprekend-, 
heid, de dichtkunde, de 
•wijsbegeerte en de godge
leerdheid. CANZ was een der 
beste leerlingen van WOLF; 
maar hij was geenszins de 
slaaf van al de gevoelens 
van dien wijsgeer. Met geest
drift voor de schoolsche god
geleerdheid bezield,. trachtte 
hij eene nieuwe kunsttaal 
{terminologie) intevdsren, en 
dit is niet zijn schoonste ti
tel van roem. De voornaam
ste wijsgeerigë en godgeleer
de werken, ons door CANZ 
nagelaten, zijn: 1.° PMlo-
sop/rice, lei&nïtzia?tee et wol-
fiance, mus in tïieologia, 
per prcBCipue jidei capita, 
Frankfort en Leipzig, 1728 ' 
-r- 1739, 4 dl.n in 4.»- Dit 
Werk, hééft veel toegebragfc 
om in Duitschland de wijs
begeerte van LEIBNÏTZ en 
WOLF te verspreiden. —• 2.° 
Eloqüentia et presserlim 
oralarics. Uneee puuca, Tu. 
bingen, 1731, in 4.to _ 3 , ° 
Grammatica imiversaUs te-
itnia rudimenta, ibid, 1737, 
in 4.to» — 4.° Discipline 
inorales omnes, etiam e<& 
qixz forma artisnondnmhm 
usque coniparmmnt, perpe-
tuo nexu tradiles, Leipzig, 
1739, in S.vo — 5.° Onto-
logii polemica-, idem , 1741 
in S.vo _ e.° Mediialiones 
pMlosophicas, Tubingenl750, 

in 4. t0 — 7.°Theologiathe-
Mco-polemica,DxesimUél, 
in 8.v° — 8.° Compendium 
theologie® pitrioris, Tubin-
gen, 1752, in 8.v°, en een 
groot aantal bijzondere Ver
handelingen. CANZ overleed 
den 28 Januarij , 1753. 

CAOTJRSIN (WILLEM)» i" 
1430, te Bouay geboren, 
was oorspronkelijk vanRk' 
dus, en werd aan de orde 
van dien naam in hoedanig
heid van secretaris en onder-
kanselier verbonden, zondes 
er in te zijn aangenomen. 
Hij was gehuwd en overleed 
in 1501. Zijne werken,die • 
over de orde van Modus f 
het beleg dier stad in lw> 
loop.en, te ülm in 1496, i» 
fol. gedrukt, zijn vrijzeW-
zaam. Deaelve zijn u» m 

Hoogduitsch vertaald ^ 
JoANNES A D E L P H U S , « J0 ' 
ANKES BBUDEB, een praats' 
burger-arts, der z<*tm" 
eeuw-

CAPACÖIO (JüLitrs &*»}' 
in 16C0, te CampaSna\a. 
het koningrijk Najff 
ten, was éen edelman > 
den hertog van ffj**^'. 
secretaris der stafl -" f. 

1631- Me" 
Hij overleed in " " ^ . „ ^ 
heeft van hem e e n e ^ ' ^ 
denis van Napels •< J, k t ; 
stad, in w i f j C ; ! 
welk werk tot^e m%ee[, 
behoort; sommige o» ^ j 
kundigen bewere» i * |,r ! 

PACCIO er enkel ae * i . 
van i s , en dat het W^' 
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door FABIO GORDIANI zouge-
sehreven zijn. Wat hier ook1 

van wezen moge, dit werk 
komt voor in de verzameling 
van GiiiEvius, met dé An-
tiguitates et Histories Cam-
jpaniee felicis , van denzelf-
den CAPACCIO. Nog heeft 
men van hem Puteolana Ais» 
toria, cui aceesstt de bal-
neis libellus, Napels, 1604, 
in 4.£°, een belangrijk en 
geleerd werk : de Zegepra
len van den H. FRAXCISCUS 
è, PAULA , in het Italiaansch; 
— Fabelen in Itafiaanscho 
verzen, 1619, in 4 . t 0 met 
platen: Illuslrhm mulierum 
et illustrium lilteris viro* 
fumelogia, Napels 1608, in 
4C°; —• Annotazioni alla Ge-
rusalemine liberala di TOR-
QUATO TASSO) tot de uitga-
veyan Napels, 1582, in 12.° 

CAPANEÜS , een der bevel
hebbers van het leger der 
Argiërs, onderscheidde zicbt 
gedurende den Thebaanschen 
oorlog, door zijne kracht en 
zijnen moed. Hij was de 
eerste, welke de muren dier 
stad met -stormladders be
klom ; doch moest zulks ook 
niet den dood bekoopen, daar 
hij , van pijlen doorboord, 
en onder eene hagelbui van 
steenen boven op den wal 
sneuvelde; Hij was een god-
delooze, die gewoon was té 
zeggen, dat hij niet meer 
belang stelde, in de blik
sems van J U P I T E B , dan in 
de zuider-warmte, en dat 
hij Thebe in weerwil van 

zijnen donder zoude inne
men. De dichters hebben 
het doen voorkomen, alsof 
die god hem door zijne blik
sems getroffen had. 

• CAPECIUS. — Zie CAPYCIÜS* 

CAPEL (ARTHÜR) , vrijheer. 
van Haddam , was landvoogd 
van Glocester voor den ko
ning, toen FAIRFAX, hoofd 
der parlementairen, dieplaats 
in 1648 kwam belegeren. 
Deze veldheer bediende zich 
van eene zonderlinge l i s t , 
om zich van de stad mees
ter té maken. Hij liet A R -
•TIIUR , den zoon van CAPEL , 
toenmaals te Londen stude* 
rende , komen, om zijnen 
'vader te bewegen, hemdoor 
èen verdrag met het parle
ment het léven té sparen. 
Hoewel de jongeling pas ze
ventien jaren oud was , ant
woordde hij steeds, dat zijn 
vader te wijs was , om den 
raad van een kind te behoe
ven. FAIRPAX, daarover i a 
woede ontstoken, liet A R -
tfHUR tot op den gordeluaakt 
uitkleeden, en hem, alzoo 
te midden eener troep sol
daten plaatsen * die den de
gen tegen hem getrokken 
hadden. Terwijl de vader 
op den muur geroepen, dit 
treürtopneel beschouwde * 
hoorde hij een der officieren 
van FAIRFAX, welke hem toe
r iep: Maak u gereed, om u 
overtegeven, of liet bloed 
van uwen zoon te zien stor
ten. Het eenige antwoord, 
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dat CAPEL daarop gaf, was, 
dat hij zgnen zoon onver
schrokken toeriep: Mijn zoon 
herinner u, wat gij aan God 
en aan den koning schuldig 
zift; woorden, welke; hij 
tot driemalen toe herhaalde. 
Hij begaf zich daarop weder 
binnen de stad, en vermaan
de de officieren, om zich 
moedig te honden, niet ora 
zijn' zoon maar om hunnen 
koning te wreken. Daar de
ze goede burger zich einde
lijk gedwongen zag, om zich 
bij 'verdrag overtegeven, zoo 
werd hij gevankelijk naar 
het kasteel van Windsor ge
voerd, en vervolgens naar 
den Tower van Londen over-
gebragt, waaruit het hem ge
lukte te ontsnappen , op den
zelfden dag, dat hij door het 
parlement in staat van be
schuldiging werd verklaard. 
Op nieuw gevangen geno
men zijnde, werd bij voor 
dezelfde regters die KAKEL Iv 
veroordeeld hadden, te regt 
gesteld, én veroordeeld,om 
opgehangen en vervolgens 
gevierendeeld te wórden. 
Maar deze straf veranderd 
zijnde, werd hij op den 9 
Maart 1649 onthoofd. Ge
durende zijn verblijf in den 
Tower, had hij zeerschoone 
en aandoenlijke RustgedicJi-
ten vervaardigd, die dikwerf 
herdrukt zijn. 

CAPEL ( A R T H U R ) , zoon 
van den voorgaande, in 1631 
geboren, werd na den treu» 
rigen dood zijns vaders naar 

honden gezonden, en in 1660 
door koning KARÉL II., uit 
erkentenis voordetrouvvzijns 
Vaders, en om zijne eigene 
diensten tot Graaf van Es-
sess verheven. Hij werd als 
afgezant naar Denemarken 
gezonden.; - vervolgens tot 
Lord luitenant van Ierland 
en daarna tot eersten Lord 
der schatkamer benoemd, 
Èijne uitgebreide wetgeleerd
heid, zijne welsprekendheid, 
zijne* algemeen erkende regt-
schapenheïd, verhieven hem 
tot een der meest invloed 
verwekkende leden van het 
Hooger - huis. Zijne stem 
voor de Bill van uitsluiting 
van den Hertog van Tm 
haalde hem vermogende vij
anden op den hals. InV»* 
beschuldigd, van in de za-
menzv/ering Bye-Botise ^-
naamd, gedeeld te hebben» 
werd hij naar den ToaerP 
zonden, alwaar hij verscliö' 
dene dagen daarna, roet e 
scheermes onthalsd werd g " 
vonden. De Overheid nor-
deelde, dat hij zichflvjf! 
om het leven had gw*f> 
maar het algemeen gev06L 
Was, dat een knecht, 
zich tot een werktuig 
hooge personaadjen }lfJ°, 
bruiken, hem.wanoord W> 

CAPELLA ( M A B C I A ^ S ^ 
NEUS FELIS , een hm*g 
dichter, leefde » he* C 
490 der Chris te l^ W* 
kening. Men hofld» hem.w 
eenen Afrikaan en landvoj 
Er bestaat van hem een di'' 



stuk ten titel voerende: De 
witptiis Philologiee et Mer* 
curii , et de Septem artik 
ius liherdlibus. GTRÖTIÜS 
heeft in 1599 eene goede 
uitgave in8> v 0 , met aantee-
keningen en verbeteringen 
van dit vrij zwakke voorts j 
brengsel j geleverd. ; j 

••• i - •: j 

, CAPEÏ,Ï.ARI (MlCHAët), eeii 
Italiaansch dichter, te Bel-
luno geboren, legde zich toe 
pp de regtsgeleerdheid, dè 
wijsbegeerte, de Godgeleerd
heid en vooral op de dicht
kunde. In den ouderdom 
yah 38 jaren kwam hij te 
Rome, alwaar hij tot onder
scheidene aanzienlijke ker
kelijke bedieningen verheven 
werd. Keizer LEOPOLD her
noemde hem tot vrijheerdes 

* keizerrijks, koning LODEWIJK 
X I V . verhief hem tot rid
der, én de koningin CHRIS-
TINA van Zweden nam hem 
aan tot haren secretaris. Hij 
weigerde de Bisdommen vart 
Fellri en Belluno, zoo wel 
als den Hoogleeraars - stoel 
in de schoone letteren té 
Padua,en toen hij op zijne 
jaren begon te komen, bragt 
hij zijn leven in de afzon
dering doorj nu te Rome, 
dan te Venetië en dan weder 
in zijne geboortestad Bellu
no. Men heeft van hem een 
schoon lofgedicht op de ko
ningin CHIUSTINA , en ver
scheidene andere dichtstuk-
ken te Padua in 1697 in 

\ «et licht gegeven. Hij over
leed den 19 Februarij 1717. | 
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CAPELLÈN (> JOHAN DËRK 
VAN DER ) , Heer van den 
Poll, Jppeltern, enz. in 
1741 , te Tiel, in de pro
vincie Gelderland, geboren. 
Reeds in zijne kinderjaren 
bespeurde men in hem ee-
nen aanleg tot groote onder
nemingen , benevens: zucht 
en moed ter verdediging der 
llegtvaardigheifl. Hoewel 
met vele tegenkanting van 
de zijde der ridderschap , 
werd hij echter in ï772 tot 
lid der staten -van Overijsel 
verkozen. Hij onderscheid
de zich in de staatsvergade-
ring van genoemd gewest , 
voornamelijk door zijne ad-
viesen over de vermeerdering 
der land- en izeemagl; over. 
den eisch van Engeland tot 
het leenen der Schótsche 
brigade, en vooral door zijn 
vertoog tot afschaffing der 
drostendiensten. Dit s tuk , 
dat afzonderlijk gedrukt i s , 
haalde VAN DER CAPEMOEN 
veel leeds op den hals , en. 
had eindelijk ten gevolge , 
dat hij uit de vergadering 
geweerd, en voor de hooge 
provinciale regtbank betrok
ken werd. Het volk nam 
daarop deel aan het geschil, 
en door het toetreden van 
twee drosten, Vos VAN STEEN
WIJK en PALLAND tot Zui~ 
them, werden de drosten^ 
diensten afgeschaft, en GA
BELLEN weder in zijne vori
ge betrekking hersteld; al 
zijne vrienden deelden in 
zijn geluk, en hij ontving 
do dankbare hulde der ver-
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loste landlieden, benevens 
het geschenk van een be
schreven parkement, waar
aan- een gooden penning, 
met eene .ketting van het
zelfde metaal in plaats van 
zegel was gehangen, met 
dit voor hem vleijende op
schrift ; 

..Denijvre landman juicht, zijn' 
yrijhoid is hersteld , . 

CAPEUJEN zegepraalt op baat
zucht en geweld. 

Geheel Nederland nam deel 
aan zijne zegepraal., en bij 
eenen ptechtigen maaltijd , 
ta Amsterdam, ter viering 
van dezelve, aangerigt, werd 
aan CVPEIVLEX, die aldaar 
met PALLAND tegenwoordig 

• was , een gouden, en aan 
elk der overige gasten, een 
zilveren eerpenning geschon
ken. Hij overleed den 6 
Junij 1784, door zijne veel
vuldige vrienden, en aanhan
gers, van zijn staatkundig 
stelsel opregt. betreurd. 

CAPET,LO (BlANCA.0fBL.tN-
KA) , tweede vrouw van FRAN-
ciscos II. DE MEDICUS-i - groot
hertog van Tos/tanente Ve
netië rat eene oude adellijke 
familie geboren, werd éérst 
verleid door eenen jongen 
Florentijner, PIETRO BUÖNA-
VENTÜRI genaamd, die haar 
nit het ouderlijke huis 
schaakte, en, na haar te 
Pistaïa gehuwd te hebben, 
naar Florence voerde. Hoe
welde beide geliefden in de 
hoofdstad van Toshanen ver-

1 borgen leefden , Werd de 
groot - hertog FKANCISCUS , 
door gedienstige agenten, 
weldra van de bekoorlijkhe
den van BUNCA. CAPELLO on-
derrigt; hij zag haar, werd 
smoorlijk op haar verliefd, 
en overlaadde BUONAVEOTÜKI 
met weldaden en eerbewijzen. 
De laatste werd in 1570, 
door vermogende vijanden, 
die hem in de gunst van d»a 
vorst hadden gebragt, met 
dolken doorstoken; en toen 
eenige jaren daarna (1579), 
de groot-hertog, door den 
dood van ANNA van Oorte» 
rijk , zijne eerste vrouw, 
weduwnaar was geworden, 
zoo verbond hij zich op ee
ne plegtige wijae aan de 
schoona BIANCA. Het .nas-
brink, dat BIANCA van hare 
magt maakte, benevens ƒ« 
hebzucht van haren broede 
VÏTTORIO GAPELLO , dien üJJ 
naar Florence had beroep^ 
en die aldaar de eenige ̂  ' 
dienaar , en de g«nS(e,"° 
van den groot - hertog «'^ 
geworden, deden de» "* 
der familie MGDIC'JS . °" 

reeds door de ongelijk;® ve . 
) . ! . J , . „ ; i-.rt«Kf»nfdver bindtenisvan haar hoorn 
ontwaardigd was , 
stijgen. De kardina 
BINAND DE MEDICIS , 

ten tóP 
al FE*' 
broeder 
en zij11 

dés groot -hertogs, ag ^ 
naaste erfgenaam» ..„upi/t 
gene, d i e l i j n e g j ^ 
het minst ontveinsd01 * ^ 
CISCÜS II . stemde *!* „ 
verwijdering van J 
CAPEÏXO; maar deze OT 
vendheid, was voor de * -. 

http://BlANCA.0fBL.tN
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anden der groot - hertogin 
niet voldoende. Daar BIANCA 
inzag, dat zij noch den vroe
ger ondergeschoven zoon, tot 
de opvolging van den troon 
brengen , noch zoo als zij 
tweemalen beslof en had, dit 
bedrog zonder gevaar Icon 
herhalen ,' zoo wenschte zij 
zich met haren zwager den 
kardinaal, den naasten erf
genaam des troons té ver-
zoèhen. Deze had te dien 
einde met zijnen broeder, 
en diens gemalin, in 1587 
eene bijeenkomst op het Pog-
gio van Cajano, een hunner 
lusthuizen. Alen:scheen we
derkerig met de feeste ge
zindheid:: bezield, te „ zijn, 
doch weinige .dagen daarna, 
werden de hertog- en-BIANCA 
eensklaps ziek', 6n beide 
stierven, op den' 19Oótober 
deszelfden jaars.r - T 

CAPET. — Zié'Hueo; CA»-
PET , LODEWIJK XVI. en% -v.. 

CAPILÜPI (CAMÏM.US) , ge
boortig uit Mantua, heeft 
zich berucht gemaakt door 
zijn libel ten titel voeren
de. Bfi Inten van KARJEL 
IX. omtrent de Hugemo-
ten, in het ïtaliaansch, 
Rome f 1573, Hij beschrijft 
in hetzelve den moord van 
den •BAnTBOZOXMtr.s-wc/ïty: 
en verhaalt zeer zonderlinge 
zaken, over de beweegrede
nen , en de gevolgen dier 
gewelddadigheid; maar dit 
schotschrift i s vol valsche 
denkbeelden en lasterlijke 
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daadzaken. Het is echter 
in dergelijke bronnen, dat 
de wijsgeeren, onzer dagen, 
de hun noodige bewijzen gaan 
putten, om de ten gunste 
der Catholijken als waar be-
wezene en klaarblijkelijkste 
daadzaken te bestrijden. De 
onverzoenbare haat, welken 
Zij hun toedragen* voedt zich 
met lasteringen en logens, 
en doet hun zonder onder
zoek al datgene aannemen» 
hetwelk in eenig opzigt in
breuk op de heiligheid van 
den Godsdienst kan maken, 
in de gebeurtenissen zelfs, 
Welke aan denzelven het 
vreemdste zijn , op welke Jhij 
den minsten invloed niet 
heeft uitgeoefend, en die 
hem zelfs bestreden en ver
woest -hebben. ».Het is 
door ontegensprekelijke ge* 
deakteekeneri bewezen, zegt 
een beroemde schrijver, dat 
de Godsdienst, de beweeg
grond van dien moord niet 
Was, en dat de geestelij
ken er het minste deel 
niet aan hadden. Waren da 
onderneming, door de Cal
vinisten ontworpen, om twee 
koningen op: te ligten, ver
scheidene steden aan de 
gehoorzaamheid onttrokken, 
aanhoudende belegeringen, 
vreemde krijgsbenden in het 
rijk ingevoerd, vier gere
gelde veldslagen aan dea 
vorst geleverd,.geene rede
nen genoeg, om KABEL IX. 
(zie dat artikel) te verbitte
ren, en hem de Calvinisten 
alsmuitzieke, den dood waar-
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dige onderdanen te doen be
schouwen , zonder dat de 
Godsdienst daartoe beweeg
redenen aan de hand hehoef-
de te geven?" (zie het laat
ste gedeelte Tan het artikel 
CALVJNÜS). CAPILUPI wordt 
ook onder de Latijnsche dich
ters geteld. Hij had drie 
broeders, waarvan de eene 
HiPPOLYTüs, Bisschop van 
Fano was, de andere zijn 
LEUO en JULIÜS , waarvan 
in het volgende artikel. 

CAPILUPI (LEHO), broeder 
van den voorgaande, een 
Latijnsch dichter, even als 
ViRGiLtüS, te Mantua gebo
ren, en wel op den 19 De
cember MOS , maakte zulk 
een gelukkig gebruik van de 
verzen van zijnen stadgenoot, 
en slaagde zoowel, om aan 
dezelve verschillende hetee-
kenissen re geven, dat hij 
hierin Avsomvs, PROBAFAL. 
COJVIA , en anderen, die zich 
in hetzelfde onderwerp ge
oefend hebben, overtrof. Hij 
heeft in die soort van ver
zen , den oorsprong der Mon
niken, hunne regels, hnnne 
levenswijze, de kerkelijke 
plegtigheden, de geschiede
nis der Venusziekte, enz. 
bezongen. Twee zijner broe^ 
ders, HIPPOJ/STTUS én Jvuvs, 
bezaten dezelfde begaafdheid 
om VIRGIMÜS te ontleden 
en weder zaïnett te smeden. 
Behalve hunne ontleende ge
dichten ( Centonen), heeft 
men verzen van die dichters 
gezien, waarvan de denk. 

beelden en de uitdrukkin
gen hun alleen toebehoorden. 
Men heeft hunne Qedkhlen, 
in 4.1? gezamenlijk uitgege
ven, Home, laÖO. Een 
klein gedeelte der Gedichten 
van LELIO komt ook voor in 
de DeliciCB poè'tarnm ifah-
ruph Deze beroemde schrij
ver overleed in 1560. M«t 
heeft afzonderlijk gedrukt 
zijn Cento ex 'VirgUio k 
vlta monachorim, Venetië, 
1550, in S.vo en zijne CenU 
tegen de vrouwen, Venene, 
1550, in 8.vo Deze dichter 
gaf aanleiding tot het vol
gende koppel dicht, hctwellc 
men op Mantua, zijne ge
boortestad, maakte: 

Quis neget hóe roirum, **-
qnis ex urbibas unum . 

se duos ? 
CAPISTRANO (Heilige J°' 

ANNES TAN ) , een leerJiBg 
van den heiligen BEU»8" ' . 
KUS van Siena, en min»»* 
broeder, zoo als hij > f. ° 
inde voetstappen van fl]0 

meester ; hij ontleende «« 
nen naam van Cap^r,anLfó 
Abruzzo, alwaar hij 1° ' ' ' 
geboren was. Na i n Z''oSt 
jeugd eenen regterljj»6",",.. 
te hebben bekleed» trad hj 
in d e n ^ e c h t ; / ^ , / , i j 
gestorven zijnde, w , . # 
op het kasteel v « » p m e n 
gevangen zat ("'T/onder 
hem geplaatst na?,.' : n ee-
voorwendsel, datibij _ ^ 
ne onderhandeling '" yr 
DISLAUS , koning van ^ 
pets, de regten van 
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vorst begunstigd had, zoo 
werd hij de wereld moede, 
en ging in de orde van den 
H. fruNciscnsi Hij open
baarde zijnen ijver en zijne 
welsprekendheid, in dekerk-
vei'gadering van Florence , 

, tervereeniging van de Griek-
•sche inet de Roomsche kerk 
belegd ; in Bohème tegen de 
Ketters; in Hongarije tegen 
de Turken. Hij stelde zich 
aan het hoofd van eenen 
Icruistogt tegen dé Hussi-
t en , en bekeerde vele der-
zelve. Toen HUNIAD , als 
overwinnaar, Belgrado bin
nen t rok, onderscheidde er 
zich CAPISTRANO, als ziel
zorger des legers , en door 
hetzelve als een buitenge
woon man beschouwd , zoo 
zeer , dat het onzeker scheen, 
aan wien men meer te dan
ken had , of aan de, dapper
heid des helds , of aan de 
redevoeringen van den mis
sionaris. » Sommige schrij
vers , zegt de Abt JBéiuujr,T , 
hebben het verhaal van den 
slag van Belgrado, dat CA
PISTRANO aan den keizer en 
aan den Paus zond, en waar
in aan HUNIAD niet al het 
aandeel wordt toegekend , 
hetwelk die veldheer aan 
den goeden uitslag scheen 
gehad te hebben , van ijdel
heid durven beschuldigen. 
Zou de naam alleen van den 
door de kerk erkenden Hei
l ige , hem niet van de be-
leedigende verdenking eener 
•lage^afgunst moeten vrijwa-

ren ? Zijn het niet die ligt-
zinnige bedillers in tegen
dee l , die het verwijt ver
dienen, niet alleen Van ver
metelheid , maar van feort-
zigtigheid in de handelingen 
der Voorzienigheid ? Indien 
die verhevene en onvermij
delijke inzigten , Wanneer 
men de werken der Heiligen 
wil wikken en wegenv hun 
oordeel bestuurd had, zou
den zij dan niet begrepen 
hebben , dat een geheel A-
postolïsche man , terwijl hij 
den voorspoed zelfs der wa
penen, aan den ijver des ge-
beds , en aan dat geloof toe
schrijft, hetwelk de bergen 
verzet, den waren roem aan 
den eersten bewerker dier 
wonderen toekende V' Hij 
overleed drie maanden na de
ze groote overwinning, in" 
1456. Het is ten onregfe, 
dat men hem de straffen ver
weet , welke men den op-
roerigen en hardnékkigen 
Hussifen heeft doen onder
gaan; dezelve waren door de 
wereldlijke magtbepaald; de 
ijverige missionaris had er 
het minste aandeel niet aan. 
Er bestaat van hem een groot 
aantal schriften, waarvan de 
voornaamste zijn: l,°-_.¥er* 
handeling over het gezag 
des Pauses en der Kerkver
gadering. — 2.° Verkonde-^ 
ling over den Kerke lij ken' 
ban of de excommunicatie. 
'— 3.° Eene andere over'het 
Huwelijk; — 4-° Sommige 
over het Btlrgerregt,: den 
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woeker en de overeenkom
sten. — 5.° Verdediging van 
de derde orde van den H. 
JiRAXCiscus. — 6.° De Spie
gel der jonge Geestelifhen, 
enz. Door ALEXANDER vlU., 
•werd hg in 1690 heilig ver
klaard. 

CAPISÜCCHI (BLASIÜS), 
markgraaf van Blonterio, een 
door zijne ervarenheid in de 
krijgskunde beroemd veld
heer. Toen de Protestanten 
in 1569, Poiüers beleger
den, zoo hadden zij, om 
eenen aanval te wagen, eene 
brug over de rivier gewor
pen. CAPISÜCCHI, een Ko-
mein, en de erfgenaam van 
den. moed zijner oude land-
genooten, wierp zich met 
twee anderen in het water, 
en sneed de anker touwen der 
brug door, die weldra door 
den stroom werd niedege-
sleept. Hij onderscheidde 
aijne dapperheid niet minder 
onder den hertog van Parma. 
Be Paus gaf hem vervolgens 
het bevelhebberschap over 
zijne troepen te Avignon, en 
in het Comlat Venaissin. 

CAPISÜCCHI (PAUMJS), lsa-
nonik van het Vatüaun, bij
zitter der Bola, Bisschop 
van Neocasiro en onder-legaat 
van Hongarije', kweet zich 
met eér van verschillende 
onderhandelingen, waarmede 
bij door CiiEMENS VII. en 
PATJMJS III. belast. werd. 
•Door dezen laatsten Paus 
aaar Avignon gezonden, toen 

die stad door duizenden fac-
tien geslingerd werd, bevre-1 
digde hij alles door .zijne | 
voorzigtigheid.'. Hij overleed t 
te Rome, in 1539, in den j 
ouderdom van 60 jaren. — j 
Er zijn verscheidene andera 
personen van verdiensten van. 
denzelfden naam geweest: j 
CAMILMJS CAPISÜCCHI, btoe- \ 
der van BLASIUS, en een 
even zoo goed krijgsman als 
hij , bevelhebber der Pau»; 
lijke troepen in Hongarye. 
Pater HANNHUÜ ADAÜI, een 
Jesuit, heeft eene Geschied
kundige Lofrede van die bei
de broeders geleverd,i^> 
1685, in 4.«> in het -liaii-
aansch. - RAIMÜNDUS., »» 
dezelfde familie, van domi 
nikaner-monnik, ^ ï 
geworden, overleed in 10£ 
en was de schrijver jan»* 
scheidene godgeleerde «^ 
ken. • j 

CAPlTANEtJs(Pi=T«^'^i 
Zeeuwsen edelman Zeeuwsen e o w i d - ' - ^ 
vens een beroeiua g . 
heer en wiskunstenaar» ^ j j 
na zijne letteroefening*? fer 
bragt te hebben . * derd, 
ciennes tot doctor »ev« ^ 
en daarna te Botf™** j» 
penkagen tot hoogW 
de geneeskunde »J va£ d» 
en tevens ^W^rken^' 
koningin van De f" . 1575, 
noemd. Hijoverleeö"1 .C)I 

in het 4 5 3 « j ^ v a u Z J 

ouderdom. 

JLatijnsch geschied**" 
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der 3 . ^ eeuw, en de schrij
ver van verscheidene levens 
der keizers. Hij schreef noch 
niet zuiverheid, noch met 
naauwkeurigheid. Men vindt 
zijn werk in de verzameling 
ten titel voerende: Scripto-
res historie r<oman(& latini 
veteres; Heidelberg, 1742 , 
2' dl,n in fbl. J . G. Moi- , 
LEP. heeft eene verhandeling 
in het licht gegeven de Ju-
&o CAPITOLÏNO, Altorf, 
1689, in 4 .» 

CAPITON (WOLFGANG F A -
BRÏCIUS) , een Lutersche god-
g'eleerde , de vriend van £E-
COLAMPADIUS en BUCER , werd 
te Haguenau, in 1478 ge» 
horen, en overleed aan de 
pest in 1541. Zijne eerste 
vrouw was de weduwe van 
QSGomiPAüms. Zijne tweede 
verbeeldde zich een schran
dere geest te zijn," en be
ldom zelfs den kansel , wan
neer haar man ongesteld was. 
Men heeft Avan CAPITON ver
scheidene Werken, on der an
dere : 1,° Hehreeuwschë 
Spraakkunst; — 2,o Leven 
Vail Jo&Sh'BS (EcOLAMFA-
DïVS;.— 3.° Mnarrationes 
in HAUACtW'a, Straatsburg, 
1526 en 1528,' in 8,vo, zeld
zaam; en 4.° Eesponsio de 
missa niatrimonio ei jure 
magistratus in religionem. 

CAPMANI (don ANTONIO DE) , 
werd te Barcelona omtrent 
het midden der 18de eeuw 
geboren. Hij w a S i„ deze 
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laatste tijden, eèri der beste 
JSpaansche letterkundigen; 
Behalve de Classieke talen 
Was CAPMANI bijna aldeJÏÏu-
ropesche levende talen mees
ter , welker kennis hij ver? 
worvén h a d , op-zijne reizen 
door Frankrijk,, 'Engeland, 
enz. Hij vestigde zich met 
ter woon te Madrid,- en werd 
als lid van verscheidene ge
leerde genootschappen aan
genomen. Er bestaan van' 
hem verscheidene belangrij
ke werken: I.° Jiehunstum 
wel uit het Franseh lA hef 
Spaanse h te vertalen, Ma
drid, 1776, in4. t° Dit werk 
is voorafgegaan door eene 
geleerde Verhandeling over 
den geest der talen, en ge
volgd door een figuurlijk 
Woordenboek der spreekwij
ze in de Spaarische en Fran-, 
sche talen. ,—« 2.° Geschied
en Oordeelkundig tooneel 
der Welsprekendheid, Ma* 
drid, 1786 — 1794, 5 dl.n 
in 4. t 0 — 3.° Wijsbegeerte 
der Welsprekendheid, ibi
dem , 1777 , in 8.vo — 4.° 
Ontleedkundig Woordenboek 
over de afleiding der talen 
in het algemeen en voorna
melijk van de Spaansche 
taal, 1776.— 5.°"Gescliied-
kundige Verhandelingen over, 
de sekeepvaart, den handel 
en de kunsten van Barcelo
na, Madrid, 1779 — 1792, 
4 dl." in 4.to _- 6.° Fransch 
en Spaansch Woordenboek, 
ib id , 1805 in '4.«>, vooraf
gegaan door eené goede Ver- : 

2 
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handeling over de heide ta
len met elkander vergeleken. 
CAPMAM overleed in Januari) 
1810, in een dorp in Kasii-
lië, wervvaarts hij , bij den 
inval der Franschen in Span
je , de wijk had genomen. 

CAPNION of KAPNION. — 
Zie REÜCHLIN. 

CAPOCEJÜS. — Zie CAPU-
THS (NlCOLAAS DE). 

CAPONSACCHI (PETRUS) , een 
Franciscaner religieus, in 
de zestiende eeuw, in de om
streken van Arezzo, in het 
Toskaansche geboren, heeft 
eenige weinig bekende wer
ken nagelaten , als : 1.° In 
Johannis Apostoli Apoca-
lypsi observatio, Florence, 
f572, in 4.» ,Er bestaat 
van hetzelve eene tweede uit
gave, ibidem, 1586, in4.™ 
Eene seer opmerkenswaardi
ge zeldzaamheid van dit werk 
is dat hetzelve aam SELIM I I . , 
keizer der Turken , is opge
dragen. — 2.° De Jnstitia 
et juris audiüone, Floren
ce, 1575, in 4.">,.— 3,° 
Discorso intorno alla Can
zone di PETHARCA che in-, 
comincia, Vergine lella che, 
di sol vesiïla, Florence , 
1567" en 1590, in 4.to Het 
jaar van zijn overlijden is 
onbekend. 

CAPORAJCI (CAESAR), den 20 f 
Junij 1531 te Perosa. gebo
ren , was landvoogd van Atri „ 
in het koningrijk üSlttpeh, ^ 

en overleed in 1601, te Ca- L 
stiglione, bij Perosa. Hij f 
heeft zich bekendgemaakt; 
door Boertige Gedichtenen \ 
1656, in 12mogedrukt. Ook 
heeft hij de JBlijspeJea de 
Gek en de Wiegster ge- \ 
naamd, in het licht gegeven, j 

CAPPEL (LODEWIJK), den ) 
15 Óctober 1585, te Stik* \ 
geboren, een Protestantse! 
predikant, en hoogleeraar ia I 
het Hebreéuwsch te Sanmir, | 
verdoofde den roem der ove- | 
rige Hebreeuwsche geleer- ; 
den, door eene veilige en* 
tiek, en eene voorbeeldeloo- ; 
ze schranderheid. Deze bei
de hoedanigheden schitteren ( 
in al zijne, werken mt ;« e i 
door de geleerden WWf 
Wijzeop.prijs worden mW j 
De voornaamste zijn: l-
camm pmctuaUonisre» 
to,Leijden,1624,inJe; I, 
waarin hij op eene ootj- ^ 
sprekélijke wijze 'f# j e U . 
beide BÜXTORFEN

 de. " 
wigheid van de k l ' ^ f i 
ter? in den H e b r e ^ J 
tekst apnwnst. ^{oga„te» 
de schrik der the°'u» B, 
van Geneve, aan de » - .r< 
PEN gehecht,joegJ»""^. 
tij, uit bijna al d ^ n h 

tanten bestaande, ^ q werd 
in het harnas. Hefze

 eB0Clit 
daarom niet nünder ^ ^, 
door de beminna|rS ^ e r o p r 
wijde Critiek. _ u s , t en];i'l 
de GROTIÜS zeide, «• B 
stijfhoofdigheid de D . ^ 
van CAPPJÏI' kon "e* „ ft) 

t e n , _ 2.° CrM<**m 



C A P . 229 

Parijs, 1650, in fol. dat nog 
meer gerucht maakte, als 
het voorgaande werk. Deze 
geleerde verhandeling, wel
ke, de Massoretische onfeil
baarheid tot stof vergruisde, 
en tallooze onzekerheden, 
over den nieuwen Hebreeuw-
schen tekst , den eenigen 
grondslag van het geloof der 
Protestanten, "verspreidde, 
mishaagde, zoo zeer aan de 
Calvinisten, dat zij er ge
durende tien jaren, den druk 
van beletten. Het was JA-
COBOS CAPPJBL, zijn oudste 
Boon , die , Catholi jk gewor
den zijnde, door de tusschen-
komst der Paters PÉTAU , 
MORIN en MERSENNE ,* eene 
vergunning verkreeg, Om de
zelve , bij het leven zijns 
vaders te Parijs te laten 
drukken. ARNOLDUS BOOT, 
JACÖBUS USSERIOS en JOAN-
NES BUXTORF , de zoon, rand
den dit werk aan, doch zon
der aan hetzelve veel leed 
toetebrengen: LODEWIJK CAP-
FEL antwoordde door twee 
geleerde Brieven, te Sau-
mur in 1651 en in 1652, in 
4.to gedrukt; dwong de Pro-' 
testanten, zijne geloofsge-
nooten , de oude overzettin
gen , die vroeger door hen 
veracht werden, te eerbie
digen, en stelde hen in de 
noodzakelijkheid, of, om 
zich met de Gatholijken aan 
net gezag der overlevering 
te onderwerpen, ten einde 
zeker te zijn van den zin • 
der gewijde'boeken, of, om 

de hersenschim van het pri
vaat gevoelen te baat te ne
men, dat enkel dweepers 
kan tevreden stellen. — 3.° 
Commentariën op het oude 
Testament, met het Arca-
nutn in het licht gegeven, 
Amsterdam, 1689, in fol. 
(Zie ELÈAZAR, GOROPIUS , 
MASCLEP, MORIN). — 4.°, 
Chronologia Sacra, Pari js , 
1655, in 4.to Dezelve is 
vrij beknopt, hoewel zij nut
tig en wel ontwikkelde aan
merkingen bevat. — 5.°jHwr-
toria apostolica, ex acti-
bus apostalicis et epistolis 
PjWLimrs desumpta, Saji-
mur, 1683, in 4.to CAPPEL 
overleed te Saumur in 165S. 
Jn het 22.e deel der Mémoi
res van NICERON vindt mem 
de volledige lijst zijner wer
ken. 

CAPPEL (ANGELUS) , Heer . 
van Luat, en secretaris des 
konings van Frankrijk, is 
bekend door verschillende 
Vertalingen (in het Fransch) 
van onderscheidene Latijn* 
sche schrijvers. Van JSKNE-
KA heeft hij vertaald: 1.° 
De Verhandeling over de 
Goedertierenheid, Parijs, 
1578 ; — 2° Het eerste Boek 
der weldaden,ibidem, 15S0. 
— 3.° Verschillende andere 
stukken, aan welke hij den 
titel gaf van Voorschrift 
voor hetnienschelifheievenf 

ibid, 15S2. Van TACITUS, 
het Leven van AGRICOLA , te 
Parijs gedrukt. L A C R O I ? 

1 3 ' 
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j>ü MAINE schrijft hem ook 
eëne Vertaling toe, der Ge
schiedenissen van denzelf
den schrijver, maar zegt,, 
dat dezelve te zijnen tijde het 
licht nog niet hadden gezien, 
JCAPPEI/ heeft ons ook ver
scheidene werken nagelaten, 
onder welke rinen onder
scheidt; 'Avis' donné itu'Rói 
sur tabrèviation des proces 
{Berigt aan den Koning ge
geven , over de verkorting 
der regtsgedingen), Parij s-, 
1562,, in jfoJ., hetwelk hij 
met aanmerkelijke verande
ringen onder 'dezen titel liet 
drukken: Ajbus des plai-
deters (Misbruik der'-"plet-
'Iers). In dit werk stelt 
CAPPEI, aan dèn koning' 

voor, 
ten einde de razende zucht 
tot pleïtgedingen tegen te 
gaan, om al degene, welke 
er zich ver-metellijk in zou-' 
den wikkelen, en dié hun
ne zaak zouden verliezen, 
tot eene boete te veroordee-
len. Deze werken verwier
ven hem eenen grooten roem, 
die in CAPPEI, eene zekere0 

trotschheid deed ontstaan. 
Hi.1 liet zich aan het hoofd 
van zijn werk het Misbruik 
der Pleiters,"onder de ge
daante van eenen Engel (gin»' 
spelende op sijnen naam) 
graveren, met een vierre
gelig versje, den hemelschen 
geest waardig, wiens gedaan
te hij frstd aangenomen. De-
se trek van 'hoogmoed mis
haagde seer, en werd door 
een ander vierregelig' versje 
gestraft, algemeen aaa den 

hekeldichter RAPIN toege
schreven : ' i 

De peur que eet ange s'éJève i 
Comme LUCIFER autrefois; \ 
11 faut Ie faire angedeGrève, '• 
Etchargersondosdegrosbois, j 

Dit puntdicht kan een rfenjt- ; 
beeld geven van deletter- j 
kundige verdraagzaamheid [ 
van dien tijd. \ 

CAPPELLI (MARCUS ASTOT 
MUS ) , een Franciscaner 
monnik te Este in de Ve- \ 
neiiaansche staten, omtrenf ; 
liet midden der zestiende •; 
eeuw geboren, schreef in den 
beginne ten voor.deelé van .; 
Venetië, in het geschil van r 
dien staat met PkVivs V-, j 
Parere delle controveme, 
en*.- 1608,- in 4.t0; zich 

daarna herroepen hebbende, 
.scherpte hij zijne pen &#» 
de vijanden van het Pa»se* 

•lijk gesag: De #t»«» ?8f \ 
Uficaiit 'B. JPSTBÏ,

 miï f 
in 4to ; _ Be c&na cfn^ ; 
Msnprema, 1625, 3'n V 
Hij bekleedde de verschik 
lende bedieningen 2ijneï °." i 
> , en overleed te Bo»« in 

'1625.' • ••/. . ! 

CAPPERONNIEB (CwigJ ; j, 
den 1 Mei 16/1, teJ„L ' 
'Bidier ; in JN^fJg£* 
ren, werd inJ?» »J m 
door zijne oaneis x 
leerlooijers beroep bestejj 
Hij leerde zélf in i c 0 ° g l v 
Wikken, welks l"JafGrJ, 
nen arbeid kon optwoelter^ 
de grondbeginselen der 
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tïjnsche taal. Een zijner 
, ooraen , een Benediktijner, 
der Abdij van Corbiè', liet 
hem studeren, en zijne vor
deringen beantwoordden vol
komen aan de verwachting, 
welke men van zijnen aan
leg had opgevat. In 1688 
kwam hij te Parijs, en wij d-
de zich met zoo veel ijver 
aan de beoefening van het 
Grieksch toe, dat hij naaist 
diegene zijner eeuw werd 
geplaatst, \velke het bes t in 
die taal ervaren waren. Hij 
scheidde nooit de beoefening 
der Grieksche van die der 
Latijnsche taal; met reden 
overtuigd» dat de eerste hem 
tot eene volmaakte kennis 
der tvyeede zoude geleiden. 
B e Universiteit van Bazel, 
van zijne verdiensten onder-
r ig t , bood hem eenen leer
stoelvan buitengewoon Hoog
leeraar in het Grieksch aan, 
met aanzienlijke jaarwedden 
voor zijn geheele leven , en 
eene volkomene vrijheid van 
geweten, zonder welke* deze 
jaarwedden weinig zouden 
beteekenen. Behalve zijne 
diepe kunde in de Grieksche 
en Latijnsche talen, was hij 
ook zeer ervaren in onder
scheidene levende talen, zoo 
als het Italiaansch , het 
SSpaansch, enz. Zijne ver
diensten" werd in zijn vader
land niet minder op prijs 
gesteld, dan bij de vreem
delingen. Hij werd in 1722 
tot de post van Hoogleeraar 
in het Grieksch aan he tko- ! 
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ninklijk Collegie benoemd, 
en handhaafde in dien post, 
den roem, welken hij reeds 
verworven had. Hij overleed 
in 1744 ten huize van den 
Heer CROZAT , met de op
voeding van wiens zoon hij 
zich belast had. Men heeft 
van hem verscheidene wer
ken : 1.° eene Uitgave van 
QOINTILUNUS , in fol., 1725, 
met verbeteringen en aantee-
keningen. De koning van 
Frankrijk, aan wien hij de
zelve opdroeg, beloonde zij
nen arbeid door eene jaar
wedde van 80(J livres. — 2>° 
eene Uitgave der oude Latijn
sche redenaars, te Straats
burg , in 1756, in 4.to,in 
het licht gegeven. — 3.° 
Observa'lions philosophiques 
(Wij'sgeerige waarnemingen) 
in handschrift, welke ver-
eenigd, verscheidene boek-
deelen in 4 t 0 zouden uitma
ken. De schrijver verbetert 
eene menigte plaatsen, der 
oude Grieksche en Romein-
sche schrijvers, en geeft ee
ne menigte fouten op , door 
nieuwere vertalers begaan.— 
4.° Traite de Vancienne pro-
nonciaiioh de la langue grec
que {Verhandeling over de 
oude uitspraak der Griek
sche taal), 'waarvan men den 
druk heeft doen hopen, zon
der dat men denzelven tot dus
verre in het licht heeft zien 
verschijnen, enz. Zachte en 
eenvoudige zeden, eene ver
lichte en opregte godsvrucht, 
een openhartig en gedienstig 

4 
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karakter, dedenliem betreu
ren door al degene die be
lang stellen in kunde met 
detigd vereenigd. Zijn ge
heugen was verbazend, en 
diende hem tot algemeen re-
giste!*. 

CAPPÈRONNIER ( JOANNES ) , 
neef Van den voorgaande, te 
Mónt-Didier, in Picardyë 
geboren , lid der Akademie 
van opschriften en schoon e 
letteren, opziener der ko
ninklijke Bibliotheek, voJg-
de zijnen oom CX-AUBIUS CAP-
PEROKNIER , in den leerstoel 
voor liet Grieksche bij het 
koninklijk collegie op , en 
overleed te Parijs in 1775, 
in den ouderdom van 59 ja* 
ren. Men heeft van hem: 
J.° eene Uitgave te danken 
der CommeMariën van CAE
SAR , 1753, 2 dln fn !2>no; 
— 2.° der- Gedichten van 
AftACREON, 3754 , in 12mo; 
—•; 3." der Blijspelen van 
PiAüiru's, ÏTöiVSdin j n I2mo; 

— 4«° der Geschiedenis van 
den B. LOBEWJJK , door 
•JOINVIIAE, met MBIO* en 
ÖAM4EU, 1761, in fol. Hij 
was een dier geleerden, wel
ke met eene uitgebreide kun
de en geleerdheid, eene bui
tengewone vaardigheid en 
gemaklcelijkheid vereenigen, I 
om dezelve aan anderen me-
defedeelen, I 

CiPPERONNIER (JöANNES 
AüéusTiiSüs ) , neef van don 
voorgaande, ,en achter -neef 
yan CÏ,AUDIÜS, ynésd, even 

als zij, te Mont-Bidier, in' 
Picardijë, den 2 Maart 174J 
geboren* Tot den geesteJij. 
ken staat bestemd, ontving 
JOAKKES AÜGUSTINCS , echter 
slechts de kleinere orêen, 
en wijdde zich geheel aan 
de letteren, en voornamelijk 
aan de kennis van handschrif
ten en boeken toe. Zijn oom 
riep hem in 1765 tót zich 
bij de Bibliotheek des ko-
nings, en in 1780 stelde de 
Markgraaf van PAULMV hem 
aan het hoofd der zijne, ee
ne der voornaamste van Pa
rijs , vooral ten opzigte van 
de Ifaliaansche letterkunde. 
In hetzelfde jaar werd hij 
tot koninklij ken boekenkeur-
der, en vervolgens tot Mee
den opsïgter der koninklijke 
bibliotheek benoemd. Deom" 
wenteling, met al hare onlus
ten en gruwelen, kon Ji«n 
niet van de aorg der boeken 
aftrekken; en vreemd aaa 
alle partijen , hield hij zich 

enkel met zjjne studiën be
zig. Tijdens 'de W™e 

organisatie In 17Ö6, werd 

de Heer CAWERONNIËR,
 ver" 

kozen, om met den geleer-
den VAN PBAÉT opüiener dei' 
gedrukte boeken te gijn.. & 
Ï&IG werd hij versierd met 
het kruis van het U&fa 

van eer , en overleed den 
16 November ÏS'2Q,°nifJ' 
«e kunde en zijne deugden, 
algemeen betreurd- D o " f f 
KAOÜL ROCKETTE , 2'.Jn a r a b t ' 
genoot bij de bibliotheek, en 
Hd van het Instituut spraK 
op zijn graf eene redevoe* 
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ring ui t , waarvan wij de vol
gende zinsnede willen me-
dedeelen. . . . » Erfgenaam-
van eenen, sedert bijna ëe- . 
ne eeuw, in de Bibliotheek 
des konings vereerden naam, 
werd CAPPERONMER er zeer 
vroeg in toegelaten, en sloot 
er zich gedurende bijna zijn 
geheele leven in op : men 
kan van hem zeggen, dat 
hij enkel de wereld gezien 
heeft, om zich van het col-
legie, waar hij zijne studiën 
begon, naar de Bibliotheek 
te begeven, alwaar hij dezel
ve voliooide, of liever dat 
de Bibliotheek voor hem de 
wereld was. Een zeven en 
vijftigjarige dienst, • aan de 
letteren-, of aan degene, die 
dezelve beoefenen bewezen, 
hebben zijne loopbaan ge» 
kenmerkt. 'Welk een lof ver
dient eene zoodanige stand
vastigheid bij dergelijke 
werkzaamheden !" . . . . . Hij 
Was de bezorger der Latijn-
scïte classieke schrijvers Aoox 
den Boekverkooper JBORBOÜ 
uitgegeven, zoo als V ÏRGI -

EÏUS, HOEATIUS, CiTüIiiiüS,-. 
TJBÜLUJS , PROPERTIUS , het 
Prmdium, rus lic urn van pa
ter 'VANUÈRES (2.° uitgave), 
JüSTlNÜS, EüTROPIUS, A ü -
KELius - V I C T O R , CICERO , 

QUIKTIMANUS'. enz. ' ' 

CippiDtfs, naar zijne ge
boorteplaats Staveren , al
waar hij ook omtrent het 
jaar 920 de Priesterlijke 
waardigheid bekleedde, 8W-

P 

vRïENSis bijgenaamd, wordt 
gehouden voor den schrijver 
der Levens van • de heilige' 

: ÏjEBüfsus, 'OTGERVS, PLE-. 
-C HELMUS, ODUL?BÜS , be
nevens van de Geslachtre-

• kettingen en de opvolging 
, der vorsleti en hertogen van 
Vriesland; welke schriften 
niet de Bibliotheek te Sta
veren, door eenen ongeluk-
kigen brand verhield zijn 
geworden. 

CAPPONI (PETRUS) , een o-
verheidspersoon, te Floren
ce, heeft zich door zijne on
versaagdheid beroemd ge
maakt, Toen EAREI, V U L 
koning van Frankrijk, ee-

; nen togt naar Napels onder
nam, eischte hij op zijnen 

| doortogt, dat de Florenfij-
riers hem geld verschaffen, 

; en hem eene soort van regts-
1 gebied in hunne republiek 

toestaan zouden. — Cippoxr, 
een hunner afgevaardigden, 
bevond zich eens met zijne 
ambtgenoötert, in tegenwoor-
heid van " K A R E L , op eene 
conferentie, waarin een se
cretaris van dien vorst , de 
voorwaarden las , welke men 
wilde voorschrijven. Op ee
ne norsche wijze rukte hij 
het papier uit de handen 
van den secretaris ,"met drift 
verscheurde hij hetzelve, en 
aijne stem verheiFsnde, zei-
de hi j : Doe nu de trommel 
slaan; en wj zullen onze 
klokken luijeti: zie daar 
mijn antwoord op uw voor-

5 
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stel. Tegelijkertijd verliet 
hij de kamer. Deze stoute 
taal, deed vermoeden , dat 
Jiij nooit zoo vermetel zou 
hebben durven zijn, indien 
hij zich niet in staat had 
gevoeld, om dezelve nateko-
Bien. Hij werd teruggeroe
pen , en men stond hem 
gematigde voorwaarden toe. 
CAPPONI werd in 1496, voor 
Sciano, een klein berg-kas-
teél van Pisa, dat hij met 
het Florentijnsche leger , 
Waarvan hij Commissaris 
was, aantastte, door een 
schot uit een vuurroer ge
dood. 

CAPPONI (SERAPHINDS) , een 
godvruchtige en geleerde Do-
ïninikaner, in 1536 in het 
Bolonesche geboren, onder
wees met roem, de wijsbe
geerte en godgeleerdheid in 
verscheidene steden van J-

, talie en stichtte zijne leer
lingen door zijne deugden. 
Bij overleed t& Bologna, den 
2 Februarij 1614. Pater Jo-
ANKES MicHAër, Pio heeft in 
1615, zjjne Levensbeschrij
ving in 4» in het licht ge
geven. De werken van pa
ter CAPPONI zijn: 1.° Ven-
lat es aurea supertot am le
gen veteren, Venetië 1590, 
in fol. — 2,p Commentariè'n 
op: den • heiligen MATTUJSVS 
en den heiligen JOA'NJES 
Venetië, 1602 — 1604, 2 
dl." in 4.to _ &° J)e Qod„ 
geleerdheid van den H. THO
MAS, verkort, 1597. — 4.° 
Mkicidationes in Sm/imam 

sancti THOMJE 1588, 5 dl.» 
in 4 .» ; .— 1612, 6 dl," in 
fol. — 5.° Commenlaria in 
Psalmos, Bologna, 1692, 
in fol. 

CAPPONI (JOANNES BAPTO-
TA), een geneesheer, dich
ter en sterrekundige van 
Bologna, in 1676 overle
den , is bekend door ver
scheidene werken, onder an
dere: 1«° Leclionésphysicm 
morales. — 2-° De errori-
bus clarorum virorumJatt-
norum, Kb. XII, — 3'° Ver~ 
gelijking der'BepuèHeh ««» 
Athene, met die van Flo
rence, — 4-° BeoordeelUig 
der schrijvers van Florence-
Deze beide laatste zj)n '" 
het Italiaansch. 

; C A P R A I S . — Zie CAPRi-
sius (Heilige). 

CAPRARA (ALBERTOsGf?a£ 

van), Heer van Sihlos,^' 
der van het G u l d e n ^ 
en veldheer der keizgj)^ 
legerbenden, was in 1 , -
Bologna in Italië ëeWZn 
en neef van den beroem^ 
generaal PICCOLOMINI. •liee 

vroeg droeg hy de wapen";»' 
en legde dezelve niet dan 
zeer llat neder. ; H i J ^ r 
te vier en veertig 

dien *a n 

veUtog' 
™ • .« cu '"""•"Jjp zich 
ten; onderscheid^ 
voornamelijk in 
1685, toen bij» 
voornamelijk in " j e" h e t 
1685, toen bij, P ^ S 
bevel van ^ « « t f V 
Lotharingen, de_st*u 
hausen stormendernanu r 
de Turken veroverde. " 
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voorspoed en eenige andere 
deden vergeten, dat hij vroe
ger door TURENNE geslagene 
wag. Later voerde hij dik
wijls het opperbevel overliet 
keizerlijke leger, was bij de 
vredesonderhandelingen van 
Nymegen tegenwoordig, en 
werd tweemalen als buiten
gewoon afgezant van O os» 
tenrijk naar Konètantïnopel 
gezonden. Hij overleed te 
Weenen in 1701, en men 
verloor in hem eenen even 
zoo goeden staatsman, ,als 
uitmuntenden veldheer* Men 
heeft van hem verschillende 
vertalingen : SENECA , della 
clemenza, Lyon , 1664, i n 

'4"°5 '.— SMNECA, della co-
Ier d , parafrase, Bologria , 
1666, in 12.mo' — EENECA, 
della hrevita della vita, 
parafrase, Bologna, 1664., 
in l 2 . m 0 — Pmo delle pas-
sioni , uit het Fransch ver
taald van Pater 'HÉNAULT , 
Èologna> 1662, in 8.vo 

'. CAPRARA (JOANNESBAPTIS-, 
TA), Kardinaal-Priester, on
der den titel van den heili
gen ONÜPHRUS , en Bisschop 
van "Jesi, werd te Bologna 
den 29 Mei 1733 , uit ' de' 
heroemde familie van CAPRA-
BA - MOK JECÜCÜMII", waaruifc 
ook de waardige mededinger 
van TURENNE gesproten was , 
geboren. De broeder des 
Kardinaals was veldheer, ih 
dienst van Oostenrijk, en 
later hij den eersten inval 
der Franschen in Italië, 
van den heiligen Stoel on

der JPios VI . De Kardinaal 
CAPRARA studeerde aan de 
Universiteit van Bologna, 
en legde zich voornamelijk 
toe op het staatkundig regt. 
In den ouderdom van 25 ja 
ren , zond BENEDICTUSXIV. 
hem, in hoedanigheid van 
Vice-legaat, naar Ravenna* 
In 1667 als legaat te Keu
len benoemd, wist hij de 
achting van MARIA THERE-
SIA te winnen, die in 1775 
voor hem de Nuntiatuur van 
Lucerne verkreeg, en van 
daar ging hij , na verloop 
van tien jaren aan het hof 
van Weenen over. De roem 
zijner voorouders, welke op 
zijne familie overerfde, die 
steeds het huis van Oos
tenrijk was toegedaan ge
weest, en zijne bekwaam
heid in de hoöfgclle. gebrui
ken , verschaften hem de be
scherming van MARIA THE-
RESIA , en van haren zoon 
LEOPor.n ; die zijnen broeder 
JOZEF II . in 1790 overleden, 
was opgevolgd. Deze vorst 
verkreeg voor hem in 1792 
den Kardinaalshoed. In Mome 
teruggekeerd, was hij getui
ge van de onlusten > door de 
voorstanders der nieuwe re-
volutionnaire grondbeginse
len verwekt, die Frankrijk 
in rouw dompelden. In 1800 
tot Bisschop van Jesi be
noemd, zond Pius VII . hem 
in het volgende jaar als le
gaat a latere naar Parijs. 
BONAPARTE had zich juis t 
den titel van eersten 'Consul 
aangematigd. De oogenblik, 
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waarop de Kardinaal CAPRA-
KA te Parijs aankwam, was 
roemrijk vóór de kerk: het 
was dia der herstelling van 
èen Godsdienst in Frankrijk. 
Öeze belangrijke pïegtig-
he id , had in April 1802, te 
Kudden van eenen grooten 
toevloed van Aartsbisschop
pen , Bisschoppen, en an
dere geestelijken, van eenen 
hoogen rang en van drie 
cdnsnls in de hoofdkerk van 
Parijs, plaats. De Kardi
naal CAPRARA droeg bij die 
gelegenheid de heilige Mis-' 
offerande óp , en hief na de-
;-eive het Te Denmaan. Van 
dien oogenblik scheen hij 
zich eenigzins aan de fortuin 
V3n BONAPARTE te verbin
den. Ook dragen de bre-
ven , welke hij bij die ge
legenheid uitvaardigde het 
kenmerk van het ontzag eens 
hovelings voor het regeren
de gezag. De Ëiographie des 
Contemporains zegt, dat die 
Breven, ' door eenen geest 
van verdraagzaamheid wa
ren ingegeven: maar meer 
angstvallige gewetens zou
tten er eenige afwijking van 
«3 grondbeginselen der Kerk 
in kunnen vinden , daaren
boven worden de lofspraken 
van de bezorgers dier Com
pilatie , eene ware critieK i 
dergenen, welke zij h'nldi- ! 
gen willen. De Kardinaal 
CAPRAKA was vervolgens bij 
de salving van BONAPARTE 
door 'Pms VII . 'tegenwoor
dig. Gedurende zijn verblijf 
te Parijs stonden zijn huis 

j] en zijne tafel |steeds open 
" voor de aanzienlijkste per

sonen , van beiderlei ge
slacht, welke zich ia dat 
tijdstip onderscheidden, en 
hij toonde in zijne manieren 
eene zekere gemaakte wel
levendheid, die veeleer den 
wereldschgezinden staatsdie
naar, dan den Apostolisch» 
legaat aanduidde. De Ah 
•manach ïmpêrial diende hem 
tot gids in zijne talrijke uit* 
noodigingen; maar daar deze 
Almanach enkel van de in 
bediening zijnde ambtenaren 
verslag gaf, en niet van de
gene , die overleden waren, 
zoo gebeurde het eens, na' 
hij , "om niet tegen de eti
quette en zijne gewone wel
levendheid te handelen, ee
nen middagmaaltijd eemijp 
uren uitstelde, onï op eenen 
gast van hoogen rang/ 8 

wachten. Eindelijk ontglip
te hem den naam van oen
selven, en toen'vernam "« ' . 
dat die gast reeds sedert ze 
maanden overleden was. 
PRAUA vergezelde NAF<*E0 

naar Brussel, en werd dj» 
hem tot het rijke Aarts01,8" 
dom van Mitime benoenWj 
alwaar hij in de maand M 
1805, den overheerscher » 
koning van ÜaM fJIÖ

flj 
Daar hij zeer in go»"" y; 
bij BONAPARTE, ^ ' ^ o h 
dikwerf zijn diocees».0 • • , 
•t0 »_„.•.•-J-._ ._ «.muien» ».\, 

Parffs or> te hou«»en, a 
waar hij den 21 * » « ï i -
overleed. Volgens eenJM 
zerlijk besluit werd nn 
de kerk van de heilige b B 
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NOVEVA begraven. Den 23 
Julij daaropvolgende Averd 
er eene plegtige uitvaart 
voor hem gehouden, waarbij 
de Heer DE ROZAN zijne 
lijkrede uitsprak. Men ver
haalt van den Kardinaal CA-
ERARA verscheidene trekken 
van menschlievendbeid, uit
geoefend, of te Weenen, 
toen eene overstrooming des 
Donati's de voorsteden dier 
hoofdstad onder water zet
ten; of 'te Je.fi in den,stren
gen winter van 1800 enz. 
Deze trekken zijn allerlof-
waardigst , maar zij kunnen 
niet dienen, om zijn gedrag 
als Kardinaal, als Bisschop 
en als Geestelijke te ver-
schoonen. Zijne Breven zul
len te allen tijde van zijnen 
geringen ijver voorde onver
anderlijke grondbeginselen 
der Catholijke Kerk getui
gen. Hij maakte zich daar
enboven laakbaar door zijne 
werkelijke of geveinsde be
wondering , jegens den over
weldiger xm.J-iJuropa, voor 
Wien 'hij altijd eenen bijna 
slaafschen eerbied aan den 
dag legde. Men weet nie t , 
dat hij eenig goed in zijn 
Aartsbisdom van Mllane 
heeft gesticht, daar hij de 
zorg voor hetzelve meestal 
«aan zijne Groot-Vikarissen 
overliet. Zijne zucht voor 
<5e grootheid en de pracht 
nioet buitengewoon schijnen, 
lr> eenen Priester en eenen 
grijsaard, die toen hij te 
•Parijs kwam, bijna zijn ze
ventigste jaar bereikt had. 
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CAPRASÏUS (Heilige) te A-
ffen, in het Fransch Depar
tement Lot-et Oaronne in de 
derde eeuw geboren, begaf 
zich naar eenen die stad na-
burigen berg, om er een 
kluizenaars leven te leiden, 
en zich te gelijker tijd aan 
de wreede vervolging te ont
trekken , die in dat gewest 
ontstoken was. 'Men zegt 
dat CAPRASÏUS, eens uit zijn 
eenzaam verblijf, beschou
wende, wat er in de stad 
plaats had , getuige was, van 
de folteringen eener jonge 
maagd FOY genaamd, aange
daan. Door de onwrikbare 
standvastigheid welke dat 
moedige meisje, te midden 
der martelingen aan den dag 
legde, getroffen, wierp hij 
zich aanstonds op zijne kniën 
neder, aan God de genade 
vragende om haar te kunnen 
navolgen, waarop hij (om
trent het jaar 287) zich aan 
DACIANUS, Landvoogd van 
Tbragoneesck Bpavje ging 
aanbieden. Naamyelijks heeft 
hij zich als Christen ver
klaard , of men maakt zich 
van hem meester, hij wordt 
gekluisterd, en aan verschrik-
keljjke folteringen onderwor
pen» Maar ongevoelig, zoo
wel voor de smart als voor 
de vJeijende beloften , welke 
de landvoogd hem deed, werd 
hij ter dood veroordeeld en 
deelde met de heilige Fov de : 

martellcroon. Beide werden 
den ö Öcfober onthoofd. Hun
ne ligchamen gedurende den 
nacht door Christenen weg-

http://Je.fi
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gehaagd» werden op eene eer
biedige wijze begraven. Doii-s 

CIDUS, Bisschop van Agen 
in het begin der vijfde eeuw , 
deed hunne ligchamen opzoe
ken , en onder aanroeping van 
den heiligen CAPBASIÜS , ee
ne kerk bouwen , waarin hij 
hun gebeente ter rust legde. 
Men viert den 20 October het 
feest van den heiligen CA
PBASIÜS , en dat van de hei
lige FOY den 6 derzelfde 
Maand, den dag van hunnen 
marteldood. Een ICanonik der 
stiftkerk van den heiligen 
CAPBASIÜS van Ageii, B E B -

NABDUS LABENAZIE gaf in die 

stad, in 1714, een stukje in 
12.mo over dien Heilige in 
het licht. Hetzelve voert ten 
t i te l : Pr&coniim divi C&-
i'RASio Aginnensis }ejusque< 
episcopalis dignitas, setelMs-
sertatio de antiquilate eccle
sia sancti CAPRASII Agin* 
nensis. LABENAZIE maakt 
van den heiligen CAPBASIÜS, 
eenen Bisschop van Agen, 
doch zonder eenigen grond. 

( GAPRASIUS of CAPIUIS (Hei-

hge), leefde in de vijfde 
eeuw. Van aanzienlijke ou
ders gesproten, had h'ij eene 
zijner geboorte betamendc 
opvoeding ontvangen, en de 
welsprekendheid en wijsbe
geerte beoefend. 'Maar daar 
die kundigheden enkel ge
diend hadden, om hem van 
de broosheid der aardsche 
goederen te overtuigen, zoo 
deelde hij zijne geheelefor- \\ 
turn onder de armen uit, en 11 

begaf zich naar het Vosges-
gebergte. Het gerucht van 
zijn boetvaardig en heilig 
leven, voerde twee jaage 
Heeren HONOBATÜS en zijnen 
broeder VJENANTIÜS tot hem, 
welken den godvruchtige» 
kluizenaar kwamen raadple
gen , over het ontwerp, dat 
zij gevormd hadden, oüizici 
aan God toetewijden. CA
PBASIÜS verliet zijn e eenzaam
heid , en vergezelde hen op 
verschillende bedevaarten, 
welke zij buiten Qallië on
dernamen. VENANTJÜS over
leed te Melhona; deze om
standigheid bewoog HoxoiU" 
TUS en CAPBASIÜS, o;» M*1* 

hun vaderland terug te l«e" 
ren ; e n , op raad vahhKoN", 
Tius, Bisschop'van Ikejits> 
gingen zij- het toenmaals nog 
woeste eiland Lenns bewo
nen, alwaar zij het beroem
de klooster van dien n3'1"1 

stichtten. HONORATI/S »e' 
stuurde hetzelve ondcf °P" 
zigt en met dan raad van 

CAPBASIÜS, tot op denö°§en" 
blik, waarop hij tot M r l s ' 
bisschop van Arles\n^"&" 
noemd ; en CAPBASIÜS over
leed aldaar den 1 J » n l 4 , " 
Het martyrologium vanü0^ 
plaatst zijn feest op den*elt' 
den dag; in v e r f b # M 
andere martyrologien > b ^ 
men hem den naam vanrlpr 

van Lerins , zulks & ecwei 

niet bewezen. 

CAPBEOLB (JOANNES)» e ^ 

Dominikaner, Hoogleeraar 
der Godgeleerdheid te ra 
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rijs, liet Commentariè'n na 
op het Boek der Spreuken, 
1588, in fol. en eene Ver-
dediging van den heiligen' 
THOMAS. Hij bloeide om
trent het midden der vijf
tiende eeuw. 

CAPREOMJS (ELIAS CARRI-
OLO , meer bekend onder den 
naam van), een Italiaansche 
Regtsgeleerde, te Brescia , 
zijne geboortestad in 1519 
overleden is de schrijver ee-
ner Kronijk van Brescia (in 
het Latijn), tot in het jaar 
1500, in fol., zeldzaam en 
zonder jaarmerk, de twaalf 
eerste boeken-van dat werk 
zijn in het Italiaansch ver
taald , door PATRICIO SPINA , 
Brescia, 1585. Nog kent 
men van hem eene verhande
ling de Confirmalione Chris-
tiancs \fidei, met verscheide
ne kleine stukjes gedrukt, 
Brescia, 1499, in 4. t° ; — 
Defensio statuti Briwien-
sium; — De anihitione et 
sumptibus funerum mintien-
dis. 

CAPRIATA (PETRUS JOAN-
NES ) , een Gfenuees , heeft 
de Geschiedenis der Itali
aansche oorlogen, van 1613 
tot in 1634 geschreven, Ge-
neve, 1638 — 1663, 3 dl.n 
in 4.° De schrijver vleit 
zich met reden , de weeg
schaal tusschen de Mogend-
«eden, zonder eenige par
tijdigheid noch voor de ee
n e , noch voor de andere ge
houden te hebben. Hij stelt 

de gebeurtenissen op eene 
duidelijke wijze voor , en 
ontwikkelt openhartiglijk, 
derzelver beweegredenen , 
oorzaken en gevolgen. Hij 
leefde in de .zeventiende 
eeuw. 

CAPTAL DÉ BUCH. — Zie 
GRAILLY. 

C A P Ü T I I S (NlCOIiAAS D E ) , 

door sommigen ook CAPOCE-
IUS genoemd, de zes en 
veertigste in den rang der 
Utrechtsche bisschoppen, ge-
woonlijk^roö*/wm Deventer 
bijgenaamd; was een uitmun
tend regtsgeleerde, legde zijr 
ne waardigheid, als hem al 
te lastig zijnde, in het eer
ste jaar na zijne benoeming 
neder. Hij werd daarop tot 
Bisschop van Vercelli in 
Piemont verheven , en kort 
daarna in het jubeljaar 1350, 
door CLEMENS VI. -, tot kar
dinaal-priester onder den t i 
tel der Heilige VESTINA en 
V I TA U S benoemd. Te'Pe-
rosa, in Italië heeft hij een 
collegie, zoo wel voor de 
God- als regtsgeleerdheid ge
sticht, en mildelijk begif
tigd , op voorwaarde dat twee 
jongelingen uit het sticht van 
Utrecht of van Deventer-, 
aldaar zouden worden aan-, 
genomen en onderwezen. Hij 
is in het jaar I36S te Home 
overleden; alwaar men zijn 
graftschrift in de kerk van 
de H. MARIA de meerdere 
nog zien kan» 

file:///fidei
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CAPYCIOS ( SCIPIO ) , een 
Napolitaan , en Latijn sch 
dichter der zestiende eeuw, 
trachtte LUCRETIÜS natevol-
o-en , in zijn dichtstuk over 
de beginselen der dingen, 
Frankfort, 1631, in Svö en 
slaagt er vrij wel in. De 
kardinaal BEMBO en MANU-
TIÜS, stelden dit werk naast 
deszelfs voorbeeld. Men 
heeft er eene uitgave van 
geleverd, met de Xtaliaan-
sche ver ta l ing , ' Venetië, 
1754, in Svo. Nog heeft men 
Treurzangen, Puntdichten 
en een dichtstuk de Vale 
maximo, hetwelk GESSNER , 
ongetwijfeld de vriend des 
dichters, met de voortbreng
selen der oudheid gelijk stel
de. Ook heeft men hemde 
uitgave der Commentariën 
van DONATUS op VIRGILÏÜS 
te danken ; hij liet dezelve 
drukken door de zorg van 
PAULÜSFLAVIÜS, volgens een 
handschrift, dat uit de Bi
bliotheek van den beroemden 
PONTANUS , in de zijne was 
overgegaan., 

• CARA MTISTAPHA, neef van 
den groot-visir CoPnoGM. 
Zijn oom liet hem onder de 
icoglans of jongelingen van 
het serail„ opvoeden. Hij 
maakte zich bij de gesnede-
hen bemind en in minder 
dan f 0 jaren werd hij onder 
de officieren der schatkamer 
geplaatst; Op eenen zeke
ren dag, dat de sultane V A -
Ï.IOA dezelve met keizer MA» 
HOMED IV. bezocht, werd ZIJ 

zoo bekoord door het gelaat 
en het innemend voorkomen 
van den jongen MÜSTAPHA, 
dat zij hem tot haren min
naar maakte , en hem hare 
gunst deed genieten, liet 
was door de bescherming' 
dier vorstin , dat hij van de 
eena waardigheid tot de an
dere , en eindelijk tot dm 
post van groot - visir W 
verheven. , De sultan vocgta 
bij die eerbewijzen, dat van 
hem zijne dochter te doen 
huwen.' Zijn ministerie zou, 
indien hij "niet in de inln-
gues van'het serail had ge
deeld, even zoo gelukkig als 
luisterrijk zijn geweest. Up 
de prinses ÏJASCH-CAW, «e 

zuster van MAHOMBD ver
liefd', stelde hij vruchteloos 
alle pogingen i n n e M V ^ 
om haar te bezitten. " 
sultane V A L I D * , °ver , 
minachting van MDSWWAI 
dien zij alleen had ve rhe f 

verontwaardigd, dee» a . 
pogingen van dien BJJ« V 

naar venideJen. v" „,rt 
te wreken deed M f ^ 5 * 
aan VAMDA het deel ontne 
men , hetwelk zij f" „ . 
bestuur had. Er was niet »^_ 

noodig, om hem aan VeJ0jjet 
mene vefontwaardi#|n«> ^i 
vorstin bloot te s*eI'booten 
ondersteunde bij " e n A n ' e Jk 
Heer het gemor, n. a e n 

zijn slecht .gedrag e n 7 j j -
Hongaarschen oorlog; ^ ^ 
ne lafhartigheid'-» ™J j» ;„ 
leg van Weenen, d a , .-„j, 
1683 op oene ^ ^ c V 
wijze opbrak, na er oe 
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Ottomanische troepen bij te 
hebben doen pmkpmen, hadr* 
den doen ontslaan. Zij her 
diende zich eindelijk van 
het verlies van Gran, om 
de Janitsaren tot den opstand 
te bewegen, en pm daardoor 
den grooten Heer te bewe
gen , hem aan den algemee-
rien haat öpteofferen. Het 
kootte MAHQWED eerst vele 
moeite, om er in toetéstem
men; maar er zich toe ge
noodzaakt ziende, zond hij 
hem zijn doodvonnis door 
twee agas der Janitsaren, 
die hem den 25 December 
1683 te Belgrado wurgden. 

CAJUBANTES (JOZEF'. DE) , 
in ' 1628 geboren , ging in 
de provincie Aragón onder 
de orde der Cfapucijnen. Zij
ne liefdadigheid, en zijn 
ijver ter voortplanting des 
geloofs , bewogen hem, om 
de kennis van den waren 
God, onder de wilde volken 
van Amerika te gaan ver
spreiden , alwaar hij, als een 
echte Apostel, zich aan 
hoogst moeijelijke en talrij
ke werkzaamheden moest on-

' derwerpen, en veel te lijden 
had. Mij overleed in 1694, 
na te hebben geschreven: 
3.° Ars addiscendi" atqm 
docendi idiomqta pro misn~ 
oriariis dd conversionem ïn-
dorum abeuntêus. : — , 2.° 
Lexicon sen vocalularium, 
wrbomm adverèionm, con-
junctionum. et inierjectio-

nvm ad miiorem intelligent 
VI. JJEEI» 

tiam signiftcatipneftique Jn-
jdorum. — 3.° Practica de 
missiones, remedio de peca-
dores, sacado de la divina 
Éscritura y de ia ensennan-
za apostolica, enz, 2 dl." 
in 4. t oj het eerste ïxéon^ 
1674; het tweede Madrid, 
1678. — 4.° Platicas domi-
nicales , y lecciones doctrir 
nales de las cosas mas es-
senciales sohre los evange-
lios, enz. 2 dl.1* in 4 . t 0 , 
Madrid, 1686 en 1687. Mi-
CHAEI. DE FüENTES , B i s s c h o p 
van Lugo in Gallicië, vond 
dit laatste werk zoo aanbe
velenswaardig , dat hij beval 
hetzelve in al de parpchiën 
van zijn diocees openlijk voor 
te lezen. BIEGO GONZAIE?; 
van Qniroga ,• heeft het Le- •' 
yen van dien ijverigen zen
deling in het Spaansch in 
het licht gegeven, Madrid, 
1705, in 4.w 

-. . CARACALLA . • (MARCUS Ay-
REiiius- ANTONIUS), dus r ge
noemd naar een Gallisch ge
waad, '•• waarin hij behagen 
schepte, en dat hij -< s te ed s 
droeg, werd-eerst, naar zij
nen moederlijken grootvader, 
BASSUMUS genoemd, nog 
draagt hij op de Grieksche 
gedenkpenningen en de ge-
denkteekens somtijds den 
naam van SEVERUS, werd te 
X^yon, J n het jaar 188 ge
boren en was de zoon van 
keizer SEPTIMUS SEVERUS en 
van JULIA. Op .<U& dag des 
oyerlydens zijns vaders xie* 
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pen de soldaten hem met zij
nen broeder GETA , tot kei
zer uit. De afgunst, dié 
tusschen deze beide vorsten 
bestond, van^dag tot dag toe-
nemende, zoo liet QARACAL-
I A GETA, in de armen zij
ner moeder JULIA , die met 
zijn bloed overstroomd werd, 
met dolken doorsteken. Pë 
proedermoorder, alleen kei
zer gebleven, won de gunst 
der soldaten, door hunne sol
dij ter helft te vermeerde
ren. Deze milddadigheid 
verblindde die ellendelingen; 
zij keurden zijne misdaad 
goed, en verklaarden GETA 
voor den vijand van het al-
gemeene welzijn. Hij deed 
daarop met al zijne gewa
pende soldaten zijnen intogt 
infRome <> uitroepende, dat 
GETA hém zelven naar het 
leven had gestaan, maar dat 
EOMULUS zich voor hem van 
zijnen broeder had ontdaan. 
Om het afschuwelijke zijner 
misdaad te verminderen, liet 
hij GETA in den rang der 
goden plaatsen, er zich wei
nig over bekommerende of 
hij in den hemel was, mits 
hij maar niet op de aarde 
regeerde: Sit divus, non 
sit vivus. Hij zocht alom 
Jofredenaars van dien moord, 
PAPINIANUS werd ten dood 
gekagt, Wijl hij, naar het 
voorbeeld van SENEKA , zulk 
eene gruweldaad niet had 
willen bewimpelen. Het is 
niet zoo gemakkelijk, ant
woordde hij , eenen broeder' 
inoorè te verschoonen, als 

om denzelven te bedrijven* i 
De booswicht, door aanhou
dende wroegingen gefolterd, ;" 
deed eene reis door Galliè, ; 
Hij ontrustte de volken, [ 
schond de regten der steden, 
en verliet dezelve niet, dan : 
na eenen algemeenen haatte 
hebben ingeboezemd. Zijne ; 
belastingen eri afpersing , 
putten alle gewesten uit-
Toen zijne moeder hemels 
zijne verkwistingen verweet, 
antwoordde haar de dwang* land, terwijl hij haar eenen 
ontblooten J degen tojnj». 
slechts deze woorden. W«h 
dat zoo lang ik M f ™ll •. 
gen ik alles^ < ^ 
wat iR begeer. VflLte-
verdedigde zij" " j k ^ 
gen dé barbaren. U» « L , A l l e m a n , « n j ; 

Germaansche volken hem 
oorlog verklaard beJJ-Jj 
kocht hij den vrede ^ 
groote swnmen. ^ „iet . 
hartigheid belette ^ ; 
den naam van »' ante-
Pariher en " ^ / ^ j j * -neïnen. HijbootSte^enbe. 
DER en••AOHII.WB iw ^ 
val aan iedereen W de{t 

ANDER Of A S I ^ J V M I 
Groote te noemen. j l a . 
de dapperheid va» * Y&a 
cedonischen hela ^ 
navolgen , z°° n " gaan* 
zelfs manieren *» h'et noof<l 
even als hij, * , nange»' 
op eenen ^ h o ^ e n v? 
de, en zijne tr. ovenVfl" 
het gelaat van dien» ^ 
naar plooijende. ,. i9 0 
andrië gekomen *üntt 
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hij bevel aan zijne soldaten 
het volk néértesabelen , om 
hetzelve voor eenige spotter
nijen , ten opzigte van den 
dood van GETA te straffen. 
De slagting, zegt men, was 
zoo verschrikkelijk, dat de 
geheele vlakte met bloed be
dekt was; de zee, AeNtj'l, 
"de naburige stranden, waren 
er gedurende verscheidene 
dagen mede gevérwd. Deze 
dwingeland eindigde met de 
bijeenkomsten der geleerden 
te verbieden, en alle wijken 
der stad met muren te doen 

-omringen. De aarde werd 
weldra van dit gedrocht be
vrijd. MARTIALIS , een hon
derd man der Prators, dood
de hem kort daarna in het 
jaar -217-1 (Zié PLAUTUNÜS 
en het laatste* gedeelte van 
het artikel CALIGÜIIA). 

CABRACCÏO(ANTONIUS), een 
Romeinsch vrij heer der ze
ventiende eeuw, maakte zich 
door zijne Italiaansche ge
dichten beroemd. Onder zij
ne treurspelen, onderscheidt 
men il Corradino, te Ro
me, in 1691 gedrukt. Een 
belangrijker werk hield hem 
bezig, namelijk zijn Impe-
rio vindicato, een helden
dicht in veertig gezangen , 
te Rome, in 1690, in 4.w 
gedrukt. De Italianen plaat
sen hem, onmiddellijk naast 
ARIOSTO en TASSO ; maar de 
lieden van smaak, de losheid 
en den rijkdom aan woorden 
des schrijvers bewonderen-

Q 

' d e , stellen echter zijn ge
dicht verre beneden dat van 
den raZenden ROELAHD , en 
het Verlost Jeruzalem. 

CARACCIOLI (JOANNÈS A N -
TONIUS) , in het begin der 
zestiende eeuw te Melphes 
uit eene beroemde familie 
geboren, werd in 1543 de 
laatste reguliere Abt van den 
H . VICTOK , te Parijs. Hij 
heersfchte als een dwinge
land over zijne ordebroeder^ , 
eu zag zioh in 1651 verpligfc 
zijne abdij met het Bisdom 
Troyes te verwisselen. Hij 
had zich in den beginne op 
eene voordeelige wijze be
kend gemaakt, door zij n Mi-
roir de la vraie Religion 
(Spiegel iian den waren 
Godsdienst), Pari js , 1544, 
in 16.° , maar hij bezwalk-
te later zijnen roem weder, 
door zijne gehechtheid aan 
de nieuwe gevoelens. Hij 
predikte het Caivinismus 
aan zijne diocesanen, en 
ergerde h e n , door in den 
echt te treden. Hij overleed 
in 1569, te Chateanneuf-
snr-Loire, van beide par-» 
tijen even zeer veracht. 

CARACCIÓM (GESAR EireE-
NÏO) , uit dezelfde familie 
als de voorgaande, bloeide 

"in de zeventiende eeuw, en 
maakte zich door eenige wer
ken bekend. Het belang
rijkste is eene Kerkelijke 
Geschiedenis van, JSapels, 

I in het Italiaansch, 1654, in 
2 .-
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4.to; KAREL IiEtJUB. heeft 
zulks met een deel Bijvoeg
selen vermeerderd. Deze 
geschiedèhis is in Italië niet 
zeer gemeen. Ook stelt men 
eenigen prijs op zijne ge
schiedenis van het koning
rijk Napels, 1661, in 4 . t 0 , 
in het ltaliaansch. 

CABACCIOM (De Markgraaf 
LODEVKIÏK ANTONIÜS), uit een 
der oüdsie en beroemdste Na-
politaansche familië'n afstam
mende, Werd ïn 1721 te Pa
rijs geboren. Zich aan de let
teroefeningen wijdende, deed 
hij zich spoedig_ door eenige 
werkjes gunstig kennen. 
Daarop reisde hij door Ita
lië, Duitschland en Polen. 
Door toedóen van eenige be
schermers, welke hij aan 
het hof van Weeneé had wek
ten te winnen, verkreeg bij 
van MARIA THERESIA eene 
jarwedde van f 1450, en 

, werd hij te Warschau met 
de opvoeding der kinderen 
van den prins senator BEWS-
KY, (RZKVVÜSKI), belast, het
welk hem nog ƒ 1000 op-
bragt. Naar Parij's terug
gekeerd , gaf hij 'een aantal 
schriften in het licht, thans 
voor het grootste gedeelte 
vergeten, welke men in het 
Frfnsche Woordenboek van 
ongenoemde of naam verwis
selende schrijvers vindt opge
geven.. Het schijnt, dat "de 
meeste de zedeleer ten on
derwerp hebben.,. of zedelij
ke gedachten, eene soortvan 
leerreden, bevatten, men be

weert, dat. verscheidene ge« i 
wijde redenaars daaruit nut- / 
tige stoffen geput hebben; 
maar zulks komt ons onge- | 
grond voor:'onder zijne ge- | 
Wrochten willen wij tam 
de volgende, opnoemen: !• 
Omgang met zich «/*», 
(eigengenot)-— 2.° Jf «« 
teekens der vriendschap- , 
3.° De ware Mentor off 
leidsman. - V *** 
der waarheid tegen M w 
leiding der eeuw- — ;* 

BelanU'^J^t 
had groot vertier, en 
Spreidde zich bijnaJ « £ 

• i n h e t N e d e r d u ^ ; , 
taald); maar het vv 

-reden als ondergs de 

beschouwd, daarom « ^ 
men de » i ^ « ™ toon*»; 
oorspronkelijke te (,;, 
Het volgende Jaa ,iaanscu 
dezelve "in een Jj maar 
gewaad het heb* * AB dan 
wijl dezelve »iets a%ranSCh 
eene vertaling u v t ^ ^ in 
waren, werd neif . ^ j . 
zijn eerste ^ f ^ o ^ 
tigd. Eensklaps. % , 
de dood «n.^jLjiBgV?» 
SIA, en de « - ^ ( V 
Polen den mf^v

iakoiaS^ 
CIOM van zij"e bejaard*8 

Daardoor in. e e " t armof* 
ouderdom hm \ m te f 
gebra-t, schonk^ i„«-

men van ƒ »"£ tólt/WT, 
zelve door « g ^ n d* 
heid voor de «ro» 
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omwenteling waardig maken
de : hij genoot zulks tot het 
tijdstip van zijnen dood, den 
29 Mei ÏS03 te Parijs voor
gevallen. 

GARACCIOÏ,O (FRANCISCO ) , 
een Napolitaansch admiraal, 
broeder van den markgraaf 
CARACCIOLO , minister van 
Buitenlandsche zaken onder 
het bestuur van ACTON, werd 
te Napels in 1730 geboren, 
en volbragt met roem de stu
diën , die tot den staat ver-
eischt worden, waarvoor hij 
bestemd was. Na bij de Na-
politaansche zeemagt tot de 
eerste rangen verheven te 
zijn, ging hij zich verder 
bij de Éngelschen volmaken, 
en werd een zeeman, die 
zich evenzeer door zijne ta- • 
lenten als door zijnen moed 
onderscheidde. Door zijne 
geboorte en zifne grondbe
ginselen de vijand der Fran-
sche omwenteling zijnde, 
keurde hij in den beginne de 
leerstellingen en de buiten
sporigheden derzelve af; 
maar ongelukkiglijk voor 
hem logenstrafte hij zich in 
het vervolg, en dit berok
kende zijn ondergang. Bij 
den zeetogt (in 1703) der ver-
eenigde (Engelsche, Spaan-
schen en Napolhaansche) vlo
ten , welke zich van Tonton 
meester maakten, voerde 
hij het bevel over de Napo-
litaansche schepen, en gaf 
hij deze gelegenheid bewij- I 
zen van beleid en onver- '"" 

Q 

saagdheid. De verwoestende 
grondbeginselen derFransche 
omwenteling waren in Italië 
en de Napoiitaansche staten 
doorgedrongen, de Franschen 
waren in 1796 in dat rijk 
gevallen, koning FERDINAND 
zag zich gedrongen de wijk 
naar Palermo te nemen. CA* 
RACCIOLO, die zich te Arapels 
,bevorid, had het bevel over 
de schepen, bestemd om den 
koning te begeleiden , die 
aan boord ging van een der 
schepen, onder de bevelen 
van NELSON. Deze vloot 
werd bij het verlaten der 
golf van Napels door eenen 
hevigen storm overvallen, 
die aan de Engelsche sche
pen groote schade veroor
zaakte en den dood van een 
der zonen van Koning F E R -
BINAND ten gevolge had. CA-
RACCIOLO , die met deze zee-
streken en de in dezelve 
heerschende winden beter 
bekend was , had het geluk 
met zijne schepen , die niets 
geleden hadden, het eerst 
de haven van Palermo bin
nen te zeilen. De Mapoli-
tanen trotsch op dit voor-
regfc, veroorloofden zich te
gen de Éngelschen, dat is 
tegen de bekwaamste zee
lieden van Europa, bittere 
spotternijen, welke OARAC-
CIOI.O uit kieschheid of staat
kunde had behocren tegeia 
te gaan. Maar hij kon niefc 
zonder afgunst zien, dat de 
koning tot dien overtogt een 
Eneelsch schip gekozen har!:. 

3 - " 
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Op een en oogenblik , waar
op het hof van Napels, de 
hulp van het Britsche kabi
net grootelijks behoefde, 
kan het gedrag yan CARAC-
CIOLO , aan koning FERDI-
KAND niet behagen: ook werd 
die admiraal onheusch door 
den koning ontvangen , die 
Jheiïi beval van naar Napels 
terug té keeren. De koning 
kwam daardoor eene onee-
nigheid tusschen CARACCIO-
xo en NEÏ-SON voor; maar 
hij onderwierp daardoor zij
nen persoon en zijne fami
lie aan de gunst der Engel-
schen: een jstap, die zeer 
noodlottige gevolgen had (zie 
FERDINAND IV. en MARIA 
CAROMNA). CARACCIOLO kwam 
te Napels terug; en, door 
wraaklust bewogen, werd hij 
een der vurigste patriotten 
en een onverzoenbare vijand 
des koningschaps. Hij yer-
eenigdè zich met BELLOIS , 
de prijjses BELMONTE , de 
ïharkgravin FONSECA en an- ( 

dere opgewonden geesten, f 
die alle het hof vijandigwa^ 
ren. Eene Anglo-Siciliaan» 
sche flotille had zich van 
het eiland Procida meester 
gemaakt, en bedreigde met 
eene landing tusschen Cnma 
en de kaap Miseno. De N a . 
politaansche zeemagt, pp be
vel yan PIGNA-PXM, onder
koning van Napels, bijna ge
heel vernield zijnde, zoo 
blevisn er slechts 'een fregat 
en eenige kanoneerbooten 
óver, waarmede CARACCIOLO 
«et vijandelijke smaldeel te 

gemoet ging en hetzelve ver-
" spreidde. Middelerwijl had 

zich de Kardinaal B W O, 
na in Calabriè een aanzien
lijk leger op de been ge-
bragt , en den Franschen 
Generaal DÜHESME geslagen 
te hebben, zich binnen twee 
dagen meester gemaakt van 
de hoofdstad. Om de schan* 
sen des te spoediger te ie-
zetten, had KUFFO eene ca
pitulatie verleend; maat de 
koning , of liever lady !&>>•• 
MILTON en NELSON, wilden 
dezelve niet bekrachtigen. 
EÜPPO verviel in ongenade, 
en eene koninklijke junta, 
die zich oogenblikkelijk ge
vormd had, veroordeelde CA
RACCIOLO, om opgehangen te 
worden, als een dergenen 
zijnde , welke den konwK-
lijken troepen den stwWW» 
tegenstand hadden geboden. 
CARACCIOLO bevond w* °ï 
dien oogenblik aan boordvan 

het fregat de Minerva. Men 
zegt , dat hij zijn vonnis nijt 
eene stoïcijnsche onrersclui-
ligheid aanhoorde, welkeae 
liberalen met den naam van 
heldenmoed bestemp elen-

clits Wij voor ons kennen;slee 
twee soorten van «eJ 

moed: de eene, dieiö e e
t e n 

m a n , zonder v e r f f ' \ v , n 

opzigte van zijne m .] 
uit eene soort van g rof^ 
van ziel geboren wordt, 
de andere8, die door een J 

wankel baar geloot ^ ^ 
voortgebragt, zoo ais 
heilige moed, waarmede 
Martelaren de folteringen" 
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den dood wisten te trotseren; 
Er is nog een gevoel, dat 
men met den heldenmoed 
verwart, en dat slechts eene 
bedwongene Wanhoop is. CA-
BACCIOLO was niet zonder 
verwijt, en ging geenszins 
voor godsdienstig door; hij 
kon dus enkel vatbaar zijn 
voor den valschen helden
moed, dien (zonder hem ech
ter in denzelfden rang te 
plaatsen) de grootste boos
wichten, zoo als bijv. een 
SAINT-JUST , een CHAUMETTE , 
een DANTON aan den dag 
legden. De ware held ziet 
den dood rustig te gemoet, 
en vernedert zich niet 'tot 
lage scherts: en men verze
kert dat CARACCIOLO , zien
de dat een zijner matrozen, 
bij het gereedmaken van den 
noodlottigen strop weende, 
hem zeide: Kom aan, haast 
11, liet is aardig tt te zien 
weenen, daar ik het ben, 
die gehangen moet worden. 
Hij werd aan de ra van den 
grooten mastboom opgehan
gen , en zijn lijk in de zee 
geworpen. Hetzelve dreef 
den volgenden dag op de 
oppervlakte des waters , en 
de koning gaf vrijheid, om 
het op te halen en te begra
ven. CARACCIOIJO was bij zijn 
overlijden bijna 66 jaren oud. 

CARAFFA (ANTONIÜS), uit 
het beroemde huis van dien 
naam, even zoo vermaard 
door zijne kunde als door 
zijnen rang, deelde in de 
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ongenade zijner familie on
der PAULXJS IV . en ging in 
Padua eene schuilplaats zoe
ken. Paus Pius V. riep 
hem terug en benoemde hem 
in 1568 tot Kardinaal, en 
eenigen tijd daarna werd hij 
door SIXTUS V . aan het hoofd, 
der uitgevers van den bijhei 
der 'zeventigen geplaatst. 
Dezelve werd door zijne zorg 
in het licht gegeven, met 
de voorrede en verklaringen 
van PETRUS MORIN, te Ro
me, 1587, in fol. Deze bij
bel werd in het Latijn ver
taald , en kwam te Rome in 
1588 in fol. in het licht. 
Beide uitgaven zijn zeld
zaam. Pater MORIN heeft 
er in 1628 te Parijs eene 
nieuwe uitgave in 3 dl.n in 
fol. van geleverd. Hij heeft 
er het nieuwe Testament, in 
het Grieksch en in het La
tijn bijgevoegde. Die ge
leerde Kardinaal vertaalde 
uit het Grieksch in het La-> 
tijn: Catena veterum Pa-
trim in cantica veteris efc 
Novi - Testamenti, Keulen , 
1572, in 8,vo. _ Commen* 
taria Theodoreti in Psalm, 
sancti GBEGORII NAZIAX-
ZEKI orationes. 

CARAFFA (KAREI.) stichter 
der congregatie van de god
vruchtige werklieden, was. 
ui t het beroemde huis van 
Caraffa. In 1561 geboren, 
ging hij onder de Jesuitenj 
maar veelvuldige ziekten, 
verpligtten hem de maat-
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schappij te verlaten, vijfja
ren nadat hij zich onder de
zelve had begeven. Hij koos 
slstoen dé loopbaan der wa
penen , en onderscheidde zich 
door zijne dapperheid. Vier 
en dertig jaren oud gewor
den zijnde, gevoelde hij ee-
nen grooten^afkeer van de 
wereld, en omhelsde in 1599 
den geestelijken staat. Van 
dien tijd af, leidde hij een 
zeer gestreng leven, en wijd- j 
de zich geheel en al aan de 
oefeningen van weldadigheid 
en aan zijne herderlijke be
diening toe. Wanneer de 
zieken hem in de gasthuizen 
niet bezig hielden, onder-
Wees hij het: volk, op open
bare pleinen, *n werkte aan 
de bekeering der zondaren. 
In navolging van hetgene, 
Wat de heilige IGNATIUS te 
Eome had gedaan, rigtte hij 
te Napels verscheidene ge
stichten voor beröuwhebben-
de zondaressen op, Hij werd 
tot Overste der Catechume
nen en van het Seminarie 
van Napels dat hij verbeten 
de, benoemd, en stichtte ee-
ne congregatie voor de mis-
siën. Paus GREGORIUS XV. 
keurde deze inrigting goed 
en gaf aan dezelve den titel 
van Congregatie Mn god-
vruchtige Werklieden. Ee-
nigén tijd vóór zijnen dood, 
begaf hij zich naar een een
zaam verblijf, om aldaar en-

. kei aan zijne eigene zalig
heid te werken en Overleed 
in dezelve dert 8 September 
1633. Deze werklieden doen 

geene geloften, hun leven 
is zeer gestreng, en hunne j 
congregatie niet zeer talrijk. ( 

CARAFFE. — Zie PiusIV. ; 

CARAGMO (JOANNES JAM
BUS):, bijgenaamd JambaiVe-
ronensis, graveur in edele 
steenen, oorspronkelijk van 
Verona, maakte zich eren-
zeer bekend door zijne pla
ten , zijne gravures en ge
denkpenningen. SKJISMUNDUS 
L , koning van Polen, be- • 
riep hem aan zijn hof, maak
te gebruik van zijne talen
ten en beloonde dezelve. tA-
KAGLIO overleed te Pama 
in 1551. 

CARAOTEI, DE LOBKOWWZ 
(JoAKNES)5eenCisterc'en^ 
monnik, te Madrid m If , 
geboren: zijn vader W»«" 
Vlaminger, en zijne «o*J 
eene Duitsche vrouw, *«; 
naar de Nederlanden g^ ! 
den met den titel van 4 * 
Graaf van Melrote***™* 
land en dien van alg«J««n ; 
Vikaris van-den Abt ^ i 
team in de JBrW«»Jtft 
eilanden; hij droeg , 
van beide deze w a a ï d g ^ * 
slechts den titel, «.w 
Abdijen e« k l o o s t ^ n ^ 
geland reeds sedert g » » ^ 
nietigd waren. W i n 

hij te Leuven *?* „ . j^a, 

Hir was een der eer 
zich tegen den f*\ ïAm van JANSENIÜS t v e ^ a

 !; •. en die «tet eerbied de bes. 
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ten van, URBAKUS V ï ï ï . om
vingen , waardoor dat werk 
veroordeeld werd. Volgens 
zijn eigen verhaal had hij bij 
die gelegenheid veel te lij
den. Eenigen tijd daarna 
werd hij tot Abt van Dis-
semburg in den Neder-Palts 
benoemd. Zijne eerste zorg 
was , om aldaar de wanorden 
te herstellen, welke de ket
terij er had aangerigt; hij 
werkte aldaar met eenenon-
vermoeiden ijver enden bes
ten uitslag aan de bekeering 
derketters. De Aartsbisschop 
van Mentz nam hem aan als 
Suffragaan, en hij verkreeg 
aldaar den titel van Bisschop 
van Mysib\ Hij werd ver
volgens algemeen Vikaris 
van den Aartsbisschop van 
Praag.- Toen die stad in 
1648 door de Zweden bele
gerd werd , was hij van ge
voelen , dat zijne hoedanig
heid van Religieus, hem niet 
moest beletten , de wapenen 
optenemen , om dezelve tegen 
de ketters te verdedigen. Hij 
onderscheidde zich zoo voor-
deelig aan het hoofd eener 
compagnie Geestelijken , dat 
hij van den keizer eene gou
den keting tot bèlooning ont
ving. CA&ÜMÏJEII had zijhen 
moed en zijn beleid ï'eeds 
aan don dag gelegd, te Leu
ven in 1635 , en "te Fran-
hent/ml in het Paltsgraaf-
schap , alwaar hij de rolvan 
kiijgssbouwkundige gespeeld, 
e n zijne wiskundige kennis 
voordeelig aangewend had. 

De rust in "Bo/tenie hexsteld 
zijnde, zoo begon hij Weder 
aan de bekeering der Pro
testanten te werken , en vol
gens de getuigenis van den 
Kardinaal ÖE HARAC» , Aarts^ 
bisschop van Praag, bekeer
de hij er tot vijf en twintig 
duizend derzeïve. Zijnijver 
en het welgelukken zijner 
pogingen verschaften hem het 
Bisdom Königsgratz in Bo-
Jienw, maar hij bezat enkel 
den titel van hetzelve, daar 
de inkomsten in de handen 
der Lutherschen waren. A-
IEXANDER V I I . gaf hem in 
1657 het Bisdom Campagna 
in het koningrijk Napels; 
hetwelk hij tot in 1673 be
kleedde. In het midden vaa 
dat jaar werd hij met daÊ-
van Vigemno, tusscheniüf*-
lane ert Pavia bekleed, daar 
eindigde hij zijne dagen den 
8 September 1682. Men heeft 
van hem een groot aantal 
werken, waarvan men de Ca
talogus in het 29.e d e e l d e r 
Memoriè'n van Pater NICE-
RON vindt; men onderscheidt 
zijn Tritliemii 'steganogra-
phiamndicata, Neurenberg, 
17215 in 4 .° , en zijne God' 
geleerdheid, 7 dl.11, in fol. 
enz. Men vindt zijne zede
lijke uitspraken, één weinig 
al te gestreng; en hel i s 
niet zonder reden, dat hij 
onder de flaamve Casuisteft 
eenen der eerste rangen be
kleedt, Hij was een der i j 
verigste voorstanders van het 
Problibilismus, vooïhetwelke 
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hij eene Verfadigrede in het 
licht gaf (Zie BUSEMBAUM, 
EscoBAfe, PASCAL) 

CARANUS, eerste koning 
van Macedoniët en , volgens 
de fabelleer, de zevende der 
Herakliden , sedert HERKU-
liES; verdreef MIDAS , sticht
te zijne Monarchie,| in het 
jaar 894 vóór J . C, Van 
hem tot op ALEXANDER den 
Groote, telt men gewoonlijk 
drie en twintig koningen. 

CARAUSIÜS (MARCÜS AURE-
t i u s VALERIUS) , volgens VAN 
LEEUWEN' in het Gooiland, 
een gedeelte der provincie 
Noord-Hollandgeboven, was 
omtrent het jaar 280 als ad
miraal van keizer MAXUU-
ANUS , zeer beroemd ter zee. 
Bij gemelden keizer in on
genade vervallen zijnde, be
gaf hij zich naar Èritlannië 
en matigde zich aldaar het 
hoogste gebied aan, j a wierp 
zich zelfs als keizer op, Het 
is echter waarschijnlijker, 
dat hij hij een Geldersman 
was, CAUAÜS genaamd,voor 
welken naam de Romeinen 
CARAUSIUS geschreven heb
ben. Men weet uit de Ge
schiedenis, dat e r , onder 
de regering van DiociiETiA-
NUS en MAXIMIANUS, groote 
beroerten in het rijk ontstaan 
waren, en dat h i j , als zee-
voogd, dë TJaamsche kusten 
bewaarde, tegen de invallen 
der Franken en Saksers; ook 
dat hij groote overwinningen 
en buit op hen behaalde, 

vermits hij door de Batavi» 
sche volken krachtdadig on
dersteund werd; waarvoor hij 
hun echter een gedeelte van 
den buit moest afstaan: iets, 
hetwelk hij te ligter doen 
k o n , vermits hij geene de 
minste rekening aan deRo-
meinsche stadhouders deed, 
noch iets in de schatkist van 
het rijk bragt; hétvvelJr fan 
ook de oorzaak was, da' de 
stadhouder beval, hem van 
het leven te berooven, «i 
hij daarvan de lucht beko
men hebbende, met de ge
roofde goederen de wijk naar 
Brittannië nam. DIOCIETI-
ANUS , elders de handen vol 
hebbende, gaf hem geduren
de den tijd van zeven jaren 
gelegenheid, om aldaar zij
ne rol te spelen. JV1AS»»A" 
NÜS , die tot medegenoom» 
het rijk was aangenomen' 
ZOnd KoNSTANTIJN CuT.OB 
tegen hem op; doch Wjl « i s t 

zich zoo wel te verdedigen» 
dat beide keizers zien g " 
noodzaakt zagen j een v 

drag met hem aan te gaan, 

en hem als keizer rfwgj 
:it van I C in het bez„ „ ... 

te laten, tot dat hijf "> 
het 

zjjner 
jaar- 2 9 3 , door een • . 
ImisgenootenAtECTü8 d 
LACTUS genaamd , *B» r. 
werd.' DMB-«ioh W j f i , gezag hebbende aangemar^ 
werd, drie jaren daar a e r 

ASOLEPIADORUS, °y-M\.t*«t; 
lijfwachten mede onig^Oj 
Na hem kwam het g 
van Brittannië, ***'', 
Na hem kwam h e t l r 0n 
van Brittannië, * • » „ , , 
der de magt der «o»"*-



C A 

Behalve gemelde ontrouw 
door CARAUSIUS, ten opzigte 
van het rijk gepleegd, werd 
hem nog te last gelegd, dat 
hij aan de Frankische en 
Saksische roövers, eenen 
vrijen doortogt in de landen, 
en ook in het gebied van 
het rijk vergund hebbende , 
dezelve hunnen buit ontwel-
digd, én dien voor zich be
houden had. 

CARRAVAGGIO (MICHAEL A N -
GELO DA), wiens ware nsam 
was AMERIGHI , werd in 1569 
op het kasteel Caravaggio 
in het Milanesclie geboren. 
Hij begon met het aandragen 
van mortel aan de schilders, 
die op natte kalk schilder
den , en eindigde met een 
der grootste kunstenaars van 
Italië te zijn. Hij had al« 
les aan de natuur, zijne ta
lenten en zijne vorderingen 
te danken; maar hij ontving 
van dezelve te gelijkertijd 
eene twistzieke, en hekel-
zuchtige inborst, die zijn le
ven met bitterheid vervulde. 
Nadat hij JCSEPINO tot een 
tweegevecht had uitgedaagd 
en deze geweigerd had, om 
te vechten, begaf hij zich 
naar Maltha, om zich als 
dienstdoend ridder te laten 
aannemen. De gunsten dier 
orde waren niet in staat, om 
3ijn karakter te beteugelen. 
Hij belèedigde eenen aan
zienlijken r idder , en werd 
in de gevangenis geworpen. 
Naar Pvome ontsnapt zijnde, 
alwaar hij reeds eenen jon-
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geling had gedood, werd hij 
weder in andere netelige za
ken gewikkeld, en stierf in 
1609, zonder eenige hulp op 
den openbaren weg. Deze 
schilder had geenen anderen 
gids dan zijne verbeeldings
kracht , die somtijds zeer on
geregeld was, Yan daar de 
wonderlijke en eigenzinnige 
smaak, die in zijne werken 
heerscht. Hij wilde zonder
ling zijn en het koslte hem 
geene moeite om daarin te 
slagen. Hij bezat eerst het 
liefelijk en bevallig penseel 
van GIORGIONE , dat hij voor 
een hard en krachtig kolo
riet verwisselde. Indien hij 
eenen Heilige of eenen held 
moest voorstellen, copieer-
den hij denzelven volgens 
eenen boer. Hij bootste wel 
is waar de natuur na; maar 
niet in hetgene, wat dezelve 
bevalligs en beminnelijks 
heeft; onder zijne stukken 
onderscheidt men: een CHRIS
TUS door NICODEMUS en den 
H. JOANNES met de drie M A 
RIA'S vergezeld, ten grave 
gedragen. Het koninklijk 
museum van Frankrijk bezit 
vier schilderijen van dien 
kunstenaar. 

CARAVAGGIO. — Zie CAI> 
DARA. " 

CARAZZOIÜS (JOANNES of Oc-
TINUS) , in ümbrië in Italië 
uit eene zeer geringe fami
lie geboren, was een treurig 
voorbeeld van de eigenzin
nigheden der fortuin. In het 
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begin der vijftiende eeuw se
cretaris van JOAKNA II. , ko
ningin van Napels gewor
den , behaagde hij, zoo als 
vele andere aan die vorstin, 
die hem hartstogtelijk bemin
de. Zij gaf hem als een hu-
Wèlijksgift, het Hertogdom 
Mëlfij, en den post van groot-
connestabel des rijks, maar 
eehe zoo hooge verheffing, 
had een der treurigste uit
einden. Deze koningin be
roofde hem van al zijnegoe-
deren en eerbewijzen, en 
deed hem met even zoo vele 
wreedheid Sterven, als zij 
liefde voor hem had gehad. 
POGGIO verzekert, dat het 
CARAZZOUJS was, die er zich 
mede belastte, om JOANNES 
CARACCIOM , groot - veldheer 
van het koningrijk Napels, 
die van den hartstogt der ko
ningin te zijnen opzigte ge
bruik had gemaakt, te ver
moorden •, teneindezynegoe
deren te vermeerderen en in 
den staat te regeren. 

CARBEN (VICTOR VON) , een 
Dwitsche rabbijn, in 1423 
geboren, en te Keulen in 
1515 overleden, verkreeg 
uitgebreide kundigheden in 
de talen, de gewoonten en 
de* wetten van het Oosten. 
De Aartsbisschop van Heu
len , aan zijne bekeering ge-
Werkt hebbende, omhelsde 
hij het Catbohjke geloof in 
den ouderdom van 59 jaren, 
verliet zijne vrouw , welke 
• het blinde jodendom niet ver
laten wilde, benevens vier 

kinderen uit zijn huwelijk 
geboren. Eenigen tijd daar
na werd hij tot Priester ge
wijd en ontwikkelde eenen 
grooten ijver tegen de dwa
lingen , waarin hij zelf zoo 
lang verkeerd had. Men heeft 
van hem de beide volgende 
schriften, die zeer zeldzaam 
zijn geworden: Propugmcn-
lumjidei C/irisliana, eM> 
in 4 . to , zonder jaartal, en 
Sudmonm errores ei »M>re» 
enz., 1509 in é.toj dit laat
ste is mede in het Hoog-
duitsch vertaald, 1»50, m 
8.vo 

CARBO (C, P A P ^ ) >v™d 

in het jaar 120 vóór J. W 
met PÜBUUS MANiiro?,*-
.POS, tot de waardigheid** 
Romeinsch consul verbeve"' 
Hij • was eerst de partfl J» 
GRAC'CHUSSEN toegeda«U^ 
Weest, maar zoodra WJ 
sul was, liet hij gel^l J 
dere gevoelens bJijk*"' ,)eÉ 
consul OwMios-r *°" icll 
volk gedaagd zijnde, <"« 
te ïegtvaardigen, te» \. ° 
t e v a n h e t g e n e , ^ , ! . 
daan had, op den dag j » ^ 
opFüLviU SenGB^H ] a s ( ( e 
moord waren, zoo v $. 
zich CARBO met *f l n e ^d. 
ging, waarin hij , or 

flaalde, dat <*£*%*• 
de voIksvergadeiJnjeze^. 
vrijgesproken. *#• d e re-
ze werd de vrede * ^oo-
publiek terug geg«ve

oi;sulaat 
dra CARBO m het c ^ 
was afgetreden , ge» 
doorL.CBASSUS, een j 
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redenaar, die later zeer be
roemd .• werd , aangerand. 
CRASSUS bragt verscheidene 
beschuldigingen tegen hem 
in: 1.°) TIBERIUS GRACCHUS 
aangespoord te hebben, om 
het tribuunschap voor een 
tweedejaar te vragen ; 2,°) 
de wet daarvan voorgedra
gen te. hebben, terwijl ;hij 
tribuun was ; 3.°) van ten 
minste, medepligtige te zijn 
geweest aan den Jood van 
SCIPIO JSMHJUNUS , den twee
den Afrikaner. Terwijl CRAS
SUS naar bewijzen zocht, om 
zijne beschuldigingen te sta
ven , kwam een slaaf van CAR
BO hem het kistje brengen, 
Waarin de geheimste papie
ren van zijnen meester waren. 
CRASSUS ijsde van dit ver-!; 
raad, waarvan thans • zoo ye« 
Ie lieden gebruik zouden ma
ken , en zond CARBO zijn 
kistje verzegeld terug. CRAS
SUS sprak met zoo veel kracht 
tegen CARBO, hij leverde ZOO 
vele bewijzen tegen hem,. 
dat CAHBO, volgens sommi
gen zich vrijwiHiglijk ver-, 
bande, en volgens anderen,; 
zich door het gebruik van 
Spaansqhe vliegen, van het 
leven beroofde, 

;'. ' CARBO' (CÏ*EIO.S, ?AJ>IRIUS) > 
een der groqtste voorstanders 
van MAJMUS ,-, en een der bit
terste vervolgers van den 
senaat en den adel , werd 
door CINNA, die zich in het 
jaar 85 vóór J . C. van het 
consulaat meester nisakte, 
tot deszelfs ambtgenoot ver

kozen., I n het volgende jaar 
handhaafden zij elkander in 
het consulaat, zonder de 
deelneming des volks. Daar 
SYLLA toenmaals tegen' Ita
lië optrok, zoo wilde CINNA 
de wijk naar Italië nemen , 
maar hij werd door een Cen-
ttirioner vermoord ; CARBO 
zag ziph dus voor het ove
rige gedeelte des j a a r s , a l
leen aan het hoofd der r e 
publiek. Hü gaf zich alle 
mogelijke moeite , om zijne 
partij voor te s taan, te dien 
einde liet hij voor het vol
gende jaar, twee zijner vrien
den en niedepligtigen in zij
ne gewelddadigheden tot con
suls verkiezen. Gedurende 
de zes laatste maanden van 
zijn consulaat had üij, dezel
ve, reeds aan zich verbonden» 
en met hen .deed hij door 
den senaat bevelen, dat S?YL-
I A gewapenderhand uit J/«~ 
lië zoude verdreven worden. 
SY:LT,A binnen Bome gekomen 

c,zijnde, verspreidde -de schrik 
in aller gemoederen. CARBO , 
die even zo«ji; beimeïijk.\-;a]s 
met spoed, acht legioenen 
naderen .-om-/,de, stad te ;be-
vrij den; maar POJAPEJUS; van 
zijnen aantogfc ondérrigt, 
ging hem te gemoet f viel 
hem aan , versloeg zonder 
moeite een gedeelte der «troe
pen van CARBO en verspreid
de het andere. CARBO ver
zamelde de verspreidden, en 
door NORBANUS met een. leger
corps versterkt zijnde, lever
den zij aan-.JVIETJELXÈTS s lag , 
die hun zeventien .duizend 
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man doodde, en er zes dui
zend gevangen nam. De o-
verigen vereenigden zieh met 
SIXIA. Uit vrees van in 
handen der overwinnaars te 
vallen, bragt NORBANUS zich 
zelven om het leven , maar 
CARBO, die in het jaar 82 
vóór, J. C. ten derdenmale , 
met den jongen MARHJS tot 
consul was verkozen, en die 

* onder Cliisiwm nog eene le-
gèrbende van dertig duizend 

'•man,' en op verschillende 
plaatsen andere troepen had, 
nam de vlugt, en stak naar 
Afrika over; alwaar hij ee-
nige ' troepen verzamelde. 
POMPEJUS , opgezonden om 
hem het hoofd te bieden, 
vervolgde hem tot in Sicilië, 
daarna in Corcyre, alwaar 
hij hem gevangen nam. CAR
BO, weenende als eene vrouw, 
werd onthalsd, en zjjn hoofd 
door JPOMPÊJUS aan SVJCIA 

-gezonden. 

CARBON (FRANCISCTJS JO-
ZEF)> bijgenaamd de kleine 
FHASS; was matroos tijdens 
de Fransche omwenteling; 
hij diende onder de Choua-
nen (*), onderscheidde zioh 

-door een en '-"• omstuimigen 
moed, -weigerde, om van de 
améistië des consuls gebruik 
te maken, stak in 17D9, haar 
Engeland ovêi, en kwam in 
de maand November 1800 te
rug , om het' ontwerp, om 
BONAPARTE, door middel van 

een helscli •werktuig (machi
ne infernale) te vermoor
den , ten uitvoer te brengen. 
De losbarsting van hetzelve 
had den 2i December 1800 
iii de straat Sai7it - Mcaise 
plaats. CARBON , die de nood
lottige kar had geleid, hield 
zich na de losbarsting ver-
horgen , werd èenige «» 
daarna aangehpuden, en voor 
de criminele regtfaank van 
het dep.c dei' Seine gevoerd, 
die hem den 8 Apnl ISOl 
ten dood veroordeelde. •SAINT 
REGENT, een oud-officier 
der marine, wiensmedeplig-
lige hij was, Averd met hem 
tên dood gebragt. 

CARBONNÉT BEI-AMOTHE 
(JOANNA JïE),in deireeeu»v 

eene Ursuliner religie»»»" 
Bourg-en-Bresse, onder den 
naam van Moeder W®»-
JOANXA van de heilige V»-
SVLA bekend, heeft ons « 
aanteekeningen en ïevensoe 
rigten, van e e n g w o t a ^ 
godvruchtige zusters i 
orde, en het tafereel haier 
deugden, in een werk nag 
laten, dat ten titel voelt-

Journal des 'UMf'Si 
gieuses de l'ordre de .ö»' 
le-UnsuLE, ^ecleurs1^ 
ximes et pratiques 'P* t 

elles, tiré des e k ^ t 
dej'ordre et f ^ m 
motres de leurvte {P b 
der beroemde 9erl J„ali 
dochters van de orde v^ 

"j^>LA^n&an^r* der ^ningsgezinde partij in de Ven&e 

tyue omwenteling. : , i s ^Vertaler. 
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de heilige UBSVLA , met der-
Zelver grondbeginselen en 
geestelijke oefeningen, uit 
de kronijken der orde, en 
andere levensberigten ont
leend) , Bourg, 1684 — 169U, 
4 dl." in 4 t 0 . Deze verza
meling bevat zeven honderd 
vijftig Ursuliner zusters , en 
dertig weldoeners der orde. 
De levensschetsen zijn gere
geld volgens de orde des al-
manaks; maar het jaar is 
niet volledig, hetzelve ein
digt met het einde van Oc-
tober. Dit we rk , waaraan 
Pater GROSET , een Jesu i t , 
grootelijks deelheeft gehad, 
biedt den godvruchtigen zie
len eene stichtelijke lektuur 
aan; maar het gebrek aan 
oordeelkünde, tijdrekening 
en Biographische bijzonder
heden , maken de bouwstoffen 
nutteloos j welke de geschie
denis- ér in zoude kunhen 
putten 

CARCAVI ( PETRUS DE') , 
raadsheer bij het parlement 
van Toulouse daarna raads
heer bij den grooten raadr 

van Parijs , en opziener 
der koninklijke bibliotheek, 
werd te Lyon geboren , en 
overleed te Parijs in 16S4. 
Hij was de vriend van FER-
MAT, PASCAÏ, en ROBERVAL. 
Men vindt verscheidene zij
ner Brieven in de verzftme-
ling van die van DESCARTES, 
roet wien hij in oneen igheid 

geraakte na langen tijd 
vriendschappelijk inet hem 
verbonden te zijn geweest. 
CARCAVI was een zeer goeda 
wiskunstenaar in 1647 nam 
hij deel aan den twist over 
de quadratura circuli (*)> 
waarvan hij de onmogelijk
heid aantoonde. Op aanzoek 
van COLBERT, regelde h i j , 
en liet hij de Gedenkschrif
ten afschrijven van den kar
dinaal MAZARIN, tot welken 
arbeid hij vijfjaren besteed
de. 

CARDAN ( HlERONYMUS ) , 
werd te Pavia, in 1501 van 
eene moeder geboren , die 
hem buiten het huwelijk ont
vangen hebbende , vruchte
loos trachtte, oih hare vrucht 
door e enen drank te dóen om
komen. Hij kwam met zwar
te krullende haren ter we
reld. De natuur schonk hem 
eenen doordringenden geest, 
met een veel minder geluk
kig karakter gepaard. Eigen
zinnig , onbestendig, stijf-
hoofdig, beroemde hij zich, 
even als SOCRATES , eenen 
gemeenzamen duivel te heb
ben ; en zijn duivel, indien 
hij er een had , was nog 
minder wijs , dat die des 
Griekschen wijsgeers. Aan 
zijne onbestendige rede, en 
aan zijne luimen overgege
ven , vergrootte hij slechts 
de lijst der gewaande wijzen, 
Welke de godsdienstige les-

v) Vinding van een kwadraat, hetwelk juist zoo groot 
**'» a'f de inhoud van eenen cirkel. V e r t a l e r . 
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sen, en de eeuwige bekrach
tiging der deugd hebben ge
ineend te kunnen ontberen. 
Na zijne dwaasheid zoo wel 
als zijne genees- en wiskun
dige 'kennis , te Padua, te 
Milane, te Paula en te Bo-
logne aan den dag te hebben 
gelegd, Het hij zich in die 
laatste stad gevangen ne-
snen. Zoodra bij zijne vrij
heid had bekomen , begaf 
hij zich naar Rome, ver-, 
kreeg eene jaarwedde van 
den Paus, en stierf aldaar, 
om aan zijne geboortester of 
haroskoop te beantwoorden, 
in 1576 den hongerdood. Hij 
had beloofd van niet tot den 
ouderdom van 75 jaren te zul
len leven , en hij wilde woord 
houden. Zijne ondeugden zijn 
daarenboven niet enkel door 
zijne vijanden uitgebragt, hij 
was schaamteloos genoeg, om 
er zich zelven, in zijn werk: 
Be vita jprQpriè, Parijs ,. 
1.646, in 8.voJop te beroemen. 
Zijne Werken, te Amsterdam,, 
1663, door KAKEL SPON, in 
10 Dl.» in fol verzameld, 
zjjn eene buitengemeen groote 
Compilatie van droomerijën 
en ongerijmdheden. Het voor
naamste derzelve is'..'-zijne 
Verhandeling.over desekerp-
zinnigheid-, door Juwus-
SCALIGER , in: zijne Oefenin-. 
gen,, dikwerf met regt, en 
somtijds ongegrond aange
rand, De zeldzaamste iüK 
gave dier Verhandeling is 
die van Neurenberg, 1550 
in.fol. KICÏÏARD I,E BMNC, 
vertaalde dezelve in ; het 

Fransch, 1556, in .4»t°. Zij. 
ne Verhandeling De rerum-
parietate , Bazel, 1557, in 
fol. stelt even zeer belang
rijke waarheden en in hef 
oog looperide vaischheden 
voor. Nog heeft men van 
hem:. Neronis engomiuui; 
en De sanifate tueniê, et 
vitd praducenda, UbrilV> 
Rome, 17S0. :CARM.VM« • 
een zeer zwakke meetta* 
dige. Hij bragt,'dank ïij 
de kunde van TARTALEV, 
een beroemden, wiskuastts-
naar, wiens ontdekkingen 
hij pich,' als een.ware let-
terdief toeëigende, de the
orie der Proèlenw's van den 
derden: graad tot meerdere 
volkomenheid. De razende 
zucht tot de stewe-wg^' 
larij, straalt in a l ^ " e 

Sterrekundige Verhandel" 
gen door. Hij schreef W 
zijne ster al zijne goddeLoos 

heden , zijne o n d e t ^ n , ^ 
ne ongeregeldhede. J 
zucht voor de ^oa

Tfrt„pR 

het spel. toe. P a - j r ^ S 
stelt hem in m*'-m

 maB 

voor, die met. de , . e je n 
van de natuur der. m ^ 
ingenomen \v&s > j B • uWs« 
de heiliffschendende ni . 
•. . . • v v » _ tn/ivfirli."11 

gi iriffheid der toov rb 
vakk* offerden als^eenen z*Je a a n 

en onrustigen geeS. 'n(lheden 
de vreemdste on£en !VLE ge^ 
onderworpen \yfs' 3eni{beeld 
er geen gunstiger , ^ 
van: » CABDAH,^*» Ai. 
bezat eene zeer onöes ^ 
ge inborst j maar me> 
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de eigenzinnigheid Van zij
hen geest nog beter leëren 
kennen, indien men onder
zoekt, Wat hij ons 'zelf om-

. (rent die eigenzinnigheden 
en zijne slechte hoedanighe
den heeft gezegd. Door de
ze openhartigheid alleen ver-

.riemen 'wij,' dat zijne ziel 
zeer zonderling gestemd was. 
Hij'mèldt ons , dat hij som
tijds zich zei ven Van het 
leven heeft willen berooveh; 
dat hij er een vermaak in 
schepte, om 's nachts langs 
de straten rond te dwalen; 
dat hij in de vermaken der 
liefde wel niét tot buiten
sporigheden verviel, maar 
dat, indien hij m[ dezelve 
boven het; (gewaande) hoodi-
ge "ging;, :zu!kg'_ Jiëïn niet 
hinderde; dat hëith nfets aan-" 
gtenamiër was 'p'dan' redevoe
ringen te houden, 'dié het 
gezelschap- verdriet aande
den; dat hij van pas en ten^ 
onpas al hetgétie uitkraam
de, wat hij wist;( dat hij 
de hasard-spelen beminde', 
zoodanig zelfs, dat hij er 
fot groot nadeel van zijne 
familie en van zijnen goe
den haahi, geheele dagenkon 
ïriede doórorengen, want hij 
verspeelde zelfs de huisra
den en de jüweelerf zijner 
vrouw. Hij verhaalt* deze 
zaken en Vele andere *'niet 
de grootste rondfaorstighëid; 
en desniettegenstaande twij
fel ik, of, "indien wij zijn 
leven door éen ander be
schreven hadden, wij er niet 

VI. DEEÏ,, R 

vieel m>er Verachtelijker za
ken in zouden aantreffen, 
dan in de onderhavige." 

CARDAN (JOANNES BAPTIS-
TA), oudste, zoon, van den 
voorgaande, en, evenalsbij, 
doctor in de geneeskunde, 
werd, wijl hij zijne echtge-
noote, eene jonge vrouw, 
zonder Vermogen , tegen wel
ke hij kort na zijn huwelijk 
eeuen afkeer had opgevat, 
vergeven had , in 1560 , in 
den ouderdom van 26 jaren 
onthoofd. Het is bij. gele
genheid, dat zijn vader des-
zelfs verhandeling schreef: 
De ïvtilitate eoc mversis ca-
pienda / over het nut, dat 
men liifc de" tëgénspoetten kan 
trekken. Men heeft Van den 
zoon eène Verhandeling De 
fliïgj&è, en eene andere De 
ttttstinentiü cibotum felido-
rum, met de werken zijns 
vaders gedrukt. 

CARDI. — Zie GIVÓM. 

,€ABDÏNAI.',',(PETJRÜS)'Ï'. een 
Priester '•en-' provettgale;' dich
ter , 'te'„Argénael," bij Beau-
caire geboren'\ belastte zich 
met de opvoeding der jeugd 
van Tamscön- KAK'EL II.» 
koning van Napels en Sici
lië, sprak die stad geduren
de tien jaren van alle belas
ting vrij, op voorwaarde, * 
dat zij den letterkundige > 
die haar land door zijne zor
gen en zijne talente^ttéed 
bloeijen» 'onderhouden zou-
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de. CARDMAÏ- slaagde wel 
in alle slag yan letterkunde. 
Men heeft van hem: Las 
Ltmzours de la dama d'Ar-
gensa, En eeiiiga andere 
gedichten. Hij overleed in 
1308, juist 100 jaren oud. 

•'"PARDON (ANTOMITS), f e. 
Brussel,., den:'l5:' Mei; 1772. 
<reboren, openbaarde reeds 
in''zijne teeaerste jeugd den 
gelukkigsÉen aanleg voor 
de teekenfcunde, welke zijn 
vader'.hem ..otiderwees./ Hij 
iehaalde achtereenvolgend, 
verscheidene, prijzen, bij de 
leeken-akadeiftie,' .• &a\ werd. 
in 1791 onder de teekenaars 
naar natuur met den eere-
penning versierd. Zijn va
der was ook zijn onderwij
zer in de graveerkunde, zpp 
\vel met sterkwater als niet 
de graveerstift, en had ide 
tevredenheid, hem pok in 
die kunst de snelste'vorde
ringen te gién maken.:' In 
1792 vertrok- de jonge .As* 
TONIUS naar Londen, alwaar 
hij zijn talent weldra tot zu,5k 
eene volmaaktheidbragt, dat 
hij reeds: in het tweede jaar 
van zijn verblijf in die hoofd-
Stad , eenen eersten prjj s bij 
4e koninklijke Academie van 
ïeekenkuinde. behaalde, Zich 
alsÉoeri ;|n,^taat gevoelende, 
om,-, voor- tyéi, .publiek te wet* 
ten*, ypeïde Jbij achtereen-. 
voJgéh'C vetsehijjertde gra
vures uit, $ie' zijnen roem 
door. Engeland verspreidden, 
Eene der b.el^ngdjJbte:, is 
het Emcslpi van ' 'C^ i r l -

RÏNA van, Frankrijk met 
IÏE17DRIK V., honing van 
Engeland, eene plaat, die 
in België zeer bekend is, 
en door de lief hebbers ge
zocht Avordt. Eenigen tijd 
daarna gaf hij tme andere 
platen in het licht; waarvan 
het onderwerp: is getrokken 
uit de zegepralen in Indiè', 
door het Engelsche hgerop 
TYPPO-JSAÏB behaald, w' 
voortbrengsel van liet w? 
verste en krachtigste. g»' 
veerijzer baarde algemeen op
zien. De luisterrijke roem, 
welken hetzelve behaalde, 
bewoog PARDON, om m 
eene gravure, uit te ge 
de» slag• mnMewfl 
voorsteïleiide ,door' le^ 
sche troepen,; op «** 
sche l e g e r e n . # « * . f f j • 
nen, % hegaafdhe^^ 
welkehi j i n . d e r g e l ^ 

; aerwërpen slaagde, ...^ 
l i e m o n l d e n s l ^ ^ 
voor te stellen s in r<v\i. 
tusschen de troepen <" ^ 
de .zelfde natiën g, d t 
De roem, welke» H _ 
die.vemchilïendevooï^ 
selen had yer\VOïve"v^ 
de hem den weg*?;, ,>an 
jende onderscheid'»^ $n. 
bij .voorkeur ,boye»̂  ko, 
gelsche kunstenaal' ^ 
zen te worden., om _ tan 
derijen van het m» ^ 
Londen in platen 

gen Hij begon 
o»»' 

« • i.- ITk door 
verkiesbare t a a \ ö 7 ie 
Vrome\ in overtp» . ^ 
den van-BoBBïfS» »fhet&e-
voering, waarvan nu 
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wonderenswaardigste talent 
aan den dag legde. De roem, 
welken hij door de bekend
making van dat werk en van 
eenige andere, welke hij ach
tereenvolgend in, het licht 
gaf, inoogstte, de even zoo 
eervolle , als milde beloonin-

.gen, welke hij van den keizer 
van Oostenrijk, en-van den 
koning der Beide Siciliën, 
aan welke hij plaatwerken 
had aangeboden, ontving , 
ontvlamden zoodanig zijnen 
natuurlijken ij ver 3 dat hij 
zich aan overdrevene werk 
zaaiuheden overgaf, waaraan 
zijne gezondheid niet kon we-
derstaan. Hij werd dooree
ne kwijnende ziekte aange
tast, • waaraan hij den ,Ï6 
April \8,Ï3 bezvVeek, door 
de vrienden, der kunsten, en 
door al degene, die in de 
gelegenheid waren geweest, 
om in hem de maatschappe
lijke hoedanigheden met een 
verheven talent gepaard•; te 
leeren kennen, hartelijk be
treurd. De Engelschen wier 
hulde, niet verdacht is 3, wan
neer dezelve aan vreemde 
verdiensten wordt toege-
bragt, hebben dezen jeug
digen kunstenaar met lof
tuitingen overladen: men 
vindt onder andere in. de 
dagbladen van den tij dj de 
loffelijkste beschrijving zij-
; . . . . . - . . • . . , ' . R 

ner gravure,, den Slag van 
Maïda. voorstellende. Of
schoon het grootste gedeelte 
der, werken van CARDON in 
Engeland is gebleven , vindt 
men er echter verscheidene 
in de verzamelingen van ver
schillende Belgische steden. 

CARDQNE (JQANNES BAPTIS-
TA)J, Bisschop van Tortosa, 
in 1389 overleden, gaf viec 
Geschied- en oordeelkundige 
Verhandelingen in het licbÉ 
Tarragona, 1587, in 4 » r 
de eerste is eene raadge
ving aan koning JPHIMPPUS 
I I . , om zijne Bibliotheek 
van" het Eshtiriaal wel in. 
te rigten, - de tweede ; i s 
eene verhandeling over de 
Vatikaansche bibliotheek; de 
derde betreft de werken dei-
ketters 5 de vierde handelt 
.over de Dyptichen (*). Zij 
zijn zeldzaam. 

ClRDONN'E (DlONYSlUS D o -
MINICÜS) , werd te Parijs, 
in 1720 geboren. Hij bragt 
een gedeelte zijns levens in 
den ^Levant door. In Frank
rijk-; teruggekeerd, werd hij 
tot vertelkend Secretaris des 
konings, bewaarder der han d-
schriften zijner Bibliotheek, 
koninklijk 'Censor en Hoog
leeraar voor de Turkscheen. 
Perzische talen, benoemd. 

2 > • ' • • 

(*) Zie op dat woord het helangrijke Liturgisch Woor
denboek der Roomsch-Catholijke Kerkgebruiken, door FRAm 
GRÏÏFMIATR, 'sUertogenhosch, IS24, Madz. 110. ; 

' V e r t a l e r , 
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Hij overleed te Parijs den 
25 December 1783. Zijne 
werken zijn; l.°Mengelin-
gen der Oostersche letter
kunde , uit verschillende 
Tnrhsche, Arabische en Per
zische handschriften ver
taald, Parijs 1770, 2 dl." 
in 12.fflo. Éen werk, waar-; 
van het doel waarlijk loffe
lijk is. Terwijl eenigewijs-
geeren de Aziaten als teel 
deugdzamer dan wij voor-

: stellen, verzekeren andere, 
dat de deugd een hersen-
sehiramxg wezen is, hetwelk 

nergens gevonden wordt. In 
deze '"Verzameling, bewijst 
Mien, dat de menschen, 
welke wij als Barbaarsch 
beschouwen, en die zulks 
werkelijk in vele opzigten 
zijn, echter vatbaar zijn voor 
al hetgene, wat men bij de 
beschaafde volken bewon
dert; dat de misdaad zoo
wel bij hen als hij de ove
rige natiën gehaat wordt, 
en dat op de geheele opper
vlakte der aarde zich alles 
tot twee hoofdpunten be
paalt, den afschrik voor de on
deugd , en den lof der deugd. 
» Al bedriegt men zich ook 
somtijds, zegt een schrijver 
-door eenen hersenschimmi-
gen schijn, en volksvooroor-
deeleir i n d e nasporing en 
het ontvlugten dezer beide 
200 tegenstrijdige wezens; 
is het toch altijd de deugd, 
welke mén najaagt, en de 
ondeugd, weke men ont-
vlugt." -_ 2.° Geschiedenis 
mn AfHka en van Bpanfe, 

onder de heerschappij der 
Arabieren, volgens verschil
lende Arabische ImndscArij-
ten zaniengesteld, Parijs, 
1765, 3 dl.n inl2.vo 'Dit 
werk, wezenlijk volgens 
de Arabische schrijvers ver
taald , is een nieuw en be
langrijk stuk, vooral tenojj-
zigte van de Geschiedenis 
van Spanje', — 3.° Indische 
Vertellingen en Fabelen, va. 
één deel, hetwelk men met 
twee andere, door PEMS DE 
LA CROIX geschreven, ver-
eenigd. 

CAÏIDOSO (GEORGE), een 

Portugeesch Priester in «e 
zeventiende eemv te Ussa-
Ion geboren, beofnf.™ 
schoone letteren en legdezj 

Vooral toe, o p d e g f ^ ' 
terkunde. Menheeftvanh^ , 
een werk ten titelvo^de-

Agiologio lusitano *>»» 
tos varones ilhstrese^ 
inde do reino de Por^l] 
e suas conquistas)^ J 
1652 — 1656, 3 db", 
fol. de zes eerst* «W»g: 
des jaars bevattende-,u , 
werkte aan eene geSCÏ}}° .aB 

der kerken en ^ e l l e ^ 
de vereering # der , 

1 Maagd toegewijd, Vof« 
tmrios dePortfal>«lw 
eene Portugesche 
theek, Bittotif**1 

waarin men wll> , . vandr 
bruik heeft g - g g ^ r f f t i 
uitmuntende ^sJ)Ë W' 
door JOANNES *0A*lAt.cisces 
TO en JOANNBS / B A . jjet 
Bmwxo nagelaten, 
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schijnt, dat zijn dood den 3 
October 1669 voorgevallen, 
hem belette dit werk te vol-
tooijen, 

CARDUCHO (VÏNCENTIUS) , 
een Florentijhsch edelman, 
maakte zich door zijne erva
renheid ia de schilderkunde 
heroemd. Hij werd naar 
Spanje beroepen, alwaar hij 
de galerijen van het kasteel 
van Par do schilderde, en te 
Madrid in 1638 in den ou
derdom van 70 jaren over
leed , na den titel te hébben 
gevoerd van schilder van Pin-
Ï-IPPÜS III. en van PHIMP-
PÜS IV. . -. 

CAREL, (JACOBUS), meet 
bekend onder den naam van 
LERAC , dat de letterverzet
ting van zijnen naam is , werd 
te Rouanen geboren. Zijn 
dichtstuk: De Sarracenen, 
ilif Frankrijk verdreven <, 
waarvan CHILDEBRAND de 
held i s , gaf aanleiding tot 
de volgende dichtregels van 
BouasAtr: 

Qle plaisant projet d'unpoëte 
ignorant, , 

Qui de tant de héios va choi-
SÏr CHILDEBRAND ! 

D'un seul riom quelque fois Ie 
son dur et bizarre 

Rend un poëme entier ou bur-
lesque ou barbare. 

De abt CAREI» spande zijnen 
geest in, om de keuze van 
zijnen held tegen den hekel
dichter te regtvaardigen. Hij 
wilde bewijzen, dat de naam 

E 3 

van CHIMDEBRAND eenige o-
vereenkomst met dien van 
ACHII.LES had; hetwelk het 
publiek zeer vermaakte. Hij 
liet naderhand den naam van 
CHILDEBRAND door dien van 
KAREJC MARTEL vervangen. 

CAREVV (RICHARD), uit ee
ne aanzienlijke familie, in 
1555 geboren, volbragt zij
ne studiën in Oxford, reis
de door Frankrijk en werd 
bij zijne terugkomst tot She
riff der provincie Kornwall 
benoemd, waarvan hij eene 
geleerde Beschrijving va. het 
jicht gaf. Dit werk werd 
zoo zeer gezocht, dat men 
er te Londen in 1769 eene 
nieuwe uitgave in 4.° van, 
heeft geleverd. Hij was een 
naaste bloedverwant van GE-
ORGE CAREW, beroemden on
derkoning van Ierland, wel
ke zich in de oorlogen on
derscheidde, die dat Rijk, 
van 1599 tot 1602, veront
rustten, en waarvan men dei 
Geschiedenis inhetEngelsch, 
in het licht heeft gegeven, 
onder den titel van het Be* 
vredige Ierland, Londen, 
1633, infol. én welke eenige 
Woordenboekschrijvers hem 
ten onregte toekennen,) daar 
dezelve THOMAS STAFFOBO 
tot schrijver heeft. 

CAREW (HARRV) een En» 
gelsche dichter der achttien
de eeuw, heeft eenige nieê 
zeer uitgebreide, maar dooc 
den geest en de in dezelve 
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rerspreide vrolgkheid, be
langrijke werken in het licht 
gegeven: hetzelve zijn groo
tendeels liederen, waarvan 
hij zelf de muzijk zamenstel* 
d e ; hij gaf dezelve in 1740, 
in 1 dj., 'in S.°, onderden 
titel van Muzikaal honderd
tal, of Verzameling van 
TionderdEngelsche balladen, 
in het licht. Hij heeft ook 
een boertig treurspel in het 
licht gegeven , onder den zon
derlingen titel, van Chro-
nonhotouthologos, waarin hij 
den hopgdravenden stijl der 
Engelsche , treurspelen van 
zijnen tijd, in een belagche-
lijk licht stelt. Dit stuk is 
in 1734 gespeeld, en in 1743 
te handen in 4.° gedrukt. 
Maar hetgene, wat de wer-
lïen.van CAUEW onsterfelijk 
zal maken, is het beroemde 
Engelsche volkslied, God 
save ffreatGEORGEpur King 
enz. {God behoede denffrbo-
ten GWRGE , anten, Ko
ning !),; Waarvan - de zang-
wijze, in toepassing is ge-
bragt op Vertalingen, die 
van hetzelve in bijnaalle le
vende talen, ook 'in het Ne-, 
derduitsch, met eene wijzi
ging op het regerende huis, 
gemaakt zijn. CiKfew, hoe
wel dichter en ioonkulistehaar, 
kon aan dahehoeftehietonfe 
snappen, en, in eenen aanval 
van: vertwijfeling, bragt hij 
den 3. Augustus. 1744 zich. 
zelven-' óm . het' :Jeveïi. .Tol-
zijnen lof moet men öpmer*'. 
ken, dat hij altijd ;eefte ge
matigde hekeling gebezigd. 

heeft, en dat hij in zijne He. 
deren op de liefde en den 
wijn, nooit de' grenzen der 
betamelijkheid is te buiten 
gegaan. 

CAREZ (JOZEF), in 1745, 
te Toul geboren, alwaar hij 
het beroep van boekdrukker 
uitoefende. Met geestdrift 
alle middelen te baat nemen» 
de , welke zich aanboden, 
om zijne kunst te volmaken, 
zocht CAUEZ dt? handeling te 
raden, welke HOFFMM, on
der den naam van veeldruk 
(polyMpage) gebruikte, en 
om dazelve te volmaken, 
door op de drukvormen, de 
handelwijze toe te passen, 
welke' THÖUVENIN,

 een #ra" 
veurvan Toul, met het bes
te gevolg gebruikte, om aan 
de gedenkpenningen eenm 
volmaakt zuiveren stempel te 
geven, door middel van ee-
nen .harden slag, welkenMj 
met eenen hamer op eene» 
klomp tin gaf, oP&^ 
nmg gelegen- CAEEZ De 
greep, dat hoe heviger • J 
slag was, hoe zuiverder <«> 
stempel- zoude zijn, en" 
dacht:dus, om eenhon»^ 
aan eene wipplank tehm ' 
om -feelve op het Wf*l 
doen vallen, dat heta^ft;. 
sel zijner plaat i n o e j g ! 

op^zijne beurt onder' 
gebonden, en op e f ni 

o)hetp„ntvan>eusta f 

de metaal, vallend, ^ 
een verheven afdruksel? 
welke het hem gelui"6' 
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grootste zuiverheid te geven. 
Het is op deze wijze, dat 
hij in 1786, een Gebeden
boek , met de noten van het 
Gregoriaansche gezang, in 
2 dl.", in 8>o, van meer 
dan duizend bladzijden, en 
twintig boekdeelen, Kerk
gebruiken voor het diocees 
Towtfbevattende, drukte. CA-
REZ in 1791 als afgevaardig
de van het Departement der 
Meurthe naar dfr 'wetgeven
de vergadering gezonden, 
deed zich aldaar door eene 
buitengewone gematigdheid 
onderscheiden, met kracht 
en nadruk verzette hij zich 
tegen de vervolging der on-
beëedigde Priesters, ehvor
derde, dat de beschuldigin
gen tegen hen, steeds door 
de Departementen moesten 
bekrachtigd zijn. Den geest 
der omwenteling niet dea
lende , had hij ook niet het 
minste aandeel aan de gun
sten derzelve; hij bleef zon
der 'bediening.'' In 1780» 
bragt hij den dnik ten ein
de van een Woordenboek der 
Fabelleer, en vaneenen Bij
bel in nompareille-letter, gr. 
in S.V° De letter deszelven 
is buitengemeen schoon, en 
overtreft verre de proeven, 
welke V A L K ^ R E , GED en 
HOFFSIANN daarvan reeds ge
leverd hadden. CABEZ werd 
in ISül tot onder-prefekt'van 
Toni benoemd, en overleed 
aldaar i n hetzelfde jaar. 

C A R Ï B E R T , ol" CilBBEBBBT,_ 

R i 

koning van Parijs > volgde 
in 561 op zijnen vader CLO-
TAKIUS l., en overleed 'te 
Parijs in 567. Een vriend 
der schobne letteren zijnde, 
sprak hij het Latijn als zij
ne moedertaal. IJverig voor. 
de nakoming der wetten , 
hield hij zich enkel met het 
geluk en de rust zijner on
derdanen bezig; maar naij-
verig op zijn gezag zijnde * 
wist hij hetzelve mét even; 
zoo vele waardigheid als 
standvastigheid te handha
ven. De geschiedschrijvers 
inerken aan, dat de inag't der 
hofmeesters onderCAIUBKUT , 
die een vijand van den oor
log - was, -begon. De Fran
ken, een krijgshaftig volk, 
verkozen zich een en, veldo» 
verste, wanneer de-koning 
zulks, liever niet was, en 
deze keus viel met reden op 
de hofmeesters. CARIBEET 
bezwalkte zijne goede hoe
danigheden , dooi- zijne er
gernisgevende Hefde voord© 
vrouwen, en hij is' de eer
ste koning van 'Frankrijk 
geweest, die, om' zijn los
bandig gedrag, door sijheit 
Bisschop buiten de gemeen
schap der geloovigen geslo
ten werd. Naden dood zijns 
vaders joeg hij zijne wettige 
echtgenoote weg en huwde 
met twee doehfors van eenea 
wplkammer. Deze op hare 
beurt versloten zijnde, gaf 
hij sijne hand aan de doek-
ter'eens veehoeders, zondeB 
zich immer van. gijRe talpj" 
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t e bijwijven te ontdoen, } 

CARIBERT, of CHERIBERT, 
koning van Aquitanië, broe
der van DAGOBERT I . , die 
in 630 op het kasteel van 
Blaye overleed, en wiens 
oudste zoon CHII.PERIC , op 
bevel van zijnen oom ter dood 
Werd gebragt. Deze .vorst 
liet nog twee kinderen na, 
welke hem overleefden. De 
eerste BOGGES genaamd,;is 
de stam geweest van eenè 
lange reeks van vorsten-,• 
waarvan het geslacht zich 
heeft voortgezet, tot Long-' 

' WIJK VAN ARMAGNAC , hertog 
van Nemours •, in 1503 in 
den slag van Cerignoles ge
sneuveld. 

CARIGNAN, — Zie SAVOOIJE. 

. CARINUS (MARCÜS AURE-
ï.ius),'zoon van den keizer 
CARÜS , die hem in 282 tot 

; Cèsar «benoemde, en naar 
GalUè'iond. CARINÜS bezoe^ 
delde zich aldaar met mis
daden en ongebondenheden, 
en verzette zich tegen Dio-
CI.ETIANUS; maar na verschei
dene gevechten, werd hij in 
285, door eenen tribuun ge
dood, wiens vrouw hij ver
leid ha(J. Deze vorst bezat 
eenen zwakken geest en een 
Bedorven hart. Hij bragtde 
onces-in de meeste fallische 
faraiïiè'iï, -en overlaadde de 
volken met schattingen. Zon
der ontzag voor de eerbied
waardige mannen, welke 
jsijn vader hem tot raadslie

den had gegeven, verdreef 
hij dezelve van zijn hof, en 
stelde in hunne plaats de la
ge deelgenooten zijtier ver
maken, en de bedienaars zij
ner kneveladjen. Hij benam 
het leven aan deh overste 
der keizerlijke lijfwacht,en 
gaf.!zijne waardigheid aan 
eenen man uit de geringste 
volksklasse. Een eenvoudi
ge notaris , die hem in zij
ne buitensporigheden -dien
de , werd tot het consulaat 
verheven. Deze vorst maak
te zich/de geheiligde ban
den des huwelijks tot een 
spel, had negen vrouwen 
gehuwd, welke hij5naarma
te hij dezelve moede werd > 
en zelfs, wanheer zij zwa
ger waren,; wegzond. 

CARIÓVAIDA, een &r J^' 
tavische veldoversten, w 
wiek door sommigen, scn 

ten onregte, ook *<j 
naam van koning W " y 
geveu. H ü w a s d e g S ' 
van VEROMERUIS, <»e riiris-
den tyd, waarmede deW« 
telijke jaartelling < * « b \ 
neemt, geleefd heelt. 
dappere GARIOVAIDA

 S1 ^ 
de, achttien jareu AfJJ^. 
den strijd tegen ^ bij 
ken. De slag, waa\1eïBa-
het leven liet , v v a ^ r e n ( 

deeligst voor de *>?riea in 
die door hunne Ttf*^ fa 
een bosch gelokt \W ' j e n 

zich langen tijd > . d i „ d te grootsten moed v e i a b ^ ^ 

hebben , beval de J»»' a l l e m a g t o p d e r y ^ u i 
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tevallen. Hij zelfs deed ee-
nen inval op den diksten 
drom, en streed ais een 
leeuw. Doch, door eene me
nigte van pijlen gewond, viel 
eerst zijn paard, en daarna 
hij zelf, met vele edele Ba
tavieren. TACITUS noemt hem 
Dux Balavorum (Hertog' der 
Batavieren). 

CARISSÏMI (JOANNES JACO-
BUS) , een beroemde Compo
nist in 1608 te Venetië gebo
ren. Zijne talenten verwier
ven hem weldra, eenen aan-
merkelijken roem, die hem 
in 1049 den post van kapel
meester des pauses en van het 
Koomsch Collegie verschafte. 
CARISSÏMI verbeterde de ge
wijde muzijk, hij voerde bij 
dezelve het accompagnement 
der instrumenten in, en was 
de eerste die de hahtate op 
godsdienstige onderwerpen 
toepaste. MONTEVEUDE en 
PERI hadden het recitatief 
reeds uitgevonden, maar het
zelve was nog ver van de 
volmaaktheid. CARISSÏMI ver-
Beterde de inrigting van het
zelve , en regelde de bewe
gingen van den bas , eene 
partij, diè tot dusverre zeer 
verwaarloosd wa$. Hij vorm
de zeer aanzienlijke kwee-
Ijelïngen, kooi, als BASSANI , 
CssTiènz.; het schijnt niet, 
dat CARISSIIHI, ooit voor het 
tooneeï heeft gecomponeerd; 
men heeft van hem slechts 
Missen, Oratorio's^, Motet
ten en Kantaten. Het is 

vooral in déze laatste soort, 
dat hij uitmuntte; als de be
langrijkste worden genoemd, 
het Offer van JJEPMTÈ, en 
liet Oordeel van, SALOMOX. 

CARI.ES (LANCELOT D E ) , 

de zoon van eenen voorzitter 
bij het parlement van Bor
deaux , werd in die stad in 
het begin der zestiende eeuw-
geboren. CAKI.ES volbragfc 
goede studiën, beoefende 
met het beste gevolg de 
Grieksche enLatijnsche taal, 

5 R 

CARLE ( PETRUS ) , een 
Fransch veldheer, in 16Q6, 
in Languedoc geboren, be
gaf zich bij de intrekking 
van het edikt van Manies 
naar Holland, en diende in 
Vlaanderen, als krijgsbomv-
kundige onder koning Wir,-
MAM , bij wien hij in groote 
gunst stond. Hij ging ver
volgens gedurende den oor
log, wegens de erfopvolging, 
in dienst van den koning 
van Portugal, en werd ach
tereenvolgend veldoverste , 
luitenant-generaal en hoofd
ingenieur, nam Alcahtam 
i n , kwam binnen Madrid, 
Verdedigde Barcelona. Na 
den vrede begaf hij zich naar 
Londen alwaar hij in 1730 
overleed; hij had pogingen 
aangewend, om den witten 
moerbezien - boom in Enge
land aantekweeken, ten ein
de er de zij wormen te kun
nen opvoeden ; maar zijne 
pogingen mislukten» 

http://Cari.es
http://Caki.es
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«n omhelsde den geestelijken 
staat. Hij werd door HEN
BRIK I I . , koning van Frank
rijk , met eenè onderhande
ling met het hof van Rome 
belast, en om hem voor den 
ijver te beloonen, waarmede 
hij er zich van gekweten had, 
benoemde die vorst hem tot 
het bisdom van Riez. CARLES 
beoefende de letteren en 
vooral de dichtkunde j hij 
zocht de vriendschap van al 
degene, welke eehen naam 
in de wetenschappen verwor
ven hadden, en was bijzon-e 
der verbonden met RONSARÖ , 
JOACHIM B Ü B E L U Ï en den 
kanselier L'HÓPITAL. Deze 
prelaat overleed te Parijs in 
1570. Onder zijne nagek-
tene werken, kómen vooral 
in aanmerking: 1.° Omschrij
ving inFransche verzen van 
den Eccleèiqstes van SAÜO-
MON, Ï56ï.i— 2.° jgene an
dere" van /iet Hooglied, in 
8.vo en van de Gezangen der 
H. Schrift enz. 1562. — 3.0 

Vermaning of leerrede, in 
helden-verzen (Latijhsche en 
Franschè) aan zijnen neef, 
Parijs, 1560, in 4°. enz. 
Maar het; zeldzaamste zijner 
werken i&MpUre contenant 
te proces criminel fait è V 
encontre (Ie la reyne BOVL-
LA& d'Angleterre (Brief 
bevattende het criminele 
proces, dèr koningin ANNA. 
B.ouLE'y. van Engeland aan* 
gedaan), Lyóü, 1545, in8.°' 
Volgens de getuigenis tan 
JACOBUS pEtXETiERvah Mans 
schrijft LA CRQK DU MAIKE 

hem ook eene Vertaling in 
Franschè verzen van de 0-
dyssea van HOMERUS toe, 
doch welke nooit is gedrukt 
geweest. GARLES werd door 
de mannen vari fijnen tijd 
als een' aangenairien dichter 
beschouwd; reen kan et o-
t e r oordeeïéh door den lof 
welken JOACHIM DVBELUÏ, 
hem in een zijner gedichten 
toez Waait: 

' Cum tibi sintCharites, renem-
que, ioeique leporesque, 

C ^ ° p ^ u l i s tihvtanr grata 
- fluimt carrawa URU 

Jam mini non CARUIS» se* 
' CHAJWIIAUS ens. 

: CARLETON (GBOBCE),/e n 

Wig. •*&#]£& 
werd in I»»» i a , „i«aa 
ferfoiirfïop-hetkMKrfg 
Noria», waarvan zij»™ • 
bevelhebber was, ge»J 
Dit bèvelhebbersohap "JL 
van zeer 'weinig »ems-A 
geweest, wijl ƒ « ^ 
opvoeding gedeelten) ^ 
BERNARDUS Gihvm • ™ faB 
geland onder den .vm 
Apostel van ««*/ W. 
beleend j te danlcei. 
CARLETON stadeerf }c[l 

ford, en onderschep. etl 
vooral door zijne vor«« \ 
in de Godgeleerdlieiö- . 
1617 tot Bisschop if,« in 
^ b e n o e m d , ^ o o r V 
het volgende Jaar„ r ae Sf 

riodè van DordrechtJ ^ 
den, om er niet e^*(sChe 
dereEngelscheen^ 0 1 



Godgeleerden, de zaak der 
Bisschoppelijke waardigheid 
te handhaven. Hoewel CAR-
IETON een gezworen vijand 
der Catholijken was, en ten 
opzigtevan vele andere leer-
stellirige punten met de Cal
vinisten instemde, verde
digde hij echter met vuur de 
Bisschoppelijke waardigheid. 
Bij zijne terugkomst werd 
hij tot Bisschop van Chi-
chester benoemd. Hij over
leed in 1628. De voornaam
ste werken} welke deze pre
laat heeft nagelaten , zijn: 
1.° Heroici caracteres ( in 
dichtmaat), Oxford, 1603, 
in 4°., — 2.° Tienden, aan 
de geestelijkheid verschul
digd, onderzocht en bewe
zen een Goddelijk regt te 
zijn, Londen, 1606en 1611, 
in 4°. — 3.9 Bet konink
lijk , pa%iselijk en bisschop
pelijk regisgebied enz. Lon
den, 1610, in 4°. — 4.° 
Consensus ecclesia cathöli-
ctz, contra Tridentïnos, de 
scrijilura, ecclesia, fide et 
gratia etc. Frankfort, 1613, 
in Svo. — o.» Astrologima-
nia of de dwaasheid der ster-
rewigchelarij, Londen, 1628, 
in 4.° , 1651, — 6.° Vita 
BERHJUIM GILPINI , Lon
den, 1628, in 4°. Dit. is 
eene hulde aan zijnen wel
doener toegebragt. 

C4RLET0N {DUDLEY), een 
Engelschrnan , den 10 
Maart 1573 geboren, was 
afgezant te Venetië, te Tu-
riiif in Frankrijk en in <ïe 
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Vereenigde Provinciën. Na 
met roem de posten van 
staatsdienaar 'te hebben be
kleed, overleed hij den 15 
Februarij 1651. Lord ROY-
STON heeft in het licht ge
geven: Briefwisseling van 
CARLETON, gedurende Zijn ';: 

gezantschap in Holland, van 
1616j tot in 1620,Londen, 
1757, in 4°. Men vindt in 
dezelve een omstandig ver-

• haal der onlusten, welke de 
geschillen der Arminianen 
en Gomaristen in Holland 
te weeg bragten. Deze ver
zameling van brieven levert 
ook ophelderingen, over den 
Boheemschen oorlog in 1620. 

CARLETON (GEORGE), een j. 
Engélsch officier, in 1648 
geboren, ging zeer jong on
der dienst, was bij den be-
ruchten zeeslag tegenwoor
dig in 1672 tusschen den 
hertog van York, broeder 
des konings van Engeland, 
en den JNTederlandschen zee
held, den Admiraal DE KUI
TER geleverd. Hij deed ook 
eenen veldtogt in Spanje , 
alwaar hij hij het gevecht 
van Denia krijgsgevangen 
werd gemaakt, ente Santa-
Clemenza dellaMancha drie 
jaren gevangen bleef. CAR-
I.ETON wist het vertrouwen 
der Spanjaarden te winnen, . 
en daardoor met hen zeer 
gemeenzaam levende, had hij 
de gelegenheid om zorgvul
dig de zeden, gebruiken en 
het karakter dier aatïe te be
oefenen, welke hij ontwikkelt 
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in Memoriën betrekkelijk den 
(successie) oorlog in Spanje, 
onder bet bevel van den 
graaf van PETERBOROUGH. 

f Deze Memoriën in 1743 uit
gegeven, zijn in 1808 in 8»° 
herdrukt. Wat de zeden der 
Spanjaarden betreft, zoo 

' moet men op zijn hoeden zijn, 
omtrent hetgene., wat CAR-
LETON er van zegt, die in 
zijne uitspraken", door het 
verschil van Godsdienst is 
kunnen me degesléept worden. 

CARLETQN ( GfuiBO), een 
Engelsen veldheer in den A-
merikaanschen oorlog)" werd 
in 1774 tot gouverneur van 
Quelec benoemd , en ont-

', snapte bij den vijandelijken 
inval in Canada, enkel door 
eene vermomming aan de A-
merikanen. Te Quèhec aan
gekomen zijnde, stelde hij 
de stad in staat van verde-

\ d'giDg» en, toen MONTGO-
MERI zich van dezelve wilde 
meester maken, werd hij 
met verlies terug gedreven', 
en kwam bij de bestorming 
dier plaats om het leven. 
Kort daarna ver dreef CARLE
TON het Amerikaansche le
ger geheel en al ,uit Canada. 
In 1777 vraagde: hij om zijn 
ontslag eü werd vervangen 
door BURGOYNE. In 1782 
verkreeg hij op nieuw het 
opperbevelover deEngelsche 
troepen in Amerika ; en, na 
een verdrag te hebben ge
sloten , keerde hij naar En-

. geland terug, alwaar hij in 
1808 , in. den ouderdom van 

84 jaren, overleden is. 

CARLETTI (FKANCISCUS), 
een Itaïiaansch reiziger, te 
Florence in de zestiende 
eeuw geboren , werd eerst 
door zijnen vader naar Se-
villa gezonden, om er den_ 
handel te leeren, stak om 
den neger-handel naari/W-
' ka over, en bezocht daar
op na elkander, een gedeel
te van Spaansch - Amerika, 
Japan, Sina en den Indo-
stans Hij keerde met groote 
rijkdommen en eene verza
melingvan belangrijke waar-
nemingen, naar zijn vader
land terug, toen zijn schip 
door de Hollanders .ra m 

eiland BinieMelena,^ 
hij was komen ankeren wera 
buit gemaakt. Bij W*, 
rugkomst temorenceff* 
CARLETTI de tof^f 
zijner reizen, en welo|^ t -

noodigïng van dB" " ^ 
Hertog FERDÏNAND l''Me> 
hemzeer gunstig on « s t e E 

en hem tot znnen nou" iat 

benoemde. .Zijn ^ y 
ten titel voert: W g J , 

sopra Ie case da ftil . ^ 
ne' suoi viaggi '«»*• fa.. 
voor de'eerste maal. g„ö 

in het licht. H e t / ' ^ 
CARLETTI werd »«'^fom 
dood door Mxoxto^ 
MARIA MANESiJ^chieVen, 

CARLI #%^JKS< MUS), eenItahaanscne fe 
telijke in 1719 S ^ e n ' 
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in 1786 overleden, onder
wees de welsprekendheid in 
sommige Italiaansche steden, 
en werd blijvend sekretaris 
der Akademie van Mantua, 
alvvaar hij een Mus eu in en 
eene openbare .Bibliotheek 
deed öp'rigten. Hij had ee
ne kostbare verzameling van 
gedenkpenningen, oudheden, 
zeldzame hoekert, voorwer
pen tot de Natuurlijke His
torie behoorende, enz. bij-
eengebragt. Men heeft van 
liem twee Verhandelingen 
( ïn hét Italiaan sch ) , over 
den togt der Argonauten , 
en over delVÏEDEA vanEimt-
PIDES, enz. Mantua, 1735', 
in 8.v0 een beoordeeïend 
stukje over eenen van naam 
veranderden Italiaanschen 
schrijver ( GIANO PLAKCÓ ) , 
Florence, ,1749, en ëenige 
andere minder belangrijke 
schriften. Ook heeft hij een 
groot aantal handschriften 
nagelaten. 

C A R U (JoANNES KENAUD 

Graaf van), in 1720 te Ca-
po d'Isfria geboren , voor
zitter van den raad van geld
middelen van Milane, al
waar hij in 1795 overleed, 
is de schrijver van een groot 
aantal werken. De geheele 
verzameling derzelye i's' door 
hem zeiven van 1784 tót 
1794, te Milane in 15 dee
len gr. in S.vo, in het licht 
gegeven. Zijne uitgebreide 
Verhandeling over de Mun
ten vult zes derzelve, en 
zijne Amerikaansche Brie

ven drie. De zes andere 
bevatten verscheidene losse 
Stukjes en mengelingen over. 
de staatkundige huishoud
en letterkunde. De Itali
aansche Oudheden, zijn in 
die vijftien deelen niet be
vat, dezelve vormen afzon
derlijk 5 deelen in 4.° 

CARM DI PIACENZA (DIO-
NYSIUS) , een Capucijner, in 
de zeventiende eeuw, vol
gens sommigen te Reggio en 
volgens anderen te Piacenza 
geboren, werd in 1666 door 
de Congregatie der Propa
ganda, met Pater MICIIAÖI. 
ANGELO GÜATTINI van Pia
cenza , en Veertien anders 
Missionnarissen derzelfde or
de naar Congé gezondenv 
Zij waren door den heiligen 
stoel met de uitgebreidste 
völmagt voorzien , ten einde 
met des te beter gevolg aan 
de bekeering der Neger« te 
kunnen werken. Eerst ie 
Genua vereenigd, gingen de 
Missionarissen zich te Lis-. 
sabon inschepen, stakennaar 
Brazilië en van daar naar 
Congo over. .De bevelen van 
den Apostèlischen Vilcar'ïs 
van dat land ontvangen heb
bende, begaven zij zich naar 
de koningrijken Bamba en 
Sorcho , en begonnen aldaar 
hunnen Evangelïschen arbeid. 
De mxssiën, welke er reeds 
opgerigt waren, hadden ce-
nige negers bekeerd; de 
nieuwe Missionarissen, doop
ten er ook een groot aantal 
kinderen; maar hun Ijver,. 
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hoewel door de hoofden dier 
volksstammen ondersteund, 
vond voor de bekeeringen, 
eenen bijna onovërkomelijken 
hinderpaal in de veehvijve-
rjj , van welke de inboorlin
gen niet wilden afzien. In-
tusschen puften de yermoei-
jenissen, het Warme lucht-
gestel en het slechte voed
sel , weldra hunne krachten. 

V uit. Pater Micpër. ANGELO 
bezweek in Congo, te mid
den zijner werkzaamheden, 
en, na eene langdurige en 
smartelijke ziekte, zag CAR-
It zich verpligt om mas Eu
ropa- terug te keeren. Hij 
ging aan kaap Sint-Augus' 
Mms, aan hoord van een 
CSenueesch. schip en kwam 
aan den mond van den Taag 
ontschepen. Pater DIQNYSIÜS 
deed eene bedevaart naar 
Sant Jago di Compostella, 
en ging andermaal scheep 
naar Italië; maar het schip 
aan jboord van hetwelke bij 
was, leverde slag aan ka-

j pers, liep in de haven van 
Orcrn, en keerde van daar 
naar Cadix terug. Hij reis
de door Spanje, stak van 
Rarcelona naar Sardinië ö-
ver; een hevige storm nood
zaakte hem in Roussiljon 
aan land te gaan, van waar 
hij zich door het Zuiden yan 
frankrijk naar Bologna be
gaf J daar is het, dat hij 
zijn reisverhaal opstelde, en 
er eene eerste uitgave onder 
dezen titel van in het licht 
gaf: II Moro traspirtato \ 
m Kenem, ovvéro raconti I 

de 'costumi, riti e religie 
ne de 'popoli dell' Africa, 
America, Asia ed Europa, 
Reggio, 1672; Bologna, 
1674, in 8.vo en in>l2.m°, 
Bassano, 1687,, in 4.° Men 
gaf er te Bologna eene nieu
we uitgave van in het licht 
onder dezen titel: Yiaggio 
di MtCBEL ASGELO,ÜVAT-
TZNÏ e del padre Dfowi 
CARLI, nel regiio del Con
go, descritto per lettere, 
con ma fedet narrazione 
del paese, 1778, ia I2.no 
Hetzelve werd in bijna alle 
talen vertolkt. Dit reisver
haal kwam in eenen tijd in 
het licht, waarin het niet 
kon ontbreken,' op eene Bui
tenge won e wijze 3e nieuws
gierigheid gaande temaken, 
daar de kunst, om tereizen 
nog niet, tot Volkomenheid 
was gebragt; ook moet men. 
zich niet over de geestdn« 
verwonderen, waarmede het
zelve werd onthaald. Va®' 
enboven maken de opregt-
heid en de goedhartigheid, : 
waarmede de meest buiten
gewone •: en. bijna ongelooi-
bare lotgevallen verhaald 
worden, 'het lezen derzei-
ve uitlokkend. Sedert d g 
tijd. hebben.geleerd f 
deel'en des aardbols be*oeM. 
om er denatuur. tebeoetee 

nen; en de verhalen > \ , 
zij van hunne rei^n hebben 
gegeven, doen <>nS ^ ' 
Koe zeer het die van CA*£ 
aan aardrijkskundige naauvv 
keurigheid, en berijtón 
ver de Natuurlijke H^to"e 

http://I2.no
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ontbreekt; maar men moet 
niet vergeten, dat die god
vruchtige Missionaris niet 
naar Afrika was geleid, uit, 
zucht, om er geleerde waar
nemingen, te maken, en dat 
de wetenschappen naauwe-" 
lijks de kindschheid ver
lieten. . . - , . ' , 

CARMER (JOANNES WIL- , 
WEM), een schilder.te' Jjuik,-
in 1640 geboren, was een-
leerling vanBEUTHOiETFiii-' 
MALE , en evenaarde in kor
ten tijd, bijna zijnen mee
ster. Hij overleed in 1675. 
De schilderstukken, welke 
hij heeft nagelaten» 'onder 
andere den marteldood van/ 
den heiligen DIONYSIUS, in 
Het plafond der stiftkërk.van 
dien „naam te ^ ^ v o o r g e 
steld, bewijzen ,da t , indien 
de döod^hem nieten eenen' 
zoo bloeijenden ouderdpnï 
had wèggemaaid« hij een 
der éérste schilders van 
Europa zou zijn geworden. 

CARLO MADERNO. — Zie 
MADERNO. 

CARLOMAN, oudste zoon van 
I^AREL MLARTEL , en broeder 
van 'PJPÏN den, Korte, re
geerde niet wijsheid, en gaf 
aan de kerk al datgene te
rug, wat zijn vader, aan de^ 
zelve ontroofd had»,,';, Hij leg-.': 

de den schepter neder, om 
een monnik van Manie Cas-
sino te worden. In de. we
reld had hij zich eenen naam 
gemaakt, door zijne dapper

heid en zijne deugden: in 
het klooster maakte hij er, 
zich eenen door zijn nederig 
en boetvaardig leven. Hij 
overleed te Vienne in Daii-
pHné, in 755- fZijn lig-
chaam werd naaf Monte Cas-
sino gehragt, alwaar hetzel
ve in 1628 gevonden is. 

CARLOMAN, zoon van Pi-
PYN den Korte y en broeder* 
van KAREL denGroote, werd 
in 751 geboren , was koning 
van Austrasia, van Bour-
gondië, en in 768 van een 
gedeelte van Aquitanië. Door 
zijnen dood in 771 voorge
vallen , werd KAREL de Groo-
te meester van de geheele 
Fransche monarchie, 

CAROLOMAN , zoon van %o-
DEWIIK .dén Stamelaar^ en 
broeder van LODEWIÏK III.-; 
aan hem viel in 879 Aqui
tanië en Bourgondië"ten deel. 
Deze beide Vorsten, wier 
harten en belangen yeree-

i nigd waren, sloegen bij hér" 
haling de Noormannen. Itfa-

j dat LODEWIJK I I I . , in 8§2 
overleden was, werdCARLö--
MAN.alleeü koning van Frank
rijk , en stierf mede in S84 
aan de gevolgen eener won
de , hem door een wild zvvyn, 
op de jagfc toegebragt. 

.. CARLOMAN, zoon van JLo» 
BEWIJK deiiDuitsc/ier, deel
de het koningrijk Beijeren 
met zijne broeders LoDEWiJK 
en KAKEL. Hij was daaren-
boven nog koning van Ita-
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M en keizer, en overleed 
in 880 , zonder kinderen van 
zijne wettige vrouw nate
laten. 

CAKLONE (JOANNES) , een 
Genueesch schilder, in ï591 
geboren , en te ffliZmte, in 
1G30 overleden, schilderde 
bijzonder wel in verkortin
gen. "Al wat van zijn pen
seel kwam, bezat trotschheid, 
kracht en naanwkeurigheid. 
Het plafond der kerk van 
MARIA Boodschap van Ge-
mia, waarop hij de Geschie
denis der heilige Maagd 
heeft voorgesteld, is een zeer 
schoon stuk. JOANNES BAP-
TISTA , zijn broeder, legde 
de laatste hand aan de wer
ken, welke hij onvoltooid 
had gelaten. Deze overleed 
in 1659. Uit hun geslacht 
zijn verscheidene" andere 

• schilders" eii beeldhouwers 
_ voortgesproten. ' • * 

CAKMS (ï)on), zoon Tan 
PIIILIPPUS I I . , koning van 
Spanje, weid den 8 Janua-
rij 1545 te Valladolid gebo
ren , en verloor zijne moe
der, MAMA van Portugal, 
reeds den vierden dag1 na 
zijne geboorte. Reeds in zij
ne kinderjaren scheen hij 
hevig in al zijne hartstog-
ien. Tóen zijn groot-vader 
KABEL V. , 'z ich naar zijn 
klooster van den heiligen 
ÏDSTos begaf, bezocht hij 
hem een en oogenbük te Vaï-
ladolid, was zeer over hem 
ontevreden^ en voorspelde 

niets goeds van hem. Door 
zijn onbuigzaam, valsch, 
trotsch karakter, en door 
ondeugden, die toenmaals 
reeds noodlottige gevolgen 
aankondigden, -mishaagde hij 
evenzeer aan zijnen vader. 
Hij trad met de iColIandsche 
muïtelingen in onderhande
ling, en beloofde hun bin
nen eenigen tijd te vertrek
ken, om zich aan hnn hoofd 
te stellen. Tusschenziitile
dikant en den muur had hij 
eene kist vol scliiefge weren 
geplaatst. Hij had zich kleine 
pistolen, volgens eène nieu
we uitvinding, lateni maken, 
welke, hij altijd bij zien 
droeg, zónder dat men de
zelve kon ontdekken;enaa" 
eenen kondigen Franschen 
handvverkeriiet hlvoorzu 
ne kamer een heint*^IM. 
maken, dat enkel in*«jg 
kon geopend worden. 
LIPPDS onderrigt van, e« 
kotnmerd over & « J g , 
sende maatregelen» » 

%••"?••. ! - * L 3 t S 
. zijnen persoon te v e i * . 
D'e vervaardigervanan^ 

1 tengewone slot , v0 • oe. 
middel om hetzelve »°P 
neni De koning K f a . 
durende den nacht m Ü 8 
mer van Don ' U B V > * 0 0 ongelukkige prins B ^ , vast, dat de graaf 2 n o n t > 

MA, zonder **%.;,%&vtty 
waken, d e p i s t o l f 1 ' ^ ^ ^ 
nemen, wellce pj uor«ei) 
ne hoofdkussens. ^ 8 > 
had; hij ging ver ; g d e 

de kist zitten, Vm 
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schietgeweren waren» De 
•prins, die niet dan met 
•moeite ontwaakte, riep uit, 
dat hij een kind des doods 
was: de koning zeide hem, 
dat alles , wat er plaats had, 
tot zijn welzijn geschiedde. 
Maar don CARLOS ziende, 
dat mj zich van een kistje 
meester maakte, hetwelk 
onder zijn bed stond, en 
waaruit voor hem zeer be
zwarende ontdekkingen wa
ren te doen, werd zoo wan
hopig , dat hij zich genoeg
zaam naakt, op gloeijende 
kolen wierp, welke zijne 
bedienden , uit hoofde van óö 
koude, aan den haard hadden 
gelaten. Met geweld moest 
men er hem aftrekken, en 
hij scheen troosteloos te 
zijn , den tijd niet te hebben 
gehad, van er op te ver
stikken. Men nam dadelijk 
alle meubels uit zijne kamer 
weg, en liet er slechts een 
rol-ledikant met eene matras 
in. Geen zijner officieren 
verscheen weder in zijne te-

, genwoordigheid. Men liet 
hem een rouwgewaad aan
trekken, en hij werd enkel 
door mannen bediend, die 
op dezelfde wijze gekleed 
waren. De koning zijne be-
doelingen en verstandhoudin
gen , door de papieren ver
nomen hebbende, waarvan 
hij zich had meester ge
maakt, gaf zijne zaak aan 
de regtbank over, en hij 
werd ter dood veroordeeld. 
Men beweert, dat hij zich 

VI. DEEL, 

in een bad de aders liet o-
penen; anderen zeggen , dat 
hij vergeven of gewurgd werd. 
FERRERAS en dé Spaansche 
geschiedschrijvers in het al
gemeen beweren, dat don 
CARLOS aan eene kwaadaar
dige koorts overleed, ver
oorzaakt door eene buiten
sporige levenswijze, en door 
hevige aanvallen van woede, 
dat hij de laatste heilige Sa
cramenten met godsvrucht, 
ontving, den vaderlijken ze-, 
gen verzocht, en hem, voor 
al het hem veroorzaakt ver
driet , om vergeving bad. 
Men stelt zijnen dood op den 
24 Julij 1568, anderen zeg
gen j dat dezelve in de maand. 
October van hetzelfde jaar 
is voorgevallen. Eenige an
dere schrijvers hebben ge
meend, dat PIIILÏPPÜS tot 
dit gestreng uiterste is over
gegaan, door eene ontdek
king, die voor eenen ko
ning, eenen ecbtgenoc en 

• eenen vader allergrievendst 
is. Men zegt, dat hij ont
dekte , dat de Prins zijne 
stiefmoeder , de kohingi 
EMZABETH beminde en doö 
haar bemind werd: hetgene 
wat zeker i s , is dat deze 
vorstin kort daarna, aan ee
ne ontijdige verlossing over
leed. DE THOU, over den 
dood van don CABLOS spre
ken de, merkt aan, dat» Pm-
uppus er de hand niet in 
leende, dan toen hij zicbo-
vertuigd had, dat hem geen 
enkel middel meer overbleef, 
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om zijnen zoon te verbete
ren, en den staat te redden; 
en dat hij ondanks dat alles, 
hcni in 'het leven zou heb-
ten gespaard, indien de on
gelukkige prins , door de 
ontdekking zijner misdaden, 
woedende geworden, niet op 
verschillende wijzen getracht 
had, om zichzelven van het 
leven te berooven; dat PHI-
HPPUS vóór den .dood van 
den Infant, aan den grooten 
en heiligen Paus Pirs V. 
verslag gaf van de drukken
de omstandigheden, waarin 
hij zich bevond, en van het 
gedrag, dat hij in hetzelve 
meende te moeten houden, 
enz. dat de paus den vorst den 
grootsten lof toezwaaide, enz. 
Men vindt dit alles op ee-
ne belangrijke en duidelijke 
wijze, die den stempel der 
waarheid draagt en vertrou
wen inboezemt, in het 43e. 
Bofek der Geschiedenis van 
dien beroemden president, 
2° dl. blz. 506, en volgen
de, uitgave van Ge?ieve, 
1620, beschreven. De Abt 
NONOTTE merkt aan, dat de 
lasteraars vanPmuppus, op 
eene lompe wijze het spoor 
zijn gevolgd van «enige dich
ters en liedjesmakers, en 
sioch bekende daadzaken, 
noch 'geloofwaardige ge
schiedschrijvers hebben ge
raadpleegd i, eene aanmer
king, die hij ten duidelijk
ste bewijst,.door de fabels, 
die over den dood van don 
CAULOS verspreid zijn, » De 
eerste Fransche schrijver, 

zegt h i j , die er over ge
sproken heeft, is een dich
ter , die een duizendtal dicht
regels over dat onderwerp ; 
vervaardigde, welke hij aan 
HENDRIK I I I . opdroeg, om 
dien vorst te bewegen den 
dood der koningin, zijne 
zuster, te wreken, die hij 
vooronderstelde, na den dooi 
van don CARLOS vergeven te 
zijn. Zijne verbeeldings
kracht is de fakkel geweest, 
bij welker flikkering, eerst 
onze vertelsel-en daarna on-
ze geschiedschrijvers gewan
deld hebben." (Zie PB*»* . 

PUS IL) De a t t v aü.ri REAL, heeft de geschiedem 
van don CARLOS in bfthM 
gegevenr doch deze ^ 
anders dan een l * g ^ 
roman, vvaarm de sciiqi 
om dé gedachtenis van * 

bezwalken, ^ { S S * 
voert, die W « J W % .. 
valsch zijn; z"0.,alf r w -
zelfs BAVLE, «**5 iTB, 
. E s - C t o a a ^ g 
opmerkt. — w^ > , eft 
dood vah don CARtoychei. 
tot onderwerp aan v j ; 
dene treurspelen b *„. : 
onder welke men t» ^ 
BRONÏCÜS (1685) QÏVVA-{ in 
PISTRON ; dat van^ gcflIIiU;ii 
het Engelsch; van „ 
in het Hoogdnüg aanSC1,: 
•AXFIERI in het W j , , ; 

de twee laatste wora 
meeste gezocht. 

DOBF), wiens ware naa« 
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BODENS^EIN, kanonik, aarts
diaken en Hoogleeraar der 
godgeleerdheid te Wittem-
oerg, gaf den docforalen hoed 
aan MARTINUS LUTHER en 
trad met hem in zeer naau-
\ve vriendschapsbetrekkin-
gen. Op eenen zekeren dag, 
dat zij aan tafel waren, wed
de hij met het glas in de 
hand, dat hij de dwalingen 
vanJÏERENGARitjs, ten opzig-
te van de wezenlijke tegen
woordigheid zoude vernieu
wen. Hij hield woord , en 
schreef, maar verviel in de 
grootste der ongerijmdheden 
door te zeggen, dat de woor
den van J . C. in het Avond
maal: Dit is mijn Ligclïaam, 
niet betrekking hadden, op 

'hetge'ne, wat hij gaf, maar 
dat Hij zich enkel daardoor 
aan tafel gezeten had willen 
aantooneït. Hij was een on
stuimige en zonderlinge 
dweeper, die zich aan ie
dereen aanbood, en van wien 
niemand wilde; die langen 
tijd van de eene stad naar 
de andere dwaalde, de leer
lingen aansporende, de we
tenschappen te verachten, 
en zich enkel aan den Bij
bel te houden", van al hun
ne overige boeken te ver
branden , en eenig beroep te 
leeren; hij gaf hun daartoe 
het voorbeeld door landbou
wer te worden; ook was hij 
de eerste geestelijke van 
Duitschland, die openlijk in 
den echt trad. Deze pleg-
tigheid geschiedde met zeer 

vele ontheiliging. Zijne leer
lingen vervaardigden gebe
den in toepassing op dat hu
welijk, en zongen dezelve 
in de Mis. Het eerste be
gon aldus: O God y die na 
de oneindige , verblindheid 
uwer priesters, aan den ge
lukzaligen CAMLSTADT de ge
nade hebt willen bewijzen, 

i van dé eerste te zijn, die, 
ondanks de wetten van het 
papismus, eene vrouw heeft 
durven nemen, wij bidden , 
enz. Na ZWINGMUS bezocht 
te hebben , begaf hij zich 
naar Bazel, alwaar hij ia 
1541 , in armoede overleed. 
Er bestaan van hem ver
scheidene twistschriften, di© 
door de Catholijken veracht, 
ton door de Protestanten niet 
zeer op prijs gesteld worden., 

CARLYLE (JOZEF DACRES), 
een geleerde kenner der Oos-
tersche talen, werd in 1759 
te Carlisle in ingeland, 
alwaar zijn vader de genees
kunde uitoefende, geboren. 
Hij werd aan de Universi
teitvan Cambridge opgevoed, 
alwaar hij later de Arabische 
taal onderwees. Hij gaf in 
het l icht: Maured Allatof 
et Jemaleddini Jilii togri 
Bardii seu rerum egyptia~ 
carum annales, ab anno Chr* 
971 , usque ad annum 1453., 
Cambridge, 1792 , in 4.«> 
Eene Latijnsche vertaling en 
geleerde aanteekeningen ver
gezellen deze Egyptische 
tijdrekenkunde, waarvan de 

2 
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Arabische tekst nooit was 
gedrukt geweest. Nog gat 
C.UU.YBE in 1796 een Speci
men van Arabische dicht
kunde in het licht. Op zijne 
reis naar Konstantinopel in 
Ï799 in het gevolg van den 
afgezant Lord EMUN , bezocht 
hij al de bibliotheken, der aan 
de Ottomanen toebehoorende 
landen, en verzamelde er 
een groot aantal, belangrijke 
aanteekeningen. In 1801, 
in Engeland teruggekeerd, 
legde hij er zich met ijver 
op de uitgave van den Ara-
bischen Bijbel toe, welken 
het Bijbelgenootschap van 
Londen liet drukken , om 
gratis onder de Afrikaansche 
Muzelmannen verspreid - te 
worden. CARLYLE beleefde 
de uitgave van dat schoone 
werk niet, dat te Oxford 
volgens den Arabiscben tekst 
van den Polyglot-Bijbel van 
WALTON, doch herzien en 
verbeterd , gedrukt werd. 
Hij overleed den 12 April 
1804. Doctor HENDRIK FORD , 
Hoogleeraar in het Arabisch 
te Oxford vervolgde de uit
gave van dien bijbel. CAR-
.T/ÏXE was reeds ver gevor
derd met, en stond op het 
punt om uittegeven, de waar
nemingen, welke hij op zij
ne reis naarden Levant had 
•gewaakt., en eeno zeer be
langrijke verhandeling over 
d© Trojaansche vlakte. 

CARMAGNOLA (FRANCISCUS 
«USSONE, bijgenaamd), werd 
aldus naar zijne geboorte

plaats in PiéiAontgenoemd, 
hij werd in 1390 > van zeer 
geringe ouders geboren, en 
>vas in den beginne genood
zaakt de varkens te hoeden̂  
Van dit geringe beroep klom 
hij op tot de waardigheid 
van veldheer van PniurriJS 
VISCONTI , Hertog van Mi-
lane. Hij onderwierp aan 
de gehoorzaamheid v?n dien 
vorst, Parma. Cremona, 
Brescia, Bergamo, enz-
Door zijne verdiensten had 
hij het bevelhebberschap ver
kregen; de nijd beroofde hem 
van hetzelve. CARMAGNOU, 
die zich onder de Venetia-
nen had begeven, en veld
heer van hun leger was ge 

worden, trok tegen * |»" 
vorStop,enverphgttehem: 

omdenvrede t ev ra^ ' ^ 
ne verdiensten konfe ^ 
beletten, dat M » ^ . 
meineedige b e h a n d e l ^ , 
In een zeegevecht de ne 
laag bekomen hebb^ ^ 
schuldigde menhem' iet 

den vijand; en op «ff ^ 
gronde beschuldigin|' ^ 
hij in 1432 onthoofd; ^ 
Wezenlijke « " ^ V 
Grooten trotsch i» , „or
de, en lafharüg . «* De 
log genoemd te &ew C0t. 
levensbeschrijving j^f&t 
MAGNOLA , f ° r

ko in t ' in * 
samengesteld ,, , . oor. 
Piemontesi tmtw* 

CARMER g°*f$!t 
CAsmm, Graaf v^Gl.00t-
ninfclijk Pruisische 
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Kanselier, Minister van "Jus
t i t ie , koninklijk Commissa
ris bij de Pommersche, 
Oost- en West-Pruisische 
landschap in Berlijn, Rid
der der orde,van den zwar
ten adelaar enz., heeft zich 
door zijne verdiensten bij de 
Pruisische * régtsverórdenin-
gën onsterfelijk gemaakt. Hij 
was in 1721 in het graaf
schap Sponheim geboren, 
t rad , na zijne studiën vol» 
bragt te hebben, in dienst 
van Pruissen, en werd wel
dra door FREDERIK den Groo-
te opgemerkt, en tot groot
kanselier , minister van staat 
en justitie verheven. Werk
zaamheid, vastheid van ka
rakter , beradenheid in het 
bestuur van zaken, en voor
al eene onomkoopbare regt-
vaardighéid kenschetsten 
zijne ambtsverrigtingen. Aan 
hen heeft Prtiissen de nut
tigste inrigtingen te danken. 
Na eenen vijftigjarigen roem-
Tollen dienst, begaf zich 
CARMER naar zijn landgoed 
Rützen, bij Glogau, alwaar 
hij in 1801 overleed. 

CARBIONA (Don SALVADOR), 
graveur der kamer des ko-
nings van Spanje, werd te 
'Madrid--'in 1732 geboren. 
Als door de schatkist be
zoldigd leerling werd hij naar 
Parij's gezonden, alwaar hij 
de lessen ontving van K A -
REL DÜPUIS , lid der Aka-
demie V a n schilderkunde. 
> andaar werd hij naar Bome 

gezonden, alwaar hij zich 
onder de bekwaamste mees
ters verder ontwikkelde, en 
in 1760 in Spanje terug
kwam, alwaar hij met de 
dochter van den beroemden: 
RAPHAëL MENGS in den'echt 
trad. Onder het groot aan
tal platen, welke deze kuns
tenaar heeft nagelaten, on
derscheidt men de Geschie
denis , de jaarboeken van 
KAREL III., koning van 
Spanje schrijvende, volgens 
SOUMENES; de heilige Maagd 
en het Kind JESUS , volgens 
VAN DIJK ; de Aanbidding 
der herders volgens PIERRE , 
de afbeeldsels van BOUCUEK 
en Voij.iir DEVERMOUT , 
welke hij graveerde, bij ge
legenheid van zijne opne
ming in de schilder-akade-
mie van Parijs, eene Ver-, 
rijzenis des Meeren, volgens; 
K. VAN Loo. CARMONA is te 
Madrid in 1807 overleden. 

CABMONTEIXE , . té Parijs 
den 25 Augustus 1717 ge
boren, en aldaar den 26 De
cember 1808 overleden, was 
te gelijkertijd, een schilder 
en dichter; in deze laatste 
hoedanigheid heeft hij niet 
veel anders dan Tooheelkun-
dige Spreekwoorden geschre
ven, die hem echter bij de 
letterkunde eene plaats^ heb
ben ingeruimd. Het is in 
die kleine stukken, dat 
verscheidene schrijvers, het 
ontwerp van een groo$ aan
tal Blijspelen vqor de TOCH 

3 
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neelen. van hét Vaudeville 
en Louvois hebben geput. 
CARMONTEMJE bezat eene 
verbazende gemakkelijkheid 
en vruchtbaarheid. Behalve 
de werken, welke hij heeft 
doen drukken, verzekert 
men , dat zijne handschrif
ten wel 100 bóekdeelen zou
den kunnen uitmaken. In, 
den avond van zijn leven, 
was de schrijververpligt de
zelve in de bank van lee
ning voor eene kleine som , 
welke hij noodig had, te 
verpanden, en dit is wel-
Jigt de eerste maal, dat het 
financiewezen geld op kimde 
heeft geschoten, indien hec 
niet veeleer op de algemeen 
bekende eerlijkheid van CAR-
MONTELLE was. Hij heeft de 
afbeeldsels van bijna al de 
beroemde mannen 'der acht
tiende eeuw geschilderd, en 
hetis, volgens hem, dat men 
de portretten, welke men 
aan het hoofd.der briefwis
selingen van "Mevrouw DU 
JJËFFANT en GRIMM z i e t 
gegraveerd heeft. Hij schep
te ook vermaak om trans
paranten , dat is schilder
stukken op zeer dun papier 
te vervaardigen. Menvondt 
er , die 160 voeten lang wa
ren. Besje schilderstukken 
voor eene enkele ruit van zijn 
vensterraam aan het daglicht 
ontrold, konden de aan
schouwen gedurende een ge
heel uur bezig houden, en eo-
ne reeks van verschillen-
o«. ««Verwerpen voorstellen' 
«pn groot verjnaak was, om 

zijne spreekwoordenin trans
paranten, en zijne trampa-
ranten in spreehnoordeii te 
herscheppen. Hij heeft na

gelaten : 1«° Tooneelkundige 
spreekwoorden, 1768, 6 
dl." in 8-vo — 2-° Nieuws 
tooneelkundige spreekwoor
den, 1811, 2 dl.» in8.v° 
— 3-° Tooneel; Almanak
ken van 1774 — 1176. f-
é-° Tooneel van den pnns 
CLENERZOWX, 1771,%&? 
j n s.vo — • 5.° Landelijk 
Tooneel, 1775, 4 dl ƒ i» 
8.vo CARMONTELLE heelt daar
enboven een Blijspel geschre* 
ven, deAhtmnfle^ 
werk genaamd S i /

7 ' y > 
8,vo, en eenige Bomns. 

stichter der derde Abd-J.» 
even als AncÈs.^' g ^ 
tel van het P^ho1^ 
(de twiJieHeer), , £ « ^ 
een redelijker W ^ 
mus, w e r d t o W J j i i 
vóór J. C, g ^ f e k e 
bewezene, onve» u 
waarheden aan,^ J 
wezen van woa z««» , injg. de, maar door zoo;e)^en) 

ternissen benevel° . ^ a 
dat niemand de *. de„,. 
onder zoo velevalfl^ ^f 
waarmede zij om»n^ gte]U. 
kon ontvouwen. »J Wj„. 
de toe, ^ t d e w a f j , 
lijkheid ons befl0°° ov*» 
handelen * ™itëJle VÜ20 

niets op eene «tel fn< » 
uitspraak zoude u C J | B Ï . 
Stoïcijnen, «"»#VOOTB ^ 
BJPP0S hadden in « ^ 
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geduchten vijand; maar hij 
wederlegde dezelve, met 
vele achterhoudenheid.', zij
nen geest gereed makende, 
om hen, door een snuifje 
nieskruid te bestrijden, en 
bekennende, dat hij zonder 
CHEYSIPPÜS niet zoude zijn , 
hetgene wat hij was. " Door, 
eene ijdele zucht , om zich 
te doen opmerken, welke 
aan al die oude wijzen ge
meen w a s , verzuimde hij 
de zorg voor zijn ligchaam, 
en liet zijde haren en na
gels groeijen. Hij hield zich 
ook alsof hij het eten ver
gat , en zijne meid moest 
hem de stukken in de hand, 
en dikwijls in den mond ste
ken. De zëdekunde scheen 
hem verkieslijk boven de 
natuurkunde , ook legde hij. 
zich meer op dezelve toe. 
Hij had dikwijls deze grond
stelling in den mond, op
merkenswaardig in eenen 
Heiden, doch verre bene
den diegene, welke ons.het 
Evangelie ten opzigte van 
de liefde tot onze vijanden 
leert: Indien men wist, zei-
de h i j , dat een vijand op 
gras ging zitten, waaron
der zich eene adder verbor-
gen hield, zou men zeer on-
regtvaardig handelen, er 
hem niet voor te waar-
schouweu, zelfs dan wan
neer ons stilzwijgen niet 
openlijk zou kunnen gelaakt 
worden. Vernomen hebben
de dat ANTJPATEB , zijn te
genstrever, zich door ver

gif van het leven had be
roofd^ riep hij uit . , X>at 
men mij zulks ook geve / 
— En wat? vraagde men 
hem. — Zoeten wijn, ant
woordde hij , dezen uitval 
Van moed, weldra beteuge
lende. CARNEADES was voor
al zeer welsprekend, De 
-Atheners, voor de plunde
ring der stad Orope, tot 
eene boete van 500 talenten 
veroordeeld zijnde, zoo sprak 
deze wijsgeer als afgevaar
digde naar Rome ger-anden, 
met zoo veel kracht , dat 
CATO, het bekoorlijke zijner 
redevoeringen wantrouwende, 
zeide: Zendt dien Griek te
rug : het schijnt, dat de. 
Atheners hem met hunne 
zakenbelastende, over hunne 
overwinnaars hebben willen 
zegevieren. CARNEADES over
leed in den ouderdom van 
85 jaren, het 4 . e jaar der 
CLXII.e olympiade, en werd 
algemeen betreurd. Er had 
bij zijnen dood eene maans
verduistering plaats. Even 
alsof het schoonste hemel-
ligchaam na de zon (zegt 
koeltjes de geschiedschrijver 
DIOGENES LAëRTWS) had deel 
genomen aan dat verlies. 

CARNEAÜ (STEPBIANOS) , te 
Charfres op het einde der 
zestiende eeuw geboren, en 
te Parijs in löH overle
den, was advokaat voor_ de 
balie dier laatste eta<i Jïe.8 
eene levendige verbeelding^* 
kracht begaafd, die dooe 4<? 

S 4 
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beoefening der schoone let
teren onderhouden werd, 
was hij niet vrij van die on
bestendigheid van karakter, 
welke zich bij de geleerden 
dikwerf doet opmerken. De 
loopbaan der regtsgeleerd-
heid, welke bij met Juister 
had kunnen bewandelen, zoo 
•wel als de wereld, waarin 
hij geroepen scheen, om ee-
nen aanzienlijken rang te 
bekïeeden, moede, ging 
CARNEAÜ in 1630 onder de 
orde der Celestijnen. Maar 
in de door hem gekozene 
afzondering beoefende hij de 
Muzen en de letteren. Hij 
heeft een groot aantal schrif
ten in onrijm en dichtmaat 
«amen gesteld, die thans wei
nig meer gelezen worden. 
Men kan de lijst derzelve 
vinden in de JVouveau mé~ 
moires 4'Mstoire, de criüque 
et de Utièfature, door den 
Aht D'ARTIGXV , T.s deel. Hij 
is een der vertalers (in het 
JFransch) geweest der Reizen 
van Pater DEZLA VAME, 
Parijs 1665 ? 4 deelen in4,«> 

_CARNEIRO (MEMHIOR), een 
Portugesche Jesuit, in de 
sestiende eeuw te Comhra 
geboren', was de eerste Rec
tor van het Collegie zijner 
orde, in die zelfde stad', en 
vèijvoJgens door den heiligen 
ÏGNATIÜS naar Rome beroe-
jen, werd: hij door Juuus 
III. tot bisschop (itiparUlus 
inMel.) vmMoeamCoad-

jntor van den patriarch van 
êmqpl? beiioeijid. Me» die' 

titels bekleed, ging CARNEI-
RO, in 1555 het geloof in 
de Indien prediken, werdlot 
bisschop van Sina en Japan 
benoemd, en overleed te 
Macao in 15S3. , Men vindt 
eenige Brieven van hem in 
de Verzameling dermissiën. 

CATRNEIRO (ANTONius),_een 
Portugees , te Fronieira, , 
bij Mlvas geboren, ridder , j 
en zaakgelastigde der orde ; 
van Calalrava, was in 158» j 
schatmeester des legers van j 
PHIMPPÜS II. in Vlaanderen. 
Hij is dé schrijver der Ge-
schiedenis van de burger
oorlogen in Vlaanderen, 
van tel jaar 1559, totjf 
jaar 1609, Brussel,..!«».» 
in fol,, in het Spaansctu 

GAENEXRO (ANWHW MI; 
RIZ), een Portugeesch tm 
man, omtrent het m * a 
der zestiende eeuwge»° 
ren , ondernam, nadat "« 
dacht het middel ge** J j 
te hebben, om de a h v » 2 
der kompasnaald ^ g e n , 
eene reis naar ae•*« ., 
ten einde,de deugdzaam!^ 
zijner ontdekking *e •«„ 
krachtigen, en werd W J , 
ne terugkomst rt * ^ 
gal, tot koninkl i jk^ e l

m 
beschrijver benoem* 9 
heeft van hém: *gg.fl #,, 
dos pilotos, e ^,. grien-
navegapdom da J""" -g^g, 
lal, enz., Lissabon', ; 
in 4.P, i b . : ! 6 5 ? * , 0 ,, 
Hydrograpïda cnryM * 
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.CARNOT (LAZARUS NicoiAAS 
MARGARETHA Graaf) werd te 
JYolay in Bourgondiè', den 
13 Mei 1753 geboren. Zijn 
vader was een advokaat. 
Reeds vroegtijdig bij het 
corps der genie geplaatst, 
werd hij in 1791 als afgevaar
digde bij de wetgevende ver
gadering benoemd. Hij stem
de voor de in staat van be
schuldiging stelling der prin
sen en den dood des konings , 
zonder appel en uitstel. Hij. 
was lid van het comité van 
algemeen welzijn , en voor
zitter der conventie , in wel
ker buitensporigheden hij 
gedeeld heeft. In 1795 zag 
hij zich tot het directorium 
benoemd; maar in de vogel
vrijverklaring van den 18 
Friictidor begrepen, redde 
hij zich naar Duitsc/iland, 
en keerde eerst na de om
wenteling van den 18 Bru-
maire, in Frankrijk terug. 
In 1800 tot Inspecteur bij 
de monsteringen, daarna tot 
minister van oorlog benoemd, 
behield CARNOT dezen laat-

.'sjten post niet lang; zijne 
i demagogische gevoelens had

den aan BONAPARTE , die on
geduldig w a s , om tot de 
onbepaalde magt te geraken, 
mishaagd. In 1802 tot het 
Tribunaat beroepen, stemde 
hij alleen tegen het consu
laat voor het leven , en wei
gerde de aannemings - akte 
te onderteekenen. Na vier 
jaren in afzondering geleefd 
te hebben, leende CARNOT 

het oor aan de aanbiedin
gen van BONAPARTE, die hem 
zijnen rang van, luitenant-
generaal teruggaf, en hem 
töt gouvernenr van Antwer
pen benoemde. Bij de eer
ste terugkomst des konings 
van Frankrijk, bevond hij 
zich in die stad na dezelve 
eenigen tijd verdedigd te 
hebben, en hij sloot eene 
capitulatie met de Engel-
schen. Hij werd in zijnen 
rang gehandhaafd door Eo-
DEWIJK X V I I I . ; maar wel
dra hersenschimmige vrees 
voorwendende, schreef hy 
eene Memorie aan den ho
ning, Waarin het bestuur 
van den vorst heviglijk ge
laakt werd, op den oogen-
blik zelfs, waarop hij de 
ongelukkige gebeurtenissen 
van 1815 voorbereidde; want 
het schijnt zeker , dat CAR-
NOT op eene vermogende wij
ze medewerkte tot de terug
komst van BONAPARTE. De-" 
ze benoemde hem tot graaf 
deskeizerrijks, ministervan 
binnenlandsche zaken en pair 
van Frankrijk. Op den dag 
der tweede terugkomst van 
LoDEWiJK X V I I I . , verliet 
hij Parijs, en begaf.zich 
naar zijn landgoed van Cer-
ney. Eenigen tijd daarna 
verbande de kamer van 1815 
hem uit Frankrijk; hij be
gaf zich naar Warschau, 
tot den groot-hertog KON-
STANTIJN, en vestigde ver
volgens zijn verblijf te 
Maagdeburg, alwaar hij in 

5 ' 
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het begin der maand Augus
tus 1823 overleed. CARNOT 
heeft op verschillende tijd
stippen onderscheidene wer
ken in het licht gegeven, 
onder andere 1.° Eloge de 
VAUBM {Lofrede op VAÏÏ-
SAN), eene rede, die bl] 
de akademie van Dijon den 
prijs heeft behaald, 1784, 
j n 8%vo _ 2.° Essdi sur les 
machines en gènéral (Proe
ve over de werktuigen in 
het algemeen) 1786, in S.VÖ 
—-••'.3.° Exploits des Fran
cais depuis Ie 22 Fructidor' 
an 1 (Heldendaden der Fraii-
schen sedert den 22 Frtic-
tidor van het eerste jaar), 
2 dl.n in 18.™* — 4.° (Eu-
vres mathématiques (Wis
kundige werken), 1797, in 

•8.'v0 ~r- 5.° Principes fon-
damentaux de Véquilibre et 
dn mouvement (Grondbegin
selen van het evenwigt en 
de beweging), 1SÖ3, inS.vo 
— 6.a De ld défense des 
places fórtes (Over de ver
dediging der sterke steden), 
3« uitgave, 1812, in 4.t» 
Dit was een werk, dat, 
toen het in 1808 in het licht 
verscheen, de aandacht van 
BONAPARTE boeide, en CAR
NOT'op de officiers-lijst van 
het groote leger herstelde. 

' CARO (HANMBAL) , in 1507 
te Cittmova in Istriè' ge
boren , \yas achtereenvolgend 
secretaris van onderscheide
ne prelaten, vervolgens van 

. den hertog van Parma, en 
eindelijk van PETRUS LODE-

WIJK FARNESE. Deze vorst 
zónd hem met eenen gewig-
tigen last naar KAREI, V. 
CARO , een even zoo goede 
onderhandelaar als groote 
dichter zijnde, kweet zich 
met het beste gevolg van 
zijne taak. Daar zijn mees
ter , kort na zijne terug
komst in Italië, door de 
Piacenzers, deszelfs nieuwe 
onderdanen gedood was, zoo 
betwisten de kardinalen A.-
LEXANDER en RANUCIUS , en 
de hertog OcTAvnrs FARNE-
SE, eikanderen CARO. Dom-
heerschappen , priorijen, ab
dij en, commanderij en, zielfs" 
van de orde, van Maltha, 
alles werd in het Werk ge
steld, om hen te winnen. 
Hij was al te gelukkig; de 
nijd beloerde hem, en rand
de hem aan: maar zijn voor-

hoofd-naamste vijanu »»» , 
dwalingen overtuigd z j e ' 
werd door het h e i l i g e ^ 
als een ketter veroordeeld, ais een K e ^ - ; - t 
en ontsnapte met " ^ d e 
zeer vele moeite, ^a «•._ 
door hem v e r d i e n d e s t ^ 
CARO, onder z w a d e n | « 

bukt, en den j o - t ^ » 
yeling moede, ™llgdi<> 
beschermers, en ""v^e 

}dachtenis M;d°°' Zijne gedachtenis is 
uïimuntende voortbreng^ 

studie en de afeon^fB 

Zijne gedai 
uitmuntende v""*jeIetter-
Ien, waarmede hij aan 
kunde heeft *"$&$m 
de geletterden lü*'aamt6 
dierhaar. J ^ T g i V 
derzelve zijn: »• J, ..f ran 
taling• van den M***-
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VIRGJLIUS, ' in Italiaansche 
verzeu , welker zuiverheid 
en sierlijkheid van stijl, ge
trouwheid ert keuze van uit
drukkingen dezelve aan het 
hoofd der werken heeft doen 
plaatsen, welke der Italiaan
sche taal het meest tot eer 
verstrekken. De zeldzaamste 
uitgave is die van Venetië, 
1581, in 4."> Er zijn er 
verscheidene andere geweest, 
eene der heste is die van 
Parijs, 1765, 2 dl.» in S.vó 
— 2*° Verzameling zijner 
Gedichten, Venet ië , 1584, 
in 4.t» De Toskaansche taal 
vertoont zich daarin , in ha
re geheele schoonheid- De 
groote Heer en, de geletter
den schonken vooral een 
gunstig onthaal aan zijne-
klinkdichten. Men verge
lijkt hem met PETRARCHA 
en BEMBO, en somtijds kan 
hij de vergelijking zeer wel 
uitstaan. — Z° Vertalingen 
(in het Italiaansch) van ee
ltige gewijde en ongewijde 
schrijvers , van de leerreden 
van den H. GREGORIUS van 
.Nazlanze, en van den H. 
CYPRIAKÜS , van de redeneer-
kunde van ARISTOTELES , van 
de herderszangen van LON-
• GDS', voor de eerste maal te 
Parma, 17S6, in .4.» door 
de zorg van den markgraaf 
van Breme, afgezant van 
den koning van Sardinië te 
Napels, die in het bezit van 
het handschrift gedrukt, was : 
men heeft reeds opgemerkt, 

„ dat de zeden bij de uitgave 
dezer vertaling niet gewon

nen hebhen, enz. — 4.° 
Twee deelen met Brieven, 
door de Italianen als voor
beelden in dat soort he-
schouwd. Dezelve werden te 
Venetië 1582, in 4 . " gedrukt; 
en zijn op nieuw te Padua 
in 1749, in 3 dl.n in 8.™, 
met het leven des schrijvers, 
in het licht verschenen. 

CAROLINA (AMALIA ELIZA-
BETH) ,' Iconingïn van Enge
land, echtgenoote van koning 
GEORGE I V . , was de doch
ter van KAREL WILLEM FER-
BINAND , prins van Erunsr 
wijk'Wolfenbuttel, in den 
slag van Jena gesneuveld, 
en van de,oudste zuster des 
konings van Engeland G E 
ORGE I I I . , en hij gevolg , 
volle nicht van haren echt
genoot. Zij werd den 17 Mei 
1768 gehoren, en ontwikkel
de reeds in hare prilste jeugd, 
eene levendigheid van geest, 
en eene vastheid van karak
te r , die de voorboden sche
nen te zijn , van de geest
kracht , welke zij vooral op 
het einde van haren leeftijd, 
aan den dag legde. Zij had 
aan het Brunswijksche hof, 
toenmaals de verzamelplaats 
van al de aanzienlijke offi
cieren van Europa, ie ge
woonte eener ligtzinnigheid 
en eener vrijheid in al hare 
manieren aangenomen, die 
bij de achterhoudendheid en 
ingetogenheid der Engelscha 
dames, zonderling afstak. 
Het huwelijk dier prinses 
met den prins van Wallis > 
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werd op aanzoek van GE* 
ORGB UI. in de maand De
cember 1794 gesloten, en 
te Londen den 8 April 1795 
gevierd. De prins van Wal-
lis, die, zegt men, over zijn 
hart reeds beschikt had, 
ging dit huwelijk enkel aan, 
uit eerbied voor den wil des 
konihgs. Wat hier ook van 
wezen moge, kort na de ver-
Dindtenis barstten er erge-
lijke oneenigheden tusschen 
de echtgenooten uit. De ge-
Tboorte hunner dochter, de 
prinses CHARLQTTE , welke 
den 16 Januarij 1796 plaats 
had, schortte dezelve énkel 
eenigen tijd op, en de twist 
tusschen de echtgenooten da
gelijks toenemende, leefden 
zij, hoewel dezelfde hoofd
stad bewonende, echter af
zonderlijk. . Den 8 Aprill796 
liet de prins van Wallis, 
door tusschenkomst van lord 
CHOJC.MONDI.VJ aan zijne echt-
genoote. weten, dat alle hu» 
welijksbetrekkingen tusschen 
hen zonden ophouden. De 
prinses nam genoegen in de
ze schikking; doch onder 
voorwaarde, dat er haar een 
Schriftelijk bewijs van zou
de gegeven worden, en dat 
de echtscheiding eenmaal 
aangenomen zijnde, bepaald 
en onherroepelijk zoude blij
ven. De prins van Wallis 
schreef haar te dien einde, 
en zij antwoordde hem, hem 
tevens het afschrift overleg, 
gende, van eenen brief, wel
ken zij aan den koning ha-
ïen schoonvader had gemeend 

te moeten schrijven, om hem 
van den toestand te onder-
rigten. waarin haar deze 
verklaring bragt. Het schijnt 
uit deze briefwisseling te 
blijken, dat de prinses zich 
als tóén geen onregt te ver
wij ten had. De scheiding had 
onmiddellijk daarna plaats, 
en van dat tijdstip af, hield 
de priqses van Wallis haar 
verblijf op het landhuis Mon-
tccgu-House, te Bhlikady 
maar ging voort aan het hot 
te verschijnen, met al de-
aan haren rang toekomende 
eerbewijzen. In 1801 werd 
lord MÖIUA voor de eerste 
maal belast, om onderzoeK 
te dóen naar haar gedrag; 
deze verlaagde zich zoover» 
dat hij zelfs den deurnar-
der van het Belvédère, <*» 
huis toebehoorende aan lord 

CAKLY, alwaar zij e e ^ _ zoek had afgelegd, teh««v 
opzigte ondervraagde. n* 
lord^MoiRA, de b i H ^ 
vriend van den p»nS T . 
Wallis, en die, °nldfe

van 
deri, niet vrij zou z,JI!.,.ff. 
de verdenking van pafHla b 
heid, kon het n»»0 8 '8^ 
gunstige berigt, ten n< 

der prinses met iv\iea Op de aankiagte van IJ „a, 
lady DOUGIAS, bef* 
buurschap van Mo*%[t 
House, hare f ™ " * ^ 
plaats, woonden, fen 

de koning in 1806 e-
commissie, om naai» 0lI. 
den en haar 8**»*," 
derzoeken. Indien men oj 
weegt, dat na eene ge»ie 
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schap, door de prinses met 
de familie DOUGLAS al te ligt-
zinnig aangegaan, zij zich, 
bij gelegenheid van~ eenen 
naamloozen brief, en van 
eene wulpsche caricatuur, 
welke de DOUGLASSEN de on
beschaamdheid hadden ge
had , haar toeteschrijven, 
verpligt had geacht, alle be
trekkingen met hen affebre-
ken ; indien men zich her
innert , dat op den oogen-
blik zelfs dier grove be
schuldiging zij er den her
tog van Kent, kennis van 
had gegeven, hem verzoe
kende , tusschen beide te ko
men, ten einde de ergernis 
dier zaak te beletten; indien 
men de verklaring van den 
hertog van Kent in aanmer
king neemt, dat hij in den, 
tijd werkelijk deze vertrou
welijke mededeeling en uit-
noodiging had ontvangen; 
indien men zulks met de be
kentenis van lady DOÜGI.AS 
vergelijkt, dat zij enkel was 
bewogen geweest, om de 
prinses te beschuldigen , uit 
wraak voor de heleedigingen, 
welke zij in hare gevoelens 
had ondervonden; indien 
men de getuigenis overweegt 
der geneesheeren, der vrou
wen , der overige bedienden 
en van verscheidene aanzien
lijke personen, gedurende 
en na het onderzoek gehoord;, 
indien men eindelijk het ver
slag aan den koning der on
derzoekende commissie raad
pleegt , z a l men moeten be
sluiten, dat de prinses, wel I 
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de blaam van eenige ligt-
zinhigheid in haar gedrag 
kon verdiend hebben; maar 
dat de beschuldiging der 
DoüGiiASSEN een laster was, 
om haar in het ongeluk te 
dompelen. Deze beschuldi
ging had tot grondslag, dat 
in den loop van het jaar 1802, < 
de prinses van Wallis zwan
ger geweest, en van eenen 
zoon zou bevallen zijn, waar
van lady DOÜGLAS vermoedde 
sir SYDNEY SMITH de vader 
te zijn , hoewel zij niets on
betamelijks in het gedrag 
der prinses ie zijnen opzig-
te had waargenomen; maar 
de geboorte van dat k ind , 
zijn naam van AUSTIN , de 
staat zijner wezenlijke ou
ders , zijne aankomst te Mon-
laffu-House, en de aanne
ming van hetzelve door de 
prinses, werden bevestigd 
door de openbare registers, 
en door de verklaring van 
geloofwaardige getuigen; en 
sir SIDNEY-SMITH , geduren
de het onderzoek voor den 
openbaren dienst afwezig, 
had bij zijne terugkomst in 
Engeland, van den prins 
van Wallis een gehoor ver
kregen , waarin hij befnigd 
had, dat alle verklaringen 
hem betreffende, de verre
gaandste onwaarheden be
helsden. Nog verdient het 
opmerking, dat de beschul
diging van Iigtzinnigheid, 
in het verslag aan den ko
ning door de commissarissen, 
aan de prinses toegeschre
ven , wel kan ingegeven zijn, 
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door hunne partijdigheid voor 
haren echtgenoot, van Wien 
de ministers de vrienden wa
ren ; en dat, wi|l het onder
zoek in hare afwezigheid 
heeft plaats gehad, zij zich 
niet heeft kunnen verdedi^ 
gen. Ook verklaarde zich 
fle prinses met nadruk tegen 
deze schending des geregts, 
en vraagde om afschrift van 
het verslag; een afschrift, 
dat haar eerst werd verleend, 
toen de koning onherroepe
lijk het gevoelen zijner com» 
missarissen , Jen opzigte van 
de ligtzinnigheid van gedrag, 
scheen te hebhén aangeno
men. Het scheen, dat na 
de tegtvaardiging der prin
ses , ten opzigte van de hoofd
punten dier zware beschuldi
ging, zij weder in hare eer 
moest hersteld worden, en 
vooral de vrijheid erlangen, 
.om, even als voorheen, voor 
den koning- te x'ersebijnen; 
maar de prins, haar echtge
noot, verzette er zich onder 
verschillende voorwendsels 
tegen, die haar tot de nood
zakelijkheid bragten , om te 
bedreigen , van dit hatelijk 
geding publiek te maken. 
Deze bedreiging gaf aanlei
ding tot een e Nota van, \ve-
ge het nieuw ministerie, dat 
juist benoemd was, strek
kende tot het volkomen her» 
stel in de vorige betrekkin
gen der prinses; maar vier 
jaren daarna was zij nog 
niet weder aan het hof ver
schenen. De prins van Wal
lis toenmaals tot het regent- i 

schap gekomen zijnde, zoo 
deed zijne echtgenoote nieu
we pogingen , om een vol
komen herstel te erlangen. 
Zij vraagde vooral, om hare 
dochter CHARLOTTE(ongehin
derd te mogen zien. De 
brief, welken zij te dien 
opzigte geschreven had, werd 
onder voorwendsel ter zijne 
gelegd, dal alle hiefwf 
settng tusschen de partyen 
opgehouden hebbende, *«• 
besluit des prinses was, de
zelve niet weder aantehnoo-
pen. Deze brief deed. m de 
dagbladen eenenhevigenpen-

nenstrijd ontstaan, en ver
wekte zulk eenê  gisting °n 
der het publiek, dat depnj 
regent, den raad eenercom 

missie ten opsigte ™n e 

vraag zijner « g g £ 
meende te moeten **$ \ 
Deze commissie besta* ^ 
henden, dat de b e t r e f 

tusschen de ^ffein^' 
dochter, aan zeker e» 
tien moesten ^ " . „ - t e 
zijn, zoo zond deprinfaan 

dien opzigte vertoog 
den lord - kanseliei. en 
den redenaar van net *\brf 
huis. In het laatste^^ 
er eene voordragr s, }nS. 
strekkende om aan den F de 
regent te vragen, jgOö 
geheime procedure _ n 
langesteld, onder *£* 
der kamer moet W°l

 n i e t 
bragt. Deze v°°rdra°er'sche-
doorgegaan zijnde, rna 

W d è stukken ^rt
IjASSEK, 

ind ruk , endeDoöö^» 
op nieuw de waarheid 
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ner verklaringen bevestigen
de, boden een verzoekschrift 
aan, waarin' zij vraagden, 
om op nieuw door een wet
tig geregtshof verhoord te 
worden. , Hevige debatten 
hadden er bij herhaling in 
de beide huizen over deze 
ergerlijke zaak plaats , maar 
eindelijk ; was dezelve tot 
stilstand gebragt, toen in 
1814 verscheidene vreemde 
vorsten Engeland bezoeken
de , de koningin aan de 
prinses deed weten, dat uit 
aanmerking van het besluit 
van den prins van Wallis, 
om haar nimmer weder té 
ontmoeten, H . M. haar niet 
op hare partijen kon ontvan- : 

gen. De prinses aotwoord-,: 

de , dat, uit eerbied voor 
de koningin, zij te dien op-; 
zigte niet zoude aandringen, 
maar zij reclameerde, zoo
wel bij den prins als bij 
het lager hu i s , omtrent het 
besluit van Z. K. H» van; 
haar nimmer weder te wil
len zien. Uit deze recla
matie ontsproten er verschei-i 
dene voordragten, weinig 
geschikt, om de verbittering 
der echtgenooten te doen op
houden . De prins ging zelfs 
zoo ver , dat hij het verlan
gen te kennen gaf, om, de 
inkomsten der prinses , die'; 
slechts zeven bedienden had," 
ei* in de onmogelijkheid was, 
0I« iemand bij haar te ont
vangen, tot 35,000 ponden 
sterlings te bepalen , niette
genstaande er in het lager 
huis , eenevoordragt, tedien i 

eindestrekkende, van 35,000 
ponden gedaan was. In 
schijn al die kwaadaardige 
trekken moede, verlangde 
zij eene reis te doen op het 
vaste land, en daartoe den 
9 Augustus 1814 , de toe
stemming van haren echtge
noot verkregen hebbende, 
scheepte zij zich i n , aan 
boord van een fregat, om 
naar Brtmswijk overtesteken. 
Reeds op de eerste dagen 
harer r e i s , verlieten haar de 
Engelschen, die^ïn haar ge
volg waren, de"een na den 
anderen. Van Brummijk 
trok zij door Straatsburg , 
bezocht Bern en Geneve. 

. In die verschillende landen, 
ontving zij een , haren rang 
waardig onthaal; maar te 
Milane gekomen, vielen haar 
buitengewone eerbewijzen ten 
deel , met welke zich de 
juichtoonen van vrijheid en 
onafhankelijkheid paarden; 
even als of de Italiaanséche 
liberalen reeds voorzien had
den , dat zjj eenmaal hun 
vereenigingspunt met de En~ 
gelsche radikalen zoude kun
nen worden. Het was kor
ten tijd na hare aankomst 
te Milane , dat zij , in hoe
danigheid van Iooper of voet-
knecht, den al te beruchten 
BEKGAMI in haren dienst 
nam, wiens bloedverwanten 
weldra alle, met uitzonde
ring van zijne vrouw» in 
haar huis geplaatst werden. 
Op het einde van October, 
bezocht zij Rome, alwaar 
zi j , na door den Paus met 
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onderscheiding ontvangen, 
en door de koninklijke fa
milie van Spanje bezocht te 
jzjin, een luisterrijk feest 
van LuciBN BONAPARTE aan
nam. Te JS'apels leefde zij 
op eenen zeer gemeenzamen 
voet met den overweldiger 
iWLüRAT, en dreef bij hem 
de vleijerij zoo ver, dat zij 
op eene danspartij, onder 
de vermomming van de ge
nie der geschiedenis, eene 
kroon op zijn borstbeeld 
plaatste. Steeds gevolgd door 
JBEUGAMI, dien zij tot haren 
kamerheer had verheven, 
bezocht de prinses, het ei
land Elba, stak aast Sicilië 
over, verscheen aan het hof 
van Pcdermo, te Messina, 

• te Syrucusa, verkreeg voor 
haren gunsteling, het kruis 
van Maltha, den titel van 
vrijheer van Frantisca, en 
schonk hem haar portret. 
In de• lente Van 1816 huur
de zij eene polacrer, waar» 
van zij zich bediende, om 
zich naar Tunis, naar tfti-
que, en van daar naar Athene, 
de verschillende eilanden van 
den Archipel naar Konstan-
tinopel, en eindelijk naar 
Jeruzalem te begeven, al
waar zij onder den naam van 
de Heilige CAROLÏXA, hare 
patrones, eene1 ridder-orde 
instelde, waarvan BERGAMI 
het groot-meesterschap ver
kreeg, en om naar Europa 
terug te kceren; ging zij te 
Jaffa scheep. Buitensporig
heden kenmerkten deze lang
durige reis, en stelden den 

goeden naam der prinses zeer 
in dê , waagschaal, te meer 
daar zr\, onder voorwendsel 
der warmte, op het verdek 
der polacre, eene tent liet 
opslaan, voor haar en haren 
kamerheer, onder welke zij 
gedurende verscheidene ïve-
ken , de nachten alleen met 
hem doorbragt. De bvaad-
sprekendheid, die ree* niet 
dan al te veel onderwerpen 
had, om er zich op te oe
fenen, nam, bij de terug
komst der prinses uit W-
lië, uit hoofde der aankoo-
pen van landerijen, welke 
zij voor dien zonderlingen 
gunsteling deed, aanmerke
lijk toe. Daar de Aood fJJ 
koning GEOEGEIH.. aan'?J 
prinsel; in de; maand.M* 
1820 den titel gaf van b 
ningin van Engeland, »? 

werd te Si. UW* 
den Heer BftoooB*»» ^ 
geheimschrijver, en

 d i e 
HüTCH I N soNO P ge^^ r 

beide belast waren, o»1 .n. 
voorstellen te doen,.«» 
de haar te bewegen^ 'j 
het vaste land » MJ ^ 
en haar met een cU" ^ 
geregtelijtonderzoeK f 0 p 

dreigen, mdien »i ^ e . 
bleef staan, om « ^ jfct 
land terug te keer~n'waar-
de levendigste JerJoorstel-
diging wees zij <"> ver-
len van de hand, , 
achtte zij de bedre^gog t 
en koos tot haren ° t, 
de eerste ovenhnteJ 
boot. Van Dover tot 
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den',••' ontving haar hef volk 
niet de levendigste geest
drift, en hare intrede in 
die stad was een ware zegë-
togt, waarin men onder de 
toejuichingen, smaad woorden 
en beleedigingen omtrent den 
persoon des konings vernam, 
ïteeds op denzelfden dag, 
maakte eene koninklijke bood
schap aan de beide kamers 
de aankomst der koningin 
bekend, tevens een onder-, 
zoek naar haar gedrag ge
durende hare afwezigheid uit 
het rijk vragende. Op het 
voorstel der ministers, be
sloot de kamer der pairs, 
oni een geheim comité van 
35 leden te vormen, belast 
met het onderzoek der zaak, 
en om de functie van Jurij 
van beschuldiging waartene-
men. Van haren kant legde 
de koningin, door de han
den van den Heer BROÜG-
HAM, haren algemeenen zaak
gelastigde , aan het lager
huis eene boodschap over, 
waardoor zij hare verwonde
ring over een zoodanig be
sluit te kennen gaf, tegen 
de onwettigheid van hetzel
ve protesteerde, aan de be
schuldigingen veertien jaren 
vroeger tegen haar gedaan, 
en de onregtvaardigheid van 
het regtsgeding van dat tijdr 
vak herinnerde; een open
baar geregtelijk onderzoek 
uitdaagde, en zich over dé 
beleedigingen beklaagde, 
waarvan zij het voorwerp 
was geweest en nog was, 

vl . DEJGÏ.* 

en zulks ten spijt der En-
gelsche wetten , die zoowel 
voor de leden der konink
lijke familie, als voor een
voudige burgers beschermend 
zijn. Hst ministerie ant
woordde op de boodschap 
door eene ontkenning der 
voorstellen en bedreigingen, 
welke de koningin beweer
de , haar gedaan te zjjn. 
Een lid van het lager-huis 
stelde een adres voor, oni 
de koningin te bewegen, 
om toetetreden tot de onder
handelingen, welke het mi
nisterie met haar trachtte 
te openen; maar de konin-, 
gin was onveranderlijk. Door 
eene petitie aan het hooger-
huis van den 26 Juni] pro
testeerde zij tegen het ge
heim comité , en verzoent, 
om door de tusschenkomst 
harer raden , voor de balie 
van het hooger-hnis gehoord 
te worden. Deze vraag werd 
toegestaan, en de verdedi
gers der koningin bekwa
men het woord. Den 5 Ju-
lij daaropvolgende, betuigde 
zij door eene nieuwe ver
klaring , dat zij steeds ge
reed was, om zich oogen-
blikkelijk op de tegen haar 
ingebragte beschuldigingen 
te verdedigen, mits men 
haar dezelve naauwkeurig 
bekend maakte, ten einde 
dezelve te kunnen weder
leggen. Deze nieuwe verkla
ring ter zijde gelegd zijnde, 
stelde een der Lords eene 
bil voor, strekkende, om 
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laar van 'den naam en titel 
van koningin, en van de 
regten en voorregtentele-
vooven, welke kaar als ko-
ftingin-echtgenoote toekwa
men* De verhandelingen van 
dit ergerlijke proces werden 
den 17 Augustus 1820 voor 
het Hoogerhuis geopend. 
Men hoorde 28 getuigen ten 
hezware, bijna alle Italia
nen , -waarvan de meeste in 
dienst der vorstin waren ge
weest, en die verzameld 
waren door : eene geheime 
Commissie te Mihne aan
gesteld, om hare gangen te 
Bespieden. Na de ontschul-
digende getuigen, en het 
pleitgeding van den Heer 
UROUGHAM, verdediger der 
lconingin, gehoord te hebben, 
stemde de kamer voor eene 
tweede' lezing der Bil, en 
ïiadat, volgens het Engel-
sche gebruik, óp den 28 
November eene derde lezing 
van de Bil had plaatsge
had, en de strafvordering 
met eene meerderheid van 
123 tegen 95 stemmen aan
genomen was, vonden de 
ministers echter geraden, öm 
dezelve zes maanden, dat is 
onbepaald, uit te stellen. Het 
EngeJsche volk vierde deze 
zegepraal, hoevvelderkoning
in niet zeer tot eer Verstrek
kende , door vreugdebetui
gingen, dis dikwijls inWoe
dende aanvallen tegen hare 
'vijanden ontaardden. Alom 
werd zij met toejuichingen 
begroet; tut allé gedeelten 
des rijks ontving aij adres

sen , door welker nadrukke
lijke beantwoording, men 
bij haar liet bepaalde voor- , 
nemen vooronderstelde, om 
een volksopstand te weeg te 
brengen. In de maand Mei 
182-1 vernomen hebbende, 
dat de krooning des Jconings 
onmiddellijk zou plaatsheb
ben , zoo vraagde zij, d« 
haar bij die plegHgM» 
eene plaats mogt aangewen 
worden. Onder verschalen
de voorwendsels Werd haar 
zulks standvastiglJjk geb
eerd; zij vertoont «ch voo 
onderscheidene deuren v 
Westmünster, alwaar zij « 
vernedering ntoet ondergaan 
van afgewezen te vvorden. 

schreef "sij ^ J J ? 
bisschop van ^ ' * K . 
om hem haar ve r lag^ , 
kennen te geveri, & » de 
wijl de toebereidselen » . 
krooning des ^ % ^ 
bestonden, ^ % 
te worden. vu v , t« 0n> 
door de talrijke P a 'y z i c h 
derstennd, welke 4eI,jgt 

gemaakt had, ^ kun. 
fievige onlusten hebben

 maaf 

nen te weeg gebra°eIJ daar
omtrent veertien da«. ^„fc. 
• im .werd rij. ^ J f i f p i » - ' 
Er hadden ^ i e a ge" 
gen in hare mg va" 
vormd, en wel*»» J s tan 
d e n e { f i c h k S ^ . . ? 

ontsteking @n1W ;raCh; zorg der artsen j a r 

t e C s , z i j o o <f r l £r W* 
Augustus 1821. ^ e z i j 0 l 

| uitersten wil m»»K 
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haar vermogen aan den jon
gen , WILMAM AUSTÏN., dat 
kind, hetwelk zij had aan
genomen , en dat de familie 
DOUGLAS voor haren zoon 
had iwillen doen doorgaan. 
Zij had bevolen, dat haar 
stoffelijk overblijfsel naar 
Brunswijk zoude vervoerd 
worden. Op den 14 Augus-* 
tus trok een prachtige stoet, 
hebbende aan het hoofd den 
wapenkoning van Engeland, 
de teekens der koninklijke 
waardigheid dragende, voor 
het lijk op, dat naar Har-
wie h gevoerd werd , alwaar 
het moest worden inge
scheept. Het bestuur had 
den weg zoodanig bepaald , 
dat de stoet buiten om de 
stad Londen . zoude 'henen 
t rekken, maar eene ontel
bare bevolking verzette zich 
tegen dien maatregel, en 
deed aan denzelven de woe
ligste straten doortrekken. 
Bij het inkomen van die. 
van Oxford, werden de 
soldaten, die tot het ge
leide behoorden met woede 
aangevallen, velen werden 
uit het zadel geligt, en 
met steenworpen zwaar ge
kwetst. Na dat de overhe
den vruchteloos de wet te
gen de muitelingen hadden 
voorgelezen , bevalen • zij aan 
de bende om te schieten, 
en twee mannen van het 
volk -werden gedood. Ein
delijk werd het sterfelijk 
hulsel der koningin naar 
Brunswijk vervoerd, en inn 

! haar familiegraf bijgezet. 
Dus eindigde die vorstin, 
die zich een onbescheiden 
gedrag , ' en met haren rang 
weinig strooken.de handelin-f 
gen te verwijten had, en 
aan welke de nakomeling
schap het niet zal vergeven, 
van, zelfs om regt te erlan
gen , de wraak der menigte 
opgewekt, en dezelve tot 
opstand tégen een gezag aan
gespoord te hebben , dat zij 
zelve had behooren te er
kennen in plaats van te trot
seren. — (Zie verder GEOR-
GE IV) . 

CAROJ/INA van KapeUè —> 
Zie MARIA CAROMNA. 

CARÖMNA MATHILDIS , den 
22 Julij 1751 geboren, doch
ter van JFREDERIK LODEWIJK, 
prins van Wallis, trad in 
1766 in den echt met ko
ning CHRISTIAAN VII. van 

"Denemarken , en werd den 
28 Jannarij 1768, moeder 
van den thans regerenden 
koning van Denemarken, 
FREDERIK V IL — Haat en 
tvveedragt heer sch ten aan 
het Deensehe hof en zoo wel 
de grootmoeder van haren ge* 
maal, de koningin weduwe, 
SOPHU MAGDALENA, a lsook 
Eijne stiefmoeder JÜLIANA 
MARIA', waren der jonge ko
ningin zeer ongenegen. De 
afgekeerdheid der eerste was 
eene gewone koelzinnigheid^ 
die uit de ongelijkheid des 

! ouderdom», des karakters en 
2 
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der levenswijze, bij de ge
dwongenheid deS hoflevens, 
onder vorstelijke personen 
ligteljjk ontstaan kan, en 
dus voor de jeugdige vorstin 
niet gevaarlijk. Treuriger 
werd voor haar de verklaar
de afkeer der Schoonmoeder 
van haren echtgenoot. Deze 
was beleëdigd geworden dooi
de keuze des koaings , die 
zij op alle mogelijke wijzen 
had tegengewerkt. ' De jon
ge vorstin verscheen met alle 
bevalligheden der jeugd en 
schoonheid in Koppenhagen. 
Zij was vriendalijk en toe
gevend omtrent iedereen en 
en werd door het volk groo-
telijks vereerd. Eenen tijd 
lang troostte zich de jonge 
koningin over het gedrag der 
oudere koninginnen, door de 
liefde van haren gemaal, 
door de bewondering des 
hofs en de genoegens van 
hetzelve. Zij werd eerst on
verschilliger omtrent haren 
echtgenoot, toen ook deze 
"» z»jne toegenegenheid ver
koelde , verbitterd op de 
«hefrnoeder, en X 
wend negens de hovelingen. 

digheid hield zij hare Se-
f'"dhed£n 'geenszins 'verbor
gen. De vorst bemerkte 
^ulksnaauwelijks, doch des 
te vijandèl ker werd des-
«elfs stiefmoeder, w n 
«e regerende koningin ' ™-

*fld verhief zich in de gunst 

HL3ET* VÓfSt J°™« AREDEWK SlRDSMSKE ( z i e 

dat artikel^ Der koningin 
viel zulks in het oog, doch 
de gunsteling hield zich om
trent zijne Vorstin Steeds 
binnen de grenzen des eer-
bieds.5 Dit verminderde lang
zamerhand hare aflceerig-
heid voor hem, en "daar hij 
den vorst slechts zelden'ver
liet , gewende zij zich aan 
zijnen- omgang j ja ni ^e" 
handelde den schrandereïi 
man hlët achting en wel
willendheid. In 1770 entte 
SÏRUENSEE, den kroonprins 
de kinderziekte in, hij en 
de koningin alleen verzorg
den den jongen prins, en de 
koningin wilde, dat bjzjch 

voortaln met de opvoed^ 
van den kroonprins belast» 
zoude. STBUENSÉE * j» 
conferehtië-raad » ƒ ,«-• • 
zer des konings en der * 
niögin. De laatste ^ o ° n 

deelde'STRUENSÊE.als e ^ 
man, dïe haar bij ^ e / i 
kundige plannen van 

de zich, den koning g ^ g 
zaant te Kennen, o» , 
naérdénwenschderl « ^ 
te goléiden. &*ffi* 
wees nu aan « 0 » ^ ^ 
een vertrouwen, w » * ^ ; 
gebruik maakte i en ^ ié 
SÈE werkte er °P' ,„ han-
koninldijke magt Ï" " .n ae 
den der koningin %r^ &e 
zijne te dringen. . J „ 

.besluiten ^ koIifÈeSen 
diegene afhingen, * e " „n-
vorst omringden, «" 
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derden zij hem vari'alle ge
zelschap af,; hetwelk zij nie.t 
gekozen hadden. SKAÏNDT J 

' de vriertd* van STRUENSÉE ,• 
had den last, alles uit .te 
vinden, waarmede de jonge 
koning zijne dagen aange
naam verspillen "kon,' en de 
regering geraakte daardoor 
in, handen ;tan :

; STRÜÊNSÉE.; 
Tegen dezen loop van ,za-> 
ken: vereenigden zich de ko
ningin stiefmoeder én'haar 
zoon priris FREDERIK. Hun
ne partij nam op den 17 Ja
nuari] "1772 3 de koningin , 
de graven •STRUENSÉE 'en 
BRANDT, en alle, tdie als 
vrienden aan.hen verbonden, 
waren; 'gevangen. * iDe'ko* 
ningin; .CAROJUNAI MATHILDIS 
wexjdi met; hare jdachtexiLou-
ÏSAXAJÜGUSTA,leène; hofdaf 
Mie;Ien minne:.;naaïi.'de'tvfis-j 
ting Mro^énbmgiAgevaak^r, 
lijk weggevoerd, ISTRUENSÉE 
en 'BRANDT daarentegen, in 
kluisters gelegd, „door.«ene 
Commissie" onderzocht, vnn 
hoogverraad overtuigd, ver* 
oordeeld en ter dood; ge-
bragt. Zelfs de koningin 
zou zónder de nadrukkelSjke 
voorstellen, van den Engel--
schen afgezant, den ridder 
I^ÊITH, gróoielijks gevaar 
hebben, geloöpen, .van open
lijk veroordeeld te worden» 
Intusschen werd zij op den 
6 April 1772- door; de haf-
commissie , dié het onder
zoek tegen haar en de ge
vangene gunstelingen deö 
konings gevoerd had %: van 

•T 3 

haren . echtgenoot geschei
den ,: en veroordeeld,, om 
in? Aajboxghme w$xige> le
vensdagen-te, slijten. > De, 
invloed, echter van .hare» 
broeder, koning , GEORGE, M i 
bragt te weeg,' dat: zij itï 
vrijheid 'gesteld werd. Z# 
verliet Denemarken m hare 
beide kinderen, en kwam 
den 20 /.Öctojbë*. 1772, te 
Celle, in het ïtanoversc/ie 
aa'iï, aldaar leefde zij alge
meen geacht en bemind, tot 
dat kommer en verdriet haar 
eene ziekte op den hals 
haalde, waaraan zij den 10 
Mei .1775, pverïeed. Belang
rijk is haar afscheidsbrief 
aan haren koninklijken broe
der , <' "voorkomeUde „in; "liet 
geschrift: Die Uitten Stuiï* 
den der Königin vén Dar 
•nemyrk, >, ;JDe -landstanden 
van. • Celle' rigttën [te harer 
gedachtenis in den. Fran-
schen tuin een gedenkteer 
ken op. 

•ICARON. — Zie CHARQN. 

', -GARON (PETRUS) , «en der 
•eerste •. ibaekdrukkërs -, van 
JPrankrijh en bij dehoeken-
kennërs^bekend, als bet eer
ste Werk in deEfahsche taal 
gedrukt in het Jicht te heb
ben gegeven; dit i? eene 
vertaling van den PmAef 
der Goddelijke liefde, van 
den heiligen B o N ^ f ,DU^» 
P a r ^ . W - De boekdruk
kunst was echter » :£««?* 
reeds i« het pa* 1469 fe©« 
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kend; maar het gering getal 
werken in dien tusschentijd 
in het licht gegeven, waren, 
of in het Latijn geschreven, 
of zijn onbekend gebleven. 
Deze Boekdrukker woonde 
in de straat Quincampoix i 
en had tot uithangbord en 
spreuk, een. klein bosch, met 
deze woorden: Au franc bois 
(In het vrije woud.) 

CAHON (JOANNES), te Me* 
chelen geboren, eenBenedik-
tijner, beoefende de dicht* 
kunde en is de schrijver van 
een werkje ten titel voeren
de: Opuscu/um lumultwnm 
versu elegiaca. '.' 

CAUON (FRATSCISCUS) , in 
Holland geboren en in!674 
overleden, begaf zich inzijr 
nc jeugd naar Japan, ah 
-waar hij de taal des lands 
leerde, en werd vervolgens 
bewindhebber der, Holland-
sche Oost -Indische .maat
schappij. Ontevreden over 
deze Maatschappij, kwam hij 
in 1666 in Frankrijk, en 

Werd in hetzelfde jaar dooi
den minister COLBERT total-
fenieen bewindhebber van 

en: Indischen handel vaïi 
;Ftankrijk benoemd. Hij ver
trok tê dien einde, en te 
Madagaskar ; aangekomen, 
trachtte hij te vergeefs er 
handel-betrekkingen aante-
knoo|>en; hij wasjiiet geluk
kiger te TUncbihaly en in 
''•"Bengalen- Door het Bestuur;, 
da* 5 ie gijnen- öpsjgte -klag-
«e© 'k<\& .oatvaiigen?. rnmt 

Frankrijk teruggeroepen, 
wilde, hij den Portugezen zij
nen dienst gaan aanbieden; 
maar hij leed schipbreuk en 
kwam in het gezigt der muren 
van Lissabon om het leven. 
Men heeft van hem in het 
Nederduitsch eeneBescArij* 
ving van Japan, 's Graven-
liage 1636, in 4.«> met pla
ten, welk werk in verschei' 
derie andere talen verfo/ktis» 
KöaiPFER beschuldigt hem, 
het publiek te misleiden» 
wanneer hij zegt, dat w 
Japan, niet uitzondering van 
eénige bordeelen , die toege
laten zijn, die eerlooze han
del en omgang, uit :al de 
steden en dorpen 'des rijks 
verbannen is 5 daar KÖMPFBB 
als•. .ooggetuige verzekert, 
dat er op het^eheeleg^ 
e i land. ,Mpm, geene h^ 
berg. bestaat, of men i«a 
dezelve als, eene.walge >p 
schuilplaats: van wellust be
schouwen, .eene gewoond' 
dié veel ouder &>°fT 
leeftijd fan den bewind 
bet CARON. . : 

> CARON (BAVMUNJ>ÜS)' «J 
Iersche RekolietTmonnifc,"; 
1605 in het Graafschapg, 
mead geboren, is «*.; dert 
ver van een werk ,aaci ^ 

ten titel voert: Re«10nL., lo-
tia Hybernorum eonZmaS 

vanienses e* wlm
xe.fó,ivt 

censuras, Londen,, \ n;ng 
foL Dit werk, f » J f " ? 
KARE^ I I . o P g e d ^ i e i I f 

«eer jseldssaam gew" 



CAR. m 
wijl de uitgave grootendeels 
ia den brand van Londen van 
1666 eene prooi [der vlam
men werd. Men heeft het» 
zelve opgenomen in de ver
zameling van Verhandelin
gen en bewijzen der vrijhe
den van de Gallikaansche 
kerk, uitgave van 173 L 

CARON(NICOIXAAS), een gra
veur, in 1700 te Amiens ge
boren , was behalve zijne 
leunst j, ook de meet- en 
"werktuigkunde meester, en 
toonde zich verre verheven 
boven de kunstenaars van 
zijnen tijd. Hij heeft eene 
meetkundige tafel zamenge-
s te ld , om de worlellrekking 
gemakkelijk te maliën , bene
vens eene Wijze om den cir
kel te verdeelen. Deze bei
de werken zijn in handschrift 
gebleven. Men vindt ver
scheidene zijner gravures, 
in het kabinet van plaatwer» 
ken der koninklijke Biblio
theek van Frankrijk. CA-
RON, van manslag beschul
digd, overleed in 1768 in de 
gevangenis te Parijs. 

CARON (A.UGUSTINUS J o -
ZEP) , Luitenant-Kolonel der 
Dragonders, officier van het 
legioen van eer , ging zeer 
jong , in hoedanigheid van 
vrijwilliger onder dienst, 
maakte al de veldtogten van 
l^SÖ mede, en begaf zich 
tykde afdanking des legers 
Sn *HI5 naar Colmar* Hij 
bevon&zich i a Aucustus 1820 " 

\ 

in eene samenzwering be» 
trokken, en werd in het vol
gende jaar door de kamer 
der P a i r s , met het onder--
zoek der zaak belast, vrij? 
gesproken. In September 
1822, op nieuw inregten be-, 
trokken, als het hoofd een er, 
zamenspanning, in zijne 
woonplaats gesmeed, werd 
hij tot de doodstraf veroor
deeld, welke hij den 1 Oc-
tober daaropvolgende onder
ging. Zijn proces maakte 
omtrent dien tijd eenig ge
rucht, en gaf aanleiding tot 
verscheidene gelegenheids-
schriften. 

CARON. — Zie BEAUMAR-
CHA'IS. 

CARONDAL , een Belgisch 
luitenant, voerde in Maart 
1815 het bevel over een de
tachement van het 7.e ba-
taillon infanterie op de Fran-
sche grenzen gestationneerd, 
toen de gebeurtenissen van 
dat tijdstip den hertog vais 
Berry noodzaakten, om met 
een gedeelte van zijn huis 
eene schuilplaats in de Ne-
der landen te zoeken. Ver
scheidene Fransche lanciers, 
die den prins achtervolgden, 
zouden hem bijna hebben 
ingehaald, toen de Belgi
sche officier, hen op bet punt 
ziende, om op bet Neder-
landsche grondgebied te ko
men, zijnen soldaten de ba-
fonnette'n kruiswpe over el
kander liet houden, en de 

4 ' 
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lanciers zoo lang tegenhiejd, 
tot dat de komst eener Ha-
noveraansche ruiterbende hen 
noodzaakte, om terug te 
wiiken. De luitenant CA« 
RONDAI. verkreeg tot beloo-
ning van dezen trek van 
onverschrokken moed, het 
kruis van den heiligen Lo-
DEWIJKJ en dat van het Le
gioen van eer. Deze jonge 
krijgsheld sneuvelde eeni-
gen tijd daarna in den slag 
van Waterloo, 

CAROUCE (BERÏKANB AU-
GUSTINUS) , een Fransche 
wiskunstenaar en sterrekun-
dige, in 1741, te Dol in 
lïretagne geboren, legde zich 
toe op de beoefening der 
sterrekunde, kwam te Pa-
rif s , alwaar hij zich met den 
beroemden LALANDE verbond, 
en verkreeg gedurende de 
omwenteling, den post van 
algemeen bestuurder der pos
terijen, dien hij nog bij zij
nen dood in 1798 voorgeval
len , waarnam. Hij heeft vele 
berekeningen gemaakt voor. 
het Tijdschrift ten titel voe
rende ï Connaissance des 
Témgs, en voor de tweede 
uitgave der Sterrekunde van 

£kïtou<ïE.'-rr Zie GMS, ; 

CARPANI (JOZEF) , een The-
lologant en LatijnSche dich
ter, werd den 2 Mei 1683, 
£e Rome geboren, 'en ging 
«Jen 5 Julij 1701, onder de 
« H e n . : |n het feein-

fj sche collegié onderwees hij 
de Rhetorica, dé wijsbe
geerte, de Godgeleerdheid, 
en nam er gedurende een 
groot aantal jaren,, den post 
van opziener der studiën 
waar. CARPANI vereienigde 
met Zachte en beminnelijke 
deugden, een e uitgebreide 
ervarenheid in de letterkun
de. Hij overleed te -Bomt, 
m 1765, en was hij zijn le
ven lid der Arkadische A.ka* 
demie, waarbij hijónderden 
naam van TIKKO CREOPOLITA 
bekend was. Het is onder 
dezen naani, dat hij wee 
Latijnsche dichtstukken: m 
JJESV infante, genaamd, 
Rome, 1747, heeft ia het 
licht gegeven, welke Jater 
in het Italiaanse» zijn vet" 
taald. Maar hetgene» w» 
het meest aan zijnen letter 
kundigen roem heeft joege-
bragt, zijn zeven.UWT1 
treurspelen, welke n g - ^ 

en Hongaarsche College 
Rome, \en tooneele werden 
gevoerd. D e z e T r e u ^ 
werdeir eerst te # « f * ! ' J 
1748, en daarna te•&»>*, 
1750, onder dezen t i t 6 ^ , 
drukt: JoSMPBl CABF^ 
soa, JMW, inter **j» 
TyrrH'CreopoliMtrf» f% 

editie quarta, « < £ v e i S 

de naauwkeurigste en . 
digste. De overige g e ^ | f l 
van CARPANI, Jwf^J /he i 
het eerste gedeelte %ome, 
Arcadum C^^tjt o* 
1757- Deze Jesui£,jW; ... 



C A R. "297 

Godgeleerde werken nagela
ten, waarvan men de duide
lijkheid en de rédénèerkracht 
bewondert. Men moet hem 
niet verwarten met . 

CABPANÏ (JOZEF) , in 1752 
in een dorp van Ériansa in 
Lombar dij ë geboren, en den 
22 Januarij 1825 te Weemw 
overleden, Was aldaar sedert 
verscheidene jaren aan het 
département der uitspannin
gen van het hof verbon
den , in de dubbele hoeda
nigheid van kunstenaar en 
dichter. Hij is de schrijver 
van onderscheidene tooneel» 
stukken, waarvan de meest 
bekende zijn, het Blijspel: 
i conti d'Agliatë, door óe-
nige lévensbeschrijvers ten 
óhregte aah Pater MOUNA 
toegekend, en het zangspel 
CAMILLA. , beroemd door de 
muzijk van den Heer PAÈR. 
Nog wordt van hem genoemd: 
het Uniformo / de Amore au
la perslana; il MigUordo-
no; U Giudizio de Febo; 
VIncontro) enz. — Onder den 
titel van Haydine, had hij 
éene verzameling van Bio-
graphische Brieven in het 
licht gegeven, waarvan 'er 
in 1815 eene Fransche ver
taling [verscheen, welke als 
een oorspronkelijk Werk werd 
aangeboden. CARPANI , van de 
letterdieverij onderrigt, maak» 
*e dezelve aan het publiek 
bekend, dat zich een öögén-
k" k "Hdien twist vermaak
te. Uok\eeftmenaanCARj'A-

" " \ ' 

Ni twee andere gelijksoortige 
werken te danken: de Ma* 
jeriane en de Rossinianè* 
Eindelijk heeft hij vrij wel 
verscheidene Hoogduitsche 
en Fransche gedichten in het 
Italiaansch vertaald. Een 
kweekeling der Jesuiteh van 
Milane zijnde; behield CAR j 
PANI gedurende zijn geheele 
leven erkentenis en verr 
kleefdheid voor de Vaders 
dier Maatschappij; tijdens de 
Fransche omwenteling, ver* 
wierf hij eenen zekeren roem, 
door stukken, welke hij in het 
dagblad van Milane schreef. 
Dit was ten minste de oor
sprong zijner gunst aan het 
hof van Weenen, werwaarts 
hij na hét jaar 1798 'den 
Aartshertog gevolgd was. " 

CARPENTIER (JOANKÈS iE)i 
-*- Zïe CHARPENXIEK. 

CABPENTIER (PETRUS), Pri>* 
oor van Donc/ieri , te Chat" 
leville in 1697 geboren, ging 
reeds vroegtijdig onder de 
Congregatie van den H. MAU-
BÜS. Ongenoegens verpligt-
teti hem, om in ïde orde van 
Chmy overtegaan. Hij leef
de te Parip zonder aan ee-
nig gesticht verbonden te 
zijn , de letteren beoefenen-
de y en de handvesten en Bi
bliotheken doorsnuffelende, 
en overleed in de maand De
cember 1767. Hij is geded* 
telijk de bewerker der Vit-
gave van het Glossarium van 
DÜ CAXGE (Zie CANGE), fi 

5 • ' • • - • • • • - • • ' • • • • ' • • : '• 
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dl.n in fol., en geheel van 
de Bijlage tot dat Qlomriiim, 
4 dl>, in fol,, 1706, een 
werk, vol nasporingen en 
geleerde aanmerkingen. Nog 
heeft men van hem: Alpha,' 
oetum iyronianum, seti no-
tas Tyronis explicandi me-
ihodw i' Parjijs , in fol., 

' 174T, Dit zijn oude ge-
, denkstukken, met noten of 

verkorte létterteekens ge
schreven , welke die geleer
d e , met aanteekenirigen op 

, die teekens:, heeft in het licht 
gegeven, waarvan TYRON een 
yrijgelafene van CICERO voor 
den uitvinder gehouden 
wordt. 

CARPI (JACOBUS), ontleeii-
de zijnen naam van Carpi, 
in het Modeensche. Zijn ei
genlijke naam was BERENGAT 
RIUS, en hij bloeide in de 
eerste helft der zestiende 
eeuw. Hij was een derher-
steUers der 'ontleedkunde. 
Men beschuldigt hem. twee 
nog levende Spanjaards ont
leed te hebhen, ten einde die 
wetenschap dieper te door
gronden. Men had dezelfde 
misdaad te last gelegd aan 
ERASISTRATUS en HEROPHI-
LUS. Het zekere hiervan is y 
4at dezelve zich in dezs 
eeuw verwezenlijkt heeft, 
on dat al de in het werk ge
stelde middelen , 'om die gru
welen onwaarschijnlijk of 
twijfelachtig te maken, en
kel gediend hebben , om de
zelve destemeer (e bevesti-
geö: •maar de tegenwoordige; i 

eeuw is eehe eeuw der wijs
begeerte ; die.vanCARPiwas 
zulks niet., Wat hier ook 
van wezen moge, CARPI deed 
verscheidene ontleedkundige 
ontdekkingen, en was een der 
eersten, die de venusziekte, 
door wrijvingen met kwik 
genazen. . Door dit geheim 
verwierf hij aanmerkelijke 
rijkdommen. Er besfaanran 
hem Aanteekeningen op «« ' 
ontleedkunde van J t o 1 * j 
ms, in ; 1521; h•*•*'$$ 
drukt* Hij overleed inlaag 

, • . . . . • • • . ' - • • . • < ' 

• CARPINI (JoANNES DÜPWN), 
een minderbroeder, werd ia 
Italië in het jaar 1220 .ge
boren. PauslNNOOBNTnw.lv. 
zond hem in 1246 naaf den 
Khan B A O T , een^er klein
zonen van-DGENGmzKf'™ 
in Kaptchac^^ 
dien vorst te «erzaen verzo 
zijne verwoestingen ». °"f 
derscheideneChristen-rJcn 

zoo als Rusland, - - , 
Eongarijë, enzLopteh°«u 

toen-
GARPINI, te W * W ' 1 1 D « . 
maals de h o o f d s ^ ^ 
land, aangekomen ^ at 

en kwam Cumaniè', rigtte 
de. Zwarte zee, -., . e„ 
na tallooze rermoeüj» yflfl 

aan het hoofdkjfl»';»<*nd 

BATÜ. Maar ooM^» , a e r 

hij n a g \ d e » d n J g y ^ 
reizen niet. Die g e ° den 

der zond hem Dfa j> 
grooten Khan '• A^JJ'j^af 
on vermoeide r ^ J f w * 
zich op nieu,W op w^rieStet 
door de staten *** f|,et-

http://PauslNNOOBNTnw.lv
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zelfde geluk " aan Het ver
blijf van den grooten Khani 
Hij werd door den zei ven op 
eene gunstige wijze ontvan
gen , met eenen brief voor 
den heiligen vader vereerd, 
en keerde langs denzelfden 
weg terug. Op zijne terug-
teize wijdde zich CARPINI, 
achtereenvolgend tot eersten 
geestelijken overste van <Sa/i-
scn > ; en '• provinciaal van 
TiwitschlanA benoemd, ge-
heeL en a l . toe aan de 
missiën van het Noorden, 
en ging het licht van het 
Evangelie, in Bohème, Hon
garije, JSoorwegen en De
nemarken ontsteken. Hij o-
verleed te. midden zijner A» 
postolische .werkzaamheden, 
in eenen zeer gevorderden 
ouderdom, i Het juiste; tijd
stip van zijnen dood is niet 
bekendh Er ; bestaan, twee 
verhalen zijner reizen, het 
eene volledig, en een, ander 
verkort. Dezelve komen 
voor in het eerste deeL van 
HAKLUYT, eü in dé verza
meling door BERGERON on
der dezen titel in het licht 
gegeven: Voyages faiis en 
•Asie dans les 12e, 13°, 
34 e e l 15e siècles, enz* 
'sGraveiihage, 1729of 1735, 
2.. dl.", -in '4.f9 ; CARPINI is 
de eerste, di,e melding heeft 
gemaakt. van den driester 
JOANNES, zoo beroemd bij de 
reizigers der middeleeuwen, 
en wiens bestaan. zoo vele 
Verschillende gevoelens heeft 
doen geboren worden;; hij 
is ook de eerste geweest t 

die het land en 'de volken 
heeft doen kennen, welke 
hij bezocht had. Maar, hoe
wel naauwkeurig op sommi-

I gö plaatsen, heeft hij zich 
niet kunnen onthouden van 
het gebrek der reizigers van 
zijnen tijd, door even als 
zi j , aan den smaak zijner 
eeuw voor het wonderbare 
te offeren. 

- CARPOCRATES, een Ketter 
der tweede eeuw, en tijdge
noot van BASIIIIDES , was ge
boortig uit Alexandrië. Hij 
leerde, dat J . C. slechts 
een eenvoudig mensch, de 
zoon van JOZEF was; dat 
zijne z ie l , boven die van 
andere menschen slechts éen 
weinig. kracht en deugd meer 
bezat; en dat deze overvloed 
van genade hem door God 
geschonken was , om de dui
vels te overwinnen , die de 
wereld geschapen hadden. 
Hij verwierp het Oude Tesr 
tament, ontkende deopstan-s 
ding dsr dooden , en beweer
de , dat er geen kwaad in 
de natuur bestond, en dat 
alles van; Jieti gevoelen* af
hing. '.; Hij liet «enen zoon 
na EPIPHANÏUSgenaamd, die 
de erfgenaam zijner dwalin? 

[ gen was. De Adamiten wa
ren de aanhangers zijner 
dwalingen.' Hij had ver
scheidene andere leerlingen, 
waarvan er sommige teekens 
aan "het oor droegen. Zij 
hadden beelden van J . G. $ 
welke zij naast die., van, PY-

..THAGORAS/, • .PlAXÖ'j, ABIBWV 
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TEI.ESeriss. plaatsten. 

, CARPZOVIUS :• of CARPZOV , 
de naam van verscheidene 
regts.- en Godgeleerden, 
waarvan de voornaamste de 
volgende artikels uitmaken; 

CARPZOVIUS (BENEDICTÜS), 
werd in 1565 in het mark-
graafschap Brandenburg ge
boren. Hij maakte zich zeer 
fcekvvaam in de regtsgeleerd-
heid , rvvetd Hoogleeraar in 
de regten, te Wiitenlergi 
daarna^raadsheer van den 
keurvorst van Saksen.' Hij 
overleed in 1624, Vier zo* 
nen nalatende: JKOENRAAD, 
Hoogléeraar ia de regten te 
Wittenberg, en drie ande* 
i e , -waarvan in de volgende 
artikels: •<•'•':* 

CARPZOVIUS (BEKEDICTDS) , 
in 1595 geboren, en in 1666 

. overleden j wordt voor den
genen gehouden y die het best 
over de praktijk in Duitsc/t-
land heeft geschreven, Met 
roem bekleedde hij deh post 
van hoogleeraar aan de Uni
versiteit van Wittmbefg* 
Zich op het einde zijner da
gen naar Leipzig begeven 

geleerdheïd varen, om zich 
geheel en^ai aan de beoefe* 

mng der H.,Schrift te kun
nen toewijden. 

CARPZOVIUS (DAVID BENE-
niCTüs), broeder van den 
voorgaande, én Lntersch pre-
chkant. Men heeft van hem 

eene 'Verhandeling over it 
gewijde Meedingstuhkenër 
Jlebreërs, 1655, in 4.'°, 
waarin men vele geleerde 
nasporingen aantreft. 

CARPZOVIUS (FREDERIKBÏ* 
NEBICTUS) "., klein* zoon vim 
den eersten , BENEDICTIS , 
raadsheer der stad hipzigi 
zijne geboortepl aaf s, ros 
aan verscheidene geleerden 
van JXmtschtandï en voowl 
aan de schrijvers dei *fa 

erudiiorum, in 1682 te 
OTTO MEiffiE begonnen, 2f' 
nuttig. Zijne briefwisseling 
was zeep dienstig» om<J 
tijdschrift te verrijken, wj 
overleed in 1699 ia den oa-
derdom van 50 jaren. 

ANNES . B E N E D H W » ' ^ , 
familie gesproten, « 
scheideneheroenvaeiegaJen 

leerden opleverde, ^ „ . ^ 

in Meisnië 8^f*n\eJ 
legdeziéhopdeGodgJ, 
h e i d t o e v e n w e d h o ^ 
raar derzelve te • r 
Men hééft van-hem^raD. 
scheidene werken > ,.tart« 
deren: » l . 0 : f l « * > 

in 4>to ^ K^LM 

overleed den *> 
1657. 

• CARPZOW o f 'C i fS ,? ; 
ANNES B Ë N E D I C Ï U S ; . ' ^ 3 9 te 

den voorgaande, • » , dede-
Leipzig ë&h0ïea' B 
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zelfde loopbaan als zijn va
der. Hij was in de Oosfer-
sche talen ervaren en een 
bekwaam theologant. Men 
heeft van hem: 1.°..Bisser-' 
tatio^ de nummis niosen cor-
nuiumewhibentibus, Leipzig 
1659, in i.to _ %° Ani-
madversiones ad SCHICKAR~ 
Jii jus regium hebrceorum, 
Leipzig, 1674, in 4 .» — 
3.° Eene Uitgave der Ver
handeling van MAIMONIDES , 
óver de Hebreeuwsche vas
tendagen , met eene Latijn-
sche vertaling, Leipzigl662, 
in 4 . t 0 — 4 . 0 Verscheidene 
Verhandelingen, over vraag
punten der gewijde wijsbe
geer te , in eene verzameling 
vereenigd, te Leipzig, 1699 
in 4 . t 0 gedrukt. Deze God
geleerde overleed in die stad, 
den 23 Maart 1699. 

CARPZOW of CARPZOV (SA-
MUEL BENÉDÏCTÜS), broeder 
van den voorgaande, te Leip
zig in 1647 geboren, onder
wees er de dichtkunde. Hij 
heeft echter een Godgeleerd 
werk nagelaten, ten titel 
Toerende: Anti - Masenms, 
seu examen noves praooeos 
orthodosoamjidëni discernen-
di ei dmpleclendi, a JACO-
na 3ÏASEifloproposités (Zie 
MASENIÜS). Hij overleed den 
31 Augustus 1707. 

CARPZOW of CARPZOV ( JO-
ANNES GOTTLOB), zoon van 
den voorgaande, te Bresden 
in 1679 geboren, was zeer 
ervaren in de Bij belsche let

terkunde , én heeft in het 
licht gegeven: 1.° EeneZïa-
lijnsché Vefliandeling\ be
trekkelijk de gevoelens der 
oude ' wijsgeeren, over de 
eigenschap van God, Leip
zig , 1699. — 2.° Critica 
sacra, Leipzig, 1708, in 
4.t° Er zijn verscheidene 
uitgaven van geweest, na
melijk eene van Leipzig, 
1748, in 4 > — 3.° Eene 
Latijnsche Inleiding tot de 
geschiedkundige boeken van 
het Oude Testament, Leip
z i g , 1714, in 4.K» — 4.° 
Eene dergelijke Inleiding 
tot de Canonieke boeken van 
het Nieuwe Testament, Leip
z ig , 1667, iri 4.t° Hij o-
verlèed den 7 April 1721. 

CARPZOW of CARPZOV ( J O -
AÜNES BENEDJCTÜS), bloed
verwant der voorgaanden» te 
Leipzig in 1720 geboren, 
een bekwaam letterkundige 

• en een geleerde beoordeelaar, 
bewandelde ook de godge
leerde loopbaan en onder
scheidde zich in dezelve. Hij 
onderwees de wijsbegeerte 
en de oude letterkunde ïn 
de universiteit van, HeM-
stadt, en is de schrijver 
Van een groot aantal werken 
in het Latijn, onder de vol
gende t i tels : 1*° Fhiloso-
phorum de qtiiete Dei pty" 
dia, Leipzig, 1740, in4.to 

2.° Aanmerkingen op 
eene paradoxe stellingvan 
ABISTÓ van Chio, in Bio-
GJSXÜS hAënnvs (VII . Ï60) , 

L Leipzig, 1742, in 8.v« -
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3.° MEMCIÜS sive.Mn^II-
vs StxEtrsivM post Cox-
Fucrujit philosophis opti-
mus max, Leipzig, 1743 , 
in 8.vo • Dit is eene Ver
handeling over MBNG-TSEJI, 
een Sineesch wijsgeer, bij-; 
na geheel uit de Sinesche 
wijsbegeerte van pater Noei. 
ontleend, en die enkel om 
derzelver zeldzaamheid ge
zocht wordt, — é° Proeven 
van letterkundige aanmer
kingen, op PALEPHATES , 
MlJSEUS , AClUhl.ES, TATI-
V s , Leipzig 1743, in 8.vo 
CARPZOÏV gaf eenige jaren 
daarna eene uitgave van Mtr-
SEOS in het licht, Èelmstudt, 
1749, in 4.w te Maagde-
lurg•', in 8.vo met .verschil
lende lessen herdrukt. — 5.° 
Verhandelingen over Avvo* 
LTCÏÏS vanPxtane. (ZieAu». 
ÏOLYCUS), waarover er in 
DIOGENES LAè'BTiüs gespro
ken wordt. — 6.° Lectio-
toum • Ftavianarim strictv,-
m. Dit zijn beoordeelende 
aanmerkingen op JOSEPHÜS. 
—- 7.° Specimen eener nieu
we uitgave van EUNAPIUS, 
eenen schrijver, die verdient 
Bekend te zijn. FABUICIÜS 
Jhad de Bouwstoffen tot deze 
Uitgaven verzameld, en de
zelve bevonden zich in han
den van CARPZOWV —- g'.°' 
Exercitationessacrm, op den 
brief aan de Hebreè'rs, Belm-
stadt, 1 7 5 8 , i n S.vo —. 9.0 
Leerrede van den heiligen 
tJASitrus op de geboorte van 
JESUS Cjanisvus, in het 
wieksch en in het Latijn, 

J£elm$ïadt\ 1758, in 8,™ 
Dom GARNIER; aan wienraet» 
de schoone en geleerde uit
gave van, den heiligen 8.i-
SILIUS te danken heeft, had 
de echtheid dezer leerrede 
in twijfel getrokken; CARP-
zow verdedigt dezelve. —-
10.° Verhandeling over 
liet leven en de schriften 
vanSAXO, den Taalkundige, 
ibid^ 1762, in 4.w (Zie 
SAXO). — USZamwpnf 
\an HTÈBOXTMUS over de 
heilige Drieëenheid, in het 
Grieksch en in het Latijn, 
met aanteekeningen, ibuli 
1768, in 4.« - 12.° rt' 
loponitë, eene andere fcrrieK* 
sche Verhandeling over Jjj-
zelfden HIERONYMÜSJ 
Deze heide werken, in een 

enkel boekdeel rwwnijj, 
kwamen later, t e f f f . J ' 
1772 in 8.vo in hethotó, 
(Zie HiERONywusy - - V , 
Zamensprakên der V 
vanhvciAm^f^l 
keningen, 1775, *n ' . 

ven: de eene van i£ 
thers aan den »• •*? PilI. 
de andere van den »• .^ 
i.us aan de Corin'hers, Dd< 

gens een Anwntfott ^ 
schr i f teen in het LM . 
het Grieksch vertaahMJ^ 

»£&#«* 
•wiens 

w a r e naam \yas a*lhb.. . «n» 
NEY 

CARE. (THOMAS) 

naam was «u1"":,. eÊn» 
. . „ . w e r d J n l S ü l g r, 
oude ftmil..• « * » jong 
geboren Nog 
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zijnde, werd hij naar het 
Engelsche collegie van Douai 
gezonden , alwaar hij zich 
door\zijne Godsvrucht en 
zijne vorderingen in de we- ; 
tenschappen onderscheidde; 
na gedurende tien jaren be
zorger van dat collegie te V 
zijn geweest, kwafn' CABR 
te Parijs, en stichtte er het 
Engelsche Augnstitter kloos
ter j waarvan hij bestuurder 
was. Zijne kennis in het 
bestuur der zaken, had hem 
door den kardinaal DE Ri-
cijELiEtJ doen opmerken, die 
hem eene bijzondere toegene
genheid toedroeg. Hij bragt 
ook veel toe aan de stichting 
van het collegie der Engel-
schen te Party's. Deze eer
biedwaardige Geestelijke o-
verleed den 31 Octoberl674. 
Hij wilde, dat al zijne goe
deren tot goede werken, zou* 
den gebruikt worden. Hij 
heeft de volgende werken 
nagelaten: 1.° Pieias Pa* 
risiensis, Parijs, 1666, in 
8.vt> Dit is eene beschrij
ving der gasthuizen dier stad. 
%° Zachte denkbeelden van 
JESUS enMARIA* Ili65, in 
S.V°- Dit zijn overwegingen 
in het EngeJsch voor de zon
dagen en de feestdagen des 
Heeren en der H. Maagd. —-
3.° Met onderpand dêr eeu
wigheid. Een werk naar het 
Transch van CAMUS , Bis
schop van BeZley, 1632, in 
8,vo __ 4.0 j)e aifeengpra„ 

ken van TnoMAs a KEMPIS -, 
wit het Latijn vertaald, Pa-
njti 1653, in 12.mo * . 5.° 

Verschillende Verhandelin
gen over de godsdienstoefe
ningen , het gebed, de enge
len , énZ., grootendeels met 
doctor COSENS zamengesteld, 
Parijs, 1646, in 8 .vo _- 6.° 
Verhandeling over de God
delijke liefde , volgens den 
heiligen Fiuxciscus. VAN SA-
LES vertaald, enz. 

CARRA ( JOANNES LODEWÏJK) , 
werd in 1743 , te Pont-de-
Vesle geboren. Zijne ouders,' 
hoewel arm, lieten hem ee-
nige studiën volbrengen, 
maar dezelve veranderden «ij-
ne ondeugende inborst niet , 
en reeds in zijne jeugd gaf 
CARRA te kennen, wat hij 
eenmaal zijn zoude. Van 
eenen zwaren diefstal be
schuldigd, was hij verpligt 
zijn vaderland te verlaten, 
dwaalde langen tijd rond in 
Duitschland, en werd ein
delijk als secretaris bij eenen 
hospodar of vorst ran Mol
davië geplaatst; hij won het 
vertrouwen van zijnen mees
ter , en gaf hem zulk eenen 
goeden raad, dat de Hospo
dar aan het muiten geslagen 
zijnde, op bevel der Verhe
vene Porte gewurgd werd. 
CARRA , in Frankrijk terug
gekeerd zijnde, bekleedde 
dezelfde bediening bij den 
kardinaal DE BOIIAN, die het 
als zeer zoftderlingbeschouvv-
de den secretaris van eenen 
hospodar in zijnen dienst te 
hebben; maar'zijn slecht ge
drag deed hem ook dezen 
post verliezen. Bij de eèr-

file:///zijne
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ste vonken der omwenteling 
snelde hij naar Parijs, werk
te er in 1789 mede aan de 
xtitgave van den Naiionalen 
Mencxmivs, een burgerlijk 
staatsblad, en werd vervol
gens de voornaamste bezor
ger van het dagblad ten ti
tel voerende Annales patri-
otiqtm, dat den naam van 
den Heer MERCIER droeg. 
Ofschoon in eenen platten, 
onbeschaafden stijl geschre
ven , maakte dit blad echter 
eenen bijzonderen opgang, 
dien hetzelve aan zijne de
magogische overdrevenheid 
te danken had. Het belag-
chelijke, het lasterlijke, al
les werd in hetzelve aange
wend , om de denkbeelden 
van regeringloosheid te be
vorderen; en dat dagblad, 
hetwelk enkel! door de ge
meenste volksklasse ver-
diehde gelezen te worden, 
werd in alle steden: en 
dorpen gevonden, en geen 
dërzelve bestaat er;' dat aan 
de koninklijke zaak noodlot
tige! slagen heeft toegebragt. 
l>e eerste zorg van den uit
gever was, om de oproerige 
redevoeringen in de clubs 
uitgesproken publiek te ma
ken ; deze redevoeringen van 
het eene punt van Frank' 
rijk tot het andere gebragt, 
maakten een misbruik van 
de onkunde, verhieven de 
staatkundige dweepzucht, en 
bragten die onstuimige men-
schen in vuur en vlam, die, 
na hun vaderland verwoest 
te hebben, zich zelve in 

den afgrond gestort zagen; 
Welken, zij gedolven hadden, 
CARRA werd bedwelmd door 
zijnen voorspoed, en een 
dagbladschrijver watode zich 
in staat, om geheel Europa 
te beroeren. Den 23 De
cember 1790 verscheen hij 
voor de tribune van de club; 
der Jakobijnen» en verklaar
de op zijn eigen gezag den 
oorlog aan keizer IEOIJOM) 5 • 
er bijvoegende, dat hij, °w 
geheel VuitecMandMoy-
stand te verwekken, slechts 
vijftig duizend man, twaalf 
persen, boekdrukkers en pa» 
pier vraagde. Maar zijn 
voorstel werd slecht opge
nomen. Die club was toen 
verre van aan den oorlog te 
denken, en MIRABEAU, die 
er bii tegenwoordig was, 
bewerkte, dat de «nbe-
schaamde redenaar algemeen 
uitgejouwd werd. Ow den 
geheelen haat, Wf«n ^ 
den koningen toedroeg^ 
doen blijken, e n ^ ^ s 

door met de £u n S t
W af 

volks tè omfingeny o eS. 
CARRA zich den %*&" 
her 1792 voor dé t a h e ^ 
het wetgevende' « a ™ 
liet eene gouden s f % ' 
welke hij beweerde,p 
door den koning yan^ 
sen, uit erkentenis «J* 
aan dien-vorst wfT 
werk, geschonken » * j ^ 
op het bureau p l a ^ ' ^ t 
zSekende,datditgou*m^ 
dienen; om'den vors* w 
strijden, die_hemjjjj* ^ 
eérd had * en eindige 
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de handteekening des briefs 
te verscheuren ,• welken hem 
Zijne Pruisische' .Majesteit 
gezonden had-. Dan welk 
een vurige, Republikein hij 
ook scheen, hield, men heni 

, echter verdacht van tot eene 
partij te behoorèn, die den 
hertog van Brunswijh op dén 
troon van Fra7ihryh \vilde 
plaatsen, en ROBESPIERRÊ, 
die tot dus verre de ver
trouweling en vriend van 
CARRA was geweest, klaag
de hem aan als eenen ver
rader; maar de volksgunst, 
welke hij door zijne de
magogische geestdrift ver
kregen had., beveiligde hem 
yoor alle vervolgingen. Hij 
was den 10 Augustus een 
der voornaamste bewerkers 
van den aanval op de Tuil-
leriën, en had de onbe
schaamdheid, er zich in zijn 
4agblad over re beroemen, 
-en beschuldigde daarop, den 
generaal MONTESQUIO U , di e 
het bevel in Stivaoye voer
de. CARRA werd naar C/ia-
lons gezonden, vanwaar hij 
den aftogt der Pruissen aan-

• kondigde, die voor de zaak 
van LODEWIJK XVI. zoo nood
lottig was. Door twee de
partementen, tot afgevaar
digde bij de conventie be
noemd, nam hij de benoe
ming van Suone en Loire 
aan; en de beroeping op 
het volk Verwerpende , stem
de hij voor den dood van 
JLODEWIJK ," zonder uitstel. 
CARRA had dikwerf in z$n 

"VI. DEEL. 

dagblad gevraagd, dat het 
gemeen met pieken mogt ge
wapend worden, opdat men 
hetzelve in geval van nood, 
tegen de nationale garde kon 
overstellen, die uit burgers 
was zamengesteld; hij ver
nieuwde zijne vragen voor 
dè tribune, en zijne wen-
schen werden vervuld. Van 
toen af staakte de nationale 
garde haren dienst, daar de
zelve niet dezelfde rangen 
dezer piekendragers wilde 
bekleeden, die door hun ha
telijk ui tzigt , en hunne 
kleeding, zeer gepast den. 
naam van Sans- Culolles ver
dienden. CARRA met R O 
BESPIERRE , in oneenigheid, 
voegde'zich bij de partij der 
Brissotijnen , en werd onder 
het ministerie van ROLAND, 
tot opzigt der Nationale Bi
bliotheek benoemd; maar bij 
alle partijen verdacht, werd 
hij weldra met beschuldigin* 
gen, overladen, en de volks
gunst , welke hij verloren 
had, redde hem ditmaal riiet 
van de noodlottige gevolgen, 
die dezelve voor hem had
den. Op den 12 Junij 1793 
lieten ROBESPIERRE , MARAT 
en COUTHON, hem uit Blois 
terugroepen, werwaarts hij 
gezonden was. Daar de Bris
sotijnen en de partij der.Gi-
ronden weldra de nederlaag 
hadden bekomen, zoo werd 
CARRA vogelvrij verklaard en 
den 30 October met 21 zij
ner dmbtgenooten ter dood 
Veroordeeld. Hij verbeeld-

ü 
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de zich de bekwaamste di
plomaat van Europa te zijn, 
en daags voor zijne veroor-* 
deeling, regelde hij nog het 
lot van alle staten en ver
klaarde op nieuw den oor
log aan alle vorsten. CARRA 
heeft verscheidene werken 
nagelaten, waarvan wij wil
len aanvoeren: 1.° Système 
de la raison, ou Ie propkè-
te philosophe (Stelsel der 
ïede of de wijsgeerige pro
feet), Londen, 1773, 3.<= 
uitgave. Dit Werk, hetwelk 
hevige aitvaringen tegen het 
koninklijke gezag bevat, 
werd te Weenen op de lijst 
der verbodene boeken ge
plaatst. — 2.° Histoire de 
la Moldavië et de la Vala-
cldë, avec une disserlation 
sur Yélat actuel de ces deux 
provinceS (Geschiedenis van 
Moldavië en. Walacfiyè', met 
eene verhandeling over den 
tegenwoordigen staat dief 

'beide gewesten), 1778, in 
12.nio} Neufch&tel, 1781.— 
3.° Nouveatix principes de 
physïque (Nieuwe grondbe
ginselen der natuurkunde). 
1782~1783 ,4d l .n i n S ( V o 
' ~ é° Mssai sur la nauti-
qite aërienne (Proeve over 
de luchtvaarlkunde), 1784 
in 12.mo, waarin hij be
weert hel middel gevonden 
te hebben, om de luchtbol-
len te besturen. — 5-° Exa
men physique du magnetis. 
me animal (JYatmirkmdig 
onderzoek van het dierlijk 
magnetismus), 1785* iiirS.vo 
—; 6.° XHssertation élémen

taire sur la nature de h 
lumière, de la chaleur, 
du feu et de Vêlectriciü 
{Verhandeling over de na-
tuur 'dés] lichts, < der mrm-
te 'des'vüürs en der ekC' 
triciteit), 1787, in 8.*> -
7«° ün petit mot a M<W 
CALQNÜÉ sur la requêle ait 
roi (Een woordje aan den 
Heer DE CAJLOSSE, over 
het verzoekschrift aan de» 
koning),: 1787, in 8.w ~ 
8.° Histoire de l'aniemie 
•Grèce, et ses coloniè et 
de Ses conquëtes (Geschie
denis van, het oude Grie
kenland van deszelfs volk
plantingen en overwinniv 
g-e»), naar het Enge'sch' 
van GILWES, 1787-1788, 
6 dl.n in 8.vo. Deze ver
taling bragt weinig toe M 
zijnen letterkundig « J J 
J-Q.9 Mémoires Msmm[ 

et auihentiquetsur la «• 
tille (GescMedkMfW f 
geloofwaardige fff^ 
ken, over het Bastmb1'*' 
3 dl* in 8.vo Wannen: WJ 
o v e r d e g r o n d b e g ^ J 
den schrijver naac"""' de 

echtheid dier g e d e n ^ ^ . 
men billijker wa^ u k k e n 

w twijfelen. Ook gaj.. g 
scheidehe losse f a % „ m . 
het licht, over de* 
generaal', Staatkunde 
phlets, en « f l g J $ V 
wgen Roman, uw*. 
naaind. 

c f iRKAcCl 

CARUACCXO ot J' j , . 

schilder, te / W " ' 
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1555 geboren, toonde in het 
begin siiet al les, wat hij 
in het vervolg werd. Deze 
man, die al de schilders 
van zijnen tijd overtrof, Zou, 
indien hij den raad van zij
nen meester had gevolgd, 
de schilderkunde verlaten 
hebben. De meesterstuk
ken van Italië wekten lang
zamerhand zijnen geest we
der óp* Hij hield zich voor
al aan<de wijze van CORRËG-
GIO, de schoonheden der oud
heid , met de frischheid der 
hedendaagsche werken ver-
eenigende, en de natuurlij ke 
bevalligheden tegen de ge-
maaktheden van den heer-
schenden smaak overstellen-
de. Het was op zijnen raad, 
dat men te Bologna, eene 
schil der-akademie oprigtte, 
waarvan hij. het hoofd en het 
voorbeeld was. Hij kon 
zulks zijn, door zijnen groo-
ten en edelen smaak, door 
zijn kiesch penseel en 'door 
«ijne bevallige eenvoudig
heid. De geschiedenis van 
den heiligen BENEDJOTÜS en 
die van de heilige CLECILIA , 
die hij in het klooster van 
den heiligen MicHAëi. in 
JBosco ,i te Bologna schilder
de , maken: eene der schoon
ste reeksen u i t , welke ooit 
uit menschelijke handen zijn 
voortgekomen. Men ziet vier 
schilderijen 'van LODEWIJK 
CARRACCIO , in het konink
lijk Museum van Frankrijk, 
Deze groote schilder over
leed te Bologna^ in 1619. 
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CARRACCIO (AüGUSTINÜS) ,; 
een neef van den voorgaan
de en , even als h i j , een Bo-< 
lonees, werd in 1557 gebo-i 
ren , muntte uit in de schild 
der- en graveerkuhde» Hij 
verdeelde zijnen geest tus-
schén de kunsten en de let
teren , de eene door de an
dere verlichtende. Zijne be
kwaamheid in de teeken-
kunde , deed hem dikwijls 
de gebreken in schilderstuk
ken verbeteren, welke hem 
tot voorbeelden strekten. 
Hefgene, wat er van hein 
nog bestaat, is los en gees
tig geschilderd, zonder, 
daarom onnaauwkeurig te 
zijn. Zijne beelden zijn. 
schoon en edel, maar zijne 
hoofden minder trotsch, dan 
die van HANNIBAL , zijnen 
broeder, hij overleed te 
Parma in 1602, eenen na
tuurlijken zoon nalatende, 
die 'in den ouderdom van 
35 jaren overleed. CARRAC-
CIO heeft op eene zeer be
vallige en naauwkeurige 
wijze, verscheidene stukken 

VOlgènS CoRREGGlO, TlNTO-
RETTO en andere groote schil
ders gegraveerd. Hij was 
zeer op de pracht en den 
omgang met aanzienlijken 
gesteld, en kleedde zich 
veeleer als een groot Heer , 
dan als een kunstenaar. 

CARRACCIO ( H A N N I B A X ) , 
broeder van den voorgaande, 
in 1560 geboren» Deze bei
de schilders konden niètge-

2 . .• 
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zamenlijk» noch afzonderlijk 
leven. De afgunst verwij
derde hen van elkander, het 
bloed en de gewoonte ver-
eenigde hen weder. HANNI-
BAL, de beroemdste, bezat 
vooral het vermogen , om 
hët gelaat van eenen persoon 
dadelijk te treffen; Eens met 
zijnen vader op weg besto
len zijnde, ging hij zich bij 
den regter beklagen , die 
volgens de portretten, die 
hij er van vervaardigde, de 
dieven liet aanhouden. Hij 
bezat geene mindere begaafd
heid voor de caricaturen, dat 
is voor zulke portretten, wel
ke men op velerlei wijzen 
helagchelijk maakt, ën daar
bij toch de gelijkenis van 
den persoon behoudende , 
waarop men zich wil wre
ken. CoRREGGIO , TlTUAN , 
MtCHAè'L - ANGELO , RAPHAé'li 
enz. waren zijne Voorbeelden, 
Het is in hunne school, dat 
hij aan zijne werken,, dat e-
Sele, die kracht, dat leven
dig koloriet enz. leerde gei 
Ven, die hem zeer beroemd 
hebben gemaakt. Zijne ga
lerij van den kardinaal FAR-

'NESE, een meesterstuk der 
kunst, en een te min be
loond meesterstuk, is pen der 
schoonste sieraden van Rome, 
De kardinaal FARNESE meen
de dit werk, hetwelk naaü-
welijks in acht jaren voltooid 
was, wel te betalen, door 
aan den kunstenaar 500 gou
den kroonen te geven* Het 
verdriet daarover maakte 
HANNIBAI, ziek; en déze 

droefheid, gevoegd bij de 
ziekten, welke zijne losban» 
digheden hem op den hals 
hadden gehaald, sleepte hem 
in 1609 in het graf. Hij 
werd op zijn verzoek, naast 
RAPHAër. hegraven, die 89 
jaren voor hem gestorven was. 
&jne voornaamste schilderij
en zijn te Boïogm, Parma, 
Rome, Parijs: het konink
lijk museum van Frankryk 
bezit 28 stuks derzelve. De
ze groote meester liet ver
scheiden hem waardige leer
lingen na, zoo als: fauEit' 
CINO, ALBANI, GÜIBO, UO-
MINIQÜINO, en?, enz. 

CARRACCIO (FRANCOS), 
een schilder,,broeder^der 

as, ahved 
heïde"voorgaande, werd ij 
1595geboren, was, * * £ 
jonger zijnde, de « 
ling zijner broeders, w-
doogd i r z e l v e , ^ ^ 
tegen zijnen neef ^DE 
AvLtelèn, enliett» J. 

Hier is de mre/c i»l£^ 

van LODEWIJK begaf «J 
naaf -Ro^, en werden ls 
beginne ontvangen, „ 
zuïks aan den > f % r 
HANNIBAI. toekwam» Uèïl-
weldra heter bekend *> > 
'de, verachtte men nei 
losbandigheid yoefj d, 

naar het g*?^%M> 
alwaar hij m Ï6W> $ 
zonder aan Romee^ê* 
dörstuk natelaten. 

CABBANSA ( B A . * * * * " 
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ÜS )'»• in 1503, te Mirarida 
in Navarw geboren , begaf 
zich onder de Dpminikanen, 
in welke orde hij met roem 
de godgeleerdheid onder
wees. In 3.545 zond men 
hem naar de kerkvergade
ring van Trente. Hij verde
digde aldaar met vele kracht 
en welsprekendheid het ge
voelen, dat het verblijf der 
Bisschoppen in hun diocees 
een Goddelijk regt was. Toen 
PHU.IPJP.US I I . , koning van" 
Spanje, in 1551 met de ko
ningin MARIA, van Engeland 
in den echt getreden was, 
nam hij CABRANZA met zich, 
*üe uit al zijne magt werk
te, om den Catholijken Gods
dienst te herstellen, en .het 
Protestantismus uitteroeijen. 
Die vorst benoemde hem 
weldra tot het Aartsbisdom 
van Toledo. KAKEL V., toen
maals in zijn klooster van den 
heiligen JÜSTÜS , .ontbood 
hem, om hem in zijne laat
ste oogenblikken bïij zich te 
hebben. Eenigen tijd daarr. 
na werd CARRANZA beschul
digd van ia de gevoelens 
van LUTHER te deelen, en 
op bevel van het heilig offi
cie in 1559 in hechtenis ge
nomen; Tot de beide Bis
schoppen, die hem verge
zelden , toen hij naar de In? 
quisitie geleid ;werd, zeide 
hij; Ik ga naar de aevange-
«i* te midden* van mijnen 
besten vrienden van mijnen 
tereedsten vijand. Daar het 
raadselachtige dezer uitdruk-J 

king. de beide prelaten in, 
verlegenheid bragt, zoo voeg-;, 
de hij er bij: Mijne heereh,, 
gij verstaat mij niet; mijn 
beste vriend^ is mijne on-
Schuld , en mijn grootste 
vijand, is het Aartsbisdom 
van Toledo. Na eene acht-, 
jarige gevangenis werd hij 
naar Rome vervoerd, alwaar 
zijne gevangenschap nog lan-< 
ger duurde. Eindelijk werd 
hij in 1575 te regt gesteld, 
en men las hem zijn vonnis 
voor. Hetzelve bevatte hoofd
zakelijk dat, hoewel er geene 
bewijzen van zijne ketterij 
bestonden, hij echter een© 
plegtige afzwering moest 
doen der hem te last ge-r 
legde dwalingen. CARRANZA 
onderwierp zich aai* ,dat beT 
sluit. Hij overleed nog in 
hetzelfde jaar, in het; kloos
ter Minerva genaamd, na 
met de tranen in de oogen, 
en op den oogenblik, dat 
hij gereed was, om zijnen 
God.te ontvangen, betuigd 
te hebben, dat hij, Hem nooit 
doodelijk in het stuk des 
geloojs beleedigd. had; en 
dat hij echter het vonnis, 
hetwelk ten opzigte van het 
tegen hem gezegde en lewe-
zene y geveld was, als regf-
vaardig erkende. Het volk 
verachtte de verdrukkers, en 
deed den verdrukte regt we
dervaren. Op den dag zij
ner lijkplegtigheden, waren 
al de winkels, even als op 
eenen grooten feestdag ge* 
sloten. Zijn lijk werd ver-

3 '•;;.• . ;.- .••, 
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eérd als dat van eenen Hei
lige. QEEGORIUS XIII. liet 
op zijn graf een opschrift 
plaatsen , waarin men over 
hem, als over eenen man 
sprak, die evenzeer beroemd 
was, door zijne kunde als 
door. zijne zeden, zedig in 
den Voorspoed en geduldig 
in den tegenspoed. De voor • 
ihaamste werken van CAK-
EANZA zijn: 1.° Kort begrip 
der kerkvergaderingen en 
Pauseen van den H. PETRUS 
tot op JVLIVS l i l . in het 
Latijn, 1681, in é.to, e en 
\yerk, dat tot inleiding van 
de kerkelijke geschiedenis 
kan dienen. — 2> Verhan
deling over de woonplaats 
der Bisschop-pen en andere 
herders, Venetië, 1547, in 

T t t ~7.3,° E e n e Spaansche 
Catechismus, 1558 , in fol 
«erst door de inquisi tie „o e d : 
gekeurd,: daarïia gecLu-

v a n ^ ^ S ^ T r e n t e 
S I U &nsuur ontheven. 

ÏÏJ'F^T"1 hcm toe 

gelid TdeUng °ter Itet 
geama. Een man, die mn 

Ssfeenn & in d6 g-4" 
m staat, om deze deuffd te 
^nöenv In het 4.e deel der 
Gedenkschriften van P a ï 
NioMMw, tanmendeToor-
naantete trekken 11 ° 

:hm Tindeï. van z«n 

iéCS^A (Btmomms)^ 
d a ; Y ^ g e b o r e n ' e n ^ 
S L - C H« I sws-orde van 

voogd van het gewest Hon
duras in Amerika. Hij heeft 
een werk over de wapenoefe-
ning' in het licht gegeven > 
onder dezen titel: Mlosofia. 
de ias armas, de sudestre-
za, y de la aggression y de-
fension C/iristiana, Sun-
Lucar, 1582, in 4»,-dat, 
wijl het zeldzaam is, zeer 
gezocht wordt. 

CARRARA (JoANNESllCHi-
ëL ALBERTÜS), teBergam 
geboren , was te gelijker tijd 
een Godgeleerde, Geschied
kundige , wijsgeer,redenaar» t 
dichter, en een der vrucht- , 
baarste schrijvers der vijf
tiende eeuw. Zijnvadenvas . 
een kundig geneesheer. U* 
RARA nam dit beroep ook ge
durende verscheidene jP* 
waar, en diende in de oor
logen van PmMPTOB MA^g 
TKCOKTI, tegen I W °" 
SFÓRCE. CARRABA stond J , 
de geleerden van-«nj-^ 
in groote achting. R1V 
een aantal werken nagelaten, 
maar weinige dewèl*> ^ 
gedrukt geworden, j° 
laatste behooren! i< y (f 
nihus ingetliis Wgeft „ 

2.° Oratio eMemp^. 
bita infunereBAW 
MJEX CALCONIS , J>W< 
1732. Onder mf LW 
schriften in de B i ^ g , 
van Italië verspreid,« 
scheidt men datgene, 
welk ten titel *>*%£&; 
Hum italicarum, «* ' ]iir 
en een onuitgegeven^ 

file:///yerk
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dicht, over den oorlog, der 
Venetianenr, aangevoerd door 
JACOBUS MARCELLO, De hel* 
lo venetoper JACOBÜM MAR-
CELLVM in Italia gesto li
ter unus, dat te Venetië 
bewaard wordt in de Biblio
theek van de H. MARIA del-
la Salute* Keizer FREDERIK 
I I I . verleende heni in 1488 
den titel van Graaf. CAR
RARA overleed in zijne ge
boortestad den 26 Óctobër 
1490. 

CARRARA (PETRUS ANTO-
Nius), mede te Bergama in 
in 1640 geboren, heeft na
gelaten : Eneide dp VlR&lr' 
z./o, tradotta in ottara ri~ 
ma, cogli argomentydelme-
desimo, Venetië, 1681, aan, 
den Hertog van Stodena, 
FRANCISCUS D'ESTE , opge
dragen. ! 

; CARRARA of CARRARE (FRAN
CISCUS) , uit eene beroemde 
Itaiiaanschè familie gespro--
ten , die zich van het opper
gebied van Padua meester 
gemaakt had, en die er door 
MARTINUS DE X'EECALE Heer 
van Verona, van beroofd was. 
De Venetianen deden hem 
hetzelve wedergeven in 1338; 
De erkentenis behoorde de 
CARRARA'S voor altijd aan de 
Republiek «te verbinden; in-
tusschen koos FRANCISCUS 
CARRARA, een, der spruiten 
van dat geslacht, de zijde 
van den koning van Hon'ga-
ryë tegen de Venetianen; 

en " die vorst^ dwong' hem, 
zoodra hij zijne hulp kon 
ontberen, om zich met de 
Republikeinen te verzoenen, 
ïn 1370 liet hij hem eenen 
wapenstilstand, en in 1374 
eenen onvoordeeïigen vrede, 
sluiten. Vruchteloos had hij 
naar het leven van den Do
ge en de voornaamste Sena
tors gestaan: zijne huurlin
gen waren ontdekt en ge
straft geworden. Weinig op 
den koning van Hongarije 
rekenende, zocht hjj om der 
boosaardigheid van zijn hart 
te voldoen, andere bondge» 
nooten. Door, den hertog van 
Oostenrijk; den patriarch 
van Aquilèa èn dè Genuezen. 
ondersteund, verklaarde hij' 
den Venetianen den oorlog, 
en maakte zich, na eenen 
hardnekkigen tegenstand,' 
meester van Chiozza. Om 
zich over het verlies te wre
ken , (hetwelk hij voor deze 
plaats geleden had, Het hij 
twee der officieren, welke 
zich bij de verdediging der 
stad, het meest onderschei
den haddeii, door beulshan-
derï van bi t leven berooven, 
Eindelijk ontving hij de straf ' 
zijner trouweloosheid waar
dig ; in Vicenza opgesloten, 
was hij verpligt, om zich ge-
vangen'te geven, en eindigde 
zijne dagen óp het kasteel van 
Como. Zijn zoon FRANCISCUS 
had het geluk van te-ont» 
snappen, kwam in 1390bin- • 
nen Padua, en verzoende 
zich met de Venetianen, aan 

4 
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welke hij eene eeuwige 
vriendschap zwoer, die hij 
weldra verbrak. De Vene-
tianen behielden de overhand. 
Zijn zoon JAGÓBÜS werd in 
Yerona gevangen genomen, 
hij zelf was , ulij hoofde van 
den opstand der Paduanen 
tegen hem, verpligt, oni 
zich aan GALEAS , den veld* 
heer der "Venetianen, over-
tegeven. Beide werden naar 
Venetië gevoerd, benevens 
een andere zijner zonen, me
de FRAKCISCUS genaamd, die 
ook gevangen was genomen. 
De Venetianen lieten, hein 
ter dood veroordeelen , en in 
1405 in de gevangenis ont
hoofden. De beide FRANCIS-
CUSSEN , stierven, in de groot
ste wanhoop, en om zich voor 
hunne' woede te verdedigen 
zagen de heulen zich ver
pligt, hen op eene vvreed-
aardige wijze van het leven 
te berooven. JACOBCJS stierf 
in de grootste gevoelens van 
godsvrucht. 

CARRÉ (HENDRIK)", een 
bekwaam schilder, in 1658 
Il fn^rdam geboren,had 
tot leermeesters JonnAANs en 
J*EORGE JACOBS van Hamburg. 
Pij was hofschiJder van den 
P r i n S V a n ^ a M , S t a d h 0 u ; 
der var^Vriesland, in wier 
dienst hy m 1685 overleed! 
7"-%nf. voornaamste schil-
derstukken Z J ; jn w i i d e 2 w i K 

nentógten. Ztfnewijze van 
« « e r e n kwam overeen 

CARRÉ (LODEWIIK) J in 1663 
te Clofontaine, in het voor
malige Fransche gewest Brie 
geboren , was de zoon van 
eenen landbouwer en dekwce-
keling van Pater MALEBM-
CHE ï die hem aan zich ver
bond , hem de wiskunde en. 
de grondbeginselen der bo-
vennatuurkunde onderwees. 
De akademie van wetenschap-
pen nam heminl69nnhaar 
midden op.. Hij overleedm 
1711, met al de onverschrok
kenheid, welke de wijsbe
geerte en de Godsdienst ge« 
ven. Men heeft van hem 
een werk over de integraal 
rekening, ten titól-vowen' 
de: Methode pour h««' 
re des surfaces) la deinen-
sion des solides, lef « * 
trè de pesanleur, de per-
cussion, d'oscillaHoihf^ 

tégral, 1710 , to^ . J , 
wel zeer onvolledig) * 
ten opzigte van het '£ 
waarop hetzelve •« l»«' 
verscheen , en ve«ch«JJ 
onnaauwkeurigheden » , 
tende;,: werd dit werk** 
ter in den beginne »*l 
z o c h t . - N o g bes taan^ 
hem verscheidene M « J ^ 
in eene Verzameling 
kademie. 

CARRÉ (dom teöjJJ 
1706 te Saint-M ^ 
ocees van Trojf» $*& 
omhelsde eerst de r ^ 
stratenzer orde in ^ T3„ 
van den H. . P ^ ' g r e f ' 
haoni maar hy verkreeg 
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volgenö van 'Ëome zijne ver
plaatsing tot een beneficie, 
van de orde yari den heiligen 
BENEDICTUS. Hij werd tot 
zanger der abdij van den 
heiligen LIGUARIUS enz. be
noemd. Men heeft van hem ï 
1.° Les PsaWmes dans 1'ordrR 
Mstorique nouvellement tra-* 
duits sur l'hébreu (De Psal-> 
men, in geschiedkundige 
orde , op nieuw volgens het 
Hebreeuwsch verlaald)l7ê2, 
ïn' 8.vo — 2.° La clëf des 
Psaumes (De Sleutel der 
Psalmen), 1755, in 12.vo 
— 3.°" Recueil édifiant et 
curienx sur les cloches , 
(Stichtelijk en belangrijk 
verhaal over de klokken). 
In de daad een zeer belang
rijk werkje, om de bijzon
derheden, - die hetzelve be
vat, -r- 4.° Le niaitre des 
novices dans Vart de chun* 
ter (De meester der nieu
welingen in de zangkunst), 
Parijs, 1744, in 12.vo De 
dagbladen van dien tijd, heb
ben dit stukje lof toege-, 
zwaaid. Hij spoort in het
zelve door godvruchtige be
weegredenen , de jonge gees
telijken aan , om het Gre-
goriaansche gezang te beoe
fenen en schrijtt hun korte 
en gemakkelijke regels voor, 
om er in te slagen, en deelt 
er - raadgevingen in mede, 
om de stem te vormen en te 
onderhouden. — 5,° Plan 
de la biblë latine disiribuée 
en fortne de bréviaire (Plan 
van den Latijnschen Bijbel, 

bij wijze van Brevier vet" 
deeld)^ Parijs 1780, in 12 . ' 
zoodanig zamejigesteld > dat 
dè jötigé geestelijken, door 
hetzelve te lezen , den Bijbel 
bijzonder beoefenen. 

CARRÉ (PETRUS LAUREN-
TIÜS), hoogleeraar, te Parijs 
in 1758 geboren , bekleedde 
eerst den leerstoel der R/te-
torica aan het collegie van 
Toulouse, behoorde onder 
het Directorium tot de cen
trale school, der Opper-Qa-
ronne, onderwees later de 
Rhetorica in het keizerlijk 
lyceum van Parijs, en de 
Latijnsche letterkunde bij de 
faculteit der letteren. Hij 
had tot dusverre voor al de 
regeringsvormen, welke hij 
beleefd had,- gedichten ge-" 
maakt , hoewel zijne voor
liefde voor het republikeinscb. 
bestuur was* Hij vervaar
digde er ook voor de her
stelde BOURBONS, maar werd 
niet te min van zijne beide 
leerstoelen beroofd.' Zijn ver
stand werd er door gekrenkt, 
en hij overleed te Parijs, 
in 1825, in een ziekenhuis. 
Men heeft zijne gezamenlij
ke werken (Oeuvres), te 
Parijs in 1826, in 8.™ ia 
het licht gegeven. 

CARRELETCLODEWIÏK) , doc
tor in de godgeleerdheid, en, 
pastoor der eerste parochie 
Tan Dijon, vereenigde den 
ijver met de wetenschap, en 
verwierf daardoor fcillijker-

U 5 
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wijze, "de achting der wei
denkenden. Hij overleed in 
1766, Men heeft van hem: 
Geestelijke en, herderlijke 
werfc»,-1797 ,:.6.dl.n in 12.">o 
die zeer gezocht worden. 
Dezelve zijn in 1801 her
drukt, 7 dl.n in l2,vo 

CARRERA (PETRUS), een 
Siciliaansch priester, te Mi-
Utello , in het dal di Nöto, 
in 1571 geboren, was een 
zeer bekwaam schaakspeler, 
,en heeft eene Italiaansche 
Verhandeling over dat spel, 
1617, in 4.to in het licht 
gegeven, die door de lief
hebbers zeer gezocht wordt. 
Nog heeft men van hem: 
l.°"Eene geleerde Geselde-
denis van Catane, in het 
Italiaansch, 1639 —1641, 
2 dl.n in fol. — 2.° Descrip-
tio JEtnoe, lib. III, — 3.° 
Moniimentoritm fdstórico-
rum urtis Catante Ub. IV. 
•— 4.° Verhandelingen over 
de oude gedenkpenningen, 
in het Latijn. Deze drie 
laatste werken komen in de 
Verzameling van MURATORI 
voor. Hij overleed te Mes-
sim, in 1687. 

CARRÈRE (JOZEF JBARTHO-
I-OMEÜS FRANCISCUS) , werd 
den 24 Augustus 1740, te 

Perpignan geboren. Zijn 
vader, die de geneeskunde 
uitoefende, onderwees hem 
de eerste gronden dier we
tenschap; de jonge CARRÈRE 
werd in 1759, door de ge-
neeskundige faculteit van 

|{ Montpellier tot doctor be
vorderd, en in Perpignan 
teruggekeerd, volgde hij er 
bijzondere ontleedkundige 
cursus, en verkreeg weldra 
den ppst van hoogleeraar' 
aan de universiteit dierstad, 
De-teraing die hem in 1712, 
de minerale wateren van Es-
cltides , met derzelver foe-
behooren, als een leengoed 

I had gegeven, benoemde hem 
in het volgende jaar tot al
gemeen opzigter der mine
rale wateren van Boussillm: 
CARRÈRE legde alstoen alde 
posten neder, welke bij te 
Perpignan bekleedde, en 
kwam zich te Panjs vesti
gen, alwaar hij weldra»' 
koninklijk censor en W d« 
geneeskundige maatschapp" 
werd benoemd. Bij h e f 
barsten der omwenteling na"' 
CARRÈRE de vvijknaat Y « " 
i e , en vestigde zichM«r 

celona, alwaar zyf «[J , 
ten en zijne verkleefdb«d 
aan de goede zaak, hemde 
algemeen e achting n™l,.i 
ven. CARRÊBE is in ^ 
den 20 December 1802*** 
leden. Hij heeft een a a j 
werken nagelaten, onder 0 
ke men onderscheidt' 
Bibliothèque lifter**'n u 
toriqne et critiqne f ^ 
médecine ancienne e». 
derne {Letter- G«$?thtek 
Oordeelkundige ?ibl°^ 
der oude enAedendta^^ 
geneeskunde)r]r6$L' in4,to; 
in 4 .» ; 2.cd-l,l77««' ttit 
het geheele werk. mj«J ^ 
8 dl.n bestaan, doch en» 
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deze twee zijn er van. in het 
licht verschenen.— 2.° Le 
Médecin, ministre de la na
ture, ou Recherches et ob-
servations sur lacoctionpa* 
thologique {De Arts, mede
werker der natuur of naspo-
ringenen waarnemingen over 
de pathologische koking), 
1776 , in 12.vo — 3.° Cata-
logue raisonnée des ouvra-
ges qui ont été publiés sur 
les eaux Minérales engéne-
ral, et sur celles de Fran-
ce en particulier (Berede
neerde Catalogus der wer
ken , welke over de minerale 
wateren in het algemeen, en 
over die van Frankrijk, in 
het hij zonder Zijn in het 
licht gegeven), 1785, in4. t 0 

—• 4° Précis, de la matiêre 
medicale- (Kort begrip der 
artsenijkunde), doorVENEL, 
met aanteekeningén, 1782 —• 
1786 , in 8.vo; 1802, 3 dl.n in 
8.vo — 5.° Mamiel pour le 
service des malades (Hand
leiding tot den dienst bij 
zieken) , 1786 — 1787 , in 
«.aio — 6.° Dissertaiion 
médico-pratigne sur Vusage 
des rafraichissans et des 
échailffans dans les Jièvres 
exanthêmatigues (Beoefe-
nend-genees kundige Verhan
deling over het gebruik der 
verkoelende en verhittende 
middelen, in de nitslag-
koortsen), 1778, in 8.vo,_^ 
7.° Tableau de Lisbonne en 
1795, suivi de Lettres écri-
tes en Portugal, sur l'état 
ancien et actuel de ceBoy-
mme ^Tafereel van Lissa

bon in 1795, gevolgd van* 
Brieven in Portugal geschrei 
ven, over den ouden en te* 
genwoordigen staat van dat 
rijk), Parijs, 1797, in 8,° 
Een naamloos werk, waarin 
de schrijver zich over eeni-
gé onaangenaamheden schijnt 
te .willen wreken , welke hij 
in dat rijk ondergaan had.' 
Hij vindt alles verfoeijelijk 
in Portugal, het bestuur, 
het ministerie, het volk, en 
de hoofdstad zelfs , waarvan 
men altijd het verblijf zoo 
hoog geroemd heeft. Gedu
rende zijn verblijf in Span
je , had CARRÈRE over dat 
land vele bouwstoften verza
meld , waarvan de Heer 
ALEXANBER DE IA BORDE ger. 
bruik heeft gemaakt, het
geen hij zelf heeft verklaard 
in zijne reisbeschrijving van 
Spanje 1808 — 1809, 5 dl.« 
in 8.° met eene atlas. In 
zijne Bijlagen tot de letter
kundige' eeuwen van Frank
rijk , schrijft de Heer DE-
'SESSARTS hem nog Romans, 
gedichten, geschiedenissen 
en tooneelstukken toe. 

CARRIER (JOANNES BAPTIS-
TA), een der bloeddorstige ge
drochten , welke de Fransche 
omwenteling heeft voorfge-
bragt, werd in 1756 te To 
to een dorp bij Aurillac, 
in Opper-Auvergne geboren. 
Ofschoon hij slechts een ver
geten regtsvorderaar was, ge
lukte het hem echter door 
listige kunstgrepen, om zich 
in 1792 tot lid derNationa-
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Ie Conventie te doen benoe
men ; hij was eendergënen, 
die den 10 Maatt 1793, de op-
rigting van de revolution-, 
naire regtbankvraagden; met 
geestdrift nam hij al de hem 
aangebodene gelegenheden te 
baat, om te vervolgen ett 
vogelvrij te verklaren; daat 
hij had höoren zeggen, dat 
frankrijk al te zeer bevolkt 
was, örn jeerie republiek van 
hetzelve te maken,,zoo was 
hij van gevoelen, om het
zelve te ontvolken, en in 
een koffijliuis van Parijs 
hoorde men dit monster o-
penlijk zéggen, dat de re
publiek niet gelukkig kon 
zijn, indien men niet ten 
minste het derde gedeelte 
harer inwoners vernietigde. 
Hij stemde, zonder eenigè 
hepaling voor den dood van 
LODEWJJK XVI. , hield met 
verbittering op de in hech-, 
tenisnemingvan den hertog 
"van Orteans aan, en bragt 
veel toè tot de omwenteling 
van den 31 Mei. CARRIER 
werd eerst niet eene zen
ding belast naar de hoofd
stad van JYorntandijë (Bou-
anen), alwaar de patriotten, 
gemagtigden (modérés) ge
naamd, aan het muiten wa
ren geslagen, en daar begon 
hij al de kracht zijner bar-
baarsche ziel te ontwikke
len , en zijn geliefkoosd stel
sel in uitoefening te bren
gen. Van daar werd CAR
RIER naar Nantesgezonden, 
alwaar hg den 8 October 
1793 aankwam. De burger

oorlog werd toenmaals met 
de grootste woede gevoerd; 
de revolutionnairen door da 
zegepralen der Vendeërs 
verbitterd, legden eene on-
menschélijke woede aan den 
dag. Sommige veldheeren, 
en volksvertegenwoordigers, 
hadden reeds moordtooneelen 
bevolen en geheele dorpen 
aan de woede der vlammen 
ter prooije gegeven, maar 
CARRIER overtrof hen alle 
in eenen óogertblik, en door 
zijne ongehoorde wreedne* 
den, toonde hij de getrouwe 

uitvoerder, vande voorsclwil-
ten der conventie te zijn > 
om namelijk de snelste <* 
meest-algetrteefie maatregeien 
van verwoesting en W<J 
te nemen. Bij zijne k0"s; 
was JVantes reeds aan. j . 
gunst van eene menige 2 
dorstige menschen overgele
verd ;bCARRiERvetW j e 

zelve aan zich en sij w»J 
verden onderlingm ^ e c a 

heden. Reeds waren <• 
stadsgevangenissen niet v 
g e l u k i i g e ) l a g t o f f S ; £ 
propt, en daardeVOlKo» 
nederlaag der Ven**s «J 
Saveneij het getal d » | 
vangenen nog v e ^ 
zoo werd de, W°eu" zj -
woede van CAHBIEJ «' J ; 
ner eerlooze handia"|., 
daardoor nog meerontu 
CARRIER vond de onder 
kende doch meestaloverij 
oordeelvellingen, dl* " %. 
lijks eene menigte gevfe 
«en ter slagtbank: deoff* 
nog al te langdradig» 
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ve r , zeide hij tot de beu
len , die hem behulpzaam 
waren , liever willen wij van 
geheel Frankrijk eene be
graafplaats maken, dan het
zelve niet naar onzen zin te 
doen herboren worden." Hij 
stelde das voor, om de ge
vangenen in massa zonder 
vonnis omtebrengen; dit ver
schrikkelijke voorstel werd 
na eenige woordenwisselin
gen aangenomen, en CAR
RIER haastte zich, om het
zelve ten uitvoer te brengen. 
Hij bedacht alstoen het even 
zoo vaardige als verschrik
kelijke middel der al te be
ruchte noyadetl (verdrinkin
gen). In de eerste plaats 
liet hij; op den 15 November 
1793 vier en negentig pries
ters , onder voorwendsel van 
hen naar elders te willen 
vervoeren, aan boord v,an een 
vaartuig op de Loire bren
gen, en het schip hetwelk 
met eene klep voorzien was , 
liet men gedurende den nacht 
zinken; eenige dagen daar
na liet hij op dezelfde wijze 
acht en vijftig andere pries
ters omkomen. Deze ver
schrikkelijke moordtoonee-
len,.. door godvergeten tra
wanten , welke hij onder den 
naam van compagnie van 
MARAT ,, georganiseerd had, 
ten uitvoer gebragt, werden 
door verscheidene andere ge
volgd. D i t op eene lage 
wijze onmenschelijk gedrogt 
deed deze verschrikkelijke 
wreedheid nog met scherts 
gepaard gaan, en noemde die 

gruwelijke afmakingen in
dompelingen en •; vertikalé 
ballingschappen* Toen hij 
aan de conventie verslag gaf 
van zijne zending naar Nan-
tes , sprak hij ovèx den dood 
dier Priesters , als over eene 
gelukkige en toevallige schip
breuk, en zijn verhaal ein
digde met deze woorden: 
» Welk een revolutionnaire 
stroom is toch dié Loire 
niet." En de conventie 
maakte eene eervolle mel
ding van dien barbaarscheh 
brief. CARRIER van toen af 
zijn gedrag goedgekeurd zien
de j ^beteugelde zijne bloed
dorstige woede in het minst 
niet meer. Hij liet zonder 
eenig verhoor, de gevangen 
nen door twee mannen om
brengen , welke hij met ee-
nen militairen rang bekleed 
had, FOUQUET en LAMBERTX 
namelijk. De tot den dood 
bestemde slagtoffers waren 
in een mini gebouw, het 
Entrepot genaamd, opeen
gestapeld; daar kwam men 
er eiken avond eenigen uit
halen , om dezelve naar de 
schuiten te brengen, waar
uit men hen , na hen twee 
aan twee gebonden te héb
ben , in het water wierp, 
want men had bevonden, 
dat het gereedmaken der 
klepschepen nog te veel tijd 
kostte. Men voegt er zelfs 
b i j , dat men door eene ver
schrikkelijke bespotting ee-
nen jongeling en eene jonge 
dochter zamenbond, om hen 
te verdrinken, en aan deze 
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hemeltergende, moordtoonee-
len den naam van Repulli-
heinscAe Auwehjken gaf. 
Gedurende meer dan eene 
maand werden deze verdrin
kingen aile nachten ver
nieuwd; men nam onver
schillig alles wat zich in 
het Entrepot bevond , zelfs 
zoodanig, dat men eens 
vreemde krijgsgevangenen 
verdronk. Op eenen ande
ren tijd liet CARRIER, die 
in de schandelijkste losban
digheid leefde, en zich daar
door eeneafschuwelijke'ziek-
te had op den hals gehaald, 
om zich te wreken, een 
honderdtal openbare hoeren 
gevangen nemen, en verdrin
ken, voorwendende daardoor 
een voorbeeld van gestreng
heid der republikeinsche ze
den te willen geven. Men 
schat het getal dergenen, 
die in het JSntrepöt, hetzij 
door de verdrinkingen, den 
honger, de koude of aanste
kelijke ziekten zijn omgeko
men, op vijf tien duizend. De 
ongelukkige gevangenen wai 
ren in hetzelve opeengepakt: 
men gaf niet de minste acht 
op de zieken, en men yer^ 
zuimde zelfs er de lijken 
uit weg te nemen. De ont
steking en de verpestende 
lucht waren er zoo sterk, 
dat niemand zich met de 
reiniging van die besmette 
plaats Wilde belasten, en 
men aan vef scheidene gevan
genen het leven moest belo
ven, om hun dien last op 
zich te doen nemen; en ech-

f] ter werden degene, dieet 
aan overleefden, niet ge
spaard. De oevers dor Loire 
waren met lijken bedektj 
het water was er zoodanig 
door bedorven, dat men ver
bieden moest er van te drin* 
ken: de besmetting en de 
hongersnood verwoestten die 
ongelukkige stad. Dagelijks 
veroordeelde eene militaire 
commissie, talrijke krijgs
gevangenen ter dood, dage
lijks werden er in desteen-
groeven van Gigan tot vijf 
honderd slagtoflers gefusil
leerd. D«s was het ver
schrikkelijk tafereel, het
welk de staèNantes>°nM 
de overheersching van den 
gruwelijken CARRIER voor
stelde;' dus was het zacht 
en vaderlijk bestuur, hewel-
ke die barbaarsche meuws-
gezinden, in de plaats van 
de dwingelandij derUrannen 
wilden stellen. Daar W-
BESPIERRE intusschen eenige 
maanden vóór zijne st»»*"-
fening hesloten had, *™ 
het schrikbewind, een e»-
de te maken, en al het na 
telijke op diegene te do J 
vallen, welke"het: b*"J 
met hem gedeeld hadden ,*»• 
liethijCAnm^tem^ 

en keurde zijn gearafe, », , 
telijks af. Naauwebjl lJ 
CARRIER NanXet verff*> 
of die ongelukkige ƒ « . 
son weder adem te SOMT 
Sen; zijne beide beulen 1JJ 

ter dood veroordeeld, , 
wijl zij een aantal siag 



C A R . 319 

' fers ontzield hadden, maar 
om er eenigen aan den dood 
te hebben1 onttrokken. CAR
RIER J midden in de Conventie 
teruggekeerd, ontveinsde 
zijne mis daden niet , en ging 
voort de bloedigste maatre
gelen voor te stellen. De 
9 T/iermidor brak aan , .Eo-
BESPIERRE en zijne aanhan
gers vielen;' Toen verhief 
er zich een algemeene kreet 
, tegen die mannen, welke 
Stroomen bloeds gestort had
den, en elk der revölution-
nairen deed zijn best , om 
de schuld daarvan op ande
ren te werpen. CARRIER, 
die dezelve a l le , al te zeer 
overtroffen had * moest aller 
blikken tot zich treldten; 
dé.Vendeésche onlusten, die 
nog „voortduurden , bragten 
de gruwelijke wreedheden 
van dat ondier steeds te bin
nen; en vier en negentig 
inwoners van Nantesy wel
ke hij in de maand Novem
ber 1793 naar Parijs had 
gezonden, verschenen voor 
de regtbank, niet als slagt
offere , maar als zijne be
schuldigers. Toen werd hij 
het voorwerp der algemee
ne vervloeking, en de alge
meene stem eischte zijnen 
dood. De beschuldigingen 
waren verschrikkelijk, maar 
men kon geen enkel ge» 
schreven s t u k , door CAR-
RÏKR ondèrteekend , "vertoo-
nen ; de conventie scheen 
haren agent te willen spa
r e n ; maar de secretaris der 
Commissie mn algemeene' 

veiligheid, naar Nantes 'ge
zonden zijnde, bragtertwee 
bevelen, om zon der eenig von
nis vijftig a zestig personen 
te doen guiilottineren, door 
CARRIER onderteekend, van 
terug. CARRIER werd daar
op voor»de revolutiohnaïre 
legtbank gevoerd; te zijner 
verdediging stelde hij voor, 
dat hij enkel de bevelen der 
conventie gevolgd had; dat 
dergelijke maatregelen in on1* 
derscheidène gewesten wa
ren genomen ; dat een wet
tig besluit aan de veldhee-
ren had voorgeschreven, om 
al de Vendéers ter dood te 
brengen, en hunne dorpen 
aan de vlammen ter prooi te 
geven; dat helsche colonnes 
zulks ten uitvoer hadden ge-
bragt; en, voegde hij er bij: 
» Waartoe thans te laken, 
hetgene, wat uwe besluiten 
bevolen hebben? Wil dan de 
conventie zich zelve veroor-
deelen ? Ik voorzeg het u , 
gij zult alle in eene onver
mijdelijke vogelvrijverkla
ring gewikkeld worden. In
dien men mij wil straffen, 
is alles hier schuldig, tot 
zelfs de schel vari den voor
zitter." Dezer verdediging, 
hoe billijk dezelve ook we
zen m o g e , werd geen ge
hoor gegeven. Het was ee
ne onvoorzigtigheid van den 
kant der conventionnelen, 
CARRIER om misdaden te ver
volgen , waarvan zij mede-
pligtigen waren geweest , 
maar het zou eene veel groo
tere zijn geweest, hem om 
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redenen vrij te spreken, die 
hen zelve veroordeelden. 
Ook zagen zij er een e dub
bele noodzakelijkheid in, om 
het afgryzen der vogelvrij
verklaringen, welke zij be
volen hadden, door de straf-
oefening van den agent te 
verzwakken , welke hunne 
.bevelen zoo getrouwelijk ten 
uitvoer hadgebragt, en CAR
RIER werd ter dood veroor
deeld , als overtuigd , van 
niet contra -revolutionnaire 
-bedoelingen , ; willekeurige 
strafoefeningen te hebben 
bevolen, en naar het scha
vot gezonden door degene, 
die hetzelve met hem had
den behooren te deelcn. Hij 
•werd den 16 December 1794 
ter dood gebragt. Met on
verschrokkenheid trad bij 
aaar de strafplaats, en hield 
niet op te herhalen, dat hij 
onschuldig was; 'hij wilde 
zonder twijfel, zeggen, dat 
de misdadiger, niet schtildi-
gerwas , dan de regters. 
Be instructie van zijn proces, 
•dat twee maanden duurde, 
maakt een geschiedkundig 
stuk uit, hetwelk zulke gru-
Avelijke bijzonderheden aan
biedt, dat men dezelve niet 
dan met moeite lezen kan. 
Degene, die dit tijdvak der 
omwenteling wenschen te 

kennen, kunnen onder do 
werken , welke,, toenmaals 
in het licht verschenen, de 
volgende raadplegen: \.°Sys-
téme de dêpopulaiion, ou 
la vie et les crimes de CAR
RIER , ei - devant représen
tant du penple ( Ontvol-
kings» stelsel, of het leven 
en de misdaden van CAR
RIER, voormalig volks-verte-
genwoordiger), Parijs, 1795, 
4 dl.n in S.vo — 2.° Réh-
tion dn vpyage des cent 
t<rente-deuX Nantais {Reis-
verhaal van honderd tme-
en dertig inwoners van tan
tes ) , Parijs, in de maand 
Thermidor van het jaar 2. 
— 3.° Dénonciation desert-
mes de CARRIBH, (Aaahleg-
te • der misdaden van CAR-
RiER),&oov¥mwwswf' 
JOLLY, in Fructidor vf lf0 
tweedejaar in 8." ƒ> » •? 
ĝedrukt? - 4.' ïf lf! 
vengée (De geturohen^i 

re), Parijs, 3ej«f «J t 
in 8.° Maar het beangn1; 
ste dier werken is »«."% 
volkings-slehel, k«W™{JÏ 
i n d e eerste plaats heb 
aangehaald; de naam van ̂ n 

schrijver deszelven, *• 
OHüB BARMOT J «e" * j , 0 
revolutionnair, ka" "/Lm, 
nïetdanbelangrijkM^U 

, •(*)• Het getal der aangevoerde schriften over bffLt 
U? oosten bekoort vooral vermeerderd te toori^J 
ho,l°li/fl h t N^erduiuch bestaande, leerzame, on 
™*tende en nuttige werk, getiteld: Vendéesche B«ev 
« ««efwisselipg tusschen drie Vrienden, gehouden m 
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CARRIERA (ROSALBA) , in de 
Venetiaansche school vooral 
beroemd door hare bekwaam
heid voor de schilderkunde, 
werd in 1672 geboren-, en 
overleed in 1761, en vol
gens ARGENVH/LE, in 1757, 
slaagde vooral bij uitstek in 
de portretten. Hare pas teel-
stukken zijn door geheel 
Europa bekend: zij heeft 
het miniatuurrSchilderen in 
een en nieuwen smaak be
handeld > die . aan hetzelve 
eene bijzondere kracht bijzet. 

CARRIÈRES (LODEWWK DE) , 
bij Angers geboren, ging in 
dè Congregatie der Paters 
van het 'Oratorium, waarbij 
Jhjj onderscheidene bedienin
gen waarnajn. Hij overleed 
te Pari/'s in 1717, in eënen 
zeer gevorderden ouderdom, 
den roem nalatende* van een 
geleerd en zedig man te zijn. 
De H. Schrift was zijne 
voornaamste studie: er be
staat van hem Commeritaire 
littéral, insèré dans la tra" 
duction Frangaise, avec Ie 
4exte Eiatin è la marge 
{Letterlij kt vertaling in 
de Fransene verklaring ge-
lascht:, met den hatijnschen 
tekst op zijde),' 24 dl." in 
12.mo , Parijs, 1701—1716. 
Men leverde er eene nieuwe 
nitgavp van in"6 dl.n in 4.W, 
met kaarten en platen, in 
1750; en eene andere in lö 

VI. DEEL. 

dl.n M I2.nw>, Toülouse, 
1788. Dit werk is later te 
Toulóüsè, te Lyori" en te 
Parys, iri.8;v0gedrukt, en, 
bestaat bijna enkel in onder
scheidene woorden, op den 
tekst"toegepast, om denzel-
~ven duidelijker en verstaan
baarder të maken. Deze 
korte volzinnen, zijn door 
Cürsijf-letters vart den tekst 
onderscheiden. Hij heeft 
zich vart de vertaling van 
den Heer DE SACY bediend. 
Zijn \verk heeft veel opgang 
gemaakt, en is dagelijks van 
nut. •— Zie VENCE. 

CARRIIXO (MARTINUS) , een 
•Spaansche regtsgeleerde en 
•geschiedschrij ver, Werd te 
Saragossa in 1565 geboren, 
ert onderwees er gedurende 
langen tijd het kerkelijke 
regt. Hij was in den be
ginne groot-vikaris van Se~ 
villa, kanonik van de hoofd
kerk dier stad, en werd 
vervolgens tot belooning ee-
ner geWigtige zending, Wel
ke hij op bevel van JPHILIP-
pus II . in Sardinië had 
waargenomen, tot abt van 
Mont'Aragon benoemd. Hij 
overleed in die abdij in 
1632, en heeft nagelaten: 
1.° Atinales, memorias cro-
nologicas que contienen etc. 
dat i s : Tydrekenknndige 
gedenkschriften der wereld 
éti vooral'van Spanje, van 

jaar 1823 door den Vice-Graaf WALSH, 
1827, 2 dl.n i n g r . g.vo 

V Bertogénbösch t 
Verta ler» 

file:///verk
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destèlfs eerste volhen tot'ü 
in 1620, Huesca, 1622, in 
fpl., Saragossa, 1634, in 
fol. —. 2\° hof der beroem
de vrouwen van het Oude 
Testament, (in het Spaansch) 
JHuesca, 1626. — 3.° Een 
vrij naauwkeurig Verslag 
over Sardinië, Barcelona, 
1622, in 4.™ — 4.° Histo-
f ia. del glorioso santo VA-
I.EB0 etc* of Leven van den 
heiligen VALEBWS, Bis
schop van Sarragossa, Sar-
ragossa, 1615, in 4."> De-* 
ze geschiedenis bevat ook 
eene Catalogus van al de 
prelaten, abten , bisschop
pen , en aartsbisschoppen van, 
het koningrijk Aragon. Ein
delijk verscheidene kerke
lijk - regtsgeleerde werken, 
waarvan de lijst in de Bi-
lliolheoa hispana van Ni-
coLAAs-ANTONIO gevonden 
wordt. 

CARRIIAO MSSO BÉ I-A VEGA 
(AWONSUS), ridder van de 
orde van den H. JACOBUS, 
voorzitter van den raad van 
Indië, bevelhebber van Ve-
lès, opzigter van den Infant 
don FEnniNAND, is door on
derscheidene in het Spaansch 
geschrevene werjten bekend, 
te Cordova gedrukt, zoo 
als: 1.". • Koninklijke deug. 
den^J&fa r—. 2.° Belang 
der wetten, —r Z? Over de 
oude Spaansche mijnen, 
1624. AtFONSUS CARMMW) 
was de uitgever der werken 
van zijnen broeder LODEWIÏK 
CAURU.I.0 , die xicb door 

zijne krijgskundige en dich
terlijke talenten onderscheid
de , en in 1610 in den on
derdom van 26 jaren over- \ 
leed. Onder de Werken van • 
LODEWIÏK CARRII-LO , te Ma
drid in 1613 gedrukt, vindt 
men «ene vertaling van 
Spaansche verzen, van de 
kunst om te beminnen, door 
OVIDIUS ; en eene andere in j 
onrijm van de Verhandeling j 
van SENEKA oveï de kort-
heid des levens. AuöMra 
CARRIIXO overleed in W47. j 

CABRIOLO. - Zie CAPHE- j 

O I I U S . ; 

CARRION (LODEWIÏK), M j 
geleerde en werkzame VJaa»; j 
fche letterkundige, t e i J jH 
^ in 1547 geboren, onde' : 
wees de r e g t s g e l e ^ J . 
Bonrges en"te &«"»•> J . . 
waar hij kanon* • * « ^ 
zitter van het coïïegie de j 
doctors in de r e g t e n ^ 
en den 23 Junü 159 ^ i 
leed. Hij bezorgde n j f i j , 
vanVALE*RiUSFi.ACCtis,^ ! 
I.USTIITS, CENSOWNüS'heeft ; 

MTS-GEUCUS enz. *h , 
men van hem: \f Jafii j 
rum lectionm cm. scrip-
tres in quibus # 'l letl. 
torwm veterumiow" ^llus. 
tur, corriguntur e ^ 
trantnr, Antwerpen' ^ 
in IS.fflo; Franke (> 
in 8.vo — 2.° ^fjijlri 
mm et olservatioW ^ 

duo, Parys>r
l58f;,Vi/iW 

idem in h e t / ^ f / ^ , , 
van GRÜTEBTJS, 3 ' ^ : 
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"CARRION (EMMANUE& R A -

MIREZ DE), ia 1584 gebo
ren, hield zich met liet-on
derwijs der doofstommen be
zig., en vond,1 volgens Ni-
COLAAS*ANTONI«, in zijn va
derland , het eerst de kunst 
ui t , omt hun de letteren te 
leeren, en eenig gebruik 
van het spraakvermogen te 
geven. Hij gaf te dien ein
de in 1629 een werkje nit: 
Maravilles of Wonderen der 
natuur genaamd. Hij ont
wikkelde daarin de leerwij
ze in 1593 door Bont ET de 
Aragonezer in het licht ge
geven en in 1620 herdrukt. 
CARRION wijdde zijne zorg 
toe aan verscheidene doof
stommen van c aanzienlijke 
geboorte, zoo als aan den 
markgraaf DE PRIEGA , Gran
de van Spanje,' en aan don 
LODEWIIK, broeder van den 
Connestabel van Kastiïië. 
CARRÏON overleed in 1650 
te Valladolidi alwaar hij 
eene openbare school voor 
doofstommen had opgerigt. 

CARRON (GÜY TOÜSSAÏNT 
JUMEN), werd te Rennes,' 
den 23 Februarij 1760, uit 
eene, om hare braafheid en 
legtschapenheid beroemde 
familie gebor'en. GUY CAR
RON, laatste zoon van een 
tweede huwelijk, werd eerst 
na den dood zijns vaders 
geboren, en zeer zorgvul
dig door zijne moeder, 
HELEN* I E LORUT, eene 
vrouw, die met eene groote 

| verdienste eene teedere gods
vrucht paarde, opgevoed. 
Met den gelukkigsten aan-„ 

"leg geboren, was dë jon
ge CARRON reeds in zijne 
kindschheid een voorbeeld 
voor zijne medeleerlingen. 
Zachtzinnig, godvruchtig >: 
stipt in het Vervullen zijner 
pligten, was hij de vreugde 
der meesters, die met de 
zorg zijner opvoeding belast 
waren. De volmaakte ge
lijkvormigheid van zijn ka
rakter , de bestendige regel
matigheid van zijn gedrag, 
de bondigheid van zijn oor
deel, de onschuld zijner 
zeden, bekoorden al degene, 
die hem kenden; maar het-
gene, wat hem bijzonder: 
onderscheidde, was eene 
bewonderenswaardige liefda
digheid voor de armen, en 
deze schoone hoedanigheid 
versterkte zich nog in het 
vervolg, werd het beweeg-
rad van al zijne handelin* 
gen, en de bron van alle 
goede werken, die voorna
melijk zijn leven kenmerk
ten* Reeds in den ouder
dom van 13 jaren de kruin
schering ontvangen hebben
de, vereenigdè hij zich met 
eenige ijverige makkers -, 
om de armen en onwetenden 
in de Christelijke leer ta 
onderwijzen, en hun hulp 
te verschaffen. Hoewel nog 
zoo jong, legde hij de eer* 
stè grondslagen van een ge
sticht, om in de opvoeding 
der jonge behoeftige geeste-

V.2 
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lijken te voorzien, Als ka-
pelïaan in de parochie van 
den H. HEKMANUS van Ren
nes aangesteld y onderscheid
de- hij zich aldaar door den 
vurigsten ijver en begon in 
1785 een gesticht voor de 
armen. Meer dan twee dui
zend ongelukkigen, in een 
uitgestrekt gebouw veree» 
nigd, vonden door hunnen 
arbeid, hulpmiddelen, om 
te kunnen leven, en putten 
in de lessen van hunnen 
heiligen beschermer, iroóst-
gronden iri hun ongeluk. 
In eene andere wijk der stad 
had de godvruchtige Pries
ter, aan eene ongeregelde 
levenswijze ontrukte meis
jes verzameld, en dezelve 
'onder het opzigt van god
vruchtige vrouwen geplaatst, 
die dezelve deden werken. 
De gezondheid van den abt 
C.4I5RON, kon aan zoo veel 
ijver niet wederstaan; hij 
werd ziek, en zag zich, 
op bevel zijner oversten ver-
pligt, om zijne bediening 
te staken. Hij kwam te 
Parijs, vereenigde zich ge
durende zijn. verblijf in die 
groote stad met den dengd-
zamen .abt GIRARD, den 
schrijver van den Comte de 
WALM om-i verzamelde aan
merkelijke ondersteuningen 
voor zijne gestichten, en 
ontving van de koningin 
•MARIA-AOTOINETTE zeer vlei-' 
jende bewijzen van belang
stelling. In 1792 werd hij, 
wijl hij geweigerd had dén I 
eed aan de burgerlijke Con- I 

stitutie der geestelijkheid 
afteleggen, te Rennes ge
vangen genomen, en denU 
September van hetzelfde jaar, 
niet bijna 300 priesters en 
religieuzen als balling naar 
het eiland Jersey vervoerd. 
Zijne eerste! zorg bij zijne 
aankomst in het land van 
ballingschap was, de oprig-
titig eener kapel: eenigen 
tijd daarna opende hij twee 
scholen voor de kindeven 
der uitgewekenen, en wijd- . 
de zich zelven geheel aan ; 
hun.onderwijs toe. Om in j 
de gezondheid zijner onge- ; 
luksgezellen* door de ram- , 
pen en de ellende verzwakt, ; 
te voorzien, rigtte hii eene ,. 
apotheek op, waarin de ar- , 
me uitgewekenen al de voor , 

hunne ziekten n00<"£e f" i neesmiddelen vonden en eê  . 

ne bibliotheek, ^ f j \ 
aan de priesters te versg 
fon, die de overhaasjj . 
hunner vlugt er van bei'01' , 
had.' Daar 'het Engel^ 
hestuur in 1796 van pa» g | 
oordeeld had, het grojj j 
gedeelte der p r i e ^ e . : 
Jersey vereenigae ""», te \ 
kenen naar Enp^fZ \ 
doen oversteken,-^»* \ 
de abt CAHRON in^fal- •• 
ber van hetzelfde F ^ 
daar aan. Zijn yf!; kon . 
hem alom dezelfde hu g k e t 
nen, en nog aanmerk J(el. 
vinden; niet alleen•»« 
de hij zijne scholen,• « h 
volgde hij zijne apot j^ 
maar daarenboven » , j , 
hij in IW twee g«D 
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zen, het eene voor 35 oude 
of gebrekkelijke geestelij
ken, het andere voor 25 
vrouwen; in hetzelfde jaar 
nog rigtte hij een Seminarie 
op voor 25 kweekelihgen, 
dat verscheidene priesters 
aan de kerk heeft geschon-' 
ken. In 1799 werden de 
door hem opgerigte scholen 
opvoedingsgestichten, in een 
vanhetwelke 80 jongelingen 
en in het andere 60 jonge 
dochters, eene Christelijke 
en beschaafde en naar beide 
geslachten berekende opvoe
ding ontvingen. De abt CAR
BON vestigde zich te dien ein
de te Sommerstown bij Lon
den. ï)e Fransche uitgewe
kenen zullen nimmer, de on> | 
noemejijke weldaden verge
ten, welke zij van dien A-
postoliSchen man hebben ont
vangen. Z.K.Jï.MoNsiEuit, 
graaf van Arlois (later KAKEL 
X.) de waardige tolk der er-, 
kentenis, van dat ongeluk
kige gedeelte der Franschen , 
dat vervolging leed om de 
regtvaardigheid, bezocht dik
werf die gestichten, en be
wees aan den godvruchtigen 
stiphter,, en aan de deugd
zame personen, die hem on
dersteunden-, zijne tevreden
heid «n achting. Hij trok 
zelfs de aandacht van Lo-
DEwiJK XVIII . , die hem 
den 12 Mei 1797 schreef: 
» Het verhaal der verschil
lende bewijzen, welke gij 
van uwen ijver èn uwe ver
kleefdheid aan mijne getrou

we onderdanen hebt gege
ven, heeft mij tot; in het 
diepste der ziel getroffen, 
en, ik kan mij niet genoeg 
haasten, om u de tevreden
heid te betuigen, welke ik 
over zulk een eerbiedwaar
dig gedrag gevoel. Uwe 
jonge Icweekelingen zullen 
door uw gedrag, en vooral 
door uwe voorbeelden lee-
ren. God te beminnen en' 
te vreezen, en om de ware 
wetten van ons vaderland ta 
kennen en lief te hebben. 
Dubbel zult gij n dus bij 
hetzelve verdienstelijk heb
ben gemaakt, en het zal 
mij eene aangename voldoe
ning zijn, er u eenmaal 
waardigïijk voor te kunne'ii 
beloonen!" En den 11 No
vember 1807 bij vele ande
re vieijehde uitdrukkingen, 
voegde de vorst nog: » Ik 
ondervind persoonlijk, de 
uitwerkselen der edelmoedi
ge gastvrijheid, welke uwe 
vurige liefdadigheid zoo wel 
ondersteund heeft; het is 
mij onbekend hoe lang mijn 
verblijf in dit land zal &u-
ren ,(Gfo.v/ieW, vyaaïuit Z. 
M. schreef); maar ik hoop 
hetzelve niet te verlaten, 
zonder uw godvruchtig ge
sticht en dészelfs eerbied-
waardigen oprigter te gaan 
bezoeken." Deze deugdza
me geestelijke bragt allerlei 
hulpmiddelen voor alIe,soort 
van onheilen fot sfand, en 
werd in zijne trouw door 
de milddadigheid van vp?-? 



326 G A R. 

scheidene rijke Engelschen, 
hetzij Catholijken of Protes
tanten ondersteund; en of-, 
schoon alle in zijn geloof 
niet deelden, waren zij alle 
gedwongen eenen godsdienst 
hoog te achten en ie be
minnen, die zulke Aposte
len voortbragt. Zelfs bekeer
den zich verscheidene Pro
testanten tot het geloof, en 
het was steeds de abt CAR
BON, die deze wonderen uit-, 
werkte. Daar hij in 1797 
op dè herstelling der rust in 
Frankrijk rekende, wensch-
hij naar hetzelve terug te 
keerert; maar zijne wen-
schetf konden niet vervuld 
worden. In 1801, tijdens 
het concordaat van den hei
ligen stoel met het Fransche 
bestuur, deelde hij niet in 
het gevoelen van den abt 
BMNCÖARD, en van eënige 
heethoofden dier partij jj daar 
hij *•• zi<fh overtuigd hield, 
dat er tijden en omstandig
heden kunnen zijn, waarin 
«ene omwenteling in eenen 
«taat veranderingen en wij
zigingen, in de tucht der 
kerk en in het getal en het 
regtsgebied der Herders be
stemd, om over de kudden 
te waken, kunnen brengen. 
In ."1814 naar Frankr<yk te
ruggekeerd, stak de Heer 
CARRON andermaal naari?»-
geïnnd over, waaruit hij 
eerst na de 100 dagen terug
kwam. In de wijk van den 
heiligen JAGÖBÜS, bij het 
Val de Gracê, xigtte hij j 
eene kostschool voor jonge I 

jufvrouwen op, hij wijdde 
zich daarenboven aan da 
geestelijke bedieningen toe, 
predikende, • Catechismus 
doende, en biecht hoorende, 
met eenen ijver, die zijne 
krachten té boven ging. Hij 
had een genootschap van 
godvruchtige mannen, Be
dienden, werk- en krijgs
lieden gevormd, welke hij 
alle veertien dagen tot god' 
vruchtige oefeningen liet bij
eenkomen. Het was te mid
den van al deze nuttige be
zigheden , dat de dood hem 
den 15 Maart 1821 aan zij
ne familie, zijne talrgke \ 
vrienden, maar vooral aan ; 
de ongelukkigen ontrukte. 
Ondanks zijne talloozei be
zigheden heeft de abt OAR-
RON, eene menigte werken • 
geschreven, waarin men «"e ; 
godsvrucht, dieteedereIiei-
dadigheid, en die zalvwg 
aantreft, welke hem ken" > 
schetsten. ' Men hef» ^ f 
hem: 1.» JM Mo fj» i 
Clergé, ou Vieséèfi^ll 

sov^BEURJERetf^l 
{dé Voorbeelden der Geef* 
lijkheid, ofdesridteiy* 
LeveiisffescMedeniss^ '• 
de Heeren de SWML^A 
SOUL,BEVRIES,en-m*,;; \ 
Parijs 1787, 2 d l . y» 2 j i t ; 
De Heer CARRON g»yeï, 
werk gezamenlijk wej , > 
scheidene zyner vriend' • 
het licht. — 2.° U* % 
Mroïnes Ckrétienne* \v 

drie Christene heldm 
Rennes, 1790, in V 
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verscheidene malen her
drukt, en in het Ëngelsch 
Vertaald, door EDUARD PE-
ACH, Londen 1804, in 16.lno 

De Heer CARRON heeft het
zelve later vermeerderd. De 
3.e uitgave verscheen onder 
den titel van Nouvelles hé~ 
roines ChrèHennes (*) 1819, 
2 dl.n, in 16.'»° — 3.° Ré-

jkxions Chrétiennes pöur 
tous les jours de l'année 
{Christelijke overwegingen 
VOOr al de dagen desj'aars), 
Winchester, 1796, in 12-m° 
te Londen in 1801, 6 dl." 
ïn 12.m o , onder den titel 
van Pensees Chrétiennes 
{Christelijke gedachten"), 
herdrukt. — 4.° Pensees 
ecclésiastiques (Kerkelijke 
gedachten), Londen, 1800," 
4 dl.n, in 12.mo _ 5.0' f*.. 
Mode Ie des 'Prêtres, M 
vië de BRIDAYNM (Het 
voorbeeld der priesters, of 
leven van BMDAyXM), Lon
den, 1803, in 12.wo, ver
scheidene malen herdrukt, 
— 6.° l'Ami des moeurs, 
ou lettres sur Véducation 
(De vriend der zeden, of 
brieven over de opvoeding"), 
Londen , 1805, 4 dl.n, in 
X2.mo — 7.0 fHeureuxma-

• • • , . - / • - ' • - V 

tin de la vië, et Ie beau 
>• soir de la vie {De gelukhi" 
ge morgen, en de schoone 
avond des levens), Londen, 
1S07, 2 dl.n, in 16.mo, te 
Parijs in 1807 herdrukt.—• 
8.° Les attraits de la mo
rele , ou la vertu parêe de 
tous ses charmes, et l'art 
de rendre heuréux tout ce 
qui nous entoure (De be* 
valligheden der zedekunde, 
of de deugd met al hare 
bekoorlijkheden versierd, en 
de kunst om alles gelukkig 
te maken, wat ons om
ringt), Londen, 1810, 2 
dl.n in 16.mo, te Parijs in 
1817 herdrukt. — 9.° Le 
trésor de lajeunesse Chré-
tienne {De schatkamer der 
Christelijke jeugd). "— 10.° 
La vraie• parure d'unefem
me Chrétienne {Hef ware 
tooisel eener Christelijke 
vrouw). •— \\° Les ècoliers 
vertueuoo {De deugdzame 
scholieren), Londen, 1811, 
te Parijs, in 1815 en 1819 
herdrukt. — 12.° Vie des 
jüstes dans les plus hum-
bles conditions de la vië 
{Leven der regtvaardigen 
in de nederigste standen 
der maatschappij), Versail-

3 ' 

(*) Het is van deze uitgave, dat ons de waardige V. 
K. . . . . onder den dubbelen titel van de nieuwe Chris-
tene heldinnett en Levensschetsen van acht jonge Christene 
heldinnen, eene uitmuntende vertaling in het Nederduilscli 
's Hertogenbosch (1828) heeft geleverd, die zich ook, door 
eene nette uitvoering, als een bevallig geschenkje voor de 
beschaafde Christelijke jeugdige sekse «eer aanbeveelt. 

V e r t a l e r , 
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les, 1815, in 12.»» T 13." 
Vie des justes dans la con-
dition des armes (Léven der 
regtvaardigen in den stand 
der wapenen), Versailles, 
1815, in 12.mo — 14.° Vie 
des justes dans les condi-
tions ordinaires de la so-
ciêié (Leven der regtvaar
digen in de gewone standen 
der maatschappij), Versail
les , 1816, inl2.m°.— 15.° 
Vie des justes parmi les 

jïlles (Jhrétiennes (Leven 
der regtvaardigen onder de 
Christelijke dochters), Ver
sailles, 1816, in 12.nio — 
16.° Vie des justes dans la 
magistrature (Leven der 
regtvaardigen in de over-
heidsbedieningen), Parijs, 
1816, in 12.™» — 17."Mo-
dele* de dévotion a la mèrè 
de Dieu dans Ie premier 
dge de la vie (Voorbeelden 
nm godsvrucht tot deMoe-
der-Qpisy in dé eerste ja
ren ,;; des levens), . Parijs-, 
1816, in 12,mo, dikwerf 
herdrukt. »— Jg.? Vie des 
justes dans Vèfat de mari-
age (Leven der regtvaardi
gen in den huweltjksstand), 
Parijs, ,1816, 2 cll.n, in 
lj2.mo . ^ j 9 . ° Vie des pis
tes dans les plusJiauts rangs 
de la société (Leven der 
regtvaardigen in de hoog
ste rangen der maatschap
pij), Parijs, ,1817, 4 dl.n 
in 12.mo —\20;° Cantiques 
anciens • e£ tiouveauiï (Oude 
ff nietiwe gezangen), in 
16.mo ~M> La route du 
mnftetir (De weg tot hefge-

luk) in 18.mo _ 22.° Be 
l'éducation, ou Tableau des 
plus doux sentmens de la 
nature. (Over de opvoeding, 
of tafereel der zachtste ge
voelens der natuur), 2 dl.n 

in :16.mo -— 23.° Les con-
fesseurs de la.foi de Fégli-
se gallicane d la jln fa 
18.e siècle..(Degeloofsbelij
ders der Gallkatmsche kerk 
op het einde der 18.eeeuw), 
Parijs, 1820, 4 dl.niiv8.vo 
Di t , wat de bij zondezeden 
betreft, zeer belangrijke 
werk, zou met meer zorg 
kunnen geschreven zijn* 

CAKSILUER (JOANNESS BAP-
TISTA), te Manies geboren, 
advokaat bij bet parlement 
van Parijs, in 1760over
leden, onderscheidde zien 
voor de balie en °P_«n 
Parnassus. Men heeft van 
hem 1<° e e n i g e M ^ 
over bijzondere zak?n;T.. 
2-° Diohtstnkken ™WY* 
tijn en in het Fransch:n« 
meest bekende is H\J.M zoeksehriftaanden^m 
voor den pastoorW*» 
torn, tegen den pastoor ^ 
Fonlenoi, 1745).'.«l J L . 

: - 3-° muwjaarsfS, 
ken der schrijvers m^ 
1744, in 12.moZijomc 

werk is zwak. 

CARSTENS (ASMÜS^AC0BV 
BARSTENS po»'.«- .., r te 

een uitstekendeJc§1
 0;ü 

St. Jurgen, hg SM» fa 
in 1754 geboren, * « : 

te neiging tot scheeren 

http://dl.niiv8.vo
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teekenen werd vermeerderd 
door het gezigt der schil
derijen van OVENS. Begee-
rig, om de werken van an-t 
dere meesters , welke hij \ 
slechts bij naam kende, te-
zien, verliet hij het huis, 
van eenen koopman, alwaar 
hij den handel zoude leeren, 
en begaf zich naar Koppen-
hagen. De schilderijen en 
standbeelden, welke hij hier, 
zag, maakten op hem den 

A levendigsten indruk. Zijn 
eerste stuk Was de dood van 
j®sCHYiüs; hetzelve ver
schafte hem de ondersteu
ning van den graaf MOM-
KE. Desniettegenstaande zag 
CABSTENS , om zijn bestaan 
te, winnen, zich genood-, 
zaakt portretten te schilde
ren. Hij werd onder de kwee-j 
kelingen der akademie, op-, 
genomen, In 1783 begat hij 
zich op weg naar Rome.-
Te Mantua en Milane hield 
hij zich eenigen tijd op; doch 
zonder bescherming of hulp
middelen, zonder zelfs de 
taal te verstaan, zag hij zich-
genoodzaakt naar Diütscït-
land terug te keeren. Over; 
Züricfc, alwaar hij LAVATEB" 
en GESZNER bezocht, kwam, 
hij eindelijk te Lubek, al
waar hij, bijna vijf jaren van 
het portretteren leefde. Zij-s 
ne reis was intusschen niet 
vruchteloos geweest. Hij, 
«ad Zwitserland, en wer
ken vanGiuMoRoaiANO, L E -
ONABDO DA ViNCi gezien, en 
was met vele nieuwe denk

beelden verrijkt geworden. 
Door OVEBBEK werd eenrij
ke kunstminnaar op hem op
merkzaam gemaakt, die hem. 
iri' staat stelde, om zich naar 
Berlijn te begeven. Hier 
leefde CABSTENS bijna onbe
kend, tot dat zijn stuk, den 
val der Engelen voorstellen
de , en dat meer dan 200 
figuren bevat,; hem eenen 
hoogleeraarspost bij de aka-
demie verschafte. Het be
langrijkste werk, hetwelk hij 
in Berlijn tot stand bragt, 
was het beschilderen der zaal 
in het paleis Derville. Met 
eene jaarwedde.van 450 daal
ders (ruim 800gulden),reis
de hij in 1792 naar Rome. 
Vol bewondering over de 
werken, van RAPHAÖII , ver
loor hij ongemerkt de over-
drevene neiging voor de Al
legorische zamenstellingen. 
Zijn eerste Werk te Rome 
was het bezoek der Argo-
naulen, bij den Centaurus 
CMron, hetwelk zich door 
zuiverheid van stijl, schoon
heid der vormen en de ver
deeling * des lichts onder
scheidt, De beoordeeling der 
kenners van zijne talrijke 
voortbrengselen, strekte hem 
zeer tot eer. Vooral komt 
zijn stuk van Bïegapont in 
aanmerking, hetwelk hem 
met RAPHAè'i. en MICHASI, 
ANGELO in vergelijking bragt. 
Hij vervaardigde nog andere 
schoona stukken, tot bijna 
alle zijn de onderwerpen ge
kozen uit HOMERUS, JPINBA-

5 
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RÜS , SoPHOKXES , iEsCHYLUS , 
SHAKESPEARE en OSSIAN. A-
POUUONIUS RHODIUS, leverde 
hem de onderwerpen tot eene 
reeks van 24 teekeningen, 
die -bij in 1796 zelf'etsen 
•wilde, toen eene borstkwaal 
hem aan de kunsten ontruk
te. KocH heeft dezelve, on
der den titel van LesArgo-
nautes, Rome, 1799, in het 
koper gebragt. Zijn laatste 
werk was OEDIPUS volgens 
SOPHOCLES. Men vind in de 
werken van CABSTENS , dat 
streven naar zuiverheid der 
vormen en omtrekken, naar 
bevallige stellingen, naar 
verhevenheid en kracht, 
waardoor zich de werken 

? der ouden zoo heerlijk on
derscheiden ; maar ook te
vens eene uit te naauwkeu-
rige navolging ontstane ruw
heid. Met de' ontleedkunde 
\vas hij niet genoegzaam be
kend, en van de vergezigt-
kunde en de juiste verdee
ling des lichts, verstond hij 
datgene slechts, wat hij van 
de natuur geleerd had. De 
geheimen des koloriet» wa
ren hem vreemd gebleven, 
daar hij eerst laat begonnen 
is in olie te schilderen. 

CARSÜGHI ^(REINIER) , een 
Jesuit in 1647 te Citerna, 
een stadje in het Toskaan-
sche geboren, liet goetSe 
Punldickten, en een La-
tijnsch dichtstuk over de 
Kunst om wel te schreven 
na, dat zich door eenen be
z i g e n stijl f e n d o o r d e 

naauwkeurigheid der regels 
aanbeveelt. Dit werk in 
1709 te Rome ia 8.v0 in het 
licht gegeven, kan de plaats 
èener Rïiélorica vervallen. 
CARSÜGHI overleed in 1709, 
als provinciaal der Komein-
sche provincie. 

CARTAï.o,'een Karteer, 
werd naar Tyms gezonden 
óm er oogstvruchten, aan 
HERICOLES, wiens hoge
priester hij was, optedragem 
fiij zijne terugkomst, rond 
hij KARTHAGO, door zijne* 
vader MASEUS belegerde 
er op eene onregtvaardige 
Wiize uit was verbannen ge
worden. Hij g ing» '*» 
door zijne legerplaats, g 
zonder hem te groeten-,w 
SEÜS , over dit teeken jan 
minachting veronWaaW -
l i e t h e m a U e e n k r J ^ i 
ten, waaraan luj <̂ n » 
gaf. • : i 

CART^E ( T H O M A S ) , * * * | 
Augustus 1686 geboïen>v 
bo/d zich aan de J j j ^ 
het huis van S Ï D A B Ï I ^ , 
kon met geen ger,us; °°fr00iv 
Brunswijkschehuisde? ie 
zien beklimmen. 0 , 
twisten te vermijden, ^ ^ 
in men hem foU(1® k hij 
kunnen w i k k e l e n , j e n 
naar Frankrijk <* I o n . 
maakte zich te ^ j L ^ j g 
der den naam van * ^ 
bekend, -f* J - j g ^ 
ROLINA, die dege» rp 
begunstigde, zij» Q W 
der uitgave van de v» 
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denis van DE THOÜ gezien 
hebbende, bewerkte zijne te
rugkomst in Engeland; en 
om de uitvoering van dat 
werk te begunstigen, stelde 
men hem Vrij van alle be
lastingen, die in Engeland 
op het papier en de boek-
drukkerij geheven worden; 
zoo veel belang stelde men, 
in de uitgave van dat werk, 
hetwelk den dwalingen van 
dien tijd zoo gunstig i s , de 
uitgave kwam in 1733 in 7 
dl.n in fol. in het licht. 
CARTE overleed te Caldecot-
Iiouse, den 2 April 1754. 
Behalve van de uitgave van 
DE THOU, is hij nog de schrij
ver der volgende werken: 
1'° Algemeene Geschiedenis 
van Engeland van het jaar 
1216 tot 1654, Londen, 
1747 —1755, 4 dl. a in fol. 
in het Engelsen. Hij ver* 
betert in dezelve vele mis
slagen aan RYMER en RA-
PIN DE THOYRAS ontsnapt. 
— 2.° Leven van JACOBVS , 
hertog van Ormond, Lon
den , 1735, 3 dl.n in fol. 
in het Engelsch. Men vindt 
in hetzelve eene verzame
ling van Brieven, door de 
koningen KAREL I. en KA-
K E L I I . , den hertog van Or
mond en andere peroemde 
personen, gedurende dè on
lusten in Groot-Brittanië 
geschreven. Deze- Brieven 
«eeft hij ook afzonderlijk in 
liet licht gegeven, Londen, 
1738 , 2 dl." in 8.™ Nog 
heeft men van hem eene 
uitgave der Brieven WftRO' 

BERT BOTZEtPALL of BOT-
WELL, afgezant van Portu
gal, met eene Korte Inlei
ding der Geschiedenis van 
Portugal, Londen, 1740; 
welk werk door den Abt DES-
FONTAINES, in 1742, in 2 dl.n 
in 12.UK>, ïn het Fransch ver
taald is in het licht gegeven. 

CARTEII. (CHRISTOFFEI.) , 
een Engelsch kapitein, in 
het land van Kornwall ge
boren, voerde de wapenen 
reeds in 1572, in.den ou
derdom van 22 jaren. Hij 
verwierf zich veel roem ia 
dat beroep, en stond in 
hooge achting bij den ver
maarden BorgöT, admiraal 
der Vereenigde Provinciën* 
In 1582 gaven hem de Prins 
van Oranje en de staten 
der Vereenigde Provinciën, 
het bevel over de vloot, 
welke zij naar Moskovië 
zonden. Toen CARTEII. we
der naar Engeland was o-
vergestoken, zond de ko
ningin ELIZABETH, hem met 
FRANCISGUS DRARE naar de 
We$t~Indiën, alwaar zij de 
steden Sint-Jago , Cartha-, 
gena eh Sin't-Aiigustinus 
veroverden. De vijanden 
zelfs bewonderden er de 
voorzigtigheid en het beleid 
van CARTEII. , en zij beken
den nooit de militaire tucht, 
zoo wel in acht te zien ge
nomen, als bij de troepen, 
waarover hfl het bevel voer
de. Na vele gelukkige po
gingen, overleed hij te ton
de», in 1593. ; 

http://12.uk
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CABTEI.ETTX (tfRANCISCUS 
SEEASTIAAN), ging TASSO in 
de gevaarlijke loopbaan van 
het heldendicht vooruit, 
door een Italiaansch Dic/tt-
stnk over den marteldood 
van de heilige CLECIMA. 
Welken lof hem zelfs TAS
SO in eên klinkdicht ook 
moge toezwaaijen, plaatsen 
echter de lieden van smaak 
dat werk in den geringste» 

' tang. Hetzelve is verschei
dene malen gedrukt: maar 
de meest gezochte uitgave 
Is die van Rome, vermeer
derd en verbeterd, 1598, 
ïn 12.mo 

CAKTESI (PETRUS DE) , een 
Karmeliet uit het klooster 
van Valenciennesi, heeft 
mistiehe werken in het licht 
gegeven, belangrijk door 
derzelverzonderlingheid, en 
Welke zeer wel tot tegen
hangers kunnen dienen van 
die van den Dominikaner, 
PETRUS DORÉ zijnen tijdge
noot. Zóó als: 1.° De rei* 
zen van den dolenden rid
der der Genade, die zijn 
verhaal iri drie deelen ver-
deelt. In het eerste ver
haalt hij het leven, hetwelk 
hjj geleid heeft, dwaasheid 
en wellust volgende; in het 
tweede,, hoe hij tot het 
kasteel van boetvaardigheid 
en het paleis van deugd 
geleid werd; in het derde 
leest men de schoone leer
leden, welke hem door den 
goeden kluizenaar Verstand 
voorgehouden weiden.—-2,° 

De vier Nieuwelingen of 
Uitersten van den meitsch, 
Antwerpen, 1573. Er zijn 
verscheidene laf ere uitgaven 
van dit werk geweest, waar
van sommige met schoone 
platen. Aan het einde van 
alles vindt men: .De twist 
der verdoeéde ziel met haar 
ligchaam enz. In zijnen tijd 
werd dit werk zeer op prijs 
gesteld. 

CARTER (FRANCISCUS), M 
der oudheidkundige maat
schappij van Londen, nee» 
zich bekend gemaakt door 
eene reis van 

Malaga naar 
Gibraltar, inhetEngelsch. 
1776, 2 dl." in. 8,'«, * 
1778, herdrukt, niet eene 
afzonderlijke terzamehng 
van planten. Hij »|<f l 

Augustus 1783 overleden. 
;CARTESIÜS> - ^ 1 D Ë S " . 

CARTÉS. ; i 

; CARTHAG de Mg ( g I 
WvvbtJgenaamdif; ; ;o r \ 
of de Vriend van ^"eg r 
staan, eenIerschB^schg 
was een leerling v?% ; (. 
heiligen CARTHAG, g „ 
de, en van den Wfa 
CORNGAIX. N* in het 
van Iüarraigh he* % k t , 
lie te hebben g e p j ^ , 
kwam hij in West-»*,ooS. 
alwaar hij het gw°f £ft«i 
ter van Batten* f A . j k . 
StichtW, hetwelk dat U ^ 
ste en »?fo c n^ * 1 i» 
werd, welke ^ % . 
de 7,« eeuw beaat. 
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THAG bestuurde... dat kloos-s 
ter gedurende 40 jaren, en 
ontwierp voor zijne volgelin- . 
gen eenen zeer gestrengen 
regel, welken men nog in 
de oude Iersche taal bewaart. 
De rust, welke zij in dat 
schoone gesticht genoten, 
werd door de.vervolgingen 
vam eenen kleinen naburigen. 
koning gestoord. CARTHAG 
zag zien verpligt, om niet 
zijne kweekelingen de vlügt 
te nemen, naar het graaf
schap Leinster, alwaar hij 
te Lismore een nieuw klods-
ter met eene school stichtte, 
dat niet minder beroemd 
werd,, dan dat van RaiAeni. 
Hij overleed den 14 Mei 
637. De heilige CARTHAG 
Wordt als de eerste bisschop 
vart Lismore beschouwd, 
naar hem Lismore^Mochuda 
genoemd, en de hoofdkerk 
dier stad is onder zijne aan
roeping geplaatst. 'De akten 
van den heiligen CARTHAG,; 
worden door ÜSSERIUS"" aan* 
gehaald, en zijn door de 
Bollandisten in het licht 
gegeven. 

CARTHAGENA ( JOANNES DE) , 
een Spanjaard, ging eerst 
onder 5< Maatschappij van 
JESÜS, Iwelke hij weder ver
liet , om onder de Minder
broeders te gaan. -Hij ón
derwees omtrent het einde 
der zestiende eeuw de God
geleerdheid I e Salamarika 
en te Rome. PAUMJS V. 
kende hem genoegzame ta
lenten toe, om hem met d© 

verdediging zijner regten te 
belasten, welke Hoogstde-
zelve met de Venetiaansché 
republiek had, en CARTHA
GENA schreef te dien einde 
de beide volgende werken: 
Pro ecclesiastica libertate 
et potestatè> tuenda adver-
sns injustas Venetofum le
ges, Rome 1607, in 4. t 0 — 
Propugnaculum CatRölicwm 
de jure belli Romani pon* 
tificis adverms ecclesia ju* 
ra violantes, Rome v ï 609* 
in 8.vo In beide deze schrif
ten is de schrijver er ver 
af van aan de grondbegin
selen der Gallikaansche kerk 
gunstig te zijn. Hij be
weert, *• dat de Paus zijne 
regten gewapenderhandhand-
haven, en zich te dien ein» 
de, zelfs van de wapenen 
•der ongeloovigen kan bedie
nen, en desniettegenstaande 
vaart hij in hetzelfde werk 
uit tegen de verbind tenissen 
van ÈranJirijA met oncatho-: 
lij ke vorsten. CARTHAGENA 
heeft nog verscheidene an
dere werken nagelaten, zoo 
als; Homilie® Catïtölica de 

• Saoris arcdnis Bei pare& 
MAM JE et Jos&PllI, Keu
len, 1613 — 1618, 2 dl.» 
infol. Parijs, 1614—1615, 
4 dl.» in fol.; Homilie Ca-
tholica in nuiverste Chris* 
tian<z religionis arcaiia, 
Rome, 160?. — Parijs? 
1616, in fol. Deze beide 
werken, vooral het eerste 
zijn niet vrij van alle ver
wijt. Praxis orationis men,* 
lalit, Venetië en Keulen, 
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1618, in 12.™>, Pater CAB-
THAGENA overleed te Napels 
in 16ir. 

CARTJUER of QOAKTIKK .( J A -
COBUS) , van Saint - Malo, 
ontdekte in 1554 een groot 
gedeelte van Canada. Hij 
deed zijne reis onder de be
scherming van FRANCISCUS 
I . , die boertende zeide; 
» Hoe de koning van Spanje 
en die van Portugal, dee-
lejti de nieuwe wereld gerust 
onder p a n d e r , zonder er 
mij deel aan te geven! Ik 
wenschte het artikel uit het 
Testament van ADAM wel 
eens te zien, waardoor A-
merika aan hen gelegateerd 
wordt." De vrijheer van 
Èiévi had reeds in 1518 een 

f edeelte van Canada ont-
ekt. CARTIEB deed meer 

dan ontdekken; zorgvuldig 
bezocht hij het geheeleland, 
en vervaardigde eene uit
muntende en naauwkeurige 
Beschrijving der eilanden, 
kusten, havens, zee-engten, 
golven, rivieren, kapen, 
welke hij ontdekte, onder 
dezen titel in het licht ge
geven; Discours du voyage 
fait par Ie capitaine J. 
CAJITIMR, auie terres neu-
ves du Canada ou JYouvelle-
France t (Verslag van de 
reis door den kapitein J. 
CARTIEB , in de nieuwe lan
den van Canada of Niettw-
Frunkrijh gedaan), Roua-
nen, 1598, in 8.™ Onze 
zeelieden bedienen zich te
genwoordig nog van de mees

te, der namen welke hij aan 
die verschillende plaatsen 
gaf« 

CARTiER(DomGAM,), een 
Benediktijner der abdij van 
Ettenmimster, te Straat!' 
burg geboren, en den 17 
April 1777 overleden, is de 
schrijver van verschillende 
werken, onder welfremen 
onderscheidt zijne PMloso-
p/iia eclectica, Augsburg, 
1756.'— Zie BOÜGEANT. 

CARTISMANDA, koningin 
der Brigantijnen in 'Enge* 
land, onder de regering van 
CI.AUD.IUS , omhelsde met 
geestdrift, omtrent het jaar 
43 na J . C. deparöjd« 
Romeinen. Zij verliet VE-
NÜSIUS, hareö eersten eer
genoot, om met haren groo-
wapendrager in-d«J«{*2 
treSen. fiit huwelijk tag 
de verdeeldheid in het W 
ningriikf de eene waren voor . 
den verstooten echtgenoj' j 
en de andere voor -dej» ; 
ningin.VENüsros verzag ; 
de een talrijk logf» ™, 
dreef op zijne beurt de vors 
i n , eS zou h a a - , ^ : 
de ondersteuning der «om 
nen, gevangen hebben s rf 
men, die onder voorin h 
van haar te helpen, 
van hare staten s"^ 
maakten. 

CAMOvcm{ho»Wi*Vr 

MINICÜS) , een beruchtga»•• 
dief, en het hoofd ^ 
sekte onder de roovera,^ 

http://Ci.aud.ius
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taTar'ySi iri ï693 geboren. 
Zijn vader, die een kuiper 
Was, in hem een en bujten-
gewónen geest en leerzucht 
ontwarende, verzuimde, hoe
wel niet -zeer bemiddeld, 
niets voor' zijne opvoeding. 
Men plaatste hem op het 
collegie der Jesuiten, èn 
wijl hij daar uit geldgebrek y 
even als zijne medeleerlin
gen, die kinderen van goe
den huize waren, niet Kon 
Schitteren, zoo zqcht zijn 
vernuftige en stoute geest, 
door een slecht hart geleid, 
zich zulks door ontfutselin
gen te verschaffen. De win
kels en de fruitvrouwen, aan 
de deur. van het collegie van 
Clerttionti moesten zijne 
proefstukken ondervinden. 
Het welgelukken, waarmede 
zijne eerste pogingen ber 
kroond werden, prikkelde 
hem aan en maakte hem 
stoutmoediger. In den ou
derdom "van elf jaren met 
eenen jongen markgraaf in 
de vierde klasse zijnde, ge* 
lukte het hem ongemerkt 
in deszelfs kamer te slui
pen, met oogmerk om hem 
een geldkistje te ontstelen, 
en na gedurende twee dagen 
zonder eenig voedsel te nut
tigen, in eene gebogene 
houding in eenen hoek te 
hebben doórgebragt, gelukte 
het hem zich uit duizender
lei ongelegenheden te red-
oen» en honderd kroonen 
mede te nemen. Den vol
genden dag, vernomen heb* 
bende, dat zijne diefstal 

ontdekt* was, nam -hij dei 
vlugt. Des nachts geraakte 
hij onder eene bende gaauw-
dieven of landloopers, die 
zich vermaakten, en welke 
hij Ypor toovenaars aanzag» 
Hij werd wel onthaald, maar 
spoedig van zijnen kleinen 
schat ontlast. Tóen hij zulks 
ontwaarde, knorde en be? 
dreigde hij , maar de aan* 
voerster der bende, wist 
hem te bevredigen, en hem 
tot lid van het gezelschap 
aantenemen. In deze school, 
welke zeer naar zijnen smaak 
was, maakte hij bewonde
renswaardige vorderingen. 
Na verloop van drie jaren , 
was hij dé bekwaamste en 
onvers chrokkenste dei? ben
de , en hij zou tot een der 
hoofden ; zijn verkoren ge
worden, indien het parle
ment van Ronaneti dit jan-
hagelpak niet achtervolgd 
had. CARTOUCHE wilde aan 
boord van eert schip gaan, 
toen een zijner oomen hen» 
erkende, hem terughield* 
en trachtte hem met zijnen 
vader te verzoenen. In het 
vaderlijke huis teruggekeerd 
leidde hij in den beginne 
een geregeld leven. Maar 
de rampzalige eerzucht, om 
op het wereldtöoneel te ver
schijnen , en het verlangen 
om zich door eene linnen
naaister te doen beminnen, 
voor welke hij in eene he
vige drift ontstoken was, 
wikkelden hem weder in 
zijne eerste buitensporighe
den. Hij begon met het 
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koffer van zijnen vader, en 
speelde alom met het beste 
gevolg de rol van gaauwdief. 
f)e vader ontdekte de plaats 
alwaar de jonge dief zijn 
geroofde buit verborg, en 
stond verbaasd, er zoo ve
le voorwerpen van waarde 
in optemerken; hij wilde 
zijnen zoon dn St. Lazare 
tloën opsluiten, maar deze 
wist te ontsnappen, op den 
oogenblik waarop men dacht 
niets meer noodig te heb
ben, dan hem naar de voor 
hem bestemde gevangenis te 
voeren* Om''niet erkend te 
worden trachtte hij telkens 
van gedaante te verwisse
len , en wikkelde zich on
bepaald in de dieverijen. Hij 
verbond zich met eenen 
meester, die een beurzen-
snijder was, en huwde des* 
zelfs schoonzuster. Kort 
daarna werd zijn zwager naar 
de galeijen, en deszelft echt-
gerioote èh schoonzuster naar 
het algemeene gasthuis ge
zonden, om er boete te doen. 
CARTOUCHE bekommerde zich 
weinig om dit ongeval, hing 
oen grooten Heer nit, én 
werd een grof speler. Hij 
had twee huisknechten, een 
derzelve hem bestolen heb
bende, liet hij hem gevan
gen nemen. De knecht be
schuldigde hem op zjjne 
beurt, en hij werd gedaagd, 
om voor deft Heer ARGENSON 
te verschijnen. Hij vreesde 
zeer van over zijne dief
stallen ondervraagd te zul
len worden, doch vernam 

met vreugde, dat hét enkel 
om een tweegevecht te doen 
was, waarvan hij getuig? 
Was geweest. ^ Sedert de 
zaak van zijnen knecht al 
%ë zeer bekend geraakt, om 
in gezelschappen geduld te 
Worden, zag hij zich eerlang 
vërpligt, zaakverzor#er der 
officieren en onder-officieren 
te worden, die te JParps 
krijgsvolk aanwierven, Hij 
drong- zich zelfs in het huis 
van dèn Heer AKGENSON', 
hem te kennen gevende, 
dat hij zekere middelen had, 
om de dieven te ontdekken. 
De luitenant van policie 
schepte behagen in hem en ; 
beloofde hem eene kroon P« I 
dag. Eenen sergeant, w 
nog eenen man zocht» in 
eene werving geholpen hen-
bende', zag hij zich tegen 
wil en dank, g e n a a k 
om dienst te nemen, J*JJ 
het regiment gevoerd, aa* 
zich toenmaals in fff' ; 
reu bevond; onderscheidde . 

hij zich bij hetzelve |ed» 
rende den geheelenfVe f f' 
en zijne eerzucht vlexde * 
reeds met eenigen aajmw 
lijken post toen de vrede^ 
ne hoop deed verijdelen.^ 
kwam f van alles o * * * 
en zonder middelen v» , ; 
staan tePar^terug,«" j 
aldaaryerscheideneo»" ^s < 
en soldaten, die, «v ^ 
hij op de straat Jagen- .e, 
eenige hunner sloeg "il ^ 
rooversberoep voor ,» k de zich uit de ellende ter 
den. De eerste bijeen^ 



had op het Boulevart plaats, 
op een en nacht tusschen zon
dag en maandag, waarbij 
er omtrent twee honderd 
mannen tegenwoordig waren. 
Aan deze: bende van gaauw-
dieven, waaronder zonen 
van aanzienlijkefamiliè'n wa
ren , stelde hij voor, om een 
hoofd te kiezen en wetten 
te ontwerpen. Men' kan ; 
ligtelijk denken, dat CAR
TOUCHE tot hoofd en wet
gever verkozen werd. In 
eene tweede vergadering las 
hij de door hem ontworpene 
wetten voor, vorderde den 
eed van getrouwheid, en 
vraagde om de willekeurige 
magt, de schuldigen met 
den dood te kunnen straffen. 
Daarna legde hij op zijne 
heurt mede den eed af. 
Van dien óogenblik af ver
spreidde zich zijne bende 
door Parijs, en men hoor
de slechts over diefstal en 
moorden spreken. Zij had
den alom spionnen, zelfs 
onder de geregtsdienaars, 
die door hen bezoldigd wer
den. Zij hadden ook ver
trouwde handlangers, die 
zich met het verbergen hun
ner 'gestelene goederen be
zig hielden. ,- Met ontbrak 
hun . .ook niet aan helers, 
hij welke' sij eene schuil
plaats vonden, en waar zij 
hunnen Buit In veiligheid 
bragten. De handel in de 
straat (luinquempois bood 
hun de gelegenheid aan, 
g™»^» bnit. te maken, en 
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hrieventassen' vol wissel
brieven te stelen. Zij maak
ten de openbare wegen on
veilig, randden de rijtuigen 
aan, en zelfs op den 28A-
pril 1721, in de nabijheid 
van CMlons, den postwa
gen. Zoo vele ongeregeld
heden baarden bekommering. 
Men verdubbelde de wach
ten" in Parijs ; men verwij
derde de landloopers uit het
zelve , men verbood den 
zwaardvegers, om zonder 
toestemming van den han-
del-prefect, wapens te ver-
koopen , maar dit alles deed 
het kwaad niet ophouden. 
Verscheidene aanhangers van 
CARTOUCHE werden gevan
gen genomen, en ter dood 
gebragt, zonder dat de fol
teringen in staat waren, hun 
het geheim der bende te 
doen verraden; eindelijk ligt-
ten eenige minder sterken , 
den geheïmzinnigen slinjer 
op. Men stelde toen alle po
gingen in het werk, om zich 
van het hoofd dei* dieven 
meester te maken, en de 
Heer LB BLANC loofde twee
duizend livres uit aan den
genen , die hem gevangen 
zoude nemen. In een huis. 
belegerd, Waaruit hij zijn 
kruid en lood op de geregts
dienaars, daar hij" steeds 
drie koppels pistolen bij zich 
droeg, had verschoten, zag 
hij geen anderraiddel om zich 
uit het gevaar te redden, 
dan door den schoorsteen te 
klauteren. Met even ma 



338 C AR. 

veel moed als beleid ont
snapte hij nog bij verschillen
de andere gelegenheden. Zij
ne bende verzocht hem den 
storm te doen bedaren, door 
eenigen tijd te ontwijken. 
;Na officieren in zijne plaats 
gesteld te hebben, bewillig
de hij in hunne bede, en 
begaf zich. naar , Orléans. 
Men vernam zijne ontsnap
ping, engafaanallepolicie-
-beambtën, en gewestelijke 
bewindhebbers bevel, hem 
levend of dood gevangen te 
nemen. Ondanks deze voor
borg , begaf bij zich onder den 
naam van KAREI. BÓURGOTG-
NON", naar Bar*sur-Seine, 
alwaar hij eene weduwe be
droog , door zich voor haren 
zoon te doen doorgaan, wel
ken zij sedert verscheidene 
jaren niet gezien had. Dit 
eentoonige leven verveelde 
hem: na verloop'van zes 
waanden keerde hij naar Pa
rijs terug, alwaar zijne spits-
broeders hem weoW met 
vreugde zagen verschijnen. 
Hij onderzocht wat er gedu
rende zijne afwezigheid ver-
xigt was, strafte en beloon
de zoo als hij zulks van pas 
oordeelde. Om meester in 
verscheidene huizen te zijn, 

'bewoog hij een aantal zjfner 
medepligtigèn, om als Jjjf-
knechten of huisbedienden 
in dienst te gaan. Onder
scheidene meiden en kame-
nieren, behoorde mede tot 
«e bende. Er werden zoo 
volp misdaden bedreven > dat 
dezelve eenen algemeenen 

angst verwekten.* CARTOU
CHE zelf begon er voor ie 
verschrikken, èn de godde
lijke wraak scheen hem alom 
te verontrusten. In den nacht 
van den 11 op den 12 Oc-
tober 1721 liet hij eene bij
eenkomst houden, waarin 
bij eenen jongeling liet om
brengen, dien hij reriacht 
hield ," hém te willen verra
den. Du CHATELET, een 
zijner - aanhanger ,̂ gevan
gen genomen, en genood- j 
zaakt zijnde, zijne misda- i 
den te bekennen, bood ziek ; 
aan, om de plaats aan te 

-wijzen, waar CARTOUCHE zich 
ophield, en hem te doen ge
vangen nemen. Men maakte j 
zich werkelijk van hemmees; 

ter in een huis , waarm *!1. 
zich, naeeniggedru^;! hebben gehoord, onjfee; 
bed verborgen had. H.jvv 
geboeid en voor ien He s 

M BMNC gevoerd. » 
gevangenis Terge^K;, 
hem met verscheidene ig 
-medepligtigèn, 'maar s 
heide zfden, b e w e e g 

'elkander niet te f» ' 
Dikwerfgedroegh^J,,;, 
oneerbiedig omtrent tf» 
tehant-crimineel, en .gl 
zonder de minste aan* 
te zijn. Zijne ;blooya f | j 
ten legden de verk lap .L 
dat hif stellig &»£** 
MINICÜS CARTOUCHE fl. 
maar hij noemdedeze1.^'; 
gekochte bedriegers,"' j | * 
ongelukkig te m a * e " t V 
trachtte zich van h j . ^ ; 
te berooven, door ^ ; 
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hoofd met zijne kluisters te 
verbrijzelen, maar de ge-
regtsdienaars hielden hem 
tegen. Men verschafte hem 
vergif, doch zijne hoop om 
daaraan te sterven , verijdel
de evenzeer. Hoewel hij 
niets bekend had , veroor
deelde het parlement hem 
den 26 November 1721 > tér 
dood. Den volgenden dag 
werd hjj naar de geregts-
plaats gevoerd, om gerad
braakt te worden. Toen hij 
het schavot had beklommen, 
keek hij naar alle zijden 
rond , hopende, dat zijne 
bende hem zou komen ver
lossen. In zijne verwachting 
te leur gesteld, zeide hij 
tot zijnen biechtvader, dat 
hij gewigtige geheimen te 
veropenbareri had; waarop 
hij weder naar het stadhuis 
werd gevoerd, alwaar hij 
Zijne misdaden bekende en 
Verscheidene ophelderingen 
gaf. Hij werd Vervolgens 
levend geradbraakt; maar 
eenigea tijd daarna , op ver
zoek van zijnen biechtvader, 
door eenen geregts dienaar 
gewurgd. Zij n lijk werd aan 
den beulsknecht overgegeven 
om hetzelve oogenblikkelijk 
te begraven. Deze gehoor
zaamde nie t , maar behield 
hetzelve in zijn hu i s , alwaar 
een gröote toeloop kwam > 
welke aan dengenen j die 
deze treurige vertooning gaf, 
veel geld opbragt. Eindelijk 
verkocht de knecht het lijk, 
aan de heelmeesters vaniSif. 

W 

Cöme , die er mede partij 
van trokken, door hetzelve 
aan de nieuwsgierigen té 
doen z ien , en door aan on
derscheidene i schilders de 
vergunning te verkoopen van 
deszelfs portret aftemalen. 
De hartstogten en de hoe
danigheden, welke CARTOU
CHE onderscheidden, de eer
zucht, de zucht tot verma
ken , de schranderheid, de 
tegenwoordigheid van geest , 
en een e onwankelbare on
verschrokkenheid , zonder 
eenig gevoel van mensch-
lievendheid of godsdienst, 
kunnen op een groot tooneel, 
den overwinnaar vormen, e» 
hem ten troon geleiden, ter
wijl feij van eenen man uit de 
gemeene volksklasse slechts 
eenen struikroover, eenen 
moordenaar maken, die zijn 
leven op het rad eindigt. 

CARTUSIUS (LODEWIJIC) , een 
beroemde regtsgeleerde, die 
omtrent het jaar 1500 in 
Padua leefde. Hij was een 
zeer vrolijke man, hetwelk 
ook uit zijn testament blijkt, 
waarbij hij geheel zijn aan
zienlijk vermogen, aan den» 
genen maakte, die zich bij 
zijns Iïjkplegtigheid het lus-
tigste zoude toonen. 

CARTWIUGHT ( CHRISTOP-, 
PEL) een Anglikaansch pre
dikant in 1602 te York ge
boren, en in 1658 overle
den , Het werken na , welke 
door de kenners der He-. 
2 
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breeuwsche taal zeer op prijs 
worden gesteld De voor
naamste zijn: Electa tar-
pwmco-rabUnica in Gene' 
slum, Londen, 1648, in8,vo, 
en in Exodimx, 1653, in S.vo 

CARTWRIGHT (THOMAS), 
een Anglikaansch predikant 
"te, Antwerpen en te Mid
delburg, en vervolgens te 
Wdrwich, werd in 1535 ge
boren , en overleed in 1603, 
is de schrijver eener 1.° 
Evangelische Otiereenstem-
iming,in é.t0, 1630, Am
sterdam, bij LODEWJJK Er,-
ZEVIR, 1647, i n 4 . t o _ 2 - ° 
van een Commentarium op 
de Spreuken vanSALOMOX, 
Leiden, 1617, in 4 > , en 
op den Ecclesiasles, Lon
den, 1604, in 4. t0 ~ Hij, 
heeft eenige andere zeer ge
zochte werken geschreven. 
Alvorens predikant van War-
mc/i te zijn, was hij hoog
leeraar der godgeleerdheid 
te Cambridge geweest; maar 
zijn leerstoel werd hem ont
nomen , en hij, uit hoofde van 
zyne drift, 'en de muiterijen 
die hij ten gunste van 'het 
Presbyteranismus te weeg 
bragt, gevangen genomen. 
Bese straf maakte hem in 
het vervolg omzigtiger. 

• CARTWRIGHT £.WIM,UM), 
in 1611, te Nórthway, in 
(rlocestërsMregebov&n, on
derzanger der kerk van Sa-. 
lislury, maakte zich be
roemd door zijne kanselweï-
sprckendheid, die hij met 

zijnen smaak voor het tooneel 
wist te vereenigen, hetwelk 
bij de predikanten niet zeld
zaam is. Hij overleedin 1644. 
Behalve zijne .Leerreden, 
heeft hij Grieksche, Latijn-
sche, Engelsche gedichten in 
het licht gegeven, onder wel
ke-zich Blijspelen, Wijein-
dende treurspelen enz. oerin
den, Londen 165I,inS.v° 

CARTWRIGHT (EWWJHD) , in 
1743, in Nottinglamshire 
geboren (broeder van den 
majoor JOHN CARTWRIGHT, 
den bekenden redenaar voor 
de parlements reform), «ra
deerde te Oxford, .D«»B 
senior van, alle Engelsche 
dichters, sedert 1762 door 
zijne Gedichten gekend. 
overleed in 1824. D»*"*; 
te bijval vond zijn verhaal. 
•Aniim en Mvm^V^'& 
Hij waseendervoorna^te 
r e L t e u r s v a n h e t * « W 
review* Ook was "fl „ 
bekwame w e r k t u i g ^ ! . 
In 17S6, bragt hij.Jete« 
steweefwerktuigtotstanj. 
en verkreeg dikwerf; P»J 
^en voor zijne uitvind Jge" 
Sedert 3o'jaren h r e l j 
zich bezig met de beweg 
derwagens en schepen 
stoom; men zegt, o a t ' J ^ 
plan tot eene stooinb»0 ^ 
eenen Amerikaansclie» 
genieur zou hebben «eo o 
deeld, die zulks daarop 
hebben ten uitvoer geW ö 

C A R Ü S ( M A K C U S A t I B ^ ' 

te Narbonne m «8t •» 
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230 uit „eene oorspronkelijk 
Komeinsehe familie geboren, 
verhief zich door zijne ver
diensten tot de eerste mili
taire waardigheden, en werd 
hij den dood van JPROBUS , 
in 282 tot keizer verkozen. 
Hij versloeg de Sarmaten 
en Perzers én benoemde zij
ne beide zonen CARINUS en 
NUMERUNUS tot Ctesars. 
Door den bliksem getroffen» 
overleed hij te Ctésiphonte, 
in 283, na 16 maanden ge
regeerd te hebben. Degroo-
te hoedanigheden, welke hij 
aan den dag leg4e, toen hij 
nog slechts een bijzonder 
persoon was, en de schoone 
daden, welke,hij als keizer 
verrigtte, hebben heni in de 
geschiedenis eenen eervol-
len naam verworven. Hij 
had de schoone letteren en 
de staatkunde beoefend. Zij
ne eerste zorg hij het be
klimmen van den troon, was 
den dood van zijnen Voor
ganger te wreken; hij liet 
zijn moordenaars straffen, 
en waakte voor de openbare 
veiligheid. Zijne overwin
ningen in Perzië, verwier* 
ven hem den bijnaam van 
den Perzer. Na zijnen dood 
plaatsten hem de Romeinen 
in den rang hunner goden. 

CARÜSIUS , of CARUSO (JÖ-
AKNES BAPTISTA), een ge-
geleerde Geschiedschrijver 
van Palermo, den 27 De
cember 1673 te Polizzi ge-
horen , wijdde zijn geheele I 

leven toe , aan de nasporing 
der geschiedkundige gedenk
stukken van Sicilië, en ver
wierf aanspraak op< de er
kentenis zijner medeburgers. 
Hij gaf eerst in het licht: 
Historice Saraceno - Sicules 
varia monumenta, die in 
de Verzameling van MURA-
TORI plaats vonden; hij gaf 
vervolgens meer uitgebreid
heid aan deze proeve, ent 
gaf in het licht: Bibliotheca 
historica Sicilts , Palermo , 
1720 —1723, 3 dl.ninfol. 
dit werk was begonnen ge
weest door ANTONIÜS AMICI 
eirMiCHAè'ii DE GIUDICI. Hij 
gaf vervolgens dit zelfde 
werk, veranderd en ver-r 
mcerderd in het licht, on
der den titel van Memorie 
istoriche di Sicilia, Paler
mo, 1745, 3 dl ,n in fol. 
Deze werkzame schrijver, 
overleed in 1724. 

CARVAJAI, (JOANNES D E ) , 
Bisschop van Placentia, uit 
eene beroemde Spaansche 
familie gesproten, verwierf 
eenen grooten roem door zij
ne bekwaamheid , en door 
den goeden uitslag, waar
mede twee en twintig door 
hem volbragte gezantschap
pen bekroond werden. Hij 
werd met den kardinaals
hoed vereerd, en overleed 
te Rome, in 14G0, in den 
ouderdom van 70 jaren. 

CARVAJAI. (BERNARDINUS^ 
DE), was achtereenvolgend' 
3 : 
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Bisschop van Astorga, Ba-
dajoz, Carthagena, Sigu-
enza en Placentia. AiiEX« 
ANDER "VI. benoemde hem in 
1493 tot kardinaal. Hij werd 
naar Spanje en Duitschland 
gezonden, en overleed als 
bisschop van Ostia, en de
ken van het heilige Collegie, 
in 1522, in den ouderdom 
van 67" jaren. 

•, CABVAJAJC , (LAUHENTIUS-
GAMNDEZ DE), raadsheer des 
Iconings FEKBISAKD en der 
koningin ÏSABEU,A, werd te 
Placentia in 1472 geboren, 
en overleed te Burgos, den 
27 November ï527, heeft de 
volgende werken nagelaten: 
Bijzonderheden uit liet le
ven van FEBDIHAXD en IsA' 
&ELLA, in het Spaansch; 
Hoewel dezelve niet altijd 
naauwkeurig zijn, "zijn zij 
echter wat de'waarheid der 
daadzaken én * de wijsheid 
der overwegingen betreft, 
verre te -.verkiezen, boven 
het leven van FEROTNAND , 
<loor den abt MÏGNOT gele
verd, 

CARVAIHO D*ACOSTA ••(ANH 
TONIÜS) , werd te Lissabon, 
in 1650, met den gelukkig-
sten aanleg geboren. Zich 
aan de beoefening der wis-
en sterrekmade en aan de 
waterbeschïijving toegewijd 
hebbende, 'ondernam hij 'de 
Plaaisbescïtrij'oing van zjjn 
vaderland. Hij bezocht ge
heel Portugal zeer zorgvul
dig, den loop dor rivieren 

volgende, de bergen over* 
trekkende, en alles met zijr 
ne eigene obgen beschou
wende. Dit werk, het bes-
t e , dat men over dit onder
werp heeft, bestaat uit 3 
dl0n in foL die van 1706 tot 
in 1712 in het licht versche
nen. Men vindt in hetzelve 
de Geschiedenis der voor- ' 
naamste plaatsen, cfe be
roemde mannen, die er gc-
boren zijn , de geslachtl|s-
ten der voornaamste familie"» 
de natuurlijke zeldzaamhe-
den. Nog heeft men van de
zen schrijver: M»°Pte 

Aardrijkskunde, en eene 
Handleiding voor de W«*. 
rekunde. Porttigah^}m, 
hem iii 1715. Hij overleed 
zoo arm, dat men verpligt 
was, zijne begrafeniskosten 

te betalen. 

; CARVALHO.-ZieP0MBAi' 

. CAEVÉE (JbNATHi^• «g 
Engeïsch reiziger, ^ 
1732 te AMioater ^0Ï2 
H i j w a s i n d e n b e g j ^ ^ deJ geneeskunde > S p 
maar zijn levendige ë 
trok hem weldra y f« 
bezigheid af, en l"J 8 
als vaandrig ondel g j ^ 
giment voetvolk» vaI1 

geraakte tot den «Jj^e 
kapitein, én onderc 56 
zich in den oorlog^,.[&i 
tot 1763. Bij h ^ e h i j 
van den vrede, voffl»^ & 
het stoute ontwerp, .^ 
binnenlanden van ** (öt 
te gaan ontdekken, 
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den grooten Oceaan tè gera-
leen , ten einde niéuwe we-
gen voor den handel te ope
nen. Hij vertrok in de maande 
Junij 1766 uit 'Boston, en 
kwam in de maand October 
1768 eerst in die .stad te-, 
rug. Na meer dan twéé 
duizend mijlen te hebben 
afgelegd, was hij met bijna 
ai de rivieren bekend, die 
deze onaftneetbare onbewoon
de . gewesten besproeijem 
Hij stak alstoen naar En
geland over, alwaar hij zich 
bezig hield met het in ord« 
brengen van zijn reisver
haal. Zijne ontdekkingen in 
de binnenlanden van J&mé-
rika werden als zeer nuttig 
voor den.handel beschouwd, 
en desniettegenstaande werd 
hij door zijn bestuur verla
ten , * en verkreeg, slechts 
eenë zeer geringe som, tot 
schadeloosstelling van het-
gene hij op zijne reizen ver
teerd had, en hij zag zich 
verpligt om , tot onderhoud 
van zijn gezin, de gerin
ge bediening van schrijver 

. op een loterij-bureau aan te • 
nemen. Deze kommervolle 
omstandigheden ondermijn
den zijne gezondheid, en 
hij overleed den 31 Janua
ri) 1780. Zijn beklagens
waardig uiteinde verwekte 
het medelijdenden gaf aan
leiding tot 3e oprigting van 
een genootschap tot onder
steuning van ongelukkige 
geletterden. Men heeft van 
CAKVER: I.O Verhandeling 

w 

over de .amkweeking van, 
den, tabak, Londen , 1779, 
in 8,vó, mét twee platen. 
*— 2'° Zijne Beisver halen; 

'aan dezelve Viel .een aan-
zienlijk debiet Je beurt, 
Londen, . 1775, 1778 en 
1-780; zij werden in Met-
zelfde jaar in het Hoog-; 
duitsch en later in het 
Fransch vertaald. CARVER^ 
deelt in dit werk belang
rijke bijzonderheden omtrent 
de wilden mede, die hij 
gunstiger beoordeelt dan de 
Franschen. Met grootspraak 
handelt hij over hetgene, 
wat hij gezien heeft, hoe
wel hij niet verder is door
gedrongen dan Pater HBN-
WEQUIN' en HONTAN, maar 
hij was een Emgelschinan, 
en bij gevolg viel het Hem 
moeijelijk den» ontdekkingen 
der Franschen regt te doett 
wedervaren. 

CAUVIMÜS MAXIMUS (SPU-
RIUS) , een Eomeinsch hoofd
man , door zijne deugden en 
dapperheid beroemd, was in 
het jaar 293 voor J. C. con
sul met PAPIRIUS CURSOR. 
Hij nam Amiierno in , dood
de 2,800 man, maakte 4,000 
krijgsgevangenen, en vero
verde Cominmm, PalumU¥ 
Herculanum en andere plaat
sen. In home teruggekeerd 
viel hem de eer van den 
zegetogt te beurt. 

CARVIJCWS , zoon van den 
voorgaande, mede een con-
4 . 
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sul, wordt voor den eersten 
Eomein gehouden, die in 
het jaar 231 vóör J. C. van 
zijne vrouw scheidde. An
deren schrijven zulks aan 
CARviitus EUGA toe. 

CARY(FEMX), den 24De
cember 1699 ,i te Marsèille 
geboren. Zoodra hij zijne stu«; 
dien volbragt bad, wijdde hij 
zich aan de penningkuhde 
töe, en bragt eene schoone 
verzameling van oude ge
denkpenningen bijeen: de 
handel, welke zijne geboorte
stad mét de gtapelstedén van 
den den Levant dreef, stel
de hem in staat, om zich 
zeer zeldzame te verschaf
fen. De Abt BARTH&LEMY, 
zwaait zijn kabinet van ge
denkpenningen en zijner Bi
bliotheek grooten/lof toe. 
CARY was lid der Akademie 
van S/Iarseïlle, en corres
ponderend Jid van die der 
opschriften en schoone let
teren. Hij overleed den 15 
December 1754; en heeft 
nagelaten: 1.° BissertaUon 
sur la fondaïion de Mar-
Mille,-sur. Vhistoire dn 
hosphore Cimmérien, et sur 
LESBOSAX , philosopïie dé 
MytiUne (Verhandeling o-
vèr de stichting van Mar
sèille, over den Cimmer-
sekm Mosphorus en over 
IIESMOSAX , een' • tbmseer 
'™nMgHkne),J>ta$8i 1744 ,< 
MI 12.mo5 mn &m Abt Bo-
.THÈMER' opgedragen. — 2-° 
Mtstoire des RoisdeThra-
ce et de cem du Mospliore^ 

Cimmérien, éclaircie pat 
les médailles (Geschiedenis 
der Koningen van Thracië, 
en van die van den Cim* 
merschen Bospkorus^ door 
de gedenkpenningen opge-
helderd), Parijs, 1/52, in 
4.^°, niet platen. Dit is onder 
al zijne werken het belang
rijkste; hij onderscheidt in 
hetzelve met schranderheid, 
de koningen van Ihracil 
met die van den Bospho* 
rus, die men tot dus verre 
met elkander verward had. 
FRÖHLICH gaf in hetzelfde 
jaar - Z|jn Regum wterv» 
minïismaia anecdota in het 
licht, en het is opmerkelijk, 
dat deze beide penningkun-
digen, zonder van elkander 
iets te weten, elk van zij
nen kant, erkenden, m 
het MITHRÏDATBS de WW» 
was, die toen hij den W' 

'•• pliorns met zijne A z l f s c f 
staten vereenigde, w " 
rijkdetijdrekemngvang; 
tus invoerde. W ' .ï 
nog verscheidene handscn11 
ten nagelaten. De Wrl 
THéwsMT kocht zijne ge***, 
penningen aan , om de 

; te vereenigen-, met » 
binet van oude « 
ningen fdt-de B i j l i g 
déS

bkonings van Jfo***' 
behoorende. 

CARY. - Zie F ^ ^ ' 

' CASA ( f o ^ m ^ 
Aartsbisschop van &»* 
^ , in 1503 m t e n « 
Jftpffello., indenFlorei j 
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schen staat; oorspronkelijke 
familie geboren, overleed tei 
Rome,in 1556, 'terwijl PAU-
iiis VI. voor hem het JR.o-
ihëinsche purper bestemde: 
hij was secretaris van dien 
Opperpriester, en Nuntius 
van PATJLUS "• IIT. te Ve
netië geweest. Hij werd 
door de geleerden,, wier 
vriend en - beschermer hij 
was, betreurd, en liet ver
scheidene ltaliaansche wer
ken in onrjjm en dichtmaat 
na, die niet even zoo veel 
bevalligheid als kieschheid 
geschreven zijn. Zijne (34-, 
ZATHEA, of wijze , om in 
de wereld te leven, in het 
Fransch vertaald, 1680, ver
dient dien lof boven mate. 
CASA had in zijne jeugd, en 
lang vóór den geestelijken 
staat omhelsd te hebben, 
eenige al te vrije gedichten 
Vervaardigd, in het Itali-
aansch Cdpitoli genaamd. 
Drie dezer Capitoli (del 
forno, degli Bacci, e so-
pra il nome di Qiovani) 
waren zoo schandelijk, dat 
men dezelve, uit de uitga
ven der werken van CASA , 
sedert 1700 in het licht ge
geven , heeft weggelaten; 
maar men vindt dezelve 
met eeflige andere derge
lijke stukken van BERNI, 
MVÜEO en anderen, in eene 
"Verzameling , te Venetië in 
1538, in g.vo gedrukt. Het 
wpitolo del forno i s , zon-
dei' tegenspraak, hetonbeta-

• lelijkste werk van CASA. 

W 

Ook schreef' VËRGERIO te
gen hem een zeer bijtend 
hekeldicht. Hij beantwoord
de hetzelve in Latijnsche 
verzen, waarin hij zich zoo 
wel mogelijk, vooral als men 
met wezenlijke gebreken, 
al diegerie niet meent te be
zitten , welke men ons te 
last legt, regtvaardigde. On
danks „deze verdediging, 
namen verscheidene Protes-
tantsche schrijvers, de las
teringen van VËRGERIO aatt. 
Zij herschiepen zelfs het 
Capitolo del forno in een 
Latijnsch werk: De laudi-
bus Sodomice genoemd, dat 
nooit anders dan in hunne 
verbeelding - heeft bestaan. 
De zeden van CASA verdien
den die beleediging niet, 
hoewel zijne vrijheid in het 
schrijven niet kan geregt-
vaardigd worden. Hij had 
er daarenboven een misbruik 
van gemaakt, in een en ou
derdom, waarin men niet al
tijd den prijs der deugd kent. 
Het gedrag, later door hem 
gehouden en de onberispe
lijkheid zijner zeden, be
hoorden deze jeugdige uit
spattingen te doen vergeten. 
Al de werken van dezen 
schrijver zijn gezamenlijk 
uitgegeven te Florence, 
.1707, 3 dl.n in 4 .» ; te Ve-
neliè':ï7SL8 — 1729, 5 dl.» 
in 4«K> j. en te Napels, 1703 , 
6 dl." in 4-tö Deze laatste 
uitgave is fraai. Onder de 
'schrijvers, die CASA geregfc-
vaardigd hebben, raadplege 
5 
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men de Geschied- en letter-, 
kundige Fragmenten, 's Gra-
vcnhage, 1706, bladz, 116 
en volg. 

CASAIANZIO (JOZEF DE), 
stichterder Christelijke scho
len, in 1556, te Peralta, 
in Aragongeboren, omhels
de den geestelijken staat 
eerst zeer laat; hij deed 
eene reis naar Rome, en 
rigtte eene soort van gesticht 

. op, om kinderen in de gods-
dienstpligten te onderwijzen. 
PAÜIÜS ,V>. verhief hetzelve 
in 1617 tpt een genootschap 
aan hetwelke hij den naam 
van PauHjnscJie congregatie 
gaf. In 1621 gaf GREGOMUS 
XV. aan hetzelve den naam 
van Geordende Geestelijken 
der Christelijke scholen. 
Dezelve hadden wéldra een 
groot aantal Collegiè'n in 
Spanje, Italië, Duitsch-
fand, Bongarpè' en Polen. 
De godvruchtige stichter o-
verleed te Rome, in 1648, 
en werd door CLEMENS XIII . , 
in 1757 heilig verklaard. 

GASAH of CASAMUS (JO-
ANKES BAPTISTA)* een be
roemde Romein sche oudheid
kundige der 17.e eeuw, gaf 
verscheidene verhandelingen 
in het licht, de eene al ge
leerder dan de andere: 1.° 
De ritibus veterum JEgyp-
tiorum, Rome, 1644, in 
i.™; Frankfort, 1681; dit 
werk, hoewel niet zeer uit
gebreid, bevat belangrijke 
onderwerpen. — 2.9 De 'ri-

/ tu nuptiarum veterum. ~< 
3.° De tragqsdia et coma
dia. — 4.° De tricliniis, 
convivüs et tesseris vete-
mm. —• 5.° De themis et 
balneis veterum. — 6." De 
insignibus, enz., in de Oud
heden van GRONOVIÜS voor* 
komende. Maar het werk, 
dat vooral zijnen mm be
vestigd heeft, voert ten ti
tel : De vrhis et Rommi 
olim imperii sjplenilore, ïvo-
me, 1650, in fol. 

CASANATE (HIEROOTMUS), 
te Napels, in 1620 geboren 
en den 3 Maart 1700 over
leden, werd in 1673, Joor 
Paus CLEMENSX., tot kar-
dinaal verheven. lNN°f " 
mirs X I I . , die met zijne 
kunde en zijne zucht voor 
de letteren bekend «'as' 
benoemde hém totl>iWl°£ 
caris van het Vatikaam•"« 
abt ZACCAGNI gaf o»J« J ? 
opziet eene verzameling wi 
werlten^itoudehands^t , 
ten ontleend, in het iicnï» 
Rome, 1698. Cm^T 
bij zijnen uitersten «Ui j« 
r>e bibliotheek na, »» . 
MiNEftVA-kJoostèr ^W* 
nikanen te Motiie, °P ö„r 
waarde, •&*.-**«»* ,; 
iedereen zoude «F**0Q 
met een inkomen ^ to t 
Romeinsche kroone» t ^ 
onderhoud derzelve' .^ 
ziet er zijn standbee* 
marmer» 

CASANATE (M**fi£ 
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meliet uit Aragon, m 165$ v 

overleden, is de schrijver 
van onderscheidene werken; 
het voornaamste is : het Pa? 
radijs van heerlijkheid van 
den berg I{armel, Lyon, 
1639, in fol. Dit is eene 
bibliotheek der schrijvers 
onder de Karmelieten. Men 
verwijt hem, dat hij om 
zijn werk met èen groqter 
aantal beroemde mannen aan-
tevullen, er eenige zijner 
orde vreemde schrijvers in 
opgenomen heeft. 

CASANOVA. (MARCUS ANTO-
NIUS) , een Latijnsch dich
ter van Rome, in 1527over
leden , heeft zich in de 
puntdichten onderscheiden » 
waartoe zijn hekelzuchtig , 
ea luimig karakter hem me-
desleepte. Hij vormde zich 
volgens MARTIAMS, en nam 
deszelfs scherpen en bijten-
den stijl aan. CATUIMIS was 
zijn voorbeeld in de verzen, 
welke hij voor de beroemde 
mannen van het oude Rome 
vervaardigde. Zijne lofdich
ten strekten zijnen geest e-
venzeer tot eer als zijn ka
rakter. Men vindt zijne 
gedichten in de "Delicloe 
poetarum italorum. 

CASANOVA ( FRANCISCUS ) , 
werd te Londen in 1730, 
uit eene Italiaansche fami
lie geboren. Naar Venetië 
terjJggekeerd, deden zijne 
ouders hem de oude en nieu-
W e £ ta.!en beoefenen, in 
welke hij verbazende vorde

ringen maakte, hoewel hij 
zich toen reeds tot de be
oefening der schilderkunde 
bestemde. CASANOVA te JPÖ> 
rijs gekomen zijnde, werd 
door vrienden aan KAREI 
PARROCEI,, eenén beroemden 
teekenmeester, voorgesteld. 
Deze- kunstenaar was niet 
geheel tevreden, met de be
gaafdheid van den jongen 
Italiaan; hij raadde hem ech
ter aan, zijne neiging te 
volgen. CASANOVA zocht zich 
te bekwamen, door volgens 
VAN DER MEÜLEN en PARRO
CEI. zelven te schilderen, 
en legde zich voornamelijk 
op het koloriet en de uit
werkselen van het licht toe. 
Hij ging vervolgens bij Drc-
TRICI , een bekwaam schil
der te Bresden, en in de 
Hollandsche school, de mid
delen zoeken, om te verlei
den en te behagen. Door 
dezen vbjtigen arbeid, stel
de CASANOVA zich in staat, 
om zich bij de koninklijke 
akademie van schilderkunde 
aantedienen; hij werd bij 
dezelve, als schilder van 
veldslagen aangenomen. Zij
ne schilderijen waren vooral 
belangrijk, door derzelver 
levendige en stoute uïtvoe-
r ing , en door de uitwerkse
len van het l icht, dat alom 
op eene bekwame wijze 
was aangebragt. Het schil
derstuk, bij gelegenheid var» 
zijne aanneming vervaardigd, 
en in de kunstzaal van Pa
rijs ten toon gesteld, ver
wierf hein de algemeene toe-
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juiching, en van alle kanten j 
werden hem schilderstukken i 
besteld, veldslagen voorstel
lende. De laatste, welke | 
hij in Frankrijk vervaardigd J 
heeft, zyn die, welke hem 
door den prins van CONDÉ voor 
deszelfs nieuw paleis besteld 
werden, en die de zegepra
len voorstelden, door dé 
helden, uit dat doorluchtig 
huis behaald. Hoewel CA
SANOVA zijne schilderyen zeer 
duur verkocht, was hij ech
ter altijd vol schulden,' ook 
nam hij met vreugde de uit-
noodiging aan, hem door de 
keizerin van Rusland, CA-
THARINAII. gedaan, om voor 
haar paleis hare veroverin
gen op de Turken te schil
deren \ hij begaf zich naat 
Weenen, om aldaar té" wer
ken, en ontving een gunstig 
onthaal van wége den kei-* 
zer. Hij hield zich besten
dig niet zijne' kunst bezig 
tot aan zijnen dood, die in 
Maart 1805 te BrüAl, bij 
Weenen, op een tijdstip 
plaatshad, waarop hij bijna 
een schilderstuk voltooïdhad, 
de inwijding van het gesticht 
der Invaliden doorliODEWiïK 
XIV. voorstellende. CASA
NOVA bezat een groot denk
beeld, van zijne kunst, en 
zocht den omgang van per
sonen van eenen hoogen rang. 
Kij was eens aan tafel bij 
den prins van KAUNITZ, al
waar men over de groote 
talenten van RUBENS sprak, 
en als schilder, en als di
plomaat. Waarop een der 

gasten zeide:» RUBENS was 
dus een afgezant, die tot 
'uitspanning schilderde." — 
» Uwe Excellentie bedriegt 
zich, hernam CANOVA, RU
BENS was een schilder, die 
tot uitspanning den afgezant 
speelde." 

CASAS (BARwroiöMEtrs DE 
LAS), te Sevilla, in UU 
geboren, volgde reeds m 
den ouderdom van 19 jaren, 
ANTOMUS DE IAS,CASAS, 
zijnen vader, die zich m 
1493 met CfflUsTopnofs 
COLUMBUS naar A»enfa be
gaf. In Spanje teruggekeera, 
lerd. hij geestelijk en pas-
toor. Hij verlig zijne pas
torij en zijn vaderland, om 
aan het heil 'der Indian en 
Tgaan arbeiden. E j g J 
tijd daarna kwam ha J» 
Europa terug, « " " ^ „ T 
ten'der Indianen tegen J 
Spanjaarden aan de * £ 
van KAREI. V. t e « d 
De zaak vu*'***% 
overwogen, en W* 
seheidene .den I n ^ ^ g . 
stige verordeningen g « n 
Daar doctor S ^ £ » 
Spanjaarden had traoW^ 
regtvaardigen, zoo 'S-,^ 
G m s , bisschop van WJ^ 
geworden, tegen m> un 

licht: De ™™°i$ele*> Mdiè\ vol hwni^fc 
die de menschheidfl" av 
deren, doch waa»^"' eeSt 
om den overdreve[\et, 
aantreft; ook..«J*J* # . 
zelve zijn ^fh%on^s 

PULVÊDA niet. 
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SOTO, biechtvader des kei
zers , werd benoemd, om 
die zaak te onderzoeken. 
LAS GASAS ontwikkelde 
schriftelijk al zijne redenen, 
ten einde dezelve aan^Ki-
REL V. zouden kunnen ge
zonden worden, maar nadat 
die vorst de verschillende 
berigten tegen elkander o-
verwogen had , besliste hij 
niets.= De bisschop van Chi-
apa, kwam in ] 551, na 
zich gedurende vijftig jaren 
ia. Amerika door zijnenijver 
en bisschoppelijke deugden 
onderscheiden te hebben , in 
Spanje terug". In zijne ge
schiedenis van Amerika, 
stelt ROBERTSON hem als een 
onrustig en ontevreden Kian 
voor. Pater ; CHMILEVOIX,. 
die in de geschiedenis van 
Bint«Domingo hemden groot-
sten lof tpezwaait, merkt, 
op, dat zijne verbeeldings
kracht , al te levendig was, 
en hij zich door dezelve al 
te zeer liet "beheer schen. 
( L . 5 , ann. 1515). Men 
moet bekennen, zegt hij ver
der, dat er in zijn werk 
eene soort van drift en o-
verdre venheid heersch t, die 
tegen hem inneemt. Mij 
heeft de waarheid niet we
ten te ontdoen van de hlevr 
fen, welke de vooringeno
menheid, de haat, de be-
tot'gzttcht, de vriendschap, 
de verUndtenis, een al te 
Uitere of al ie vurige ij-
v?r> aan dezelve kunnen 
geven. (£,. 6 . a a n . 1 5 4 r ) . 

MAMtoOTjo. van hem den 

h e l d ' van zijn gedicht Les 
Incas willende maken, 
maakt van hém een belag-, 
chelijk ijdele, eehonnoozele 
man, maar deze onhandig
heid strekt enkel den ro
manschrijver tot schande.; 
Oordeelkundiger schrijvers 
hebben opgemerkt, dat hij 
zich in zijne liefdadigheid 
niet altijd gelijk bleet, en 
dat, terwijl hij met eenen 
ijver, die naar geestdrift 
geleek, aan de vrijheid der 
Indianen werkte , hij al zij
nen invloed gebruikte, om 
de Negers tot slaven te ma
ken. Hij overleed te Ma
drid, in 1566; kort te vo
ren had: hij in handen van 
<len Paus afstand gedaan van 
zijn bisdom» De : orde van 

. den- H . . DOÏVHNJCÜS , die hij' 
in 1522 omhelsd had, heeft 
hem in Peru verscheidene 
gestichten te tïanken. Be
halve zijne Verhandeling 
over de verwoesting van 
tndië, heeft men er nog 
verscheidene anderen tegen 

' &3PULVÊSDA. Be Spaansche 
; uitgave van Bevilla , 1551 , 
5 afdeelingen in één deel 
in 4 . t 0 , niet Gothische let
t e r , wordt meer gezocht 
dan de volgende uitgaven 
met gewone letter. Zie hier 
het oordeel, hetwelk de 

', schrijvers fax Encyclopédie, 
'die men wel kan aanhalen, 
wanneer zij ten gunste der 
Spanjaarden spreken, oven 
dit werk vellen: » Men zou 
bijna bekoord worden, om 
te gelooven, dat de schrij-
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ver de misdaden zijner land-
genooten heeft willen bewim
pelen, door dezelve volko
men ongeloof baar te ma
ken. . . . . . Het is eene 
verregaande overdrevenheid, 
en zie hier de reden <, waar
om LAS-CASAS zoo overdre
ven is geweest: hij wilde 
in Amëriku, eene half mili
taire i half - kerkelijke orde 
tot stand, brengen; daarna 
wilde hij groot-meester dier 
orde zijn, en den Amerika
nen eene buitengemeen groo-
te schatting in goud en zil
ver doen betalen: om het 
hof van het nut Van dit ont
werp te overtuigen, dat en
kel aan hem alleen nuttig 
zoude zijn geweest, maakte 

" hij het getal der vermoorde 
Indianen zoo verbazend 
groot." Men moet een even 
zoo belangrijk als zeldzaam 
Latijnseh werk óver dit 
vraagstuk niet vergoten: 
» Of koningen en vorsten, 
krachtens eenig regl; of ee-
nigcn titel, in geweten hun
ne burgers en onderdanen 
van de kroon vervreemden, 
en dezehc aan het gebied 
van eenen Lijzonderen Heer 
onderwerpen kunnen?" fn-
bingen, 1625, in 4.to j ) e 
schrijver ontwikkelt in dit 
stuk verscheidene zeer tee-
dere en belangrijke punten, 
ten opzigte der regten van 
vorsten en volken. Hij on
derzoekt of de koningen ge
westen en steden kunnen 
vervreemden, afstanden, 
ruilingen enz. kunnen doen, 

en houdt het tegendeel staan
de. Maar behalve dat het 
algemeene lot der volken, 
tegen dit gevoelen is opge
staan , zoo draagt het tegen
deel, al mogt hetzelve ook 
vajgch zijn, bij, om het 
eeuwige plan der opeenvol
gende omwentelingen te ver
vullen , die alle rijken der 
wereld moeten beroeren, 
veranderen en hervormen, 
er het onderwerp èeneï on
standvastigheid eii wissel
valligheid van maken, die 
wer waardig is de aandacht 
en diepzinnige overwegin
gen eener Christelijke wijs
begeerte te boeijen. » Wej-
infer u, zeide de beroem 
BossuÉT tot zijnen doorlu 
tigenkweeke!ing,Jat * 
lalgdurigeaaneenschakehg 
van bijzondere oorzaken-
die de rijken opttgten en 

bevelenöder Goddelijke^ 
zienigheid afhangt; b°'e 

in de Hemelen hondt G 
de teugels aller h a r f j 

WeêL'ho«dt 

zjjne h a n d ; n«_ "janviert 

len t 
ên*daardoor beweegt) 

ïiijdehartstogten. Hijdehartstogteu. «••• , 
Hij aan dezelve den « j ; t 

en daardoor beweegt «D 
geheele ™™cb%K &, 
s lacht . . « • « " ' L dei-
d ie de » i tvve ;k s f ^ k e n 
mees t verwijderde jne t 

voorbereidt, eri w . a t ( 

die groote tf-g* ,** 
waarvan de ge»w> ^ran-zoo ver uitstrekten. 
neer Hij met A g • ^ 
WU treffen, * % > 
omverwerpen, aa« 
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zwak en onregelmatig in de 
raadsvergaderingen. Het eer
tijds zoo wijze; Egypte, 
wandelt als dronken, onbe^ 
suisd en waggelend; omdat 
de Heer, den Geest van dui
zeling in zijne raadsverga
deringen heeft verspreid; 
het weet niet meer, wat het 
floet, het is verloren; . . . 
Daardoor wordt bewaarheid 
hetgene, wat de Apostel 
zegt, dat God gelukkig en 
de eenige vermogende ho
ning der koningen, Meer 
der Meeren is, gelukkig, 
wiens rust ongestoord is , 
die alles ziet veranderen, 
zonder zelf te veranderen , 
en die door eenen onveran-
derlijken raad, alle veran
deringen daarstelt; die de 
imagt geeft en ontneemt; 
die dezelve van den eenen 
mensch tobden anderen van 
het eenè volk tot het ande
re overbrengt, om aantetoo-
nen , dat zij dezelve enkel 
hij leening bezitten , en dat 
Hij de eenige i s , waarin 
zij haar natuurlijk verblijf 
houdt." 

* CASAS (CHRISTOPHORUS D É 
I A S ) , een Spanjaard, in 
1 576 overleden , is de schrij
ver van een Italiaansch-
Spaansch woordenboek, ten 
titel voerende: Vocabularïo 
de las das linguas toscana 
ïï castellana, Sevilla 1583> 
in 4.to J Ü U U S CAMitiiüs, 
een Italiaan, heeft van het
zelve eene vermeerderde uit
gave geleverd. ; , 

CASATI (PAULTJS), in 1617, 
te Piacenza geboren, , ging 
nog zeer jong zijnde, onder 
de Jesuiten. Na te Rome 
de wiskunde en godgeleerd
heid onderwezen te hebben, 
werd hij naar Zweden tot 
de koningin CHRISTINA ge
zonden, die hij volkomen 
bewoog , om den Catholijken 
godsdienst te omhelzen; Hij 
overleed te Par ma in 1707, 
verscheidene Latijnsche en 
Italiaansche werken nalaten
de. De voornaamste zijn: 
1.° Vacuüm proseriptum, 
Genua, 1649. — 2.° Terra 
macJtinis motu, Romel66S, 
j n 4.to —- 3.° Mechanica* 
rum Hbri octo, Lyonlö84, 
i n 4,to __ 4.° De igne dis-
sertaUones, 1686 en 1695, 
2 dl.rf in4 . t 0 ; het eerste te 
Venetië', en het tweede <e 
Parma, zeer geacht. — 5. 
De angelis dispulatio theo» 
logica, Piacenza, 1703. — 
6.° Hydrostuticee disserta~ 
tiones, Parma 1695. —_7.° 
Optica disputationes, Par
ma, 1705. Het zonderlingst 
hiervan i s , dat hij deze ge-
zigtkundige verhandeling m 
den ouderdom van 88 jaren, 
toen hij reeds blind was, 
vervaardigde. Zijn verlies 
Werd door dé geleerden en 

weidenkenden betreurd. Men 
vindt in zijne natuurkundige 
werken vele nasponiigen en 
proefnemingen^ en verschei
dene goede inzigten. 

CASAOBON (IZAAK) , te Ge-
neve in 1559 geboren, ïvas 
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dezaon van een Protestantsch 
predikant, onderwees eerst 
in zijne vaderstad, de schoo-
ne letteren, èn vervolgens 
de Grieksche, taal te Party's. 
HENDRIK ÏV. vertrouwde hem 
in 1603 het opzigt over zij
ne Bibliotheek toe. Naden 
dood van dien, Vorst werd 
hij door JACOBÜS I. koning 
van Engelandj naar dat rijk 
beroepen , en aldaar met OQT 
derscheiding ontvangen. Hij 
overleed in .1014, en werd 
in de abdij van West-Mun
ster begraven. Hij scheen 
altijd eenen geest-van vrede 
in de Gódsdienstgeschillen 
aan den dag te leggen , maar 
door aan de Catholijken en 
de Hugenooten te v/illen be
hagen s was hij noch aan de 
eene noch aart, de andere 
aangenaam. > Men moet het 
niet ontveinzen,, schreef hij 
aan UITENBQSA>UÏD>. het groo» 
,te verschil,, 4&t i k tusschen 
ons geloof, en -dat der oude 
kerk vind,:- baart iriij; vele 
onrust; want, om niet over 
andere geschilpunten te spre-
ïsen ,̂ liUTHER heeft zich ten 
opzigfe der Sacramenten van 
de ouden afgescheiden; SWÏN-
GHUG heeft zich van LUTIIER 
verwijderd; CAIVINUS heeft 
beide verlaten,* en da.n-2ne , 
die sedert dien tijd hebben 
geschreven, hebben C.VT,VI-
KUS verlaten. In<uea wij 
voortn-aan, dienselfden weg 
te volgen, wat aal dan het 
einjJe van dit aiies aijn ? . . " 
Een zijner zonen een Kapu
cijner geworden zijnde, ging, 

om hem zijnen zegen te vra
gen : Volgaarne geef ik « 
denzelven > zeide hem zijn 
vader. %k veroordeel u niet 
veroordeel mij qohniet: wij 
zullen, beide voor deregt-
ban/i.van JESVS Cmims 
verschijnen. Deze rede had 
geenen grond, de Catholij-
ken verootdeelen niemand; 
maar zij•: gelooven aan het 
Evangelie, dat slechts een 
Geloof, en ééne Kerk «n. 
Toen 'hij de Sorbome gmg 
bezoeken, zeide men hein: 
•Zie Mer eêne zaa ,mam 
sedert, vier honderdjaren • 
getwist wordt.-M*£ 
men beslist? vraagdetyflo 
genblikkelijk. MeMie « 
teae antwoorden,datUsw 

W N veeleer t o t d e ^ r g _ 
Hgheid omtrent alle, taw 
dfensten dan^ t het C ^ 

s c h i l l i g h e i d . d t e b t ^ , 
lijlce uitwerksel «f• „ , 
vtriatea vanden waren joa 
dienst, ifi ^ e A e & -
zond: verstand f ^ . m ^ 

deren. Men heeft *J» « ^ 
1.° Commenlurw'i ov 
schillende schijters» ^ 
PHRASTUS,ATlI^J;Ü : ' i e n Z . 
BO,POÏ.YBOS,PWJJ- i t . 
ivïen bespeurt m a u e i f , u , 
,^hrridelc(i3i-k«^e;scjieide-
nekwa lOkbegr fy f e e C -

efesiasiica hher * V 0 
1607, ia ^ J i i h U * * 
Bedrukt, Whe tgJ 8 ^ 
Venetië; vereffenü *j 
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zoo liet'HENDRiK TV., den 
druk van hetzelve staken. 
Dit fragment vyordt bij zijne 
grieven, Rotterdam, 1709, 
in fpl. gevonden. — ,3.° Oe-
Jeningen over de Jaarboeken, 
van , BABOKIVS , -Londen, 
Ï614, in fol. die zeer slecht 
zijn. - Eli) strekt zijn onder-, 
zoek niet verder uit, dan tot; 
de vier en dertig eerste ja-, 
ïen:, en jme'n heeft, met, régt 
gezegd, MatMj het geboiiw 
des Kardinaals, enkel bij 
de. mndwtj'zers had aange
tast. Lp CLERC laakt hem, 
onderwerpen te hebben ge
schreven,, die hij niet ge
noeg verstond . e n dat het 
geen, tijd meer was, om in 
zijne.,oude dagen te stude
ren.— 4.° Reeds aangevoer
de Brieven, Dezelye zij ri door, 
vele. bijzonderheden belang
rijk en vooral door de zedig
heid en optegtheid, die er 
in heerschen: deze beide 
deugden vormden het karak
ter des schrijvers; men ziet, 
op meer dan eene plaats, 
dat hij in de gesteldheid van 
zijn hart niet van den gods
dienst zijner vaderen verwij
derd was. -— 5.° Casaulonia, 
Hamburg,,1710, in 4."> 

" CASAUBON (MERICUS) , zoon 
van den voorgaande, te (ie-
neve, den 14 Augustus 1599 
geboren, te Oxfor<ï opge-, 
"voed, en vervolgens kanonik' 
van Kantelberg, weigerde 
^ n e jaarwedde, hem door 

ïi?EIL ^ROMWEI. aangebó- « 
VI, DEEI,. X 

den, om de Geschiedenis van 
zijnen tijd te schrijven, tiij 
overleed in ,1671 , na ver
scheidene werken in het licht 
te hebben gegeven , die even
zeer om dé gejeerde aanmer
kingen gezocht worden, als 
dezeka, om, de hardheid des 
stijls walging . vervyekk<% 

] De. voornaamste zijn: 1.° 
Comnïentarïën op ÓPTATÜS, 

;; I)lOGÈNES. JLiAè'RTEUS , ' : H ï E - • 
BOCLES , 'EpiCTETDS, C K Z . — 
2.° Zijne Brieven, met die, 
van zijnen Vader gedrukt.—-
3.° Verhandeling Over de 
Geloovig-en ongeloovigheid, 
1670, in 8.vo. — 4.° J)e 
eerste oorzaak van het goe
de en- liet kwade , vjelhe, in 
deze wereld overkomen, 1645 

: in 4.W. -r- 5;° Verhandeling 
• over de,.. geestverrukkipg 
{Enthousiasme)' 1655, in,4." 
enz. Getrouw aan da STIT-
ARTS ,. had MERICUS onder 
CROMWEX. al zijne lands-in
komsten verloren, welke hem 
onder KAREI. II. terug wer? 
den gegeven. 

CASAVX (KAREL DE) J Con
sul van JÈarseille ,• ten tij
de dat HENDRIK TV» tot" den 
troon van Frankrijk kwam, 
wilde liever met den ko
ning van Spanje, dan met 
zijnen vorst! onderhandelen., 
Hij had zijne vertrouwelin-, 
gen reeds haar Madrid ge
zonden , en zou wel tode 
stad aan den vijand hebben 
overgeleverd, toen een bur
ger SIBERTAT genaamd, een 



354: C A S . 

oorspronkelijke Corsikaan, 
den Hertog van G?«'«?, door 
eénëheni toe vertrouwdepoort 
binnen 'liet', en CASAUX in 
1596, eigenhandig van het 
leven beroofde. 

GASCELWÜS J een kundig 
régtsgeleerde, voornamelijk 
in het stuk van erfenissen 
of vaste goederen-, waarvan 
CICERO en PLINIUS eene eer
volle melding maken. De
ze laatste berigt ons,' dat 
ClïCELLIÜS Vo^CATIUS ipt 
meester had gehad. Hij \yas, 
een tijdgenoot van OFFIMUS; 
dezen zoowel als TRÉBATIUS, 
in de règtsgeleerdheïd even
arende , overtrof hij beide in 
de -welsprekendheid. Hij 
leefde tot op den tijd van 
AUGUSTUS.'' QuiOTiiiAïrasbe-

\ wondert in zijne schriften 
de beoefening der oudheid. 
In de eemv van POMPONIÜS' 
bestonden er enkel nog van 
hem, zijne sóMofiè spreu-
lïen. Dit waren de antwoor
den, welke zijn levendige 
en vlugge geest Jiem voor, de 
vuist deden geven , aan de
gene, die hein ondervraag
den. Ondanks het belang, 
dat nien in de werken van 
dien 'r^tsgelee^dé, in de 
eemy-, waarin hij leefde > en 
in dien regtsgeleéjde zélven 

- stelde, ziet men niet, dat 
hij tot' eemge'; waardigheid , 
boven hét schatmeesterschap 
is verheven geworden. 's' 

. CASEAMUS (JOANNES) , een 
HoUandsche kruidkundige» 

én omtrent het einde der ze
ventiende eeuw, zendeling 
naar Cochin, had deel aan 
het prachtige werk, fat 
ÊHÉEDË VAN 'DRAKENSÏEW 
onder den titel Van Bortus 
Malaiaricus, in 13 dl.», in 
fol. met platen in het licht 
gaf. Hij is het, die het plan 
van dat werk ontworpen, de 
planten beschreven, en den 
tekst der beide eerste dee-
len zamengesteH heeft. 

CASELIUS (JOANNÉS CAS-
SE£S, -nieer bekend onder 
den naam van) te É f ^ ^ » 
in i 1533 uit eerie oorspron
kelijk Geldersch geslacht, 
geboren, onderwees;de.m* 
begeerte eri ae^ejsprekend-
h e f d V t e i ï o ^ e n ^ ^ 

lang m de wieicscne * 
vaders, en overW'n de 

laatstgenoemde stad, inw ' 
Men heeft van hem versop 
dene werken, en eene ^ 

.zartieling van LfJ™ 

CÜS), K a r a i W a l e n B ^ J 
v a n P a m d , werd «J 
October 1740, te ^ , 
dria in Pi^-^iet 
Hij ging onder *! « J ^ - . 
Serviter^monmken, « de r. 
algemeen-zaakverzorg a n d e 
zelve, ^Consim^ 
Congregatie derfe.c!.° e ee-
ken.' In verscheidene b 
wigtige onderan &fc 
gebruikt, was W Cm 
onderteekenaars van w 
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cordaat van 1801. Deii 4 
April 1S02 benoemde Pius 
VII. hem tot Bisschop in 
partibus van Sida. Deze 
Opperpriester had hem in de 
bevordering der Kardinalen 
van den 23 Februarij 1801, 
in petto gehouden , en be
noemde hem den 9 Augus
tus 1802. De nieuwe Kar
dinaal verkreeg den Priester
lijken titel van den H. MAR
CELLUS, en werd den 28 
Mei 1804 tot Bisschop van 
Parma gepreconiseerd. Hij 
heeft op het einde van dat 
jaar Pius VII. op zijnereis 
naar Parijs vergezeld, en 
keerde met hem naar Italië 
terug. Nadat dè staat van 
Parma, met het Fransche 
keizerrijk vereenigd was, 
zoo bevond zich de Kardi
naal CASELLI, nog meer dan 
de overige onder ,den last 
van het despotismus van 
BONAPARTE. Men noodzaak
te hem in. 1809 in Frank
rijk te komen, en hij was 
ïn 1810 bij het huwelijk te
genwoordig van NAPOLEON 
met de Aartshertogin MARIA 
LOUISA. In het volgende 
jaar tverd hij tot lid der 
tweede Commissie benoemd, 
welke voor de kerkelijke za
ken was daargesteld, en nam 
zitting in het Concilie, waar
in hij lid der Commissie van 
het adres was. De gebeur
tenissen van 1814 gaven hem 
zijne vrijheid weder; hij 
keerde naar zijn Bisdom te
rug j eh werd een onderdaan 

X 

I der Aartshertogin MARIA 
LOUISA , die hem tot Geheim-
raad, en lid der orde van 
St. George benoemde. In 
1823 begaf hij zich naar 
Rome ter bijwoning van het 
Conclave , Waarin hij den 18 
September, weinige dagen 
voor de verkiezing kwam. 
Hij is den 19 April 1828 te 
JParma overleden, tot op het 
einde van zijn leven al zijne 
geestvermogens en eene voor 
zijnen ouderdom verbazende 
gezondheid behouden heb
bende. Zijne diocesanen ver
loren in hem eenen herder, 
die hun eene vaderlijke toe
genegenheid toedroeg, en al 
hunne belangen ter harte 
nam. 

CASENEUVE (PETRUS DE), 
té Toulotise dén 31 October 
1591 geboren, provenier der 
kerk van den heiligen STE-
PHANÜS, in 1652 overleden, 
is de schrijver van Origines 
ou Etymologies frangaises 
{Fransche afleidingen of 
woordgrondingen); later als 
een vervolg bij het Etymo
logisch Woordenboek van 
MÉNAGE gevoegd. Nog heeft 
men van hem: 1° Oorsprong 
der FLOBA-spelen te Tou* 
louse, -waarin men belang
rijke nasporingen aantreft, 
foulouse, 1659, in 4.»* 
met het Leven des Schrij
vers, door BBBKABDOS MB-
DON. •<— 2.° Fransen Cata-
lonië, TÓtilouse, 1644, in 
4^0 In dit stuk handelt hij 
2 
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over de regten, Welke de 
koning van Frankrijk op de 
Graafschappen van Barcelo-
na, Roussillon enz. bezit. 
,__ 3.0 Leven van den hei
ligenEDMOXD, in 8-° CA-
SENEUVE was een deugdzaam 
en zedig man. Hij wilde 
nooit den opvolger noemen 
welken hij wenschte, dat 
men hem in zijn beneficie 
ïnogt geven, en weigerde 
zijn afbeeldsel te laten ver
vaardigen^ Hij was in het 
algemeene regt zeer ervaren. 

CASES. — Zie CAZES. 

CASMIR X., koning van 
Polen, bijgenaamd de vreed
zame , zoon van MIËCISIAW 
I I . , was nog een kind, toen 
hij zijn vader in 1034 ver
loor. Zijne moeder RICHSA , 
tot voogdes en regentes des 
rijks benoemd, bragt de 
Polen, door haar slecht be
stuur in opstand, en zag 
zich in 1036 verpligt, om 
"niet haren zoon, de vlugt 
naar Saksen te nemen, dien 
zij kort daarna, onbekend, 
onder den naam van KAREL 
naar Frankrijk zond; de 
jeugdige prins ging aldaar 
jn de, orde van Cluny, en 
werd zelfs tot het Diako-
naat gewijd. De Polen, 
sedert zijn vertrek aan in
wendige verdeeldheden ter 
prooij e , verkregen in 1041 
*an BENÈDICTUS ÏX.,', dat 
h«n koning den troon wedes 
heklimmen en in den echt 
treden kon, In Polen te

ruggekeerd , huwde , CASI-
Min met eene dochter des 
Hertogs van Rusland, bij 
welke hij verscheidene kin
deren verwekte. Hij be
schaafde de Polen, deed den 
handel, den overvloed, de 
zucht tot het algemeene wel
zijn, het gezag der wetten 
herleven. Het inwendige 
regelde hij volmaakt vrd, 
en verzuimde daarom het 
uitwendige piet. Hij. ver*, 
sloeg MASLAW, Groot Her
tog van Moslomh ontnam 
SMezië aan de Bohemers, 
stichtte eenen bisschoppelij-
ken stoel'teBmfo«eno. 
verleed in 1059, na eene 
18 jarige regering. 

P ^ , b i jgenaamd*^ 
vaardige, vnfde zoon v 

in l l i r geboren, * J 
1177, toen M*»n** ^ 
zijn broeder, f »£% . 
was opgevolgd, « aan 
slecht gedrag de g * -
het muiten deed siaa"H,. 

den troon ..g«*jjrfanei 
werd door^neonde r

 icIl 
hemind, ouderschap ^ 
door zijne dapperg1

]ot. 
zegepralen, en o v | r e p s . 

selijk in 1194. - W j w t 
vrucht ging g.e?fv0(,r d<* 
eene onmatige «rzI,,

gommige 
vermaken, en . weerd, 
schrijvers h e b b e n » t t 

dat hij door ^ / j L e ge-
vergeven zijn, ^ z - i v a B . 
durige aanzoeken ww 
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CASIMIR I I I . Koning van 
Polen, bijgenaamd de Groo-
te, in 1309 geboren, en in 
1333 op den troon verheven, 
ontnam verscheidene steden 
aan JOANNES , koning van 
Bohème, en veroverde Rus
land. Met de krijgstalen^ 
ten, vereenigde hij die van , 
eenen grooten koning, hand
haafde den vrede, stichtte 
en begiftigde kerken en 
gasthuizen, en rigtte een 
aantal sterkten op. Men 
verwijt hem eenen ongere-
gelden hartstogt voor de 
vrouwen. Nadat de Bis
schop van Krakait hem on
derscheidene malen vruchte
loos over zijne ongeregeld
heden had onderhouden, 
deed hij hem in den kerke-
lijken ban; de Vorst liet den 
Priester , die hem de ex
communicatie bekend maak
t e , in de rivier werpen. 
Hij herstelde echter zijne 
misslagen, door eene op-
regte boetvaardigheid,, en 
overleed, na een zeven en 
dertig jarig bestuur, aan 
eenen val van het paard. 
Met hem eindigde de stam 
der P U S T E N , welke 528 ja
ren den troon bekleed had
den. Na derzelver ontsten
tenis kozen de Polen vreem
de koningen, hetwelk de 
eerste aanleiding tot de on-
eenigheden en onlusten gaf 
die dat land schokten. 

_ CASIMIR IV. koning van . 
Palen zoon van W I A D I S -

LAW VI . j ' was Groot Her-" 
tog van Lilt hanen, toen 
hij in 1447- tot den troon 
van Polen werd beroepen.' 
Hij vernederde de. ridders 
der Teütonische orde j on-' 
derwierp WalacMj'è\ doch1 

offerde bijna altijd de be
langen der Polen, aan die 
der Litthauërs op , die steeds 
liet voorvverp zijner toege
negenheid waren, en zijne 
regering was zeer onrustig. 
Deze vorst bezat geeneder 
hoedanigheden, die eenen 
waren koning uitmaken: 
trotsch zonder eerzucht, vol 
ijdelheid, zeer ongevoelig 
voor de ee r , werd hij noch 
door de Litthauërs noch door 
de Polen betreurd. Toen 
hij in 1492, in den ouder
dom van 64 jaren overleed, 
liet hij na , uit zijn huwelijk 
met ELIZABETH, eene doch
ter van keizer AMBERTUS I I . , 
WLADISI-AW , koning van. 
Hongarije en Bohème, JO
ANNES AIJSERTUS , die hem 
opvolgde, CASIMIR, verko
ren koning van Hongarije, 
bijl n e t leven van MATTHIAS 
(Zie CASIMIR - heilige - ) , 
ALEXANDER SIGISMUNDUS , die 
ook koning van Polen was 
en FREDERIK, Aartsbisschop 
van Qnesne, en kardinaal. 

CASIMIR V- (JOANNES), 
zoon van SIGIMUNDÜS I I I . , 
koning van Polen, eerst 
Jesuit en Kardinaal dong 
naar den troon, na den dood 
van WI.ADISI'AW V IL , jzijv 
3 
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nen broeder. Op dënzel-
ven verheven zijnde, 'zond 
hij zijnen hoed terug, en 
zette zich de kroon op. De 
Pauk verleende hem dispen
satie , om met MARIA LOUI-
ZA VAN GoNziGA in den echt 
te treden, Hij werd in den 
beginne door KAREI. Gus-
TAAF Koning van Zweden 
verslagen, maar hij had het 
geluk hem later terug te 
drijven, en met zijnen op
volger in 1660 een vredes
verdrag te sluiten. In het 
volgende jaar behaalde zijn 
leger eene overwinning op 
de Muskoviten, ia IAttJiatir 
è'n, Eene muiterij, die te
gen hem ontstaan was, en 
welke hij tot bedaren bragt, 
boezemde hem eenen afkeer 
tegen het bestuur in. Hij 
verliet den troon, en begaf 
zich naar Pan;,?, in de abdij 
vanSwyt-Germain-eleS'Prés 
welke LomwuK XIV. hém. 
gaf, met eene, aan eenen 
vorst van zijnen rang beta-
mende jaarwedde. De ver
maken van den gezelligen 
omgang, en de bekoorlijk
heden der scboone letteren, 
deden hem de schitterende 
onrust der koninklijke waar
digheid weldra vergeten. 
Nooit wilde hij , dat men 
hem te Parijs den titel van 
Majesteit zoude geven, daar 
dit woord hem: aan zijne 
heerlijkheid en aan^ aijne 
kluisters herinnerde' Kort 
voor zijnen afstand van den 
*roon van Polen, in 1668, 
*pe» onderdanen aanraden

de, om, gedurende zijn'le
ven , eenen koning te ver
kiezen , sprak hij hen in 
eene redevoering op deze 
belangrijke wijze aan:»Ga
ve God, dat ik een valsch 
profeet mogt zijn! maar ze
ker is het, dat, zonder, de
ze verheffing de republiek 
een roofnest en de prooi der 
naburige volken worden za/. 
De Moskoviër on Rusvzul-, 
len beweren regt te hebben, 
op de gewesten, üe hunne 
taal spreken, en rieh WB 
het Groot-Hertogdom M-
titanen meester maken, j» 
grenzen van Groot •Ww 
lullen voor Branëém 
openstaan, en dezemagtzal 

met Zweden over w * 
« t ó ^ - P w ^ handelen. 
of er het tooneel des oorlog 
van maken, öm er hunn« 
aanspraak in te beshs 
Hoe zuiver ook de bedoel» 
gen van het huis van «W 
tenrijk wezen mogen> z/tt 
het echter niet ten.•«*«£. 
blijven, om in deze r g ^ 
tij tedeelen, e n f l « r 
ne belangen denke»*.00 

zich van Crahavf*^ 
maken; want xederee" 
liever een gedeelte.*£» 
len, door het regt van^. 
sterkste en als een>* .^ 
ring bezitten, dan oj ,at 

geheelerijk te reg^B; ten, 
door zijne oude voofKner 
tegen de overmagt n . ^ 
Vorsten vewekerd »j ^o 
ze wijze van .wen , tf 
nog verwijderde » uff 
is f na verloop eenet 
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niet dan; al te ongelukkig? 
lijk 'bewaarheid geworden. 
Koning STANISLAÜS , Hertog 
van,; Lotharingen ën Bar} 
voorzag voor eene halve eeuw , 
4ezelfde gebeurtenissen (̂ ie~ 
zijn artikel). Hij overleed 
te Nevers, den 16 Decem
ber 1673, in den ojaderdom 
'van. 63 Jaren. Zijn lijk werd 
naar Crakm vervoerd, èn 
zim. hart, in de abdij van 
Saint* Germain - des -Prés , 
ikParps bijgezet. 

CASIMIR (Heilige), zoon 
Van CASIMIR IV. , koning 
van Polen en Groot-Hertog 
Van Liitliauen, overleed den 
4 Maart:,!483 in den ouder
dom van 24 jaren, om zij r j 
ne deugden j en ide onschuld ', 
zijner zèdeh V algemeen ge-
aèht en bemind. -Men weet 
met welke standvastigheid, 
die Vorst; de* dringende uit-
noodigingen van- de hand 
wees, hem door de Hongaren 
gedaan, om de kroon van 
hun land aantenemen, en 
zulks ondanks de herhaalde 
aanzoeken zijns vaders. » Het 
verlangen alleen, zegt "een 
Geschiedschrijver, om het 
rijk: Gods in zijne ziel te 
vestigen, boezemde hem den 
moed in, om de koningrij
ken der wereld te verach
ten , én geleidde hem tot die 
volmaakte . losrukking van 
alle schepselen, zonder wel-
k e bij nimmer tot eene zoo 
verhevene heiligheid zou ge
komen zijn." Men zegt, dat " 

hij den dood had: verkozen 
boven eene j zonde tegen de 
kuischheid, welkémen hem, 
als een middel, om zijn le
ven te redden, had aange
raden. Zulks kan waar zijn; 
maar de deugdzame Vorst, 
het gewaande middel Van de 
hand wijzende , kon het?elve 
met regt als; eene kwakzal
verij beschouwen, of ten 
minste als eene in hare uit
werkselen zeer onzekere ber 
rekening. Niets ^aarenbor 
ven belette hem, een wettig 
huwelijk aantegaan, en in
dien zulks een onfeilbaar 
middel ware geweest, om 
zijn leven te behouden, zqu 
hij dan niet verpligt zijn ge
weest, hetzelve aantewen- \ 
den ? J> Pi* z°° dikwerf her- ; 
haalde, én pp zoo vele Vor
sten toegepaste Sprookje, 
zegt VOLTAXRE, wordt door 
de geneeskunde en de rede 
gelogenstraft." Eene aan
merking , dié niet de valsch-
heid dier geschiedenissen, 
maar enkel de wijsheid der
genen bewijst, die meer aan 
de deugd, dan aan de Art-
«en., hebben geloofd. Zijne 
Levensbeschrijving is in het 
Latijn in het'licht gegeven, 
mka, 1604, in 4 . " 

GASTOIIR SARBIEVWS. — 
Zie SARBJEWSKI. 

CASINI D'AREZZO (FBAN-
CISCÜS MARIA), te Arezzo 
in Toshanen geboren , ging 
-in de orde der Capticijnen, 
4 .' . • < i • ; ' . • - " . . • • / : 
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en verkreeg na de verschil* j! 
lende rangen zijner orde te 
asijn doorgeloopèn, öaderhet 

f",usschap van INNOCENTIUS 
I I , , den post van Aposto-

lischen prediker, en onder 
dat vaii CÏEMENS XI. den 
kardinaalshoed. Behalve ee-
ne vertaling uit het Fransch 

•in het Italiaansch, vart de 
Raadgevingen der wijsïïeid, 
heeft hij geschreven: 1.° 
-Panegyrici de tliversissanc-
•tisyMassa, 1677, in 12.w> 
tenetië, 1579;— 2." JEtas 
Mminis, 'Florence ,.r 1682, 

>jn .; g.vo -~ -3,° Conciones 
lialitm in palatio aposióli' 
co, enz. Rome, 3 dl.n in 
fol. — Hij overleed in 1719. 

CASÏKI (MiciuëL••), éen 
beroemde kenner der Oos-

\ tersche talen, en een Syro-
anaronitisch religieus, werd 
in.1710; teSripoUia Syrië 
geboren.', Hij', kwam zijne 
stadiën te 'Home volbrengen, 
alwaar hif den 29 Septem
ber 173$, de heilige t i j 
ding ontving. Ih het vol-
pende jaar begaf hij zich, 
in het gevolg van JOZEF 
ASSEMANI (zie"dat artikel), 
dien Paus CLEMENS XXL; 

xnaar de kerkvergadering der 
Maronif en zond, naar Syrië; 
dit is de eenige reis, Wel
ke hij naar het Oosten heeft 
gedaan. Bij zijne terug
komst deed hij aan de pro
paganda een ücer haauwkeu-
rifi verslag van de gods
dienstige gevoelens der Ma- i 
«•oniten, en hield zich bezig J 

met aan zijne religieuzen, 
de Arabische, Syrische en 
Ghaldeeuwschetaal, de god
geleerdheid én dè wijsbe
geerte te onderwijzen. In 
1748 lokte FRANCISCUS BA-
VAGO , biechtvader van FERDI-
NAND VI . , hem naar Spanje, 
alwaar hij aan de koninklij
ke Bibliotheek van Madrid 
Werd verbonden. Hij ver
taalde er alstoen een Ara
bisch werk, ten titel voê  
rende : Zon dér- ioijsheid} 
maar het oorspronkelijke en 
de overzetting zijn verloren 
geraakt., In 1749 tot lid 
der koninklijke geschiedkun
dige Akademie van Madrid 
benoemd , werkte hij om do 
bouwstoffen te verzamelen» 
welke hem-ter zamenstel-
l i n g v a n d e M ^ e c ^ 
Uco-hispanit, gediend W' 
ben. Door den komng 
tolk voor de Oostersch^a 
•len benoemd/droeg hn«e,J 
daarenboven,••,W <*en Tl 
van LEOPOLB *<%?'.£ post van eersten B.bli*e-

caris van het-Eskfff.[t' met al de aan die bediemng 

verbondene voordeden. _ 
SIBi liet alstoen u i t ^ m 
eenen in de Oostersoh^ 
len zeer ervaren JVlar<>« 
komen, P A ü i . t r s H o ^ 
naamd, en gebruikf 
zelvon, 'om ^uxttreks'r?aar, 
de handschriften te T • } 
digen, die zijne Z J ^ d e 
moesten- uitmaken; ^ yel. 
beide geleerden worden ^ 
dra oneens, en ™VhlJ

c.Bmi 
; D A n verliet Spanje. ^ 
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ondernam, om de» Arabische 
verzameling der Canons van 
.de Kerk van Span) e t waar
van het handschrift in het 
Eskuriaal bestaat, in het 
Latijn te vertalen, maar hij 
heeft zich'bedrogen in den 
oorsprong, dien hij aan het
zelve toekent, en hetzelve 
is"veeLmiridèr oud, dan hij 
zulks beweerd heeft. Hij 
was ook niet gelukkig in 
de verklaringen , welke hij 
gaf, van verscheidene Arar 
bische opschriften, welke 
men in het Alompsa van 
Grenada en op andere oude 
gedenkstukken leest; de 
Akademie vond dezelve niet 
waardig, oin in het licht te 
worden gegeven: maar hét
gene, wat aan CASIEI te al
len tijde , eenen aanzienlij
ken rang onder de geleer
den zal verzekeren, is zijne 
J&ibliotheca arabico-hispana 
Escurialensis, enz. Ma* 
drid, 1760 — 1770, 2 dl." 
in fol. In 1S51 artikels 
geeft dezelve al de Arabi
sche handschriften op, wel
ke de Bibliotheek * van het 
Eskuriaal bevat. Het eer
ste deel bevat de taalkundi
gen, dichters, letterkundi
gen , woordenboekschrijvers, 
wijsgeeren , zede - , staat -
en geneeskundigen, wis> 
kunstenaars en sterrekun-
üigen. Het tweede is aan 
de aardrijks- en geschied
kundigen' toegewijd. Dit 
werk is onmisbaar, voor 
«egene, die de Oostersche 

X 

letterkunde óp eene grondla
ge wijze willen beoefenen, 
en de talrijke uittreksels 
van Arabische schrijvers, 
welke hetzelve aanbiedt, 
kunnen dienen ter ophelde
ring der Geschiedenis van 
Spanje onder de Arabieren. 
Men verwijt echter aan CA
SIEI eenige misslagen tegen 
de oordeelkunde^ én soms 
een gebrek van goed ver
stand van den tekst- CASIRI 
deelde steeds in de gunst 
van KAREI. VI. en Hoogst-
d es zelfs opvolger, en over
leed te Madrid den 12 Maart 
1791. Eenige jaren vóór zij
nen dood had hij het geheu- , 
gen verloren, en was hij 
stom geworden-

CASLON (WDOLIAM), een 
Engelschman, in 1692 te 
Hales-Owen geboren, oefen
de met eene bewonderens
waardige bekwaamheid de 
kunst der lettergieterij uit. 
Zijne Arabische letters voor-* 
al zijn buitengemeen fraai, 
en hebben den naam van 
Engelscïie Arabische aange
nomen » H i j verwierf eene 
groote fortuin, en leefde af
gezonderd op het einde zij
ner dagen- Hij overleed den 
23 January 1766. 

CASSAGNES of CASSAIGNG 
(JACOBUS), opzigter van de 
Bibliotheek des konings van 
Frankrijk, Kd der Fran-
sche Akademie en van die 
der Opschriften, werd te 

5 ' ; • . '• • 
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,Msmes in 1636 geboren, 
en aldaar in den schoot ee-
jier welvarende familie op
gevoed. Hij kwant, reeds 
vroegtijdig tè Parijs, on 
maakte er zich door zeer 
verschillende, werken be-
Jiend, door Leerreden en 
Gedichten namelijk. Beide 
waren, den tijd in aanmer
king genomen, vrij wel. 
Hij stond op het punt, om 

, qan het hof te prediken , toen 
DESPRÉAUX hem in zijne 
Hekeldichten op eene wijze 
aanrandde, die. zijnen ge-
Jieelen i'oem bezwalkte» De 
al te gevoelige Abt CASSAG-
NES dacht zich weder in de 
achting des publieks te drin
gen , door werk op werk in 
het licht te geven. De in
spanning en de zwaarmoe-

y digheid bragten hem wel
dra het hoofd op hol. Men 
plaatste hem in Saint-La-
zate., alwaar hij in 1679 
overleed. Kan men na dit 
alles nog staande houden, 
dat Hekeldichten, zoo als 
die van BOILEAU , met den 
geest des Evangelies en der 
Christelijke liefdadigheid of 
seïfs met de regten der men-
schelijke maatschappij , be
staanbaar zijn? De Abt DE 
BRÏENNE, tot dezelfde afzon-

: dering als CASSAGNES ver
oordeeld , verzekert, dat hij 
in het bezit van al zijne 
geestvermogens Christelijk 
afstierf. Bé••'< Voorrede der 
werken van BAIIEAC * door 
CASSAGNES,geschreven, zijne 
Vertaling (in het Fransch) 

van SALUSTIUS* Parijs, 
1675, in 12.mo, en ëenige 
•zijner Gedichten, bewijzen, 
dat er Van dezen schrijver, 
zonder jdjne verstandsver
bijstering iets groots zou 
hebben kunnen geworden. 

CASSANs.keisJér der Mo-
gollen in Verzie, nwoev hét 
Christendom af,pm in 1294 
den troon te kunnen bekhnt-
men. Hij onderwierp. W 
rib', overwon den sultan van 
Egypte,, en overleed in 
1304, na tot zijnen eersten 
Godsdienst te zijn terugge
keerd. 

CASSANDER, :^n i nS v f 
Macedonië, pa ^ . E X f " f 
den Groote, verpligtta^de 
Atheners, om zich op me"* 
onder zijne bescherming 
stellenden vertromvde^ 
bestuur der Bep"biekpa« 
den redenaar 0E» I E j£ 
PHALEKIÜS toe. Pi Ata 
„er* .geweigerd h ƒ - t ' 
hem in de stad or» 
m e n , v i e l h i j o P i / ^ n X 
maakte zich meester y 3 " ^ 
Museum, -dat hij ' ^&B 

kasteel veranderde- ie 
onvoorziene slag •"J>y. 
verslagenheid onder «e» 

ners , en deed h«" wS, 
poorten openen- v» EB, 
de moeder van A r j V n > 

dooruitgëzochtefoJJ«en 
de vrouw t de bioej . rt 
de voornaamste vo0fTbende 
van CASSANDEBJgJ wj 
doen sterven, wrJ*W«tf 
zich daarover door J-J 
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te belegeren. • OLÏMPUS J 
verpligt om zich over te 
geven, werd door den over
winnaar ter dood veroor
deeld. Hij liet te gelijker 
tijd ROSANA, de vrouw van 
ALEXANDER den Qroote, en 
Ar.EXANDER, deri zoon van 
dien wereldveroveraar om 
het leven brengen. Door 
moorden tot den troon ge
komen, handhaafde hij zich 
op denzelven', door zich 
met SELEÜOUS en LYSIMA-
CHÜS tegen ANTIGONES en 
DÈMÉTRius te verbinden. Hij 
versloeg hen beide, en stierf 
aan de waterzucht, drieja
ren na zijne overwinning, 
in het jaar 289 vóór S» C, 
De wijsgeer TJHEOPHRASTUS , 
gaf aan dien vorst staatkun-r 
dige lessen; beter ware het 
geweest ^ dat hij hem lessen 
van gematigdheid en wijs
heid hadde gegeven. 

CASSANDER (GTEORGE) , werd 
in 1513, en volgens ande
ren in 1515 op het eiland 
Cadsand, bij Brugge gebo
ren. Na zich in de oefe
ning der talen, der regts-
geleerdheid, der schoone 
letteren en der godgeleerd
heid te hebben onderscheiden, 
wijdde hij zich aan de be
keering der ketters toe, en 
overleed te Keulen, in 1566. 
Al zijne werken zijn te Pa-
«•y*> in fol. in 1616 in het 
licht gegeven. De voor
naamste zijn, Verhandeling 
over den p/igt van 

den god" 
WWMigen man in de ver-

' schillende gódsdiewteii, 
Bazel, 1561, in.8.vo, tegen 
welke zich CALVINUS vruch
teloos verhief; en zijn boek 
over de Kerkgebruiken, Men 
stemt toe, dat hij de eerste 
i s , die met keuze, en met 
eenige kennis van de ware 
grondbeginselen, over dit 
onderwerp geschreven heeft. 
Door keizer FERDINAND met 
de bevrediging der gemoe
deren belast, ondernam hij, 
om de geschil -artikels der 
Augsburgsche geloofsbelij
denis te verklaren , en gaf 
eene raadgeving in het licht, 
die men een weinig al te 
toegevend heeft gevonden; 
en met regt hebben hem 
DUPIN , in de Bibliotheek 
der kerkelijke schrijvers van 
de zestiende eeuw, en de 
vervolger der kerkelijke'ge
schiedenis van FLEURV (een 
niet zeer verdachte getuige), 
verweten, de Protestanten al 
te zeer begunstigd te heb
ben. CASSANDER kende den 
sektengeest niet genoeg
zaam ;Jiij dacht veel te wiïi-
nea door veel toe te staan 5 
hij wist niet, dat de aanma
tigingen der nieuwigheids-
predikei-s , zich altijd naar 
de zwakheid der tegenstan
ders afmeten. Men verbeeldt 
zich daarenboven in deze 
raadgeving, een tusschen de 
waarheid en de logen, tus
schen de dwaling en de regt-
zïniaigheid, tusschen de af
valligheid en het göloot, 
wankelbaar, en onzeker man 
te zien, een koel en gevaar* 
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liik bemiddelaar, de treu
rige onbestendigheid des ge
voelens met de verwaand
heid van eenen onderhande-
laar vereenigénd e; zich tot de 
verzoening geschikt wanen
de, wijl hij geen e enkele 
partij was toegedaan (even 
alsof de ware Godsdienst er 
eene was, of dat men niet 
van die partij kon zijn)* 
CASSANDËR erkende voor zij
nen dood zijn onregt, door 
eene even zoo volledige 
als opregte geloofsbelijdenis. 
Nog. heeft men van.dien ge
leerde eene Verzameling van 
Lofzangen, met zeldzame 
zangnoten. 

CASSANDRA, eene dochter 
van koning PRIAM, bezat de 
gave der voorzegging. A-
roM.o, van wien zij dezelve 
ontvangen had , over de min
achting, welke zijne liefde 
onderging gebelgd , bragt, 
Wijl hij haar de gave der-
zelve niet benemen kon, 
hare voorzeggingen in wan
trouwen- Te vergeefs maakte 
zij aan haar vaderland des-
zelfs ongelukken bekend ; 
men geloofde haar eerst na 
de gebeurtenis. CASSANDRA, 
tijdens den brand van Trooje, 
in den tempel van PAIXAS 
gevlugt, werd op eene hoogst 
schandelijke, wijze, door A-
IAX, den Locriër verkracht., 
AGAMEMNON , door hare ver
diensten en hare, Schoonheid 
getroffen, nam haar mede 
naar Griekenland, om haar 
in zijn paleis te bewaren. 

CtYTËiMNESTRA zijne èch'tge-
noote, liet den minnaar en 
de minnares ombrengen. 

CASSAKDRA (FIDKMS), een 
geleerde Venetiaansche Da
me , die zich met het beste 
gevolg op de Grieksohe en 
Latijnsche talen, op de ge
schiedenis , de wijsbegeerte 
en de godgeleerdheid toe
legde. JuuusII-, LEOX., 
FRANCISCÜS I, S FEKDINAKD 
van Aragon, gaven haar on
dubbelzinnige bewijzen hun
ner achting- De geleerden 
bewonderden haar niet min
der dan de vorsten, en vele 
zelfs kwamen haar te Vene
ne als de eer harer sekse, 
bezoeken. Zij verdeJ'S « 
te Padw, aègl .-MoRkM» 
wiiseeeriffe thesis, •«» •*• 
n e n i a n o h i k v a n C , ^ ^ , 
haren bloedverwant; "»a 
deze bijzonderheid is valscj' 

de verzameling ^tetJnZt 
ven en Bedevoer*?f*^ 
Jicht gegeven , n ^ ^ 
hare levensbeschnjv">& 
rijkt. Deze beroemde vrom 
overleed in 1 5 ? ' * " ouderdom van 102 j ^ n . 

CASSANDRB ÏÏf,SÖe 
in 1695 overleden, &]g 
zich met het bes» | ^ 
toe op de b f S S e t a -
Grieksche en ^ g c

e e n i g e 
len, èri vervaardig^ ^ 
Fransche verzen, „t 
zonder verdiensten 
Zijne zwartgallige » he 
en zijn op eene tiot 
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wijze wijsgeerig karakter, 
bezwalkten zijne talenten, 
en vergiftigden „zijn leven. 
Hij leefde en stierf in de 
vergetelheid en behoefte. 
Zijn menschenhaat volgde 
hem tot in het graf, en het 
viel hem even zoo moeije-
lijk, weltevreden met God 
te zijn, als het hem moeite 
had gekost, om in vrede 
met de menschen te leven. 
Toen zijn biechtvader, hem 
tot de iiefde Gods aanspoor
de , uit aanmerking van de 
weldaden, welke hij van 
zijne hand had ontvangen, 
riep CASSANDRE op eenen 
gemelijkentoonuit: Jawel, 
Hij heeft mij eene mooije 
rol doen spelen! Gij weet 
hoe Mij mijt heeft doen le
vens en zie eens, voegde 
hij er b i j , pp zijne armoe
dige legerstede wijzende, 
hoe Hij wij doet sterven. 
ftïen heeft van hem: l-° 
de Vertaling (in het Fransen) 
der rhetorica van ARISTOTE-
uss , Parijs, 1675 s 's Gra-
venhage , 1718 i in 12.mo, 
de beste, welke indeFran-
sche taal van den Griek-
schen wijsgeer bestaat. — 
2.° Geschiedkundige Over
eenkomsten, in 12 . m 0 , Pa
rty's , 1680. Dit werk, waar
van het denkbeeld goed was, 
is zeer slecht ten uitvoer 
gebragt. De stijl van het-, 
zelve is hard, lomp en on» 
naamvkeurig. — 3.° De Ver
taling der laatste deelen van 
den president DE THOÜ , wel
ke DU RVER nïet had kun-

<. S. 865 

nen voltooijen. v, . ' , 

CASSARD (JACOBUS) , te 
Narites, in 1672 geboren; 
zijn vader, die hem reeds 
vroeg ontviel, was een 
scheepreeder; zijne moeder 
zond hem naar Saint-3talo,, 
om er eene kunst te leeren, 
die hem een bestaan kon 
verschaffen. ïn 1697, volg
de hij den Heer DE POINTIS , 
op deszelfs togt naar Car-
t/iagena. Door zijne onver
saagdheid maakte hij zich 
beroemd. In 1703 droeg 

, men hem den last op , om 
het kanaal van de kapers te 
zuiveren, die hetzelve on
veilig maakten, en om de 
Éngelschen in de Middel-, 
landsche zee te beteugel en. 
Door zijnen voorspoed ver
kreeg hij in 1712 het bevel 

, over de vloot, die de JPprtu-
[ gesche volkplantingen moest 
: aantasten. Hij nam Ribera, 
j de hoofdstad van de Kaap-
• \erdische eilanden i n , en 
: maakte er eenen onnoeme-
lijken buit. Montserra, 
Antigoa, Suriname, Cura-
cao, den Éngelschen of Hol
landers toebehoorende ^moes
ten het uitwerksel zijner 
dapperheid ondervinden, en 
sommige derzelve betaalden 
aanzienlijke losgelden. Te 
Martinique aangekomen, 
ontving hij bevel, om zijn 
smaldeel met dat van eenen, 
officier van hooger rang te 
vereenigen; het kostte hein 
moeite, om aan denzelven 
ondergeschikt te zijn; het 

file:///erdische
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ging zelfs zoo ver, dat hij 
hem verliet, om op eene 
Êngelsche vloot los te gaan, 
waarvan hij twee schepen 
nam-,Bij zijne aankomst te 
Toulon, verviel hij, om 
deze ongehoorzaamheid, in 
ongenade. De vrede maak
te zijne talenten nutteloos. 
Door'zijn boersch gelaat en 
zijne trotschhëidhad hij zich 
vele vijanden op den hals 
gehaald. Het geduld van 
het ministerie door brieven 
en beleedigingen, ten op-
zigte van eene schéépstoe-
rusting, voor de stad Mar-
seille gedaan, waarvan men 
hem geene rekening wilde 
geven, uitgeput hebbende, 
werd hij in het kasteel van 
Bam opgesloten, alwaar hij 
in 1740 overleed. 

CASSAS V (LOBEWIJK FRAN<-
eiscus), ". eèn schilder en 
bouwkunstenaar, in 175ö, 
te Azay -U- Mron (in het' 
Fransche Dep.tMire) ge
boren, en den I.e November 
1827, te Versailles overle
den 5 algemeen opziener, en 
onderwijzer der teekenkun-
de , bij de koninklijke Go-
beiiner - fabriek, was een 
kweekei ing van VIEN èn 
LAGnÊNÉE, den Jonge. Van 
1784 - ^ 1 7 8 6 , reisde hij 
door Groot-&riekenland (*)', 
bezocht Istrië en Dalmatië, 
alwaar hij teekeningen van 

een aantal oude gedenkstuk
ken vervaardigde ̂  onder wel
ke men het prachtige paleis 
van keizer > DlÓCLETIANUS , 
en de -overige gebouwen, 
waarmede die vorst Sctlona, 
Spalatro enz. verrijkt had, 
onderscheidt, en vereenigde 
met deze teekeningen, eene 
reisbeschrijving, geschied
kundige waarnemingen ën 
nasporingen bevattende, die 
voor den handel en de kun
sten van het grootstebelattg 
zijn. Dit werk is in het 
licht gegeven, onder deit 
titel •• van Voyage pittores* 

de Tlstrië et J~ 7" de U 

S^'5«#S2£ reis door htrilen Vaf 
M)i in fel. Ook ge l* 
het €ASSAS,/«A t e . " * van duizendégevaren en er 

grootste vermoei) enissen, 
Se rijke en kostbare J e ^ 
meling der b e l a n g ^ ., 
denkstukken v a n ^ ^ . 
bijeen te brengen, W> d0 

keiijk verzameld-
bouwhallen 
Balbek en' •>?'«:"„ vdes-
die van Phewcie &*Lm. 
Una. Dertig afieven 
in fol. van dat w e r k j 

van 'P«W% 

eenvo 
geven 

ilgend 
onder de * 

Voyage V ^ r e s ^ ^ 

Basse-WL» Phénicie, 
ét de la reis (SekilderacMigesmaen 

door 

Phenicië > 
ntend Sicilië•«• 

(*) Met dezen naam werd eertijds het eü 
eèn gedeelte van Beneden-ltalië bestempeld-ertaler# 
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der'Egypte), Hebben de 
goedkeuring van de kunste
naars en̂  liefhebbers aller^ 
volken verworven, en doen 
het zéér betreuren, datCAS-
SAS dezelve niét voltooid 
heeft. — » De waarnemingen 
X'an den Heer CASSAS , zegt 
een zijner levensbeschrij
vers , hebben een helder licht 
verspreidt over de gëschied-
rollen der oudste tijden, o-
ver de gewyde en ongewijde 
geschiedschrijvers, en *oor-

. namelijk over het gebruik 
der 'prachtige gebouwen, 
door de koningin ZENOBIA 
öpgerigt. Hij heeft meer 
dan veertig platen gegra
veerd, vormende'eené reeks 
van tafereelen, en liggingen 
var» plaatsen, die groote en 
dierbare herinneringen te 
binnen brengen. Hij heeft 
plannen getëekerid, en kaar
ten in het licht gegeven , 
die veel hébben bijgedragen, 
om belangrijke punten der 
oude aardrijkskunde te bepa
len; de kaart der vlakte van 
Trooje onder andere, levert 
gewigfige bijzonderheden op, 
over de ligging dier oude 
stad, en over die der ge-
denktéekenen, welke men 
in haren omtrek vindt." 
Verscheidene* zijner teeke-
ningen hebben ook gediend 
om dé reis door het koning
rijk der ÈeideyEieiliën, 
door den abt van SAINT-NON 
volledig te maken, en een 
grooter aantal, dat onuitge
geven is gebleven, moest 
bij de ïeis gevoegd worden, 

door den Heer LA BORDK 
ondernomen, aan wien CAS
SAS eene portefuille had af-, 
gestaan, de oudheden van 
Sicilië bevattende. Men heeft 
hem daarenboven .74 voor
beelden tè danken van bouw
kundige meesterstukken der 
Verschillende .volken, waar-
Van de beroemde JCE GRAND 
éene wijdloopige beschrijving 
heeft geleverd. Deze gale
r i j , in 1809 door het Fran-
sche bestuur aangekocht, 
bevindt zich thans in het 
Instituut. 

CASSE. — Zie DUCASSE. 

CASSEM , broeder van Axi-
BEN-HAMIIÏ, derde Kalief 
der Muzélmansche Arabie
ren in Spanje, werd na den 
dood van zijnen broeder op 
den troon geplaatst. HAÏ -
RAM een der voornaamste 
Arabische Heeren, stond te
gen hem op , en Jiefc eenen 
anderen kalief MORTADHA 
genaamd, die uit koninklijk 
bloed was gesproten, uit
roepen. Daar de stad Gra-
tiada hem niet wilde erken
nen, zoo zag MOMADHA zich 
genoodzaakt, dezelve te be
legeren , en hij werd onder 
de muren °derzelve gedood. 
CASSEM werd desniettegen
staande in Seviïiè' erkend, 
toen de stad Cordom, J A -
H U , den zoon van AM-BEN- ' 
HAMID, z#nen neef, hul
digde; maar de regering 
van JAHIA was van korten 
duur. Die van Cordom 
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hem moede geworden zijnde, 
riepen den door hen ver
jaagden CASSEM terug. Deze 
vorst was niet zoodra op den 
troon hersteld of liet krijgs-
benden uit Afrika komen , 
om zich op denzelven te be
vestigen , maar deze onder
neming bragt deze muitzie- ' 
ke stad andermaal tot op
stand, zoodat hi] zich zon
der hoop van terugkomst, 
pp nieuw verdreven zag. 
JAHÏA, zijn. neef, de stad 
weder veroverd hebbende, 
maakte zich meester van zij
nen persoon, en sloot hem 
inleen huis op•, waarin hij 
zijne dagen eindigde. 

CASSIANUS ( JULIUS) , een 
ketter der tweede eeuw, 
leefde omtrent het jaar 174. 
Hij was ' als het hoofd der 
Doceteitj ketters , die leer
den, dat J . C. slechts een 
ingebeeld of een schijn-lig-
chaam had. -CASSIANÜS had 
Commentariën en eene Ver-. 
handeling over de onthou
ding geschreven, welke wer
ken iiiet tot ons zijn geko
men. De heilige CLEMENS 
van Alexandriè' haalt dezel
ve in zijne Stromaten aan. 

CASSIANÜS {Heilige), een 
Schoolmeester van Imola, 
onderwees den kinderen dier 
stad , in het lezen en schrij
ven , toen «?r, eene hevige 
vervolging, onder DECIUS en 
YALERIANUS-, e& volgens an
deren ónder JÜMANUS , tegen 
de Kerk ontstond, en hij 

als Christen in hechtenis ge-
nomen, en door den land
voogd van het gewest on
dervraagd werd. Op zijne 
standvastige weigering, om 
aan de afgoden te offeren, 
was de regter gruwzaam ge
noeg, om te bevelen, dat 
zijne eigene scholieren hem 
niet hunne stiften en sfyle-
ten, (een werktaiff, waar
van men zich toenmaals be
diende, om in Ratjes van 
lood, hout, was, enz. let
ters te vormen) zouden ste
ken, ten einde zijn daod 
door deze-langde folte
ring des tewrecdertem-

ken*. P H « D E N ^ S ^ 
zijne lofzangen w g J j j T 
dezen heiligen M ^ 

Dom ^*»Jg&?& 
ten van den heiligen 
siANOs verzameld. » 
Martyrologium^va^BE v 

A D O N , USÜAED enz. v 
men zijn naam op den i 

Augustus. 

CASSIANÜS Qff jj £ 

;terkundige gesonw 
; frankrijk, een G a l W ^ 
! g e b o o r t e , s p ^ u

e,jjkefa-
: beroemde en Chr i s^ naarS 

m i l i e . O n d e r d e ^ 
van Palestina en^£f zich 
gevoed, stelde N y0OT. 

breeds v r o e g t e v o 0 ï . 
beeld ter navolgt ^ 

(vriend, D1UBU, y? dea l 

'landgenoot, ^ . ^ n va» 
jgefegenste' woestj" ^ 
TAeoaïs op. .W° . 
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deren swaardige mannen dier 
woestijnen, bewonderd en 
beoefend te hebben, kwaiü 
hij te lionstantinopel, en 
werd; er door den heiligen 
CHRYSOSTOMUS , die hem tot 
meester had gediend, tot 
Diaken gezalfd; van daar' 
begaf hij zich naar Mar-
seille, alwaar hij waarschijn
lijk tot Priester gewijd werd. 
Hij stichtte aldaar een man
nen - en een vrouwen kloos
ter , gaf aan dezelve regels, 
en had tot vijf duizend Mon
niken onder zijn bestuur. 
Het juiste tijdstip van zij
nen dood is onbekend. Vol
gens de kronijk van den 
heiligen PROSPERUS , leefde 
hij nog in 433. BUPIN stelt 
zijnen dood in 440. JBAILLET 
geeft 448 als het jaar van 
zijn overlijden op, alle ko
men er in overeen, dat hij 
den ouderdom van zeven en 
negentig jaren bereikte. Men 
heeft van hem: 1«° twaalf 
boeken met Kloosier-Instel-
lingen, en 24 met Covfe-
rentiën der Vaders uit de 
woestijn, die hij schreef 
op verzoek van den heiligen 
CASTOB , Bisschop van Apt, 
in Provence> Dezelve wer
den in het Fransch vertaald, 
in 2 deelen, in S.vo, 1663, 
door NICOLAAS FONTAWE. — 
2«° Verhandeling over de 
mensc/wording tegen NMS-
xonws, op veraoek van den 
heiligen Paus CELESTINUS 
^schreven. Da stijl der 
Latfjnsehe werken van CAS-

VI. DEEL. 

SIANUS .beantwoordt aan de 
onderwerpen, welke hij be
handelt. Hij is nu zuiver 
en ongedwongen, dan we
der zielroerend; maar er is 
niets i'erhevens noch groot 
in. De heilige BENEDICTUS 
beval aan zijne Beligieuzen 
het lezen zijner Conferen-
tien zeer aan. Er komen 
in de 13.» stellingen voor, 
die niet zeer overeenkomstig 
met de leer der Kerk over de 
genade schijnen,- CASSIANÜS 
had nooit, die van den heili
gen AUGÜSTINUS, waarin het 
hem voorkwam treurige ge
volgtrekkingen , tegen de 
goedheid Gods, en de vrij
heid van den mensch te zijn 
opgesloten, kunnen aanne-
jnen, maar terwijl hij het ee-
ne uiterste wilde vermijden, 
verwijderde hij zich niet ge
noeg van het andere. Dé 
heilige PROSPER, een leer
ling en verdediger van den 
H. AtJGUSTiNUS, schreef zijn 
werk ten titel voerende: 
Contra Collatorem, om hem 
te wederleggen: » Maarten 
tijde van CASSIANÜS, zegt 
een Criticus, had de Kerk 
omtrent dat punt nog geene 
uitspraak gedaan; hetzelve 
werd eerst beslist in de 
Kerkvergadering van Oran~ 
ge in 529; bij gevolg beeft 
de mistasting van CASSIA
NÜS niet belet, dat zijne ge
dachtenis in zegening was. 
De laatste uitgave der wer
ken van dezen heiligen Klui
zenaar te van teipzig, 1722, 
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in fol., met Commentariën 
en aanteekeningen. Er be
staat ookeene Parij sche uit
gave deraelve, 1642, in fol. 
Men vindt dezelve in de Bi
bliotheek der Kerkvaders. 

CASSIANÜS BASSUS , eon 
/kundig regtsgeleerde van 
Kfrnsttintinopel, bloeide in 
de tiende eeuw, volgens 
verscheidene geleerden is hij 
(de schrijver van een werk, 
ten titel voerende: Geopo-
mca, sive de re rustica, 
door anderen aan KONSTAN-
MIN PoRPHYRO.GENETES toe-
schreven; BASSUS had hem 
lietzelve opgedragen , en dit 
kan aanleiding gegeven heb
ben , dat hetzelve door lie
den , die weinig de Griek-
sche taal verstonden; aan' dien 
keizer werd toegekend. 

CASSINI (JOANNES DOMINÏ-
CÏÏS), den 8 Junij 1625, te 
Perinaldo in Piémoni ge
boren, legde jsich op de 
sterre-wigchelarij toe, dan 
daar Hij weldra de onge
rijmdheid der zelve ontdekte, 
ging hij tot da sterrekunde 
over, waarvan de bondig
heid voos* eenen naar \vaar-
iieid hakenden geest, meer 
WaJIigs moest hebben.' Zij
ne ontdekkingen en zijne 
kunde verspreidden zijnen 
naam weldra door Europa. 
De senaat van Mologna ver
koos hem, om Pater CA-
VAXLIERÏ, in den leerstoel 
der sterrekunde te vervan
gen. Ktet i s in deze stad, 

dat hij eetien nieuwen me
ridiaan trok, nuttiger en 
naauwkeuriger, dan al de
gene, welke men tot dus, 
verre getrokken had. Nadat 
dit groote werk geëindigd 
was, vereffende CASSINI do 
geschillen i .welke de veel
vuldige overstreomingen van 
den P o , deszelfs onzekeren 
enonregelmatigenloopjtus-
schen Terrare en Bologw 
te weeg bragten. lot De-
looning voor zijne zorgen, 
gaf hem de laatstgenoemd 
I t ad , h e t p p p e r = g o v : 

de wateren. W ' 
nijdde dien beroemden IDBB 

liet aan Cuaoa» 1 ^ 
aan, den senaat van BoW 
om hem verzoeken, en. 

bekomen, slechts voor 
g e jaren. Mea Verleg" 
£m den Franschenvo^ 
De koning ontving he«: 

zoo als & u * e ^ V h i j 

ontving eeneja&rvve ^ 
ëvenredigd naar o r ^ 
ringen, welke 'uJ„b

lo„0 

vraagden, heni f*1»^ 
daarna vruchteloos ^ 
De akadenue *a" ... c0r-
s c h a p p e n , w a ^ s i „pen-
responderend littvdeuren, 
de W weldra nfderzelve 
hij toonde zlc\ïSC^i^ 
Waardig door on* ^ 
ne Memonen. * ftls Gv 
laatste jaren, .fe ^en» 

hebben, zonder daara 

file:///vaar
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ne gewone opgeruimdheid te 
verliezen, overleed hij in 
1712. Zijn leven was even 
zoo gelijkmatig als zijn ka
rakter , vol zedigheid, op-
regtheid en eenvoudigheid. 
Hij leende de Hemelen enkel 
om met des te dieper eerbied 
den Schepper te aanbidden, 
wiens heerlijkheid zij ver
kondigen. Men heeft van 
hem eene Verhandeling over 
de staartster, die in 1652 — 
1654 verscheen; eene Ver
handeling over den Meridi
aan vanden H. PETROXIUS , 
1656, in fol. verscheidene 
Verhandelingen over de 
dwaalslerren,, en geachte 
Memoriën. Hij was, het, 
die in 1671 den derde, en 
vijfde der wachters van Jtr-
3P1TER ontdekte; de beide 
eerste ontdekte hij in 1684* 
Hij vond de wijze uit, om 
de zonsverduisteringen voor 
alle aardbewoners voor te 
stellen. De meridiaan van 
het Observatorium van Pa
rijs , door PICARD begonnen, 
werd door onzen sterrekun-
dige , en door Ï.A HÏRE ver
volgd. 

CASSINI (JACOBUS) , zoon 
van den voorgaande, zijn 
opvolger bij de Akademie 
van wetenschappen, en de 
erfgenaam zijner talenten, 
Werd den 10 Februarij 1677, 

te Parijs 'geboren. Er ont
brak aan den Franschen MV 
ridiaan een perpendiculair: 
hij beschreef hetzelve in 
1733 van. Parijs tot Saint-
Malo; en verlengde hetzel
ve in 1734 van Parijs tot 
aan den Rijn bij Straats
burg. Hij overleed in 1756, 
op zijn landgoed Thury bij 
Llermont. Hij was rent
meester - maitre des comp-
tes—* (*). De Memoriën der 
Akademie prijken met ver
scheidene zijner waarnemin
gen. Hij wordt onder de 
sterrekundigen geteld, die 
het beste met den Hemel 
bekend waren. Men heeft 
van hem twee zeer geachte 
werken: 1.° Grondbeginsel 
len der Sterrekunde, met 
sterrekundige tafels, 1740, 
2 dl", in 4.«> — 2.° Groot
te en gedaante der Aarde, 
1720, in 4.to 

CASSINI DE THUKS" (CAESAR 
FRANCISCÖS) , zoon van den 
voorgaande en even als hij 
rentmeester, opziener van 
het Observatorium, sterre, 
kundige bij de Akademie van 
wetenschappen, en lid van 
verscheidene geleerde ge
nootschappen, werd te Pa
rijs den 17 Junij 1714 ge
boren. Hij werd bij de meet
kundige 'beschrijving van 
Frankrijk gebruikt, wijdde 

12 

(*) Met het opzigt der rekeningen en patenten heiast, 
die tot het groot-zegel overgaan. 

V e r t a l e r . 
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zich met al de vlugheid van 
zijnen ouderdom aan de
zen arbeid toe, en offerde 
er tot aan zijnen dood het 
prootste gedeelte zijner snip
peruren aan op. Hij gaf ee
ne Nieuwe kaart van dat 
koningrijk in het licht, Pa
rijs , 1744, in een groot 
Wad. Deze kaart wordt de 
Kaart der drie hoeken ge
noemd. De bij zondere kaar
ten, meetkundig, onder zijn 
opzigfc ontworpen ,.en'die van 
CAMUS en MONTIGNÏ moeten. 
ten getale van 175 zijn. Hsj 
heeft den troost genoten een 
zoo lang enntoeijelijkwerk, 
dat hem, ondanks, de met 
zulk eene groote onderne
ming onvermijdelijke gebre
ken, tot eer verstrekt, bij
na geheel voltooid te zien. 
Hij overleed aan de kinder
ziekte den 4 September 1784. 
Men vindt van hem verschei
dene belangrijke Meniori'ën 
in die der Akademie. Hij 
he eft de sterrekundige tafels 
zijns vaders met Bijlagen 
vermeerderd, en daarenbo
ven in het licht gegeven : 
Verhaal van twee reizen, in 
Duit&chland gedaan, om de 
grootte der graden van leng' 
te met betrekking tot .de 
Aardrijks- en Sterrelmnde, 
te bepalen, 1763, in 4.to 
— Bterrehundige stukjes, 
1771, .in 8.° — Meetkundi
ge beschrijving' der Aarde., 
3775, in 4.° — en eene 

, Meetkundige beschrijving 
*>mFrankrijk,. 1784, in 4.° 

CASSIODOBUS (MAGNUSAU-
KEMUS), een Calabriër, uit 
eene beroemde familie, was 
de voornaamste staatsdienaar 
van keizer THEODOIUCII, Con
sul in 514, bevelhebber der 
keizerlijke lijfwacht onder 
ATHALAKICH , DEODATUS en 
"VITIGIS, verliet de wereld 
na den val van dezen Jaat-
'sten Vorstin 540. Hijbonw-
de in zijn vaderland een 
klooster,, en begaf zich in 
hetzelve, in den ouderdom 
van 70 jaren, ach enkel 
m e t zijne zaligheid 1*W 
houdende. ^»« « f f * j 
woning was van allerlage 
makken voorzien, » o * 
van vflVersvoordev^ 
van fonteinen, baden, zo . 
ne- enivvateruurwerken.5 
e?ne even> zoo g j j j * .-
uitgezochte boe j ! , ' n«a-
"» ¥,isSh' *.. 
me verblijf» d a t "« •...«M 
licht gaf: Comfffl 
de Psalmen, M.,nsdrif. 
gen der goddehj^ 

regels voor ^ £ & * 
om dezelve te o e

s t e 
Hij geeft de v »kün. 
godgeleerde en gesf '» ]^ 
l i g t schrijvers de! ** ^ 
ke wetenschap op- oPer. 
hun tot handvvei'K' voor, 
schrijven van öoe*inarpeid 
de ïandbouw en ,zenaars 
voor diegene dier Jellceyoo| 
goedkeurende , " • gefokt 
Se letteren wfP&lotW 

aan, die over J f 0 ^ * * • handelen.-Behalï e « 
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ken heeft men nog van hem 
eene kronijk: De gestisQo-
thorum et Rotnanoruin en 
Wijsgeerige verhandelingen. 
Die over de miei is eene 
der beste. De stijl van CAS-
SIODORUS is voor zijnen tijd 
vrij zuiver, en vrij eenvou
dig , hoewel vol zinspreuken 
en zedefcundige denkbeelden. 
Hij was gewoon te zeggen: 
» Dat men veeleer de natuur 
in hare werkingen zou zien 
dwalen, dan eenen Vorst , 
die aan zijne natie niet een 
aan hem gelijkvormig ka
rakter mededeelt." Jtkoili-
us errare naturam, quant 
principem formare rempu-
blicam dissimilem sibi. Hij 
overleed heüiglijlc in ,562, 
in den ouderdom van meer 
dan 93 jaren. Pater, JM^ 
SAINTE - MARTHE , als alge
meen Overste der Congre
gatie van den H. MAURÜS 
overleden , heeft het leven, 
van dien schrijver zamenge-
steld, en hetzelve met ge
leerde aanteekeningen doen 
verzeld gaan, Pary'g, 1691, 
in 12.° Pater GARET, zijn 
orde-broeder, had in 1679, 
te Rouanen, in 2 dl.n in 
fol. eene goede uitgave zij
ner werken in het licht ge
geven. De markgraaf MAF- . 
FËÏ liet in 1721, te Verona 
een werk drukken, dat het 
licht nog niet had gezien. 
Hetzelve voert ten t i te l : 
CASSTOBORI compleasionesin 
Epistolas, Acta Apostolo-
rum et Apocalypsim, in 8. 

y 3 

Hetzelve werd in het vol
gende jaar te Rome her
drukt, 

CASSIOPE of CASSIQPEA , de 
vrouw van CEPHEUS , koning 
van Ethiopië, en de moe
der van ANDROMEDA , was; 
ijdel genoeg, om de Nereï' 
den in schoonheid te wil
len overtreffen, NEPTÜNUS 
wreekte die Nimfen, door 
een zeegedrogt te verwek
ken, dat het land verwoest
te. Om dien God te bevre
digen , werd ANDROBIEDA op 
eene rots uitgesteld. Het 
gedrogt schoot toe, om haac 
te verslinden, toen PERSEUS , 
op , den Pegasus gezeten , 
hetselve nedervelde en dood
de. „ CASSÏOPEA werd met 
hare familie in het getal der 
gesternten geplaatst 

CASSIÜS VISCEMCINTTS (Süpü-
Rius), onderscheidde zich 
tegen de iSabijnen, was drie-
nsaal Consul, eens veldo-
verste der ruiterij, terwijl, 
hem tweemaal ds eer van 
den zegetogt ten deel viel. 
Sijne onrustige inborst haal
de hem vijanden op den hals. 
Men beschuldigde hem van 
naar de koninklijke waar
digheid te dingen, en hij 
werd in 485 voor J- C van 
de Tarpeji&che Rots gestort. 

CASSIOS (kücius LONGI-
NUS) , een Bomeinsche.pra-
lor, wiens geduchte regfc» 
bank 5 <*e KftP derBeschiih 
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digden werd genoemd. Men 
schrijft hém den grondregel 
Cui lono toe, waarvan de zin 
is , dat elke schuldige , aan 
•welke misdaad het oofc we
zen moge, dezelve uit be-
Jang bedrijft. Hij leefde in 
het jaar 113 vóór J. C, 

CASSIÜS (CAÏÜSLONGINÜS), 
eerst schatmeester of qaes-
tpr onder CRASSUS, onder
scheidde zich vervolgens te
gen de Parthers en verdreef 
dezelve uit Syrië. Nadat 
hij de partij van POMBEÏUS 
omhelsd had, werd hij, e-
ven als die veldheer in den 
slag van Pharsalië versla
gen. CiESAR schonk hem 
het leven, maar deze vurige 
republikein bediende zich 
enkel, yan hetzelve, om 
tegen dat van zijnen Wel
doener zamentezweren. Zij» 
ne heimelijke listen bleven 
langêrt tijd verborgen. Na-. 
dat C-ESAR dezelve ontdekt 
had, antwoordde hij aan 
aijne vrienden, die' hem 
aanraadden ANTONIÜS en Do-
I,ABELI,A te wantrouwen: 
» Het zijn niet die schoone 
knapen, die geparfumeerde 
mannen, welke ik behoef 
te vreezen; maar veeleer die 
bleeke en magere .gezigten, 
welke zich op eene gestrenge 
levenswijze beroemen." Eens 
liet hij onder het standbeeld 
ter èere van BRUTÜS, den 
grondlegger der vrijheid van 
aijn vaderland opgerigt y U-
liuam Uveres! (Gave God, 
flat gij nogleefdet!) plaatsen. 

Een andermaal verspreidde 
hij een briefje met deze 
Woorden: Zeker zijt gij de 
ware BRVTUS niet, want 
gij slaapt. Deze heimelijke 
kuiperijen werden in het 
werk gesteld, opdat BRUTOS 
het eerste teeken tot den 
val des tirans zoude geven. 
CAESAR werd vermoord. Toen 
een der zamengezworenen 
niet wist, hoe bij zijneste-
ken moest toebrengen, zciae 
hem CASSIÜS: Steel toe, 
almoest het ook imrs hor 

mijn Ugchaam vg*> U o J 
VIANÜS en .AHWWO» vere
nigden ******$% 
zamenzweerders. *" 
Upp( haalden p ^ ^ 
CASSIÜS werd aldaai€i 
ANTONIÜS geslagen, « 
BRÜTÜS eene volkornene ^ 

W r a a l pp ÖCTAVIAOTS 

beeldende, dat: d l - *f 
renvvas,namde;Vjfen .B 

eene tent, ep,}ie*%i00v 
het jaar 42 voor J; ^ vaft 
een' zijner v r i j g e l ^ i s 

het leven b * " £ ^ > , 
van hem, dat BR*"™* B„. 
dat hij de I B ^ J J & 
meinen was. VfiW^ ClS. 
BIOS met elkander v e j ^ 
kende, heeftgf eS>eer, 
laatste de beste tgcha-
en de andere d « ' ^ men 
penste man was, -*" verkie-
BRUTÜS tot vriena^ e a 
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schermde de letteren. Het 
was tégen zijnen raad, dat 
men den slag van Philippi 
leverde. Hij wilde met re
den , het vijandelijke leger, 
dat van alles verstoken was , 
door gebrek laten omkomen. 

CASSIUS ( AVIBIUS) , een 
beroemd Romeinsch veld
heer , onderscheidde zich 
door zijne dapperheid en 
zijn moedig gedrag, onder 
de keizers MARCÜS AURE-
IIÏÜS en Lucius VERUS. Na 
den dood van den laatste, 
die in het jaar 169 der Chris
telijke tijdrekening plaats 
had, werd CASSIUS, (in Sy
rië als keizer begroet), drie 
inaanden daarna bij verraad 
vermoord, en zijn hoofd, 
in het jaar 175 naar MAR
CÜS AURELIUS gezonden. 

CASSIUS SCÜBVA i hoofdman 
van het zesde legioen, dat 
voor CAESAR streed in den 
oorlog tusschen hem en POM-
PEJÜS, onderscheidde zich 
"bij verschillende gelegenhe
den te land en ter zee. 
Door eenen luitenant van 
JPQMPEJUS , in een kasteel bij 
Qyrr'acMum, eene stad van 
Albanië, alwaar hij het be
vel voerde, belegeïd, keer
de h i j , met eenen onover-
winnelijken moed al de po
gingen des vijands af. Een 
geschenk van twee duizend 
kroonen was de prijs zijner 
oapperheid. Dezelve schit
terde niet minde» uit ter 

zee, toen CJESAR Groot-
Brittannië cijnsbaas maak
te. CASSIUS ètóVA met vier 
zijner togtgenooten, in eene 
sloep gegaan zijnde, en de
zelve aan eene rots vastge
maakte hebbende", ïn de na« 
bijheid des eilands, dat met 
een groot aantal vijanden 
bezet w a s , zoo kwamen de
ze op hen aanvallen. CAS
SIUS verloor den moed niet, 
ofschoon zijne krijgsmakkers 
hem lafhartiglij'k verlaten 
hadden. Hij verdedigde zich 
alleen tegen alle, tot dat h i j , 
op verscheidene plaatsen ge
wond , zich in de zee wierp, 
en door de vlugt redde. 
CffisAR zeilde toe, om hem 
aan boord te nemen, en zij
ne dapperheid in tegenwoor
digheid des legers prijzen
d e , liet hij hem 200,000 
Sesterzen geven, en be
noemde hem tot hoofdman* 

CASSIUS (BAETHOLOMEUS) » 
een Jesuit uit DalmatiÖ, in 
1575 geboren, missionaris 
in Turkije; under Paus U R -
BAKUS VIII . t penitentiarius 
van" den heiligen PETRUS te 
Rome, heeft ia het licht 
gegeven: imtitutiones lin-
gu<& sclavomcee, Rome» 
1604, in S-vo Eene Ge-
scMedenfs mn horetto-, 
Rome, 1607, Sn-8." Hij 
heeft het Roomsche Rituaal 
van URBANUS 'VIII.,' 1607, 
jn 4.t°; benevens de Evan
geliën en Epistels van heê 
Missaal, 1641, in M . i» 

Yê 
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de Slavonische taal vertolkt. 
Nog heeft hij eenige levens
beschrijvingen der Heiligen 
vertaald, en eenige stichte
lijke werken in die taal ge
schreven , en is in 1680 o-
verleden, 

• • t . • 

- CASTAGNARÈS ( AUGÜSTI-
N U S ) , den 25 September 
1687 in Paragmy, te Pal-
ta, de hoofdstad van het 
gewest tucUfnan, geboren, 
ging in de maatschappij der 
Jesuiten. Zijne oversten be
stemden hem tot deinissiën 
der Chiquiten. CASTAGNA-
ÏIÈS , die van verlangen brand
de, om de fakkel des geloofs, 
voor al de wilden vanilffje-
rlka te ontsteken, nam met 
vreugde deze taak aan, hoe 
moeijelijk dezelve ook we
zen mogt. De onmetelijke 
uitgestrektheid, die hem van 
deze volkplanting afscheid
de , de diepe rivieren, de 
afgronden die het land door
sneden , hetwelk hij moest 
doortrekken, niets kon zij
nen ijver verkoelen. De taal 
der Chiquiten had voor hem 
nog grooter moeijelijkheden; 
ïnaar ook deze schrikten hem 
niet af, en in korten tijd 
werd hem dezelve gemeen
zaam ̂ .genoeg, om in staat 
té' ssijéY:de oversten zijner 
ïïjissië in eene gewigtiw 
onderneming behulpzaam te 
zijn. De hoofdzaak was nu 
om eene genieenschap' daar-
"testellen ,• tussclieh' • de'.' mis
sie der Chiquiten en die der 
öraarinis, en het Evangelie 

te prediken aan de verschil
lende natiën, in de onmete
lijke uitgestrektheid wonen
de, welke deze beide volk
plantingen van elkander 
scheidt. CASTAGNARÈS werd 
door de geringe vrucht de
zer onderneming niet afge
schrikt, en genoot weldra den 
troost de Samachen te faeiee-
ren, én' onder hen eene missie 
te stichten, aan welke hij 
den naam van den heiligen, 
IGXATXVS gaf. Van daar 
werkte hij op nieuw om ge
meenschap daartestellen, tus-
schan de Chiquiten en de 
Quarinis, en deedtedien 

einde ongeïoófelflke popn 
gen; maar dezelve var» 
vruchteloos, en na «na » 
ven in die .gevaarlijke o 
derneming aateendmrfen i« 
de waagschaal te .heb* 
gesteld, sag M].z lcJ.Je 
noodzaakt naar zijne ^ 
van den Wfif*» * * ' ^ 
terugtekeer en. a;„0MePt, 
het verlangen m e d ^ e ^ 
om de Mataguezen, ^ 
welke men nog «OM 

Evangelie ^ ( f fcen, 
voor het gelooi t e j iet 
verliet hij deselve * 
weldra. Deze f Mj» .„ 
vingen hem in den 7 Jfs ; 

vrij wel; reeds m^j m 
werkzaam , om / ^ j o e f t 
eene kleine kerK ' ^ 
bouwen, toen d«' fce» 
of vorst dier ^]kfo\]^ 
öp eene rfg&*l*t*W 
overrompeld hebben^' 
den 15 September 174 
moordde D « s ^ s hetr 
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rijk uiteinde, van een le
ven, dat geheel en al aan 
de uitbreiding des geloofs 
was toegewijd. 

CASTAGNIZA (JOANNES DE) , 
een Benediktijner Religieus, 
welligt als een dergenen 
beschouwd, die door hunne 
kunde en hunne Godsvrucht, 
in de zestiende eeuw het 
meest hebben toegebragt, 
om der orde van den heili
gen BENEDICTUS tot roem te 
verstrekken. Hij was alge
meen prediker zijner con
gregatie, en PHII/IFJPUS I I . , 
zijne verdiensten en talenten 
kennende, benoemde hem tot 
Hoogs tdeszelfs aalmoezenier 
én Theologisch Censor, bij 
de Apostolische geloöfsreg-
ters. Hij zou hem zelfs tot 
aanzienlijker waardigheden 
hebben verheven, indien de 
nederige Religieus dezelve 
niet van de hand had gewe
zen. CASTAGNIZA had het 
kloostergewaad in de abdij 
van Sint-Salvador d'Offües, 
in Oüd-Kastilië aangeno
men; hij overleed in 1598 
te Salatnanka, in het kloos
ter van den heiligen VIN-
CENTÏUS , waarin hij zich be
geven had. Hij heeft de 
Volgende werken nagelaten: 
1.° La Vida de San BEWI-
TO, Salatnanka 1583, in 8.° 
Dit is eene vertaling (in 
het Spaansch) van hetzelfde 
leven door den heiligen 
GfaEGORius den Groote be-
schreven. CASTAGNIZA voeg' 

de er nog de Levensbeschrij
vingen bij van den heiligen 
MAURUS ên de heilige PLA-
CIDA. — 2.° Eene Lijst dei-
Vorsten, Leeraars en Hei' 
ligen, die der Orde van 
den heiligen BEXEDÏCTUS 
tot roem hebben verstrekt, 
in het Spaansch, Salatnan
ka, 1483, in 8-° Aan het 
hoofd van dit werk heeft hij 
goedkeuringen geplaatst, 
door onderscheidene Kerk
vergaderingen aan den regel 
dier orde gegeven» — 3.° 

"Hiaioria de San EoMVAt.no 
fundador de la orden Camal-
duletise, Madrid, 1597, in 
4.° door TIMOTHEUS k BAL-
NEO , in het Italiaansch ver
taald, Venetië, 1605, in 
4-° ; en in ? het Fransch , 
Lyon, 1615, in 16.° —4.° 
Vida de San Bnmo. Mógfc 
ook CASTAGNIZA hiervan de 
schrijver niet zijn , zoo blijft 
hij toch steeds de uitgever 
van hetzelve- — 5-° ïnsti-
tutionutn divinm pietatis 
Mbriquinque, Madrid, 1599, 
in 4-° Dit werk is eene 
vertalinguithetHoogdttitsch, 
men vindt in hetzelve'het 
leven van de heilige GER-
TRUDIS , Religieuze der orde 
van den heiligen BENEDIC
TUS ; CASTAGNIZA is er enkel 
de uitgever van , maar hjj 
heeft er aanteekeningen of 
verklaringen bijgevoegd- —• 
6-° VeclaraUon del padre 
miestro, 1604. — 7.° De la 
perfeccion de la vida Chrig-
tiana, Ut is het beroemda 

y 5 ' . . - • • • • • 
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werk, ónder de ascetische 
toeken onder den titel van 
den Geestelijken strijd be
kend , en sommige schrijvers 
beweren, dai hetzelve er het 
oorspronkelijke van is. Zulks 
is echter niet zonder tegen
spraak | de Jesuiten schrij
ven hetzelve toe aan Acmii/us 
CAGLIARDO ;; een lid hunner 
orde, en van den anderen 
kant eigenen zich de Thea-
tijnen de eer van hetzelve 
toe, en beweren, dat het 
door LAURENTIÜS ScupoLi-ge-
schreven is. Intusschen doet 
Pater GËRBEBOTJ , in eene ge
leerde Verhandeling, welke 
hij te dien einde geschreven 
heeft, de schaal ten voor-
deele van C.VSTAGNIZA door
slaan , en tracht te bewij
zen, dat hij er de schrijver 
van is* Hij wordt in zijn 
gevoelen ondersteund door jSh-
COMAS ANTONIQ, den schrij
ver der Spaansche biblio
theek, ,die zegt, dat dit 
werk, in, 1613;, door Xvco-
BUS LORICHIUS ,, een Kar-
thuizer van Freijburg:•, in 
het Latijn vertaald, en te 
Parijs, in 1642, bij P E 
TRUS BEBRESCHE, in 8.™ 
gedrukt werd; dat men het 
in 1662, te Frankfort, on
der dezenititel: PygmSpi-, 
ritiialis, sive de perfeciio-

- ne herdrukte, dat het daarop 
in het Vlaamsch werd ver
taald door GERARDUS ZOES, 
PU in het Spaansch onder 
dezen titel: petaÏÏa espiri* 
l«o-h Indien men de ;Na* 
vofeing van, JMSUS CHRIS-

$vs uitzondert ̂  zijn er wei
nige boeken, die zoo vele 
uitgaven beleefd hebben als 
dit werk. • 

CAOTAGNÖ ( ANDRKAS DEI.) , 
in 1406 in een gehucht il 
Castagno genaamd, waar
van hij zijnen naam ontleen
de, geboren, was Je eerste 
schilder van Toskanen, wel
ke met de wijze, om «ie* 
olie te schilderen bekeM 
was (Zie BRBG&E). .Doin-
NICO van Venetië, dw de
zelve van ANTONIUS MESbr-
NA; geleerd had, teHorem 
gekomen zijnde, zoo zoM 
ANDREAS DEL CASTAGNO W™ 

vriendschap en l*erde.^ schoone geheim van heinwn 
nen. t i l ontstak da o 
zulk eene wreedeafgü t e 

en weldoener,, dat, o * 
aart de verpligMgenJe J 
ken , welke hy h e m j j 
dig was , liij hem « J * 
zekeren avond Joeg 
wonden t o e b r a g t , ^ ' ^ 
die si jne^moordeg 
erkend had, liet ficn ^ 
dezen wreeden vnea 
gen, met wiens trom 
leid hij onbekend « ^ 
stierf in zijne armen 
CASTAGNO in -»f J J * Ül 
sterfbed lag, W& ^ 
dezen moord , waai • n 

d en dader niet W. ^ 
ontdekken. iJ'J ^t etl »iet 
den algemeenen naa n, 
verontwaardiging » 9 vsn 

Zoodra m - h * r f £ V 
1)OB«NICO geleerd hart. 
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vaardigde hij verscheidene f 
stukken in fflorence, die 
bewonderd werden. Hij was 
het, die in 1478 aan de 
schilderij werkte , welke de 
Kepubliék liet vervaardigen, 
en waarop de strafoefening 
der zamenzweerders was af
gebeeld, die tegen de ME-
DICISSEN hadden zamenger 
spannen-

CASTAING (N.) een geleerd 
krijgsbouwkundige, vond in 
1680 het werktuig uit, om 
lstterteekens in de randen 
van munten en gedenkpen
ningen aan te brengen, het
welk bij al de munten werd 
aangewend, die onder de 
regering vanÏIODEWIJK XIV. 
geslagen werden. Deze vorst 
beloonde den uitvinder, die 
in het begin der achttiende 
eeuw te Parijs overleed, 
op eene koninklijke wijze. 

CASTAING ( EDITOS SATVAÜ-
ê'ii), een geneesheer, in 
1796, te Alengon, in het 
Fransche Dep.* Ome gebo
ren , volbragt zeer goede 
studiën te Angers, kwam 
vervolgens zyne geneeskun
dige Cursus te Parijs ma-
ken, alwaar hij in 1821 tot 
Doctor bevorderd werd. Hij 
oefende in die stad zijn be
roep ui t , alwaar zijne be
perkte fortuin, weldra met 
een niet zeer geregeld ge
drag onbestaanbaar gewor
den en door eerzuchtige nei
gingen onverdragelijk ge
worden zijnde, hem op hét l 

denkbeeld bragt, om in zijne 
kunst het middel te zoeken, 
om zich te verrijken; hij 
verbond zich te dien einde 
met de familie.BALLET, bij 
welke hij zich met het vol
ledigst masker der huiche
larij had weten te beklee-
den: onder begunstiging van 
een en zonderlingen zamen-
loop van omstandigheden, 
voerde hij zijne gruwelijke 
oogmerken uit, op de rijke 
erfgenamen van BALLET, den 
vader, een oud Notaris van 
Parijs. Voor de regtbank 
gevoerd en ten dood veroor
deeld, zoo niet op de be
kentenis zijner schuld, ten 
minste op eene menigte on
tegensprekelijke getuigen en 
op de zwaarste vermoedens , 
behield hij tot op het scha
vot hetzelfde masker, waar
van hij zich bediend had, 
om zijne slagtoffers te tref
fen, en onderging zijn von
nis den 6 December 1823-
Bij gelegenheid dezer be
ruchte zaak heeft men in 
het licht gegeven: Volledig 
regisgeding van Ed- S> CAS-
T&ixa , Parijs , 1828,"" in 
8.° , en CASTAIXG, of het 
slagtoffer der hartstogten, 
een geschiedkundig dicht-
stuk, ibid 1824, in 8*° enz. 

CASTALDI (COHNELIUS) , 
werd in 1480 te Feltri uit 
eene oude familie geboren. 
Hij wijdde zich gelijktijdig 
aan de balie en de dichtkun
de toe, de dorheid der regts-
geleerdheid, door de beval-
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ligheden der dichtkunde, 
vervrolijkende. Door zijn 
vaderland met deszelfs Be
langen bij de Venetianen be
last , verkreeg hij alles wat 
hetzelve vraagde. Hij ein
digde zijne dagen in 1536. 
De grooten en geletterden Be
treurden hem evenzeer. Pa-
dua, alwaar hij zich door 
het huwelijk vestigde, heeft 
hem de oprigling van een 
collegie te danken. Zijne 
Gedichten, langen tijd on
bekend, zijn het eerst door 
dé zorg van den Venetiaan 
CONTI , Parijs, 1757 in 4."> 
ïn het licht gegeven. Men 
vindt er Italiaansche en La-
tijnsclie stukken in; de eer
ste zijn zeer ongedwongen, 
en men treft in dezelve over
vloedige beelden aan: de 
laatste ademen den smaak 
der oudheid. Het leven des 
schrijvers door eenen Vene-
tiaanschen Patriciër met eene 
sierlijke eenvoudigheid ge
schreven, prijkt adn het 
hoofd, dezer uitmuntende 
verzameling. 

CA.STAI.IO , C A S T I M O , C A S -

TH.LÖ' of CHATEILLON, dat 
zijn ware naam was (SEBAS-
TIAAN), werd in 1515 in het 
gebergte van DaupUnê ge
boren. De beoefening der 
geleerde talen, en vooral der 
Hebreèuwsche' en Grieksche 
had hem de achting en vriend
schap van CATiViNus verwor
ven. Deze patriarch der Her
vormden , verschafte hem 
eenen leerstoel bij het col

legie van Geneve; maar qn-
eenig met hem geworden 
zijnde, zoo als zulks ge
woonlijk onder de facfie-en 
sektenstichters het geval is, 
ging hij te Bazelhet Éfrieksch 
onderwijzen. Hij overleed 
in 1563- Men heeft van hem 
verscheidene werken, waar
van de voornaamste zijn :1.° 
Eene hatijmcheenFransche 
overzetting der S.Schrift, 
Bazel, 1556, in lol. -De 
Framche Vertaling, m 1555, 
in fol. te Baiel gedrukt, is 
zeer zeldzaam. In deze bei
de Vertalingen, handhaatt 
hij zeer slecht de hoedanig
heid van eenen tolk der ge
wijde boeken: hij geeft aan 
dezelve eene geheel onge
wijde wending. Zijn geina* 
te en met sieraden overla» 

stijl is het onderwerp °n 
waardig, en doet die ede e 

eenvoudigheid, dier. opre& 
ten enkrachtvollentoonver 
dwijnen, welke « * £ £ 
oorspronkelijke waai" 
Hij' is : daarenboven ^ 
naauwkeurig noeh g e u l 
en in de Latijnsche ver« 
ling, spreekt h» Je jan» 
altijd wel, hoewel*«££ schaafde en s i e r l i j k e ^ 

kingen najaagt. ^ v e I 
sche Vertaling moeSt

flfg Ca-
bïj d? Protestante^ lc 
tholijken vele o

te/Vi(£ boe-
ondarvinden- — "' ,ej»cr«» 
ken met Collo f ^ % t 
Bazel, 1565, » * . r j e 
zijn zamensprakeri i en 
voornaamste ^schfZlxW > 
des Bijbels, een 

http://Ca.stai.io
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zuiver in het Latijn geschre
ven, maar dat niet vrij van 
dwalingen is. — 3-° Eene 
Latijnsche Vertaling der Si-
bij 11 ische verzen, met aan
merkingen. — 4-° Eene La
tijnsche Vertaling der za-
menspraken van BERNARDI-
NUS OCHINUS , wiens gevoe
lens hij, zegt men, omtrent 
de veelwij verij had aangeno
men. — 5-° Eene Uitgave 
der Navolging van !• C- op 
eene buitengewone wijze ver
minkt, niet alleen wat den 
stijl, maar zelfs, wat den in
houd betreft. — Zie KEMMS. 

CASTEEI. (GERARDUS), in 
1667 te Keulen geboren, was 
regulier kanonik van het 
Heilige Kruis, en stierf in 
1733 , als prioor van het huis 
zijner orde te Duisburg. Men 
heeft van hem Coniroversm 
ecclesiastico-Mstoricte Keu
len, 1734 en 1757, in 4.w 

Deze Verhandelingen zijn 
ten getale van 4 3 , en haa? 
delen over de voornaamste 
geschilpunten der Kerkelij
ke Geschiedenis. De schrij
ver kiest geene partij, tèn 
opzigte van de meeste dier 
geschilpunten. Hij stelt zich 
te vreden met de beweeg
gronden aan te halen, die 
men van weerszijde aan
voert, en kwijt zich hier
van vrij getrouwelijk. Dik
werf schrijft hij Noëi-AuE-' 
XANDER na. 

CASTEELS (PETRUS), een 
.vlaamsch schilder, in 1684, 

te Antwerpen geboren, en 
in 1749 in Engeland over
leden , heett door zijne schil
derijen niet veel roem in-
géoogst; maar men heeft 
van hem 12 uitmuntende 
platen met vogelen door hem 
zelven gegraveerd, en te 
Londen in 1726, in het 
licht gegeven. 

CASTEI. ( PETRUS ) , van 
Messina, Hoogleeraar . der 
geneeskunde te Rome, en 
opzigter van den kruidkun
digen tuin zijner geboorte
stad , heeft in het licht ge
geven: 1>° Hortus Messa-
nensis, 1640, in 4.*°, met 
platen; 2-° De smilace as-
pera, 1652, in 4.° 

CASTEI. (FR. PERARD), te 
Vire in het Fransche Dep.' 
Calvados geboren, advo-
kaat bij den grooten raad, 
opsteller van breven en ac-
ten aan het hof van Rome, 
overleed ir. 1687. Hij liet 
verscheidene werken na , 
waarin de theorie en de 
praktijk, in het stuk van 
Beneficiën duidelijk ontwik
keld worden. De voornaam
ste zijn: .1;° Voorname vraag
punten ten opzigte van de 
kerkelijke bedieningen, Pa
rijs , 1689, 2 dl.» in fol. — 
2-° "Bepalingen van het ker~ 
kelijke regt, Parijs, 1700 
in fol. met de aanmerkinr 
gen van DU NOYER. — 3-° 
Regels der Roomsche Km-
sellan)', 1685, in fol. 
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CASTEX. (LOBEWIJK BER-
TRAND > een wiskunstenaar 
en wijsgeer, den 11 Novem
ber 1688, te 3Iontpellier 
geboren, maakte zich bij 
FONTENELLB en bij Pater 
TOURNEMINE, door ruwe ont- | 
werpen bekend die de groot
ste verwachting deden ont
staan. De jongeling bewoon
de alstoen het land; zij berie
pen hem naar de hoofdstad. 
In 1720 begaf, GASTEL zich 
van Totilouse naar Parijs. 
Hij handhaafde het denk
beeld, dat zijne proeven van 
hem gegeven hadden. Het 
eerste werk, dat hij in het 
licht gaf, was zijne Ver-
handeli?ig over de algemee-
ne zwaartekracht, 2 dl.11 in 
12-iuo, 1721- _ Alles, vol
gens hem, hing van twee 
grondbeginselen af: van de 
zwaarte der ligchamen en 
van de werking dei* geesten 
of vlngtige deeien , de eene, 
die dezelve onophoudelijk 
tot de rust doet neigen, de 
andere, die de bewegingen 
herstelt. Deze leer, zoo 
als hij beweerde, de sleutel 
van het hemelstelsel, scheen 
niet zoodanig toe aan den abt 
DE SAINT PIERHE. Hoewel 
een vriend van den wiskuns
tenaar, randde hij hem ech
ter aan; Ae Jesuit beant
woordde hem. De van weers
zijde gewisselde schriften, 
vooronderstelden veel geest, 
doch eenen bijzonderen geest 
in de worstelaars. Het twee
de werk van pater CASTEL , 
was zijn Plan-tot eene be

knopte Meetkunde, Parijs, 
1727, in 4 . t 0 , dat weldra 
gevolgd werd door eene Al-
gemèene Meetkunde, 1728, 
in 4.to Engeland en. Frank-
rijk juichten dit werk toe. 
De koninklijke maatschappij 
van Iiowtfera'opende hare deu
ren voor den schrijver. Zijn 
Oog-Klavier, maaktezijnea 
van natuur ongedwongen, 
vruchtbaren en vindingnv-
ken geest verdervend. 
Hii w d door de levendig
heid zijner verbeeldings
kracht medegesleept. Anne 
stelsels waren in den öe-
ginne slechts Hpgfr 
maar langzamerhand jtaM 
hii er in te slagen» °m ae 
aelve te verwezenlijken- J 
hoedanigheid van - * • 
dige, kon hij ae geMI , 

renbetoogen maaru^ 
een belachelijke « g j g 

wirktuig als J f J S i n g 
en waarvan ae *;,, vor. 
onmogelijk w a s ^ ; o e t e c h . 
vaardigen. ««J 'd e M hei-
ter bekennen, w\tiM\tr 
senschim natogeontd^^ 

gen heeft v o o r t g e » ^ 
lare stelsel der dt", 
Natmrhmde^L^ 
1743, in 4.°v

Stre
soininige 

in den geest van a r 
geleerden meer tot e

n a n -
hetzelve mishaagjj ^ den 
deren. Hij eerbjjf m 
Engelschen * ï l s f f ' sChik' 
dat zijne leer h e M , „ 
scheen, om neE

 oU\ve»' 
reldstebel *» "»tv 
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« NEWTON en DËSCARTES , 
zeide h i j , komen, wat de 
uitvinding betreft met elk
ander overeen; maar de laat
ste bezat meer vlugheid en 
verhevenheid; de andere was 
met mindere vlugheid, diep
zinnig. Beide waren zij met 
de eerzucht besieïd, om eene 
Wereld te scheppen, even 
gelijk ALEXANDËS naar de 
geheele overwinning derzel-
ve streefde , en beide vorm
den groote denkbeelden over 
de natuur." Nog heeft men 
van vader CASTEI, eene ver
handeling ten titel voerende: 
Optika der k Ie uren, Parijs, 
1740, in Ï2.m° en andere 
werken. De andere voort
brengselen van dien schrij
ver zijn minde^ belangrijk; 
het zijn losse stukjes of uit» 
trekselen, *n de Èïemorien 
van Trevoux , Waaraan hij 
lang werkte , verspreid. In 
den stijl van CASTEI, straalt 
het vuur van-zijnen gee*st, 
en de uitspattingen zijner ver
beeldingskracht door. Eens , 
toen men in tegenwoordig
heid van FONTENEI^E , over 
het kenmerk van zonderling
heid, waarmede de werken 
van dien pater bestempeld 
zi jn, sprak, zeide Iemand: 
» Maar hij is gek." — » Ik 
Weet het wel , antwoordde 
FONTENELLË , en Het spijt 
^}X\» want zulks is groote-
•Ujks te bejammeren. Maar 
*fr bemin hem nog liever 
zonderling en een weinig 
g e k , dan wanneer hij wijs 
en niet zonderling 'zoude 

* zijn." CASTEI. overleed in 
1757; kort voor zijn over
lijden had hij de groote we
reld verlaten; vroeger was 
hij zeer in dezelve ver
spreid, en had in dezelve 
door zijne kwinkslagen en 
zijnen vluggen geest veel 
genoegen verspreid. De ge
letterden, die hem raad
pleegden, vonden in hem 

[ bereidvaardigheid en kunde. 
Onder hen openbaarde hij 
die eenvoudigheid, welke 
de studie aan de ware geleer
den mededeelt. Men vond 
hem te midden zijner boe
ken , zijner schriften, zij
ner werkplaats voor het oog
klavier , eH van een onein
dig aantal andere s tukken, 
in hetzelfde vertrek op eene 
verwarde wijze onder elkan
der liggende. De Abt LA 
POKTE heeft in 1763, t e P a -
ry's, onder den titel van 
Amsterdam, in 12.° eene 
belangrijke verzameling in 
het licht gegeven. Dezelve 
voert ten t i tel: ' Esprit t 
saillies et singularités du 
P. CASTML {Geest, kwink
slagen en zonderlingkeden 
van Pater CAST!EZ. ) Dit 
werk bevat een aantal on
derwerpen. De schrijver 
doorgrondt geen enkel der-
zelve, intusschen denkt hij 
vee l , en dikwijls zeer wel. 

CASTEMET (JOANNES BAP-
TISTA), te Brussel geboren, 
Licenciaat in de godgeleerd
heid te Leuven, alwaar 
hij de humaniora oroder-

v^ 
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wees , vervolgens den leer
stoel der wijsbegeerte be
kleedde , en eindelijk Kano-
nik der hoofdkerk van Ant-
werpen werd. Hij gaf in 
het Vlaamsch een werk, in 
het licht, ten titel voeren
de: De Zeester voor al de 
dwalende Christenen of Be» 
knopte verklaring van al de 
Artikelen des geloofs. 

CASTEXEYN ( MATTHEUS ) , 
een Vlaamsch dichter in de 
zestiende eeuw te Oude
naarden geboren, heeft in 
de Vlaamsche taal een Ver
toog over de dichtkunde ge
schreven, ten titel voeren
de De kunst der Rhetorica, 
Gend, 1555, in 12.°, dat 
verscheidene uitgaven gehad 
heeft; achter die van Rot
terdam , vindt men eene Ge
schiedenis van PYRAMÜS en 
TBISBÉ , verschillende Bal' 
Zaden en liederen. 

CASTEIX ( EDMOND ) , in 
1608, te Mailey in het 
graafschap Camhridge gebo
ren , is beroemd door de 
uitgebreide kunde, welke 
hij in de Oostersche talen 
bezat. Y'CASTEIX volbragt 
zijne studiën in het Collegie 
Emmanuèï te Camhridge en 
vervolgens in dat van den 
heiligen JOANNES , waarvan 
de Bibliotheek hem de mid
delen gemakkelijk maakte 
om zijnen smaak voor de 
Oostersche talen te voldoen. 
Hij nam een zeer werkzaam 
aandeel aan de uitgave van 

den nieuwen Polyglot-Bijbel, 
door "WALTON uitgegeven, 
en vervaardigde om denzel-
ven volledig te maken, een 
meesterstuk van kunde, het 
Jjexicon ïieptugUtton ge
naamd- Dit werk, waarme
de hi) zich zeventien jaren 
.met de grootste inspanning 
had bezig gehouden, en dat 
hem 12,009ponden sterJingf, . 
of, om beter te spreken zij- ; 
ne geheele fortuin en ma ;. 
gezigt kostte, beantwoordde 
giet aan zijne verwacnmg. : 
Hetzelve was m 1669 en , 
1673 in het licht gegeven, ; 
er bleven duizend exempa-
xen van over in de hande 
van deszelfegeleardeneno^ 
sterfelijkert schrrer, en" 

vijf honderd, 4» » • J 
zï nen dood vond, en ¥P 
eenen zolder h g * J . ** 

een enkel volledig ̂ F b e . ; 

te vormen. .f^66tofdes- ; 
noemde hem in 1«J»l

 hoo„. \ 
zelfs kapellaaö, ' ^ te ; 
leeraar m net » g veI. ; 
Cambridge. W in 
kreeg hij ook eene > p de hoofdkerk van A b e . 

wiizensteldenhen 
deloos voor ieJ^Jei^ 
offeringen ^ - I n M ' 
„och voor devr l j , tó-
k e h i j i n d e n b r a ^ , H.J; 
den ondergaan ' ^ #«»• ; 
overleed i^^L^M 
telberg/^;%nM'. 
voert ten ö * J * £ £ * f «£ 
taglotton, kW tojfr 
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tanum, etkiopicum, arabi-
cum conjunctum, et persi~ 
cum separaiim, cui accessit 
brevis et harmonicagramma-
iicm omnium precedentkm 
linguarum delineatio , Lon
den, 1669, 2 d l " in fol. 
J . 1). MiCHAëLis heeft uit 
dit groote werk ontleend, 
het Syrische JVoordenhoek, 
en hetzelve niet aanteekenin-
gen in het licht gegeven, 
Göttingen, 1758, 2 dl." in 
4.to -_ In 1790 gaf hij in 
het l icht: Supplementa ad 
Lexica hebraica, 6 dl-" in 
4-to TJCEK heeft in hetzelf
de formaat in het licht ge
geven : Lexicon /lehraicum 
CASXELLI, adnoialis in\ 
tnargine vocum nw/ierte ex 
I. D. MfrcMAè'LTs supple-
tnentis, Göttingen , 1790, 
in 4-t° CASTELL heeft daar
enboven nog in het licht ge
geven Oden, ter eere van 
KAREL I I . , onder dezen t i
tel: Bol Anglia oriens, aus-
jpiciis CAROLI II. regum 
gloriosissimi, 1660, in 4.c0 

— Dit zeer zeldzame stukje 
van twee en dertig bladzij
den , bevat zeven Hebreeuw-
sche, Chaldeeuwsche en Sij-
rische Oden, met eene La-
tijnsche vertaling vergezeld. 
Nog heeft men van CA&TEUi 
eeneLatijnsche redevoering, 
xvelke hij bij de opening zij
ner cursus voor het Arabisch 
uitsprak, te Londen, in 1667 
in 4.tn gedrukt, en herdrukt 
in de Oraiiones selectts cla-
rissim. virorum. door de zorg 

VI , DEEL. % 

van J . E. KAPPINS , te Leip-
zig in het licht gegeven. 

CASTEIXANUS of DU CHA-
TEI; (PETRUS) , een der ge
leerdste prelaten van de zes
tiende eeuw, te Are en 
Marrois , geboren. Na te 
Dijon, zijne studiën vol-
bragt, en aldaar als onder
wijzer gefungeerd te hebben, 
reisde hij door Dnitschland, 
Italië en Griekenland} en 
op die nuttige togtea, ver
zamelde hij een aantal kun
digheden en Avon de achting 
der geleerden. In Frank
rijk teruggekeerd, werd hij 
Lector en Bibliothekaris van 
koning FRANCISCUS Ï . Hij 
was de eenige geletterde, 
welken die vorst in twee 
jaren niet beweerde uitge
put te hebben. Hij leefde 
aan het hof en was er in 
aanzien. De benijders zij
ner kunde en gunst veree-
nigden zich, om op zjjne 
bouwvallen een en zekeren 
BIGOT te verheffen, wiens 
geest en uitgebreide kunde 
zfl met gemaaktheid prezen. 
Alvorens hem uit Norman-
dijè', zijn vaderland, te doen 
komen,' wilde de koning 
weten welk een man dit 
was. CASTEMANUS zeide 
hem, dat het een wijsgeer 
was , die de gevoelens van 
ARISTOTEI.ES volgde. — En 
welke gevoelens zijn <ïat? 
vervolgde de vorst. — Sire , 
hernam de schrandere hove
l i n g AnrsTOTELES verkiest 

http://Aristotei.es
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de republieken boven den 
monarchalen staat. Dit 
woord maakte zulk eenen 
diepen indruk op den geest 
van FRAJSCISCUS ï . , dat hij 
over JSiGOT.niet meer wilde 
hooren spreken. Daar deze 
vorst CASTELLAISOS tot d© 
eerste kerkelijk® waardig
heden wilde verheffen 5 zoo 
wenschte hij van hem te 
wéten, of hij een edelman 
was. Sire, antwoordde de 
geleerde, er waren drie ge
broeders in de ark van 
Nöë*, ik weet niet wel van 
welken der drie ik ben voort
gesproten. Kort daarna ge
laakte hij tot de bisschop
pelijke waardigheid. Hij 
werd bisschop van Ttille in 
1539, van Mucon in 1544, 
groot - aalmoezenier van 
Frankrijk in-1548, einde
lijk Bisschop van Orlêans 
in 3551; onder eene predi
katie stierf hi] aan eene be
roerte, den 3 Februarij 1552. 
Hij was zeer ervaren in de 
Oostersehe talen en welspre
kend op den kansel. Men 
heeft van hem eenige wer
ken. PETKUS GALLAND heeft 
het leven van dien prelaat 
beschreven, en BALÜZE liet 
hetzelve in 1684, te Parijs, 
in 8.vo drukken, • 

CASTELE.ESI (ADMANÜS), 
wiens Latijnsche naam CAS-
TELlENSlg of CASTBIILUS i s , 
nit eene geringe familie te 
Corneto in Toskanen gebo
den, verhief zich door zijne 
eigene verdiensten tot de 

waardigheid van kardinaal. 
De ernstige en diepe studiën, 
welke hij gemaakt had, stel-
den hem tot de gewijde 
bedieningen in staat; het hof 
van Eome kende weldra zij
ne verdiensten; hij werd tot 
schatmeester der Apostoli
sche kamer benoemd, en 
INNOCENTIÜS Vffl. zoüdhem, 
in hoedanigheid vannuntius 

naar' Sfihotltud, ml*V* , 
schillen, welke dat^landk- , 
roerden te vereffenen, doen 

fn Engeland o ^ ^ 
door MOKTON, aartsbtfW«J 
van Kantelberg, aan J 

als de geschat,to ij»> 
henxbij % h

e ° / c
V i t t e -

te dienen. Veze
n(>7enang 

lastte hem met eene J j j 
bij den P a f , en ,,., , 
over de w i j ^ V ^ ^ , 
er zich.van g e « e t W s . 
gafhi ihemi«l° \ t t

e t Vol . 
dom Hereford , » ^ e„ 
gende jaar dat van m 
hls. 'Omtrent den* 
tüd Verhief hem AJJ ^ 

opgevolgd» totKH' Ü . 
S 5 den titel n j ^ 
CHRÏSOGONUS , eD

cretaïlS,; 

hem tot zijnen « ^ ^ f t -
,naar Tolgensj^gvvt.s-
schrijvers Avar » * ^ 
bewijzen s I ec%a l lS jrespa" 
hen/door W*gfo?r 
n e n ; want eenige» ^ van 
n a , wüdebo,"!' 
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CJSSAR BORGIA , zijnen zoon, 
zich door vergif van CASTEI.-
XESI en van verscheidene an^ 
dere kardinalen ontdoen, ten 
einde zich van hunne rijk
dommen meester te maken , ' 
die voor zeer aanzienlijk wer
den gehouden. Maar door 
vergissing van een der offi
cieren des Pauses , dronken 
vader en zoon van den ver-. 
gif tigden drank, hetwelk aan 
ALEXANDER VI. het leven 
kostte. Dus vonden de da
ders zelve het uitwerksel 
hunner misdaad. Zoodanig 
is het verhaal van GÜICHAR-
D W , een hartstögtelijk schrij
ver , wel is waar; maar de
gene, die hem tegenspreekt, 
ODERICH BAGUELD , heeft vol
gens dé Verdachte Memori-
è'n van het huis BORGIA ge
schreven; Het schijnt dat 
CASTEMIESI' zich de vijand
schap van J Ü U U S I I . , die 
ALEXANDER opvolgde, op den 
hals haalde , en dat hij zelfs 
verpligt was, om zijnen toorn 
te vermijden , de vlugt te 
nemen. 'Door LEO X . , den 
opvolger van J U L I Ü S , wiens 
verheffing hij begunstigd had, 
werd hij weder in gunst ont
vangen; doch hij toonde zich 
niet zeer dankbaar. Volgens 
PAULÜS Jovrus > door de ora
kels eener waarzegster ver
leid , die hem de Pauselijke 
waardigheid beloofd had , 
n a n x M) 'deal aan de samen» 
zwering door AÏ-FOKSUS P E -
TRUCCI, tegen den Paus ge
smeed; raaar de gelukkige 

% 

voorzegging kwam niet tot 
wezenlijkheid, de zamen-t 
spanning werd ontdekt, en 
nadat CASTELLESI zijne mis
daad hekend had, werd hij 
tot eene boete van 25,000 
dukaten veroordeeld. Om de
ze som niet te betalen, of 
wel vreezende dat de am* 
nistie door den Paus aan de 
zamenzweerders verleend • 
niet ópregt w a s , nam de 
kardinaal, onder begunsti
ging eener vermomming, de 
vlugt uitBome, en men heeft 
later nooit geweten, wat er 
van hem geworden i s . In 
zijn werk: De infelicitate 
Utleraiorum zegt PETRUS 
VALERIANO , dat zijn knecht 
hem, om hem te bestelen 
van het leven beroofde: maas 
anderen beweren dat CAS^TET.' 
LESI dit gerucht zelf uitstrooi* 
d e , opdat men er niet meer 
aan denken zoude, hem te 
vervolgen; eindelijk zijn er 
nog eenigen, die zeggen, dat 
hij zich naar Konstantinopel 
begaf, en aldaar overleed. 
LEO X . ontnam hem de Waar
digheid van 'kardinaal, en 
verklaarde zijne beneficien 
als openstaande. De kardi
naal DE CORNETO (dus noem
de nien hem gewoonlijk) was 
met de grootste talenten be
gaafd , en hij strekte tot Juis
ter zijner eeuw, door zijne 
zucht voor de letteren en de 
bescherming en diensten, die 
hij aan dezelve bavrees. Hij 
werd voor een der bekwaam

ste Latinisten van zijnen tijd 
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gehouden, en uit zucht, om 
de taal der oude Romeinen , 
ia hare geheele zuiverheid 
te herstellen, deed hij groo-
te uitgaven, bm diegene aan-
teinoedigen, welke zich aan 
die studie toewijdden, en om 
goede uitgaven der Latjjn-
sché schrijvers te bezorgen. 
Hij heeft "verscheidene Wer-
fcen nagelaten, die zich door 
een zuiver en sierlijk Latijn 
bijzonder aanbevelen: I.° Z)e 
sermpnelaiino et modo fó-
tini loqmndi, Bazel, 1513; 
Parijs, 1528, in S.vo; .dik
werf herdrnkt. — 2.° De 
aenatione et JULIJ IX. tter, 
ïn verzen, Venetië, AMDE, 
1534, in 8.vo, en met het 
vorige werk; vereenigd, Ly-t 
on, CJROTHE , 1548, in 8.v0 

.— 3.° Be vera pkilosophia 
ex quatuor docioribus eccle-
sim, Bologna, 1507, BAÏME 
spreekt nog over eene La-
tijnsche vertaling van het 
Kieuv/e Testament, die hij 
verpligt was op te schorten, 

• over eene < Verhandeling Be 
\ poetis, en óver verzen, ter 

«ere van de heilige Maagd 
vervaardigd. Baar B'AXEM. 
BEKT beweerd had, dat het 
aan de hedendasgsche ge
leerden onmogelijk was, om 
de Lafijnsohe taal wel te 
spreken en te schrijven, soo 
stelde • HIERONYMÜS FEURÏ , 
hoogleeraar der schoone let
teren te Ferrare, hem de 
schriften van den, kardinaal 
•voor, in een belangrijk werk 
to dien einde te Faénza in 
3771» onder dezen titel in 

het licht gegeven: Pro lin* 
suc& laünm 'M*»:, epistola ., 
adversum MEMBERTIM; 
pmcedit commentariw de 
rebus gestis et scriptisJlA-
DniJUM CASTELLI cardma-
Hs, quo imprièis awstore 
latinitas est restitwta- be
darende zijne ba l l ing^ 
liet CASTEMESI, te Mtga, 
op hetgWf*anP»w*5". . 

deze beide dichtregels sra-
vr^dieeengedenktejen 
zijner ballingschap,«£P 
lijkertijd eene voorzegging 
van het lot waren, dat hem 

wachtte: 

Exulat Hadria^; ^ > m ' 
Polydore,qui^S d,M 

^ternumquevaies» 
omnia restant. 

C A S T E X -Cto^X 
een Genueesch schil ^ 

muntend kplonet,«n J . 
de hijzonder vVeU» d / d e 

tretten. Hy sc"J(
 eeUW 

.en werd door ne> - ^ j 
De platen ^ f t s o , é' 
Jeruzalem vati Ja5

i|ndoor 
nen boezemvrienti, J b nenboeZemvrie»»'M"finbe; 
hém g e g r a y ^ r feen ^ 1 
speurt in ziine we r ^inig 
genie, maar ^ ^ 0ver-
Ltuurlijk gevoel-y, aan 
leed te Genua i«j' a a t lp> 
srfjne gehoortesta ; clveideno 
Je en ^ « J 
schilderijen nalate 

van BBBNABOOS, 
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in 1625 geboren, verloor 
zijnen vader al te vroeg, 
om van zijne lessen gebruik 
te kunnen maken, maar zij
ne vlijt vergoedde hetgene 
wat hij onder eenen zooda-
nigen meester had kunnen 
leeren. Hij muntte vooral 
uit in de veldslagen. Zijne 
werken bevelen zich aan 
door de genie en den smaak, 
het koloriet en de teekening* 
Hij overleed in 1659. 

CASTELNAÜ (MICHASI. DE) . 

zijnen roem had hij aan ee
ne zonderlinge gebeurtenis 
te danken. JOANNES BEMONT-
LÜC, bisschop vmfalenee, 
een der beroemdste kansel
redenaars van dien tijd, 
had op Paasehdag voos den 
koning gepredikt; do kar
dinaal DE LORBAIKÏÏ betuig
de zijn leedwezen hem nïefc 
te hebben kunnen hooren, 
in tegenwoordigheid van BB 

II CASTBLNAÜ , die in het ge
hoor geweest zijnde, aich 
aanbood, om de leerrede te 

Heer van.JMawissière, een | herhalen, en er al de be 
krijgsman, geletterde, en | valligheden des sedeaaars 

bijtevoegen. Be aanbieding 
werd door den kardinaal aan
genomen, die het schoonste 
paard van zijnen stal beloof
de, indien CASTEIJNAU wel 
«oude slagen; en hij had, 
het geluk van wel te sla-

yO~—;- / O v II 

even zoo opregte als voor-
zigtige onderhandelaar, werd 
in 1520 te Mauvissière in 
Touraine geboren. Van zij
ne ouders eene zoo goede 
opvoeding ontvangen heb
bende, als men hem dezel
ve kon geven, ging hij in 
Italië ónder den maarschalk 
»E BRISSAC , die er het be
vel voerde,. zijne leerschool 
m de behandeling der wa
penen zoeken.- CVSTEMJAU 
onderscheidde zich in ÏPiê-
wonty in Voskatten, en op 
het eiland Cqrtiha. Fim£ 
CISCUS DE LoRUAlNE , groot-
prioor ,van Frankrijk, die 
zijne ontluikende verdienste 
had opgemerkt, verbond hem 
aan zich, nam hem niet 
ach ^ naar- MalHa, htm 
^n» bij zijne terugkomst in 
^nkr$k, aan heÖt hof, en 

Gvt\vm h e t h « i s van M ü l S E ^ e omwikkeling van 

gen. Van dien oogenblikaü 
genoot hij eene bijzondere 

I achting, en Verdiende de
zelve in vele andere opsig-
ten, KAREI, IX. en HMN-
DBIK III. gebruikten hem ia 
Verscheidene even 200 ge-
wigtige als moeijeljjke on
derhandelingen. 'Hij over
leed in 1592, na vijfmalen 
afgezant in Engeland té zijn.. 
geweest. Zijn© getrouwheid 
was zoo algemeen bekend, 
«at HENDRIK IV. hen», on
danks zijne standvastig© ver-
kleefdheid aan den Catho-
«jken godsdienst, een com-
mandement in zijn leger toe
vertrouwde , toen die vorst 

21 3 
üich gedwongen vond om de 
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hoofdstad te belegeren. Na 
den dood van EBAKCISCÜS IL 
vergezelde hij deszelfs We
duwe , de ongelukkige MA
RIA STUART , naar haar ko* 
langrijk Schotland- De Ge-
denhichriften zijner onder
handelingen , door LE LA-
BoiraEURj in 1659 in 2 dl." 
in fol* in het licht gegeven, 
in 1731 te Brussel in 3 dl.» 
in foL herdrukt, behooren 
tot vdèzeldzame gedenkstuk
ken! welke ons van de ge
schiedenis van zijnen tijd 
overblijven'. 

CASTELÜAU (JACOBUS, 
Markgraaf BE) , Maarschalk 
van Frankrijk, kleinzoon 
van den voorgaande , onder
scheidde zich in verschil
lende belegeringen en ge
vechten. Bij de slag Van 
Dunes, den '14 Junij 1658, 
had hij het hevel over den 
linker vleugel, en werd 
twee «Jagen daarna bij de 
belegering van 'Duinkerken 
gekwetst. Hij overleed te 
Cahis, den 15 Julij daar
opvolgende , in den ouder
dom van 38 jaren. De Heer 
OSMOJJT schrijft hem ten 
önregte de memoriën van 
MiCHAëL DE CASTELNAU toe. 

- •CASTELNAÜ (HENUIETTE 
JÜMA. DE)-, gravin Van Mu-
rati eene der Fransche Mu
zen, overleed in 1716, in 
den ouderdom van 45 jaren. 
Zij heeft liederen en andere 
kleine dichtstukjes nagela-

. ten> m verschillende' verza--

melingen verspreid. Nog 
heeft men van haar: 1>° 
Jjes Lutins de Rernosi (De 
Spoken, van Kenwi), Ro
man in 2 dl.", mU.° — 
2«ö Conies des fées (Too* 
ververtellingen), 2 dl.n — 
3-° he voyage de campagne, 
(Be landreis), 2 dl.» in 
12.° De schitterende roem, 
welken zij in den beginne 
door deze v/erkenverwelt, 
heeft zich niet kunnen hand
haven. Dit is vrijalgemeen 
het lot Van schrijvers, d» 
zich aan bedelachtige voo£ 
brengselen hechten, en_d>e 

enkel in hunnen .geert de 
hulpmiddelen W k < f ' .ƒ? 
z i j aan de vergetelheid te 
onttrekken. 

^), te Modenaam 
boren, kwam het put* 
door zijne talenten ope 

•in-..»jn--vaderlanoj 
hebben kunnen zy" „re
eene dolle hekel*«M•*# 
de zijn g ^ ' Inden tot 
hem zijne beste««» zich 

vijanden.' H ' J J S voor 
verpligt, om ^ s s e , e n . 
DuitscMand te yerVeïi#-
Na eene tienjarige 

een wwn. »«**-•• \ «e hen* 
in het Italiaanse' h e l . hen vertaald én doo^ ^ ,1 
lige Officie v e r v g v e „ -
die zaak eene rfj* ^ j . 
ding «arn v zoo n g beeft 

.ylagtnwv Bazel- ^ 
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van hem Ophelderingen van 
de Verhandeling over de 
dichtkunde van, ARISTOTÈ-
ZES , vol geest, maar zoo 
spitsvinnig, dat dezelve soms 
in haarkloverijen ontaarden» 
Toen er in het" huis , dat 
hij te Li/on bewoonde, brand 
ontstaan jvas, riep hij niet 
anders dan: Ited mijne dicht
kunde f Dezelve was in de 
daad het beste zijner wer
ken, en wat de overige be
treft, xoo had men dezelve 
zonder verlies kunnen laten 
verbranden. De eerste uit
gave zijner Ophelderingen* 
kwam te Weenen', in 1570, 
in é.° in het licht, deze 
wordt aeer gezocht» Ook 
stelt men belang in die van 
Bazel, 1576, in 4.° Nog 
heeft men van hem: O f ere 
critiche. 1727, in 4.° Hij 
overleed te Chiavenna, in 
1571. Men prijst hem als 
een matig nian, die zich 
enkel, met zijne boeken be
zig hield. Hij wilde niet 
in den echt treden , uit vree-
ze , dat de huishoudelijke 
zorg, hem van de studie 
mogt aftrekken. Geenszins 
aan de rijkdommen ver
kleefd , gaf hij aan een' zij
ner broeders zijn geheele 
vermogen óver. 

CASTI (JOANNES BAPTISTA) , 
een beroemde Italiaansche 
•dichter, in 1721 teMonte-
fiascone geboren, volbragt 
zijne studiën in het semina
rie dier stad, alwaar hij ver-

^ S. 3 9 l 

I volgens Hoogleeraar werd s 
en een domheerschap ver
kreeg. Reeds in zijne pril
ste jeugd ontwikkelde CAS
TI eenen bijzonderen smaak 
voor de dichtkunde en hield 
zich met het beste gevolg 
met dezelve bezig; maar 
zijne werken vol van eene 
bijtende boosaardigheid, en 
met trekken doorzaaid, die 
een bedorven hart aankon
digden , bragten hem in on
genade bij den Bisschop en 
het kapittel. Om zich van 
hen te verwijderen , en door 
zijne neiging tot hel reizen 
medegesleept, verliet CAS
TI in 1752 Monlejiascone, 
kwam in Frankrijk, ging 
van daar weder naarliJa^ë, 
dat hij op nieuw verliet, 
omzien, op uitnoodiging van 
den hertog van KOSESIREK» , 
gouverneur van Prins LEO-
JPOM» , later hertog van Tos-
kanen en vervolgens keizer, 
disn hij te Florence had lee-
ren kennen, naar Weenen 
te begeven. Door zijnen 
beschermer aan JOZEF II» 
voorgesteld, ontving CASTI 
van dien vorst, een gunstig 
onthaal, en werd aan ver
schillende gezantschappen 
verbonden, waarbij hij geene 
bediening bekleedde, maar 
waardoor hem de middelen 
werden verschaft, om «P 
eene deftige wijze, onder
scheidene hoven te bezoe
ken. On deze wijze reisde 
hij door OnitscMaml, Pruis-
sèn en Rusland f alwaar C ^ 

'4 
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THARINA I I . even , zoo wel 
als JOZEF ia staat, om de 
verdiensten van den Latijn-
schen dichter te waarderen , 

' hem het gunstigste onthaal 
deed genieten, De Poéta 
cessareo of keizerlijke dich
ter METASTASIO, overleden 
zijnde , zoo werd CASTI door 
de zorg van den hertog Tan 
BOSEMBEUG, tot dien post 
benoemd. Na den dood van 
JOZEF (1790), verzocht hij 
om zijn ontslag en kwam in 
Italië terug, alwaar liij zijn 

.verblijf tusschen Rome en 
Morènce verdeelde, en daar 
is het, dat hij hét grootste 
gedeelte zijnet werken ver
vaardigde. CASTI was reeds 
te Parijs geweest, hij kwam 
aldaar in 1798 terug; maar 

\ niet eenen grooten roem ver-
) gezeld: al de geletterden 

beijverden zich,' om hem 
door het vleijendste onthaal 
hunne achting te bewijzen. 
Deze hulde, aan zijne ta
lenten . bewezen, maakte 
Parijs voor hem tot een aan
genaam verblijf; hij trachtte 
er nog meer bevalligheid o-
ver het leven te versprei
den , hetwelk hij er leidde, 
sich geen enkel der verma
ken ontzeggende, welke hij 
nog kon genieten. Hij had 
den ouderdom van 82 jaren 
hereikfc, toen hij in de maand 
Febraarij 1803, zeer laat een 
huis verlatende, waarin hij 
het middagmaal genuttigd 

• had, door eene groote kou
de en vervolgens door ®e-
pe koorts -bevangen werd» 

die alle hulp der kunst we
derstond. Het schijnt, dat 
hij in de ongodsdienstige 
gevoelens overleed, welke bij 
in verscheidene zijner wer
ken" had aan den dag ge
legd. De Abt CASH had 
langen tijd te midden der 
hoven geleefd; de waarne
mingen , welke hij er ge
daan had, zijne 'vrolijkheid* 
en zijne van natuur bijtende 
inborst, maakten zijn om
gang levendig en onderhou
dend; dezelve zouzeeï.aan-
genaam zijn geweest, indien 
hij niet al te dikwijls ver
maak had geschept, om er 
zijnen geest op buitenspori
ge onderwerpen te oefenen, 
In er Zélfs den Godsdienit 
in een belagchelijk hcht te 
Stel]en5'dien hij, uithoof 
van sijn karakter, dubbel ver 
pligt was, te eerbiedig^ 
BB j schreef met eene gif»» 
geWakkelijkheid en was on 
öphoudelijk werkzaam. J> 
onderdom verkoelde ffl£ 
verbeeldingskracht n l e ^ a a t , 
zelve was nog ij de 

ste jaren zijns leve*• 
vnr igvdath i j s onvf e Z ^ ; 
te bedwingen, a l s W ^ 
Verpligt was» flm W -
tuigelijke midddeng 
vlagt te nemen. n)J » >^t^ 
op zijn bed, w a ^ , i r t e a . 
werkte,, een spel * ^ a l 
Wanneer hij W fl°eVoBl-
te zeer opgewonden̂  » _ en 
de, speelde hij f*f j 
o v e r l u i S ^ l s e e n W 1 ^ 
chende over de S0f} ^ 
ffen, die hij van *«* • 

en 
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ven haalde, en daarna begon 
hij weder te werken. Hij 
vereenigde al de talenten, 
die eenen grooten dichter 
uitmaken; de bevalligheid, 
sierlijkheid, natuurlijkheid, 
verscheidenheid van beel
den schitteren in zijne wer
ken door; het is te betreu
ren, dat de slechte keuze 
van verscheidene zijner on
derwerpen , die schoone hoe
danigheden bezwalkt. Een 
aantal Fratlsche en Italiaan-
sche geletterden waren bij 
zijne iijkplegtigheid tegen
woordig, en Doctor CORONA , 
een Italiaansche geneesheer, 
sprak op zijn graf eene 
welsprekende redevoering 
uit. De Voornaamste voort
brengselen van CASTI zijn : 
1.° Novelle galanti- Dit 
werk heeft een groot aan
tal uitgaven gehad, de 
naauwkeurigste en volledig
ste is die,, welke te Parys, 
in 1804, onder dezen titel 
is in het licht gegeven: 
Novelle di GlAMB CASTI , 

'in 3 volumi. Dezelve be
vat 4S geestige verhalen ," 
die bijna alle overdreven 
buitensporig zijn, en dik
wijls wordt er de Godsdienst 
niet meer in geëerbiedigd 
dan de zeden; de onzede-
lijkste zijn: de Angelo GA-
MBIELO; — la Bolla d'AL-

LESSANDRO VI. — la Pa-
pessa G-toVASB, en onge
lukkiglijk verkregen dezelve 
eenen graad van onzedelijk
heid te meer, door den) 

Z 

hoogst levendigen en sier
lijken stijl, waarin dezelve 
géschreven zijn. —• 2.° Gli 
Animali parlanti, of de 
sprekende dieren, een dicht-
stuk in 26 gezangen, Pa
rijs, 1801, 3 dl.n in S.vo 
Dit is van al de werken van 
CASTI het aanmerkelijkste 
en het best geschrevene. 
Maar met de van zijne pen 
onvermijdelijke ligtzinnig-
heid, vereenigt hij alhier 
eene bittere hekeling der 
hoven, waarin de haas als 
koning, en domme dwinge
land , den vos tot minister 
van staat, en den wolf tot 
minister der geldmiddelen 
heeft; terwijl de tijger het 
bevel voert over de leger
benden , en de ezel edel
man is. Hij ondernam dit 

. dichtstuk bij zijne komst te 
Parijs, in 1798. Men ziet, 
dat hij aan de denkbeelden 
van den dag offerde. — 3." 
Poema tartaro. Dit is een 
hekeldicht in 12 gezangen, 
waarvan het hof van CATHA-
RINA I I . hem het onderwerp 
had verschaft. Het tooneel 
wordt in Azië verplaatst, en 
onder aangenomen namen, 
ziet men er de keizerin in op
treden, die CATTUNA wordt 
genaamd ^ Czar PETER I I I . , 
haar echtgenoot, draagt den 
naam .van OTTAI, de groot
hertog PAUL , die later aan 
het bestuur kwam, dien 
van CAÏUCCO. JDe gunste
ling ORT-OFF, deszelfs broe-

I der AMSXIS, zijne overige 
5 
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broeders, de gunsteling Po-
XBWKIN, hebben ookvalsche 
namen. De laatste uitgave 
van dit werk is van 1802, 
Mtone, 2 dl.» kl. 12.™ 
Dit gedicht bezit met de
zelfde verdienste als zijne^ 
overige werken, maar men 
gelooft, dat het nog niet 
zoodanig bestaat als de 
schrijver, hetzelve vervaar
digd heeft. — -4.° Poesie 
anucreontiche, Bologna, 
1793, in 8,vo — 5.* Drie 
Opera buffa; heteene voert 
ten titel, la Groita di Tro-
fonio, waarin hij de vrij
heid neemt, om met de ge
waande wijsgeeren den spot 
te drijven; het andere il 
Re TJEODOHO in Venezia, 
tut een bijverdichtsel van 
den Roman Candide, door 
VOLTAIKE , ontleend; het 
derde heeft de zamenZwe-
ring van CATlUNAtea on
derwerp, waarin hij niet 
alleen dien zamenzweérder, 
maar ook CICERO en den Ro-
meinschen senaat in een be-
lagchelijk licht stelt. Men 
kan zich niet onthouden van 
die Opera zeer koddig te 
vinden, zoodra' men het be
sluit heeft genomen van zich 
niet te Belgen over de ont
heiliging van eenen naam, 
zoo eerbiedwaardig als die 
van CICERO. Men beweert, 
dat een vriend van den Abt 
CASTI te Parijs, nog eeni-
ge andere onuitgegevene 
werken in handen Jieeft. 

CASTIGMONEI — Zie Ré-

NEDETTB. : 

CASTIGHONE. —« Zie Vm 

VIII . 

CASTIÖMONE (JOZEF) , een 
dichter en criticus, te An-
cona geboren, trad in 1882 
te Rome in den echt, werd 
landvoogd van Corneto h 
1598, en overleed in wio. 
Hii hield zich bezig wet het 
vervaardigen van Latijnse^ 

verzen over d e : I * g « g ; 
Sen van den f- H n j g 
ook eeriige hekelschriften 
vervaardigd,» « £ * 
vervat, dat ten tuw, 
Varia lediones et »Pf « 
la,Bome,im;™±' 

Suit , m Italiaan^ *W 
der in 1698 gebg«H{er. 
fende de t e e k e n - ^ V 
kunde onder be lg j* ^ 
sters. Beeds W«J J* 
genie en verkreg eene» 
ten in staat, om h e » ^ ^ 

aanzienlijken w% ..dKen0o-
künstenaars zijnel«60en 
ten te doen b a l d g * £ > 
eene eerste wep»». v8n 
geestelijken staat, n ^ 
i hoop der v v e v e ^ n 

zien, en * » £ * * * 
s t and van ^ * f > V n ' 
orde der Jesoitgj . z0n* 
Hij werd naar J«Jetgtoof 
den, alwaar UU leVenS 
s t e gedeelte f ^ 
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de. Hij was broeder AT-
TIRET (zie dat artikel) in 
Sina vooruitgegaan, en bei
de waren langen tijd de ee« 
nige Ëuropésche schilders 
die door het hof gebruikt 
werden. CASTIGLIONE was 
ook een bouwkunstenaar, en 
het was volgens zijne tee» 
keningen, dat deEuropesche 
gebouwen werden opgerigt, 
waarmede keizer KIEN-LONG, 
de tuinen zijher lustplaatsen 
versierde.- De soort van in
vloed, welken hij bij dien 
zelfden keizer verkregen 
had, die hem bijna dagelijks 
kwam bezoeken, om hem te 
zien werken, stelde broeder 
CASTIGUONE in staat, om 
somtijds aan de missie der 
Jesuiten van Pehin, in 
moeijelijke omstandigheden, 
nuttig te zijn; en zelfs dan, 
wanneer zijne pogingen mis
lukten, benadeelden hem 
dezelve toch, niet in den 
geest van KIEN-LONG. CAS-
TIGLIONE ontving eerbewij
zen, die omtrent Europea
nen weinig gebruikelijk wa
ren , toen hy in 1768 over
leed. 

CASTIGMONI, CASTIGMONE, 
of CASTELIO (BALTHASAR) , 
een dichter in 1478 , te Ca-
satico, in het Hertogdom 
Mantua geboren, afgezant 
van <len Hertog van UrU-
no bij HENBRIK VIII., ko
ning van Engeland, ontving 
"van dien Vorst, de orde 
van den kousenband. Hij 
Ruwde vervolgens HIPPOWTA 

Il 'JWEI'Ï'A i eene fceer Schoone 

I
' vrouw, doch wier geest nog 

boven hare schoonheid ver
heven was. Deze vereeni-
ging, door de liefde en de 
overeenkomst van smaak ge
vormd, duurde slechts vier 
jaren. Om hem over het 
verlies zijner vrouw te troo* 
sten, besloot LÉO X» hem 
den Kardinaalshoed te geven. 
CJC.EMENS VII . , den heef van 
dien Opperpriester, koester
de, even als zijn oom, voor 
CASTIGICIONI de meeste ach
ting: hij zond hem naar KA
BEL V., om over de zaken 
van den heiligen Stoel, van 
de Kerk en van den Paus te 
handelen. CASTIGMONI won 
geheel en al de gunst van 
dien Vorst. Be keizer be
noemde hem tot het Bisdom 
van Avila. Deze beroemde 
Prelaat, overleed teToledo, 
in 1529, door den Paus en 
den Keizer beweend. Zijne 
dichterlijke en prozaïsche 
werken, verwierven, hem 
den roem van een groot dich
ter en een kiesch schrijver. 
Zijn Hoveling, dóór de Ita
lianen, een guldenboek ge
noemd , i s , ondanks de ver
andering der zeden, steeds 
een nieuw voortbrengsel. 
Wie was beter in staat, om 
lessen aan hovelingen te ge
ven, dan hij, die evenzeer 
behaagd had, aan zoo vele 
verschillende hoven, te Pu-
vijs, te tonden en te Ma
drid? De eerste uitgave van 
dit werk, in 1528 te Venetië 
in tol, in het licht veracht»» 
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nen, is niet zeer gemeen. 
De hatijnsche gedichten van 
CASTIGMONI vereenigen, vol
gens SCALIGER , de verhevene 
denkbeelden van LÜCANUS, 
ïaët den sierlijken stijl van 
ViRGtwus. De kieschheid, 
zuiverheid en bevalligheid, 
kenmerken zijne Treurzan
gen- Zijne Italiaansche 
Stii/den worden evenzeer op 
prijs gesteld» als de Latijn-
sche, en men kan den schrij-
ver derzelve onder diegene 
tellen, welke zijner eeuw 
het meest tot eer hebben ge
strekt. Men vindt eenige 
zijner Gedichten in de De-
licitë poetarum Italorum, 

CASTILHON (JOANNES) , te 
Toulouse in 1718 geboren, 
was in den beginne advo-
kaat; maar hij verliet de 
balie, om, zich aan de schoo-
ne letteren toetewijden. Hij 
was lid van de akademiê 
der FxiORA - spelen, stichtte 
het Lyceum van Toulouse, 
en overleed in die stad den 
1 Januarij 1799. De wer
ken, welke hij nagelaten, 
en naamloos 'in het licht 
gegeven heeft, jzijn ; 1.° 
Amusemens pldlosophiques 
et Uttéraires de deux amis 
(Wijsgeerige. en letterkun
dige vermakelijkheden van 
twee vrienden)—; niet den 
graaf van T Ü R P I N — , 1754 
— 1756, 2 dl.n in 12.° — 
2.° Bibliothèque bleue, en-
tièrement refondue et mg-
mentée (Blaanwe bibliotheek, 
geheel omgewerkt en ver

meerderd), Parijs, 1770, 4 
dl.n in 12>° en in 8.° Deze 
bibliotheek' bevat verschei
dene romaneske geschiede
nissen , zoo als die \mRo-
jBEUT den Duivel, BlCBAiio-
zonder-vrees enz. — 3.° Le 
Spectateur Frangais (De 
Fransche aanschouwer), 
1774-1776, in 8 .°-4.° 
Anecdotes Chinoises, Ja-
pmnaises, Siamoises etc 
ÏSinesche, hponnesohe, 
Siamesche enz. Anekdoten) 
Parijs, 1774, in 8.° r- 5<_ 
Précis historiquede (avie 

de MARIE TBÊRME (f-
knopte geschiedenis van Aet 

SIA), 1781 j " » 1 - » #i 

HON werkte met :W te» 
der (JOANNES t o ^ ' 4 J 
de Bedactie van het J«J 

•nal encyclopédie,^ 

verscheidene M j f J , 

r e g t s g e l e e r d h e ^ ^ J ^ 
broedereen ^ ï ^. 
schetsen, m f ^ ^ schrijvingen der D , 
mannen van •* .. erS 

, Sommige Levensbe 5 ^ 
kennen hem ook eten ^ 
van ODAZIO toe; W* 
werk is van CABBA-

CASTIMON (So0f!tlot' 
Vux), hoeder van J i t l 

gaande, te Toi0« , eu J721 geboren, a d v ° ^ ' a e t 

lYd'lan de .*»&** 
FwRA-spelen, k*e* . flij FtoRA-spelen, **»>*?• flij 
roem de }*™*»Jl W 
trad de letterkundig» 

file:///mRo
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baan i n , door' drie bij de 
akademie der FLORA-spelen 
bekroonde Verhandelingen ; 
J.° L'amour mutuel du 
Prince et de ses sujets est 
Ie plus ferme appui dun 
état monarchique {De on
derlinge liefde van den 
Vorst en zijne onderdanen, 
is de hechtste steun van 
e men monarchale», staat), 
1756. — 2.° Combien let 
helles - lettres sont redeva-
bles anx sciences {Moezeer 
de schoone letteren aan de 
wetenschappen te danken 
hebben) , 1753» — 3.° Com
bien il est honteusc d'avoir 
plus de ménagemens pour 
Ie vice que pour Ie rédicule 
{Hoe schandelijk het is, 
meer ontzag voor de on
deugd dan voor het belag-
chelijke te hebben), 1758. 
JOANNES LODEVVIJK werkte 
gezamenlijk met zijnen broe
der of met andere geletter
den , aan verschillende tijd
schriften en dagbladen. Met 
ROBINET gaf hij in het licht 
Recueil de pièces nouvelles 
et intèressantes sur des su
jets de ïittérature et de 
morale {Verzameling van 
nieuwe en belangrijke stuk-
hen, over letter- en zede-
kundige onderwerpen), 1769, 
5 dl.» in 12.° Nog heeft 
JOANNES LOBEWIJK'CASTILHON 
een aantal werken in het 
licht gegeven, waarvan hij 
alleen de schrijver is. De 
voornaamste zijn: > ° Essai 
sur les erreurs et les su
persiitions {Proeve over de 

dwalingen en bijgelovighe
den) , Amsterdam , 1765, 
in 12-°; hetzelfde' met bij
voegselen , 1766 j 2 dl.n in 
8>° — 2«° Histoire générale 
des dogmes et opinionsphi-
losophiques depuis les plus 
anciens temps jusqu'è nas 
jours {Algemeene geschiede
nis der wijsgeerlgè leerstel
lingen en gevoelens van de 
oudste tijden tot op onze da
gen) Londen (Geneve)1769, 
3 dl." in S-° —. 3-° Essais 
de philosophie el de morale 
(JVtjsgeerige en zedekundige 
proeven), PLUTARCHUS na
gevolgd, Bouillon, 1770, 
in 8«° — 4-° Considérations 
sur} les causes physiques et 
morales de la diversité du 
génie, des mceurs et du 
gouvernement des natiom 
{Bespiegelingen over de na
tuur- en zedelijke oorzaken 
van de verscheidenheid der 
genie, der zeden en des be-
stutirs der volken), 17691 
in 8-°, tweede vermeerderde 
uitgave, 1770, 3 dl." in 
12.° Dit werk, gedeeltelijk 
uit den geest der natiën, 
door ESPIARB DE LA BORDE 
ontleend, is in het Hoog
duitse!! vertaald, teLeipzig 
in 1770, in 8.° uitgegeven. 

, CASTILLE (JOANNES B E ) , 
een bekwaam geneesheer der 
Universiteit van Lima, de 
hoofdstad van Peru, veree-
nigde niet de ervarenheid 
in zijne kunst, eene bondi
ge en opregte Gods vracht, 
waardoor hij de achting en 
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de toegenegenheid van alle 
weldettkenden verwierf. Hét 
is tot zijne kunde, dat de 
aartsbisschop van Lima zij
ne toevlugt nam, in het on
derzoek van den Geest en 
het gedrag der heilige Ro-
ZA, welke zoo buitengewoon 
schenen. CASTILLE kweet 
zich van dezen last met 
voorzigtigheid, keurde den 
geest goed, welke deze die
naresse Gods geleidde, en 
zijn verslag werd door de 
heilige congregatie met wel
willendheid ontvangen. JHij 
schreef vervolgens een werk 
over de verborgene (tnistie-
ke) Godgeleerdheid, door 
URBANUS VIII. goedgekeurd; 
Eindelijk door jaren en vrij
willige verstervingen over-f 
laden , werd hij ziek, het
welk hém echter niet belet
t e , om het kleed van den 
H. DoMmcuë te verzoeken, 
dat hem Vérd toegestaan, 
maar hetwelk ta;} niet lang; 
droeg, kort daarna, den 19 
September 1635, in den 
geur van heiligheid overle
den zijnde. 

CASTILIO (MATTHEÜS DE), 
te Palermo, in 1664 gebo
ren, ging in 1679 in de 
orde van den H. DOMINICÏJS , 
onderwees met roem dë god
geleerdheid, en werd als 
een uitmuntend prediker be
schouwd. Deze religeus ô  
verleed in het jaar 1720. 
Men heeft van hem Lijkre
de van Pater ANGELO MA
RIA , religieus van de orde 

van den É.FRAXCISCUS ; -
Beknopte levensbeschrijving 
mn den B. VlMEmus 
FJZRJUIEK; —Zeven berijm
de Samenspraken; — @e~ ' 
schiedenis der ordenn-gees-
tehjken, te PakrM gebo
ren, welke zid door hunne 
JièiligheU en IiuMie leef 
hebhen beroemd gemaakt. 

CASTIIXO - -ï - SAAVEWA 
(ANTONIO DEL), eenscMlder 
in 1603 te Cordova xn Span
je geboren, en in dezelfde 
stad in 1667 overleden- Na 
den dood van zijnen vader 
Aü6üSTiNüsGASTiLK>,wens 

leerling hii Was, begaf hg 

in de school van ta» 
CISC!» ZüMiBAiJ . t e j j j . 
ken, In zijne vaderst^ 
ruggekeerd, vetaien«a|J 

Ziin roem heeft er zien 
zoodanig" gehandha^-^ 
men niet voor e e r i n ^ ^ 
smaak kandoorgaan'1,.^ 
men niet e e n i g ^ ^ 
kunstenaar bezit. „»- 'h i e^ 
toet denzelfden lof g ^ . 
kundige stukkea» t enb 
schappen en P0fTen;„gis 
handek Zijne t e e k * ^ 
uitmuntend, maar [lig. 
koloriet ontbreekt» z e g t , 

heid en smaak. , tetug-
dat hi j , naar « \ e t ge-
gekeerd z ] jnde , „»« n den 
^igtderschilderi.ienv^ t.n 

jongen MÜBII»W> , « . verIe 

van de zijne w"« 
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zeer in afgunst werd ont
stoken , dat hij kort na zijne 
terugkomst te CORDOVA van 
verdriet daarover stierf. 

de overtehalen, maar wel 
verre van aan hunne nitnoo-
digingen het oor te leenen, 
veranderde lord CASTLEREAGH 
dadelijk van gevoelen, en 
Werd een der warmste voor
standers van het ministerie, 
en meer bijzonder nog , toen 
hetzelve de gestrengste 
maatregelen aannam , om de 
misnoegde Ieren tot zwijgen 
te brengen, die dikwijls! in 
hunne regten en in hunnen 
Godsdienst door willekeuri
ge middelen belemmerd wer
den. ' Door de bescherming 
van lord CAMDEM, onder
koning van Ierland, wiens 
zuster de schoon-moeder van 
CASTLEREAGH was, verkreeg 
hij eenen aanzienlijken post 
op dat eiland. Kort daarna 
verving hij den voornaamsten 
secretaris van den onder
koning , die ziek geworden 
was, en werd weldra be
paaldelijk tot dien post be
noemd , waarin hij bewijzen 
eener buitengewone be
kwaamheid aan den dagleg
de. Indien echter lord CAST-
MREAGH', bij de onlusten, 
die in 179S in Ierland los-
barstten,onverschrokkenheid 
aan den dag legde, zoo was 
hij ook daarentegen, som
tijds veel te gestreng, om
trent zijne tot het uiterste 
gebragte en buitengemeen 
ongelukkige landgenooten. 
Hij , offerde zelfs zijne hoe
danigheid van Ier op , door 
uit al zijn vermogen de in-
zigten van het Engelsch 
ministerie te ondersteunen, 

CASTLEREAGH (HENDRIK 
ROBERT STEWART , markgraaf 
van Londonderry, Viscount 
van), minister van Buiten-
landsche zaken, Lord-Com
missaris voor den koophan
del en de koloniën enz. * 
werd in 1769, te Mount 
Stewart, in Ierland gebo
ren , en was de oudste zoon 
van den Ierschen Graaf van 
Londonderry; hij begon zij
ne studiën te Armagh, on
der den aartsdiaken HURROK , 
en ging dezelve in 1786 te 
Camhridge voleinden. Zijne 
vroeg ontwikkelde talenten 
deden hëm in den ouderdom 
Van een en twintig jaren door 
zijn land tot afgevaardigde 
bij het Parlement benoemen , 
maar deze benoeming kostte 
aan zijn vader meer dan 
30,000 ponden sterlings (ruim 
330 duizend guldens.) CAST
LEREAGH onderscheidde zich 
weldra in die vergadering, 
en vooral bij gelegenheid, 
der gewigtige discussiën over 
het vraagstuk, of Ierland, 
ondanks het monopolie der 
Engelsclie Oost-Indische 
maatschappij, hetregthad, 
om in de Indien handel ie 
dry ven. Hij stemde hierin 
bevestigend,' en vleide zoo
doende de volkspartij. Daar
op overlaadden hem de leden 
der oppositie met lofspraken, 
ten einde hem tot hunne zij- | 
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daar liii de eerste was, die 
ia 1800, in het Lager-huis 
de volkomene vereeniging 
van Ierland met Qrool-
JBritiannië voorstelde, eene 
vereeniging, die de inwo
ners van dat rijk , en voor
namelijk de Catholijken, 
steeds ter prooije aan de ver
denkingen van een Protes-
tantsch gouvernement geheel 
onder het juk bragt. Door 
ditbewijs van verkleefdheid 
verwierf hij om tot het En-, 
gelsch Parlement geroepen te 
worden; hij zag zich vervol
gens totgeheimraad, en voor
zitter van den raad des tegen-
hoeks benoemd. Lord CAST-
I.BKEAGH beoogde reeds se
dert langen tijd een aan
zienlijker post; en hij ver
kreeg de belooning zijner 
werkzaamheden, door de 
portefeuille van het minis
terie van. oorlog. Nadat 
PITT in 1806 overleden was, 
onttrok lord CASTMREAGH 
zich aan het ministerie, en 
kwam er weder in, bij den 
yal van GRANVIIXE : ' twee 
jaren daarna werd hij door 
eenen anderen minister ver
vangen , doch in 1809 be
lastte hij zich weder met de 
portefeuille van oorlog. De 
ongelukkige togt naar Wal
cheren gaf aanleiding tot 
hevige woordenwisselingen 

' tusschen lord CAS'JOM:REAGH 
en de Heef CANNING , waar 
van de gevolgen een twee
gevecht waren. De eerste 
had daags voor het gevecht 
om zijn ontslag gevraagd, 

en daar de tweede gewond 
werd, zoo onttrok hij zich 
ook aan het ministerie. Kort 
daarna werd CASTLEREAGH 
tot minister van Buiten-
landsche zaken, en in 1813 
tot gevolmagtigd minister bij 
dé vereenigde mogendheden 
benoemd: hij was bij de 
onderhandelingen van CM-
tillon tegenwoordig, die door 
de hardnekkige heerschaucht 
van BONAPARTE zonder gevolg 
bleven. De voor de Ran-
schen ongelukkige uitslag 
van den veidtogt van * -
kan had tot eene geduchte 
vereeniging aanleiding ge
geven, welke zich van d 
Ëoofdstad van J J w M 
meester maakte. »*™ 
vallenverklaring van NAPO 

„ÉON had het verdrag** 
FontaineMeau ten ge*»lS*» 

men hem het oW«g -
óver het eiland WJ W 
ven, en den titel n * k * 
zer met eene aan^mij 
jaarwedde laten *•*> ^ 
Engelsche mmiste » 

ven hebbende, wei«e 
verdrag te onderteBW 
wijl hetzelve «ern f'fle. 
kundig en g ^ J l , > * 
scheen. Na ech«^\g(oflt-
instructiën van W wue-
vangen te hebben," d ea 30 
kende hij eindeiip van 
Mei 1814 het v e . « & 
P(lri?s, Het. 8CpnJ tB?. 
van dat tijdstip •*» b8J, 
gelsch kabinet b ^ > 
BONAPARTE naar 
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St. Helena te vervoeren, 
en dat het enkel ter uitvoe
ring van dat ontwerp eene 
gunstige gelegenheid" af
wachtte. _ Op het Congres 
van Weenen, dat slechts ëeü; 
gevolg van het verdrag van 
Parijs was, stelde CASTLE-
REAGH al zijne pogingen in 
het werk, om de afschaf
fing van den Neger-handel 
te verkrijgen, en bedreigde 
zelfs van den kant van in
geland , de invoering van 
koloniale waren te beletten, 
daar waar de slavenhandel 
nog zoude worden gehand
haafd. Dan de nadrukke
lijke vertoogen van Spanje 
behielden de overhand, en 
het congres stond akni den 
Ëngelschen minister, niets 
anders toe, dan eene itraps» 
wijze afschaffing, CASTIIÉ-
EEAGH verliet Weenen deri 
13 Februari) 1815, alvorens 
zelfs de onderhandelingen 
van het Congres teneinde 
waren. Hij kwam daarna 
met de Hanoversche mihis« 
ters overeen, dat het bezit 
van Hanover aan Engeland 
zoude gewaarborgd blijven, 
dan zelfs, wanneer de schep-
ter van dat rijk in de han
den eener vrouw zoude val
len ; op deze \vijze verze
kerde hij het bezit van ïJa~ 
nover aatt de prinses CHAR^ 
3.0TTE, eenige dochter en 
erfgename van den prins 
^ Wallis (later GEOKGE 
*/*)• Van Weenen kwam 
Hg^raEAGH, andermaal te 

V I . JÜEEL. , 

Parijs, alwaar hij eene 
lange conferentie mét Xo-
DEWIJK XVIII. had, dié, 
öaar men verzekert, hem 
zeide: Na God, héb ik mij
ne kroon aan Engeland te 
danhen. Lord CASTEËREAGH 
was een der vermogende be-
weegraderen geweest van het 
Euï-opesche verbond ' tégen 
BONAPARTE. Te Dover Werd 
hij bij zijne aankomst door 
vreugde-schoteh begroet: de 
Courier, een ministerieel 
Engelsch dagblad, zwaaide 
hem den opgesmuktsten lof 
toe, en noemde hem den 
Ministerielen HEIIKULES. 
Naauwefijks was hij'in £0»-'. 
den aangekomen, of hij ver-
nam aldaar het ontsnappen 
van BONAPARTE van het ei
land ; Elba.:' Vele moeite 
kostte het hem alstoen, om 
de aanvallen der oppositie, 
waaronder NAPOLEON vele 
voorstanders had, teweder-
s t a a n . . . . » Waant men, 
zeiae hi j , in het lager-huis, 
dat, indien hij zich aan het 
hoofd van 400,000 soldaten 
bevond, hij er eene zwarig-
heidin zoude vinden, om zich 
van eenen FOUCIHE (het hoofd 
der Jakobijnen) en van eenen 
LUCIEN (zijnen broeder, die 
een constitutiOnneel charter 
wilde), indien zij zijne be
doelingen tegenwerkten, te 
ontdoen! Niemand zal dur
ven zeggen, dat de terug
komst van BONAPARTE , eene 
daad der Fransche natie is. 
Men zal niet durveR ontken-
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nen, dat deze laatste om
wenteling niet anders dan 
een militaire waagstuk is. 
Het leger zal waarschijnlijk 
in staat zijn, om aan des-
zelfs ouden meester dezelfde 
diensten te bewijzen, welke 
hetzelve hem in andere om
standigheden zou kunnen be
wijzen. De Frarische natie 
i s tegenwoordig door de ba
jonetten tot stilzwijgen ge-
bragt. Wat voor het overi
ge het verschil van gevoe
lens moge wezen, omtrent het 
te béslissene groote vraag
stuk, of het voorzigtig zou
de zijn, de magt te laten 
bestaan, die thans regeert, 
of dezelve in hare geboorte 
te verstikken, zoo is het 
middagklaar, dat heften, ui
terste noodzakelijk i s , eeni-
ge voorzorgénde maatregelen 
te. nemen." Op dien oogen-
Wik \vas BONAPARTE reeds 
op de Tnileriën, en had de 
teugels van het bestuur we
der in handen genomen. Zijn 
minister, de Heer DE CAU-
UNCOURT (zie dat artikel), 
zond diplomatische brieven 
aan den Engelschen minis
ter; deze hem van de ont
vangst zijner missiven ver
wittigende, deed hem tevens 
weten , dat de prins regent 
geweigerd Md, de brieven 
van NAPOLEOX ie ontvan
gen, en bevelen Md gege
ven, om die brieven aan het 
congres overteïeggen. De 
vereenigde mogendheden, 
aan de bedoelingen van het 
Engelsen kabinet, niet meer 

twijfelende, verklaarden door 
het traktaat van den 25 Maart 
1815, op nieuw den oorlog 
aan BONAPARTE. Lord CAST-
LEREAGH gaf daarvan kennis 
aan het lager huis, alwaar 
hij andermaal hevige aanval
len van de leden der opposi
tie , en bijna beleedigende 
schampreden, van de dag
bladen , die aan dezelve wa
ren toegedaan moest verdu-
r e n . Ondanks aldehinder-
palen, welke iiepavtridea 
minister in den weg stelde, 

gelukte het h e m , « £ " Itrengste maatregelen te f °en 
aannemen, en aanzienhjke 
geldelijke ondersteuningen* 
fan de verbondene vors« 
te doen toekomen. H" volg, 
de lo rdWi^ i^oN^erna 
bü en begaf zich naar iWf 
& Tan w a a r d e n e ^ 
van BONAPARTE va. den « g 

naar Parijs voerde. H j ^ 
Zich aldaarutwee-Mg> 
op, om onderhandel^ fl 

het Eransche k a b i ^ et •̂ & andere m o g e n d M a e n ^ 

knoopen. In «W 
delingen drong l<?r^ k op 
REAGS er voornameJS 
aan, dat de: t o o r j j ï j bet 
kunst, welke *«* 
Museum v a n W ^ a a n d e 
den, door ^afr^ 
wettige eigenaars * pauSPi-
den teruggegeven* h8Ug<l, 
u s VII. was ^ L t n k k e n 
die kostbare g ^ . ^ t hJI 

schoone kopj.l » a^ en aan 
den prins rege» t j 
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hoogst deszelfs minister zond. 
Maar een ander voor Enge
land veel nuttiger gevolg 
dier onderhandelingen j was 
het tweede verdrag van Pa
rijs. In 1817 deed lord 
CASTI.EREA.GH eene reis naar 
Ierland* om er zijnen ouden 
vader te bezoeken; maar hij 
hield zich aldaar niet lang 
opi Er zijn weinig mannen, 
die, even als lord CASTLE-
REAGH, zoo vele aanzienlij
ke posten bekleed, en zoo 
vele eervolle onderscheidin
gen ontvangen hebben. Be
halve , dat hij den post van 
minister en van lord com
missaris , voor de Indische 
aangelegenheden bekleedde, 

was hij lord luitenant van 
het graafschap hondonder-
ry, curator van het Britsch 
Museum, geheimraad des 
konings, lid van het parle
ment voor het graafschap 
Down-, en lid van de ko
ninklijke maatschappij van 
Londen. Hij was met onder
scheidene nationale en vreem
de ordeteekens versierd. Lo-
DEWIJK XVIII. deed hem in 
1814 dat van den kousen
band verleenën. Deze staats
dienaar bezat een werkzaam, 
doordringend, in zijne beslui
ten standvastig, geveinsd, 
diepzinnig karakter, en was 
een der -welsprekendste re
denaars van Engeland, zoo 
als hij zulks in zijne talrij
ke redevoeringen voor de hei
de kamers bewezen heeft. 
Ve gezworen vijand van de 

A 

Ieren, zijne medeburgers, en 
van BONAPARTE zijnde, hield 
hij de eerste onder het juk 
-terwijl hij aan den val van den 
tweeden medewerkte. j en in
dien Engeland, om zich over 
het verlies zijner Amerikaan-
sche volkplantingen te wre
ken , (zie WASHINGTON GEOR-
GE III. enz.) door deFransche 
omwenteling aantestoken of 
te onderhouden, aan Frank
rijk een' BONAPARTE gaf, zoo 
heeft lord CASTMBREAGH den 
roem van zijn land hersteld, 
de herstelling der BOURBONS 
door alle mogelijke opofferin
gen bewerkende, die op eene 
verregaande wijze, de open
bare schuld van Engeland 
vermeerderd hebben. Indien 
hij eindelijk als Ier laakbaar 
was, zoo heeft hij als staats
dienaar de erkentenis van 
Europa verdiend , door de 
regtvaardigheid en de wet
tigheid weder op de troon en 
te plaatsen. Het is intus- -
schen na zulke roemrijke da
den, door alle eerbewijzen. 
omr|ngd, een voorwerp van 
bewondering bij al de Euro-
pèsche kabinetten, door zij-
oen vorst bemind, rijk, ver
mogend en nog in de kracht 
zijner jaren; het is te mid
den aller bevalligheden des 
levens en aller begoochelin
gen der wereld, dat lord 
CASTLEREAGH, zonder datmen 
er tot nog toe de ware oorzaak 
van kan ontsluijeren, zijn 
eigen moordenaar werd. Eene 
ligte ongesteldheid had hem 
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Londen, met zijnbuitengoed 
North-Cray, in de nabij
heid dier stad doen verwis
selen. Ondanks er nu alle 
geneeskundige middelen wer
den aangewend, en men, 
wijl zijne ziekte van eenen 
zwaarmoedigen aard was, 
alle wapentuigen uit zijne 
nabijheid verwijderd had, 
zoo namen de ijlende koort
sen echter zoodanig toe, dat 
hij op den 12 Augustus 1822, 
een' onbewaakten oogenblik 
te baat namende, zich met 
een pennemes de arteria ca~ 
rotis van den hals doorsneed. 
Met de woorden: It is all 
over (het is alles gedaan), 
zonk hij den ;juist binnen
tredenden arts ïn de armen. 
De staatkundigen hebben de
ze wanhopige daad, aan de 
wroegingen toegeschreven, 
welke hij gevoelde wegens 
de financiële crisis, waarin 
die staatsdienaar, zeiden zij , 
Groot'Brittanië gedompeld 
had; anderen schreven hem 
ook wroegingen toe, wegens 
de meer dan gestrenge maat
regelen , welke hij vroeger 
tegen Ierland had aangeno
men. Maar tot dusverre is 
de wezenlijke beweeggrond 
van dit treurige uiteinde al
leen aan Dengenen bekend, 
die met eenen enkelen blik 
in alle gewetens doordringt. 

CASTOE , een Jöodsch of
ficier, maakte zich bij de 
belegering van Jeruzalem 
eenen naam door zijne on
versaagdheid en trouweloos

heid. Be wacht over den 
tweeden toren was hem toe
vertrouwd. Wijl hij erhetniet 
meer in konde volhouden, 
zoo hield hij zich, alsof hij 
met TITUS of Mmvs wilde 
spreken. Deze Mmvs was 
een Jood, die zich in de 
Eomeinsche legerplaats be
geven 'had. Zoodra hij aan 
den voet des muurs was, 
liet CASTOR eenen grooten 
steen op hem nederrollen. 
^SMSOS ontweek denzelven; 
maar een soldaat, die hem 
vergezelde, werd gekwetst 
Dalrop deed tos het ^ 1 
der werktu gen tegen den 
toren verdubbelen. CW» 
stak denzetoxn brand 
wierp zich midden * « vlammen, waarin hg hetle 

ven verloor. 

ders van HELENA, «n* 
van JÜPITEH en J&*> ^ 
minden zich *oa^ 
z ij elkander nooxtverhe» 
„och op hunne r e ^ ; 1 1 ^ 
op hunne andere^ n . ^ 
volgden JASON in ^ d 

,enLddeng rootehj^ n
n

h e t 
aan de verovering TEB 
gnUenMies-V^f poi-
le onsterfelijkheid aan ^ 
t ü X had gegeven, j e r ) d e . 
zocht deze znne" v ^gen 
zelve met CASTOB J e er 
deelen. De ff btoeders . 
i„ toe. D o ' b ^ har 
werden in &*#ft

dennaf> 
schapen, en onder ^. 
van Tweelingen m 
renriem geplaatst. 



CASTORIE (de Bisschop van). 
— Zie NEERKASSEI» 

CASTRICIUS (MARCUS) , in 
het jaar 85 vóór J . C. een 
overheidspersoon van Pla
centa. Daar hij gijzelaars 
weigerde aan den consul 
CNEÏUS CARBO, welke die 
stad in de partij van MARIUS 
tegen SYLLA wilde wikkelen, 
zoo zeide hem CARBO , om 
hem vrees aantejageh," dat 
hij vele degens had: En ik 
vele jaren, hernam CASTRI
CIUS , daardoor willende te 
kennen geven, hoe weinig 
hij in eenen zoo hoogen Ou
derdom waagde. — Men moet 
hem niet verwarren metTi-
TÜS CASTRICIUS , een beroemd 
Rómeinsch redenaar der 2. e 

eeuw. 

CASTRICUM (PANCRAS VAN) , 
te Alkmaar geboren, werd 
pensionaris der stad Gro
ningen , en daarna raadsheer 
in den hoogen raad van Hol* 
land. Rij overleed in 1620, 
nalatende eene Naamlijst 
der Eollandsche, Zeeuw-
sche en Stichlsehe Schrij
vers, in 1601, te '* Qraven-
hage, in S.vo gedrukt. Nog 
heeft men van hem Expo
sitie appellationum insula-
rum, rupium, enz. 

CASTRIES (KAREI. EUGENI-
** GABRIEL DE LA C R O I X , 
markgraaf van), werd den 
f Februarij 1727 geboren. 
A o S j o n g z i j n d e j omhelsde 
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hij de loopbaan der wapenen, 
en bekleedde daarop achter
eenvolgend verschillende ran
gen bij het leger. In 1748 
was hij , bij de belegering van 
Maastricht, brigadier, ver
kreeg den post van commis
saris-generaal der rui ter i j , 
en werd tot veld-maarschaik 
benoemd. Bij den slag van 
Roshac/i, welken hij onder 
de bevelen van den prins 
van SOUBISE mede maakte , 
ontving hij drie sabelhouwen 
op het hoofd, en hield des
niettegenstaande tot het ein
de van den slag vol. De 
dapperheid, welke hij te 
Luizetfoirg aan den dag leg
de , verhief hém tot den rang 
van luitenant-generaal; den 
1 Augustus 1759 was hij bij 
den slag van 'Minden, over
ste van een regiment ruite
rij. In 1760, tot veldheer 
der ruiterij benoemd, dien
de hij onder de bevelen van 
den graaf DE SAINT-GERMA I N , 
werd bij Warburg door een 
geweerschot gekwetst , ' en 
maakte zich van de 'naauWe 
'wegen van Stadtóerg mees
ter. Den 2 October t an het
zelfde j a a r , begaf hij zich 
naar Keulen, trok op de vij
anden los , die Wezel bele
gerden , en het gelukte hem 
600 uitgelezene manschappen 
i n de stad te doen doordrin
gen ; kort daarna werd hij 
te Klosterkamp handgemeen, 
het gevecht duurde vijf,uren % 
de markgraaf van CASTRIES 
deed wonderen van .dapper 
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heid; de vijanden telkens op 
nieuw aangevallen en van 
alle kanten in het naauw ge-
bragt, zagen zich verpligt, 
om met een aanmerkelijk 
verlies terug te wijken, trok
ken weder over den Rijn, 
en zagen van het beleg van 
toezei af, welke stad de 
Fransche generaal aan het 
hoofd van acht bataillons 
binnen trok. Dit gevecht, 
waarvan de goede uitslag 
des oorlogs grootendeels af
hing , strekte den markgraaf 
DE CASTRIES zeer tot eer; 
het deed den Franschen zien, 
dat de hertog van Brunswijk 
niet onoverwinnelijk was, en 
deed hunne hoop herleven: 
tot helooning zijner helden
daden , benoemde de koning 
hem tot ridder zijner orden. 
Gedurende het overige van 
den veldtqgt van 1761 en 
1762, zette DE CASTRIES zij
nen dienst met roem voort, 
en werd, bij de inneming 
van het slot Amöneburg, den 
22 September 1762, zwaar 
gekwetst. Hij werd later 

opperbevelhebber der gen
darmerie , en algemeen land
voogd van Vlaanderen en 
Henegouwen* In 1780 tot 
het ministerie van marine 
beroepen, ontwikkelde hij in 
de uitoefening zijner bedie
ningen , even zoo vele schran
derheid als regtschapenheid, 
en ontving in 1733, den veld-
ttiaarschalks-staf van Frank-
.*"#*» als eene waardige be-

i n5 zi,jner werkzaamheid, 
van zijnen onvermoeiden ij

ver, en van de diensten, 
welke hij in den ongeluk-
kigen zevenjarigen oorlog, 
aan zijn vaderland bewezen 
had. 'In 1787 werd hij tot 
lid van de vergadering der 
notabelen benoemd; maar 
daar hij de staatkundige ver
anderingen, die ontworpen 
werden, niet goedkeurde, 
zoo ging hij aan den hertog 
van Érunswj'k, zijnen ou
den vij and, eene schuilplaats 
vragen, en werd. door den-
zelven op de eervolste wij
ze onthaald. Bij de onge
lukkige poging, welke de 
vorsten deden ,omm Frank-
rijk den vrede en het gezag 
te herstellen,poerde de 
markgraaf DE -CA*™"» "f* 
bevel over eene afdeehng 
des legers. Deze dappere 

M,. alwaar de hertog van 
Brmswijk, een gedenk^ 
ken üet oprigten, dat wg 

lijkertijd en den W j j j g 
endere'delmoedighexdvandg 
vorst waardig was, <" ,. 
vreesde, op eene d u f # 
wijze, a e > d a c tems J 
.zijnen overwinnaar van» 
terkamp te vereeuwigen-

CASTRmCJSJuffie 
Geldrap of GeU°%abanA 
provincie Noord'•» z e g . 
geboren , leefde i rectoE 
tiende eeuw e» * , r vaft 
der doorluchtige *A* p^ j -
Delft, en l a t e i : * J ' ^ 
burg. Men ^ J 3 / ^ -
\° Institutie Re* m 
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rieB in schola Delfensi. — 
2." De optimo Genere inter-
prelanda PhUosophies. -— 
3.° Ndmoihesia, sive dele-
gtm-ldtione ad constituen-
dum viïas moresque studio-
sorum ; — 4.° De voiis ho-
mimm, seü spe in treurzan
gen. In het laatste werk 
maakt hij misslagen tegen 
de klankmaat, en men heeft 
daarop het volgende koppel-
dicht vervaardigd: 

CASTRITIUM male metiri quid 
carmina mirüm est, 

Se pede metiri qui nequit ipse 
suo. 

CASTRITÏÜS (JACOBÜS) van 
Hazebroek in het Fransche 
Departement du JVord „een 
Geneesheer te Antwerpen, 
heeft eenen brief geschreven 
aan de Geneesheerëtt van 
Gend, ten tjtel voerende: 
Epistola de Sudore epide-
miali quemAnglicumvocant. 

CASTRO (JACOBÜS DE). — 
Zie Bosrtis. 

CASTRO (NICOLAAS DE), in 
het Nederduitsch VERBÜRG , 
te Leuven geboren, alwaar 
zijn vader Pedel of Deur
waarder aan de Hoogeschool 
Was, en hij dus de beste 
gelegenheid 'tot de letteroe
feningen had, waarop hij 
zich ook met den meesten 
\iver toelegde. Hij werd 
eerat licentiaat in de God
geleerdheid, daarna Overste i 
van het collegie van Busu- ' 

A 

DIKS , gesticht om de jeugd 
in drie geleerde talen te on
derwijzen. Niet lang daar
na werd hij kanonik'van St. 
Maria'sAerk te Utrecht, en 
niet zoo als HAVENSIUS en 
VALERIUS ANDREAS willen, 
van de St. Janskerk. Hij 
werd aldaar ook door koning 
PHILIPPÜS gemagtigd, om 
den voortgang der ketterijen 
tegen te gaan, Bij de schei
ding der kerk van Middel
burg van die van Utrecht, 
en de oprigting der eerste 
tot een Bisdom, onder het 
Aartsbisdom van Utrecht, 
werd DE CASTRO door den-
zelfden koning tot Bisschop 
van Middelburg benoemd. 
Dè Pauselijke toestemming 
en bevestiging hierop ge
volgd zijnde, is hij jn 1560 
de; eerste Bisschop v^n Mid
delburg geworden, ien werd 
te\Mechelen den 26 Decem
ber 1562 door den Aartsbis
schop en Kardinaal DE GRAN-
vELtE als zoodanig ;gewijd; 
In 1565 woonde hij te U-
treclit de provinciale kerk
vergadering bij, door dëh 
Aartsbisschop SCHENK , al
daar beroepen, In het vol
gende jaar 1566 hield hij in 
de maand November, in zijn 
eigen diocees eene Synode, 
waarin hij de kerkvergade
ring van TFrente afkondigde. 
Als een bewijs van oude be
trekking en vriendschap, 
zond deze prelaat aan den 
Deken en het kapittel van 
St, Maria'skerk te Utrecht 
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een schoon Pallium, het
welk hij door zijnen broeder 
had laten vervaardigen, en 
dat in het koor dier, kerk 
werd opgehangen. Toen Mid
delburg door" de legerbenden 
van den Prins van Oranje 
was ingesloten, en de Bis
schop zeer naar den martel
dood verlangde, werd hij 
door de roode loop bevangen, 
welke ziekte hem den 16 
Mei 1573 in het zeventigste 
jaar van zijnen ouderdom in 
het graf sleepte. Hij was 
een deugdzaam prelaat, zeer 
Ijverig in het navorsdhen van 
diegene, welke zich zelve 
en zijn Bisdom met ket
terijen wilden besmetten, 
en daarenboven een voor
beeldvan vroomheid, zacht
moedigheid en beleefdheid. 
Er wordt nog van hem ver
haald >n dat hij, toen hij in 
het ja | r J56S door de Afe-
£istraa| vaji Mïddelhïrg ver
zocht werd, de razernij van 
hetldolle volt voor eene poos 
té ontwijken, daar hij anders 
gevaar liep zijn leven te ver
liezen ,meit eene onverschrok-
kenè kloekmoedigheid ant
woordde: Ik bid w, laat 
mj> welen, wanneer die 
moordenaars herwaarts ko-
Uèri., opdat ik, mijn Bis-
schöppelijh gewaad aange
trokken hebbende, onder 
mijne kudde gekend, en 
voor deZetve, als een Bis
schop , moge gedood worden. 
Be ijver van DE CASTRO ging 
echter met voorzigtigheid 
gepaard; zelfs wordt van hem 

gezegd; dat hij "de soms al 
te gestrenge maatregelen des 
Her logs van ALBA, zooveel 
het hem mogelijk was, altijd 
heeft tegengehouden. 

CASTRO (PAULUS DE), Hoog
leeraar in de Regtsgeleerd-
heid te Florence, te Bolog-
na, te Bienna en tePadua. 
Men heeft van hem verschei
dene werken, dikwerf in 
acht deelen in fol. herdrukt. ] 
Hij overleed in 1437 , doch j 
volgens anderen in 1447 of ; 
•1457. Het is van zijne wer
ken, dat CuiASzeide: Qut j 
non habet PMLVMDE CAS. \ 
TMO tttnicam vendat et emai, \ 

CiSTRO (JOANNES DB), de 
zoon van dori AI/VAREZ DE 
CASTRO, bewindhebber der 
Burgerlijke kamer; van MS-
sabïn, werd in die Stad den 
"27 Februarij 1500gebo«n; , 
Hij onderscheidde zich door 
zijne kundigheden en g e n 
moed vergezelde den Mant 
don LODEWIJK, goeder van 

JOANNES, koning v a n „ V . 
tugal op den * * M J * 
.REI. V. tegen J ' ^ ' N 
werd met don GA»*** J j . 

Hij vervaardigde eend je 
haal van zijne *elS *er,rol-
saboh tot Goa £jj^erig* 
gens eene zeer b»ej hee-
Beschrijving, va» «e & fte 
Ie kust tot aan ^ ' ^ . „ e g , R 
hijaandonLonmv»Koe0^ 
en die men m de nniv 
teit van JBvora f**» 
Landvoogd der Indien g 
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worden zijnde, maakte hij 
zich beroemd door overwin
ningen \ welke hij bij ver
schillende gelegenheden op 
dé Mahometarien en Indianea 
behaalde, die de bezittingen 
der Portugezen kwamen aan
randen, en maakte met 
menschlievendheid van zijne 
overwinningen gebruik. Hij 
overleed den 6 Junij 1548, 
in de armen van den heili
gen FRANCISCUS XA VERMIS , 
die den troost genoot, zegt 
zijn levensbeschrijver, eenen 
Groote der wereld niet de | 
gevoelens van een' heiligen 
Religieus te zien sterven. 
Behalve het dagverhaal en 
de beschrijving, waarover 
wij gesproken hebben, be
waart men nog te Lissabon_, 
eene Verzameling van Brie
ven , aan den koning van 
Portugal geschreven, welke 
bewijzen, dat hij een even 
zoo goede staatkundige als 
veldheer was. » Deze groo
te veldheer, zegt -"MAFFE 
{Sist. Ind. lib. 13), bloos
de zelfs dan niet, wanneer 
hij zich door edelen en een 
talrijk hof omringd zag, om 
zich op de kniën neder te 
werpen, wanneer hij een 
kruis ontmoette, door de 
Missionarissen ten teeken 
der overwinningen, welke 
zij voor 3. C. maakten, ge
plant, en hetzelve te veree-
Ien"" Het is aan deze gods-
Tr"cht, dat men de menig
vuldige overwinningen toe
schreef, welke hij met eèn 

A 

hand vol manschappen , op 
talrijke den Christeljjken 
naam en het kruis vijandige 
legerbenden behaalde. Hy-
ACINTHÜS D'ANDRADA heeft 
zijne Levensbeschrijving in 
het licht gegeven, Lissabon, 
1651, in foli in hét Portu-
gëesch. 

CASTRO (FRANCISCUS Ah~ 
FONSUS DE) , een Franciska-
ner te Zamora in Spanje 
geboren, hofprediker en 
biechtvader van KAREL V . , 
werd tot het Aartsbisdom 
Compostella benoemd en o-
verleed te Brussel, alvorens 
er bezit van; te hebben ge
nomen , , in 1558, ïri den 
ouderdom van 63 jaren. Pa
ter FEÜARDENT, gaf in 1578 
te Parijs zijne werken in 
het licht, met het leven des 
schrijvers, 2 dl.» in folio. 
Het voornaamste is zijne 
Verhandeling, tegen de Ket
terijen, in net Latijn, Pa-
rijs, 1534, in fol. volgens 
de alphabetische orde der 
dwalingen verdeeld. CASTRO 
heeft eenen redelijken stijl. 
Hij had gelezen,'doch zon
der vele keuze. De weder
legging der nieuWe kette
rijen neemt bij hem meer 
plaats in , dan de geschie
denis der oude, en de We-> 
derleggende godgeleerdheid 
dan de geschiedenis. 

CASTRO (GruttHEN of Grs-
LINUS DE), in 1564, te Va-
lencia in Spanje geboren , 

a 5 
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is de schrijver van den he-
roemden Spaanschen Cid, 
door CORNEILLE bijna geheel 
voor het Fransche tooneel 
bewerk t , bekennende dat hij 
een gedeelte der schoonhe
den van zijn s tuk , aan den 
Cid van GUILHEN DE CA STRO 

"te danken heeft. Het vierde 
tooneel van het derde be
drijf is daarenboven, vol
gens de bekentenis van COR-> 
NEILLE zelven uit den Spaan
schen Cid geheel genomen 
en omschreven ; in dat' too
neel vindt men vijf of zes 
zeer aandoenlijke plaatsen, 
die zich echter in eenë me* 
nigte onregelmatigheden, als 
ware het , verliezen. In eene 
oude uitgave van den Fran-
schen Cid, vindt men aan-
teekeningen, die al de na
volgingen opgeven, welke 
CORNEILLE van den Cid van 
CASTRO heeft gemaakt. De
zelve wordt ook, door .TOL- ' 
TAIRE in zijn Commentarium 
aangehaald'; maar hij heeft 
somtijds de stukken van 
GASTRO , met die van DIA-
MANTE, mede een schrijver 
van den Spaanschen Cid-* 
door CORNEILLE dikwerf na
gevolgd, verward. » Al de 
edelmoedige en teedere aan
doeningen, zegt de Commen
tatory, waarvan CORNEILLE 
een zoo schoon gebruik beeft 
gemaakt, komen in deze 
beide oorspronkelijken voor." 
GASTRO was niet zonder ta
lenten; de tijdgenoot van 
jUoPEz »E TEGA zijnde, heeft 
bij den lof van'dïen'tooneel-. 

|i dichter den besten derge
nen, die ooit aan Spanje 
tot roem hebben verslrekt, 
verworven; en NICOMAS AN-
TONIO plaatst hem onmiddel' 
lijk naast LOPEZ DE VEGA. 
De stukken van dezen schrij
ver zijn gezamenlijk uitge
geven onder den titel van 
las Comedias de D. GUIL-
BJEN DE CASTRO, Yalentia, 
1621 en 1625, 2 dl.» in 4.w 

CASTRO (t*» M ) , kati')-
nilï xanValladolid,i^& 
overleden, Hoogleeraar der 
Godgeleerdheid te Salaman-
/ ^ / b e w e e r d e , dat de tek 

der Tulgata, en die der 
zeventigen, bovenden He 
breeuwschen tekst te ver 
kiezen zijn; hetwelk J«* 
naar waarheid i s , m je» 
men daaronder den J j * 
versta'at, zoo als WJ den 

zelven tegenwoor^g; J ^ 
t e „ . Dit werk voer' den 
titel van ApologeW*f» 
mlgata tfanskttone 
L&; Salamanka, 1585, 
in fol. 

: CASTRO (ALVAREZ f £ 

n E) , in 1521, »Jf t fa 
dom Totedo gehoW^ 
met roem zijne sw> f 

te hebben, o n d e r w g ^ 
het Grieksch e n ^ Werd ' 
rica te Toledo, b e l a s t , 
door P H I L I P P Ü S " ' v e r 
met de herzienes ndeH 
betering der werfce» v f lor. 
heiligen ISIDORUS « Q& 

namelijk de boeken der 
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gines, dezelve vergelijkende 
met de oude handschriften. 
CASTRO overleed aan de pest 
in 1586. Men heeft van 
hem verscheidene Prozaïsche 
en dichterlijke werken, waar
van de voornaamste zijn: 
1.° De rebus gestis FnAN-
et SCI XlMEVflI, Alcala de 
Henares, 1569, in fol.— 
2.° In sancti lsivoni ori* 
gines, in de uitgave der 
werken van dien schrijver, 
te Madrid, door JOANNES 
Guur, in het licht gegeven. 
.•— 3.° Idyllia aliquot, sive 
Ppëmata, Lyon, 1558, in 
8.vo — 4.0 Recibimiento que 
la universidad, de Alcala 
lezo a los reies quando 
venier on de Guadalaxara, 
Alcala, 1560, in 4.to 

CASTRO (Don JOZEF BO-
DIUGUEZ DE) , een Spaansch 
Hellenist en Boekenkenner, 
in GalUciè' in 1737 geboren. 
In den ouderdom van twin
tig jaren, had hij met den 
meesten roem zijne studiën 
voornamelijk in de Ooster-
sche talen volbragt. Om
trent dit zelfde tijdvak en 
bij de komst van KAREI, III. 
tot den troon van Spanje 
(in 1758) droeg hij aan dien 
vorst een dichtstuk op, dat 
hij in het Latijn, in het 
Grieksch en in het Be-
lreeuwsc/i had zamengesteld, 
«J dat ten titel voerde: 
Vongratulatio regi preestan-
*mima CAÜOLO , quod cla-
vum HUpania teneat. Een 
werk, uit e e n e z o o j 0 „g e 

pen gevloeid, en dat, be
halve deszelfs dichterlijke 
verdienste, de diepe kunde 
des schrijvers in de doode 
talen bewees, "deed al de ge
leerden, die hem met lofspra
ken overlaadden, verbaasd 
staan. Om CASTRO te be-
loonen benoemde KARELII I . 
hem tothoogstdeszelfs bijzon
deren bibliothekaris, en hij 
werd zulks kort daarna van 
de koninklijke bibliotheek. 
Toen die vorst de orde van 
KAKEL I I I . oprigtte^ ver
sierde hij er zijnen biblio
thekaris mede. Deze was 
in vriendschapsbetrekking 
geraakt met eenen anderen 
geleerden Hellenist, don 
JÜAN YRURTE , genaamd, 
broeder van don THOMAS , 
den schrijver van het dicht
stuk over de toonkunst, en 
der letterkundige fabelen , 
en werkte met hem aan de 
Grieksche Bibliotheek, wel
ke de eerste in het licht 
gaf. Daar hij vervolgens 
verscheidene gebreken meen
de optemerken in de Bibli-
otheca Mspanica van don 
NICÖLAAS ANTONIO ," die, on
der anderen de artikels der 
in Spanje "geborene Arabie
ren en Rabbijnen, welke hij 
niet als Spanjaarden be
schouwde, had overgesla
gen , zoo ondernam DE CAS
TRO eene nieuwe Spaansche 
Bibliotheek. Hij bragt meer 
dan vijfjaren door, met dé 
nasporing der oude hand
schriften , en gaf het eerste 
deel dier bibliotheek, in 
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1781 te Madrid in het licht. 
Zoo wel de buitenlandsche 
als Spaansche geleerden be
ijverden zich, om den schrij
ver voor deze groote onder
neming bouwstoffen te ver
schaffen. CASTRO overleed 
te Madrid ,-.'•' in December 
1799. 

CASTRUCCIO - CASTRACANI , 
een beruchte Italiaansche 
struikroover, wiens afkomst 
en geboorteplaats onbekend 
zijn, ofschoon men het er 
gewoonlijk voor houdt, dat 
hij iir 1281 , in een dorp 
Castruccio genaamd, gebo*-
renais. Zijne ouders in den 
ouderdom van 20 jaren ver
loren hebbende, en bij de 
Gibellinen, wier partij zijne 
ouders, ten koste hunner 
bezittingen verdedigd had
den, geene hulp vindende, 
begaf hij zich • naar Enge
land $ en genoot eenigèn tijd 
de. gunst van koning EDU-
ARD; maar zijn slecht ge
drag deed hem dezelve ver
liezen. Daar hij eenen Heer, 
die zijne onbeschoftheden 
mét eenen klap betaalde, 
vermoord had, zoo was hij 
verpligt, om aan den beul 
te ontsnappen, de vlugt te 
nemen, in Vlaanderen ge
komen, verbond hij zich in 
de Iegerbenden van PHILIP-
PDS den schoone ; maar zich 
in nieuwe geschillen gewik
keld hebbende, keerde hij 
in 1313 naar Italië terug , 
hield zich te Pisa op, al
waar de Gibellinen de heer-

schende partij uitmaakten, 
en bemagtigde Lueca. Zich 
met LODEVVUK van Beijcren 
verbonden hebbende, oefen
de hij in het aan den paus 
onderworpen land verschrik
kelijke verwoestingen uit, 
kwam met LODEVVUK binnen 
Rome, deed hem aldaar 
kroonen, en onderscheidde 
er zich door zoo vele bui
tensporigheden, dat einde, 
lijk de legaat van den i*avis 
zich verpligt zag,geuite 
excommuniceren. , « 0 , ^ 
leed kort daarna den 3 Sep
tember 1328. MACHUV^, 
die in dien struikroover: al 
de hoedanigheden meenj 
aantetreffeh! die, volgens 
hem, den held mtmaken> 
zoo als goddeloosheid,, e 
drog en w t m e t e t t j ^ - J 
van hem eene g e ^ e 
zamengesteld, d i e

f . V i S j 
eene romaneske lofrede; 
inhctFranschveraald^r 

later door D R E o x . D ^ E
e ; 

De abt BAUW». } ^ % 
zeer wel wederleg* > » J 
beoordeelend onderzoek 
het leven van C*f" 

heeft eene naauwkeurg 
schiedenis van J'B ^ , w 

verd, Lucca, ï 5 9 0 ' " 

CAX (CuxWj* N«J*J£ 
L E ) , i n l 7 0 0 t e ^ ? ; t ^ w 

Sn het F ^ j f J ï i , een 
gehoren. Znn ,„-
kweekehng van u ^ 
denMARÉcHAi.,^7 jiet 
meester des koning*' 
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hem te Soissons en te Pa
ir*)'* zeer goede studiën vol
brengen. Na gedurende tien 
jaren het geestelijk gewaad 
te hebben gedragen , verliet 
hij hetzelve, om in de ge^ 
nees - en heelkunde te stu
deren. Hij begon in 1724 
zich in de republiek dei' 
letteren, bekend te maken 
door eene Verhandeling over 
de houding van het evenv 
wigt der schraagpijlaren van 
de kerk van den heiligen 
NICASIUS van Reims, een 
zeer belangrijk uitwerksel 
der natuurkunde. Bijschreef 
in 1725 , eenen Brief over 
het beruchte Noorderlicht*, 
hetwelk in dat jaar \evr 
scheen, en dat, het eerste 
zijnde, < hetwelk men in , 
Frankrijk had waargeno
men , de onkundigen zeer; 
verschrikte. In 1731, ver
kreeg hij bij eene mededin
ging, het regt van opvol
ging, in den post van eer
sten heelmeester van het 
Hotel-Dieu te Rouanen. 
In 1733 ging hij zich met 
ter woon in die stad vesti
gen , en rigtte aldaar in 1736 
eene openbare school voor 
de ontleed- en heelkunde op. 
Hij verzamelde vervolgens 
de geleerden en liefhebbers 
der stad, en deed eene let
terkundige maatschappij ont
staan, die later tot eenë 
Akadcmie is verheven. Hij 
is üerzelver blijvende secre
taris voor het wetenschap-
Pe»»Ke gedeelte geweest. Hij 
was corresponderend lid del' 

akademie van» Parijs , de-* 
ken der in het rijk geboren 
leden van die der heelkunde 
van Parys, enz. De ko
ning , van zijne verdiensten 
onderrigt, verleende hem , 
in 1759, eene jaarwedde van 
2000 livres y; en ia. 1766 
brieven van adeldom» welke 
het parlement en de reken
kamer van Normandij'è'gra
tis registreerden. Hij over
leed den 21 Augustus 1768-
Men heeft van hem: 1.° 
Verhandelingen, bekroond 
door de heelkundige akadeT 
mie, van 1732 (het eerste 
jaar dier prijzen) tot in 1738. 
Hij was een geduchte kamp-
vechter-j en » verscheidene 
geleerde genootschappen za
gen zich verpligt, hem te 
verzoeken, van . zich niet 
meer ter mededinging aan-
tebieden. -r- 2.° Traite des 
séns (Verhandeling over de 
zintuigen), 2 dl.11 in 8.v 0 , 
Parijs, 1767,. een lichtver-
spreidend werk, vol diep
zinnige aanmerkingen. Hij 
toont in hetzelve aan, dat 
de mensch een werktuig i s , 
dat al datgene vereenigt, 
wat de werktüigkunde, de 
waterleikunst, al wat de 
verschillende deelen der na
tuurkunde schoon en diep
zinnig» bezitten; maar dat 
dezelve oneindig overtreft, 
door de overeenstemming van 
dat werktuigelijke , met ee
ne bewegende oorzaak, met 
gevoel begaafd, en tot eene 
vrij willige handeling in staat. 
Zijne langdurige overwegin-
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gen, over de wonderbare j 
verdeeling zoo veler werk
tuigen , zijn vóór hem een 
overtuigend bewijs geweest, 
dat dezelve slechts het ge
ringste -gedeelte van den 
mensen uitmaken, en dat, 
indien dit ligchaam, dat op 
zich Zei ven een meesterstuk 
der werktuigkunde uitmaakt, 
hét bestaan van den opper
sten houwkunstenaar, door 
wien alles bestaat, bewijst, 
zoo bewijst de zelfstandig
heid, welke dit meesterstuk 
bezielt, nog beter, dat zij 
geénen anderen oorsprong 
kan hebben, Am het hoogst 
volmaakte wezen, den Schep
per en oorsprong aller din
gen. — 3.° Lettres concer-
nant Topèration de la taille 
(Brieven over de heelkun* 
dige snijding van den steen). 

, — 4.° Becueil depièces sur 
.la taille (Verzameling mh 
stukken over de snijding 
van den steen). — 5.° -Dis* 
sertation sur Vexistence et 
la nature du .fluide des 
nerfs (Verhandeling over 
het bestaan en de hoedanig
heid van het vloeibare der' 
Zenuwen), die in 1753 te 
Berlijn den prijs heeft be
haald. — 6.°Verhandeling:y 
die in 1755 den prijs der 
heelkundige akademie heeft 
behaald. — 7.° Theorie de 
l'ouïe (Bespiegelende hennis 
van het gehoor), 1758, in 
8.vo _ 8.o Verhandeling, 
die in 1757 te Toulouse, 
den prijs behaald heeft. — 
9." Lofrede van den Heer 

DE FOXTEXELLÊ.- Ei' ko
men eenige bijzonderheden 
in voor, die elders niet ge
vonden worden. —10.° Trai
te de la couleur de la peau 
humaine (Verhandelingover 
de kleur van het mensche-
lijke vel), 1765, in 8.™-
11.° Lettres sur les avan-
tages de la réunion du^ fi* 
tre de doeteur en médicine, 
avec celui de maitre en 
chirurgie (Brieven over de 
voordeden der vereempng 
des titels van geneesheer, 
met dien vanheelmeester). -
12.° Nouveau système sur 
la'causederévacmtionP" 

Uodiqm du sexe . ( # • £ 
stelsïloverdeoormfmn 

£ Lrsus der £ « * " * ) ' 
I7fi7 in 8.vo De wetten' 

taufcJ.eeft/1 ***•?$* 
geven, worta ^.*JL 
fe„ der k * ' « » ƒ & 

«-SB* 
ligtzinniglnk aaj *> , 
voor paradoxe BteU"»̂  tot 
hebben overgegeven. t t e 
de hekeling z r e f o

o n l aan 
hebben genomen» bil-
broeder CosMüS» t e he-
]flk verworven J» {g„nSt 
twisten, die «g*.Jheid 
e „ welligt XfJU* 
wantrouwen «boe**»» 
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CATANEO of CATTANEO ( J O -
ANNES MARIA), in het begin 
der zestiende eeuw te Sq-
vara in Piémont geboren, 
omhelsde den geestelijken 
staat, en wijdde zich geheel 
en al toe aan de beoefening 
der talen. Men heeft hem de 
Uitgave der Brieven van 
PuNius den Jonge te dan» 
ken, welke hij mei Oom-
mentariën , in 'het licht gaf, 
Mlane, 1605. Eene Ver
taling der vier zamenspra-
ken van LUCIANUS ; een 
Dichtst uk opjdestadGefcwa, 
en een ander op de inneming 
van Jeruzalem, dooi' GOJDE-
FRIDUS VAN BOUILLON , onder 
den titel van Solymis. Zij
ne prozaïsche werken strek
ten hem meer tot roem dan 
zijne dichtstakken. Hij o-
verleed in 1529. -

CATEL ( W I L L E M ) , Raads
heer hij het parlement Van 
Toulquse in 1560 geboren , 
en in 1626 overleden, was 
een diepzinnige geleerde en 
een goed overheidspersoon. 
Hij heeft nagelaten: 1.° Ge
schiedenis der Graven van 
Tvulouse, met eenigè oude 
verhandelingen en krönij-
Kèn, over hetzelfde onder
werp, 1623, in fol;; dezel
ve begint met het jaar 710, 
en eindigt met 1271, toen 
het graafschap Toulouse ïriet 
de Fransche kroon werd 
vereenigd. — 2.° Aanteeke-
ntngen over de Geschiede
nisvan Lungnedoc, Toulou
s e , 1633, jn fol., minder 

in waarde "dan de Geschie
denis van dat gewest , door 
dom VAISSETTE , en waaruit 
die Benediktijner veel ge
put heeft. CATEL is de eer
ste , die bij de Geschiede
nis de bewijzen der aange
voerde daadtfaken heeft ge
voegd^ maai? hij" had die 
bewijzen , niet in het werk 
zelven behooren te lasschen. 
Hij schijnt genoeg onder-
scheidingskracht te bezitten 
en wendt de valsche of o-
verdrevene daadzaken af. 

CATELINOT of CATHELT-
NEAU (dom ILDEFONSUS) , werd 
den 5 Mei Ï671 te Parijs 
geboren; hij [omhelsde den 
Geestelijken s taa t , en legde 
den 23 Mei 1694 in de Con-- i 
gregatie der Benediktijnen 
van Saint-Saures, in de Ab
dij van Saint-Mansin, hij 
Tottl, zijne geloften af. Vol 
talenten, die hij hoe langer 
zoo meer door zijne onver
moeide zucht tot den arbeid 
ontwikkelde, heeft hij een 
aantal werken nagelateïi, 
die zijnen persoon en der 
congregatie, waartoe hij be
hoorde , tot eer verstrekken. 
Men hééft van hem: 1.° T«-
hles de la Bibliothègue ec-
clèsiastique de DuriX (Ta
fels der kerkelijke Biblio
theek van Duprif), verbe
terd en vermeerderd, 4 dl.n 

in 4.to — 2.° Abrégé des 
comtnentaires de dom Au-.. 
GirsTiir CALMET (Korte in
houd der Commentariè'n van 
domJhïGVSTims CALMMT), 
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4 dl.n, in 4.» — 3.° Bis-
sertations critiques, thé' 
ologiques et. historiques, 
sur Ihistoire écclésiastique 
de l'abbé FLEURT {Beoor
deelende , Godgeleerde en 
Geschiedkundige verhande
lingen over de kerkelijke 
geschiedenis van den Abt 
FLEUR?), 3 dl.n, in:4.» — 
4>° Historia UtterariaBene-
dictina, in irespartes divi-
sa ab ortu ordinis nostri,ad 
nostra usque , tempora, 3 
dl.", in 'fol; — 5.° Parallèle 
de Tanden gouvernement a-
vec la nouveau, qu'on veut 
introduire dans l'ordre béné-
dictin et de Prémontré 
(Vergelijking van het oude 
bestuur niet het nieuwe, dat 
men in de Benediktijner en 
Premonsiratenzer- orde wil 
invoeren), waarin men doet 
zien, dat de algemeene ka
pittels ah origine en yan het 
Begin: van derzelver hervor
ming tot nn toe i in beide or
den , jaarlijksch zijn geweest. 
— 6.p Annales turn ec-
clesiastici, turn romani, 
historici, critici, chronor 
logici, typographici, nu-
mismatici, litlerarii, poli
tici , dogmatici, morales et 

juris utriusque, ab anno 
proximo CjESARfs AUGVSTI 
OCTAVI , primi Bomanorum 
imperatoris, ad annum cur-
rentem /LUDQVICI magni 
nuncfeliciter regncmtis, o-
pera et studio peritissimo-
rutit omnium, quotqnof jfe-
raaissima c&tas nas tra in-
Ut».~~ 7.Q Üemifitgavs der 

werken van ALCOIN of AL-
CCINUS, met Latjjnsche voor
reden, berigten en aantee-
keningen, enz. in M. — 
S.° Parallèle d'un',ancien 
manuscrit du Ü.e siècle avec 
lemartyrologue Bomain,et 
dis notes sur Vun et sur 
V duf re {Vergelijking van 
een oud handschrift der elj-
dé eeuw, met het Roomsche 
Martyrologium, en aantee^ f 
heningen op beide.) Dit ; 
handschrift werd.™ de. ab-
dij van Senones gevonden. : 
Eindelijk een groot aantal 
Verhandelingen over ver- , 
schillende onderwerpen. •. . , ; 

' iCATÈi-WN - (^mf af} 
raadsheer bij het d q g j 
ment van Toulouse, in 1700, : 
In den ouderdom van SOa 

persoon. M?nJl
arïêtsre-hem: %1ÏS^* 

marquables »ƒ"",,„„ Aer 

Toluse (T^^ijïet 
leMngrijketesm^w)* 
parlement *«« '«T^arop 
VEDEL aanmerkingen^ ^ 
geschreven, l'**Lï0ndste Zijne familie, eenedei n(3, 

beroemde BiShC" *r
opgele-

overheids-personen ^ 

verd» 

uit dezelfde faf^ tfar> 
voorgaande, «reru 
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bonne in 1662 geboren. Haar 
smaak voor de letteren ver-
pligtte haar in 1697 haar 
verblijf te Toulotise te ne
men. Dezelfde studiën en 
dezelfde begaafdheden, ge
paard met de banden des 
bloeds , vereenigden haar in 
eene naauwe vriendschaps
betrekking met den ridder 
BE CATELLAN, blijvend se-
kretaris van de akademie der 
FLORA-spelen. Deze maat
schappij bekroonde meer dan 
eens de dichterlijke proeven 
van Mejufvrouw »E CATEL-
IIAN en zij was de eerste 
dame, welke den titel van 
meesteres van dat genoot
schap verkreeg. Datgene 
harer werken, hetwelk den 
mees ten bijval vond, was 
eene Ode tot lof van CLÉ-
MENCE ISAUKE : deze ode ver
diende den prijs. Deze twee
de CORINNA overleed op het 
kasteel der Masqtière, bij 
Toulouse, in 1745. De be
scheidenheid , de beleefd
heid, de vriendelijkheid, de 
ingetogenheid, het goede 
gevoelen van anderen waren 
hare onderscheidende hoeda
nigheden ; en deze deugden 
werden opgeluisterd, door 
eene schoone gestalte, een 
aangenaam gelaat, door de 
bevalligheden der verbeel
dingskracht en de feiesch-
heid des geestes. 

UTERUS (N.), een Ant
werpenaar „ i t ' g o , i n h e t 
i a n y r

 d° o r zijne godsvroeht 

bekend geslacht geboren, 
was'Doctor der Godgeleerd
heid, in de faculteit van 
Leuven', en hield gewoonlijk 
zijn verblijf te Alkmaar in 
Noord-Holland. Het was 
van daar, dat hij in 1640, 
zeer bondige tegenwerpin
gen, tegen eenige plaatsen 
der derde, vijfde en zesde 
overweging van den Heer 
DESCARTES zond, welke aan 
dien beroemden wijsgeer me
degedeeld zijnde, door den-
zelven werden goedgekeurd. 
Dezelve zijn in zijne Boven-
natuurkundige overwegingen 
gedrukt. Maar de schrijver 
wordt er niet in genoemd, 
wijl zijne zedigheid hem be
woog den Heer DESCARTES 
te, verzoeken , hem niet be
kend té maken. GATEBUS 
was toenmaals omtrent vijf 
jaren ouder dan DESCARTES ; 
zijn tweede broeder, een Je-
suit, onderscheidde zich door 
zijne predikatiën in Vlaan
deren, terwijl hij van aij-
hen kant in Holland aan de 
bekeering der Protestanten 
werkte. Hij was een even zoo 
goede Godgeleerde als wijs
geer, en waarschijnlijk is hij 
dezelfde JOHAN CATERUS ge
weest, die op den 6 Mei 1637, 
te Utrecht, door het kapit
tel van Haarlem , als mede
helper van den Aartsbisschop 
BOVEMUS werd voorgesteld. 

• CATESBY (MARCUS), lid 
der koninklijke maatschap
pij van Londen, heeft in het 
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licht gegeven: Natuurhjke 
Bistoriê van Carolina,Flo-
rida, en de eilanden van 
Bahamaf Londen, 1731 en 
1743, 2 dl-.n in fok gekl. 
platen. De verklaringen zijn 
in het Engelsen en in het 
Fransen. 

CATHAÏ-AN (JACOBUS) , één 
Jesuit van Bouanen, onder
wees , predikte en was een on
vermoeide gewetensbestier
der. Zijne talenten in al de
ze betrekkingen strekten zij
ner maatschappij tot eer. Hij 
was in 1671 geboren en over
leed in 1757. Men heeft 
van hem: 1.° Oraison fmè-
Ire de la duchesse d'Orlê-
««* {Lijkrede der Hertogin 
van Orleans), 1723, inl.to 
— 2.Q Die van Monseigneur ̂  
Zoon van LÖDEWIJK XIV., 
in 4.co _' '3,0 Die van den 
Keurvorst mn Trier, in 4. t0 

Deze stukken bieden eenige 
goede gedachten aan. 

CATHAKINA (Heilige), een e 
maagd van Alexundrië, die, 
«egt men, onder MAXIMINUS 
den marteldood onderging. 
In de negende eeuw vond 
men op den berg Sinaï in 
AraMë',' het lijk van een 
Meisje» , De Christenen van 
dat lam! beschouwden het
zelve, waarschijnlijk, vol
gens zekere teekenen,'als 
het ligchaam eemer martela
res , en het algemeens denk-! 
beeld eener maagd van AUx<-
andrië, welke in dat gewest 
geledon had, deed het very 

moeden ontstaan, dat zulks 
het hare was. Zi) gaven 
haar den naam van AïA CA> 
TSARINA, dat is, zuiver en 
vlekkeloos, bewezen haar 
eene godsdienstige eer, en 
deden voor haar eene legende 
opstellen. In de elfde eeuw 
ontvingen de Latijnen deze 
Heilige van de Grieken. Men 
verhaalt in hare geschiede
nis, dat zij in den ouderdom 
van 18 jaren tegen 50 wijs-
geeren redetwistte, die over- , 

wonnen werden. Hoeweide- | 
z e legende het minste ver-
trouwen niet verdient, moet 
men er echter niets uuvbe , 
sluiten tegen de weze^k j 

heid der Hfcihge. * ? " J 

P.INA vereert, «o»"< . , déalgemeeneKeiking^ 
deHfiKgenaangerog»'^ 

dien de &f**Z%U* sommigen door de gele u e r 

verworpen *fl?» rt# dan 
niets: a n d e r s • * £ * & * , • 
dat de vvareaktenjer

 deS 

of door de ve rn^g ^ 
tijds verloren zij" bcritiek 

'De nasporingen fl« Heet 
hewi^en juist, dat a(, 
Heiligen heeft,.w* ^ 
bij Hem a l l e e n j ; ^ 
^ „ r v o o r > e e J v e g n e g e . 
Hij i n z i j n e f f lemeene 
dachtenis , »ec

 r ^ e n . » 
denkbeeld h t - n ^ V e he
en hunne ^ » ° 8 titels, 
scherming vf*gr m do 
die voldoende *f •> t e ],e-
kerk in de v f e ^ | a * . . 
sturen, welke m ^ f{o: 
s«Ive bewijst. .— 
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.CHÜS (üeilige). De geschil
len met de Heidensche wijs-
geeren, welke de legende aan 
de heilige CATHARINA toe
schrijft, en de zegevierende 
wijze, waarop mén zegt, dat 
zij dezelve beschaamde ? heb
ben , haar tot bescherm-hei-
lige der wijsgeerige scholen 
doen verkiezen. 

CATHARINA van Sienna 
{Heilige), in 1347 geboren, 
omhelsde in den ouderdom 
van 20 jaren, de orde der 
zusters van den heiligen Do-
MINICOS. Hare openbaringen» 
haar ijver en hare schriften 
verwierven haar eenen be
roemden naam. Zij verzoen
de de Florentljnen met<GrRE-
GORIÜS X I . , die toenmaals 
zijn verblijf in AvignOn hield. 
De welsprekendheid der on-
dèrhandelaarster was zoo le
vendig, dat zij den opper
priester bewoog, om de boor
den der Rhóne met die des 
Tibers te verwisselen. 'ZJij 
speelde eene groote rol, in 
al de twisten over de scheu
ring, schreef naar alle kan
ten ten gunste van Paus ÜR-
BANUS , en overleed in 1380. 
» Deze Heilige, zegt de abt 
BERAULT, ontving van de 
natuur die persoonlijke hoe
danigheden, dié ondanks de 
hinderpalen der geboorde en 
«es geslachts, der afzonde-
*ing en des opregten afkeers 
der e e u W ) c rnooazakelijker-
yrajs} als^met glans in schit
teren. Eene vurige en ge-

B ! 

Voelige ziel, een zeer schoo-
ne geest, eenè verbazend 
vlugge verbeeldingskracht, 
veel karakter, kracht en ver
hevenheid ; wel verre van 
met hare gezondheid in de 
stilte, in de afzondering en 
in het gestadig gebed te kwij
nen, zoo putten integendeel, 
haar waken, haar vasten en. 
allerlei gestrengheden, eert. 
nieuw leven in den geheel 
goddelijken ijver, die haac 
bezielde." Hare Legende, 
in het Italiaansch, Florence , 
1477, is zeer zeldzaam, die 
van 1524, in 4.*° en 1526, 
in 8.vo komen mede niet veel 
voor» Haar leven is door 
JOANNES PINS beschreven , 
JBoulogna,1515, in 4.t° 
Hoewel men niet kan twij
felen, of er zijn onder het 
groot aantal verschijningen, 
en openbaringen, welke aan 
haar worden toegeschreven, 
eenige wezenlijke geweest, 
zou men echter oordeel en on^ 
derscheidingsyermogen moe
ten ontbreken, om* dezelve 
allé te wiUenjiannemen. De 
heiligverklaring van deugd
zame personen, bevestigt 
hunne gevoelens en 'openba
ringen niet. AVij hebben el
ders gezien , dat zonder de 
gunstige Verklaringen welke 
de kardinaal TORQÜEBIADA of 
TÜRRECREMATA , van de verr 
schijningën der heilige BRI-
GITTA gaf, de kerkvergadè» 
ring Van Bazel, dezelve zou 
veroordeeld hebben. GRE-
GORIUS de Groote merkte op, 
2 
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dat de door God meestbe-
gunstigde Heiligen zich dik
werf bedriegen , door datge
ne voor een Goddelijk licht 
aantenemen, wat slechts het 
uitwerksel der werkzaam
heid van de menschelijke ziel 
is.... Dé Heer FLEURT, voegt 
er bij , dat in de meest god
vruchtige lieden, het waken 
en vasten», eene levendige 
verbeeldingskracht, zooda
nig kunnen verhitten, dat 
zij er verbazende uitwerkse
len in te weeg brengen, wel
ke men somtij ds als werkin
gen van den heiligen Geest 
beschouwt. Dit denkbeeld 
van FLEURT steunt op eene 
merkwaardige plaats van den 
heiligen HIERONVMUS. Men 
moet echter niet met miri-
achting of bitterheid over 
die buitengewone gesteldhe
den der Heiligen spreken, 
die, al vooronderstelt mén 
ook, dat dezelve somtijds 
W. de verbeeldingskracht be-
hooren, desniettegenstaande 
het uitwerksel, van eene., 
in deszelfs grondbeginselen 
bedoeling steeds eerbied
waardige godsvrucht zijn (zie 
ARMELLE). De heilig'e CA-
THARINA werd in 1461, door 
Pius I I . gecanoniseerd. Men 
schrijft haar Italiaatisehe 
Gedichten toe, Sienna 1505, 
in 8.y°, eenige godvruchti
ge Verhandelingen, WABrie
ven , zuiver in het Itali-
aansch geschreven j dezelve 
kwamen te Bologna, in 1492, 
Jn 4» in het licht. Al ds 
werken dezer Heilige, Bijn 

te Lucca en te Sknna in 
1713 in 4 deelen in 4.t0 in 
het licht gegeven. 

GATHARINA , eene dochter 
van KABEL VI., koningvan 
Frankrijk, huwde in 1420, 
met HENDRIK V., koning van 
jEngeland, die, uithoofde 
van zijne vrouw, en krach
tens het verdrag van Tromt* 
den 21 Mei van hetzelide ; 
jaar gesloten, beweeïde dat 
zün loon, ten nadeele van 
KiBEr.VII.,indeFranSche 
kroon moest opvolgen. Wa 
den dood van HENDRIK V., 
i„ 1422, huwde zij heime-
liik met OWENTÜDOR. U» 
Ü was een Heer uit ¥ 
land • n n W . S J ; 

geregeerd had. 4 J ' 
m end voorkomen; JU*ff, 
kadige opwachting v j l 
wellevendheden, had^om 

koningin getroffen, « ^ 
aan den hartstogU * 
zij voor . T ^ « « S m t > . 
voldoen, datgene j g { ^ . 
zij aan de g - J f ^ 
haren echtgenoot J B 

digd waS. R Za ; ; d
e W 

1438; TÜDOB wero _ 
gevangen genomen- g . 
vlugtte eenigen•%#$*, 
maar daar h« onge'u oorlo-
ged^ende * £ & * * * ! 
gen, van h * * * ^ **} 
en LANCAS^ J n

e
z 0 0 werf gevangen genojne , lgd 

gij oogenblikW zoDe» 
CATHABINA ha* n , eeBe, 
bij TUDOB geha<b 
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EDMOND genaamd, Werd graaf 
van Richemond, en de an
dere GASPARD , werd tot graaf 
van Pembrock verheven. De 
zoon van EDMOND regeerde 
later in Engeland onder den 
naam van HENDRIK VII., en 
bragt op deze wijze het huis 
van TUDOR op den troon, 
dat met waardigheid de eer: 
van het moederlijke bloed 
heeft gehandhaafd. 

CATHARINA van Arragon, 
dochter van FERDINAND V., 
koning van Arragon, en van 
ISABEIXA , koningin van Kas-
tilië huwde in 1501 , niet 
ARTHÜR, oudsten zoon van 
HENDRIK VII . , bijgenaamd 
den SALOMON van Engeland. 
Daar die vorst vijf maanden 
na deze verbindtenis over
leed, zoo trad de nieuwe 
prins van Wallis, later on
der den naam van HENDRIK 
VIII. bekend, bij eene dis
pensatie Van JUMKJS I I . , op 
de vooronderstelling ver
leend , dat het huwelijk niet 
voltrokken was, met de we
duwe zijns broeders in den 
echt. Haar nieuwe echtge
noot , van natuur ligtzinnig 
en onbestendig, zoo als hij 
zulks in het vervolg duide
lijk deed zien, werd haar 
weldra moede, en stelde eene 
echtscheiding voor. Deze 
zaak werd voor twee legaten 
^an het Roomsche |hof be
pleit, welke vruchteloos 
"werkten, om de beide echt-
genooten met elkander te ver-

B 

zoenen. HENDRIK liet een 
vonnis van verstooting uit
spreken; de Paus weigerde 
hetzelve te bekrachtigen. 
Ook CATHARINA wilde nooit 
toestemmen tot de ontbinding 
van een huwelijk, dat, vol
gens deszelfs natuur zulks 
door geehe enkele hetzij gees
telijke of wereldlijke magt 
kon zijn. Deze standvastig
heid deed haar in 1531 voor 
altijd van het hof verwijde
ren. Haar werd het verbo
den eenen anderen titel te 
voeren, en aan de natie haar 
eenen anderen te geven, dan 
dien van prinses weduwe van 
Wallis. De Paus verbrak 
hét vonnis van echtschei
ding , en beval aan HENDRIK, 
CATHARINA terug te nemen. 
Desniettemin werd de prin^ 
ses naar Kimbalton verban
nen , alwaar zij in 1536 over
leed. Toen zij den dood 
voelde naderen , schreef zij 
aan haren echtgenoot, die 
haren brief niet zonder tra
nen kon lezen, en aan zijn 
huis beval den rouw aante-
nemen. Eenvoudige zeden, 
zucht tot eenzaamheid, lief
de tot orde, maakten den 
grondslag van haar karakter 
uit. De huisselijke zorgen » 
het gebed, en de arbeid 
maakten hare bezigheden uit» 
Hare rede en hare deugd oe
fenden geenen den minsten 
invloed uit op eenen vorst * 
die aan niets meer het OOE 
leende, dan aan zjijneharts-
togtenj en die, zelfs in he! 

b 3 
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stuk van hartstogten, niets 
bepaalds noch bestendigs be
zat.. . • ' ..•.•.:..'. - v 

CATHARINA VAN MEDICIS ,, 
eenïge dochter en erfgename 
van LAUBENTIUS VAN MEB,I-
cis r Hertog van Urbino , 
nicht van CMEMENS VIL , in 
1519 të Florence geboren, 
•Werd door tusschenkomst van 
haren oom, in 1533 aan den 
Dauphin van Frankrijk , la
ter HENDRIK I I . iiitgehuwd. 
Zij was ddemaleji jBegentes. 
van het koningrijk: eerstin 
1553, gedurende de reis van 
den koning haren echtgenoot 
3n Lotharingen: de tweede 
maal gedurende de minder
jarigheid van KAUEÏ. IX . , 
en voor de derde maal, se-, 
dert, den dood van dien vorst, 
tot de terugkomst van :HEN-
ajRiK I I I . , toenmaals koning 
van Polen. Haar voornaam
ste doej ^ gedurende de ini»-
derjarigheid Van JÜBEfcïX., 
was om door heimelijke lis
ten, diegene te verdeelen,, 
welke zij met geld nietonï-
fcoopen konde. Tusschen de" 
vatholijken en de Protestan
ten, de GUISES en de CON-
BBS geplaatst, deed zü de 
twistende partijen tegeii el-
kande* opstaan, om alleen 
meesteres te blijven. Op 
dringend aanzoek der Hiige-
»qoten stond sij hun in 1561 
<le bijeenkomst van •Poissi 
toe, en uit vreez©, dat de 
•vereeniging des konings van 
Aavarre met de-GUISES,die 
partij te vermogend mogt 

maken, in het volgende jaar 
de openbare uitoefening van 
hunnen Godsdienst. Toen 
KAKEL IX. meerderjarig was 
verklaard, vervolgde zij 
echter het bestuur der za
ken ,, en verwarde alles, e-
ven gelijk te voren. Nadat 
zij onder voorwendsel van 
voorzorg tegen' den hertog 
van AIBA, doch wezenlijk om 
de Protestanten te beteuge
len , troepen had doen lig-; 
ten, zoo schepte die partij 
daardoor argwaan. en het 
geheele rijk werd andermaal 
in vuur en vlam gezet. Het 
was gedeeltelijk op haren 
raad, dat de moord van den 
BARTHOLOMEOS - nacht in ee-
nen oögenblik, van vrees en 
verwarring, en geenzms voor-
bedachtelijk, bevolen werd, 

(3ieKABEilX.). « * - 2 ; de alstoen haren zoon, maar 
geraakte met dien vorst op 
het einde van zijn leven, en 

vervolgens met tojjjg 
in ongenoegen, m Uï. _ in l589a l feenevor S tn^ 

ten hebben haar met j e 
schrikkelijke .-kleuren d £ 

,. schilderd. . In f*ffg, 
rige galerij voor de W 
stelt de Heer M E g ^ 
veeleer als ongeluJtf '^ 
als goddeloos voor. ^ 
moet bekennen^ "^.JJftbe-
ïn omstandigheden • ^ 
vonden, waarin meu ^ ^ 
groote b^aafdheden^ 
groote misdaden kon 
ven; waarin eene » K 
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gewrongene en ongerijmde 
.staatkunde 5 niet anders kon, 
dan de rampen van Frank- ' 
rijk vermeerderen , de beide 
partijen verbitteren, en ha
re gedachtenis 1net vlakken 
bezoedelen, die niemand zich 
beijveren zal uittewisschen. 
Men heeft uitgestrooid, dat, 
toen er zich na den slag van 
Dreuiï, een. valsch gerucht 
verspreid had, dat de Hu-
genooten zegevierende wa
ren , zij gezegd zoude heb
ben : Welnu-, dan zullen wij 
God in hetFransclt bidden; 
maar zulks is eene grove 
lastering , die de Abt GAR-
NIER , roemrijk wederlcgd 
heeft. Men Kan eener sier
lijkheid in hare manieren, 
en eener verlichte liefde vtior 
de kunsten en wetenschap
pen niet danlof tpezwaaijeri; 
j:3j liet kostbare handschrif
ten uit Griekenland en Ita-
Jië komen, liet de Tuile* 
riè'n) en het hotel van j$oi*-
sons bouwen, op welks plaats 
thans de Éalle aii.v bles 
staat. 

CATHARINA van Portugal, 
de vrouw van KAREI, II. ko
ning van Engeland, en de 
dochter van ; JOANNES • IV . , 
kohiisg vm 'PortMgql > werd 
ïn 1638 géboren'ioen haar va
der nog Hertog van JBragama ' 
was. ïn 1601 trad zij met 
KAKEL II. in den echt 5 ha-
*e ziel, zegt men was schoo
ier dan haar ligchaam; en 
Z,J bezat wel de achting, 

maar niet het hart van har
ren koninklijken echtgenoot-
Onder de regering van JA-
COEÜS II. genoot deze vors
tin een groot aanzien; maat 
in 1688 besloot zij , zich 
naar Portugal te begeven, 
_werwaarts zij zich echter 
eerst in het begin van 1693 
begaf., Zij werd aldaar in. 
T704, door den koning PE
TRUS haren broeder, wiens 
zwakheden, ' hem de rust 
noodzakelijk r maakten , tot 
regentes verklaard. CATHA
RINA ontwikkelde als toen de 
groote hoedanigheden, wel
ke zij van de natuur, ontvan-
gen_hadi ?pet nadruk zette 
zij den; oorlog tsgeja. Spqnjp 
Vjoprj;. Wijs. en vcjorzigtig 
in de : raadsvergaderingen* 
wistvzij tejj uitvoer te doelt 
brengen, hetge.tte wat zij 
besloten had, en, geduren
de haar regentschap, hero
verde het Portugesche le
ger , verscheidene gewigtige 
plaatsen op de Spanjaarden* 
Zij overleed in 1705, 

, , CATHARINA. I. AMHEIEWNA. > 
eene boerin, wier naam Aï*— 
PENDEY. was, werd tot kei* 
zerin vanRiisland verheven, 
had het bestaan, te danken» 
aan zeer arme ouders, die 
bij Bépart, eene kleine 
Lijflandsche stad leefden. 
Naauwelijks was zij de kin
derjaren ontgroeid, of zij 
verloor haren, vader , die haat 
in de armen eener ziekelij
ke moeder achterliet; de 

b 4 
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Terdiensten van den arbeid 
waren niet toereikende tot 
haar onderhoud. Hare ge
laatstrekken waren schoon, 
hare leest bevallig, en alles 
beloofde in haar vele schran
derheid en veel vernuft. 
Hare moeder leerde haar le
zen , en een oude Luther-
sche Predikant, DAUT ge-
-naamd, onderwees haar in 
de grondbeginselen van den 
Godsdienst. Naauwelijkshad 
zij haar vijftiende jaar be
reikt , of zij verloor hare 
moeder. De predikant nam 
haar in zijn huis op, en 
belastte haar met de zorg 
over de opvoeding zijner 
dochters. CATHARINA maak
te mede gebruik van demu-

I «ijk- én dansmeesters,wel
ke men voor dezelve liet 
komen. De dood van haren 
•weldoener, die daarop plaats 
had j dompelde haar weder 
in eene buitengewone be
hoefte. Daar haar land het 
tooneel des oorlogs tusschen 
Zweden en Rusland was ge
worden , zoo ging zij te 
Marienburgeene schuilplaats 
zoeken. Na door een land 
te zijn getrokken, dat door 
twee legers verwoest was , 
en grootelijks gevaar te heb
ben geïoopen, viel aij in 
handen van twee Zweedsche 
soldaten, die ongetwijfeld 
hare jeugd en hare bevallig
heden niet zouden geëerbie
digd hebbén, indien een on
derofficier niet juist over 
sJag was gekomen , die haar 
aan hen ontweldigde. Na 

haren bevrijder bedankt te 
hebben, erkende zij in hem 
den zoon van den predikant, 
die hare jeugd verzorgd had. 
Deze jongeling, door haren 
toestand bewogen, gaf haar 
de noodige ondersteuning 
om hare reis te vervolgen, 
en eenen brief voor eenen 
inwoner van Marienlurg, 
GJCÜCK genaamd, welke de 
vriend van dien officier was 

geweest. werd zeer wel 
ontvangen, enmeti vertrouw
de haar de opvoeding van 
twee meisjes toe. 6a ge
droeg zich in die be rekking 
Zoo wel, dat de vader .we
duwnaar geworden «jnd», 
haar zijne hand aanbood U-
THABiNAWeigetdedeseln£ 

tenemen , en HiIJffl <"> 
dat deze eenen B j n J J J 

zaaid was. W " . m. 

nooten, aan den 
altaars elkander trouw' 
den zweren, * * * £ & * 
burg door de , .Bn«« i c h 

dus verpligt, ™JeZm 
bende den aanvalj*«8^ 

rijd zon 
zijner teederheia^ordt 

keeren, en hij v» cht 
zen strijd ponder ^ 
zijner teeterh»* » o r d t 
geplukt. M*"*&, en 
Stormenderhand ^ ^ « s 

moeten over aan 

de weUustige^1 .ndtCi-
««VHri'ntiaarS. •M6" vat" vervvinnaars 
THABINA , iP 

y 

eenen oven ver-
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borgen, en stelt zich te
vreden, «»et haar krijgsge
vangene te maken. Haar ge
laat en haar geest deden haar 
door den Russische generaal 
MENZIKOFF weldra opmer
ken ; hij was door hare schoon
heid getroffen, en kocht haar 
los van den soldaat aan wien 
zij ten deel was gevallen, 
om haar bij zijne zuster te 
plaatsen , door welke zij met 
al de achting onthaald werd, 
die der schoonheid, der wa-
ïe verdienste en het onge
luk betamen. Eenigen tijd 
daarna kwam PETER de Qroo-
te bij dien veldheer het mid
dagmaal gebruiken, men liet 
haar aafi tafel bedienen. De 
Czar onderscheidde haar wel
dra, en werd door hare be
valligheden getroffen. Hij 
kwam den volgenden dag bij 
MENZIKOFF terug, om ander
maal de schooné gevangene 
te zien ; zij beantwoordde al 
de vragen, welke de Vorst 
haar deed, met !zoo veel 
geest, en zulk eene be
scheidenheid, dat hij smoor-
lijk op haar verliefde. Het 
huwelijk volgde weldra de
ze ontluikende neiging; het
zelve werd heimelijk in 
1707, en openlijk in 1712 
voltrokken. Zij werd in 1724 
gekroond, en ontving kroon 
en schepte* uit de handen 
Tan haren gemaal. Na den 
dood van dien Vorst, in 
1725, werd zij tot Souvereine 
tteiKerin aller Russen, uit
geroepen; zH toonde zich 

B 1 

den troon Waardig , door al 
de ondernemingen te voltooi-
j e n , welke de Gzar begon
nen had. Bij hare komst tot 
het bestuur werden de gal
gen en raderen afgeschaft; 
zij stelde èèhe nieuwe rid-
der-orde i n , onder den titel 
van Alexandèr Neiéskï-or-
de; zij zelve ontving kort 
daarna de ordesketen des 
Witten - Arehds. Rusland 
verloor haar den 17 Mei 
1727, in den ouderdom van 
38,jaren. Het buitensporig 
gebruik van den Tokaj er-
wijn, met bijkomende kan
ker en waterzucht, waren 
de oorzaak van dézen vroe
gen dood. Zij Was eene 
Vorstin, die eene vastheid 
van karakter en eene groot
heid van ziel bezat, die bo
ven hare sekse verheven wa
ren. Zij volgde PETER dip» 
Oroote op zijne veldtogten, 
en bewees hem groote dien
sten, in de ongelukkige on
derneming van Prutk. Zij 
Was het, die den Czar aan
raadde, den Vizier door* ge
schenken te; bekorenV het
welk hem gelukte. Men 
heeft haar verdacht gehou
den, dën Czavowitz ALEXIS, 
dien zijn vader deed om
brengen , niet gunstig te 
zijn geweest. Als oudste 
zoon en uit een eerste hu
welijk voortgesproten, sloot 
hij de kinderen van CATHA-
RINA van den (troon uit: dit 
i s welligt deeenige beweeg
grond , die haar dit oflge-

) 5 
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grond verwijt op den hals 
heeft gehaald (Zie ALEXIS 
PETROWITZ). » De lof, wel
ken zij verdiend heeft, zegt 
een geschiedschrijver, is 
hare zachtmoedigheid en ha
re menschlievendheïd, wel
ke het Jeven aan eene me
nigte ongelukkigen heeft 
gered, die haar echtgenoot 
aatt zijnen toorn wilde opof
feren: zij had op hem, in 
dat punt, eenen invloed, 
welken hij niet kón over
winnen , en wanneer hij vol-
strektelijk zijnen hartstogt 
wilde voldoen, liet hij de 
strafoefening gedurende zij
ne afwezigheid verrigten." 
Een nieuwere reiziger (Bi-
ÖRN8THAI») beweert dat CA-
THABINA van Zweedschen af
komst was* dat haar eerste 
echtgenoot aan haar huwelijk 
mejt £ETER den Groole ovêt-
leefd; heeft, { en verminkt 
andere omstandigheden van 
di£ verhaal, waaraan wij ge-
flieerid hebben; niets te moe
ten Veranderen, om de be
weringen van eenen zeer op-
pervlakkïgen i schrijver aan 
te nemen, die dikwerf niets 
anders dan zijne verbeel
dingskracht , den nationale» 
geest -j,.of eenige andere bron 
van vporingeïionfenheden, 
raadpleegt.' . -.-,.. ••'.: 

. • " " ' : . - : " ' " ' : • . . ' • ; • ï ; • " • ; : ' , . •, 

CAT^ARINA II, >. keizerin 
van Ruslandiweixë, Am 3 Mei 
XT29, te Stettin, ^waarvan 
haar vader, de prins Cimis-
TIAAN AUGUSTUS van Ankatt-
Aerbtt, landvoogd was voor 

den koning van Pruimn, 
geboren, Ten huwelijk be
loofd aan PETEIS, den neef 

^en opvolger van EIJZABETH, 
werd zy door JOANNA Etr-
ZABETH van HoMein, hare 
moeder naar Mofkau ge*-
voerd. Voor haar huwelijk 
den 1 September 1745, in
gezegend , had de jonge prin
ses den Griekschen Gods?, 
dienst omhelsd, en haren 
naam. van Sorau AW^STA, 
in dien van CATBMUSA.-A-
LEXISWNA, haar door de kei
zerin gegeven^ veranderd. 
Hetzij , dit de GrootHertog 
PETER» wiens manieren met 
zeer beminnelijk, en wens 
geest zonder beschaving was 
l e t hart zijner echtgenoot 
niet „wist te Winnen, of *J 
deze tegenzin tegen h«J • 
had opgevat, z i W e ; e « 
minste °17 jaren in̂ eene soort 
van wederzijdsche onveï 
schilligheid door, f*** 
naar afkeer geleek- »_ 
Russische hof boo^AT7r. 
KINA niet dan.sleet.** 
beelden aan, o* n» , . 
gen; de ondeugden g ^ 
|en zich aldaar o p e n l ^ t 
zelfs de keizerinƒ07" flt 

te verbergen, ^ g f „ > 
de voorzigtigheid «n rf0Di 

gebiedt geheim » ' aaf 
fie jonge fen**^ i in 
S01.TIKOFP W™,"-jedeBHn-
dat bedorven hot»," ^ 
dacht van CATHABĵ -magfc. 
trok. öezo minna^ ^ 
te weldra plaats/ dec. 
anderen, die ai ^ " ee„ 
Jen vereen igde, <"» 
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hof te behagen; deze was 
STANISLAUS AUGUSTUS PONI-
ATOWSKI i door zijne bijzon
dere fortuin en zijne onge
lukken beroemd. Zijne ver
standhouding met CATHARI
NA ontsnapte niet aap de kejr 
zerin EWZABETH, die dezel
ve niet scheen aftekeurea, 
en zelfs van haren invloed 
gebruik, maakte hij AUGUS
TUS IIJ, , koning van Po
len, om dien vorst te be
wegen, PONIATOWSKI tot het 
gezantschap van Petersburg 
te benoemen. Op deze wij
ze werd. eene vorstin de 
regtstreeksche medepligtige 
van ee,nen ongeoorloofden 
omgang^ waarover zij zich 
had behooren te. heigen , als 
eene beïeediging zijnde, ha-
rer waardigheid en harer 
famil ie j aangedaan. JFran/i-
rijk, toenmaals in oorlog 
niet de Éngelschen, had met 
Oostenrijk een verbond ge
sloten , waarin het ook Uits
tand betrokken had. . Men 
was zeer bevreesd» dat PO
NIATOWSKI , innerlijk gehecht 
aan den ridder WirAiAMs,, 
afgezant van Engeland, ook 
de Groot-Hertogin in zijne 
staatkundige gevoelens zou 
doen deelen. Terwijl ook 
EMZABETH, hare bondgenoo-
ten getrouwelijk diende, 
omhelsde baar erfgenaam de 
partij des konings van Pruis* 
•e^j en werd de Groot-Her-
*°|m de vriendin der Éngel
schen. toöEWHK XV. door 
zijnen afg6i5ant aan het Rus
sische hof van alles onder-

rigt, en eenpn grooten in
vloed^ op den koning van 
Polen, den vader der Bay-
phine hebbendey verkreeg 
dat PONIATOWSKI teruggeroe
pen werd» CATHARINA toon
de zich in den beginne zeer 
bedroefd; maaj: eene nieuwe 
keuze kwam haar troosten. 
De dood van ÈLIZABETH(1762) 
beriep PETER III. tot den 
keizerlijken troon. Midde-
lei'wijl had de Groot-Herto
gin zorg gedragen, om de 
vermogendste Heeren van 
het hof op hare zijde te 
brengen, dies bij gevolg de 
vijanden van den nieuwen 
Vorst waren.j Zij behoefde 
in den laatste; geenen ̂ dwin
geland, te vreezen , wijl Jiij 
haar in het tijdverïpqp van 
zoo vele jaren j geen noe
menswaardig 2 verdriet had 
veroorzaakt, en haar volkor 
men had meester gelaten van 
al hare handelingen^ Wat 
voor het overige ook de gebre
ken des karakters van PETER 
en zijne onbilMjlce-handelwij-
ze, omtrent zijne onderdanen 
mogten zijn, .zullen dezelve 
echter nimmêï, tot verschoo
ning kunnen dienen,, van de 
onmpnschelijke wijze, waarop 
men dien Vorst behandelde. 
CATHARINA , die haren echt
genoot niét beminde , hield . 
niet op, hém dagelijks bij zij
ne volken gehaat te maken, 
en wilde eindelijk alleen re
geren. Bijna gelijktijdig dat 
PETER Hl . den troon had 
beklommen , vertrok ẑ j naar 
hare eenzame \yoning:

 v an 



428 O A T. 

Peterhoff, haren gunsteling 
O R M F F , eenen jongen offi
cier der l$fwacht, den op-
yolgervanPoNUTowsKi, met 
zich nemende. Het is in 
dit verblijf, dat de zamen-
zwering gesmeed werd, 
waardoor PETER III. zijnen 
troon en het leven verloor. 
De voornaamste drijfvederen 
van dit- eedgespan waren, 
de graaf PANIN, de Hetman, 
graaf KASÜMOWSKI , ORLOFF , 
en eëne dame, die een on
dernemend karakter be,zat, 
de prinses DASCHKOFF na
melijk. Te midden van een 
welïustig en galant hof, 
had het romaneske denk
beeld, om ten gunste eener 
jonge en beminnelijke vrouw 
zamen te zweren, kracht ge
noeg, om in de oogen der 
talrijke aanhangers van CA-

v TtiARiNA, het hatelijke en 
onrégtvaardige- dier zanien-
zwéring te doen verdwijnen. 
Dezelve was echter* reeds 
ruchtbaar geworden en een 
der zamenzweerders was ge
vangen genomen. CATHARI* 
MA, van het gevaar onder
ligt, verliet Peter/tofgeH-
rende den nacht, legde een 
gedeelte de wegs op eene 
boerenkar af, komt te Pe
tersburg aan, alwaar de 
troepen reeds omgekocht 
waren, het volk door de.za
menzweerders verleid was, 
en alwaar men alles had toe 
bereid, om haar als vorstin 
te doen uitroepen. De za-
menzwering barstte ait in 
den nacht van den 8 op den 

9 July; en binnen éenige 
uren was CATHARINA, bijna 
zonder tegenkanting op den 
Kussischen troon geplaatst. ' 
Men heeft de gematigdheid I 
van CATHARINA , na deze ge-
beurfenis, zeer geprezen, 
maar wat prijst niet eene la
ge vleijerij? Men noemt ge
matigdheid van de zijde der 
nieuwe Vorstin, eene lis- ' 
tige achterhoudendheid, óp 
eenen oogenblik, waarop zij 
de volksgunst moest ontzien 
en waarop zij zich zehe 
meer dan ongeligken moest ! 
doen vergeven. PETER UI. j 
was in eene gevangenis op
gesloten geweest, ètt weid 
in dezelve door ORLOFF ge- j 
vvurgd, die, indien hij al 
niet op bevel van CATIUEI-
NA handelde, zulks ten m-
s'tè met hare toesteranHig 
deed (Zie ORMFF). Om 
het gemor ie smoren, <tó&c" 
ze wreede dood te weeg brast» 
deed CATHARINA dsdeii/K 
groote beloften, vleide be-
hendiglijk de ijdelheid der 
natie i hieli zich alsot m 
den Godsdienst en deszelis 
bedienaars zeer was toege
daan , gaf groote sommen uit, 
verleende vele posten, en 
Het zich met luister te W 
kan kroonen. Him?l\ 
ligt Ut g m w e g ^ 
hebben doen vergen * 
van zij zich bediend hatt, 
om den troon te beklemen' 

indien zij zich brf f f i fn e 

zoo als V i n d e ^ C 
deed, met den akke'«* 
en de nijverheid aantemoe-
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digen, eene zeemagt tot stand, 
te brengen, en nuttige be
palingen voor de regterlijke 
magt te maken, maar door 
eene onbegrensde eerzucht 
beheerscht, was zij , in plaats 
van de beschaving harer sta
ten te voltooijen, er enkel op 
bedacht, de grenzen derzelve 
uit te breiden. Als eene 
gewelddadige scheidsvrouw 
harer naburen dwong zij in 
1763 de Coerlanders, om hun
nen nieuwen Hertog KABEL 
van Saksen wegtezenden, en 
BIUEN, dien zij haatten, te
rug te roepen. Na den dood 
van AUGUSTUS I I I . koning 
van Polen, gebruikte zij 
hare afgezanten en troepen 
om te Warschau, een,harer 
eerste gunstelingen ,STANIS-
X,AUS PpNiATowsKi, te doe'n 
kioonen. CATHARINA had 
reeds voorzien, dat onder 
eenen zwakken koning, on
danks den wil van de groo-
te meerderheid der natie den 
troon beklommen, de onlus
ten , die daarvan het gevolg 
moesten zijn, Polen geheel 
of gedeeltelijk onder haar 
gezag zouden brengen. Zij 
wist daarenboven, dat zij , 
tot op dien oogenblik eenen 
grooten invloed op STANIS-
IAUS had behouden, die in 
de daad enkel onder de be
velen van het Petersburger
kabinet regeerde. Ondanks 
d e P0gingen, welke CATHA-
MNA in het werk stelde, om 
«e bloedige gebeurtenis van 
naren gemaal te doen ver
gden , n a r a „et getal der 

misnoegden echter aanmer
kelijk t oe , en er werden 
vijandelijke aanslagen te 
Moskan en te- Petersburg 
gesmeed. De wettige erf-

f enaam van PETER I I I . , de 
rins IWAN, deed uit het 

diepste zijner gevangenis de 
hoop der zamenzweerders 
leven, OULOSIEFP en TCH'E-
KIN, belast, om."henvin de 
gevangenis, waarin hij was 
opgesloten te bewaken, ver
moordden hem op hoogerbe
vel den 16 Juli} 1764. Het 
gemor tegen CATHARINA ver
dubbelde alstoen, maar het 
gelukte haar al de plannen 
harer vijanden te verijdelen, 
door de gevaarlijkste door 
aanzienlijke [. posten, ge
schenken en beloften tot 
stilzwijgen te brengen. Van 
dat tijdstip af werd haar hof 
niet meer verontrust, dan 
door eenige minnehandels , 
die geene andere gevolgen 
hadden , dan de ongenade of 
het verplaatsen van eenen 
gunsteling* In den schoot 
der vermaken, kwam de 
keizerin op het denkbeeld, 
om de wetgeving van haar 
rijk te veranderen. Zij zel
v e , zoo als men toenmaals 
dacht, ontwierp het nieuwe 
wetboek voor hetzelve; en 
vvelligt om zich door geheel 
Europa beroemd temaken* 
schreef zij dien Codex in 
het fransch, tegelijkertijd 
belooningen uitlovende aan 
degene, d ie , de Russische 
taal beschaven zouden en 
dien het gelukken mogt, e e -
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ne letterkunde tot stand te 
jbrengen. {Afgevaardigden 
uit alle gewesten begaven 
zich op hare^ bevelen naar 
MósMu; men las in deze 
yergadering deinstructien der 
nieuwe wetten in het'Bus-
sisch vertaald, voor. Het was 
wel te verwachten, dat dege-
liê, die met vermaak of on ver-
schilligheid , den val van den 
wettigen Vorst, fcijnen wree-
oen dood en den moord van 
Prins IWAJT hadden aange
zien , hét wèïk der keizerin 
zouden toejuichen. Enkel 
de Samojeedsche afgevaar
digden , durfden om wetten 
te vragen , die de hebzucht 
en de dwingelandij der land
voogden konden beteugelen, 
welke men in hunne gewes
ten zond. Dezelfde wetten 
konden echter niet voor ver
schillende natiën passen, 
die grootendeels in de diep
ste onkunde en onbeschaafd-
heid verzonken lagen. Ook. 
begon men het reeds in; de 
eerste zittingen oneens te 
worden , daar men niet wist 
tvat men moest aannemen óf 
verwerpen. De verwarring 
nam hoe langer zoo meer toe, 
toen tóen sprak om de vrij
heid "aan de slaven te geven. 
Dit voorstel alleen kon de 
leus tot eenen opstand wor
den. Dezelve werd welligt 
reeds toebereid, toen CA-, 
THARiNA,die in eene afzon-
derliike tribune bij de de
batten tegenwoordig* was, 
zich haastte om de afgevaar
digden terug te zenden, die 

de keizerin verlatende, niet 
nalieten haar den titel van 
moeder des vaderlands te 
geven. Deze groote verga
dering , en dit beruchte wet
boek bragten geene enkele 
zeer nuttige verandering te 
weeg; het wetboek vooral 
diende dikwijls enkel om de 
Overheden, in verwarring 
té "brengen, die sedert lang 
gewoon waren, om volgens 
wetten uitspraak te doen, 
die met de zeden en gebrui-
ben der volken overeenkwa-
menv waaruit dit uitgestrek
te rijk was zamengesteld, 
en ondei? welke, ondanksde 
pogingen van PETER I., de 
beschaving geene zeer snel
le vorderingen had gemaakt. 
Ihtusschen was het voorna
nte doel van CATHAKINA »e" 
reikt; geheel Europas?f^ 
over haar als ovev e j j 
nïeuwe SEMIKAMIS. B ^ J J te Vorsten deden haar door 
hunne afgezanten begroef 
en de koning van Pr**"» 
^ndeTaïdërel.laatstehaantt 
zijne brieven, tussche^J 
CURGÜS en SOLON- MMT J 
vleiiendste lofreden vord 

Czaiin, waren die d r w ^ 
geeren. Sedert lang s ^ 
in briefwisseling ra*.* 
scheidene hunner, m^ 
henalsdiegenebescho^^ 
wier pennen haren f» h 
de laatste nakomend0o£ 
konden overbrengen- ^ 
zegt VOLTAIKE met «e 
eigene goede trouw-

nous vient la l«<«"-'ie' 
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CATHARINA hield zich niet 
enkel met deze ijdele pogin
gen van wetgeving bezig., 
zij wil4e al de ÜNoordsche 
mogendheden aan zich on
derwerpen , en het ontwerp 
verwezenlijken, dat haar ha
ren ouden gunsteling Po-
NIITOWSKI, op den troon van 
Polen had doen plaatsen. 
Hare troepen bezetten reeds 
onderscheidene gewesten van 
dat rijk, welke"zij vraagden 
om dezelve met hare statein 
te vereenigen. CATHARINA 
had te dien einde een ver
bond met Engeland geslo
ten, terwijl het kabinet van 
Versailles, haar, door mid
del van zijnen afgezant, ee-, 
ne vermogende partij in Po
len tegen over trachtte te 
stellen. Maar al deze po
gingen strekten enkel en al
leen, om de Ottomanische 
Porte (1769) in eenen onge-
lukkigen oorlog te wikke
len, waarin de Turken den 
roem van magten grootheid, 
dien zij in Europa bezaten, 
verloren. Verscheidene hun
ner gewesten vielen in de 
magt der Russen; wier vla? 
tot zelfs in de Grieksche 
zeeën wapperde. Het was 
alstoen, dat de Czarin, het 
romaneske ontwerp vormde, 
om aan de boorden der VVe-
va de republieken van Spar-
*« en Athene te doen her
wen , om dezelve tegenover 
" e Ottomanische Porte te 
1 mn* ^ e zegepralen tegen 
oe lurken begunstigden ha-
r e 0Qtwerpen omtrent Polen ƒ 

en om in de overige Mo
gendheden geene tegenkan
ting te vinden , verbond zjj 
Oostenrijk en Pruissen aan 
hare staatkunde,: met welke 
zij in 1772 het beruchte ver-
dèelingstraktaat sloot. Rus
land bekwam de gewesten, 
die de gouvernementen van. 
Polotz/i en Mokilów' uit
maakten , zich den uitslui-
tenden invloed op Polen voor
behoudende met de waarborg 
der Poolsche Constitutie, en 
van hetgeen er aan de Re
publiek van deszelfs oude 
grondgebied overbleef. Een 
jaar na deze verdeeling, sloot 
men tegen , alle regten der 
volken aan te'Kainardji&ea. 
vrede tusschett Ruslanden. 
de Ottomanische Porte. Het 
eerste behield van zijne ver
overingen , Azof, Tangarok 
en Kinburn, benevens de 
vrije scheepvaart op de Zwar
te zee en de onafhankelijk
heid van Crimea , later door 
POTEMKIN onderworpen, die 
de grenzen tan Rusland, 
tot aan gene zijde van den. 
Caucasus uitstrekte. Gedu
rende liet derde jaar des* 
oorlogs, was het eenen ge
lukzoeker PUGATSCHEP ge
naamd", doch die den naam 
van PETERIII . aannam, ge
lukt , om verscheidene ge
westen van het Oostelijke 
Rnsland, tot opstand te 
brengen. CATHARINA , die 
zich aldaar wilde vertooneri, 
om dien opstand te dempen, 
welke haar bekommering be
gon te geven, deed op de 
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Wolga, en vervolgens op de 
Borysthenes , Dnepr of 
Dnieper,. eene vaart, die 
niet zonder gevaren was, 
waarin zij eenen moed toon
de , die de geveinsde angst 
harer hovelingen nog zon
derlinger maakte. Het was 
een vrij listig middel, om 
zijn hof te maken, eene vrees 
te veinzen, waarin de Vor
stin niet deelde. Om de 
vervelingen eener lange reis 
te verdrijven , verdeelde CA-
THARINA onder hare be
schaafdste hovelingen de ver
schillende hoofddeelen van 
den BEMSARIUS van MAR-
MONTEJÜ, en belastte hen met 
de vertaling derzelve, voor 
zich zelve een dier hoofd
deelen behoudende. Dit werk 
verschafte haar de gelegen
heid, om de hoogé bescher
ming te toonen 9 welke zij 
aan dé zich noemende wijs-
geeren verleende. Onderde 
persoonlijke hoedanigheden, 
waarmede CATHARINA geheel 
Muropa wilde verhazen, deed 
zij vooral, die van vrij'geest 
schitteren. De Aartsbisschop 
van Parijs had een mande
ment tegen den BEMSARIUS 
uitgevaardigd, en CATHARI* 
NA wilde, dat de vertaling 
aan den Aartsbisschop van 
Petersburg zqü worden op
gedragen, die, zelfs om de 
grondbeginselen van zijnen 
Godsdienst op eene zoodani
ge opdragt niet zeer zal ge
steld zijn geweest. De over
winningen van den prins Po-
TEMKiN, haren minnaar, had

den Tauride met hare ande
re provinciën vereenigd. Zij 
wilde dat gewest kennen. 
De gewaande wij sgeeren lie
ten de gelegenheid niet voor-

I bijgaan, om den roem hun
ner bewonderaarster metee-

' nfen nieuwen glans opteluis-
teren. VOMAIBE was de 
voorlooper van al de anderen 
door aantekondigen, dat de 
nieuwe JSEMIRAMIS , de Tur
ken uit Konstantinopel ging 
verdrijven. Langs eenen weg 
van bijna duizend mijlen zag 
men niet dan feesten en 
theatrale versieringen. Langs 
den geïieelen weg waren er 
groote vuren ontstoken, en 
verlichtingen in de steden, 

bezochten CATHARINA opna 
r e re is , de koning van f o 

die niet meer benu j J 

zich wel onder devie I 
v a n C A T H A r A S I ^ 
sen, In de s t a d ; n r i g t t e m e n j o o r d e ^ ^ 

is de weg naarByf» e l c . 
CATHARINA liet b« « f bfdni. 
genheid eenen vee U e n , 
denden blik op Jo^Jm Vae , 
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van MoUlow gedaan had, fl 
om namelijk de czarin in de 
uitvoering har er ontwerpen 
behulpzaam te zijn. Twee 
hoven echter, die vroeger 
hare vrienden waren, hadden 
reden van ontevredenheid,,te
gen de keizerin» FREDERIK 
WILLEM , die FREDERIK II. 
was opgevolgd, was aan het 
Petersburger-hof zeer slecht 
onthaald, en het kabinet van 
St* James, beschouwde met 
afgunst het handelverdrag, 
dat CATHARINA , kort vóór 
haat vertrek naar Tauride, 
met Frankrijk geteekend 
had. De,beide vereenigde 
hoven bewogen de Porte en 
Zweden , om de wapens te
gen Rusland op te vatten, 
en toen hield keizer JOZEF 
zijne, beloffceh, door deze 
laatste . mogendheid bij te 
springen» In den; beginne 
hadden de Turken eenïgen 
voorspoed, doch werden ver
volgens alom geslagen. Bel
grado viel in handen der 
Oostenrijkers, en, na eenen 
hardnekkigen tegenstand, 
maakten de Russen zich 
Meester van Otschakoff, Van 
hunnen kant vochten de Zwe
den met een verschillend ge
luk. GÜSTAAF III. scheen 
voor eenen oogenblik Peters-
hirg te bedreigen. Maar, 
na eenen oorlog van twee 
jaren, sloot men den 24 Au
gustus 1790 eenen vrede, 
die de grenzen der beide 
staten niets veranderde. Die 
me,t «e Turken werd in 1792 

VI. DEEL, C 

te YasH. gesloten. CATHA-
RINA behield Otschakoff en. 
het geheele land tusscheh de 
Bog en de Dniester, Niets 
kon zich meer tegen hare 
eerzucht verzetten. Zij oe
fende op Polen eenen in
vloed uit, die veel naar het 
oppergezag geleek. Deze 
invloed mishaagde bijzonder 
aan de Polen en aan de me
dewerkende mogendheden. 
Oostenrijk^ en vooral Pruis-
sen, spoorden de Polen open
lijk aan, om hunne onaf
hankelijkheid te verdedigen» 
CATHARINA was nog beslui
teloos in het kiezen eener 
beslissende, partij, terwijl 
hare gunstelingen door ge
heime kuiperijen, ende dag
bladschrijvers vanWarschau 
en dé redenaars van den land
dag aanspoorden, om de grof
ste beleediging-en tegen de 
keizerin uit te braken. Zij 
besloot eindelijk in 1793 
met den koning van Pruis-
sen eene nieuwe verdeeling 
van Polen,) die in'het vol
gende jaar ten uitvoer vverd 
gebragt, en, waaraan Oosten' 
rijk geen deel had. Op de
ze wijze onttroonde CATHARI
NA denzelfden PONIATÖWSRI , 
dien zij tot koning verheven 
had. Eenïgen tijd daarna 
vereenigde zij Coer land, 
Samogitia, &emigallia en 
het distrikfc Pillen met haar 
rijk. De Fransche omwen
teling, die groote schreden 
voorwaarts^ was gegaan, 
Scheen omtrent dien tijd, de 

c • • - . . ; , • . : • • 
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gedaante van geheel Europa 
ïnet eene verandering te be« 
dreigen. Welk een afkeer 
eene omwenteling ook moest 
inboezemen, waarvan de ge
schiedenis geen voorbeeld 
aanbiedt, zoo verheugde zich 
echter CATHARINA welligt in 
haar hart, Pratokrijk, dat 
zij niet beminde, aldus door 
onlusten te zien geschokt, 
en de zuidelijke mogendhe
den in die zelfde onlusten 
te zien betrokken. Zij ont
ving d-e.: • uitgewekenen op 
eene edelmoedige wijze, gaf 
hun groote beloften, aan 
welker vervulling zij weinig 
dacht. De opstand van Po
len in 1794, werd door CA
THARINA als een der eerste 
gevolgen van de Fransche 
omwenteling beschouwd. De 
moord van Praag en de ver-

, woesting van onderscheidene 
gewesten f zie JSÜVVAROVV ) , 
bragten.ditongëlukkige land 
geheel ten onder:, dat als 
tot een bolwerk tegen de 
invallen der Russen had moe
ten dienen. De oorlog, wel
ken CATHARINA in hetzelfde 
jaar met Perzik' begon, biedt 
geenen enkelen nierkwaar-
<! igen trek aan. Sommige ge
schiedschrijvers beweren , 
dat zij het ontwerp voedde, 
om het rijk van den 'Mogol 
te herstellen, en het gebied 
der Engelschen in Bengalen 
te vernietigen. Maar, ter
wijl zjj zich daarmede on
ledig hield, werd zij door 
eene beroerte getroffen, die 
haar den 9 November 1796 

in het graf sleepte. Haat 
dood, zegt men, was ver-
schrikkelijk* Op eenen a-
vond speelde zij met hare 
dames en hare gunstelingen 
kaart, eensklaps staat zij 
op , en gaat in eene naaste 
kameï. Hare lange afwezig
heid veroorzaakte ongerust
heid. Men neemt de vrij
heid, om in haar apparte
ment te gaan; alde deuren 

staan open, behalve W 
die naar een klein kabin 

van het kabinet openen, 
zelve biedt tegenstand, j o 
vereenigde pogingen ope^ 

men echter dezelve, en™ 
vindt een ligchaam^g^,, 
vloer uitgestrektvj^ 
de voeten tegen de Je«i f 
keefd, den tegenstó ft 

den teweegge^f m men had ondervon ««• t 

was CATHARINA, ^ i o 0 i 
losse haren, tegen sa)sto£n 

worstelende. A,J V ^ e n 
e r j a r e n o u d . e n ^ ï i j 

Werd beweendJo^ /„ - . 
die in h^f^iM-
deeld hadden, J ^ e a 
eenooten harer ee h a . 
door de lieden, d ,>nden 
r e n dienst: waf°hiedsch«J-
geweest. De fj",l ^ of 
vers hebben de^v

en ^oor-
verschillende m* jjsgee-
deeld,deeene( |b e n

J
h a 9f 

ren voora'), " rf gepf« 
met ormlt^niiel 
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zen, de andere hehben haar 
afgeschilderd ,• als eene wrée-
de, eerzuchtige en geveins-> 
de vrouw. Men heeft haar 
met SEMIRAMIS vergeleken, 
zonder te bedenken, dat de 
koningin van Babyion ook 
haren echtgenoot had doen 
omkomen: en indien de ver
gelijking hierin juist was j 
was de lof niet zeer vlei-
jendi Om de waarheid te 
huldigen, moet men beken* 
nen, dat CATHARINA , met 
al het beleid en de onver
schrokkenheid van een' groot 
vorst, al de zwakheden 
eener vrouw aan den dag 
legde. Hare beide gelief
koosde hartstogten waren de 
liefde en de eerzucht, die 
haar tot;op den laatsten oo-
genblik haars levens niet 
verlieten. Hare minnarijen 
lieten haar echter nooit de 
staatszaken verzuimen, en 
eerder bleef zij terug van 
«ene bepaalde bijeenkomst 
met eenen gunsteling, dan 
van die, welke zij met ee
nen staatsminister bepaald 
had. Hoewel meer achter
houdend in hare minnarijen 
dan EMZABETH, zal men haar 
echter nimmer de ergernis 
en het slechte voorbeeld kun
nen vergeven, hetwelk zij 
aan hare onderdanen gaf. 
Zij was echter loos genoeg, 
vat» in den, rang harer guns
telingen, enkel diegene, te 
plaatsen, w e]kê hare eer
zucht en staatkundige plan
nen konden dienen, en, 

C 

f wist, daarenboven, dooi-der 
zelve alle aan zich te vèrr 
binden, (de eene door de 
andere te beteugelen. Zij 
zond op een zelfde tijdstip 
eenen minnebrief aan den 
eenen of anderen pfficier ha? 
rer garde, schreef eenen 
wijsgeerigen brief aan VOÏ,T 

TAIRÉ of aan een' vorst en 
onderteekendè het bevel, om 
zich van Polen, meester te 
maken of de Turken aan te 
vallen. Onder al hare harts
togten was die des roems de 
heerschende, en door hare 
voorkomingen verkreeg zij 
hetgene , wat zij verlangde. 
CATHARINA noodigde VOL-
TAIRE onderscheidene malen 
uit* öm zich in hare staten ( 
te vestigen, en stelde aan 
D'ALEMBERU voor, om te 
Petersburg de Encyclope
diete komen voltooijen, en 
de opvoeding dés groot-her-
togs te ondernemen. Zij had 
DIDEROT aan haar hof be
roepen, die zich dikwerf 
met haar onderhield. Men 
kan ook niet ontkennen, dat 
CATHAKINA nuttige gestich
ten in hare staten heeft tot 
•stand gebragt; maar wetge
ving, volkplantingen, opvoe-, 
dingen, instituten , fabrier 
ken, gebouwen, hospitalen, 
kanalen, steden, sterkten , 
al deze gedenkteekenen in den 
haast vervaardigd, begonnen 
zonder voltooid te zijn, ge
leken reeds naar bouwvallen, 
die voor den dood van CA
THARINA verlaten waren. JDe-

c 2 
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ze dolle zucht j om alles te 
ontwerpen zonder iets te vol-
tooijen, is zeer goed afge-
schetst door eene uitdruk
king van JOZEF I I . Op hare 
reis naar Tauride, noodigde 
CATHARINA dien keizer u i t , 
den tweeden steen eener stad 
te leggen, waarvan zij den 
«ersten had gelegd. Bij zij
ne terugkomst zeide JOZEF: 
» Ik heb op eenen dag met 
de keizerin van Rusland een
groot werk voltooid; zij heeft 
.den eersten steen eener stad 
gelegd dn ik den laatsten." 
Niet te vreden van zich door 
zegepralen, nuttige gestich
ten en de beschaving harer 
volken beroemd te maken, 
dong CATHARINA ook naar 
den letterkundigen roem, en 
heeft nagelaten: l*° Tegen
gift of wederlegging der reis 
naar Siberië door den Abt 
CIIAPPE, in het Fransch, 
achter dat werk gedrukt in 
de Amsterdamsche uitgave, 
1769— 1771, 6 dl ."in 12.o 
2.° J)e Czaroviitz CHLORVS 
in het Russisch geschreven 
en door JOURNEY in het 
Fransch vertaald. — 3.° In
structie voor de Commissie 

-met • de zamènstelling van 
een ontwerp tot een nieuw 
wetboek belast, Petersburg, 
3765 in 8.vo id. in het 
Fransch, Latijn, Hoog-
duitsch, en Russisch, 1770, 
in 4.t0," in het Russisch en 
gewoon Griekseh in 8.vo In 
dit werk vindt men bijna in 
haar geheel de Verhandeling 
over de misdrijven en straf'. 

f en van" BECCARIA — 4.° 
Briefwisseling met VOITAÏ-
BE in 8.vo <— 5.° OLJES, 
een geschiedkundig tooneel-
spel , mede in het Fransch 
vertaald. — 6.° Brieven aan 
ZlMMERMAXX voorkomende 
in de Archives littéraire*, 
3 d l . , blafe 210 - Onder 
scheidene schriften m het 
Hoogduitseh en Russisch. 
Het leven van CATHARINA "• 

• door CASTÉRA beschreven, 
w e r d i n 1798 mhethch 

gegeven, 3 dl.» in ,8 . " <J 
4 d L n in 12.™ ROSUNUS 

Petersburg, l o f V l E een gouden gedenkpenm; 

uit voor dengenen,>*, 
beste Fransche ode op » 
dood van CATHAKINA IL 2»u 

de vervaardigen» 

onderscheidde ^Je0. 
kerkvergaderingTan x 

In 1547 * * " 5 Ï * 
Bisdom van f ^ f l l 5 5 i i 
Aartsbisdom ^ f f 

in weinig f*!**** 
doch die vol g» K te» 
zonderlinge f*$Jtf* 
opzigtevanvelefgtaa g 
punten, ü ' " j n 15*" 
uitgave derzelve» ^ 
te %on » *'v k 
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en men vindt dezelve ach
ter zijife Enarrationes in 
Genesim, Rome, 1552, in 
fol. Hij beweert dat J. C. 
zoude gekomen zijn, al had 
pok de eerste mensch niet 
gezondigd. Ook houdt hij 
staande, dat de val der kwa
de Engelen daaruit voort
kwam, dat zij het besluit 
der menschwording niet wil
den erkennen, noch het met 
de menschelijke natuur ver-
eenigde ^Voord aanbidden. 
In eene verhandeling Over 
de Opstanding beweert hij , 
dat de zonder doopsel ge
storvene kinderen, niet al
leen vrij zijn van de straf
fen, maar zelfs eenen aan 
hunnen staat passende ge
lukzaligheid genieten. • CA-
THARINUS dreef de vrijheid 
van denken tot vermetelheid, 
en bekreunde zich weinig 
aan den heiligen AUGUSTI-
NUS , den heiligen THOMAS 
en andere Godgeleerden. Een 
zijner gevoelens, dat in den 
beginne een der meest vrije 
scheen, dat sedert dien tijd 
in de Sorionne altijd is ge
volgd, is die betrekkelijk 

' de uitwendige bedoeling van 
den bedienaar de Sacramen
ten. Hij beweerde in het 
Concilie van Trente, dat 
het niet noodzakelijk was , 
dat de bedienaar eené in
wendige bedoeling had, om 
eene heilige zaak te verrig-
te»5 maar dat het voldoende 
waB> als hij uitwendig het 
Sacrament der kerk wilde 

: -. ;..,..:: c 

bedienen , in de omstandig
heden en op de wijze, wel
ke eenen ernstigen wil voor
onderstellen en uitdrukken, 
hoewel hij er inwendig den 
spot mede dreef. De Heer 
BOSSUET en andere beroemt 
de Godgeleerden hebben se
dert dien tijd dat gevoelen 
aangenomen, als het best 
geschikt om de geesten ge
rust te stellen, door dezel
ve te overtuigen, dat de 
kracht der Sacramenten on
afhankelijk is van de god
deloosheid of het verzuim 
der merischen. Nog heeft 
CATHARINUS een Commenta-
rium geschreven, op de 
brieven van den H. PAULUS 
en andere canonieke brie
yen, Venetie\ 1551, in fol. 
Men schrijft hem ook een 
Italiaansch werk toe, dat 
door de belanghebbenden 
zeer gezocht wordt, en ten 
titel voert: Rimedio alla 
pesiilenle dottrina D'OCHI-
m, Rome, 1544, in 8.vo, 

CATHEMNEAU. — Zie CA-
TEMNOT. 

CATHEMNEAU (JACOBUS), 
een beroemde Vendéër, 
wiens naam ten eeuwigen 
dage, in de jaarboeken van 
eer en getrouwheid zal op
geschreven blijven, was, tij
dens het losbarsten der Fran-
soheomwenteling, een wol-
kooper, te Pineumauge, bij 
Saint-Flor ent. Toen een 
besluit der Conventie, jn 

c 3 - ; . . - -
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1793 de ligting van drie 
maal honderd duizend man 
bevolen had4 deden de Fran-
schen, en voornamelijk dé 
gewesten van Anjou, Poi-
tou en Bretagne, toenmaals 
aan dergelijke bevelen, wei
nig gewoon, openlijk hunne 
ontevredenheid blijken. Daar 
de loting te Saint-Florent, 
op den 10 Augustus bepaald 
was , begaven de jongelin
gen uit het kanton zich der
waarts, vast besloten van 
niet te gehoorzamen; de 
ongelukkige LODEWIJK XVI. 
Was niet meer; éen gedeelte 
zijner familie-in de kluis
ters zuchtende, wachtte da
gelijks een lot af aan het 
zijne gelijk; het bedrukte 
Frankrijk .stond op het punt, 
om de wapens' optevattën, 
om den vrede en de wettig
heid afteweren, welke de 
bondgenooten kwamen her
stellen; deze jonge Vendé-
ërs meenden de wapenen 
niet op te moeten nemen 
voor eene zoo onregtvaardi-
ge en oproerige zaak; men 
bedreigde hen, alles was 
vruchteloos ; men vuurde op 
hen, zij verdedigden zich 
en behielden de overhand. 
Met deze eerste heldendaad 
tevreden, keerden zij naar 
hunne woningen terug, toen 
CATHELINEAU hunnen stap 
vernomen hebbende, de straf 
vooruitzag, welke hen wacht
te , en dacht van dien eer
sten trek van moed gebruik 
te moeten maken', om ten 
voordeele van, het konink

lijke gezag, waarVan Hij dê 
zaak nog niet geheel verlo
ren waande, eene partij te 
vormen. Door de natuur 
met eene wegslepende, ge
meenzame welsprekendheid 
begaafd, verzamelde hij de 
inwoners van het dorp Sumt-
Flor ent, spreekt hen met 
kracht en vaur aan, stelt 
hun de wraak voor, welke 
de republiek over hunne ge-
waan'de muiterij zal nemen, 
stelt ^ n voor, hoe ald 
naburige gewesten,^ met 
hen zullen vereemgen, en 
eene geduchte zamenspa • 

selen der monarch ^ 
e e n i g e n . V i e r e n d ^ ^ 
ren oud zynde, s'e^ fd 

'derjongelingenvanZH 
hij luidt de a armkl^, 
naburig dörp_ komt « ^ 
hem vereenigen > d m a n . 
eene magt vanonder ^ 
schappen, tast M kt 
militairen post a a n » s t e r , 
zich van denzelvn 
neemt een s » k g C ^ 
tast den vo 'send en^ a k t 

; s tad CUmlU^^, on-
er zich m ^ g i i ^ ™\ 
danks een JF1 j v e met 
200man, ^e,°scbatSver» 
drie nukken g doo t b 
dedigden. £ » J L God * liefde voor .hunnen „ 
hunnen koning^r „ 
ze dappere boeren 
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gaan voorwaarts en worden 
geenszins door het kanon 
afgeschrikt; zoodra het licht 
hun eene losbranding aan
kondigt, werpen zij zich op 
den grond om dezelve te 
vermijden, staan aanstonds 
weder op , gaan voorwaarts 
terwijl men;de stukkenwe-, 
der laadt, bukken zich an
dermaal bij het lossen, eh 
vechten man voor man met 
de kanoniers. Nadat hunne 
bende versterkt was, tastten 
zij Chollet, de voornaamste 
Stad des lands aan , en ver
drijven de republikeinen uit 
dezelve. Zij maakten reeds 
een vrij aanzienlijk leger
corps uit, en besloten, voor
name mannen uit hun ge
west aan bun hoofd te plaat
sen ; ẑ j gingen BONCHAMP 
en D'ELBÉE van hunne kas-
teelen halen, hen smeeken-
de zich aan hun hoofd te 
plaatsen. CATHEIJNEAT; ging 
steeds voort den grootsten 
invloed uit te oefenen; het 
vertrouwen, dat al de boe
ren hem bewezen hadden, 
hield niet op, toen hij on
dergeschikt was; een woord 
van CATHELINEAÜ was voor 
hen eene godspraak; even
zeer bemind als geëerbie
digd, was hij te midden 
van bet slagveld, een toon
beeld der voorbeeldigste 
godsvrucht,-, al de leden van 
*tet leger beschouwden hem 
als een buitengewonen man; 
nien zag in n c m i e t s boven
natuurlijks; hij werd de 

C 

.heilige van Anjou genaamd, 
en door een vertrouwen » 
het geloof en de eenvoudige 
heid dier goede Vehdeërs 
wel waardig, plaatsten de 
soldaten in den strijd, wan
neer zulks mogeljjk was, 
zich in zijne nabijheid," zich 
verbeeldende , dat men aan 
de zijde van eenen zoo hei- ' 
ligen man niet kpn gekwetst 
worden. Het Vendéesche le
ger had reeds groote vorde
ringen gemaakt, Saumur was 
ingenomen. LESCURE doet 
het voorstel, om eenen op- « 
perveldheer te benoemen, 
ten einde minder verwarring 
en meer gelijkvormigheid in 
de uitvoering hunner ontwer
pen te stellen; hij stelt te 
dien einde CATHELINEAU 
voor, die eenstemming als 
zoodanig wordt uitgeroepen. 
Even zoo zedig als bekwaam, 
scheen CATHEMNEAU over / 
deze keuze zeer verwonderd } 
die hij alleen niet goedkeur
de; doch hij kon den ster
ken aandrang des legers niet 
wederstaan. Hij geleidde 
zijne troepen van Saumur 
naar Nantes, dat hij geza
menlijk met CHARETTE , die 
den. opstand van Neder-Poi-
tou bestuurde, moest aan-
aanvallen. Daar de aanval 
slecht beraamd was, tracht
ten de Vendéers vruchteloos , 
gedurende eenen geheelen 
dag, den 29 Junij 1793, om 
in de stad te dringen; zij 
werden bestendig terug ge
drevene Aan het hoofd zij? 

; 4 -
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ner troepen overtrof CATHE-
LINEAÜ op dezen gedenk-
waardigen dag zich zél ven 
in dapperheid, en'werd on
gelukkiglijk door eenen ko
gel getroffen. Naar Saint' 
Moreiit, zijne geboorte
plaats , gebragt, stierf hij al
daar aan het koude vuur, 
dat twaalf dagen na den aan
val van Nantes aan zijne 
wonde gekomen was. Deze 
dood verspreidde eene alge-
nieeiie verslagenheid onder 
het leger. De helden der 
getrouwheid hadden sedert 
dien 'lijd niet dan tegen
spoed. 'Al' de verdedigers 
der koninklijke zaak stier
ven echter niet met CATHE-
XJNEAU; een zijner broeders 
-onderscheidde zich aan hei-
hoofd eener kleine schaar, 
na den overtogt i&v Loire, 
later is hij gesneuveld. Tvyee 
andere broeders, vier schoon
moeders , en zestien volle 
neven van CATH-EMNEAÜ- ', heb
ben de Vendéesche velden 
ook met hun bloed besproeid. 
Over dezen beroemden Ven-
deè'r kan men nazien de 
Mémoires van Mevrouw DE 
IA ROCHEJAQUEUN , en de 
Reis door de Vendée van 
den Heer GENOÜBE (*). 

CATIIEBINOT ( NICOMAS ) , 
ndvokaat in 1628 , op het 
kasteel van Liissön, bij 
Bourges geboren , pleitte in 

d,ie stad en overleed in de
zelve, in 1689. Hij heeft 
een aantal werkjes geschre
ven over Berry. Dezelve 
zijn vereenigd uitgegeven, 
en die verzameling, wanneer 
dezelve volledig is, is zeer 
zeldzaam geworden, de mees
te zijn in ê.i0; intusscbeu 
zijn er ook in 12-™ en ia 
8.vo Zie Methode de l'Mé 
LESGtisT, 13.e dl., bladz. 
99 en 100. Deze schrijver 
maakt niet veel ophef van 
CATHERINOT. VALOIS zeide 
van hem dat hij een braat 
man was, en de geleerden 
beminde; maar met zpe 
eigene geleerdheid op den 
laagsten trap stond. 

• CATHIUS (A.M°W)> ef' Nederlandsche Jesuit,J 

Leeuwarden S*ffi*Z. 
hij onderwijs g » * " 9 : » ^ 
geleerdheid; van da * J ° 
gfl? tot flöogï^JS. 
mrpen beroepen,J» ^ 
gens tot Bector van m 

fcgle vrK°°[*°t^ 
overleed den 1* "V aIi 1630, in d e c a d e , S ; n 

TNOL in Canticw:•<» 
ticorum SALOMOW-

CATHO, ~ *> CifTtt°' 

«e der eerste rat»1 

{*) Zie myne aanteehening blad*. 330 ^ f f t f / e r . 
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miliè'n van Rome, door zijn 
geld en zijne vrienden van 
de doodstraf bevrijd, welke 
hij verdiende, 'als openlijk be
schuldigd van bloedschande 
met eene Vestaalschemaagd, 
en van moord aan zijnen ei
gen zoon gepleegd ; was ach
tereenvolgend schatmeester, 
algemeen luitenant, en pre
tor geweest, zonder dat zijn 
karakter eenigzins verander
de. Daar hij zich tot twee
malen vruchteloos voor het 
Consulaat had aangeboden, 
en CICERO tot mededinger 

. had, stelde hij pogingen in 
het werk, om hem te doen 
vermoorden. Reeds sedert 
lang smeedde hij heimelijke 
aanslagen, om Rome te vnat 
en te zwaard te verdelgen. 
Verscheidene jongelingen uit 
den eersten stand, die even 
als hij , door hunne losban
digheden, tot armoede ver
vallen waren, werden zijne 
Hiedepligtigen; tot onderpand 
hunner vereeniging, liet hij 
hun , zegt men, menschen-
hloed drinken. CICERO , door 
FULVU , de minnares van een' 
der zamenzweerders, ondcr-
rigt, ontdekte de heimelijke 
aanslagen van CATIMNA, en 
Waakte voor de veiligheid 
van den staat. Men onder
schepte de brieven van de 
voornaamste zamenzweer
ders , en vijf derzelve liet 
men ten dood brengen. AN-
TOMI0S, de ambtgenoot van 
CICERO , liet PKTREÏÜS , zijnen 
luitenant, tegen den zamen-

C 

zvveêfder optreidcen.: CATI-
MNA vocht, als een wanho
pige , steeds in het eerste 
gelid. Hij werd overwon
nen , en liet zich , om, aan 
den ondergang, zijner zaak 
niet te overleven, in het 
jaar 62 vóór J . C . , dooden. 
» Met moed en eene bui
tengewone ligchaamssterkie 
geboren, zegt de Abt TAI-
LHIÊ, bezat hij een kwaad
aardig en noodlottig geest
karakter. De huisselijke 
ongeregeldheden, de plunde
ring en dp burgeroorlogen, 
hielden de eerste jaren zij
ner jeugd bezig, en maak
ten de aangenaamste genoe
gens en gewone vermaken 
derzelve uit. Krachtig en ge
spierd , verdroeg hij zonder 
hinder, de gestrengheden 
•van honger en dorst, van 
koude en nachtwaken, en 
dit in een' veel hooger graad, 
dan men zich zulks verbeel
den kan. Hij bezat eenen 
vermetelen en bedriegelijken 
geest, geschikt om allerlei 
rollen te spelen, bekwaam, 
om, volgens den nood of de 
omstandigheden, te veinzen. 
Hij was zeer begeerig naar 
het goed van een ander, en 
verkwistend met het zijne; 
hevig en tiitsporig in zijne 
hartstogten, overdreven, met 
zijne inzigten en ontwerpen. 
Zonder vele geleerdheid, was 
hij echter met het talent der 
welsprekendheid in zulk ee
ne mate hegaafd, dat, in
dien TbJj hetzelve had aan-

c 5 
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gekweekt, het hem tot eer 
had kunne» verstrekken. Hjj 
was ondernemender en stout
moediger, dan hij kundig en 
bekwaam was? eerzuchtiger 
dan staatkundig; beter ge
schikt, om noodlottige ont
werpen te vormen, dan om 
dezelve te geleiden. Door 
eerzucht, en een vurig ver
langen verslonden > om de 
Repuliek te onderwerpen, 
was hij niet zeer kiesch in 
de keuze der middelen, om 
zijn doel te bereiken , mits 
het hem maar gelukte, om 
zich tot koning te doen ver
klaren. Hij was eindelijk 
een man, zonder zeden en 
zonder Godsdienst, buiten
gemeen losbandig, en aan 
wien de gruwelijkste aansla
gen niets kostten." (Zie de 
uitmuntende Geschiedenis de
zer zamenzwering door SAL-
Ï I U S I I Ü S ) . 

. CATIMPRÉ. — Zie THOMAS 
CANTIPRATANtUS. 

CATINAT (NICÓLAAS), in 
1637 geboren, was de zoon 
van den deken der raadshee-
ren van het parlement van 
Parijs, begon met te plei
ten, verloor eene regtvaar-
dige zaak, en verliet de ba
lie , om de loopbaan der wa
penen in te slaan. Hij dien
de eerst onder de ruiterij, 
en liet geene gelegenheid 
voorbijgaan j, om zich te on
derscheiden. In 1667, deed 
hij onder de oogen van Ix>» 
DEWUK XIV., bij den aan-

• val der buiten bolwerken van 
Bpssel'., eene daad van be
leid en moed, waardoor hij 
eenen luitenants post bij het 
regiment der garde verkreeg. 
Achtereenvolgend tot de eer
ste krijgsrangen verheven, 
onderscheidde hij zich te 
Maastricht, te Besangon, 
te Senef, te Kameryk, t& 
Valenciennes, te Saint-O-
mer, te Gend en te ïperen* 
In 1688, luitenant-generaal 
Zijnde, sloeg hij denHertog 
van Savooije teStaffardam 
te Marsaglias nwakte zich 
meester van geheel Savootje, 
en van een gedeelte van P J 
monts begaf zich v a n » 

en nam in 1697 Jth .». 
Sedert 1693 waS?hfl maar< 
scbalk van Franhf>> »J 
oorlog in 1701 weder lo ^ 
barstfn zijnde, *$**£ 
Italië aan het hoofdv*nW 
Fransche leger» teg^n» 
Prins EUGENIUS gep'aat° 
J S ^ d a t d e ^ ^ 
bevel voerde. Bfl, JJ 
den slag van < * * * £ 

^ f ^ o m ^ o f f c h e T ^ 
terug te wijken. » « * „ 
dezen terugtogt, ™ ,„e 

zijne misslagen.;" ^ r , 
ongenade toeschrijf .t t e 
al mogt dezelve ooyflf h e t 

vveeg^ijn g^bragt. hofge. 
verbod, hemdp01" den 
daan, van ^.3^ai!» 
dooftogtvanPM^ t0C], 
te verzetten, waa^ dwa. 
moet men «««'.fitasi «f 

lingen der bevelheW 
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ondergeschikten , de oorzat 
ken der nederlagen zoeken ? 
Weet men niet, dat het ge
luk der wapenen bijna altijd 
boven de berekeningen der 
veldheeren verheven is? »In« 
dien de omstandigheden van 
dezen veldtogt, zegt GAM-
ÏJAT zelf, wel bekend wa
ren, zou mèn in dezelve 
eene vrij natuurlijke aan
eenschakeling zien, die mij 
in het ongeluk en de on
genade gedompeld heeft, 
waarin ik mij bevind; de 
gevoelens van anderen heb
ben er zoo veel aan toege-
bragt als de mijne; die roem 
welke mij in den loop mijns: 
levens zoo veel zweet gekost 
heeft, is verwelkt. Mijn 
gedrag, ik verzeker zulks, 
is opregt en eenvoudig ge
weest. De wijsheid en regt-
schapenheid kunnen van ons 
afhangen , de fortuin behoudt 
haar gezag in andere zaken. 
Hoe wel men ook denken 
moge, men handelt daarom 
altijd niet wel." Wat hier 
ook van wezen moge, on
danks zijne zegepralen en 
onderhandelingen, was CA-
TiNAT verpligt, om onder 
"VIIAEROI te dienen; en de 
laatste kweekeling van Ttr-
RENNE én CONDÊ speelde voor
taan slechts eene onderge
schikte rol. In 1705 be
noemde héni de koning tot 
ïidder zijner orden; maar hij 
«oeg zulks van de hand. 
*»J overleed zonder gehuwd 
te zijn geweest, op zijn land-
&***** Safat^ratien, in 

17(2, in dé gevoelens, zegt 
uien, eener treurige en hope-
looze wijsbegeerte, waarin hij 
geleefd had. Sommige schrij
vers hebben echter verze
kerd, dat hij. niet zonder 
Godsdienst was en dat hij er 
in zijne laatste oogenblikkèn 
bewijzen van heeft gegeven; 
het zekere hiervan is ,; dat 
hij de goddeloosheid.niet o-
penlijk ten toon spreidde» 
en dat hij zich niet op een 
stelsel beroemde, hetwelk we
zenlijk enkel geschikt i s , dm 
de waardigheid der mensche-
lijke natuur te onteeren en 
te vernederen. De Fransche 
Akademie stelde in 1774 * 
tot onderwerp voor den prijs 
van welsprekendheid voor: de 
Lofrede van CATIKAT. Der-
ze prijs werd in het volgen
de jaar door I,A HARPE be
haald ; dé Abt IJ'ESPAGNAC 
behaalde den accessit, Gvir 
BERT en andere dongen me
de. Al deze Lofreden wer
den in 1775, in 8.vo ge
drukt. De Markgraaf van 
CRÊQÜI , is de schrijver van 
een Leven van NiCOLAAS DE 
CATINAT, Maarschalk van 
Frankrijk , Amsterdam , 
1772, met eenige veranderin
gen herdrukt, Parijs, 1775. 

CATIVOLCÜS, door sommi
gen voor KATTENWALD ge
houden, en onder de Bata-
vische vorsten geteld. Naar 
men zegt, was hij koning 
over de helft van het land 
der Eburonen, zijnde een 
gedeelte van het tegenwoor* 
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dige Gulikerland. Deĵ e CA-
TIVULCUS schudde het. juk 
der Romeinen af, en bleef, 
tot aan zijnen dood, hun vij
and. Zijne legerbendên, die 
getrouw bleven, stonden on
der bevel van AMBIORIX. 
Daar deze door hem aange
spoord waren, om eenen veld
slag te wagen, doch terug 
bleven, en hij , voor zich 
zei ven, door den ouderdom 
te veel verzwakt was, om 
den Jas t des oorlogs te tor
senen , of zich door de vlugfc 
te redden, zoo vervloekte hij 
AMBIORIX:, en bragt zich zel-
ven daarna door vergif om 
het leven, gebruikende daar
toe een Tascis ofYfenboom, 
welke Gallië en Germanië 
in menigte voortbragt. 

CATO de Censor (MARCUS 
PORTIUS) , uit eene Plebeji-

^ sche familie, oorspronkelijk 
van Tuscutum, diende eerst 
bij' den togt van Tarente, 
onder QUINTÜS FABIUS.MAXI
MUS. Zijne wijsheid, dap
perheid , werkzaamheid en 
welsprekendheid beloofden 
hem de eerste posten der re
publiek. Omtrent het jaar 
205 vóór J. G. was hij krijgs-
tribuun in Sicilië', vervol
gens schatmeester, pretor 
en eindelijk consul. Daar 
de zaken in Spanje eenen 
consul vorderden, zoo begaf 
hij zich derwaarts, beteugel
de de muitelingen en maak
te zich in korten tijd van 
meer dan vier honderd plaat
sen, meester. Men hoorde 

hem zelf z,eggeh, dat hij 
meer steden had veroverd, 
dan bij dagen in zijn depar
tement had doorgebragt. Hef 
volk kende hem eenstem-
miglijk, den zegetogt en het 
censorschap toe. Zijne eer
ste zorg was, om de pracht 
der Romeinen te verminde
ren , en hunne zeden te ver
beteren. Men rigtte te zij
ner eere een standbeeld op, 
met dit opschrift: AMICATO 
toegewijd, 'die het• zedebe-
derf heèj't verbeterd. M p 
belette echter niet, dat nij 
de schouwburgen met fte-
zocht, uit vreeze van te 
zijne . tegenwoordigheid. M-
gerliike tooneelen voortekc 
men; dat; hij den ongehn-
gTn aanraadde , « ontuc ; 
tige vrouwspersonen je «e 
zoekeö, en dat h . ) » ^ 
schending zijner s l j S 
handel dreef: de Jens 
oude wyzen was zeWe"V 

gens hunne *&*£. 
grondbeginselen. D*»« 
L i d s p e r s o o n v t e ^ ^ 
tegen de vrouwen i n g e n t 

brlgt veel toe, « * * * , 
te doen doorgaan, «d» * 
burgers verbood « e 
erfgename teniaKen. 
r e u

g verzachtten ^ . 
strengheid niet, .0Ï$ 
ne wijsgeeren en te 
nmt Rome' YIU^' om eene onderhand^ ao0t 

teknoopen,steldeJ .nscbe 
de geestdrift der P » ^ . 
jeufd, om dezelve^" ,„ 
.ren bekommerd, V00

teïen. 
die afgezanten terug 
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den, overtuigd", dat dezelve , 
in het minst niet aan het 
openbaar geluk toebragten. 
Hij overleed terwijl hij voor 
de vernieling van Carthago 
stemde, in het jaar 148 vóór 
J . C. in den ouderdom van 
86 jaren, als een regtvaar-
dig man beschouwd, ten min
ste in gelegenheden , die op
spraak maakten, maar önbe-
wegelij k en onverzoenbaar in 
zijne wraaknemingen. Daar 
ACILIÜS tegelijk niet hem 
naar het censorschap had ge
dongen , zoo beschuldigde hij 
hem openlijk, van den buit 
der vijanden te zijnen voor-
deele te hebben doen dienen. 
Zijne gierigheid stak op eene 
vreemde wijze af bij de wijs
begeerte , welke hij openlijk 
uitkraamde, Hij was de be
ruchtste woekeraar van Èo-
tne geworden , hetwelk hem 
echter niet belette zijne stem 
tegen die ondeugd te verhef
fen; geJ/jk aan dien woe
keraar waarover HENDRIK! 
ETIENNE spreekt, die al dé 
redenaars verzocht, om tel
gen den woeker te prediken, 
opdat hij alleen een beroep 
zou kunnen uitoefenen, dat 
de anderen zoude verlaten 
hebben. Ten tijde van CI
CERO, bestonden er van CATO 
nog 150 Reden', "eene Fer-
handeling over de Krijgskun
de , Brieven, eene Geschie
denis in zeven boeken, ge
titeld des Origines. Tegen
woordig bestaan er enkel nog 
eenige fragmenten van dit 
laatste werk, met eëne ver- | 

handeling De re rustica, 
waarin hij voorschriften be
trekkelijk de pligten en de 
kundigheden van het land
leven geeft, met even zoo. 
veel kracht als sierlijkheid 
geschreven. Dezelve komt 
voor, in Bei rusticaï scrip-
tores, Leipzig, 1735V2dl.n 
in 4. t0 Nog worden aan CA
TO, doch zonder gvóiiA, Ze
delijke Koppeldicfiten toe
geschreven, waaruit de be
roemde PIBRAC zijne vierlin-
gen vervaardigd heeft. Die 
koppeldichten zijn van eenen 
schrijver der 7de of 8ste eeuw. 
Men vindt dezelve in den 
Publiïis Syrus, Leijden, 
1635, in 8.Y° en afzonder
lek , Amsterdam, 1754, in 
8*vo en 1759 j 2 dl.n ih 8 vo 
Hij zeidé gewponlijk, » dat 
hein drie zaken berouwden; 
van eenen dag te hebben 
doórgebragt, zonder iets te 
leèren, van zijn geheim aan 
zijne vrouw te hebben toe
vertrouwd , en op het water 
te zijn geweest, toen hij te 
land kon reizen." Het schijnt 
echter, dat hij, wel gegron^ 
der redenen had, om berouw 
te gevoelen; CATO liet eenen 
zoon na, die zich onder PAU-
LUS EMIMUS, in den Mace^ 
donischen oorlog onderscheid
de. (Zie het werk Dë re-
publica romana, door Pater 
CAÏ"T£I«). 

CATO Minor 'oi van Utica, 
dus genoemd, wijl hij in de
ze stad overleed j was "een 

1 achterkleinzoon van den voor-
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gaande. Hij dreef de vader
landsliefde zoo ver, dat de
zelve in dweepzucht ont
aardde. In.den ouderdom 
van veertien jaren, vraagde 
hij ora eenèn degen, om daar
mede den dwingeland SYLLA. 
te dooden, en de republiek 
van zijne vogelvrijverklarin
gen te bevrijden. Toen de 
consul GELLIÜS , onder wiens 
bevelen hij diende, hem 
krijgsbelooningen aanbood, 
sloeg hij dezelve van de hand, 
oordeelende dezelve nog niet 
verdiend te hebbenv Tot de 

waardigheid van schatmees
ter verheven, weigerde hij 
de jaarwedde uittebetalen", 
•welke SYLIA aan zijn e hand
langers uit de openbare schat
kist had toegewezen. Hij 
was gestreng i n de theorie 
en l t t de praktijk, e n wilde 
liever, zegt $iummüB een 
braaf man zijn, dan zulks 
scnynen; en hoe minder hij 
door zucht naar roem scheen 
bezield te zijn, hoe meer de 
roem hem scheen te achter
volgen. Esse, quam videri 
bonus malebat; itaque quo 
mms glonam petelat, eo 
magis Ulam assequebatur. 
Het kan zijn, datCATOmin
der ijdel was, r dan dé ove
rige helden van Home, maar 
het ig niét te gelooven, dat 
hn opregteljjk; den- roem ont-
vlugtte ; de snorkerjj m het 
gepraal met deugd maakten 
daarenboyen het kenmerk uit 
Jer wijsgerige sekte, wel
ke hi, aankleefde. Hij dong 
naar het tribuunschap om te 

beletten, dat een goddeloos 
mensch hetzelve, bekwame. 
In het jaar 62 vóo'r J. C. 
vereenigde hij zich met CI
CERO tegen CATUÏNA en met 
de goede burgers togen (LE< 
SAR. . Hij verzette zich tegen 
de kuiperijen van dien veld
heer en van POMPEJÜS gedu
rende hunne veieeniging, en 
trachtte hen met elkander 
overeen te brengen, geduren
de de burgeroorlogen. Daar 
zijne zorgen vruchteloos wa
ren geweest,. keerde hij zich 
naar de zijde vanPoiiPEius, 

I dien hij als den verdediger 
. der republiek beschouwde, 
1 terwijl zijn. mededinger de

zelve mét eene toekomstige ;. 
slavernij bedreigde. Sedert 
dendag, datdebargeroorj 
log begon , ging hij ƒ teed* 
in rouwgewaad gebuid, w» 
besloten, om, indienC^AR 

overwinnaar mogt «0»»«"" 
zëlven van het leven te ji _ 
rooven, en vanzichvriF' 
Hg te verbannen, wanne" 
het POMPEUS mogt «e »• 
Nadat AePAursaluf J ' g 
alles beslist had, sloo* J» 
ijverige republikein' «, 
dien l e n wil, die dol ing; 
zich in Wca op, en W 
zijn oogmerk t e n " * 
door zich zelven^"6 

45 der Christelijk zij. 
Jkening, in het 48"«* 
n e n ouderdom * P e n ' k V 
in het lïgchaam te • 
De president DE » &. 
QÜIEÜ zegt, dat, inu k 

To zich voor de rep 
gespaard had, by ««« * » 
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ken eene geheel andere wen
ding zoude gegeven hebben. 
De Heer TURPIN DE CRISSÉ, 
is in zijne uitmuntende aan» 
teekeningen op de commen-
tariën van CAESAR van het
zelfde gevoelen. » Men heeft 
altijd, zegt h i j , den dood 
van CATO bewonderd, en den?; 
zelven als de laatste poging 
der heldhaftigste deugd, der 
onwrikbaarste standvastig
heid gevierd; de oudheid 
heeft dien Romein verheven , 
die, na zoo langen tijd tegen 
de vijanden der republiek 
geworsteld te hebben, dezel
ve in haren val ondersteund 
had, zich onder hare bouw1* 
Vallen begroef, met zijn va
derland den geest geeft, en 
vrij sterft, toen Rome reeds 
in de kluisters was: maar 
had CATO niet eene edelmpé-
diger partij kunnen kiezen, 
dan zich zelven van het le
ven te berooven, dan zich 
de ingewanden te verscheu
ren , of zich aan de voeten 
van GassAK neder te werpen ? 
Ondanks den aanhoudenden 
voorspoed van dien dwinge
land zijns vaderlands, de 
verovering van geheel Italië, 
de overwinning te Pharsa-
U'ê «behaald , den dood van 
POMPEJÜS, den beroemden 
veldslag, welken hij gewon
nen had, was alles nog niet 
verloren. De verdedigers der 
^publiek waren, wel is waar 
door Afrika verspreid; men 
moest dezelve verzamelen; 
hi) had zich aan hun hoofd 
behooren te plaatsen, of om 

de vrijheid aan zijn vader-* 
land weder te geven , of om 
bij de verdediging van het
zelve te sterven. Daaren
boven had de vrijheid nog 
eene schuilplaats in Spanje 
en had zich aldaar eene ge
duchte partij tegen den tiran 
gevormd. Wie anders dan 
CATO zou er waardiger het 
hoofd van hebben kunnen 
zijn? Hij neemt de verstan
digste maatregelen, om de 
senatoren, die met hem in 
Ulica opgesloten waren > te 
redden; te midden van eenen 
donkeren en onstuimigen 
nacht, doet hij hen aan boord 
van schepen gaan; Jhij he* 
veelt hun te leven, opdat.ec 
op aarde nog menschen zou-

; den bestaan , die geene sla>-
ven van G^SAR waren; waar
om volgt hij hén niet? W a s 
het leven dier senatoren dier
baarder en noodzakelijker 
voor Rome dan dat van CA
TO? Hij wil niet vlugten voor 
CJESAR , en hij brengt zich. 
zelven om het leven; is zulks 
niet nog veel lafhartigervlug
ten ? Het was welligt ju i s t 
de oogenblik, waarop men; 
moest zegevieren; CJSSAR 
kon zijne eerzuchtige oog
merken niet langer verbor-

. gen houden; het was niet 
' meer tegen POJVIPEJÜS , maar 

tegen de republiek, dat hij 
, den oorlog voerde. De Ro-
' meinën stonden op hetpunt^: 
' om de oogen te openen, zij 

zouden zich welligt, tégen 
* den dwingeland , die h e n , 
onder het j u k wilde bren-: 
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gen , vereenigd hebben , en 
CATO geeft aan hen alle het 
noodlottige voorbeeld van ont
moediging; hij kondigt hun 
door zijnen dood aan, dat er 
gèene vrijheid meer te ver
wachten, en dat CJESAR hun 
meester is," Hét is zeker, 
dat hij zich voor zijn vader
land' had behooren te sparen, 
en dat deze snorkerij met 
den zelfmoord eene wezen
lijke zwakheid was, en daar
enboven eene misdaad tegen 
de maatschappij en tegen den 
oorsprong des levens. »Welk 
°eën onderscheid, zegt een ze-
dëleermeester, tusschen CA-
TO en een Christen! De laat
ste weet, dat God de eenige 
meester van zijn leven i s , 
hetzelve vrjjwilliglijk afte-
leggen, is eene misdaad be
drijven, gelijk aan die van 
eenen soldaat,̂  die zijnen 
post, zonder last van zijnen 
bevelhebber verjaat. Hoe 
verschillend zijn de gevbe-
leris van CATO van die- van 
den H; PAULUS. De laat
ste wenscht wel te sterven, 
om zich met God te verée-
nigen; maar hij weigert niet, 
om te leven ^ noch moedig-
Igk de vervolgingen en het 
lijden , te tarteny wanheer 
zulks tot de eer;van Goden 
het voordeel van den naaste 
kan strekken," Deze Ro
mein , welke PATJÉKGÜMJS 
zegt y meer naar de Goden 
dan naar de menschen te ge
lijken , was met ondeugden 
behebt, die een gewoon 
mensch zouden hebben doen 

u blozen, * onder' andere ia 
" dronkenschap, waaraan hij 
' zeer was overgegeven. Hij 

stond zijne vrouw MARCM, 
hoewel zij zwanger was, 
aan den redenaar HORTENSIÜS 
af, opdat deze schoonespre
ker , niet zonder nakomeling
schap sterven zoude jen zoo-
drai zij weduwe en erfgena
me van ffoRTËtfsius was» 
nam hij haar terug. » Indien 
hij haar noodig had, zelde 
C^sAR'bij deze gelegenheid, 
waarom haar dan afgestaan? 
Indien hij haar niet noodig 
had, waarom haar dan terug
genomen ?" Indien CATO, zoo 
als SENECA zegt, meer dan 
drie honderd SOCRATESSEN 
waardig was, moet men voor
onderstellen, dat die be
roemde Griek al zeer wei
nig waardig is geweest-

: CATO (VAMBIÜS), eenLa-
tijnsch dichter en taalku» 

M geboren, opendeteiWJ 
eene3school, werwaart j » J 
zich van alle kanten hen» 
begaf. M e n g d e vanhe 

dat hij de eenige w a ^ köüle'zenendichtersmaken^ 
Hij-overleed hoog bejaag 
het jaar 30 voor J. fd 
eenen staat, die n » ^ 
van de behoefte v e g t e n j 

Het eenige z i jnergö^ is 
dat tot ons is SeZi voert: 
zjjn stuk, dat tengel 
ö U / d i ^ z i j n v e ^ ^ 
gen, welke • «e va!1 

heid van zijn land,. > ^ 
zijn Lydië hem u> * 



C A T. 449 

gaven. CHRTSTOPHOKUS AR-
NOLD gaf dit kleine dicht-
stuk te 'Leyien, in 1652, 
in 12.mo in het licht, deze 
uitgave is. zeldzaam. Men 
vindt hetzelve ook in het 
Corpus pöetarum van MAIT-

TAIRE. 

CATO (DIONÏSIUS) , welke 
men meent geleefd te heb
ben onder de beide" ANTONI-
NUSSEN, is zeer bekend door ' 
zedelijke Koppeldichfen ïn 
Latijnsche verzen, welke 
men niet moet verwarren, 
met de zedelijke grondrer 
gels , welke CATO in proza 
jhad geschreven. De beste 
uitgave is die van ARNTZE-
NIUS , cum notis variorum. 
Amsterdam, 1754 — 1759,' 
in S.vo; in deze uitgave 
vindt men de vertalingen in 
Gfriekstëhe verzen van CATO , '. 
door PLANÜDES, ZUBER en 
SOALIGER. De Heer Bov-
i.ARD*beeft in 179$ en 1803 
in het licht gegeven dei verr 
talingen in Grieksche, Hpog-
duitsche en Hollandsche ver
zen , elk met eene letterlij
ke en tusschenrcgelïge Fran-
sche vertaling, vergezeld 
van den Latijnschen tekst 
en van de vertaling in Fran-
Bche verzen, in S.vo 

CATROU ( FRANCJSCUS) ? te 
Parys. in 1659 geboren, 
werd Jesnit in 1677, oe
fende gedurende zeven ja
ren met onderscheiding den 
predikdienst u i t . Hij zou 

V** DBEI,. D 

in den rang der beste pre
dikers zijner eeuw zijn ge
plaatst, indien hij het zoo 
ver had kunnen brengen, 
om de denkbeelden,. welke 
hij op het papier had ge-
bragt, met orde in zijn ge
heugen te vereenigen. Deze 

jmqeijelijkheid, welkje hem 
een verloren arbeid toe
scheen, ontrukte hem aan 
den kansel. Het Dagblad 
van Trévoux, dat in 17ÖI 
„begon, hield hem omtrent 
twaalf jaren bezig. Hij werd 
met de medewerking aan 
hetzelve belast, en kweet 
zich daarvan op . eene eer
volle wijze. De snipperu-

,j;en, die-hem dit tijdschrift 
overliet,, besteedde hij aan 
het zamenstellen van onder
scheidene uitmuntende wer
ken. .I)e voornaamste zijn:. 
1 •ö Mist oir e générale de 
Vempire du Mogol {Alge-
nieene geschiedenis van het 
rijk van den Mogol), vol
gens de géschrevene JPortu-
gesche 'Memoriën • van den 
Venetiaan MANOÜCHI., in. 
1702 gedrukt,^ en in. 1705 
herdrukt en in hefcjltali-
aansch vertaalde Men heeft 
er eene uitgave van, 1725, 
in 4.™ en in 2 dl.n in 12.rao 

met de regering van Air-
RENGZEB vermeerderd. Deze 
Geschiedenis is vo]géns be
langrijke Memoriën zanten-
gesteld. — 2'° HisUire du 
fanatisme dans la religion 
Protestante, contenant 
Vhistoire de» anahaptistes s 

A 
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du davidisme et des trem-
hleurs {Geschiedenis van, de 
dweepzucht in den Profes-
tantschen Godsdienst, be
vattende de geschiedenis der 
doopsgezinden, van Tiet da-
vidismus en van de kwa
kers) , Parijs,1733 , 3 dl.« 
in 12!.ra0 De verscheiden
heid^ het zonderlinge der 
daadzaken , gepaard met ee-
hen aangenamen en leven-
digen stijl moeten den lezer 
hoeijen. ' Het Verhaal is al
tijd sierlijk en belangver-
wekkènd, maar: niet altijd 
VÏoeijend en los genoeg, - f 3«° 
Vertaling (in het Fransch) 
van VxkGÏtivs , met béoör-
deelende en geschiedkundige 
aanteekeningen, 4 dl.» in 
12.itio GATIRÓU zoekt spmtij ds 
in zijnen schrijver hoogdra
vende zinnen» Onder voor
wendsel van, de minste om
standigheden -vgh eên' denk
beeld edel te maken , ' ge-

. br uikt hij gemeen e y platte, 
koddige en zelfs boertende 
uitdrukkingen, difrhehi ver
nederen. Hij voegt aantee
keningen en geheele volzin
nen hij zijne. vertaling, en 
ïascht somtijds van 3 tot" 4 
regels iri, even alsof ér gröb-
te' gapingén in het oorspron
kelijke viareri, en of het 
eerien vertaler toekvvam de
zelve aan te vullen. De 
'Commentariën, waarmede hij 
zij n en ViRGiiing versierd of 
overladen heeft, 'zijn dik
wijls met spits vinnige re
deneringen opgevuld,; ten 
einde valsche zinnen, ver ge

zochte en niet zeer natuur
lijke verklaringen en ongepas
te nasporingèn te ondersten-
nen. Het is op zulk eene 
wijze ten minste, dat de 
Abt DES FONTAINES, mede \ 
een Vertaler van VIRGIHUS, 
er over geoordeeld heeft; 
maar weliigfc al te streng,: 
ten opzigte van eenen Com
mentator, die dezelfde loop
baan gevolgd was. — .*' 
Histoire Romaine (Romein-
sche Geschiedenis)y in 21 
dl-n in 4.t° en 20 dl." in 
12.mo Deze'beide uitgaven, 
zim met geschied-, aard- , 
r 4 s - e n oordeelkundige aan-

teekeningen| met kaarten,, 
platen, af beeldingen vang-, 
5enkpenningenen?.verS)e ; 

Deze geschiedenisinve 
schillende talen v e r ^ ; 
de uitgebreidste, V&e « 
i n h e t l r a n s c h b e s ^ J ; 
d a a d z a k e n z i j n i n ^ , ! eenekunstigeW^Ban^ 

ander g - e h - W M ^ V 
sporingen zeer gelej b. 
men vindt in ^ e l v ; ' h i k . 

ten: stijl, onedele uuo 

kingen, g ^ C . x * W 
ringen, vergezocliie^^. 
ringen, bygevoe^yn^n. 
teïboze °mst*ZfBerie 
Vruchteloos zo f ^ T i -
edele eenvoudig!*' sier3jjke 
TÜS Lrvius en

T.CiTus Ju-
juistheid van ' a i e cr 
De a a n t o é ^ g ^ »tf 
in voorkomen, « pe!!eli< 
op prijs gestf • f& 
4 R bijna alle *JJ ef-
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volger van CATROU. Pater 
ROUWT , een' andere Jesuit 
moest het gebouw voltooi-
jen, dat zijne ambtsbroe
ders begonnen hadden; maar 
de Verspreiding der maat
schappij heeft dit werk ge
schort. Pater CATROÏJ over
leed in 1737. Nog in zij
nen ouderdom ( behield hij 
het vuur en de levendige 
verbeeldingskrach t , waar
mede hij in zijne jeugd was 
bezield geweest. 

CATS (JAKOB), den 10 No
vember 1577, te Brouwers
haven, eene stad op het ei
land Schouwen, in de pro
vincie Zeeland> uit eene 
aanzienlijke familie geboren. 
Na den dood-zijner moeder, 
hertrouwde zijn vader , met 
eene Walsene, vrouw, en 
hij werd door eenen oom van 
's moederszijde opgevoed. Na 
zijne regtsgeleerde studiën, 
waarbij hij- zich tevens al
tijd in de dichtkunde oefen
de , te Let/den volbragt te 
hebben, begaf hij zich naar 
Orleans, alwaar hij tot Doc
tor in de regten bevorderd 
werd en zich eenen gerui-
ïnen tijd ophield, waarop hij 
zich naar Parijs begaf, en 
vervolgens naar zijn vader
land terugkeerde^ en zich 
eenigen tijd te 's Graven/tage 
ophield, om zich onder het 
opzigt van den Advokaafc 
^ORKEMS VAN DE Poh in de 
praktijk te oefenen; bij zette 
zwh eindelijk als p tóezor -

D 

ger te Brouwershaven neder. 
Eene hevige en aanhouden
de derdendaagsche koorts, 
deed hem, om van lucht te 
veranderen, eene reis naar 
Engeland ondernemen, al
waar hij den geheélen zomer 
bleef, en zich van den kon
digen Arts BÜTTER bediende. 
Doch al de kunde en vlijt 
van dezen geneesheer vruch
teloos zijnde, moest bi j , na 
op de Hoogescholen van 
Cambridge en Oseford eenen 
nieuwen voorraad van kun
digheden opgezameld te heb
ben, nog al onder dezelfde 
kwaal gebukt, naar srijn va
derland terugkeeren. Zoo
dra hij? «a zijne terugkomst 
in zijne geboortestad, vol
komen hersteld was, nam 
hij zijne vroegere bezigheden 
weder met nieuwen ijver 
waar; doch op aansporing 
van zijnen vriend A. SCHOT-
T E , toenmaals Pensionaris 
van Middelburg,, vertrok hij 
haar die stad; hier huwde 
hij met EMZABETH VAN VAL
KENBURG , die te Antwerpen 
geborenwas, doch toenmaals 
te Jimstèrdam haar verblijf 
hield, met wiei hij eenèn 
zeer gelukkigen echt beleef
de. Hij bewoonde met haat 
eene landboëve te Grpps-
herke hjj Middelburg; daar 
beoefende hij vooral de Mu
zen, en vervaardigde zijne 
Zinnebeelden, GALATJECJEA 
of Herders -niinneklaglen, 
Zelf strijd, Too?ieel der man
nelijke achtbaarheid QÏVAS-

d 2 •• • < • : ' . . ' • " . ' ; • • . 
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2HI, Spiegel van den ou
den en nieuwen tijd, en 
Jluweltjk of gansch beleid 
des echten staats. Het ein
de van het twaalfjarig be-
stand met Spanje (1621) 
maakte een einde aan-zijne 
rust en aan zijn huisselijk 
geluk. Om den vijand af
breuk te doen, werden de 
landerijen onder water ger 
jzet, in welk lot ook zijne 
ïandhoeve deelde ,. die geheel 
verwoest Werd. Om den 
regtschapen man- daarvoor 
eenigzins schadeloos te stel
len, werd hem door Curato
ren van 'sLands Hoogeschool 
te Leijden den Hoogleeraars-
stoel in de regten aangebo
den. Terwijl hij zich over 
deze aanbieding beraadde, 
droeg men hem ie Middel? 
burg den post van Pensio
naris op, dien hij aanvaard
de, CATS ondervond echter 
an dezen zijnen nieuwen 
stand, dat de tabbaard van 
den staatsman gewoonlijk 
niet anders dan een blin
kend bekleedsel van zorgen 
en onrust is. Twee ja
ren daarna werd hij tot 
Eaadpensionaris der stad 
Dordrecht verkozen, én in 
1625 tot Curator der Hoo
geschool van Leijden aange
steld •; eene bediening, die 
Jiij, volgens zijne eigene ge
tuigenis , vele jaren met ge
noegen heeft waargenomen. 
In 1627" werd hij met een 
gezantschap naar Engeland : 
gezonden, ten einde voor de 
iVederjlanders de vrjjje vaart 

op de Middellaiidsche zee te 
behouden; daar werd hij door 
den Torst met de ridder
orde van ST. JORIS vereerd. 
Na zijne terugkomst in het 
vaderland zonder in het doel 
zijner zending geslaagd te ! 
zi jn, moest hij het verlies ; 

zijner hem dierbare gade fae- , 
treuren, In 163i werd hij 
tot Baadpensionaris van 
Holland, en na den Mun-
"sterschen vrede y in 1648, tot 
Groot - Zegelbewaarder dec 
Staten en Grafelijkheid raa 
dat gewest, en tot stadhou
der der leenen: verkozen, en 
stond' thans op eene hoogte, 
die slechts weinige . bereir . 
k e n ; doch hoe hij orerdeze , 
verschillende aanzienlijke 
posten dacht, dit leeren o 
's mans eigene worden ,^ 

hij in zijn' TacM>gjaWeti 

ouderdom, zegt:. 

„De «taai g a f « J , ^ 8 ? 
om'voof t e t « « ^ * % lt , 

En op d e n X a n « ; 
stemmen oojto»fgj reden En na dat ieder W!) 

Ten. dienste.van he U* 
maaken het besiuj 

^" '^«VVan desen aart" 

Dit vind ik aldermrt 
, neer men aan den s m o e s t 
Al wat tot vreede o,e 

W^T^ant^f'a„, Ut vond ik ° d - gell, 
vanongébaande^ gaa„, 

daardoor men s'»' 1 
alwashetonge Szant, t» 

Hier was een dr '»^ . Hier was e f T u f e : 
daar een hard^^torm 

En dickmaal ree* £ 
midden m het scmv 
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Kon lest opdesen stroom met 
grooten aandagt zeylen, 

Want op een harde kust daar 
moet men dikmaal peylen, 

, Al n*je; bezijden af ging tree
den op d^ree 

Die gaf zijn'swakken voet ten 
besten aan de zee, 

De winden bliesen hart en 
, maeckten groote baren, 

Bij mij, en was, 'er nooit soo 
hollen zee bevaareri: 

, Maar toch ik, kwam 'er uit, 
,. •'. doch door mijn wijsheyt niet r 

' t "VVas Gfodës Vadergunst, die 
mij iea besten riedt." 

Meer-dan eens haakte hij 
n u , als een vier en zeven
tigjarige grijsaard, naar rust , 
en drong op zijn ontslag 
aan; het; eerste werd hem 
wel gegund, doch de gere
nene geschillen tusschen de 
Bepubliek eni Engeland, on
der CROMWEI,, maakten een 
buitengewoon gezantschap 
derwaarts noódzakelijk,waar~ | 
toe CATS zoo: dringend ver
zocht werd, dat hij in 1652 
andermaal de Noordzee over
stak. Na zijne terugkonist 
in het vaderland, genoot de 
grijze staatsman dan einde
lijk de zoo lang gevvenschte 
rus t , hij begaf zich te dien 
einde naar zijn zoo zeer ge
liefd buitenverblijf Zorgvliet, 
tusschen 's Gravenhage en 
Bcheveningen, alwaar hij 
zijne da_gen wilde eindigen: 
daftr; vervaardigde Jnjnogtie 
volgende dichtstukken: het 
Buitenleven, de Tachügja-
*%e ouderdom, Mofgedacfi-
ien i Gedachten, in slapeloo~ 
~e nachten, hei Twee en 
tachtigjarig leven, totdat hij 

" D d 

eindelijk den 12 September 
1660 overleed, en in de 
kloosterkerk te 's Qrapenha-
ge werd begraven, alwaar 
zijne grafzerk, door den dich
ter JAKOJB WESTERBAAN met 
het volgende opschrift ver
eerd werd: v 

'' Conditur hac urtfa toto canta* 
tus in orbe, ••. ••• 

Palladis et JPhoebi CAÏSIUS U? 
vhi amor, 

Cui facilés vena manarunt di-
•••»• vité versus, • 

Multaque CastaUis paginaflux^ 
it aquis. 

Nulla doctrina quaesitum no
men ab aevo 

Excidet: ingenio stat sine mor-
te decus. f 

GATS; nam den roem mede 
ity het graf van, een, deugd» 
zaam mensch, een regtscha-
pen staatsman en een voor
treffelijk dichter te zijn ge
weest. Zijne werken zijn 
afzonderlijk op verschillende 
tijden , en in alle formaten 
zoo dikwerf herdrukt , dat 
er wejiigt, onder deNederr 
landsche schrijvers, nooit 
eene wedergade van te vin
den i s . In folio zijn dezel
ve wel zesmalen gedeukt, 
als in 1655, 1658,,: 1665 , 
1700, 1712 en 1724, waar
van de vierde druk voor 
den besten gehouden wordt. 
D e laatste druk is van 1828, 
in één zwaar deel , in 8'Vo 
met portret; ienvjjl er door 
den Heer Ü R E S T VAN K E M 
PEN te Brussel, eene pracht-
üifgave met platen is aan
gekondigd , waarvan in 1830 
de eerste aflevering in het 
3 
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licht verschenen is , , Welke 
alle aanbeveling verdient, 
In 1797 zijn al de werken 
van CATS in 35 deelen in 
12.vö door den boekverkoo-
jier AXIART uitgegeven,lijn
de vóór het l.e deel dier 
uitgave, door dèn bëroem-

i den dichter R* FEITH eejne 
schets van 's mans leven.ge
plaatst. Zijne gediphien.zijn 
tendeeïe in 'tLatijnjFransch 
en geheel inhetHoogduitsch 
vertaald"; eene _ee'r voorze-» 
ker, die aan weinig Neder-
landsche schrijvers" te beurt 
valt. Ja zelfs 'nóg in ónze 
«lagen , heeft de" vérdiènst-
voïle jeugdige dichter P. F . 

JL. VON EiCHSTÓRFF in zijne 
zoo wel gekozene en uit
muntend geslaagde Deutsche 
Blumenlese ans Niederlün-
disc/ten DicJitern, Namen , 
2S2Q, onderscheidene stuk
ken" van CATS te dien einde 
•gebezigd; daar hij in, zijne, 
genoemde verzameling voor
afgaande, prozaïsche Verhan
deling over de Nederland* 
sche Dichtkunde den vroe
ger (*): door hem reeds niét 
«Jen naam van Geliefden 
'Volksdichter bestempelde, 
aldus beschrijft: » CATS is 
een dichter, die groote ver-
ïüensteh inet groote gebre
ken vareen igfc, en daaróm 
m die betrekking nu te zeer 
verheven, en dari weder al 
te zeer vernederd wordt; 

diegene, welke aan de schoo-
ne taal,; aan de vormen vol 
smaak;, en aan de dichter» 
lijke denkbeelden, dernieii"' 
were uitmuntende dichters 
gewoon is-, en dien de nieuw
ste smaakleer den maatstaf 
in de hand geeft, om een 
bepaald vonnis óver den dié-
tér te vellen, zalllgtel$i 
in het laatste uiterste ver
vallen; daar diegene inte
gendeel, welke vertrouwe-
lïiker met hem omgaat, die 
de,n tijd in aanmerking neem 
in welken hij leefde, die 
het volk kent, wor he Welk 
hij schreef, «ch weldra» 
he'myerzpent.enhem^ 
delijktot zijnen Jesfenvne'i 
maakt; daarenboven Mg < • 
éeker hoogst , W j * j g • • 
bij de beoordeel Jf. j * * 

éenen zededicti"* 
niét in aanmerking * 
men, i« w e l k e ^ S a l . 
Onderrxgting, en ya„ 
gemeen verspre« 
Christelijke godSvr«f^( 
ren het voornaajn^ » 

daar CATS »™[ fL*&< 
de V o o r z i e n ^ ^ m 
de onvermoeide pogi«Jeer) 

den edelen &**%-• 
dat langer dan e ^ ^ 

geheele v o l k - ^ ^ b l ^ 
geschiedkundig Mibel tfef 
dat zij met den bil 

—- , , Qedft* 
(*) In zijn w / i ; Das Grab, ein D ^ S h e n «*' 

™n R. F E m i , enz. Frei a«s dem flo^rtak

sen, in E'b** V» ' 
zijné. s^riften^^'het 

, enz 
CBtet. Yaitphen, 1831. 



C A T . 455 

den gelijk gesteld,, tot ze-
deregel voor ouderdom en 
jeugd dienden» den lijden
den tot troost waren, den 
zieken en stervenden gela
tenheid en onderwerping 
leerden: met één woord het 
is ontegensprekelijk, dat zij
ne schriften er grootelijks 
toe hebben bijgedragen, oni 
in het eigenlijke Holland, 
die huisselijké deugden op-
tewekken, en te onderhou
den, die thansnog,ondanks 
den veelvermogenden buiten-
landschen invloed, als de 
heldere lichtzijde eens grij
zen voortijds derzelver wel-
dadigen glans over het huis
selijké leven verspreiden. *-
» » En daarom, ten onregte 
door velen bespotte grijs
aard! daarom ,zal elk uwer 
landgenooten u zegenen! Als 
dichter Hebt gij in het tijd
vak, hetwelk gij met uwen 
roem vervuldet, groote din
gen geleverd; maar als Chris
ten en mensen leefdet gij voor 
alle tijden, en kunt billijke 
aanspraak maken, op eene 
eerplaats onder diegene , wel-

D 

ke door woorden ert daden 
de eeuw voorbereide.n, in 
welke wij leven, en zoo 
gaarne vergeten zouden, dat 
niet onze verdiensten, dat 
de pogingen der vroegere 
eeuwen, de trappen zijn > 
die ons tot deze hoogte ge-
bragt hebben."" De gebre
ken,; welke men aan CATS 
billijkerwijze te last legt, 
zijn wijdloopigheid, onder
scheidene platte uitdrukkin
gen en eene groote eentoo-
nigheid zijner Alexandrijnen 
of verzen van twaalf letter
grepen , die nooit in elkan
der smelten , en , even als 

'•de Fransche, op het naauw-
keufijgsïë de afsnijding in 
hetijftiddeliin acht nemen (*); 
zijne verdienstelijke zijde in 
tegendeè|, is eene uitgebrei
de geleerdheid, eene rijke 
verbeeldingskracht, die "het 
liefste hare heelden nit het 
gewone leven ontleent, en 
eene menschenkennis, die 
zelfs in zijne geringste voort
brengselen , onmiskenbaar 
«itschittert (**)." Op den 
11 December 1829 werd aan 

d 4 / 

(*) Beeds onder zynè tijdgenooten Heef dit aelreh van. CATS niet 

n S ? ? ° d f leS*teen Man, een Man die in zijn leeven, 
Heett, ik en weet niet wat, ik weet niet wie ffeschreeven j ' 
f5rarJ?f? a \ n i e t l% mn > wa* dient 'er meer gezeïAf 
kis Sidder JACOB CATS , die hier begraaven leidt," 

**n«f(fVV'fd **? nEKKm he'iïryft de dichterlijke verdien^ 

"CAWjjrengt door zijn gedicht» 
Meer blinden tot het licht 
Meer dartelen tot sehaamen, 
Pan alle Bjehterr. v saaroen." 
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vader C A T S , itt zijne ge
boortestad Broumrsliuven, 
uit vrijwillige bijdragen, op 
h.efc marktvèld een gedenk-
teeken opgerigt.- Dit ge-
denkteeken, bestaande in 
een standbeeld, door den 
Heer P. PARMÈNTIER tèGend 
vervaardigd, bestaat uit 
eenen duurzamen, witten 
steen » onder den naam van 
pierre de Bochefort bekend, 
en strekt door dèszelfs schoo* 
ne uitvoering den kunste
naar tot eer. Hetzelve is 
het voetstuk medegerekend, 
vier ellen, twee en dertig 
duim- hoog. Aan de vier 
zijden van de pedestal, die 
van Escoscijnschen steen ge
maakt i s , zijn deze opschrif
ten in gebeiteld : • • / . ' 

TER. NAGEDACHTENIS VAN JA-
COB> CATS. 

GEBOREN TE BROUWERSHAVEN 
1577. '. • 

OVERLEDEN TE 'S GRAVENHAQE 
1660. 

Is DIT STANDBEELD IN 1829 
OPQERICT. 

CATTANEO of CATANEO 
(CHRISTOPHORUS) , een Gfe-
nueesch edelman , is de 
schrijver eener Verhande
ling over de stiprekenhunst, 
in 'het Itaüaansch" geschre
ven, welke in de zeven
tiende eeuw veel gerucht 
heeft gemaakt. Er bestaat 
eene Franscbe vertaling van, 
door WILLEM BUPRÉAU, te 
Parijs, in 1558 gedrukt. 

CATTENHURG (ADRIANUS 
VAN), te Jiofterd'fm in 1684 

geboren, onderwees aldaar, 
ten minste gedurende 26 
jaren de Remonstrantsche of 
Arminiaansche godgeleerd
heid. Hij leefde nog in 1737". 
Men heeft van hem: V 
Leven vail HVGOGKOTIVS, 
Amsterdam, 1727, 2 dl.1» 
in fol. — 2-" Billiotheca. 
scriptorum Remonstranti-
um, 1728,'in 12.™-3. 
Swtagmd sapientia mosai-
ciï.mU in 4."> In dit 
stuk randt hij ae goavexza-

k e r s , de defotèüV»»*'. »f 
nadruk a a m - 4 . ; S ^ -

sterdam, 1726, 2 &> » : 
folio. 

CATTHO (AJWBW), te ÏJj 

van ^EVy»5.X;'rvolgenS 

Aartsbisschop van r , 

invloedbij dien vost 
den dubbelden po* J » ^ . 
neesheer én astrologf' 

LIPPüS •»-?f£üw 
vriend,, getuigt, j a t J J g e . 
twintig jaren voor ° | , 
beurtenls voorzeide,^ 
Prins "FREDÉBJK» M 

20on van• A u w J J ^ - ; 
van Aragon, de" eftook 
de beklimmen» & vóor. 
aldus gebeurde. ' ^ 0Rl-
zeide ooi: aan: W gt00te 
CONNET, datlDJ l e I l, en 
rol in 'de l w r k j ^n»- . 
de pauselijke k(0° BBICO>" 
bij komen ^ L ^ ' 
JT was .momt^S 
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3HJ werd in hét vervolg kar
dinaal. Al vooronderstelt 
men ook, dat deze daadza
ken waar zijn, zoo kan men 
er echter niets hepaalds ten 
opzigte van dergelijke voor
zeggingen uit besluiten. Het 
is niets; buitengewoons, dat 
een jongere broeder na den 
dood van zijnen ouderen 
broeder: den troon beklimt, 
en dat een leek een kèrkè-

, lijk persoon wordt. Men moét 
echter bekennen, dat de 
naauwkeurige Vervulling der 
laatste voorzegging iets zon-
derlings is. Alvorens aan 
het Fransche hof te komen, 
was CATTHO aan JOANNES eb 
NICOLAAS hertogen van Ca-
labrië, verbonden geweest, 
die hem achtereenvolgend 
naar den hertog van Bóur-
gondië {KAJIÈL den Stoute) 
zonden, daar elk dier vor
sten naar de hand van des-
zelfs dochter MARIA dong. 
Hij Verbleef aan het hof 
van KAREI, met eeWe 'rijke 
jaarwedde, tot den slag van 
Morat, waarin de Zwitsers 
op de Bourgondiërs zege
vierden; na dit tijdstip nam 
hij het aanbod van den Fran-
scjien koning aan, en kwam 
aan' diens hof. CATTHO O-
vérleèd te Vienne in 1497, 
en werd in zijne hoofdkerk 
begraven. Zijne spreuk was .* 
Ingenium siipemt vires. Het 
was op zijn verzoek dat 
PHIMPPÜS DE COÏMNES zijne 
meiaorien ondernam. 

••• •• B i 

CATTI (FRANCISCUS) , een, 
heelmeester,;

! te Lucca int 
Italië geboren', anaakte eene 
bijzondere studie vafr :de 
ontleedkunde. Hij' leefde 
omtrent het midden der zes
tiende eeuw, en is de schrij
ver van een werk, dat ten 
titel voert: Anatomes en-
chifidiotif Napels,: 1552, 
in 4.w 

CATTIER (IzAaic),-een Pa-
rijzenaar, gewoon genees
heer des konings, ontving; 
den doctoralen hoed, in 
1637, aan de Universiteit 
van Montpellier. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Diffibulaiorisv moroIogiaf 
164G, in ; 4.tP. — J2-° Be
schrijving der meereend', 
Parijs, 1651, dn 8J°:-.*-, 3?° 
Observationesrs medicïhales 
rarUres, Castres , 1653, 
in 12-ino, niet de Waarne^ 
mingen van PETRUS BOREL, 
Parijs, 1656. 

^ CATÜJUCUS (CAÏÜS VAXE-
RIÏÏS), een Latijnsch' dich
ter, vin' het jaar 86 vóór J, 
C.' te Veronar en volgens 
anderen te SïrMué gebo
ren, bootste in "zijne punt
dichten de Grieksche wyze 
na. Het vermaak en de 
liefde wekten zijne verbeel
dingskracht op, en deelden 
aan zijne verzen dat vrolij
ke mede, hetwelk ook in 
zijn karakter doorstraalt. 
Daar de ondeugd, door da 
«ieraden der taal getooid. 
5 ' . ' •• * • - • ' • 
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bij hedorvene menschen al
tijd wel onthaald wordt, zoo 
werden ook de Gedichten 
van CATUUUS zeer gezocht. 
De wijsgeeren bleven niet 
ten achteren, om hem toe-
tejuichen. CICERO, PLAN-
cus , CINNA en de aanzien
lijkste jpersonen zijner eeuW 
waren zijne vrienden, Ju-
tiusCAESAR, tegen wien hij 
de vermetelheid had gehad, 
van hekelachtige puntdich
ten te schrijven, verzocht 
hem ten eten, en overlaad
de hem metlofspraken. JVog 
blijven er ons van CATUI.I.US 
eenige fragmenten over,, on
der welke men zijne punt
dichten onderscheidt. De 
stijl derzelve i» zuiver, maar 
op verre na zijn de denk-, 
heelden zulks niet. Hij is 
het die tot deze spreekwijze 
aanleiding heeft gegeven: 
Die als CAXULLVS schrijft, 
leeft zelden als CATQ. Hij; 
overleed in het jaar 57 vóór 
J. C. in hetzelfde jaar, 
waarin CICERO uit zijne bal
lingschap terugkwam. Deze 
dichter is met Tisuttüs en 
-PROPERTIUS vereenigd, cum 
notis Variorumi Utrecht, 
1680, in,8*vo; adzisumDel-
phini, 1685, in 4.ro D e 
uitgave van COÜSTEMJER , in 
1743.-, in 12,mo i n het licht 
gegeven,.. en in 1754 her
drukt, wordt zeer op prijs 
gesteld. De tekst is ge
huiverd geworden, door den 
Abt LENGIETJ volgens de 
schoofte uitgave van Venetië, 
«foor CoRRADiNt, in 1738 ïn 

fyet licht gegeven. Men 
vindt in het zelfde boekdeel 
de werken van TIEUH,US en 
PROPERTIUS , volgens de ver-

• beteringen der beste oordeel-
kundigen, en voornamelijk 
volgens de léssen van JOZEF 
SCAMGER. De eerste uitga
ve dier vereenigde dichters, 
is die van 1472, in fol. 
zonder naam van drufcoord 
of uitgever. Er is eene sier
lijke vertaling in het Fransch 
van in het licht verschenen 
door den markgraaf BEPE-
ZAÏJ met TIBULIÜS en GAL-

door den Heer Noto, {«" 
rtjs, 180$, 2dl.«in8 :

w 

mét geleerde aanteekenm-
gen, in eene keuze vanna-

voleing van Gurou*»» d f 
aeTedfndaagscheWfljJ. 
en Fransche dichters, g * 
andere vertaling der Ged* 

ten van C A T C ^ ^ , 
^che verzen r IS ^ W . ^ 
i n l 8 1 2 , ; d o o r f ^ K N ^ 

18.»° in het licht &£*' 
alsmede door f * g f e 

ibid. 18.12. De " g 
Welke VossiüS te*j*J 
in 1684, en t e i g j . 169 l in4 . tovandezen^ 

ver g e l e v e ^ f t ' > , 
door de hefhehbersg . 
Wijl men onder ,ae r . 
ke'ningen de b e g ^ N D 

handeling van X heeft 
Deprostifoths w » ^ no0it 
doen voorkomen, w heeft 
afzonderlijk het i ^ m 
gezien, en m " M& 
leningen ^zehLf ft**' 
en wel gekozen *>Jn' 
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KERVILLE
 r heeft ei' in 1772 

eene uitgave in 4. t0 van' ge
leverd. 

• • [:\ . .\ 

• GATÜLÜS. - Z ie tiüCTATIüS. 

CATZIUS. — Zie KATS (BAX,-
DUINUS.) * '" 

CAUCHON (JPETRUS), Bis-
sdhop van jBëduvdis, daarna* 
van Lisiëtix, een der ijve* 
rigste voorstanders van'het 
huis van* Bourgondië en der 
Engelschen tegen KAREr. VII. 
zijnen wettigen Vorst, was 
de zoon van eenen wijngaar-i 
denier. Hij bezat gevoelens ,• 
eenen zoodanigen oorsprong 
waardig, was een der regf 
ters van de Maagd van Or~' 
leans en leverde dezelve aan 
den wereldlijken arm over. 
Itorfc daarna, overleed hij 
plotselijkin 1443, terwijl dat 
hij zich den haard liet sche» 
ren. CAUXTUS I I I . , excom
municeerde hem na zijnen 
dood. Zijn gebeente werd 
opgedolven, en op de vil-
plaats geworpen. — Zie ARC 
(JEANNE »') t 

CAÜI,AINCOUBT Of C A Ü M N -

COÜRT ( A U G U S T U S . JOANNES 

OlBRtëi,, Graaf van), on
der het keizerlijke bestuur, 
divisie-generaal' van het 
Frasische leger, gouverneur 
der adel jonkers van NAPO
LÉON, op het kasteel van 
pauitaineóurt in Picardië, 
" ' l7?7 geboren", kwam in 
1 ' 92 ais tweede luitenant, 
«•Otter het regiment kuras-

j siérs des konings, volbragfc 
zijne eerste veldtogten in jf-
talië, en klom van trap tot 
trap, tot dien van bevelheb
ber over eene afdeelïng. Hij 
diende met onderscheiding 
in alle veldtogten, tot dien 
van Rusland, waarin hij den 
7 September 1812, toen'hij 
aan het' hoofd van het vijfde 
regiment kurassiers, in den 
slag der Moshowa, eene der 
voornaamste vijandelijke ver
schansingen wilde besprin-* 
gen , sneuvelde. Zijn dood 
was een groot verlies voor 
het Fransene leger. 

CAÜLAINCOURT (ARMAND 
AüGUSTINUS IiODÊWJJK DE) , 
Hertog van Vicence, luite~ 
nant-generaal in 1773:, te 
Caulaincourt in Picardië, 
uit eene oude familie van dat 
gewest geboren, ging reeds 
in den ouderdom van 15 ja
ren onder dienst, werd in 
1792 van zijnen rang van staf
officier beroofd en gevangen 
genomen; diende vervolgens 
op nieuw, doch als eenvoui-
dig soldaat, in dé gelede
ren des legers, door de 
volksligtingen? opgerigt, en 
werd in het jaar I I I . , op 
verzoek van HOCHE, in den 
rang van kapitein, hersteldv 
Adjudant van den generaal 
AUBERT DUBAYET geworden 
zijnde, vergezelde hij den* 
zelven eerst ;naar Weeneri 
en daarna naar• KonstantiZ 
nopel, van waar hij in hejfc 
jaar V. met den Turicschen 
afgezant in Parijs terug-
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kwam. Hij maakte in het 
jaar "VIL den veldtogt van 
DuitscMand.,.- mede , en na 
den vrede va.n: het jaar VIII. 
werd hij_ naar; Petersburg' 
gezonden, om de betrekkin
gen van Frankrijk met Mus-
landweder,,. cjantèknodpen, 
waarvan de 'kroon op het? 
hoofd van ALEXANDEB was 
overgegaan ,r en alwaar hy 
glechts ies maanden.yertoef-
de. Tot aflj udant van den 
eersten Górisul, vervolgens 
tot gróót-wapen drager des 
keizers, en latertot brigade-
generaal benoemd, was hij 
in het jaar XI. met eene Di
plomatische zending belast, 
waarvan de noodlottige me-
deteekens, met eene treuri
ge gebeurtenis, over dat 
tijdperk zijn levens nevelen 
heeft getrokken, welke men 
moet hopen, eenmaal door» 
niéuwe geschiedkundige, o-
pènbaringen ,; geheel te zien 
verdrijven. Zie hier echter 
eene verklaring,'die eenig 
geloof verdient. Hij moest 
de; aanslagen bewaken, wel
ke het Engelsch ministerie, 
tegen het nieuwe Fransche 
bestuur aan de beide oevers 
des Rijns snieedde. Op den 
oogeabiik, dat de gevangen
neming van den Hertog van 
ENGHIEI* te^Eitenlieim ge
schiedde, (welke gevangen
neming door den. minister 
van oorlog in het bijzonder 
aan eenen anderen' generaal 
,-was toevertrouwd, die er 
«ogenblikkelijk aan den eer
sten Consul Verslag van gaf) 

was CiuUiNCoraT op den 
weg van 'Offenburg ter uit-

., voering der bevelen, waar-
| mede hij belast was. On-

dei; andere bewijzen tér. be
vestiging van het gevoelen, 
dat er twee verschillende zen
dingen bestonden;. en dat 
het die van Offenburg was, 
welke, aan CAKMINCOÜRT 
Was toevertrouwd, willen WJJ 
enkel den brief aanhalen, 

\ waarmede keizer AjuBXAsnER 
I' hem Vfiïeerd heeft: »1k. 

wist, generaal-,. door mijne : 
ministers. in DuitscMand, 

; hoe vreemd gij aan de gru-
weliike daad zijt, waarover 
gij /mij spreekt. De stuk
ken, welke gij..m miT 
deelt, moeten die overtm- ; 

ging. nog versterken, «e 
Itrekf xnij tot genoeg « 
zulks te kunnen «¥»«»»£ 
utevens vandeopregtó^ 
tins te verzekeren, yjeiKe 
kl toedraag.» , B * J J -belang a f c optemken' 

dat de groot-hertog ƒ ' 
den, wiens. g™ n d r 1 , 
EtUnheim geschondenwj> 
de schoonvader was jan ^ 

zer AtEXANDER, en
 van 

dood;:;Wn den herwg 
EwHiBN, de oorzaaK . 

'iwland en Frm^t Rusland en ^ * > * 
1805 werd CAÜ^1' ot. 
tot divisie-gen^ H| ^ 
kruis, van het "% ^ceJice 
eer, en hertog W fobtele 
benoemd, In ®Jn „aiudant 
hoedanigheid ^ " J volg
en groo t -wapen^ a l # 
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veldtogten, behalve op die 
van Spanje en Wagram, ge
durende welken tijd hij af--
gezant aan het hof van Rus-, 
Zand xva.$i Deze' zending, 
Welke vie,r jaren duurde en 
in 1811 ten einde liep, was 
van het hoogste belang; uit 
de gebeurtenissen van dien 
tijd kan nien eroveroordee-
len; de hertog van Vicence 
schijnt dezelve tot tevreden
heid van BONAPARTE en A-. 
LEXANDER volbragt te heb
ben. Hij keurde bestendig-
lijk den ongelukkigen veld-
togt naar Rusland af, en 
toen zijne voorzeggingen, 
verwezenlijkt werden, werd 
hij door NAPOLEON gekozen, 
om hem , op deszelfs gedenk
waardige ylugt Van Smor-
gonyassx Parijs te vergezel
len. » Nooit, zegt een levens
beschrijver , nooit was een 
vorst en een onderdaan, ge
durende eenen zoo langen 
tijd, en in zulkeenebuiten
gewone omstandigheid met 
elkander vcreenigd." Het 
vertrouwen van den vorst je
gens den onderdaan, nam 
door dit bijeenzijn van 14 
dagen en 14 nachten aan
merkelijk toe. Ook belastte 
hij hem, bij de opening van 
den volgenden veldtogt, ge
durende de oogenblikkelijke 
afwezigheid, van dén minis
tervan buitenïandsche zaken, 
*net de staatkundige brief
wisseling en eenige drin
gende onderhandelingen. Het 
gelukte den hertog dén wa
penstilstand vmPtemiïzte 

sluiten; daarna: werd hij als 
gevolmagtigde naar het con-

: gres van Praag gezonden , 
inaar deed vruchtelooze po-> 
gingen, om eenen vrede tot 
stand te brengen, dien de, 
aanmatigingen van BONAPAR
TE onmogelijk maakten. Kort 
daarop, werd de slag van 
Leipzig geleverd , waarna de 
gedenk waardige,bijeenkomst 
van Frankfort plaatsL had, 
waarop de hertog, nog met 
den titel van gevolmagtigde 
bekleed, bewijzen van ach
ting van al de Europesche 
onderhandelaars', maar gee-
nen vrede verkreeg, wijl 
zijn meester nog ditmaal, 
en welligt met meer reden 
dan vroege'r, den oorlog ver
koos» Na zijne eervolle po
gingen óp • het congres van 
CMtilZonop nieuw verijdeld 
te zien, vereenigde hij zich 
te St. Dizier met den kei
zer en het leger. Tot op 
den laats ten oogenblik, aan 
dengenen getrouw, dien hij 
tot meester had gekozen, 
wiens vleijer hij welligt een 
weinig te Veel was geweest) 
doch wiens vriend hij zich 
alstoen toonde, bepleitte hij 
zijne zaak, bij de verbon
dene mogendheden, te Rondt/ 
en te Parijs, was eeü zij
ner gevolmagtïgden tot het 
verdrag van den 11 April 
1814, een dergenen, welke 
zijnen afstand aan het pro
visioneel bestuur overbrag-
ten, en begaf zich vervol
gens naar zijn landgoed. De 
honderd dagen zagen hem 
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andermaal minister van bui-
lenlandsche zaken. Bij de 
tweede terugkomst der BOUR
BONS, buiten bediening ge
raakt, leefde hij vreedzaam, 
en van alle kuiperijen ver
wijderd; slechts een e enke
le maai werd hij zonder ge
volg verontrust, en overleed 
te Parijs in 1828. Zijne 
laatste oogénblikken werden 
verbitterd en welligt ver
kort, door de herinnering 
der treurige omstandigheid, 
die hem van de gevangen
neming van den hertog van 
ENGHIEJJ had doen beschul
digen. Dit leedwezen, op 
hèt beslissende tijdstip zelfs 
door eene plegtige ontken
ning dier lafhartige daad ver« 
gezeld, kan als een nieuw be
wijs zijner *onschuld dienen. 
Wij willen hem slechts een 
verwijt doen, namelijk van 
in al de betrekkingen zijne 
levens een ali te gedienstig 
hoveling te zijn geweest: van 
daar dan ook dat men hem 
zoo ligteJjjk als het werktuig 
Van zijnen 'meester in' die 
wreedezaak heeft beschouwd. 

CAULET (FRANCISCUS STE-
PHANÜS D É ) , te Totetouse in 
1610 uit eene regtsgeleerde 
familie geboren , in den öu> 

derdom van 17 jaren, afo 
van Satnt-Volmien, te Mix, 
werd iji 1645 tot Bisschop 
van Pamiers, gezalfd. Hij 
gaf aan zijn diocees, dat dooi
de burgeroorlogenj endoor 
de ongeregeldheden der gees
telijkheid en des volks vet-
woest was, een nieuw voor
kommen. Zjjn kapittel bestond 
uit twaalf reguliere kano-
niken van de heilige GE-
NOVEVA, welke SPONDE, zijn 
voorganger twaalf luipaar
den noemde; hij verzachtte 
en verbeterde dezelve. Hij 
stichtte drieseminarien,he» 
zocht zijn geheele diocees, 
predikte en stichtte alom. 
Toen LoDBWiJK XIV. in 1673 
een edïkt had uitgevaardigd, 
waardoor het regalie - Mt 
zich over zijn geheele rijk 
uitstrekte, zoo wégetdede^ 
bisschop vanFamierntm^ 
aan te onderwerpen. Wl5n 

maakte zich meeste* van zijn 
Inkomen, zonder hem.w» 
besluit te kunnen wen ver
anderen. Het vonnis \W» 
ten strengste ten uitvoer f 
bragt, en de prelaat z a g » 
genoodzaakt, om van deaal
moezen zijner voorstand * 
te levenO;wantdeJans 
nisten waren hem toegeJJ' . 
hoewel hij een hunner^ 

S Ö * ™ K B ' * » •* uitgave, die hij zijn leven tf' 
i ^ r 9 T e ^ n i e t ëéfi *>°ord: alken zegt Mj / » J J „ 
«verleed ü ï 6 8 o , door éenigen ah •*..*%# 
'toor anderen ah een man van de P^jJ'fTé 
ïf^fi*Smis sPreeit in W'M Gaïlikaansche W*j0. 
tergumtigrt over hem, hoeml hij een vijand m 
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den (den abt»E SAINT.CÏRAN) 
mishandeld had, en hg on
derscheidene veranderingen 
in de zaken dïér sekte had 
ondervonden. Men weet wat 
hij den Ï6 Junij 1638 toen hij 
nog slechts de abt CAULE* 
•was, tegen dien eersten Hei
lige der partij getuigd had, 
en welk denkbeeld hij van 
de goede trouw en de gevoe
lens des nieuwen Apostels 
gaf» Maar Bisschop gewor
den zijnde, wilde hij, dat 
men een eerbiedig stilzwij
gen, omtrent de zaak van 
JANSENIÜS zoude in acht ne
men , en was van dien oogen-
blik af, een Heilige, om ïn 
den almanak der orde ge
plaatst te worden. » Zöp 
zeer is het \vaar, zegt_ te 
dien opzigte, eeri geschied
schrijver al schertsende, dat 
men aan de bekeering van 
niemand, moet wanhopen. 
Maar na dit alles schijnt het 
mij toe, dat de Heeren van 
Port-Royal, alvorens tot 
zijne heiligverklaring over 
te gaan, wel eene behoor
lijke herroeping hadden moe
ten vorderen, van hetgene, 
wat hij geregtelijk getuigd 
had; want, indien hij Avaar 
.heeft gesproken, welk een ' 
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man was dan de abt van 
Saint- Cyran ? En indien hij; 
eene valsche getuigenis heeft-
gegeven ', 'hoé heeft hy het 
dan niet zijn geweten ge
maakt, daar hij den laster; 
niet herroepen heeft? Het 
is eene onvermijdelijke nood
zakelijkheid , dat eén der 
beide heiligen, zijne plaats 
in den almanak inruime." 
CAINCET overleed in 1680, 
na het tegenstrijdige voor
beeld te hebben gegeven, 
van eenen bisschop, die zich 
voor de regten van den hei
ligen Stoel opoffert, en zich 
tevens met dëszelfs wreedste 
vijanden verbindt. Men heeft 
van hem eene Verhandeling 
over de Regalië'n, in 1681, 
in 4-tft in het licht gegeven. 

CAÜIMC of CHAÜUAC (GÜI-
öo DE) , leefde in de 14.« 
eeuw, en oefende tegelijker 
tijd te Montpellier, de' ge
nees- en heelkunde uit, de
ze beide kunsten Waren als-
toen nog weinig onderschei
den. Hij liet eene Verza
meling van heelkundige toer* 
hen, in de oude Provengaal-
sche taal, na, hetwelk waar
schijnlijk het eerste werk 
i s , over dat onderwerp in 

senisten en een arn 1"' 
*>yzm de vermeerdeZlrfT J7iU^diSe is' We^ k* 
*ERS levenuitgegZTZ^T * * Woordenboek, na F ^ 
•«*«., verklap ZêÏfTe'JT C T ^ Z°° » * 
*»g meer, dat zh' X / * Weten •' Aet verwondert ons 
^ ^ « « S J r ^ 9 6 ^ * » * laatste nilale 

'Ver t a l e*. 

file:///vaar


464 ' C A U> 

het.Fransch geschreven. Het 
zelve werd in het Latijn 

_̂  ver taa ld , en daarna-in het 
"̂  begin der 16.e eeuw door 

een' heelmeester JOANNES R A -
ov£, in nieuw Fransch o-
vergebragt. Dit werk , se-, 
dert langen tijd het eenige 
geweest zijnde, dat den heel
meesters tot gids kon die
nen , : zoo gaf men aan het* 
zelve den: naam van Guidon, 
hetwelk ook eene zinspeling 
was op den doopnaam van 
den schrijver. CAULIAC was 
dé geneesheer gewees t . der 
Paüssen CÈEMEXS V I . eiï 
ÜRBANÜS V. "Aan hem heeft 
men de Beschrijving te dan
ken der verschrikkelijke pest 
die m 1348 het vierde se-, 
fleelte des men scheuken ffe-
slachts deed omkomen. 

- .OAÜMARTIIV (LoDEWlJKLE-
*?*** ' ? # i in 1622 kanse. 
f*y™FrwArtj:i, verkreeg 
deze waardigheid door -den 
invloed vanden maarschalk 
» ? KASSOMPIERRE, LODEWÏJK 

;A4M.- verleende hem dezelve m e t d a n i n e t t e g e n 2 i n ; s 

MARTJN « t a m e i t 5 2 e i d h 

* k d o e zulks ook.. Mijn zegel! 
bevvsarder m o e t VOor mijliet 
Woord vo^enj^n hoe zal hij 
?«Jks tnnnen doen, indien 
m eenen Ktolk noodig heeft?" 
•Me talenten,, welke die mi-
^s ter in zijne gezantschap-
jen en -in andere zendingen, 

; £ r t 5 e m W a r e n opgelra-

f V,f" e indeli,k den vorst 
w z ,jnen voordeele besluiten. 

De nieuwe kanselier over
leed kort daarna in 1623. 

CAUMARTIN (LoDEWJJK Uh-
BANÜS L E FÈVRE BE) werd 
in 1653 geboren. Door de 
zo'rg van den beroemden 
FJLÉCHIER opgevoed, putte 
CA.UMARTIN in de lesseu-vaa 
dien grooten meester, de 
grondbeginselen van wijsheid 
en gematigdheid, die zijnet 
loopbaan bestendig/ijk tot 
sieraad hebben verstrekt. 
Tot raadsheer bij het parle
ment, vervolgens tot rekwest
meester , bewindhebber der 
geldmiddelen, en eindelijk 
tot staatsraad benoemd, ont
wikkelde deze overheidsper-
soon, in zijne verschillende 
bedieningen, die verbeven-
beid van gevoelens, die «e 

weidenkenden vormt, «« 
welke die zuiverheid wn oor-
deel mededeelt, waaraan men 
de verhevene g e e s y k e n ; 
Hij overleed in 720. AJ 
hem heeft men bet b e g 
der Memoriën van den J» 
d inaa lDEBET^en^evan 

JOLT te danken. 

CISCÜS PAUI-ÜS LEJEVII 
broede ,vandenvoor S nd ; 

werd onder de oo^ .. 
den Kardinaal DE l i j ' d i e 

nen petei -"PA,, van den 
voor zijn overlijden ^,n(? vM 

koning de v 
kreeg , om ai 
zoon eene a a n z i e m r ^ ta[ 

doop-
•gunning 

zijnen . 
Jijkeabdm 

zoon eene aa"** '«„er tal' 
die een g^e^ jSLakWi 
rjjke beneficié'n ««»• 
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af te s f aan. CAUMARTINwas 
naauwelijks 26 jaren, toen 
hij tot lid derFransche aka
demie werd aangenomen: 
Eenigë maaMen daarna werd 
hij, in Hoedanigheid van be
stuurder, met eene belang-r 
rijke aanneming van een lid 
belast. De redevoering, wel
ke hij bij die gelegenheid 
tot den Bisschop van Noyon 
(CIERMON!' TONNEREE) rigtte ,-
bijna enkel bekend, door het 
hooge denkbeeld, dat hij 
van zijne geboorte en zijne 
verdiensten koesterde, werd 
door het publiek en door de 
akademie zelve als eene fijne 
én bondige scherts opgeno
men , waarin de bestuurder 
met den kandidaat den spot 
dreef, terwijl hij heni met 
lofspraken overlaadde. De 
Abt van CAÜIHARTIN werd in 
1717 tot Bisschop van Van
nes benoemd en ging vervol
gens tot dat van Blois over,' 
alwaar hij in 1733 over
leed. De verzamelingen der 
Fransche akademie bevatten 
onderscheidene redevoerin
gen van dien prelaat, die 
niet zonder verdienste zijn. 
Hij was ook honorair lid 
van de akademie der op
schriften , alwaar zijne Lof
rede door DE BOZE werd uit
gesproken. 

CAÜRRÊS (JOAMJBS JÖËS) , 
te Moréuil'i in het Fran
sche Dep.t Soinïnê in 1540 
geboren, principaal Van hét 

Cöilegie van Aüliens, over
leed in i587. Men Hééft 
van hem ZedelyJie Werken, 
te Parijs, 1575, in 8.v> 
gedrukt i zij zijn in den 
smaak van die van PiuTAfi-
cttüs; het schijnt ten min
ste, dat hij zich dien Wijs
geer tot voorbeeld had ge
steld, door geschiedkundige 
daadzaken de grondbeginse
len bekrachtigende, welke 
hij aan zijne lezérö wilde 
inboezemen. Er bestaat van 
dit werk eene veel wijdlöo-
piger uitgave van 1583, dit 
is een zwaar boekdeel in 
8.v0 , van twaalf a vijftien
honderd bladzijden, minder 
belangrijk door de grondbe
ginselen , welke hetzelve be
vat, als door een' oneindig 
getal geschiedkundige trek
ken , en zonderlinge aan
merkingen , welke er in 
voorkomen. Du ^ERDIER-
VAUPRIVAS merkt aan, dat 
het voor den schrijver niet 
moèijelijk was, om hetzelve 
te vermeerderenj wijl hij, 
de Compilators van zijnen 
tijd slechts overschreef, en 
nooit tot de bronnen ging. 
CAURRÉS hééf^eenige*dïcbt-
stukkén Vervaardigd, orideï 
welke men, niet dan met een 
onaangenaam gevoel, eetaè 
soort van verdediging van 
den moord van den Bariho-
lomeus-nacht waarneemt; 
dien de schrijver als noodïg 
voor de rust van frdéhr0 
beschouwde, maar dié èg 

6 ' • ' • • . . . • • • ' • • • ' • " - . ' " , : " 
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verre na dat gelukkige uit
werksel niet heeft gehad. 

CAUUBQT (FEANCISCUS EÜ-
STACHIÜS DU) , te Gerberoy, 
bij Beauvais in 1549 gebo
ren 5 Was een der grootste 
toonkunstenaars zijner eèmv 
en een der onder-meesters 
van de kapel der koningen 
KAKEL IX. , HENDRIK III. en 
HENDRIK IV. Hij heeft eene 
Mis voor de overledenen na
gelaten , dat alles is,wat ons 
van zijne zamenstellingèn 
overblijft. Hij overleed in 
1609. In zijne Beschrijving 
der stad Parijs zegt JPIGA-
NIOI* DE, LA FORCE, dat het 
eene overlevering is j door 
diegene, welke met de ge
schiedenis der Fransche toon
kunst hekend zijn, alge
meen aangenomen» dat de 
de kersliederen, welke men 
zingt, luchtige, dansen en 
menuetten, zijn, nifc een 
Ballet door CAÜRROY, ter 
verlustiging van KAREÏ, IX. 
vervaardigd. 

. CAUSSIN (N1C01.AAS), een 
Jesuit te Troyes in. 1583 ge-
toren , maakte zich door zij -
neLeerreden en zijne werken 
geroemd. Hij werd tot biecht
vader van LODEWIJK XIII. 
benoemd; maar daar hij den 
Jkonipg had willer^bewègen, 

jjin-moeder terug te 
roepen, zoo deed de kardi
naal van RICHEMEÜhem naar 
eene stad van Bretagne ver
e n e n . Hij overleed te Pa- „ 
ryt, »n 1651, als een'rcgt^l 

schapen en onwrikbaar deugd-
zamen man beschouwd, Men 
heeft van hem Verscheidene 
Werken in het Fransch en 
in het Latijn: l.° Parattèle 
de l'éloquence sacréeetprO' 
fane (Vergelijking der ge
wijde en ongewijèeweUpre-
hend/ieid), in 4.t0 In zijne 
beoordeeling der redenaars 
strijkt GICERT een al, te ge-« 
streng vonnis over dit stuk. 
MORHOF ,, BAYLE , Vossius, 
pater 'MARSENE en BAIUET 
spreken ér met lof over,en 
hun .gevoelen kan wel tegea 
dat van GIBERT opwê e».-* 
2.° La Cour sainte {Hst 
heilige Mof), 5 dl.» in8." 
vol goede zedelessen, « 
door geschiedkundige voor
beelden vergezeld, waarvan 
er sommigen meer zijneffods-
vrucht dan zijn oordeel t» 
kennen geven; ofschoon »« 

de bespotting .niet VMJMW» 
Waai-mededemarlcgraaW «»' 
GENS hetzelve onthaald nee'. 
Dit Averk is daarenboven w 
eenen stijl geschreven, ven 
verheven'boven dien van 
Ie schrijvers van zpe«J 
Ten bewijze, dat hê e 
niet-zonder verdub" J 
strekt, dat het »> f ^ 
talen vertolkt,,ae*jW 
herdrukt w e r d , J ' ^ M 
ter CAUSSIN de s c h r a n k 

niet bezat, om z^Vv0rS-
brengselenaanvreen ohiift. 
ten te zenden, e« m {e„ 
schrijvers " " f ^ "ad 
emde dezelve Jol t o e i

f f 
j en : middelen in aeffeB 
zoo dikwerf gebezig"' 
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waaraan zoo vele middelma
tige en somtijds zeer slech
te., werken,, al; den roem te 
danken hebben,; welken .zij 
genieten. — 3.° La Vieneu-
ire des ̂ fillés dévotes gui 
font ètat de n'étre ni ma-
riées nirreligieuses, o'u la 
Vie de: sainte ISABELLE de 
Fzance, ïmur du roi sajnt 
LQVIS, (ffet onzijdige leven: 
der -godvruchtige Maagden 
die in huren staat noch gC" 
huwd, noch geordend zijn^ 
of het Leven der heilige ISA-
JBEÏLA van Frankrijk, zus
ter van den heiligen Koning 
LODUWIJX). — 4.° Vie dit 
Cardinal de RlCHELIEU 
{Leven van den Kardinaal 
van Rrc&EbiEU), .2 dl." — 
5. ° Thesaurus graciz poe-
seos, eng, 

CAÜX DE MONTIEBERT (GIL
LES .DE) » opziener der pacht
goederen des komogs van 
Frankrijk, in 1682, teLïg-
neris, in het hertogdom Alen-
pon, geboren, enteBayeuoc 
in 1733 overleden, was een 
bloedverwant van PETRUS 
COKNEMCLE. Even als hij, 
bezat hij veel smaak voorde 
tponeelpoëzjj. Men heeft van 
hem twee treurspelen MARI-
vs, in 1715 en LYSIMA-
MVS, in 1737 ten tooneeje 
gevoerd. Sommige personen 
verzekeren , dat, het eerste 
s*»k, het beste der beide, 
jan den beroemden president 
ÜBNAUI.T is. CAÜX is daar
enboven ook doof eenigege-

E 

dichten bekend.' Het-voor-
Tiamist&ciSyPBorloge'dèm' 
lle, Jigure du Monde (De-
Zandlooperl, zinnebeeld der 
wereld) j een .zedelijfcv'Stuk, 
waarvan de ajlegorie; zeer, 
vernuftig, uitgedacht, en de 
berijming ongedwongen is.' 
Men vindt hetzelve in de, 
keuze van zedelijke' en 
christelijke Gedichten door 
üE FORT en XA MÓRINIÊRE. 

CAVADES. Zie KOBAD, 

CArAi.cANTi (GÜIDO) , een 
Florentijnsche wijsgeer en 
dichter der- dertiende eeuw,; 
de vriend van BANTE, en.,'.' 
zoo als deze eene ijverige 
Ghibelliner. Daar door de 
geschillen der Guelfen'én 
Ghibellinen, de openbare 
rust in Florence onderschei* 
dene malen gestoord werd, 
zoo werden de hoofden der 
beide partijen door de bur», 
gers verbannen. De Ghibel.-
linen moesten de wijk naar; 
Sarzana nemen. Uit hoof-" 
de van de ongezonde lucht, 
welke men aldaar inademt, 
werden zij, echter, spoedig 
teruggeroepen, maarCAVAL-
CANTX had zich reeds eene 
ziekte op den hals gehaald,: 
waaraan hij in 1300 te Flo
rence overleed. Hij had in 
zijne, jeugd eene bedevaart 
naar Èt* Jago di Compos-
teïïa ondernomen. Op zijne 
terugreize door Frankrijk, 
geraakte hij te Toulouiè, 
op een jong meisje MANDET-

e 2 '• <•'.. V i-V'- . 
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TA gsnaaatndl verliefd. Aafr 
deze z^n de meeste verzetf 
gèrigt, die wij) tfögvan hèni 
•bezitten, en welke zich iiS. 
dien vroegen tij d door der-
Zeïver schöorieri stijl vüördeew 
lig onderscheiden. Zijne 
Cctn&ötïe Over de eigenschap 
der liefde heeft hem den 
meesten ' roem verworven» 
JDef geleerde kardinaal EGI-
3ÖIO; COMNNA ,* heeft de
zelve met aanteekeningen 
verrijkt; maar de Commên-
tariën schijnen somtijds we
der eeïie verklaring noodig 
te hebben. Zijne Mifne, door 
CicGtAPORCi uitgegeven v 
kwamen te Florence, in 
1813 in het licht. 

•CAVALCANTr (BiBTHOtO-
MEÜS), te Florence in 1503 
geboren, was zeer ervaren 
in de schoone letteren* JPATJ-
X.ÜS IJl.- en HENDRIK II", ka
ning' van Frankrijk, maak
ten van zijnen dienst ge
bruik. Hij ontwikkelde ve
le voórzïgtigheid, regtscha-' 
penheid en bekwaamheid' in; 
de zaken, waarmede hij be
last werd. CAVALCANTÏ O» 
verleed te Padua den 9 De
cember 1562. Zijne voor
naamste •; werken zijn: I.6 

Zeven" boeken" over de wel
sprekendheid, Venetië"1558, 
in fól; ** s> ° Commentttfi" 
nm ober* den besten slaaf 
eener Republiek. 

CAVAMER (JOANNES)* in 
Ï679, aan het Strand van 
Belaute, bij Anduse gebo

ren , was dé zoon van es-
nen> boer uit hét Cêvënnef 

i! gebergte ,*' is berucht doos de 
]! rol ^ welke hij speelde in de 
'!! oorlogen der 'Cami/ardi, op 
ji hef J einde der legering van 
|j j LÖÖEWIJK XIV. Zijne dap

perheid door de geestdrift 
dier dweepers aangèvwd) 
deed hem in zijn land als ( 

; een buitengewoon maft te' 
schouwen», door God tot de 
herstelling van het Calviiw-
mus verwekt. Van bakken-
knecht J; werd hij predikant, 
en van predikant het hooü 
eener bende geestdrijra»» 
met welke hij groote wreed-
• heden jegens de Catholijto 
uitoefende. De maarschalk 
van MONTREVAÜ bepwetóe 
vruchteloos,.ofli hem te-tie-
teugelen.. E i n d * *£* 
hem de maarschalk DÈ VW-

onderhandeldemetGiVAWER» 
die beloofde zijner par J 
wapenen te doen; «efcr f 
g e n ^ p / v b o r w ^ e , ^ 1 ; 

l l e m A d e t o e s t a a n ^ 
giment te Kgtett, J t v 
hij kolonel zoude ƒ ü«' ' 

ging hij Jn den d,en^ 
Engeland ow, 2° scheidde zich in aenjW^ 

iAUanza. Hij " f f ^ n d 
landvoogd tan. »£V Van 
Jersey, in M« S ^ . 
zijne oude onzinnig"* e ^ 
koniengenezen. ' lfgeen 
schappij'toonde nij be, zachfkaraktereneenen 

minnelijken omgang. 
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een Jesfiaöt {*)•,; ymfflilane 
en gee}i=Jéfcuit,, zq& als zulks 
in J»jna alle Woordenboe
ken gelegd svordfc, vjf;er<l.in 
1598 geboren* Bij washoog-
ieeraar clejc wiskunde te JBo-
iognay 4ë lèérliiig van GrAi 
titel êft dtó vriend van ï o -
«ICELM. cUij reisde 4oor Jf-
talië, ma de uitvinder der 
berekening van. de oneindig 
Mèinen té zijn. Men .beeft 
van. ihenu .1*° Directorium 
ttniversale, umnometricum» 
Bolognav 1633. — 2.° Geo-
metria indivigiMlMw cmti-
fiiiorumi Bologna» 1635; een 

. " " E 

oorspronkelijk» ren zeexfge«sr 
tig we?k. i I)e schtijyet stelt 
czjjne inzigten, jnet de ivoor 
4e waarheid.,,-, die, het, onger 
luk heeft, vaft fcieu w>tejzijn, 
iioodige. zedigheid en, Qjüzig? 
tigheidLivoor.i KZijnu stelsel 
ondergaat hejL lot;.der -nieu? 
wigheden, die het meest de 
•algênieene goedkeuring waar
dig zijn»- Gröote meetkun* 
digeii randden. hetzelve aans 
groote meetkundigen hamen 
i e t -aan óf verdedigden het-? 
zélve. Hij overleed in 1647» 
De jicht maakte hem tot ee
nen wiskunstenaar. Dez« 
ziekte kwelde hem zoo zeer, 
3 

i&2"9* ; : ' Jésuaten i w r e s eene ^ejigieus'e orde. in 1363 

GedmS i l ? Jen hfl&* ^^óm^ zoude noemen. 

S/4 * n y/te i e *** Wkften- van kuischheid, vrij-
ScA f e J l T / " f ^Bfmrzaamheidnjlegdm • :z&. hielden 
IZtefoZTanl t 6 t de^ts^mmglmde:bezigt deelden 

iZlm™™*™/?6*,.**»*®*'' daar er.verscheiden on~ 
iSnSeZ J o o Z ^ 1 ^ ^ en *™M<net branden 

zee»- ueêirpnr* h^L J.\ noe«ien; hunne levenswijze was 
• S 5 S ^ V ^ f ? ^Smldig en moegelijk. Met 
^ l a e h ^ d l S l ^ ^ J 1 6 * ^ W26 «*«e» bepaalden 

van ^ » 1,1 J l \ . ,F 4 l V TOSMCWANO , toenmaals ff Hoor 
•ÏÏLfAte?^** -*» * **"• *»«*•* «««Ferrare, 
*S t^erT^T dm ruigen AirJirsTmm eenen 
teAge S L J V m **°»*.*Anxr8 V. hun toe, de 

jmn te lezen, volgens het gebruik der JRoomsche Kerk, 
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dat BENËÖÏCTIJS^ CAs'rÉïa.ïi 
een leerling van GALILEI;, 
hem aanraadde aan zijne 
«matten ieetae afleiding te ge
ven ; door zich op de meet
kunde toeteleggen. Hij deed 
zulks en: vond er zich, zegt 
*neh, zeer wel hij» 

- - GAV^LIER! ( j 0 f l N N E S • j j j . , 
CHAëi,) ;j te Bèrgamo gebo-
5en*„gJng in de orde yan 
«ett H. DoMïjMcès, en maak
te zich gekend door eène 
IxaleriS derpanssenf.. Ba-
Wiarchen,AartsUssdhoppen 
en Bisschoppen der orde van \\ 
den Hv Dommcus, mét \\ 

éenè lijst: der) * Kardinalen 
van: dezelfde orde > Bene. 
vento, 169&, 2 dl.Hn4.w; 
en door eene Verhandeling 
over den Rozekrans, waar
van er te Napels, ia 1773, 
eene derde uitgave het Jicht 
heeft gezien. Deze reli
gieus overleed in. 1701. — 
Meti moet hem niet verwar
ren met JOANNES • • MICHAÜI » 
CAVAIIERI, mede te.'Bergt-
mo geboren, die in de ord» 
der Kluizenaars vanden hei
ligen .AuflüSTiNüS' ging1, ca 
den 6 Januatij 175r over-
leed ,̂  na ia het licÜt teheb-
hen gegevenx^ComMntarit 

™tarna men hen gewoonlijk Apostolische Geestelijken noem-
Nieuwe iZn- W ^ l e u r d e UnBMÏÏs-VÏIJ. {«"f 
?nZz%ïïfm?en ff*ed,m& hunne oudegeètrefighèden 
'i» jSSSi'T verminderden, mrtaadj # * « 
^ a ^ ï ^ ^ ^ U e h in 1668 hunne m ^ m ^ vraatrd h„j \ *lWu°tW tn 1668 hunne venh 
maken ' ' W " ^ e ^ «*»•- hunne goederen- J«"T»." 
«mZn£StZtm den oorlog tegel de:•*****£! 

bestond™ t • ' iX- toegestaan, en sedert m^WJ 
n ^ Z a T ^ J « n van Jen heiligeaflif f* 
<&* rZeTh de

f
Boos^der geestelijke Z t o * " * ï J 

a«n dat d? LT* m '^ne Jaarboeken van •*«» 

del*jgÜ35? CelhK]^ e*hug-**»> *?ƒ*? 
neordTS' 'fy&'b**- Italië:AeUen ^ J ^ . 
de maLtff verflidene door hunne fföd^ruft^i 
S 2 " -oPS^erd-, waarvan sommige, é ^ * L 
mroS t m de&s*öloppeWe waardigheid J^ in 

^ v S ^ \ ™ l V üevoVeenleek^f^ 
nis Tal TF******»*'*» onder anderen, de .W* 

«» üe beroemde mannen zijner orde. , „ -
-. '.":/ .. Z _ ;....:.., . / , V e r t a l 6 1 ' 
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in autheniica B. Rit,, cong. 
Uêet'ètit, enz. Brescitt' en 
Bergamo, 1783, 3 dl ." , in 
4.t01 Venetië, 1758 > Augs-
biirg, 1764: een werk, vol 
geleerde nasporingen, doch 
waarin eene al te bijtende 
critiefc van de aanmerkingen 
van MERATI voorkomt. 

CAVAMERI (MARCELMJS) , 
broeder van den voorgaande, 
en even als hij een Dónüni-
kaner, onderwees eerst de 
Wijsbegeerte te Napels, werd 
daarna achtereenvolgend al
gemeen-vicaris te Siponto , 
te Cesena, en eindelijk te 
Beneven/o , alwaar h i j , : na 
eene aardbeving, die bijna 
de geheele stad verwoestte, 
gezond en ongekwetst, on
der de puinhoopen van het 
Aartsbisschoppelijk paleis 
werd gevonden. Zijn roem 
bewoog den kardinaal RICCI, 
Bisschop van Biseglia, hem 
zijn bisdom aftestaian, -en 
de kardinaal GÏUSTIANI, bis
schop van Bergamo, hem tot 
deszelfs coadjutor te benoe
men; doch beide wees hij 
bestendïglijk van de hand", 
tot dat , nadat ALEXAKDER 
V I I I . hem het bisdom van 
Qravina had gegeven, hij 
verpligt w a s , zulks aante-
nenien. De religieus regt-
vaardigde deze keus door zijn 
gedrag. Hij verfraaide de 
hoofdkerk, herstelde het se
minarie, en bouwde kerken 
daar, waar er niogten ont
breken : eene kundige gees-

E e 

féïijkheid, tot de uitoefe
ning harer pligten gevormd, 
strekte vooral zijner bis
schoppelijke bediening tot 
eer. Hij overleed in 1705; 
Men heeft van hem: 1.° Sta--
tem sacra ritum- or,dinU 
Prtëdïcatorum in celebratie 
one MisscR, etc. , expendensi 
-^ 2. ' yIli l t tore ecclesiastico 
istruito nèlle regole della 
fabrica, ë delle supelletlili 
delle cldese; beide te Na-1 

pels, in 1686 in het liohfc 
gegeven. Nog heeft men van 
dezen prelaat Synodale ver
ordeningen, die in 1693 in 
het licht verschenen, en wel
ke hij gedurende zijne be
zoeken door zijn geheele di
ocees verspreidde. 

CAVALMNI ( P E T R U S ) , een 
schilder en beeldhouwer te 
Rome in 1239geboren, was 
een kweekeling van den be
roemden GIORTO, en over
leed in zijne vaderstad, in 
den ouderdom van 85 j a 
ren , als een Heilige en 
goede schilder beschouwd. 
Zijn kruisbeeld der S T . 
PAUI-US - kerk van Rome, 
wórdt grootelijks op prijs 
gesteld. 

CAVANIMES (ANTONIUS J O 
ZEF) , den 16 Januanj 1745 
te Valencia geboren, voï-
bragt zijne ïiiimaniorahiy&a 
Jesuiten dier stad; hij om
helsde den geestelijken staat, 
beoefende de wijsbegeerte eri 
godgeleerdheid', aan döhooi 
4 -' • ' 
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ge school zijner geboorte
stad, alwaar hij eenstem-
iniglijk met zijnen vriend 
JOANNES ElPTISTA MüNOS, 
fa ^ i jsgeer ige wérken1 van 
CONDILLAC en MUSGHENBROEK 
invoerde , en de tot dusverre 

- zee r verwaarloosde wiisgee-
fige studiën herstelde. Hij 
onderwees de wijsbegeerte 
teJ^wrcia, en werd verko
len om de opvoeding vari 
den hertog der- Infapado , 
JFgez^nt te Parys, te be
sturen, ïn 1777 in Frank-
*&& gekpinen, maakte CA-
VANI^ES gebruik van zijn 
twaalfjarig verblijf te Pa* 
fJSy om zich aan" de beoe
fening fler wetenschappen, 
en vooral der kruidkunde 
voor welke hij eene bijzon 

^fV?n. Hij maakte in de-
ff weldra schitterende 

3^m&*e4, hield hü 
fich met een zeer beland) ' ; 
^ % « n d i g w e r k b ï S o ï 
hl van het bestUur h ! t be 

™ s e n , ten einde dein dat 

f e spoi^n. Htf vo brast zij
ne zending m e t de meeste 
nauwkeurigheid, eTfot 

WOote tevredenheid vaa het 

v ï d e n 1 , ï ^ ^ i n d e ^ van den hoo^Ieeraar Q R ^ , 
S^Ster vm den krnidl 
£2*8? Mn V3n Madrid 
benoemd, verbeterde hij dien 
^ e n ^ v e r a n d e r d e de leer-
Ü V r f ty™ ^gons publi
ésde bolanigm\Openha* 

re kruidkundige lessen) A 
\n 1802 en in 1803 geza-
Wenlijk, uitgegeven, en 'in 
het Italiaansch vertaald d,oos 
den b,J?ogleemar "Vivu^t, 
Hoewel" hij een zedig en 
godsdienstig mm was, had 
fiij echter een ligt getaakt 
en heerschzuchtig karakter, 
hetwelk hem met onderschei
dene schrijvers van zijnen ( 
t i jd , in vele geschillen wik
kelde; en hoewel hiBt s,chijntj 
dgt | iét ongelijk meestal rawr 
Van fijnen kant , dan va» 
dien zijner tegenpartij wa«i 
zoo'gaf hij echter nooit toe. i" 
&ijne' werken , die zeer tó(- ; 
rijk zijn, hebben veel toe- ! 

f' ebragt , ter bevordering der 
ruidkunde, door het groot 

aantal planten, dat 'hjjhesü 
bekend gemaakt, doch men 
ontdekt er nooit petto* 
nieuwe inzigten W* ~en 

! slaafsch navolgev det be-
sch«jfvvijzevan>NiEüSZvjn-
d e , zou hij van de «euwe 

en belangrijke aanmerking?" 
gebruik hebben kunnen ma
k e n , welke in• "-de •*&* 
vanÖaBTOEBenJüSS'EifV|'r; 
komen , hetwelk M) e«*J; 
niet gedaan heeft. t W J , 
staat van dien schrijver- • 
Ob'servulions sur lf"" 
Espdgne, de U»»£-
Encyclopédie (AWgfi 
en over het artikelS^. 

<iwe. i 
Parijs, 1784: 

gen over het am^"r,', 
• • EmyclorVl 

VANILI.ES vers 

der nieuwe mcy"ur'«• 
4 in 8.va , , 
*J • i, in dat 

van 

SïASsoNenvanMoBW 

w ë r k l ë g e n de j a j s e ^ 
gewaagde voorstelien 
S/r. ««„?, „„ van MoBVtf*18" ' 

http://vanili.es
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den schrijver van dit arti
kel, en wederleg* hem niet 
alleen door redeneringen. 
W B Ï o Z # d o o r daadzaken. 
77 2,. Monqfelpïiia ciassis 

f^rtaMonésdeceni, Parijs, 
?«A, 17§9; Madrid, 1790, 
m po Men v.nat'.n d.| 
werk vele nauwkeurigheid, 
fn |e«e.grondige , oordeel-
kunde, hetzelve is met 297 
Platen verrykt. Men heeft 
ftem verweten van onder den 
naam, en den titel van Mo-
nadelphia, , eene menigte 
planten verzameld te heb-
penj die onderling geene an-
$ere betrekking hebben, dan 
gehjksoortige , 0f i n e e n e n -
nel ligchaam bevatte vezelen 
te• bezitten f hetwelk een 
valsdr denkbeeld over de 
verwantschap der planten 
geeït, — 3.° Jcones et detr-
cnpttones planlarym qua 
mtsponte in Hispania cres-
mnt, autin Jiortis /logpi-
gntur Madrid , 1 7 $ 1 _ 
1.799, 6 dl.n, i n f o ] . M e n 

vindt m dit werk, dat 601 

tal nieuwe geslachten , e n 
een nog g ^ e r aantal'soor-
ten, zoowel uit Spanje 1 

yt Amema, uit de V j ® 

~~ f: Oóservacianes sobre 

gen ^ * « ^anmerkin! 
^e n» welke de schrijver op 
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de Spaansche planten maak-? 
té, welke hij op bevel des 
bestuurs had opgespoord. Hij 
toont zich in, hetzelve door? 
gaans als een naauwkeurjg 
waarnemer, een ervaren na-r 
tuürkundige eji, een ijverig 
vaderlander. — 5.° Obqerr . 
vqciones sgbre elculUvo dèl 
aroz en elreyno de Vaten* 
cia y sü infit^encia en ïq 
salurf ppólica, i 7Q6j in4t0» 
van 30 bladzijden, *—•> 6»° 
Anales de Jiistorid nutwqi, 
een tijdschrift, te Madrid, 
in 1800 begonnen, en in de 
volgende jaren ; voortgezet, 

f in 8iVo r— 7.0 Hortus regius 
Matrifensis. Het eerste deel 
van dit jyerk vvqs ter pejri|p 
{oen. de doo^, ,in 1804, te 
Madrid) de nuttige werk-

i[ zaamheden dgs schi^jvers 
Jj kwam staden , én aan zijnen 

arbeidzamen levensloop een 
einde maken. THÜNBJEKG 
heeft aan een plantgeslacht 
den naam van C4VANU.Ï.A ge>-
geven» 

GAVAZZI (JoANNES.AlS'XONI-
us), werd te Montecucuïo 
in het |and van Mvdena ge? 
horen, omhelsde den gees
telijken staat, en legde zjj-
ne gelofte af in de orde der 
Capucijnen. Daar de koning 
van Cqngo uitdrukkelijk voor 
zijn land, zendelingen uit 
de Capucijnen had gevraagd, 
zoo werd, CA VAZZI gekozen, 
om het geloof in Afrikü te 
gaan prediken. JVq verschei
den* stormen, die hen nood» 
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Zaakten te Cadix aanteleg
gen , doorgestaan te hebben, 
kwamen zij eindelijk in No
vember 1654. op de plaats 
hunner bestemming; maar 
de gezindheid- des konings, 
die hun in den beginne zeer 
gunstig had" toegeschenen, 
was zeer veranderd ; zij wer
den ^koeltjes'bejegend, en 
'enkel de vrees, welke de 
Portugezen inboezemden, 
"beletten, dat zij vervolgd 
werden. Na de rivier Co-
aiiza opgevaren te zijn, ver
deelden zich de Missiona
rissen, onderling in die land
streek; CAVAZZI had tot zijn 
aandeel hét gewest van 
Qkattgalfa,; en het hof van 
den koning van Angola; 
daar gaf hij zich geheel aan 
zijnen ijver over , verbrand
de de'afgoden der Negers, 
verweet den koningen hun
ne veel wij verij', en vestigde 
liet rijk van J . C. te mid
den aÏJer dwalingen en' bij-
geloovigheden. Verpligt, om 
dat land te verlaten, uit 
hoofde van de onaangenaam
heden, welke hij er later 
ontmoette, begaf hij zich 
naar Embuèa; van den A-
postolischen prefekt in 1658 
het bevel ontvangen hebben
d e , om zich naar ZIXGIIA, 
koningin van Matamba te 
begeven, die het Christen
dom onderscheidene malen 
omhelsd en weder verzaakt 
had, zoo gehoorzaamde hij. 
De koningin ontving hem 
met vele eerbewijzen; maar 
zij zag zich verpligt, hem, 

uit hoofde van zijne gezond
heid , eenigen' tijd daarna 
naar Einbaca terug te doen 
keeren. In 1661 werd CA
VAZZI verkozen, om het E-
vangelie op de eilanden van 
Coanza te gaan prediken, 
die van de koningin afhan
kelijk waren j hij begaf zich 
derwaarts, vernielde de af
godsbeelden, en keerde naar \ 
ZINGIH terug, die uit zijne 
handen de breve van -Aiö* 
ANDER VII . wilde ontrr 
gen, en hem haar geheel» 
vertrouwen verleende. Tc» 
deze koningin *in 1663 op 
haar uiterste • lag, ^ e 

CAVAZZI haar dé'laatste.'Sa
cramenten toe. ZINGHA vim 
door hare zuster opgeroW 
hoewel ' vo l v e r J d < * 
voor den Missie»"»»' j*f 
deze koningin zich aw»J» 
door haren echtgenoot,^ 
een wreed menscli, en 
gezworen vijand d e g > 
onarissen was, b , L 
Deze verg»f & « * %, 

man Gods begai *l
fiett 

op naar Loatida, .o«J 
toPt in 1666 de bed e » ^ 
van zijn ambt uit, ^ 
de vervolgens naar » dc 
terug, alwaar zijne ^ ^ . 
vermoeijenissen, en o n . 
vermoejjeniMc»» - , 0n-
delingswerkzaamhea ho0g 

derinijnde gezonde >.nffl 

noodig eenige veraa eenige ve«»-, j , c t . 
en daardoor bevorder' ^ 
stelling behoefde. * ,,| 
kwam lij te Rome, ** 



C A V. 475 

door dé1 propaganda "enfihèi 
hof van Bobie zeer wel ont
vangen,-» inén 'bewoog hem 
een reisverhaal te schrijven, 
en men zond hem in 1(370 
naar Congo terug, met den 
titel i Van Apostolisch pre-
fökt, en algemeen overste 
van al zijne medebroeders, 
in plaats van den titel- Van 
bisschop,' welken zijne ze
digheid hem van de hand 
dëëd wijzen, la. Congo te-
ra^gefceerd < verzamelde hij 
aldaar nieuwe kundigheden, 
teerde eenigen tijd daarna 
in Europa terug, en over
leed te Genua in 1692. Het 
verhaal zijner reis door Pa
ter FOBTUNATÜS ALAMINDIJNI 

Van Bologntt, een fprediker 
onder de Capucijheh, opge
maakt, is in 1687, Yte Bo-
logna, onder dezen, titel} 
in het licht? gegeven: •(?*;« 
•AST. CAVAZZI Descrizione 
dei tre regni, cioè Congo , 
Mathmba e Angola, edelle 
mlssioni apostoHó/te, esser-
citatevi da religiosi cdpur 
cini e nel presente stile 
rldotta dal P. FonTUtfATO 
'•AzAsiAXMxr, enz. CAVAZ
ZI had zoo lang onderde 
JSarhaarsche* natiën vertoefd j 
«fat„hij het gebruik zijner 
moedertaal had" verloren. 
Zijn reisverhaal is .met de 
grootste . eenvoudigheid en 
opregthèid geschreven; hij 
wederlegt niet hetgene, wat 
«nor de reizigers, die hem 
voorgegaan • waren gezegd 
was, e n geeft v e j e hnzon-
öerhedcn 0 p , die enkel in 

zijne geschiedenis gevonden 
worden", en die tot dus ver
re nog •••• de volledigste is'; 
welke, Wij kennen."" Dè'helffc 
des' wèrks genoegzaam is 
aan de Beschrijving des lands 
èh de andere helft/ aan de 
geschiedenis der Missïëh 
toègèwjjd. '3 

CAVE (Wit tu ia) , den 30 
December 1637 geboren \ 
eerst predikant te Islingtoni 
bij Londen, daarna kanonik 
van Windsor, stierf hoog 
bejaard in 1713. Hij is een 
der Engelsche Godgeleerden .» 
die het best met de kerke
lijke geschiedenis en^ oud
heden" is 'bekend geweest* 
Sommige ;,geleerden hebben 
hem ten önregtè vanSocini"*-
anismus beschuldigd. Hij, 
waè'stóeds eeö'Anglikaan', 
hoewel hij' dè» eerbied, voor 
de kerkvaders verder dreef, 
dan zulks in zijne sekte ge
bruikelijk is. 'De werken, 
door hem in het licht gege
ven ,* strekken zijner ̂ chrant-
derheiditot eerl': De ivoor* 
naamste derzëlve ziitt: l .6 

tietMfkundige' geschiedenis 
der -kerkelijke' scïififvêrs, 
in het Latijn'} het «erste 
deel kwam in 1688, in fol. 
en het tweede, dat zich tot 
1517 uitstrekt, in I69S me
de in fol. in het licht; het 
geheel werd in ï 743 en 1749, 
te Oxford in 2-dI.fl in fol. 
herdrukt, ;mct verbeteringen 
en vermeerderingen van den 
schrijver zelven, den uitge
ver 'medegedeeld, en ëene 
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wijdloopige verdediging van 
CAYE tegen IÏE CiiERC. Dit 
werk wordt uit hoofde van 
ï e nasporingen zeer op prijs 
gesteld, Zijne oordeelkun-

. de is niet altijd bondig, en 
hoewel een Engelschman, is 
hij echter bijgeloovig. — 
2.° Het oorspronkelijke 
Christendom, Londen, 1773, 
in hef.Engelsch. Dit is een 
belangrijk tafereel van het 
leven en .de zeden der eer
ste Christenen.,—.3.° Apos* 
tolische Oudheden, of Ie-
ven, daden, en martelingen 
der Apostelen en Evange
listen, Londen, 1684, in 
fol. — 4.° Apostolia, of 
geschiedenis der Apostoli
sche mannen of tijdgenoo-. 
ten der Apostelen en der
genen , welke in de drie 
eerste eeuwen, ten getale 
van drie eni twintig geleefd 
faUe®, van. den. heiligen 
STJsrffwvs den eersten 
Martelaar tot den heiligen 
DTONYSIVS van Alexandri'ê, 
Londen, 1677 en 1682 in 
fol. in het Engelsch zoo als 
het voorgaande en het vol
gende. — 5-° Het leven der 
Kerkvaders der vierde eeuw, 
Landen* 1683, in, 8.vo, 
Jt687; ,in fel. — 6.* Ver, 
handeling, ovet hef fasfuw 
der oude kerk, doof dé Bis-
schoppen, de Metrapoliia-
tien, en de Patriarchen le
gen het gezag en hef regts-
lied des Pauses , Londen, 
5683, in &.vo __ 7,°Taeul0 
ecclesiasficee, vel Cartho-
tfiftylax ecclesiasticits, hon.-

dWï 1685, in8.vo~De 
meeste^der werken van CA
VE zijn in het Nederduitsch 
en andere levende talen ver
tolkt., 

CAVEDONE (JACOMJS), in 
1577, te Sassuolo, inkt 
gebied van Modem gèo« 
ren, maakte zicMe wijze 
van HANNIBAL CARRACCIO > 
zijnen meester, zoowel «• 
gen, dat de kennew f • 
wiils hunne schilders* 
verwarden, W e i n i g * 
ders hebben het pepwdaf 
fneer vlugheid' W - g 
De ongelukken zijner fa™ 
lie verwarden zijnen « J 

openlijk, .m g l m 
te vragen. *(̂  bevinden.-
straat *V*&S*m de , sleepte »«n hem M 

nen naburxgen J Zijn8 

te BologM' 

Maart. 1713 g * ^ 
zich door ^\miiït, 
? i c h door r;; m^ 
schriften h e r o « d g ^ 
d i eGodsd ien^ f^a , 
heid enware« tóa^ t<e : 
d e m e n r Z O » a l ^ W « 
rite vtnge^f Jtl&t 
UrancedesJroU^r^. 
gewrokenWfrh^m 
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der Protestanten), 17 56 , 
in 12.mo — 2.° Apologie 
de Lours XIV. ei soncon-
seil sur la révocaiion de 
VEdvt dëNanles {Verdedig-' 
échrift van LODËWUS XIV. 
en zijnen raad',' wegens de 
intrekking van het Edi,kt 
vm Nantes}, 1758 , in 8.vo; 
«— 3k° Appèl a Ja raism 
des écriïs ët libelles pu-
bliées confre les Jèsuites 
{Beroeping op de rede, we
gens de- schriften en libel
len tegen de Jestiitenin hef 
licht gegeven), 1762,2 dl.», 
in 12.«io — 4.° liettred'nn. 
Visigoth h M. PnÊROjf r 
sur la dispute karmonique 
avec MouSsjEAV {Brief van, 
eenen Westgoth aan den 
Heer FMROM i wegens zijn 
overeenstemmend geschil 
met ROVSSEAU.) — 5.° Mé
moires politico-critiqüe sur 
Ie mariage des Calvinistes 
{Staatkundig- beoordeèlende 
Verhandeling over het hu
welijk der Calvinisten), 
1756, in 8.vo De schijn-
filozofen, hebben hem 'be
schuldigd den Bartholomeus-
moord verdedigd te hebben; 
maar men behoeft enkel het-
gene, wat hij dienaangaan
de geschreven heeft, te le
zen, om den laster te er
kennen en te verfoeijen.— 
» Twee eeuwen, zegt - de 
Abt CAVÉIRAC, van die vér-
schrikkelijke gebeurtenis, 
verwijderd, zoo zijn onze 
zielen bedaard om dezelve 
*® 'bes«bouwën, niet zonder 
atteeer, maar zonder paitij-

'• digheid; «n mw behoeft 
i niet te vreêZêft * dat de ne* 
| vel deï hartstögten het licht 

kbmö verduisteren, noch" dat 
! detóélVer warmte: orïwllle-
; keurig üitwasémt. Men kart 
; de beweeggronden en üit-
• Werkselen dief treurige ge
beurtenissen ophelderen, 

! zonder de stilzwijgende goed-
' keurder der eene, óf dé on* 

gevoelige aanschouwer der 
1 andere te zijn; en wanneer 

men aan déri Bartholomeus-
nacht het drie vierde der 
buitensporigheden wilde be
nemen , die denzèlVen ver-

; gezeld hebben, zoo zou hij 
• hog gruwelijk gertoég zijn y 
; óin door diegene verfoeid té 

Worden, in welke alle gevoel 
Van mehschlievehdheid niet 
geheel uitgedoofd is. Het is 
in dit vertrouwen, dat ik 
durf vaststellen : 1.° dat de 
Godsdienst er geen deel aan 
heeft gehad; 2.° dat het ee
ne zaak van vogelvrijverkla
ring was; 3.° dat dezelve 
enkel Parijs betrof; 4.° dat 
er Véél minder menschen het 
leven bij verloren $ dan meri 
gedacht heeft." {Dissèriation 
èur lajournée de ta Saint 
Barthêlemy. bladz. 1.) — 
Zie GOLIGNY en KAREI. IX. 
— Voornoemde Verhande
ling {Dissèriation sur etc.) 
komt voor achter het Ver" 
dedigschrift van LÖDEWIJK 
XIV. enz. Een zeer be
kend schrijver heeft më8 
nadruk zijne stem doenhoo-
ren tégen de lasteraars van* 
den waardigen Abt. > 0e 
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Abt CAVEIRAC, zegt hij, die 
den BartAolqmeus-nacfitnieb 
verdedigd heeft,, en dien 
men, even alsof hij zulks 
gedaan had, tot het einde 
der eeuwen zal verachten, 
wijl het aan logenaars, die 
zich wijsgeerendoen noemen, 
behaagd heeft, hem daarvan 
te beschuldigen: eene laste
ring die eene sekte tot or. 
gaan heeft, wint altij d vejd, 
ondanks het tegenovergesteld 
bewijs, wijl de vermetelheid 
en hardnekkigheid yan den 
lasteraar, om zijne bedrie
gerijen te herhalen , bij: de 
menschen eene reden wordt, 
om er aan te gelooven ; daar 
in tegendeel de ijver van den 
beschuldigde, om zich te 
xegtvaardigen, begint met te 
yermoeijen, en eindigt met 
hem'schuldig te doen schij
nen." Annal. pol. 1777', 
N.° 10.) De BiograpUe u-
niverselle schildert' den Abt 
DE CAVEIRAG , als een onver
draagzaam èn bijna dweep-
zuchtig mensch af, welke 
zich in ergerlijke processen 
wikkelde; maar zijne schrif
ten en zijn geheele leven lo
genstraffen deze meer dan 
gewaagde aantijgingen,;, Het 
grootste ongelijk, dat de Abt 
DE, CAVEIRAC in de oogen van 
sommige lieden gehad heeft, 
besiaat daarin, dat hij moeds 
genoeg heeft gehad, pni ee
ne wereldberoemde maat
schappij te verdedigen, op 
den oogenblik, dat dezelve 
aan ^ de wreedaardigste ver
volgingen werd prijs gege

ven. CAVEIRAC overleed in 
1782... •'.';' -•• 

CAVENDISH (WUVUAH VAN), 
Hertog Van JSewwtlè, m 
1592 geboren, verscheen aan, 
het hof van JAC,OBUS.I. , met 
al de bevalligheden, welke 
schranderheid en een inne
mend gelaat aan eenenedel-
man kunnen geven. De , 
prins van Wallis, later KA- I 
Bfet I. beminde .hem.«er 
en benoemde hem tot ridfe 
van Bath, en toen hy « 
troon beklommen had, nf-
trouwde, hij hem de opvot-
ding van znnen^oont^, 
die KAREL II. was. loea 
hij: de zaken ^»lmm 
in J eenenbo P elo f en^ 
^ g , , : n a m h y d e w y k « J 

Holland, en ^ f j l . 

derd leefde. m k e e r d e 

hetWasalstoen.JtM 

verheven. . HU « e„ ,s 
25 December W»*^, 
tweemalen g « ^ W 
zijne tweede vrouw 
RETHA Loof- hee£t ?eV 
ven b e s c h r e v e n ^ »8 

den in & ^ S y * i s d e 

hertog van •#«*$£&*• schrijver e e n e r i V ^ , ^ 
om de paarden W^is 
en te berijden. W^i , f ia het Fransch verta .„ 

in 1 6 5 8 , / e ^ 2 t e c » 
fol. gedrukt. D e ^ n i V „ ( 
de schoonheid der r 
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waarmede deze vertaling ver
sierd i s , maken dezelve 
zeer kostbaar, vooral de eer
ste uitgave. Het zijn les
sen in de rijkunst, welke 
hij aan zijnen kweekeling 
gaf. Nog is hij de schrij
ver van eenige Gedichten en 
Blijspelen. Zie JSOLEISEL 
(JACOBUS DE)* 

CAVENDISH. — Zie CAN-
DISH. 

CAVENDISH (HENDRIK) , een 
beroemde scheikundige in 
1733 geboren en 1810 over
leden, was de tweede zoon 
van den hertog van Devon-
shire, hetwelk hem, vol
gens de Engelsche wetten > 
slechts aanspraak gaf op een 
klein gedeelte van de for
tuin zijner ouders; vroeg 
dus wijdde hij zich aan de 
oefening der wetenschappen 
toe , en deed gewigtige ont
dekkingen in de scheikun
de ; de meet- en natuurkun
de waren hem niet minder 
gemeenzaam, dan de eerst
genoemde wetenschap. Se
dert lang als lid der ko
ninklijke maatschappij van 
Londen aangenomen, werd 
hij in 1303 benoemd, tot 
een der acht vreemde leden 
der eerste klasse van het 
Instituut van Frankrijk. 
Omtrent dien tijd geraakte 
CAVENDISH in het bezit van 
e e»e zeer aanzienlijke for
tuin, welke hem dóór eenen 
zijner oomen was gemaakt: 
maar deze verandering in 

zijn Bestaan, veranderde, 
niets van zijne inborst noch 
van zijne gewoonten. Zijne 
niet zeer talrijke schriften , 
komen alle voor in && Trans-
act. philos, • jaargangen, 
1766, 1776 en 1792. 

CAVICEO ( JACOBUS ) , een 
Italiaansch Priester , had 
gröote geschillen met den 
Bisschop van Parma, alwaar 

• hij in 1443 geboren was* 
Hij werd uit die stad ver
bannen en beging verdedi-
gendervvijs, eenen manslag, 
waarvan hjj ontbonden werd* 
Hij werd vervolgens alge
meen Vikaris van den Bis
schop van Rimini, daarna 
van dien van Berrare, en 
overleed in 1511. Hij heeft 
zich bekend gemaakt, door 
zijnen Roman Peregrino 
genaamd , Venetië, 1526 , 
in S.vo: door eerie Geschie
denis des oor logs van 1487, 
tusschen Venetië en den 
Aartshertog van Oostenrijk, 
en door verscheidene andere 
zoo prozaïsche als dichter
lijke werken. 

CAVILLON (JOANNES), *een 
Vlaamsch Jesu i t , en god
geleerde van den hertog van 
Èeijeren y was den 28 Julij 
1562, bij de Kerkvergade
ring van' Trente tegenwoor
dig. Hij sprak zeer duide
lijk, op eene aandoenlijke 
wijze en zonder té zintwis-
ten , over het artikel van de 
offerande der Mis. Hij ver
haalde verscheidene wonde-
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rén, op verschillende tijden 
gebeurd, en verzekerde, 
dat sedert de tijden der Apos
telen, tot op LUTHEE nie
mand er aan getwijfeld had; 
Hij haalde de LitÜrgiè'n tan 
den H. JACOBUS, van den 
H . MARCUS, van den H. BA-
SIMÜS en van dèn H. Ctiuv-
gosTOBiüS aan, en voegde er 
bij , dat de tegenwerpingen 
der Protestanten genoegzaam 
wederlegd waren * en dat 
het , behalve de wederleg
ging, genoeg was* dat de
zelve van lieden voortkwa
men , die van de Kerk af
gescheiden: waren, om de
zelve alle als drogredenen 
te beschouwen* Hij ver
maande de Legaten, niet te 
gedoogen, dat men, over 
welk onderwerp het ook we
zen mogt, de bewijsgronden 
der ketters voorstelde, zon-* 
der er eené goede wedèrlegf 
ging bij te voegen, en dat 
fiet zelfs beter was, voor 
degene, die niet in staat 
waren, óm dezelve te we
derleggen, van dezelve niet 
voor te stellen; dat de ware 
godsvrucht vorderde, dat men 
nooit met de Kerk strijdige 
tegenwerpingen voorstelde, 
zonder vooraf den geest der 
toehoorders, door het ver
haal van de boosaardigheid 
én de. onkunde der1 uitvin
ders; voorbereid te hebben, 
én door aan te töonén, dat 
ttiett enkel door gebrek aan 
oordeel hun het oor kon leei 
nen, én dat, indien men ein
delijk de bewijsgronden voor

stelde, men zulks in wei* 
nige woorden en zonder dub
belzinnige bewijzen moest 
doen; maar dat men ér dui-> 
delijke en overvloedige be
wijzen behoorde bij te voe-
gen , en dat, indien dezelyc 
niet voldoende mogten schij
nen , men andere onderweg 
pen moestkiezpn, uitvreet 
dat er eenige angstvalligheid 
in den geest der toehoor. 
ders mogt overblijven, w 
al indien dezelve herder* oi 
Bisschoppen waren- » 
redevoering, zegt IKA n-
oxo, behaagde bui tenaf 
aan de meeste der vaders ,<iie 

dezelve als &•«*£& 
tig en regtzimng CfW 
«rezen, en die veriiande, 
•datde 'Kerkvader g r £ 
besluit nam, om aande^ 

dikers, H * S , t o 

voorschriften,1^ ^ a i vat;pdf^iXf 
er bij, d e ^eïfet evenzeer 
zant ^ • " " ^ B I * -
over tevreden, wa {e. 
Congregatie zeide ^5 is# 
genwoordigheid der v ^ 

Iers des ^ l Z £ e n t > ' •Jesuithuncompbme^ 

ten over 4»J" TC** 

dat hij v^WJréto 
geprezen te forde^ ^ 
nen met de

Ti.f
e/Lfuf' 

der Christelykejf ^ ^ 
eenigèn. ******* hetwel 
verhaal overneemt, » ,fl 
degeschied«chrg anie 
Concilie van iren* 
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redevoering van den Jesuit 
CAVILLON geeft, heeft er de 
denkwijze van den Beijer-
schen afgezant niet bijge
voegd. CAVILLON had "het 
meeste deel aan de uitge
breide redevoering van L « -
NEZ, over de bisschoppelijke 
waardigheid.-

CAVOYE (LODEWIJK D'OGER , 
Markgraaf yan), grootmaar- ' 
schalk van het hnis desko-
nings van Frankrijk, in J640 
geboren, was de laatste 
"spruit uit eene beroemde fa
milie van Picardyë. Hij had 
het geluk van bij LODËWUK 
X I V . opgevoed te worden. 
Zoodra hij in staat was , om 
de wapenen te dragen, begaf 
hij zich naar de V.ereenig-
de Provinciën, en maakte 
er zijnen naani beroemd, door 
eene stoute daad , welke de 
vloot dier republiek in 1666 
redde. Een Engelsche bran
der kwam met allé zeilen, 
op den admiraal aanzetten , ; 
hij stelde aan DE RUITER voor, 
om met de ridders DE LOR-
•RAINE en COISTJIN , in eene 
sloep te gaan, en de kabel
touwen van de sloepen des 
branders af te gaan snij
den. Dit plan werd geluk-
kiglijlc volvoerd, zoodat de 
Engelschen hunnen eigen 
brander eene prooi dervlam-
n»en moesten zien worden., 
De drie Fransche Heeren, 
«oor de staten-generaal be
loond , verwierven niet min-

xrr06^ doo r ïwnoe miid-
VI. DEEI,. F 

dadigheid, dan dóór hunne 
dapperheid, daar zij al het 
geld aan het scheepsvolk uit
deelden. CAVOÏE , in Frank' 
r„yk teruggekeerd, volgde 
LODEWÜKXI V. op zijne Veld-

'togten, alwaar zijne onver
schrokkenheid hem den titel 
van dapperen CAVOYE ver
wierf. Deze vorst, die hem 
steeds met een bijzonder ver
trouwen vereerde, gaf hem 
den post van maarschalk van 
het paleis , en huwde hem 
uit aan LOUISE DE 'Coè'TLO-
GON , eene kamervrouw der 
koningin MARIA THERESIA 
yan Oostenrijk, de dochter 

"én zuster van twee konink
lijke luitenants van Bretag-
he. Zijn rang verschafte 
hém minder vrienden, dan 
zijne verdiensten. De burg
graaf van TCTRENNE , die dooc 
de daad van den brander hem 

"had leeren hoogachten en zi j
ne vriendschap gezocht had , 

"en de maarschalk van Lucc-
emhirg, zijn degene, met 
welke hij het naauwsle ver
bonden was. CAVOYE bragt 
de twintig laatste jaren zijns 
levens in de uitoefening der 
Christelijke deugden door» 
en stierf zoo als hij geleefd 
had, in 1716. 

CAXES ; (pATRicrd-s), eeu 
schilder en bouvvkünsfenaar 
te Florence, verbond zich 
aan PUIUPPOS I I . en P H I -
LIPJPUS I I I . , koningen van 
Spanje, voor welke h i j , in 
eene der galerijenj van het 
f • 



482 C A X . — C A Y . 

ƒ 

paleis van Pardo * de Ge- f 
scUedenis van JOZEF ,0$ 
natte kalk schilderde. Zijne 
schilderstukken kwamen in 
den brand van het Pardo 
om • Hij overleed te Madrid 
in eenen zeer hoogen ouder
dom. Men heeft van hem de 
Vertaling', in het Spaansch, 
der "Verhandeling over de 

t bouwkunde van VIGNOLES. 

CAXES (EUGENIUS) , een 
schilder, de zoon van den 
voorgaande, in ï642, inden 
ouderdom Van 65 jaren over
leden. Men kan de schoone 
schilderij van den heiligen 
JóACBlk en de heilige AÈ-
NA, welke hij voor de kerk 
van den heiligen BERNARDUS 
van Madrid vervaardigde , 
niet genoeg bewonderen. De 
bevalligheden in dat werk 
verspreid, de frischhcidvan 
het koloriet en de. naauw-
keurigheid der teekening, 
kunnen hetzelve de verge
lijking doen uitstaan met die 
der grootste meesters van 
Italië'. 

CAXTON (WILLIAM) , de 
KOSTER van Engeland, een 
beroemd letterkundige, door 
den Engelschen koning E-
IWARD IV . , in verscheidene 
onderhandelingen gebruikt, 

,>erd in 1410. in het graaf
schap Kent geboren, en Q-
Verleed in 1494. Zonder de 
staat- nóch letterkunde te 
verzuimen, wijdde hij zich 
aan den handel toe.. Hij is 
het, die de boekdruklbrij 

in Engeland invoerde. Ver
scheidene werken legde hij 
ter pers, die hij of zamen> 
gesteld of vertaald had, on
der andere eene kronijk in 
zeven boeken, aan welke hij 
den titel gaf-van: Fruotni 
temporum. De oudste druk
ken van dezen ivjAomaii" 
schen kunstenaar, zijn va 
1471. 

CAYET. — Zie CAIET. 

, CAÏLTJS (PANIEÏ.KARELGI-
BRIELDEPESTEI-J DELEÏIII 
m TUBIÈRES DE), werd de 
20 April 1669 te Pup® 
eene beroemde familie g j 
r e n . I n de godsvrucht̂  ; 
beschaving opgevoed, J 
hij een leerling: van m 
IL. De kardinaal^ 

tot deszelfs ëfot\^m 
en de koning ben m ^ ; 
5 jaren daarna tot U J 

vm,fff •„ Am oude* 
in 1754, w de» had zic6 
Van 85 javen., » « , , „ . 
in den beginne °^ , k e i ( 

den tegen tyf^Z^ 
bulle tfnigefurBjjj^ 

tegen dom F B ^ l t e „ r 

eel der ^ & f ? ' 
Weest, welke ^Uhè; 
de instructie v a n , | ^ „ 
benu i tgevaarW-j .^ 
het vervolg werd ^ 

renvanPAHis- Aai.»i[ 

ken {(Eu^s)^ ifP 

zijn te Koine 
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door een besluit van den. 11 
Mei 1754. Deze verzame
ling bevat niet zijne Man-
dementen en. eenige andere 
schriften, meer geschikt om 
den partijgeëst voedsel te 
verschaffen, dan om licht 
te verspreiden, en die 6 
dl.n in 12.mo uitmaken. In 
1765 heeft men zijn heven, 
2 dl.n in l2.mo uitgegeven. 

CAYLUS (ANNA CJCAUDIUS 
PHILIPPÜS DE TUBIÈEE, DE 
G R M O A R D , BE P Ë S T E I . , DE 

LEVIS , Graaf van), uit de
zelfde familie als de voor
gaande , werd te Parijs in 
1692 geboren, en overleed 
in die stad, den 5 Septem
ber 1765. Reeds vroeg ging 
hij onder dienst, en onder
scheidde zich in Catalonie 
en bij het beleg van Freij-
burg. Na den vrede van 
Rastadt, begaf hij zich, 
daar zijne levendigheid niet 
werkeloos kon zijn, op reis 
naar Italië. Met geestdrift 
sloeg hij de schoonheid ga
de der meesterstukken in 
dat gedeelte van Europa 
verspreid. Zich daarop naar 
den Levant begeven hebben
de , bezocht hij den beroem
den tempel van DIANA te 
Bfeze. In 1717 in Frank
rijk teruggekeerd, deed hij 
nog eenige reizen buiten dat 
rijk» Hij begaf zich op ver
schillende tijdstippen twee 
malen naar Londen. Hiiis-
t ^ f ?* geworden zijnde, 
meld hjj zich mot de toori-

• • ' F 

kunst, teeken- en»schilder-
kunde bezig; schreef en 
graveerde hij. Aan zijne 
zucht voor de kunsten heb
ben wij het prachtige werk 
te danken, hetwelk ons de 
gegraveerde steen én van het 
kabinet des konipgs van 
Frankrijk vóór oogen stelt.. 
De verinaarde JBOUCHARDON, 
vervaardigde de teekeningen 
tot hetzelve, en de lieer 
MARIETTE schreef er de ver
klaringen van , 2 dl.'n in fol. 
In 1731 als lid der konink
lijke akademie van schilder
en beeldhouwkundc opgeno
men , schreef hij het leven 
der beroemdste schilders en 
beeldhouwers dier maat
schappij , en, om de grenzen 
der kunst uitfcebreiden, ver-
zamelde hij in drie werken 

; nieuwe onderwerpen voor 
schilderstukken, welke hij. 
hij het lezen der Ouden had 
aangetroffen. Hij heeft in 
die Akademie eenen jaar-
lijkschen prijs gesticht, voor 
dengenen der kweekelingen, 
welke het best zoude sla
gen , om eenen hartstogt te 
kenschetsen.; De gekleurde 
teekeningen, welke de be
roemde PIETRO - SIJS'TA BAR-
TOU te Rome, volgens oude 
schilderstukken vervaardigd 
had, vielen hem in handen. 
Hij liet dezelve graveren; 
al de stukken derzelve zjjn 
meteene onnavolgbare naauw-
keurigheid en juistheid ge-
«schilderd. Daar de akade
mie van opschriften hem in 

• 2 . . . " ' • • 
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1742 het honoraire lidmaat
schap had gegeven, zoo 
werd de beoefening der let
terkunde zijn heerschende 
hartstogt, maar zulks was 
altijd betrekkelijk de kun
sten. Hij werkte over de 
inbalzemïngen der Egypti

s c h e mumiën , over de pa-
" pyrus, over de buitengemeen 

groote steenklompen, welke 
de Egyptenaren van hei ee-
ne einde van Egypte tot 
hét andere vervoerden. Hij 
trachtte verscheidene plaat
sen van PLINIUS op te hel
deren , die betrekking heb
hen tot de kunsten. Hij deed 
eenigermate de schilderijen 
van POITXGNOTUS herleven; 
hij herbouwde, om zoo te 
spreken, het tooneël van 
Curion, en de prachtige 
grafplaats van MAUSOLUS ; 
maar men kan ligtelijk be
grijpen , dat de afteekening 
van dergelijke stukken, naar; 
min of meer naauwkeurige 
en wij dloopige beschrijvingen 
vervaardigd, noodzakelijk 
gebrekkig i s , en hoe vele 
vrijheid de verbeelditigs-': 
kracht er in vindt om haar 
werk de plaats van dat der 
wezenlijkheid te doen inne
men. Hij zocht in de lava's 
der vuurspuwen de bergen , 
den olsidiüna - steen ,... dooi
de bekwaamste natuurkun
digen miskend. Eindelijk 
vond hij het middel uit, óm 
kleuren in marmer aante-
hrengen, en gaf eene be-, 
langrijke verhandeling, over 
«et was-schildenverk in het 

licht, die eenige jaren na 
zijnen dood onder dezen ti
tel op nieuw is uifgegeven: 
Mémoire sur la peinture è 
rencniistique, par M. Ie C. 
DB CAr LUS etM. MAJAVLT, 
docteur de la fmltè de 
médecine (Verhanging o-
ver het was-sc/dMenerli, 
door den Graaf de CAYUI 
en den Heer MAJAVII ' 
C/p M*w#» 

doctor der geneeshMf 
faculteit), in;• >*> * 
schijnt echter,; dat JU on
derwerp nog beter u off 
helderd, in eene verde
ling dooreenen SpaajircW 
schrijver, in 1786.«; 
licht gegeven. * Dom v» . 
CENTiüS RKQUENO, ex-Je uu. 
(dus leest men m eeD 

Eome iooxeenen k^n 
van den eerden ^ z e 

schreven) » ^ . f K c h t 
va„ schilderen..J**^ 
gegeven, «oor « 
tncausio genaamd' J ^ 
tenschap/die " j k 
Grieken en Rome % ë 
kend.was, en^JJ 
laterenslec^lffla

v
U57>ijac 

beelden haddf, Wlver'br 

schrijvers, WJv ]{unnea 
delen, niet *$£*»* 
begrijpen; n i aa^ Jee / i 

Bomeinsch schilder f, 
gezigtenensxerad^ „o 
nemingen gedaan ke„ lg 

hebben W^lt^K waarnemingen v» d 

werken ^ f S ^ t 
door èe gelee f«% i0 
wordenj en 
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lijk denkbeeld geven, van 
die kunst, welke ons vroe
ger ontbrak. Om die we
tenschap te vereeuwigen laat 
deze beroemde kunstenaar 
door den Heer JOZEF TRO-
BANJ onder zijn opzigt de 
schilderijen van de tweede 
galerij van hel Vatikaan co-
pieren». Er "zijn er 52 ei
genhandig door den beroem
den RAPHAè'jt, geschilderd. 
De Heer ANÖELONI schildert 
jzelf heerlijke vierkante zui
len , ter hoogte van de schil
derijen , om er volledige wer
ken van te maken." In 
meer dan 40 Verhandelin
gen , welke de Graaf DE 
CAYLUS in de akademie heeft 
voorgelezen, leenen de kun
sten en de letteren eene 
Wederzijdsche hulp aan den 
schrijver. Die edelmoedige 
beschermer stichtte in die 
maatschappij eenen prijs van 
,500 livres, waarvan het on
derwerp i s , om door de 
schrijvers en gedenkstuk
ken, de gebruiken der oude 
.volken te verklaren. Hij 
verzamelde van alle kanten 
allerlei oudheden, liet de
zelve vervolgens teekenen 
en graveren, en deed dezel
ve met geleerde en oordeel
kundige waarnemingen ver
gezeld gaan. Het is deze 
arbeid, die hehalve de Ver
handeling over het was-
*cMlderwerk enz. waarover 
Jtöj boven gesproken hebben, 
heeft voortgebragt: 1.° zijn 
Kecueil «fantiqniU* ègyp~ 

F.: 

tienneSiétrusques„Grecgues, 
Romuines et Gauloises, {Ver
zameling van Egyptische, 
Etrurische,. Grieksche, Ro-
meinsc/ie en Gallische oud
heden), 7 dl." in 4.t° Parijs. 
Het laatste deel dezer kost
bare verzameling is in 1767, 
met de geschiedkundige lof
rede des schrijvers, door 
den Heer Ï,E BEAU, in het 
licht verschenen., —> 2.° 
Nouveaux sujets de pein-
iure et desculpture (Nieu
we onderwerpen voor de 
schilder- en beeldhouwhun-
de), 1755, in 12.mo — 3.° 
Tableaux tirés d'HostÈRS 
et de VIRGILB (fafereelen 
uit HOMERUS en VIRGILIVS 
ontleend), met algemeene 
aanmerkingen op de klee-
derdragt, in 8.v°, 1757. — 
4'° Description d'uft tableau 
représentant Ie sacrifice d' 
IritlGÊifiE (Beschrijving 
eener schilderij, voorstel
lende het offer van Irai-
GJENJCA), 1 7 5 7 , i n 12.m<> —-
5.° Histoire d'MERCULE Jë 
Thébain (Geschiedenis van 
MERKÜZES , den Thebaner), 
uitonderscheidene schrijvers 
ontleend-,: in '8,v°,, 1758. — 
6.° Discours sur les pein-
tures antiques (Verhande
lingen over de oude schil
derstukken). — 7.° Levens
beschrijvingen van MfG-
XARD, LE MotXE, en JÈD-
mrs BOUCHARDOX. Nog 
Jieeft men van hem Roman» 
en vertellingen, die de nut
tige kundigheden van dien 

* 3 • • . . . . ' 
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geleerden öudheidkennér 
•weinig waardig zijn. Men 
heeft dezelve in het licht 
gegeven, onder den titel van 
(Euvres hddines (Luimige 
werken), waarvan het 9e en 
10e deel, in 1787 te Parijs 
Tan de pers zijn gekomen ; 
snaai' verscheidene stukken, 
in het laatste deel voorko
mende, zijn niet van hem,; 
er zijn er onder van Du-
cLos, CREBILION den zoon, 
den abt VOJSEKON, enz. 

CAYOT (AÜGÜSTINUS) , een 
beeldhouwer te Parijs, werd 
in 1711, tot lid der beeld-
houwkundige Akademie aan* 
genomen, heeft dien titel 
verdiend, door de uitmun
tende werken, welke zijn 
heitel heeft voortgebragt. 
Men telt hieronder voorna
melijk de aanbidding der 
Engelen van hetHoog-altaar 
der Lieve "Vrouwe kerk van 
Parijs, in metaal uitgevoerd. 
Hij overleed in 1722, in den 
ouderdom van 55 jaren. 

CAZALÈS (JACOBÜS ANTO-
MUS MARIA DE) de zoon van 
eenen raadsheer bij het par
lement van. Toulouse, werd 
in 1752 te Grenade-sur-Ga' 
tonne geboren. Reeds zeer 
vroeg verloor hij zijnen va
der en zijne opvoeding leed 
grootelij ks door dit- verlies. 
Zijne studiën waren onvolle
dig, maar de natuur ver
goedde, hetgene, wat de 
omstandigheden hem gewei
gerd hadden, ïn den ouder

dom vatt 12 jaren, ging hij 
onder het dragonder - regi
ment van Jarnac, en ver
kreeg kort daarna eene com
pagnie. Welgevormd, en met 
alle hoedanigheden begaafd, 
om-te behagen en nagejaagd 
te wórden, véreenigde Ci« 
zAïiÈs nog met dat alles ee
ne groofe vlugheid des ges
tes, eene niet zeer gewom 
bondigheid in liet redeneren, 
en een zeer openhartig c» 
opregt karakter. ' Om der 
breken zijner opvoeding» 
veel mogelijk weder goed te 
maken, besloot h i jz in
delijke vermogens aanj 
kweekeftV ronder aarom 
de, veitnaken en mtspanr. 
o-pn der ièügd affewn/"« 
S e S d l d a g ^ 
bezigheden **£*$> 

geeSt, door het ^ „ ( 

Met een verDazenug 

en eene »>*>»» £?* derheid ,begaafd| ü l . 
oogenblikkehjk *»f i n s e l 
gel van een g ^ k e U e 
L d ontdekt", ha 

hij dezelve • * • £ £ * 
ander. Hg oogstte „e 
ne werken eene vr" }„ 
m e „ d a g e l i j f e « > * 
1789 dacht het t>au e 
van Ewère-V^Lx-
betere ^ j J ^ S » 
oliede voordealgem „ 
, e | t c kunnen doe".«J adel 

van deszelfs gefferf 
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tegemvoordigen, Nog een» 
voudig dragonder - kapitein 
zijnde, had hij de gelegen
heid niet gehad, om zich in 
de welsprekendheid te oefe
nen ; maar hoe ongeloofelijk 
zulks ook schijnen moge, 
toen CAZALÈS, in den ou
derdom van 38 jaren, voor 
de éérste maal in eene open
bare vergadering sprak j deed 
hij al zijne toehoorders door 
zijne Scherpzinnigheid, en 
door eene vloeibaarheid in 
zijne uitdrukkingen, waar
over hij zélf verwonderd 
was , verbaasd staan. In de 
beruchte conferentiën, wel
ke plaats hadden, om den 
adel en den burgerstand te 
verzoenen, met de belangen 
van zijnen stand belast, be
weerde hij mét yëel vuüt,_ 
dat men dê oude instellingen" 
der Staten - Generaal irtöest 
behouden, indien men niet 
eerlang de volslagene om
verwerping van het staats-
gebouw wilde zien; dat de 
drie afzonderlijke en in hun
ne beraadslagingen onafhan
kelijke standen, het veto 
op elkander * behoorden te 
hebben, dat dit het eenigè 
middel was, om de reeds 
bedreigdemonarchiete schra
gen en eindigde zelf, met 
zich tèn opzigte Van de "zui
verheid zijner grondbeginse
len, op het volk en op de 
uitspraken zijner vertegen
woordigers teberoepen. Na
dat de conferentiën geein-
dïg« waren, wilde de ko-

- F 

riing er nieuwe doen begin-
rièn. CAZALÈS-, die er de nut
teloosheid van gevoelde, die 
in de 'algemeene gesteldheid 
der geesten y eene besliste' 
partij zag, om het staatsge-
bouw omver te werpen, en 
die voorzag, dat al die on
derhandelingen dezelve nog 
meer zouden verbitteren • 
verzette zich tegen den wü 
des konings, en verklaarde, 
dat men het rijk behoorde 
te redden, ondanks den Vork* 
zelven. Toen de adel zich 
verpligt zag, om zich met den 
burgerstand te vereenigen, 
én zich met dezelve als »«-
Hónale vergadering te ver
klaren, wilde CAZALÉS, die 
in-.deze tegen den vorst öp-
roerigé daad de omwenteling 
bijna voltrokken zag, den 
a'del niet volgen; hij keerde 
naar zijn gewest terug, toen 
hij t e ' Caüssade aangehou
den , en tegen wil en dank, 
te midden der vergadering, 
teruggébragt werd, welke hij 
op nieuw door zijne welspre
kendheid verrukte, doch 
waarvan hij noch den gang 
veranderen, [noch de bedoe
lingen zuiveren kón. In al
lé grooïe staatszaken ver
scheen hij met de voordee-
len, hem door zijne talenten 
geschonken. Nog lang zal 
nien zich die beroemde re
devoering herinneren, welf 
ke hij ten voordeele der 
geestelijkheid uitsprak, toen 
het besluit werd vóorgedra* 
gen, "om de Geestelijken, 

f 4 
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die» in het bezit van benefi-
ciën waren,, en den eed van 
gehoorzaamheid aan de bur
gerlijke staatsregeling der 
geestelijkheid, "niet .zouden 
«weren, onmiddellijk van 
alle inkomsten te beroóven. 
» Ik wenschte wel, zeide 
l i j j zich tot de hervormen
de afgevaardigden wenden
de, dat deze zaal zich naar 
mijnen wil kon vérgrooten * 
om de geheele natie bijeen 
vergaderd te bevatten"; zij 
*o« a hooren, en tusschen 
n en mjj oordeeJen. Ik zeg, 
«at er zich eene scheuring 
voorbereidt; ik zeg, dat al 
«e Fransche Bisschoppen, 
en de Pastoors groo ten deels 
van gevoelen zijn, dat de 
grondbeginselen van den 
Godsdienst, hun verbieden 
uwe besluiten te gehoorza
men,' dat deze overtuiging 
zich versterkt door de te
genkanting, en dat derzeK 
•ver grondbeginselen uit ee
ne orde voortspruiten, die 
boven uwe wetten verheven 
i s , dat men door de Bis
schoppen van hunne stoelen, 
en de pastoors uit hunne pa-
rochien verdreven te heb
hen, dezen tegenstand niet 
overwonnen , maar de eerste 
schrede zal gedaan hebben 
op de loopbaan der vervol
g e n " Deze re
devoering, in eene steeds 
bondige welsprekendheid, 
voorgedragen, maakte eenen 
grooten indruk op de verga-
nering, m a a p bragt geene 
Verandering i n de reeds geno» | 

mene besluitende weeg. Na 
langett tijd tegen den stroom 

, geworsteld te hebben, nam 
CAZAMSS , wijl hij zijne po» 
gingen vruchteloos zag, zijn 
ontslag als afgevaardigde bij 
de nationale vergadering en 
begaf zich, na de aanhouding 
des konings te Varennen, naat 
ïïmlschland. In 1792keer
de hij in Frankrijk terug; \ 
maar de omwenteling van 10 
Augustus noodzaakte hen) 
andermaal om als ballingnet 
land te verlaten. Hij dien
de in het leger des vorsten, 
en deed met hem denvroci-
teloozen veldtogt van m-
dun,; hij reisde vervolgens 
door verschillende landen 
van Europa. DeEaplf' 
man BWKKE: onthaalde hem 
met onderscheiding- lof 
in 1801.de s ^ r t 
zaam bedaard was, J, J 
hij andermaal «aar tran 
4k terug, kocht vowhjt 
g i e , waUemnogvan 
fortuin was overgeblevene6" 
landgoed in h , t d j r g 
Haute-Garonne, enoveu 
den 24 November 18M , 
dezelfde g o * ^ % & . 
voelens, W * ^ beleden en voorgestaan 
CAZAI,ÈS ,:had eene ^ 
en welluidende .«*£%• 
zich volmaakt w e l . ^ p . 
hij sprak steeds uit o ^ 
h i - z i l n e r gedachte 
schreef zelfs Je j g ^ , 
s t e denkbeelden^ n« r 
welke de ë^ndsl^J 
redevoeringen , W" fce0„. 
Door het lezen en ie 
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C A %i 489 

fening van MONTESQUIEU ge'-
yoed,, riep hij steeds zijn 
getuigen i n ; omtrent het 
bestuur deelde hij genoeg
zaam in,de denkbeelden van 
FENELON, die den voorstan
ders van het oude bestuur, 
welke er hem later verwij
tingen over deden, niet altijd 
gestrengelijk naauwkeurig 
toeschenen. Hij randde on? 
ophoudelijk het zij in de ver
gadering, hetzij in bijzon
dere gesprekken, diegene 
a a n , welke ondervoorwend
sel eener groote verknoohtr 
heid aan de koninklijke zaak, 
door hunne kuiperijen en 
besluiten, ' de monarchie stuk 
voor stuk vernielden. Ten 
gevolge eener dergelijke 
woordenwisseling met den 
jongen BARNAVE, hield hij met 
dezen een tweegevecht met 
het pistool, waarbij de ko
gel hem zoo digfc langs het 
hoofd vloog, dat dezelve hét 
vel schramde. Eene zeldza
me zedigheid bezittende, was 
hij er niet opgesteld, dat 
men over zijne redekundige 
talenten sprak, en wendde 
het gesprek af, wanneer hetr 
zelve daarop nederviel, en 
sprak over die zijner ambt-
genooten , onder anderen van 
den jongen BARNA V E , voor 
wien-hij. eenë bijzondere toe
genegenheid koesterde. In 
1803 was hij in den echt ge
treden met mevrouw DE 
fto<RTEPJEÜUlIlE 9 - <je weduwe 
van eenen scheepskapiteinf, 
»Ö welke hij eenen TGelhé' 

F 

lovenden zoon heeft ver
wekt. "V 

•CAZES (PETRUS JACOBUS), 
een schilder,. en 1676 te 
Parijs geboren,, en in de 
maand Junij 1754 in dezelf-
de stad overleden, had tot 
meester in zijne kunst, eerst 
HOÜASSE, en, daarna BON 
BOULLONGNE. In Ï699 be
haalde hij den grooten prijs 
der schilderkunde en werd 
in 1701 tot lid aangenomen. 
CAZES kan als een der eerste 
schilders van de Franscho 
school beschouwd worden. 
Zijne teekening is naauw
keurig en, bezit trotsche ma
nieren? in .zijne stukken 
straalt een losse geest door; 
hij kleedde zijne beelden 
volmaakt wel en bezat in 
«enen hoogen graad de kunst 
der dag-schaduw. Zijn op
leggen der kleuren is zacht, 
zijn penseel schitterend, in 
zijne aangezigten neemt men 
de grootste frischheid waar. 
Deze beroemde kunstenaar 
heeft veel gewerkt; maar 
zijne voortbrengselen zijn 
niet alle evenj schoon. Op 
het einde zijns levens heeft 
de verkoeling des ouderdoms, 
en de verzwakking der zin
tuigen hem stukken doen 
voortbrengen, waarin die 
meester beneden zich zelven 
is. Men kan zijne stukken 
zien te Parijs in de Lieve-
Vrouwe-kerk, ïn la Charité, 
in de kleine ANMWüs-kerk,, 
in de Abdij van den HL MAU-

f 5 . 
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TINUS, en voornamelijk in 
Saint- Germain - des -Prés, 
alwaar hij het leven van den 
Jheiligen "HERMAÏJUS en den 
heil igen -VINCÉNTHJS' heeft 
voorgesteld. In de kerk Tan 
den heiligen a LOÖEVVIJK , te 
'Persailles, bewondert men 
eene heilige 'Familie, welke 
eene derschoone voortbreng
selen' van dien meester is. 
De koning van Pruissen be
zit twee kostbare stukken i 
van dien schilder-, welke, 
wat,;: de behandelingswijze 
betreft:\ met de werken van 
CORREGGIÓ vergeleken zijn;. 
De beroemde: i.E MOINE is 
een der kweekelingen van 
CAZES geweest. 

^ CAZOTTE (JACOBÜS) , werd 
in 1720 te Bij'on geboren , 
alwaar zijn vader griffier der 
staten vanJBourgondië was; 
hij werd- bij de administra
tie der marine geplaatst; 
klom in 174/ tot den rang 
van commissaris op, en be
gaf zich, als opziener der 
Wind-eilanden naar Marti-
nique. Hij had altijd smaak 
voor de dichtkunde gehad, 
en te Parijs ten huize van 
RAUCOURT, zijnen landge
noot, eenige zeer beminnelijk 
ke geletterden ontmoeten dé , 
diende* zulks,, om zijn ta
lent al meer en meer te ont
wikkelen. ' Gedurende zijn 
verblijf te Martinique, had 
hij eenen kring van geleer
den gevormd, .waaronder ook 
was de beroemde Jes uit LA-
VAIIJSTTE, overste van de 

zendelingen in dat land. Te 
Parijs terug i gekeerd, vond 
hij in hoedanigheid van min
ne van den hertog van Bour
gondiër eene Dijonnesc/ie 
dame, zijne oude vriendin 
(Mejufvrou w POISSOKNIER ). 
Hij vervaardigdeliedeien,om 
het koninklijke kind in slaap 
te wiegen, en' het wety 
lukken daarvan, deed hen 
vermoeden, dat hjj wel in 
belangrijker werken zou te
nen slagen. Hij ondernam 
dus het gedicht van OJr 
Uvier, dat de vrucht «j/net 
snipperuren was. Hij ff«» 
in Amerika terug gekeerd 
toen zijne zwakke. 0. 
heid hem noodzaakte wedt 
in Frankrijkst^ 
nen." Hij Terzochtom^ 

volste w i j z e , ^ ^ 
van algemeen ^ Km. 
der marine «f ff> ge. In z i j n v a d e H a n d ^ 
keerd^gxngh)^ at.eder 

r e n " w de Ö n g * 
Jesuxten, ü , . . o f «ragen f eenen w i s s e l M J ^ , 
welke hij| van W* ,en 

mrm had w ^ W 

tingen^ Marnn d 

«gestaan. •UeZ,e.i „„« de ̂  L a l e n ^ n d i t w 8 , ^ . 
sprong van dat beruch^. sprong van » » - , ^ r 
geding, waarvan ^JL o» 
figheid gebruik * - * * 
e e n e maatschappij ^ 
lasteren, dié. «» •* * 
het eenige b o l w e r k ^ 
bedendaagsche «mg ^ 
heid is. CA ôTi*. 
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echter van de geheele gema
tigdheid'gebruik, welke hy 
aan zijne oude meesters te 
danken had, en zuchtte on
ophoudelijk over den uiter
sten nood, waartoe zijne for
tuin hembragt. Hij'bepaal
de voor het vervolg zijn ver
blijf te Parp's, alwaar hij 
door alle letterkundige maat
schappijen werd nagejaagd. 
De gemakkelijkheid, waar
mede hij zamenstelde, was 
verbazend: in eenen nacht 
schreef hij een boertend 
zangspel les Salots genaamd, 
dat te Parijs gespeeld en 
toegejuicht werd. Men las in 
een genootschap, de laatst-
aangekomene gezangen, van 
het dichtstuk van VOLTAIKB, 
over den oorlog van Geneve: 
» Hebt gij nog geene ande
re dan deze? zeide CAZOTTE. 
Gij zij t dus zeer ten achte
ren; er bestaan reeds ande
re." Hij begeeft zich naar 
zijn huis, vervaardigt een 
zevende gezang, waarin Bij 
op eene meesterlijke wijze 
den dichttrant en den stijl 
van VotTAinE nabootst, en 
vermaakt het hof en de stad 
meer dan acht dagen met 
dit bedrog, dat den werke-
Jijken schrijver van het dicht
stuk geenszins tot vermaak 
verstrekte. CAZOTTE wreek
te zich aldus op dezen dien* 
ter, die zich eenigen tijd. te 
voren la Brunette Angtaise, 
dat in den beginne veel op
gang gemaakt had, had doen 
toeschrijven. In het begin 
eer omwenteling was bij 
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mairé van Piérry, bij Eper-
nay. Wel iverre van de 
veranderingen goed te keu^ 
ren, welke men in de staats» 
regeling wilde maken, toon
de hij zich den tegenstander 
derzelve; in zijne betrekkin
gen met zijne vrienden, stort
te hij zijne ziel uit, en deel
de hun zijne vrees en zijnen 
angst, over het toekomstig 
lot van zijn vaderland mede, 
hij raadpleegde hen om er 
middelen tegen te beramen, 
en dit was de oorsprong zij
ner briefwisseling met JPou-
TEAU, zijnen ouden vriend, 
toenmaals secretaris der bur
gerlijke lijst, eene briefwis
seling, die de zaak roerde, 
waarover CAZOTTE, zegtmen» 
in de profetische zamen-
spraak, door TA HARFE aan
gehaald , gesproken had. 
Daar men den 10 Augustus 
1792 de postkantoren over
weldigd had, zoo vond men 
deze geheele briefwisseling. 
CAZOTTE werd met zijne doch
ter EMZABETH, die hem tot 
secretaris had gediend, ge
arresteerd, en in de gevan
genis der abdij gesleurd* 
Toen op de dagen van 2 en 
3 September, de gevangenen 
aan de moordenaars werden 
overgeleverd, zou CAZOTTE 
hun slagtoffer zijn geworden, 
indien niet de heldhaftige 
EIIIZABETH was komen toe
schieten, en haar Iïgch'aam 
tot een schild voor hem doen
de dienen, uitriep: •% Gij 
zult niet tot het hart van 
mijnen vader genaken, dan 
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wanneer gij het mijne zult 
doorboord hebben." H e t 
staal ontviel den handen der 
moordenaren, en CAZOTTE 
werd zegevierende naar zijn 
huis terug gebragt. Ander
maal , op bevel van het re-
volutionnair bestuur opgeslo
ten, werd hïj voor de regt-
banken.gevoerd, en ten dood 
veroordeeld, en zulks on
danks de belangstelling, 
welke zijne regters hem toV 
droegen , die terwijl zij hem 
veroordeelden n i e | 4 2 
••*?«! ^ zijnen lof uft <" 
weiden. * Waar0 m , z e i d e 
hem de openbare aanklager, 
njoet ,k « , n a e e n e 7 2 i V 

den! Het i s riietJenoeff 

«e» brave 2 0 0 „ , een l e d e ? 
f genoot, een goede v a £ 
*e *«n, men moet ook een 
^ c h a p e n b«rg%r weze?.» 
v r e e s d e d e n d o ° * onbe-

oo1e^b l i r e V e n Z ° ° d a n & 
zoo , 1 , » e e , ï e n man, If 

afperste. JVa a*„ 

doorffebn!f ? ï e te^ebben 

ziino f l •?• ' schl ,eef hij aan 
S k f ! S u l l e : » Mijne v'rouw 

™m vooral bedacht God 

nimmer: te beleedigen." Hij 
gjaf vervolgens aan den gees
telijke , die hem bijstond 
eene haarlok, pin: dezelve 
•aan zijne dochter ter hand 
te stellen , en vertrok naar 
de strafplaats. Op bet scha
vot gekomen, keetde bij 
zich tot. de menigte, en 
zeide met luider stemme.' 
» Ik sterf, zoo ais ik ge* 
Ieefd heb, getrouw aan God 
en, aan den Koning." Hij 
onderging den dood den 25 
September 1792. Men heeft 

.. van hem: 1-° La-Pafte de 
\cliat (de:Katte-Iilaauw),een 

zinzineesch verhaal, P ' 
i a i2,mo, — 2«° Mille et 

line faMse* (Duizend en 
eeneleuzëlingen),yerhaien> 
1742, ia 12^-f.if 
Guerre de rÖpèra{VeUPe-
ra4mjg),Mh^2^ 
4-° Observations :M # 0 ^ , 

que FrangJse [Aa^f^ 

zigtewndeFransfioW 

humt), 1754, foW.n 

12 zangen» 1 7 6 3 5 / 7 , 
8kvo -*. 6.° •Ie lord * 
promptn {De geestigs fW 
1771, in 8 ,vo- - n

7 ; 

liefde duivel) f » ^ f t t 
geestig verhaal, l"/Lt. 

ken zijn rereenig» ë% rgi 
onder den titel van *ƒ & 
budines et morale* w , 
{Boertige en zedelfe® 
hen van CAZOTTE) Jf$t 
1776, 2 dl.n in 8.v0 m 
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voornaamste der werken van 
dezen schrijver, is zonder 
'tegenspraak zijn Ollivier, 
in dit voortbrengsel vindt 
men geest, verbeeldings
kracht, vrolijkheid en eene 
oorspronkelijke wending. Hij 
heeft de zedeleer, welke 
den grondslag van zijn ver- • 
dichtseluitmaakt, meteenen 
aangenamen sluijer bedekt. -
Al te veel betoovering, eeni-
ge langwijlighedcn, weinig 
verband, vooral tusschen de 
gezangen eene al te overijl
de 'ontwikkeling'Zijn de ge
breken van hetzelve. Doch 
men wordt schadeloos ge
steld , door de verscheidend 
hèid der schilderingen , da 
waarheid der karakters, en dé 
levendigheid van hetkoloriet, 

CAZWYÜY (ZACHARIA-BEN'4 
MOHAMMED) s een in de na
tuurlijke Historie zeer erva
ren Arabier, dien men den 
PJLIMUS der Oosterlingen zou 
kunnen noemen, Werd iri 
JPerzië in de stad Cazwyny . 
geboren» en overleed in de 
Uitoefening van zijnen post 
van Cadi, den 7 April 1283. 
Hij schreef verscheidene I 
werken, onder welke het 
beroemdste is , zijne ver
handeling over de natuurlij
ke Historie , welke ten ti
tel voert: De wónderen der 
Natuur 'en het wonderbare J 
der geschapene dingen. Deze I 
verhandeling is eene volle-
«"ge natuurkundige Cursus, 
waarin de schrijver alles be
handelt , van de gesternten I 

't 

tot de plantwording. Het 
hoofddeel, dat óver de ge
sternten handelt, is door den 
Heer IDLER, onder dezen 
titel in het licht gegeven: 
JSasporingen over den oor~ 
sprong en de bet eekenis van 
de namen der qeèternten, 

• Berlijn, 1809. De Heer CHÉ-
ZY leverde, in 1806 , als een 

- vervolg op de Chrestomathie . 
van SYJLVESTRE DE SACY, de 
Beschrijving van de drie 
rij'ken der natuur, door den-
zelfden schrijver, welke hy 
ophelderde door aanteeke-
ningen, op eene verstandige 
en aangename wijze, door • 
hetzelve verspreid. CAZWY-
NY heeft in zijn werk niet 
veel anders geleverd dan den 
zakelij ken inhoud, van het-
gene, wat vroeger over de 
door hem behandelde onder
werpen geschreven was: 
» maar, zegt BUFFON, dit 
afschrift bezit zulke groote 
trekken ; deze .compilatie be
vat dingen, \velke op zulk 
eene nieuwe wijze Verza
meld zijn, dat dezelve te 
verkiezen i s , boven de mees
te oorspronkelijke werken ? 
welke over dezelfde onder-
Werpen handelen." 

CEBA (ANSAMIO), een Ge-
nueesch staatkundige, ge
schiedschrijver, redenaar en 

I dichter, in 1623, in den 
I ouderdom van 58 jaren over

leden , leverde eenige ver
handelingen in elke dier 
wetenschappen. De Italia-

I nen stellen eenig belang, in 

file:///velke
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zijne Verhandeling over het 
Heldendicht: maar hij heeft 
zich vooral beroemd gemaakt 
door zijne treurspelen. De 
beste zijn : De lioeelingzus-
ters van Capua en Alcippus, 
De markgraaf MAFFEI heeft 
dezelve waardig geoordeeld, 
om in de Verzameling der 
beste Italiaansche treurspe
len, te Verona in 1723, in 
3 dl." in 8-vo gedrukt, ge
plaatst te worden. Ook heeft 
hij de Jkaraktertrekken (Ca-
ractères)\sti THÉOPHRASTUS, 
door LA BRUÏÈRÊ, i n hét 
Italiaansch vertaald. 

CEBES , een Thebaansch 
wijsgeer, de leerling van 
SOCRATES , die zich, even 
als zijn meester, geheel en 
alvan de bespiegelenae w i j s ; 
begeerte onthield, om z k 
««kei met de zedelijke he-

..»* te houden. Hij tchre f 

van' ^TtC!ms e n « » « * . 
van ^e]ke de laatste nog 

tafeS' e° len Zeer ***** tateieel van het menschelij. 

men 7 " b 7 a t ' w ^ m e d e 

.zijnen onderwijzer, met be-
trekking tot de ziel en hare 
lotgevallen kan volledig ma-

Sri/enrdr a,,e^« 
.schnft onder denzelfden ti-

haal w l , 7 / 0 , » e n s eenver-

^ r e d d e r van P H i E D 0 N , d i ^ 
g s jonge slaaf, door zijnen 
" e e * tot ontucht misbruikt 

werd. Op raad van SOCRA-
TES , kocht CEBES den knaap 
vrij > en leidde hem tot de 
wijsheid op. 

CECCANO (HANNIBAI), in 
het land van Lavoro, een 
gewest in het koningrijk Na» 
pels geboren, werd aarts
bisschop van Nppels, en in 
1327 door J<HNNES XXI. of 
XXII. met het Bomeinsche 
purper vereerd. CIEMENSVI-
zond hem, om den vrede te 
sluiten tusschen JPHIMPPÖS 
van- Valois, koning van 
Frankrijk, en EDUARDVI., 
koning van Engeland. De 
kardinaal CËCCANO, was te 
Rome, toen de beruchte 
KIENZI, zijn willekeurig ge
zag uitoefende. Hij excom
municeerde dien muite/ing 
en zijne mèiepli^fn,^' 
klaarde hem vervallen van, 
en onbekwaam Mf*T~ 
diening en v e r W ^ 

Ser bedevaartgangers,^ 
terugkeerden. ^Zlcd met S zijne vlagt onbeken̂  

was , leefde in e e n e S 
dige'vrees, ^«%% 
dat BIENZI tot alle g& 
daden in staat was-, W 
uit dien toestand tereQ 

haf hem de Pa«s de W d 
van ^me,Aochm 
onder weg mlaöüverg 

CECCO D'ASCOH, &**$£ 
noemd naar Ateö»'f ha« 
stad in het M a r k g r a a f 
^«eona, alwaar hy i» 



c 
geboren werd , vereenigde 
met veel verstand een e groo-
te arbeidzaamheid. De dicht
kunde, c de godgeleerdheid, 
de wis - en geneeskunde , 
hielden hem beurtelings be
zig. De roem, welken hij 
in deze laatste wetenschap 
verworven heeft, maakte 
hem bekend bij Paus JOAN-
NES XXI . of XXI I . die hem 
naar Avignon ber iep, om 
Hoogstdeszelfs geneesheer 
te worden. Verpligt om dat 
hof te verlaten, kwam hij te 
Florence, alwaar zijn bij
tend karakter hem ook vij
anden op den hals haalde. 
Hij begaf zich vervolgens 
naar Bologna, alwaar hij 
yan 1322 tot 1325, de as
trologie en wijsbegeerte on
derwees. Men klaagde hem 
hij den geloofsonderzoekér 
aan, als een ketter die alles 
aan den invloed der sterren 
toeschreef, en die den Pro
feet wilde spelen. GECCO 
zwoer zijne dwalingen af, 
en onderwierp zich aan 2e 
hoefpleging. KARELJAN zon
der land, hertog van Cala-
brië, beriep hem naar Flo
rence terug, en gaf hem den 
rang yan Hoogstdeszelfs ge
neesheer en astrologist. C E O 
c o , die door zijne ongeluk
ken wijs had behooren te 
worden, kon aan de dolle 
woede, om een profeet te 
zijn, nietwederstaan. Door 
den hertog verzocht, om de 
norotkoop zijner vrouw en 
dochter te trekken, voorzei-
« e hi j , dat zij zich aan de 
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losbandigheid zouden over
geven, hetwelk hem de on
genade van dien Vorst op 
den hals haalde. tZijne vijan
den werden daardoor des te 
verbitterder: zij deden hem 
in de gevangenis der Inquisi
tie opsluiten. Hij werd be
schuldigd , te Florence de 
dwalingen te hebben geleerd, 
welke hij te Bologna her
roepen h a d , en zelfs J . C. 
aan de magt der sterren te 
hebben onderworpen. Deze 
beschuldiging deed hem ten 
dood veroordeelen. Het von
nis werd in 1327", in tegen
woordigheid, van eene on
noemelijke menigte v o l k s , 
die verwachtte, dat een dier 
beschermgeesten, met welke 
men vooronderstelde, dat hij 
verkeerde, hem zou komen 
verlossen, ten uitvoer ge-
bragt. Zijn ware naam was 

FRANCISCÜS nESTABU-TjCEC-
co, onder welken hij bekend 
i s , ï s een verkleiningswoord 
van FRANCESCO. Hij heeft 
een lomp en onbeschaafd 
dichtstuk over de natuur^ 
kunde in het l i ch t gegeven* 
dat ten titel voert Acerba „ 
bij vergissing van den af
schrijver volgens het hand
schrift naar welke overschrij
ving de eerste uitgave te 
Venetië, in 1476 in 4.*> het 
licht heeft gezien; de door 
CECCO gestelde titel w a s : 
Acerbo of Acervo, naar het 
Latijn Acervm, dat een' 
mengelklomp of eene Verza
meling van opeengestapelde 
dingen beteekent. De uit» 
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gaven van Miïane en Vene
tië van dit werk, 1484 en 
1492, in 4 . t 0 , zijn ook zeer 
zeldzaam. Die van Venetië, 
1487, in 4.to, 1516, 1519 
en 1550, in Sivo, worden 
ook zeer gezocht; de beide 
laatste zijn verbeterd. 

GECIL (WILMAM) , vrijheer 
van Burleig/i, groot-schat
meester Van Engeland, werd 
den 13 September 1520 te 
Bourn in het graafschap 
Lincoln geboren, en was 
een der gehéiihscbrijvers van 
EnuAiin VI. Daar'hij zag, 
dat de koningin MARIA de 
zuster van EDÜARO , hem 
niet tot eerposten verhief 
(hetwelk hij daaraan toe
schreef, wijl hij nietCatho-
lijk was) zoo begaf hij zich 
naar de prinses EUZABETH, 
die hem het bestuur harev 
zaken toevertfpu wde. Toen 
deze vorstin; tot de troon 
was geraakt,: benoemde zij 
ftem tot staats-secretaris en 
algemeen bewindhebber der 
geldmiddelen vm Engeland. 
™J was de voornaamste die-
f a a r jL ^ wwakmiddelea en 
wreedheden, Wélke die vorst-
m tegen de Catholijken uit
oefende. Men is van gévoe-
Jen dat hij de samenzwe
ring der buskruiden heeft 
««gevonden ,< ten einde de
zelve hatelijk temaken, en 
tegen de Kerk de verschrik
kelijke vervolging te ver-

2 ? k J S . ' W e l k e •• Sfl onöer-
S|nS (Zie JACOBUS VI . , ko-
n i "S van ScAotland). Hy 

overleed in 1598. Zijn Ie. 
ven is door ARTHÜR COL. 
tnjs beschreven , en in 1732 
te Londen herdrukt. 

.CECIL (ROBERT), zoon van 
den voorgaande, inl563ge
boren , de erfgenaam van de 
ondeugden zijns vaders, en 
van zijnen invloed bij de ko
ningin EMZABETH. Hij wordt 
als een der voornaamste be
werkers beschouwd van lief 
doodvonnis, hetwelk in 
vorstin tegen den graaf van 
EsseX öriderteekende. JA-
Conus I. behield hem inhet 
ministerie. CECIIJ sJootmefc 
SULI,Y het verdrag tusscheti 
Frankrijk en Engeland, bij 
de 'komst van JACOBUS tot 
den troon, en overleed dett. 
24 Mei 1612. 

C E C I L U . ' - Zie •Cscm' 
(Meilige). 

•; CECIMANÜS. - Zie Cm 

I,IANU£Ü 

'•- Cicoitn». - ®° Zm' 
MUS {Heilige)-

CECINA, •***«**'£. 
GERMAMCCS, b e z a t n » r i 

der moed dan zijn ve'd"^ 
Ziende dat er «oh J " % , 
verwachte vrees onüer ^ 
leger had verspreid," .n. 
vruchteloos de laatst P°Sol. 
gen, omdenvlugtend6» 
daat terugtehouden P dat 
gewend, ziende emdelf, 
alles te vergeefs was, g ' « y 
in de poort dwars op deng* 
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hun wetten. Men zegt, dat 
CECROPS bijgenaamd werd 
A»<^«, (Biformis of twee 
gedaanten hebbende), hetzij 
uit hoofde van zijne buiten
gewoon lange gestaïte, het
zij wijl hij de Egyptische 
en Attische taal verstond, 
of liever, wijl hij het hu
welijk onder die onbeschaaf
de volken had ingevoerd, 
die vroeger onverschillig aan 
hunne dierlijke drift volde
den. Het is bij deze gelegen
heid , dat de ouden hebben 
voorondersteld, dat CKCROPS 
twee aangezigten had, als 
hebbende de vereeniging van 
den man met de vrouw gere
geld. Hij regeerde 50 jaren. 

liggen. De soldaat, die dus 
de stad niet kon verlaten, 
zonder op het ligchaam van 
zijnen bevelhebber te trappen, 
keerde terug, en langzamer
hand werd de rust hersteld. 

, CECROPS , een oorspronke
lijke Egyptenaar, de stich
tervan Athene, vestigde zich 
met eene volkplanting in 
Griekenland en wel in Atti-
ha, alwaar hij met AGRAU-
l o s , de dochter van Ae-
TKÜS, in den echt trad, en 
den naam van Cecropla aan 
de door hem gebouwde cita
del en het geheele naburige 
land gaf. Hij onderwierp 
de volken door de wapenen 
en de zachtmoedigheid, lok
te hen uit de bosschen , be
schaafde hen, verdeelde hen 
in 12 kantons, en gaf hun 
eene raadsvergadering, se
dert dien tijd, onder den 
naam van Areopagms, zoo 
beroemd, zoo als men zulks 
op de marmer tafels van 
Arundel zien kan. Men is 
van gevoelen, dat hij om
trent het jaar 1582 vóór J. 
C. in Attiha landde. Het 
is met dat tijdstip dat de 
geschiedenis van Athene, be
gint. Men beschouwt CE
CROPS als den eerste, die 
eene bepaalde gedaante aan 
den Godsdienst der Grieken 
heeft gegeven en die hun 
geleerd heeft JUPITER den 

oppersten God te noemen. 
Na den dienst der goden te 
«ejben geregeld, gaf hij 

VI. DEEL. *G 

,; CEDITUS (QÜINTÜS), krijgs-
tribuun in Sicilië, onder
scheidde zich in het jaar 
254 vóór J. C. door eene 
stoutmoedige daad. Het Ho» 
meinsche leger door de vij
anden ingesloten, was van 
alle hoop óp redding versto
ken. Hij bood den consul 
ATTILIUS COLLATINÜS aan, 
om zich aan het hoofd van 
vier honderd onverschrokken 
jongelingen te plaatsen,: en 
aan hun hoofd diegene te gaan 
trotseren, welke hen zoo 
naauw ingesloten hielden. Hij 
voorzag wel, dat hij en zijne 
spitsbroeders, onvermijdelijk 
bij deze onderneming moes
ten omkomen; maar hij was 
overtuigd dat, terwijl hij een 
gedeelte der vijanden tot den 
strijd «oude uitlokken, de 

g - • : 
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consul het andere kon aan
randen en daardoor de troe
pen in vrijheid stellen. Het
geen hij voorzien had, ge
leurde dok. De Romeinen 
redden zich uit het gevaar 
waarmede zij bedreigd wer
den. AL degenen, die hén 
vergezeld hadden, sneuvel
den , en hij alleen nog leven
de tusschen de doode ligcha-
ïnen gevondeny en schoon 
geheel met wonden bedekt, 
werd hij echter door een 
buitengewoon geluk, dat hij 
aan de edelmoedigheid zij
ner vijanden te danken had 5 
in het leven gespaard. 

CEDRENUS (GEORGE), een 
•Grieksche Monnik, die in 
de elfde eeuw leefde, * Het 
eene Kronijk na van Amjfi 
tot ÏZAAK COMXEMS, in 
1057; dit is, een Compilatie 
zonder keuze noch onder
scheiding uit, verscheidene 
geschiedschrijvers ontleend, 
welke deze Monnik had af
geschreven. Het gedeelte 
vooral, dat de oude geschie
denis betreft, is buiten alle 
gebruik. Dezelve is met de 
Byzantinische geschiedenis 
van SCYLITZÉS in 1647, 2 
dl.» in foli met de Lafijn-
sche vertaling- van XYLAN-
HEB, de aanteekeningen van 
GOAR, en het Glossarium van 
FABROT verrijkt. 

CEIMIER (REMIGIÜS) , te 
Bar-te-duc in 1688 gebo-
*e«» was reeds vroegty dig 
«oor zijne zucht voor de 

studie en door' zijne, i 
vrucht beroemd. Hij kweek
te dezelve aan in de con
gregatie van den heiligen 
VANNES en den heiligen 
HYDULPOTS, waarvan hij 
nog zeer jong zijnde, het 
kleed aanvaardde. Hij be
kleedde onderscheidene be
dieningen in zijne orde, w 
werd Titularis -prioor ?an 
Flavigni. Hij overleed ia 
1761. Er bestaat van dezen 
geleerde; \-°JSistoirelénè-
raïe des auteurs sacrk «f 
ecclésiastiques {AlgemM 
gescïdedenis der gewijde en 
'kerkelijke schrijven), «e 

hunne levensgeschiedenis, 
de lijst, de beoordeeling» 
de tijdrekening, de ontle
ding en de opsomming d« 
verschillende W * ^ 
ner werken bevat,}^ 
wat dezelve belangrfo^r 

de: l e e r s t e l l i n g e n , ^ ; 
leer en:Jcerkt«cnt;bevattó»: 

de geschiedenis ^ « ^ V 
mee£ en blondere X* 
v e r g a d e r i n g e n ^ ^ 
zochte acten d e r

 n 
— ^ 4 . t o . 2 3 d b ] i c h t ren in 4. 
1729 tot 1763^co ilaii( 
gegeven: eene comf 
fof geleerde . g j j ^ 
doch al te W B ^ Ï i V ' schryver, veel n a ^ J b 
ger dan DUPIN, b^at als 
|aafdheidnietoni, e 0 n t . 
hij, te schrijvenijn 
leden. Zijn werli& w. 
enboven slechts w» pcge-
ligen BEKNARDÜ?' y i(ti 
nen, die de h e i g v „fet 
in het oorspronkelijk 
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willen of kunnen lezen, moe
ten op de naauwkeurigheid 
zijner uittreksels en vertalin
gen rekenen. — 2.° Apolo
gie de la morale des përes 
eontre BARREXRAC (Verde
diging van de zedeleer, der 
Kerkvaders tegen ÈARMEY-
RAC) , 1718, in*4.to; een werk 
vol geleerde aanmerkingen, 
bondig maar .zwaar geschre
ven. CEILLIER bezat de deug
den van zijnen staat en was 
met zucht tot de eenzaam
heid en tot den arbeid be
zield. Hij maakte zich bij 
zijne Ordebroeders," die hij 
aïs een teedere vader be
stuurde, grootelijks bemind. 

CELADA (DIDACUS D E ) , 
een geleerde Jesuit der. ze
ventiende eeuw, te Madrid 
in den ouderdom van meer 
dan 70 jaren overleden.'Zij
ne Comtiientariën op ver
scheidene boeken des bij
bels zijn in. 1658 , ië Lypn 
in 6 dl.» in fol. gezamen
lijk uitgegeven, welke uit
gave door de geleerden zeer 
op prijs wordt gesteld; 

GELAND (THOMAS VAN), 
een Franciskaner monnik, 
eij een der ijverigste aan
hangers en lofredenaars van 
den heiligen FRANCISCUS van 
Assisi, leefde in de dertien
de eeuw, en is bekend als 
de schrijver van het Dies 
tras, dies illa ens. , het 
Fvegit victor virimlis, en 
net Simctiiatis nova signa^ \ 

het eerste Hymnus Dies irae 
enz., heeft den naam des 
dichters voor altijd belang
rijk gemaakt, wijl het t uit 
hoofde van deszelis voor
treffelijkheid , door de Catho-
lijk'a Kerk als een aandoen
lijk gezang op allerzielen-
dag en bij elke zielmis ge
bezigd wordt. 

CEIIER en SEVERUS , bouw-
kunstenaars , leefden onder 
NERO, die zich van hen be
diende, om zijn gulden huis 
te bouwen. Om een denk
beeld van dit prachtige pa
leis te hebben, is het ge
noeg te weten dat- hét reii-
zenbeeld van dien onnaen-
schelijken vorst ter hoogte 
van ruim 37 Nederléndsche 
ellen," te midden : vnn een 
ruim voorhof stond, door eene 
overwelfde gaHerij omringd, 
uit drie reijen zeer hooge 
zuilen zamengesteld, tsr 
lengte van een derde mijl. 
Onder de bijzonderheden, 
welke men er opmerkte was 
eene kringvormige eetzaal, 
waarvan het gewelf het uit
spansel voorstelde, en om 
dei beweging % tier sterren 
voortestellen dag en nacht 
draaide. De - zeldzaamste 
niarmers, en de kostbare 
edelsfeenen waren van. alle 
kanten aanjjebragtJ het goud, 
was er in zulk eene groote 
hoeveelheid, zoowel uitwen
dig als inwendig, dat dit 
groote paleis den n&asn van 
Gulden huis verkreeg. Hefc-
2 
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xelve omvatte de bergen Pji-
fatinus en Msgiiilinus, en 
werd na NERO'S dood ver
woest.' VBSPASÏANÜS gaf den 
grond, waarop het gestaan 
had aan het volk. Kort daar
na werd aldaar een schouw
burg (het zoogenaamde Co-
Usemn) en de Vrede-tempêl 
opgerigt, waarvan de edele 
overblijfselen thans nog be
staan. 

CELESTINUS I. (Heilige), 
een Romein, beklom den 
Stoel van den H. PETRUS , 
na den H." BONIFACIUS I . , 
den 3 November 422. Hij 
begon met FAUSTINUS naar 
Afrika te zenden, ten ein
de er eene Kerkvergade
ring te beleggen , over API-
ARIUS (Zie APIARIUS en ZO-
BIMÜS). Van de nieuwe ket
terij van NESTÓUIUS onder-
rigt, beriep hij in 430 eene 
Kerkvergadering te Rome, 
alwaar dezelve veroordeeld, 
en NESTORIÜS afgezet werd. 
In het volgende jaar zond 
b jj twee afgevaardigden naar 
de Kerkvergadering van>M~ 
fete , met éenen brief voor 
die vergadering. Op het 
einde van hetzelfde jaar 
vernomen hébbende, dat 
eenige Gallische Priesters, 
de leer van den H. AÜGUS-
TINUS, na den dood van dien 
verdediger der genade , aan
randde, zoo schreef hij aan 
de Bisschoppen van Gallië 
tegen degene, die hém had
den durven aanranden; er 
echter, bijvoegende, dat er 

geene verpligting bestond, 
om al de redeneringen van 
dien Kerkvader, noch zijne 
verschillende wijzen van 
voorstellen, der als waar 
erkende artikels, in het 
stuk van genade, aan te 
nemen (Zie AÜGB&ÏTNÜB en 
SADOIIET). Hij overleed in 
het volgende jaar den 1 Au
gustus 432, als een wijst» 
voorzigtig opperpriester be
schouwd. Men schrijft aan 
dien Paus de invoering van 
den Introïtus der Mis ut. 
Zijne Brieven worden be
waard, in de verzamel̂  
van D. CONSTANT, IB »h 
en in die der Kerkvergade-
ringen... 

• CELESTINUS I I . , ' v * & 

1143 , na i w « « ' ± totPausvetkfen-regee^ 

d e K e r k s l e c t o S ^ J 
Men heeft ^ « ^ i 

en PETRUS, ae eeTWv°„M 
Abt v a n f ö f f » ^ 
hem eenen brief» 

TTI een«°* 
CEIIESTINUS I " ; ' ] e r 

mein, i n l i j f ^ifdei» 
van CmiENS U* > . fa 
hetzelfde jaar * f £izerin 

CONSTANTIA. M e?, f , lnOp 
hij de kroon, wdke'» rf 
het hoofd van diei 
zoude plaatsen met o«eto0. 

' omver stiet, offl aa ' bezat, 
„en, dat hij de ^ f V 

dit sprookj» is f abe ' 
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De Paus stelde vervolgens 
dien vorst in het leenbezit 
van Apuglia en Calabrië, 
en verbood hem, als opper-
leenheer van Napels en 
Sicilië, aan die verovering te 
denken. Hij gaf eenigen tijd 
daarna Sicilië aan FREDE
RIK , den zöött van HENPEIK , 
op voorwaarde, dat hij eene 
jaarlijksche schatting aan 
den heiligen stoel zoude be
talen, doch deed hem kort 
daarop in den kerkelijken 
ban. Hij overleed in 1198, 
na den kruistogt te hebben 
doen prediken , ett wijl Ri-
CHARD, koning van Enge
land , de ongeloovigen in 
het Oosten bestreed, de 
partij van dien vorst tegen 
zijne vijanden omhelsd te 
hebben. Er bestaan nog 17 
Brieven van hém. Hij was 
een zeer verlicht Opper
priester. 

CELESTINUS IV. , uit het 
huis van CASTIGMONE vanMi-
lane , was de zoon van Jo-
ANNES en van CASSANDRA 
CRIBELM, de zuster van 
URBANUS III . , Hij werd 
den 22 September 1241 , 
30 dagen na den dood van 
GREGORÏÜS IX. , door slechts 
tien Kardinalen verkozen, 
Wijl keizer FREDERIK, die 
de Kerk zeer vijandig was, 
de overige gevangen hield. 
CEUESTINUS was gedurende 
bet leven, van zijn' oom URBA
NUS , Kanonik en Kanselier 
der K,.^ Y a n Milane ge-

Q 

weest, en was daarna een 
Cïstercienser religieus ge-
wórden. GREGORÏÜS had hem 
inl227, tot Kardinaal-pries
ter , onder den titel van den 
heiligen MARCUS, en daar
na tot Bisschop, onder den 
titel van de heilige SABINA , 
verheven. Daar die Paus 
zag, dat hij de beschermer 
der arme geestelijken was 
geworden, zoo voorzeidehij 
hem, dat hij tot de pause
lijke waardigheid zoude ver
heven worden, even ge
lijk de heilige FUANCISCDS 
hem zulks eertijds ook voor
zegd had. CEJJESTINUS over
leed 18 dagen na zijne ver
heffing, alvorens gekroond 
te zijn. Zijn dood werd door 
alle weidenkenden betreurd; 
en, volgens den raad der 
wijsste mannen, die hetniet 
van pas oordeelden eenen 
Paus te verkiezen, alvorens 
FREDERIK , de Kardinalen, 
welke hij gevangen hield, 
in vrijheid stelde, bleef do 
Kerk een en twintig maan
den zonder zïgtbaar Opper
hoofd. • .~* ; 

GELESTINÜS. V. (Heilige), 
Petrus dé Mourrhon o£3lor~ 
ron genaamd, Werd in 1215, 
te Isernia, in bet koning
rijk Napels van geringe 
maar deugdzame ouders ge
boren. Reeds in den ouder
dom van 17 jaren begaf hij 
zich in de eenzaamheid, ging 
vervolgens naar Rome, werd 
aldaar tot priester gewijd j 

g 3 
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en omhelsde de; orde der Be-
nediktijnen. Kort daarna be-
<ïafhij zich naarMQnte Ma-
Telta, Bi] Bulmona.; Daar 
stichtte hij eene nieuwe or
de ,. later onder den naam 
van CehsUjtische hetend, 
en door GREGORÏUS X . , in 
de tweede algemeerie kerk
vergadering van Lyon goed
gekeurd. De nieuwe stich
ter , had zich , aldaar eène 
hij zondere cel gekozen ï die 
zoo wel gesloten was, dat 
'degene', 'die. V.hem; de ' M.is 
diende, door een venster 
antwoordde. Het is in dit 
•verblijf, dat men hem in 
3294 opzocht, om Paus te 
•worden. De afgevaardigden 
zagen den tot Paiüs verkoren 
tachtïg'jarigen kluizenaar, 
door traliën, bleek, üit'ge-, 
teerd, jnet eenèri langen, 
haarï,; eri""4e ö°gen dik van 
tonen. Men bewoog, Tfrej» 
3e opperpwestërlijke waar-I 
digheidj aan te nëmeri7 en 
'hij verliet zijn treurig ver-
Wijf» .Op éehen ezel gezê-
ten* Tcwam* hij te Aquiia, 
liet zich aldaar zalven , en 
begon reeds den kardinalen 

JiuHBe keus tè doen herou
wen .'",.» "Het." .scföèênyW*èj|ra;, 
kegteen wijs^ gesqhiedschri]-
ver, d"arde/ï|etnël Miet al-
fijd door de . uitwe|Eseïen, 
de vermoedens regtvhardigt, 
welke op den zamenloop van 
omstandigheden gegrondzijn, 
die zijne keuze schijnen a'an-
teduiden. Deze nieuwe op
perpriester , in den ouderdom 
van i72 jaren, zonder \ve-

reldgehruik, j zonder oefe
ning, aan de schroomvallig
heid en de besluiteloosheden 
onderworpen," die gewoonlijk 
met eene van kunde en on
dervinding verstokene regt-
schapenheid gepaatl gaan, 
in de eenzaamheid gekomen, 
als onvermijdelijk overgege
ven aan de ihdrukselen fe 
listige kunstgrepen en 
vermomde vleijenj, en des 
te gemakkehjker bedrtj* 
daar de vrees van z u ^ 

izïin, hem meestal zond» 

' nieuwe Paus, op zulk^» 

gegeven, ot liever »<• , 
f J W verstoken, en, £ 
der het te weten, 5 ^ e n 

d e personen * JgJ* ^ 
onderworpen, 2 ' f n z u i k 
s c h ê i d e n e m ^ > eD 
eenen gevaavhg ^ 
zulke l^gchelj^ k 

deed in, het wj _ VJg. 
slechte keuze» 'S len ." 

Het duurde met |n(en. 

De goede ^EïfZt]atM 
dienÖop?tand ^ f n

8
a > 

de, vijf,**f?Lli&* 

TAKÜS werd na hem .flClüS 
den naam van ^e t i s ee» 
VIII. gekroond- p

v0lger 
sp ro t j e , dat g i d ty 
er hem het ^ n \ D ei^ 
zou hebben JB8J» **• 
door des nachts &o 
'roeper met hem « ^ 
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Maar hetgene, wat zeker 
i s , is dat de nieuwe Paus 
hem uit de slecht gegronde 
vrees, dat hij zich mogt 
doen bewegen, den pause-
lijken troon weder te be
klimmen, op het kasteel 
van Ftimone in Campagmt', 
deed opsluiten. PETRUS be
klaagde zich hooit over zij
ne gevangenis. Ik heb zei-
de hij , naar eene cel ver' 
langd, en dezelve ook be-
koMen. Hij overleed in de
zelve in 1296. CIIEMENS V» 
canoniseerde hem in 1313. 
Hij verdiende zulks door 
zijne gestrenge levenswijze 
en door zijne deugden y en 
vooral door de onderwerping 
en ' gelatenheid, waarmede 
hij de ongemakken zijner 
gevangenis, en de slechte, 
behandeling zijner oppassers 
verduurd had. Men heeft 
van hem stukjes in de Bi-
iüotheek der Kerkvader». 
De kardinaal PETRUS D'AIÏI-
LY heeft zij rt leven in het 
Latijn beschreven, dat door 
DIONYSIUS FABRÏ in eenen ! 
heteren stijl is gebragt, Pa
rijs , 1439, in 4.» De Ce-
lestijner orde, is in 1778, 
in Frankrijk afgeschaft. 

CELESTINUS VAN SINTE-
LUDUVINA. — Zie GOMUS. 

CELESTIUST. — Zie PEÏ-A-
GHJS , Ketter. 

CFXLAMARE (ANTOMO DEI. 
wiuniCE, Hertog van Gin-

'-G 

venazzo , vorst van), te Na
pels in 1657 geboren, kwam, 
nog zeer jong zijnde, aan 
het hof van KAREli I I . , ko
ning van Spanje, en was 
hem zeer verknocht, zoo
wel als aan zijnen opvolger 
PHU-IPPUS V . , dien hij in 
den oorlog van Italië volg
de. In 1707, door de kei
zerlijken , bij de belegering 
van Ga'êta gevangen genomen, 
werd hij eerst in 1712 uit
gewisseld. Drie jaren daar
na werd bij als afgezant 
naar Frankrijk gezonden, 
maar toen in 1718 de zamen-
zwering tegen den hertog van 
Orléans, regent des rijks, 
was losgebarsten, werd hij 
verdacht gehouden, er een 
der hèvveegraderen van te 
zijn, en "verliet Spanje in 
aller ijl. Men maakte zich 
meester van al zijne papie
ren, ondanks zijne beroeping 
op het voorrogt ran afgezant. 
Hij bleef desniettegenstaan
de in de gunst van PHIMP-
PUS "V. en overleed te Se-
villa den 16 Mei 1733. Men 
vindt de geschiedenis dezer 
zamenzwering, in de Me~ 
moriè'n van het regentschap 
des Kertogs van Orleuns, 
Amsterdam., 1749, 3 dl.«, 
in I2.ffló door LENGLET »U 
FRESNQY, die zelf tot de ont
dekking dezer zamenzwerirsg 
gehruikt was; in hetFransch 
in het licht gegeven. Deze 
zamensavering haddegevan-
cemeniing v a n den hertog van 
Orïeans op een feest en de 

g 4 
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opdragt van het regentschap 
aan PHIWPPÜS "Y. ten doel, 
welke alstoen' meester van 
twee rijken zijnde, Europa 
naar het uitgestrekte plan, 
zijns ministers den kardi
naal ALFEBONI, volgens zij
nen wil zoude beheerscnt 
hebben. Eene ligte vrouw, 

, ontdekte de zamenzwering, 
en men onderschepte te ge-
iijker tijd brieven, welke 
CELiiEMARE naar Madrid 
zond, waarin men de zaf 
jnenspanning omslagtig uit
eengezetvond, daardoorwerd 
de hertog en de hertogin van 
Maine en andere grooteper» 
sonaadjes als mededaders 
ontdekt. 

CELIARIUS (CHRISTOPHO-
KUS) , in 1638 tecScfaïalkuïr 
«few geboren, een beroemd 
Hoogleeraar; der welspre
kendheid en geschiedenis te 
Malle in Saksen* Hij over
leed in 1707, en heeft zich 

,onder de geleerden beroemd 
gemaakt, door verscheidene 
_door hem geschrevene wer
den, en door den herdruk 

*Ï?U- V,elfl ° u d e schrijvers. 
Pen heeft yan hem; 1.° 
JSotitia orbis antimil, 2 
<lJ.n. m^tOjLeipzigt 1701 j 
Amsterdam, 17QQ, 2 dl.n, 
méM, en L§ipzigt 1731, 
met aanreelcenjngen ;•' door 
KoENHAAD SCIIWARTZ: di t IS 
het beste werk, dat er over 
de oud» Aardrijkskunde be
staat; doch het is meer ge
leerd dan methodisch. Men 
had wel gewenscht, dat bij 

de oude aardrijkskunde met 
de nieuwere nxeer in aanra
king had gebragt. — 2." 
Geographia 'antigua, 1687, 
in 12,mo DitwerJye, waar
in meer orde Jieerscht dan 
in het voorgaande, dient om 
de oude Geschiedemssen̂ te 
verklaren. — 3." Regni Po-
lonm magnique ducatnsLf-
thuaniee descriptio, Amslfr- ; 
dam, 1659, in 12"»-
4.° Atlas mlestis, in fel. 
— 5.° Bistpria antip* 
Jenai 1698, in '12,1»» Dit 
is eene beknopte Algemeeno 
geschiedenis, die zeernaau»*-
keurig, doch al te opper
vlakkig is. ïn 1702 $&} 
eene Jlistoria nova in het 
licht, even zoo beknoptab 
zijne oude geschiedenis. -
6,° De laiiniiate mdtaet 

ne uitgave van ^ J ^ J 
Xus vanFABEB,AVelke«Jjl 
vermeerderd heeft. -* ' 
'Uitgaven van.verscheid J 
oudeenhedendaagscliesc^-
vers, ,op als van Cimto, 

GoRNEiitrs-NEPOS, «J™ 
den jonge, ty^™^ 

„Tros , EüTROPIÜS, ÖE*' 

M I S , LACTAKTIÜS» m 

TIUS-FELIX, ^n J ^ 
CYPRTANÜS, Sa«ï" 0 ; i ï , 

NJBÜS , - enz.,—" y'. Lvtn. 

het groot getal •** ,, 
ermede h f d e l e t t e ^ 

waa 
verri 

irmede flij a
t
a'"~.lw 

ëjkt heeft,k*nP*tt' 
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dat hij zeer werkzaam was. 
Maar ofschoon hij veel ge
schreven heeft , deed hij 
niets met overhaasting. Zij
ne gezondheid was hem min
der dierbaar dan de studie; 
ook werd hij door den ar» 
beid weldra uitgeput, en 
reeds vroegtijdig gevoelde 
Jhij de zwakheden des ou-
derdoms. Veel had hij aan 
de kwaal van den steen te 
verduren; maar (hetzij, dat 
zijne kwaal ongeneeslijk 
was, ©f dat hij geen ver
trouwen in de geneeskunde 
stelde) hij nam nooit zijne 
toevlugt tot eenigen arts. 

CELI,ARIUS(JSArJOMON), Z00H 
van den voorgaande,en mees
ter in de geneeskunde, werd 
in 1700, in den ouderdom 
van 24 jaren, in het begin 
eener loopbaan, welke hij 
reeds met onderscheiding be
wandelde, door den dood 
weggeniaaid. Men heeft 
van hem een werk, ten ti
tel voerende: Origines et 
anliqnitutes medica , post 
pr&matiirum SATMIOXIS 
CELZAMI excessnm emen-
daliores auctioresqua editie 
a CnnuToPTtnno putre. 
'Jena, 1701, in S.vo 

CEMIÏER, — Zie CEOLIER. 

CKJUUNI (BENVBNOTO) , een 
Rorentijnsche schilder, 
fcwlilliouwer en graveur, in 
1500 geboren, en in 1570 
Vx zijne geboortestad overïe-

G 

den. FRANCISCUS Ï . over
laadde hem met weldaden, 
en CJDEMENS "VIL, dieeven-
zeer op zijne dapperheid re
kende , als hij zijne talenten 
op prijs stelde, vertrouwde 
hem de verdediging van het 
kasteel Sint-Atigelo toe , 
door den Connestabel van 
BOURBON belegerd. De schil
der verdedigde hetzelve, als 
een man, die onder de wa
penen opgevoed was. De 
goudsmederij, de schilder-
kunde , de graveerkunst hiel
den hem beurtelings bezig. 
Men heeft van hem eenige 
werken: 1.° Due trattati, 
uno intorno alle .otto prin~ 
cipali arli dell' oreficaria, 
l'altro in materia deWarte 
della scaltura. Dit belang
rijke werk zag té Florence, 
in 1568, in 4.» het licht; 
eene tweede uitgave, in 
1731, mede te Florence ge
drukt , wordt veel meer op 
prijs gesteld dan de eerste. 
— 2.° Zijne Levensgeschie' 
denis, in ê.% Keulen, 1730. 

CEMOT (LODEWIJK), te 
Parijs geboren* ging itt 
1605, onder de Maatschap
pij der Jesuiten, werd rec
tor van la Flècfa, daarna 
provincaal zijner orde in 
Frankrijk, fiij overleed ia 
zijne geboortestad, den 20 
October 1(558, in den ou
derdom van 70 jaren. Na
dat ÜEBANtfS VIII., BlCHAE'0 
SaiTH, een Engekehjaan* 
met da hoedanigheid Tsa 
5 " 
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Bisschop van Calcedpniè', 
naat ingeland had gezon* 
den, beklaagde de orde gees
telijken zich, dat hij hen 
in de uitoefening hunner be
dieningen stoorde; er ont
stond bij die gelegenheid 
eeriè scheuriirg onder de Ca-
tholijken van dat rijk. Ohi 
het geschil te vereffenen ver
klaarde de Paus, dat de 
Prelaat in Engeland geen 
ordinaris was, maar een 
eenvoudig afgevaardigde, 
met eene bepaalde magt 
welke kon ingetrokken wor
den. Déze twist gaf aan
leiding tot de werken over 
de Hiërarchie van den Heer 
HAMLIER en Pater CELLOT. 
Het laatste ten titel voeren
de : De hierackia et hïerar-
cMs, libri lXi, Rouanen•", 
1641, in fol. is even zoo 
gunstig voor de geordende 
geestelijken, als het andere 

'niet dezelve-strijdt,' maar 
CELtöT ging te vèr, en zijn 

Werk werd op den Index 
donec corrigator geplaatst. 
Be Abt van Saint-Cyran 
ihaaktèy van het geschil ge» 
hruikj dat deze zaak te 
weeg bragt, om aan zijne 
vurige neiging, de Jësuïten 
Verachtelijk te maken, te 
voldoen , '< èh verscheen op 
het toöneel onder den haam 
Van PjpTRUS AüRÉUÜS^CEIi-
XPT' gaf onder den titel van 
Horarwm subscisivarum -U* 
lef, 1646, eene soort van 
verdedigschrift zijner gevoe
lens in het licht. HAMON 
vervaardigde eene verdedi

ging van CEIAOT, die door 
eene schrandere critiek «ma-
keiijk was gemaakt! hij deed 
zulks onder den aangenomen 
naam van AMPE m SAINTB-
CEOIX. ' CELWT schreef 
volmaakt wel in het Latijn 
en in het Grieksch. Nog 
heeft hij in het licht gegeven; 
1. • Geschiedenis 'van G otei-
calc, in het Latijn, h-
rijs, 1655, in fol.'dat zeer 
gezocht wordt. —•.2*" üi 
eerste Kerkvergadering «» 
Doüzy,ik 871 géhodws 
met aanteékeningen ,Pari]h 
1656, in 4.tó, en eenigc 
werken van HINCMAK. -M 
Verzameling vaniüerhemn 
Schrijvers der middeleen-

wen.-^te P a ^ t t orationes,Panjs, Mf 
ï 6 4 1 , i n 8 . v o - 5- W 
p<,eda,Parp'iï3°>ia8- ' 

• V c Ë L s r W ( 0 ^ « ^ S 

S t r e n V d e n K ^ ^ *«/overleden, was 
roemde genees- en 

: k > n d i g e . g ^ ^ , 

de, die zich daarvoor • £ 
ook dankbaar toonde, ^ 
ter door den naam, a a ^ f f 
plant gegeven, va

 iaCW 
Orientalïs, ™}ne P.j j,jj te* 
nis vereerde; f^l^p* 
vens op eene .zinrj CgIjg!Ü« 
de ervarenheid van y, 
ïn de Öostersche tale» 
digde. 



CELSUS (AURELIUS CORNE-
H Ü S ) , uit het Patricisch ge
slacht van CORNEMA, de 
HIPPOCRATES der Latijnen 
bijgenaamd, bloeide onder 
AUGUSTUS , TIBERIUS en CA-
LTGULA. Men weet niet wat 
hij was. Volgens sommigen 
werd hij te Rome, doch vol
gens anderen te Verona ge; 
boren. Hij heeft over d0 
welsprekendheid, dé ge
nees- krijgs- en landbouw-
kunde geschreven, en in
dien men volgens zijne wer
ken oordeelt, moest hij een 
man zijn tot alles evenzeer 
geschikt, zoowel tot de wa
penen als tot de letteren. 
Men is van gevoelen, dat 
hij de laatste jaren zijns le'-
v e n s , en een groot gedeelde 
van zijnen mannelijken ou
derdom , aan da geneeskun
de toewijdde. Er bestaat 
nog een werk van hem over 
deze laatste wetenschap in 
acht boeken, De vier eer
ste betreffen de inwendige 
ziekten; het vijfde en zes
de de uitwendige; het ze
vende en achtste de heel
kundige ziekten. Dit werk 
wordt om de zuiverheid der 
taal , zoowel als om de juist
heid der voorschriften op 

•prijs gesteld. De taal - ge
schied* en oudheidkundigen 
kunnen er zich in verlusti
gen, zoowel als de natuur-
en geneeskundigen er voldoe
ning in vinden. Het heel
kundige gedeelte wordt ör 
met zeer vele haauwkeurig-
heid in behandeld. Dehes-
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I te uitgave i s ' dié van Pa-
• dua> 1722, ïn8.vo. Schoon 

anderen, die van Leipzig, 
1*766, in 8.vo door JKKAUSE 
voortrekken. De eerste is 
van Florence, 1478, infol. 
Di« van ELZEVIR, 1657, in 
12.m o behaagt, uit hoofd* 
van het formaat, doch is 
minder schoon, dan die van 
Parij's, 1771, in 12.m° Er 
bestaan meer dan zestig ver
schillende uitgaven van dit 
werk. Zijne Beknopte ver
handeling de Arte aicendi, 
in 1569 gedrukt, strekt min
der om de gronden der wel
sprekendheid aan de onkun
digen te leeren, dan om 
dezelve aan de geleerden té 
binnen të brengen. 

CELSUS, een Epikurisch 
wijsgeer der ïJ.e eeuw, gaf, 
onder HADRIANUS een libel 
in het l icht , vol logentaal 
en beleedigingen , tegen, het 
Jodendom en Christendom, 
en. durfde aan hetzelve den 
titel geven van Waarachtige 
Verhandeling. Dit werk is 
niet tot ons gekomen, maar 
ORIGENES heeft óns niet al het 
zakelijke van hetzelve Be
kend gemaakt. Hij verweet 
den hekeerden Joden hunne 
wet verlaten te hebben, en 
aan [de overige Christenen 
van in verschillende Sekten 
verdeeld te zijn, die niets 
algemeens hadden, dan den 
naam. Hij zag niet i n , dat 
hij de van de kerk afge
scheidene Sekten met de 
kerk zelve verwarde. ORI -
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GENES wederfegde den Epi-
kurier, en pntsiuijerdó al 
zijne lasteringen, in een 
"terdedigschrffi > vol ster
ke en overtuigende bewijzen, 
in eenen even zoo sierJjjken 
als warmen stijl voorgedra
gen. Dit stuk is onder "al.-
Je verdedigschriften van den 
Christelijken Godsdienst, 

, ]iet volledigste en best ge
schrevene van al degene, 
welke ons de oudheid heeft 
nagelaten. Een geleerde 
kunstregter heeft CELSUS al
dus beoordeeld: » Het is 
niet '.'gemakkelijk, om zijne 
gevoelens over de Godheid 

. te ontsluijereri. Zijne wijs
begeerte is een onverstaan
bare xuengelklomp', en zijn 
werk eeri zamehwéefsel van 
tegenstrijdigheden. Somtijds 
schijnt hij de Voorzienig
heid aan te nemen, bij an
dere gelegenheden loochent 
fiij dezelve; met hét Ëpikil-
rismus vereeiiigt hij het leer
stelsel van het onvermijde
lijk noodlot; hij gelooft, 
dat de dieren van een e ver
hevener natuur zijn , dan de 
mensch. Hij vordert niet 
dat men God, den Schepper 
en regeerder der wereld ver-
©êre, maar enkel de Geni-
nssen, en Hèidensche afgo
den; hij weidt 'uit in den 
lof der godspraken, der ster-
mvigchelarij en der gewaan
de wonderen des Heiden
doms. Nu schijnt hij goed te 
keuren en dan laakt hij we
der den dienst der beelden 
en afgoden. .Eigenlek ge

zegd, wist hij zelf niet, 
wat hij geloofde. Dit is 
vrij algemeen de wijsbegeer
te der meeste ongelbovigen, 
zij gelijken elkander ia allo 
eeuwen." Ook doen de he-
dendaagsche cmgeloovigen 
niets anders aan de redene
ringen en beleedigingen van 
dezen Mpihurier afschri/w 
en herhalen. Aan hem» 
de Pseudomantes van Lcci-
ANUS opgedragen. 

"'."CÉL'SUS (JUMUS), 
êénigen tijd voor de g*1 ' 
t ë v a V j . C. Hg heeft* 
Zeven van, CJESAR geschre
ven , in 1473, in fol. ge
drukt en hetwelk ook voor
komt in de uifgareranU-
SAR, cum notis varioru0, 
X-eijden, 17V3, ^"N.L. 

r e g t s g e l e e r d e ^ ^ 
tenis genomen, W J 
eene i - ^ j K 
treden tegen K«a«• „ 
ÏÜNÜS, die zich 5; ; J 
wreedheden bij * e g jj. 
haat had fmf J r ne schranderheid,^ 
hij steeds u i t s t e l ; , ^ , 
niedephgtigen e # 

vermeed hij a e / , a t M -
hem wachtte, tot dat£J# 
ÏUNÜS in het jaar . o r 
C. vermoord,-enwju 

bevrijd werd. 

NELHTS), een tiranJ> 
frika, ten tijde van ^ 
GA^mm, i* ^ t J 8 8 r 
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opstond. De Afrikanen dwon
gen hem de keizerlijke waar
digheid aan te nemen en 
Bekleedden hem met den slui-
jer van een standbeeld bij 
wijze van keizerlijken man
tel ; maar zeven dagen daar
na Werd hij gedood. De in
woners van Sicca lieten zijn 
lijk door de honden verslin
den , en hechtten zijne beeld-
tenis aan eene galg. Hij 
was een man van een zeer 
innemend gelaat, vol gema
tigdheid en regtschapenheid 
die zich aan het gewoel der 
wapenen had onttogen om 
gerust op een buitengoed, 
bij Carthago te leven, toen 
de hoofden der legioenen van 
het gewest hem door het volk 
tot keizer lieten uitroepen. 

CELTES (KOENRAAD), een 
der werkzaamste .geleerden, 
welke tegen het einde der 
vijftiende eeuw de beoefe
ning der klassieke letter
kunde en eenen beteren we-
tenschappelijken smaak in 
Duitscliland verspreidden. 
Hij was in 1459 taProtuek 
bij Sc/eweinfurt in Fran-
henland geboren en heette 
eigenlijk MEISSEII, noemde 
aich echter CEI/TES, met 
den bijnaam van PROTUCIUS. 
Om geen wijngaardenier te 
moeten worden, ontliep hij 
zijnen ouders en studeer
de te Keulen. In 1484 en 
1485 vormde hij zich onder 
Roitoi,p AGRICOLA te Hei-
delberg tot eenen letterkun
digen en l^fijnscnen dien- i 

ter, verwierf daarop als bij
zonder onderwijzer aan de 
Universiteiten van Erfurt 
Leipzig en Rostock de mid
delen tot eene reis naar I -
talï'ê alwaar hij de beroemd
ste geleerden van dien tijd 
in Padua, Ferrara, Bolog-
na, Florence, Rome en Ve* 
netiè' hoorde, en aan ver
scheidenheid en diepzinnig
heid in zijne kennissen won. 
Na zijne terugkomst door II-
lyriè', Hongarije en Polen, 
alwaar hem AMJERTUS BRU-
TUS met de sterrekunde en 
Astrologie bekend maakte, 
vond hij aan Duitsche ho
ven , voornamelijk bij den 
keurvorst van Saksen, FRK' 
DERÏK den wijze, het gun
stigste onthaal, kwam op 
diens aanbeveling aan het 
hof van Keizer FREDERIK III. 
te Neurenberg , alwaar hij 
door dien vorst, wegens zij
ne geachte Latijnsche ge
dichten , in 1491, als de 
eerste Duitscher die den 
laauwerkrans bekwam, ei
genhandig tot dichter ge
kroond werd. Daarop on
dernam hij eene tienjarige 
rondwandeling door de ge
zamenlijke Universiteiten 
van DuitscMand, deels om 
geleerde genootschappen tot 
stand te brengen , deels om 
door onderrigtingen en zin-
twisten , den lust tot het 
onderzoeken der oude klas
sieke schrijvers op te wek
ken. Op deze reize werk
te hij mede, om te Beidel-
ierg do Rijnsche geleerde 
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Maatschappij op te rigten, 
waarvan JOA^NES VAN DAL-
JJEKG , bisschop van Worms 
de beschermer en onderhou
der was , bragt dekennis 
der oude Romeinsche let
terkunde naar Leipzig, waar 
hem de schoolgeleerden niet 
lang duldden, onderwees in 
J3Ö4 eenigen tijd de w e l 
sprekendheid te Ingolsladt, 
en vond eindelijk een rust
punt in Weenen, alwaar 
Keizer MAXIMILIAAN I. hem 
in 1501, tot gewoon Hoog
leeraar der dichtkunde en 
welsprekendheid, en opzie
ner der voor de beoefening 
der klassieke oudheid nieuw 
opgerigte vijfde faculteit aan 
de Universiteit aldaar be
noemde. Hij onderwees 
* « k de wijsbegeerte der 
Ouden en deGrieksche taal, 
ven-nkte de Keizer}mCe B i : 

Wiotheefe met Grieksche en 
^amnsche Werken, Hemel-
boilen en ]andkaarten, be
zorgde de Uitgave der hand-
Tv'ltT i n , *» HopBterbi-
Wiotheken, lokte jonge dich-

••JSf f. r e ( l T s Vit> won 
den adel voor de wetenschap
pen,, en deed de eerste too-
neelkundige voorstellingen 
aan het hof ten uitvoer bren
gen. Zijn plan, ora de Ge- • 
schiedems van MAXIMIHAAN f 
en yanDuiiscfyandteschrij- I 
ven, kon hij niet ten uit
voer brengen; hij liet ech
ter eene Geschiedenis enbe-
schrpving van Neurenierg 
m benevens een gedicht o. 
*»«* den toestand en de ?«. 

de 

den van Dtlitschknl, on
derscheidene wtjsgeerige, 
redeneer kundige en Biogrb 
phische werken, en eene me
nigte Gedichten, in welke 
men hem als den gelukki
gen navolger van Tinraxus 
en HORATIÜS leert kennen. 
Nog heeft men van hem vier 
Boeken met Treur ofwim 
zangen, voor vier verscfwi-
lende minnaressen, mik 
de dichter zich beroemt, gf 
had te hebben, en infl̂ -
ke hij zijne minnanjEa wt 
eene 'uitgelatenheid, en dik' 
wij Is zelfs met eene'OHM-

schaamdheid bezing» ilÈ 

men niet kan verschooneii) 
dan dopr de zeden in* " 
merking te nemen van 
eeuw, waarin W le™; 
Dezelve kwamen te M 
renterg,*^'^ 
in het hcht. JWJ , 
zeer zeldzaam. Van.ande 
reletterknnfenva >g 
tijd ondersche! e ^ 
daardoor, dat Ji",I«eü , j 

maar slechts ais nu i 

«* ** be°efenbeSsch wïe, tenschappen M T, . en 
w a a r o n f b U r i ^ r 
staatkunde en P««r, 0; 
vingbyzonderbemm^ef 
zijne reizen naa ^0ia 
denkbeeld tot e e ^ j 
letterkundige . " ^ J zeven 
ontworpen, "ie g-jn. 
takkenen Ooit f M fa 
en Moezelhm, p0. 
land,Neder.Sahm . 

meren, Polen ^ m ^ 
bestaan zoude, enonfle 
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van hem zelven ontleenden 
naam van Sodalitas Celtica 
van keizer MAXIMIMAAN I . , . 
voorrégten verkreeg. Doch 
uit hoofde van zijnen vroe
gen dood (4 Febr. 1508) en 
andere hindernissen, kwam 
zijn plan in deszelfs geheel 
niet tot stand, en slechts de 
Eijnsche maatschappij over
leefde hem. 

CENAMS of CENEATJ (BO-
BERT) , doctor der Sorbonne, 
Bisschop van Avranches, 
vroeger Bisschop van Vence 
en JRiez, overleed te Fa-
rijs , zijne geboortestad, in 
1560. Men heeft van hem 
geschiedkundige en zintwis-
tende werken: l.°Eene6?e-
schiedenis van Frankrijk, 
aan koning HENDRIK II. op
gedragen , in het Latijn 1557" 
en 1581, in fol. Dit is 
minder eene Geschiedenis, 
dan eene al te uitgebreide 
verzameling van Verhande
lingen over den naam, den 
oorsprong en de lotgevallen 
üer Galliërs, Franscken en 
Bourgondiërs. Hijbeklaagt 
zich reeds op de eerste blad
zijde , dat men den Fransenen 
de eer betwist heeft, van de 
Trojanen aftestammen. Door 
dezen trek kan men over de 
oordeelkunde van den schrij
ver uitspraak doen. — 2° 
Tractaius de utriusque gla-
dii facultate tisuque legiti-
mo, Parijs, 1546, in 12° 
Lei/den, 155S. — 3.° Pro 
tuendo sacro azlihatu-, 
Parijs, IMS, in 8.vo — 
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4.° Larva Sycopïiantica in 
CALVIXUM. De smaak zij
ner eeuw was , om zonder
linge titels aan het hoofd 
der werken te stellen. 

CENCHRIS , de vrouw van 
CINYRÜS , en de moeder van 
MYRRHA. Daar zij zich had 
durven beroemen , eene doch
ter te bezitten veel schoo-
ner dan VENÜS, zoo wreek
te zich deze Godin, door 
aan dit meisje eene bloed-
schandelijke drift voor ha
ren eigen vader in te boe
zemen. Dus waren de han
delingen der Goden en Go
dinnen, des Heiden doms! 

CENDEBEÜS , veldheer der 
legerbenden van ANTIOCHÜS / 
SIDETÈS, die, onder het op- / 
perpries'terschap van SIMON, 
togten deed in het land der 
Joden. Daar de laatstgenoem
de , uit hoofde van zijnen 
hoogen ouderdom, den vij
and niet te gemoet kon trek
ken , zoo zond hij te dien 
einde twee zijner zonen, 
JOANNES en JUDAS, dieCEN-
DEEEÜS , in eenen grooten 
veldslag versloegen , en zijn 
leger in de pan hakten. Dit 
viel voor in het jaar 172 
vóór J. C. 

CENE(KAREI.I.E), een kal-
vinist Godgeleerde, te Caen, 
in 1617 geboren eerst predi
kant in Frankrijk, en later, 
na de intrekking van het edikt. 
van Nantes in Engeland, 
overleed te Londen, in 1703» 
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Zijne voornaamste bezigheid, 
vooral sedert zijne afzonde-

, l i n g , Avas om aan eene nieu
w e vertaling des bijbels in 
he t fransch te arbeiden. Het 
ontwerp (Projet) tot den-
zehren liet hij in 1696 druk
ken. Di t ontwerp vol oor
deelkundige aanmerkingen, 
kondigde een goed werk aan , 
ïnaar toen dé vertaling in 
1741 te Amsterdam, door 
de zorg van den zoon des 
b e w e r k e r s , boekverkooper 
in .die stad, in fol. in het 
Jicht verscheen, herriep men 
deze overijlde beoordeeling. 
Onder voorwendsel, dat men 
»iet woordelijk moet verta-? 

.1 ,en ^ a t e e n overzetter 
zich liever tot den zin , dan 

tot de woorden moet bepalen, 
veroorlooft LECÈNEzich vrij
heden en zonderlingheden, 
« f d e gevWJde boeken wan-
sfhg maken. Nog heeft men 
van dezen Schrijver eenige 
^ g e l e e r d e werken, d i e , n u l 
••At* rlü»« » : : _ . 

zijn 
voor-

öer dan zijn ontwerp e n 
tubel bekend 2(j„. ï>e w _ 

T™te *Ü«'- l-° »e l'état 
S f/f °Tle a,près le PécM, 
salut(Over den staat des 
menscJien na de zonde, en 
over de voorbeschikking tot 
^zahgheid), Amsterdam, 
f 68-4, W 12.mo _ 2 o En\ 
trehens oitl'on etc. (Ge-
f?..?™' waa'in hoofdza-
wtjk de vraagpunten over 
«eonmiddellijke genade, den 
vryen wil, de erfzonde, de 
2^rhfid der oovenna- \\ 'dat ons van hen y - ^ . 
tmrkunde, en over de mor- \ is van het jaar M'1* 

beschikking onderzocht wor
den). Et bestaat ook een 
tweede deel van, maar dat 
van den heer LE CLERC is, 
Amsterdam 16S5, in8.v°. — 
3.° Conversaiimis, on l'on 

fait voir etc. (Zamensyrakeny 
waarin de verdraagzaamheid 
wordt aangetoond, welke k 
Christenen van verschillen
de denkwijzen voor elhii-
der behooren te hebben)wi 
eene Verhandeling ovtrè 
vrijheid van geweten (f« 
Philosophia), Amstetkt^ 
1687, in 12.'n°. Men ziet 
in dit werk, dat desAf 
ver niet zeer aan zijne sek
te gehecht was, en dat hij 
te goeder trouw erende, 
dat zij het tegt niet had, 
om de dwaling bam » 
slui ten; een r ^ V ^ f » * 
kei ^dewa^heiitoekomt. 

CENN.NI ( B ^ f J ; j ! 
de vijftiende cemv^nu 
muntend gouasmvdVd 

rence, is de eerste, te£ 
b o t e k d m k k e | 5 ^ z , 
invoerde. ü'J "" p TB„S, 
nen DOMINICA e n ^ 
die niet minder beW 
waren dan hun vad" . ^ 
vervaardigden f ^ r i j ; 
stempels; »iaak*eS "«ch 
Z e n / en v e r s c h a f . 
alles wat tot eene b ^ 
kerij vereischt wort" 
eerste boek, dat j j ^ 
pers kwam, en «WyjjJ 
5at ons van hen 0 ^ i . 
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zelve voert ten t i te l : VlR-
aihli opera omnia eum com-

, mentariis SEBVII , Florence, 
in fol. Deze kunstenaars 
jzljn onbekend geweest* aan 
al degene, die vóór Pater 
ORÏ,ANDI over de boekdruk
kunst hebben geschreven. 

CENSORINUS (C. MARCIUS) , 
was in het jaar 8 vóór J . 
C. en in 746 na Rome, met C. 
Aswius Gxhr,vs, onder de 
regering van AUGUSTUS , 
Consul. HORATIUS droeg hem 
eene zijner Oden op , en wel 
de zevende van het vierde 
boek, waarin hij zich voor
stelt , om te bewjjzen, dat 
de lofspraken der dichters 
van groote waarde zijn. 

CENSORINUS (APPIUS CLAÜ-
D I U S ) , tiran in Italië, on
der keizer CLAUDIUS I L , be
hoorde tot eene familie van 
Senatoren, en was twee 
malen consul geweest. Na 
den staat in de gezantschap-^ 

en en leger» gediend te 
ebben, had hij zich naar 

zijn landgoed in de omstre
ken van Bologiia begeven, 
ten einde er zijne dagen in 
vrede te eindigen. Maar de 
soldaten kwamen in 270 op 
eene onstuimige wijze, hem 
de keizerlijke waardigheid 
aanbieden. CENSORINUS, van 
de begoochelingen der we
reld teruggekomen, reeds 
oud en kreupel aan eene 
wond, welke hij in den oor
log tegen de Perzers had 

VL D E I X . Ï 

ontvangen, nam de gevaar
lijke eer van het purper niet 
dan met tegenzin aan. En 
in de daad zijn val ging met 
dezelfde overijling toe als 
zijne verheffing. Naauwe-
lijks had hij zeven dagen 
geregeerd , of de soldaten, 
die hij aan de tucht wilde 
onderwerpen, ontnamen hem 
den schepter en het leven. 
Men plaatste op zijn graf, 
dat hij een even zoo onge
lukkige keizer als gelukkige 
burger was geweest. 

CENSORINUS, eenLatijnsch 
taalkundige en wijsgeer der 
derde eeuw, schreef in het 
jaar 238 een werkje De die 
natati genaamd, waarin hij 
over de geboorte van den 
mensch, ove* de maanden* 
dagen en jaren handelt. Difc 
stukje i s den tijdrekerikun!-
digen van veel nut geweest, 
om de voornaamste tijdvak
ken der oude gebeurtenissen 
te bepalen. De schrijver be
handelt in hetzelve onder
scheidene leerzame onder
werpen , en legt vele schran
derheid , oordeel, eenen dui-
delijken en beknopten sti j l , 
aan welken men enkel eenige 
uitdrukkingen kan te Jast 
leggen, die niet zeer cfassiek 
zijn, aan den dag. Dit werk 
is in 1497 voor de eerste 
maal te Bologna, met het 
Eandboek van ËPÏCTBTUS , 
en andere oude stukken, in 
fol gedrukt. De uitgave, i n 

u 1743 te Legden door H A -
t h 
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VERKAMP» in S.vo in het 
licht gegeven , wordt voor de 
beste gehouden, en bevat 
tevens fragmenten van he
keldichten van LUCILIUS. 
GBÜBER heeft eene veel nieu
were in het licht gegeven, 
Neurenberg, 1805, in 8.vo 

CASSIOBORUS spreekt van ee
ne Verhandeling over de 
leesteehens, door CÈNSORI-
MUS geschreven; maar de
zelve is niet tot ons geko
men. Ten onregte worden 
aan dezen wijsgeer nog twee 
andere schriften toegeschre
ven Indigitamenta en de Na-
turali institutione. CENSO-
IUNTJS zelfniaaktonsmetden 
schrijver van het eerste dezeï 
wetlcen bekend , dat verloren 
is geraakt; wat het tweede 
betreft, in eenige oude uit
gaven achter de verhandeling 
ie Die natali gedrukt, zoo 
doet alles vermoeden, dat 
het van eenen anderen on
bekenden schrijver i s , die 
na GENSORINÜS geleefd heeft. 

_ • <?ENTENO (AMARO), tePue-
wa-de-Zonabica, in Arra-
gon< in 1545 geboren, reis
de door het Oosten, en ver
zamelde er aanteekeningen, 
welke hem gediend hebben, 
tot de 'beschrijfing der Azi
atische rijken, de geschie
denis der Tartaren, van 
Egypte en van Jeruzalem, 
welke men vindt in zijn werk 
getiteld; Historia de las 
cosa$f del Qriènie, Cordova, 
1595, in 4.to Deze geschie
denis is vrjj belangrijk, men 

kan dezelve met nut raad
plegen. .. 

CENTORIO D'EGM ORÏHVSI 
(ASCANIÜS) , een Milaneesch 
schrijver uit een beroemd 
huis ; in zijne1 aanteekenin
gen op FONTANINI , kweett 
ZENO, dat hij een Romein 
uit eene Patricische familie 
was. Hij droeg de wapens/i 
in de zestiende eeuw, »l' 
een nadenkend wijsgeer* 
als een beraden dappere,M 

besteedde den tijd, «dta 
de vrede hem schonfcj «ra 

de Krijgs-en (?<?«**»" 
dige Memoriën in orde te :. 

b r e n g e n , welke bij ' n b e j 
gewoe l des krggs refflmeW 
h a d . Dezelve worden m 

Italië zeer of prijsgesteM,; 
zoo wel ^ r t i i 
heid. Dezelve iwamen^ 
Venetië, ^ ^ f f t 
ymCommentarjde/S'^ 
di Transilvmu^• 
en het tvveede m 1 ^ ' 
der den titel v a n ^ J 
iwj dellecose^l, 

ze beide gedeelten »«*• 
deelen in 4.» uit. 

DEJONEUS. ot, m 
an* 

hmv-J J E J O N E U S , "*» „i.pvv-
d e r e n vanMEBCimi^ c l l t e r 

de m e t JPBOCBIS , « e . ^^jr 
van denAtheensch^aak , 
ERECHTEÜS. A Ü B O ^ loo». 
te hem, *><* n;.tf* Deze godin, door g 0 } , 
gering verontwaardig"' 
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dreigde hem, er zich over 
te zullen wreken. Zij liet 
hem naar PROCRIS , zijne 
echfgenoote, die hij harts-
togtelijk beminde, terugkee-
ren. Aan de; getrouwheid 
dezer echtgenoote twijfelen-
d e , vermomde hij zich, om 
haar te verrassen. In deze 
vermomming leende zij hem 
het oor; hij ontdekte zich 
en verweet haar hare on
trouw. Uit schaamte ging 
PROCRIS zich in de bosschen 
verbergen, waar CEPHALUS, 
die zonder haar niet kon le
ven , haar ging opzoeken. 
Bij hare terugkomst gaf zij 
hem eene werpspies en ee-
nen hond ten geschenke, 
haar door MINOS gegeven. 
Zij beminde op hare beurt 
haren echtgenoot zoo zeer , 
dat zij de ijverzuchtigste der 
vrouwen werd. Eens ver
borg zij zich in een struik
gewas , om hem te bespie
den : de ongelukkige CEPHA
L U S , meenende, dat zulks 
een wild dier w a s , doodde 
haar met de werpspies, die 
hij van haar ontvangen had. 
Hij erkende zijne dwaling, 
en uit wanhoop, doorstak 
hij zich met hetzelfde -wa
pentuig. JDPITER herschiep 
hen in gesternten. 

CEPHAIUS, een beroemd 
Atheensch redenaar, onder
scheidde zich door zijne 
regtschapenheidi, nog meer j 
«an door zijne welsprekend- { 
heid. ARISTOPHON, zijn 

H h 

landgenoot, beroemde zich 
vijf en negentig malen voor |! 
het geregt gedaagd en steeds " f 
vrijgesproken te zijn. CEPHA-
i trs beroemde zich met meer 
reg t , nooit gedaagd te zijn, 
ofschoon hij meer aandeel 
aan de publieke zaken had 
genomen, dan eenige andere 
burger van zijnen tijd. Hij 
was het , diehetgebruikder 
Inleidingen en voorafspraken 
tot eene rede invoerde. Hjj 
leefde vóór JSSCHINES en D E -
MOSTHENES , die op eene loffe
lijke wijze over hem spreken. 

CEPHAI.US, een Corinthier, 
tijd-en stadgenoot van TIMO-
LÉON, was een man, die zich 
in de wetgeleerdheid, en het / / 
openbaar bestuur beroemd 
maakte, ook nam TIMOLÉON 
hem tot deszelfs raadsman 
en gids aan, toen hij in 339 
vóór J . C. nieuwe wetten i 
aan Syrakusa wilde geven. " 

CEPHAS is de naam, wel* 
ken JESÜS CHRISTUS aan Si-
JWON, den zoon van JOANNES 
of JONAS gaf, toen deze hem 
door deszelfs broeder A N -
DREAS gebragt werd. De 
Syrische naam CEPHA, be-
teekent P E T R U S , zoo als de a 

heilige JOANNES denmei ven 
verklaart: daarom hebben 
hem de Apostelen en Evan
gelisten , die in het Grieksch. 
schreven rr^oj genoemd, of
schoon zij ook op sommige 
plaatsen den naam van Cé-
PHAS gebruiken. Er zijn oude 
2' 
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en hedendaagsche schrijvers , 
die eenen van den H. P E 
TRUS verschillenden CEPHAS 
erkennen, dien zij onder de 
72 leerlingen plaatsen. Zij 
beweren dat het van hem 
is , dat de heilige PAÜLUS , 
in den brief aan de Gala-
tiërs het 2 Hoofdd. spreekt. 
Dit gevoelen is niet het 
meest algemeen gevolgde, 
doch steunt desniettegen
staande op redeneringen en 
een achtbaar gezag. Pater 
HARDOUIN heeft eene Ver
handeling geschreven om het
zelve vast te stellen. In 
1 7 8 5 *„ g a f P a t e r

 MARCELM-
KUS MODKENBÜHR, over dat 
onderwerp eene nieuwe ver
handeling in het licht, zeer 
S s s * geschreven, en 
len ütel voerende. Bisser-, 
tahoscnpturisuco- critica 

Antioclna, redarguii (GAL. 
•u.J\ fmnt STMON PMTKUS 
Apostolomm Corip7i(Sus? i n 

^ ' / ^ M) evenzeer de 
jevolgtrekkiagopmaakt, dat 
«e OEPHAS aan wien de H. 
J ™ ^ te Antioc&ië we-

f P ^ e n w a s . Wat er ook 
van deze verschillende ge
voelens wezen moge, dezel
ve kunnen geenen inbreuk 
op het wezenfijije - m a k e n 
en komen volstrekt in gee-
«e aanraking met het gezag 
en den voorrang van het hoofd 
«er Kerk. Een welligt al 
*e overdreven ontzag voor 
tlJoden» die op eene bui
tengewone wijze aan de 

letter waren verkleefd, is 
noch eene misdaad noch ee
ne dwaling, die of de hei
ligheid of den voorrang van 
den H. PETRUS in de waag
schaal zou kunnen stellen. 
Maar indien de tekst waar
over hier gesproken wordt, 
dien Apostel niet betreft, 
zoo vordert de eerbied voor 
zijne gedachtenis, zoowl 
ais de geschiedkundigen» 
heid, dat men een ger<W*i 
bestrijde, waarvan nW' 
of oppervlakkige ge*i 
misbruik hebben gemaakt, 
om meer dan eene 0D#*r|F' 
heid te schrijven. 

CEPHEUS, koning wn> 
kadië, werd volgens de la
belteer door «"»*%'* 
MiNmVA, uit f hoofd m 

het zijne bevestig h ^ g n 

. sterfelijk ge^aakKniDgvan atidereCËPHE«B,ko»g 

en vader van Af.w» 

te-, wier iiaelhe^ 

tig werd: op yBl ^ 
JüNoenderzeemng^, 
mede de o^nff 
ningin zich had ^ 
gelijken, zon^fJ%( er 
fedrogt in ^ > H » -
ferschrikkelijk^^Cü' 
gen aanrigtte,. » t ^ „ 
PHEÜS, na aejm Ver-
hebben geraadplg> 0 
nam, dat die « d g f y 
den ophouden,mdr^V 
„e dochter A ^ " » ^ 
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het gedrogt opofferde. -~ 
Zie ANDROHEDA. 

CERACCHI (JOZEF), een 
beeldhouwer in 1760 > te Ro
me geboren, was een kwee-
keling van den beroemden 
CANOVA (zie dat artikel) 
en reeds door eenige be
langrijke werken bekend, 
toen de Fransche legerben
den zich van Italië meester 
maakten. De grondbeginse
len der omwenteling toege
daan zijnde, liet hij de beeid-
houwkiuide varen, om zich 
met staatkundige inirigtiet 
bezig te houden, en speelde 
eene aanmerkelijke rol in de 
gebeurtenissen . van Rome, 
van 1797 tot 1799. Verpligt 
om na de veranderingen, die 
de ontruimingvmltaltë door 
de Franschen gevolgd waren, 
zijn vaderland te verlaten, 
kwam bij te Parijs, deelde 
in eene zamenzwering tegen 
den eersten consul BONAPAR
TE gesmeed, -werd den 10 
October 1800 in hechtenis 
genomen , gevonnisd, en ter 
dood veroordeeld, welk von
nis hij den 10 Februari} 1801, 
met zijne medebeschuidigden 
ARENA , DEMERVIME en To-
PINO-LEBRBN onderging, — 
Zie ARENA. 

CERATINUS of CERESHNÜS 
(ÏACOBÜS^, een bekwaam 
taalkundige, te Hoorn in 
Noord-HoZtandgehoren, het
welk hem ook den bijnaam 
van Hornanut deed dragen, 

was hoogleeraar in de Griek-
sche taal te Leuven, alwaar 
hij den 20 April 1530, in 
den bloei zijner jaren- over
leed. Volgens ERASMÏJS , was 
hij zeer ervaren in de Griek-
sche en Latijnsche talen. 
Men heeft van hem: l.°De 
sono grcecarum litteraruin, 
Keulen, 1529; Parijs, 1536 , 
in 8.vo — 2.° Bijvoegselen 
tot het Lexicon grosco lati-
num van MANUCIUS, 152-1. 

CERBIKRI (de Graaf), (in 
Mareageboren, onderscheid
de zich door zijnen smaak, 
voor de werktuigkunde. Hij 
vond het middel ui t , om de 
buitengemeen groote rots te 
vervoeren, welke tot grond
slag dient van het standbeeld 
van PETER I . , te Peters
burg. Men heeft de beschrij
ving in fol. geleverd van al 
de werktuigen, welke tot de 
vervoering dier rots hebben 
gediend, welker zwaarte msn 
op 1,500,000 Nederlandsehe 
ponden schat. In zijn vader
land teruggekeerd, had de 
graaf planters uit 3Iartini-
que doen komen, en hij 
kweekte er met het beste 
gevolg suikerriet en indigo 
aan, toen hij met zijne vrouw 
in 1782, door het'volk,dafc 
hij in die plantsoenen ge
bruikte, vermoord werd, 

CERCEAIT (JOANNES ANTO-
NIUS BIT) , te Parijs, Hen 12 
November 1070 geboren , 
ging onder de Jesulfen, en 
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maakte zich beroemd, door 
zijne begaafdheid voor de 
Fransche en Latijnsche dicht
kunde. Hij overleed plot
seling door een geweerschot 
<iat de prins van CONTI, ziin 
kweekeling, den4Julij 1U0 
fVeret, een lusfhuis van 
4en_hertog van Aiguillon, 
bij lours, op de terugkomst 
eener reis, waarop hij Me
vrouw DE Cosm had Verge
zeld ,, uit onvoorzigtigheid 
ïostte. Deze Jesuit maakte 
zich heti eerst in de letter
wereld bekend, door een 
«leel met Latijnsche gedich
ten, twider welke er zeer 
goede ̂ voorkomen, vooral/e* 

^ F ransX f e m d e t i t e I s 

«Ai . ' ™ J e i m e e r » * 4» *eiss die zelfs van de ver-

als f ! i Z ' ' " e v e n z o ° zwiar 
^ s vele zijner gedichten ligt 
a a n \ ? r e « e I ' melken hij 
verzen">";* ^ ' « « ' ^ m e n v a n «et onwjm te on

derscheiden is vernuftig uit. 
gedacht, maarvakh, IVog 
heeft hij tooneelstuteen ge
schreven voor de kostgan
gers van het collegie van 
LODEWIJK den Groöte. Zij
ne blijspelen zijn, de nl-
sche Hertog van Botwgwi. 
dié', JEsopus in kt Colli-
gie ; de School der Vadert; 
het punt van eer, enz. De
zelve bieden somtijds aardi
ge boerterijen, en lw%» 
karakters aan; maai »* 
ziet, dat de schrijvertó' 
ve in haast vervaardig 
en dat hij zich alffi«l 
op zijne begaafdheid verliet. 
Hetgene, wat men jzich niet 
kan onthouden, erin op ff 
te stellen, is de w^hf 
en de bescJieideniifiid, ** 
zamensteJI% «D ,d,er,„ttf' 
drukkingen, hetwf » « 
tooneelstukken b ' f c ; 

[ wonder i ^ ^ t b e e » 
meestbekende z p e r s ^ » 
iS Z i jnbl i>Pel :^3 ' e 
ge der Groothetd; hefiw 
is met vele opgetn m g 
geschreven, en •n»J *> 
er koddige s t a n ^ n . 
Hij heefNerscheide"^ 
gonnen iverken nagel ; 

lijne inborst gehf * j j , 
verbeeldingskracht, e • 
inborst was een f™& 
genzinnig. Men M ^ j . 
fraaije uitgave der 
/*» van Pater Dü^f,'^o 
Parijs, Ï7S5, 2 Wfy 
il, het licht gegev 
ne 

dtf 
andere' roortbtf^, , 

zijn: I . ° f f i^«tV 
nïère rèvolution «' 



C E R. 519 

(Geschiedenis van de laatste 
omwenteling • in JPerzië), 
Ï728, 2 dl.n-inl2.vo — 2.° 
Histoire de la conjuration 
de BlEXZl, tyran dé Rome 
en 1317, (Geschiedenis der 
zamenzwering van RlEh'zi, 
dwingeland van Rome, in 
1347), 1 deel, in 12.vo De
ze beide werken, zijn op 
eene belangrijke wijze ge* 
schreven, 'men waardeert 
vooral in dezelve eenen wij
zen en duideJijken gang, 
eenen edelen en natuurlij
ken stijl, welken het zeer 
te wenschen ware, in een 
aantal geschiedschrijvers te 
vinden, die meer roem ge
nieten dan hij. Pater BRU-
MOY heeft de laatste hand 
aan de Geschiedenis van 
RIENZI "gelegd. — J 3.° Ver
scheidene Exlraits (Uittrek
sels) uit het Dagblad van 
Trévoux, vooral Verhande
lingen over de toonkunst 
der ouden» 

CERCYON , een berucht 
strnikroover, die zijne stróo-
perijen. in het land van At-
iika uitoefende, en die, daar 
hij de voorbijgangers nood
zaakte, om tegen hem te 
worstelen, diegene vermoord
de , welke hij overwonnen 
had. Hij bezat, volgens de 
fabelleer, zulk eene buiten
gewone ligchaaniskracht, en 
zulke gespierde armen, dat 
hij de dikste boomen tot elk
ander boog, en er diegene 
aan vasthechtte, welke hij ' 

H 1 

ten onder gebragt:had. De
ze dief werd doorTHESEWS 
overwonnen, die, na hem 
nedergeveld te hebben, hem 
dezelfde straf deed onder
gaan , waarmede hij zoo ve
le andere had gefolterd» PLA-
TO maakt CERCYÓN tot een 
der uitvinders der luit. 

C E R D A ( J O A N N E S L O D E W I J K 

BE LA) , een Jesuifc van To-
ledo, is bekend door zijn 
Commentarium op VIRGILI-
u s , Lyon, 1619, 3 dl.n in 
&]. Dit formaat kondigt 
welligt meer aanmerkingen 
dan naauwkeurigheid en 
smaak aan. Een gewoon 
denkbeeld, een woord, dat 
niets Zegt, houden dikwerf 
den geest Van den werkza-
men en geleerden Commen
tator bezig. Hij verklaart 
hetgene, watnietnoodig heeft 
verklaard te worden, en 
schrijft diepzinnige varhan
delingen , over hetgene, wat 
men met eenig oordeel ge
voelen moet. Dit werk maak
te hem zoo beroemd, dat UR-
BANUS VIII. zijn afbeeldsel 
wilde hebben. Nog heeft 
men van hem: l»°Een Com
mentarium 0pTERTUM.ÏANCJS, 
Parijs, 1624, in lol., in 
den smaak van dat van VIR-
GILIÜS. In beide zijn de ge» 
leerde aanmerkingen milde-
lijk verspreid, en men moet 
bekennen, dat er weinig lie-

j den zijn, die zulke kosten 
kunnen maken. — 2.° Ad-

' versaria sacra, Lyon, ï626, 

http://dl.n-inl2.vo
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m fol. * Een werk, zegt 
BAILLET , waaraan men gee-
ne moeite gespaard heeft, 
om verscheidene gewijde en 
kerkelijke schrijvers opte-
helderen j duidelijk en vér-
«laanbaar te maken." Hij 
overleed in 1643 in den oui 
derdom van meer dan 80 ja
ren. — Men moet hem niet 
verwarren mét U C E R D A , 
«en fcpaansch dichter, wiens 
treurspelen inSpanje zeer 
°P P«js worden gesteld. 

v CERDA (BERNARDA FERRE-
a ^ D E i . A ) , eene Portuge-
sche dame, zeer ervaren in 
^welsprekendheid, de wijs-
«!f!!r'e * wiskunde, 
«chreef 0p e e n e sierlijke Wij-' 

tt^unde t e o „ V 

W«««ne werken nietverge t e«- Zy overleed in 1650. 

en strooide er zijne dwalin
gen uit, nu heimelijk, dan 
in het openbaar. Vm zijne 
vermetelheid berisot zijnde, 
Veinsde hij er berouw over 
te . gevoelen en zich met de 
kerk te vereenden; maat 
nadat zijne huichelarij ont
dekt was , werd hij uit Bi-
me verdreven. Hij namfwee 
grondbeginselen aan, liet es-
ne goed en Schepper k 
hemels, het andere W 
en schepper der aarde. B§ 
verwierp het oude ï<* 
ment, en erkende van het 
nieuwe slechts een ga 
van het Evangelie vanden 
H. LUCAS, en sommie Brie
ven van den H. Piou* 
Nog zégt men, dat hij Be
weerde, dathsvsCwfVS' 
slechts een schijn-ligcham 
had aangenomen. Ue m-
stelling der beide grondbe
ginselen *"» de Ion van 

— Zie MAMION. 

, CÉRÈÏDAS, wetgever J 

da/hijf op hetPjt . 
van t e s t e r r e n . , » * » ^ 
„e vrienden wendj'en 

verzekerde* dat Ml het., 

ven we 

k^E R D 0 - o f
 CERDON, een 

i r ? Z ^ d e t w e e ^ eeuw, 

hTj"zichDovertuigd hiej 
hijI weldra met P n ^ J . 
dên wijsten derWiW ten 
HECAIVSDS, denbek««"", 0 , 
der geschiedsdhniv^ 

der toonkunstenaars, , 
HOMERUS, den vader * 
belkunde. en den 
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dichters, vereenigd zoude 
zijn." Het staat te weten 
of hij werkelijk dit door
luchtige gezelschap ontmoet, 
en welken troost hij van het
zelve ontvangen heeft. 

&RESTJNÜS. - . Z i e C E -
H 
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RATXNÜS. 

CERETA (LAURA), eeneda-
riie van Brescia, alwaar zij 
in 1469 geboren werd, on
derscheidde zich door de 
hoedanigheden van haar hart 
en haren geest; werd wedu
we na eene achttien maand-
sche echtverbindtenis, en 
maakte van hare vrijheid ge
bruik, om zich met ij ver op 
de wijsbegeerte ën godge
leerdheid toetelcggen. Zij 
overleed in den bloei harer 
jaren, en zag het einde der 
vijftiende eeuw niet. Zij 
stond in betrekking met de 
Graoten en geleerden. Men 
heeft van haar 72 Brieven, 
door PHIMPPUS TOMASINÏ , in 
1640, in 8.vo, in het licht 
gegeven. ••'• 

CERETÜS (DtNiè'i.) een Ge
neesheer van Brettcia in J-
talië, leefde in 1470, heeft 
eenige Lalijnsche Gedichten 
vervaardigd, welke men..,in 
den Sannasar, van Amster
dam, 1728, in 8.v9, aan
treft. ; 

C E R F BB hX VlEÜVUVM 
(JOANNES LAURENTIDS XJB), 
zegelbewaarder van hetpar-
lement van Normandije te 
Mouanen in 1674 geboren, 
en Jn 1707 in dezelfde stad, 
overleden. Men heeft van 
hem eene Vergelijking der 
Italiaansche en Fransghe 
muzijk, tegen de Vergelij
king der Italianen en Fran* 

h 5 

CERES-,,. de dochter van 
SATÜRNÜS en van CÏBÈI.E, 
de zuster van JÜPITER, en 
de moeder van PROSERPINA , 
doorkruiste het land en de 
zeeën, om hare dochter te 
zoeken, die JP1.UT0 van 
haar geschaakt had. Op ha
re togten leerde zij den men-
schen om het land te bebou
wen. Sedert dien tijd. werd 
zij als de godin der granen 
en des oogstes, en als de 
godheid van den akkerbouw 
•beschouwd. In Sicilië te
ruggekeerd , verkreeg zij van 
JDPITER ^ dat haar hare doch
ter zoude wedergegeren wor
den , mits zij niets in de hel 
zoude gegeten hebben. Daar 
PROSERPINA zeven korrels 
van eenen granaat-appel had 
uitgezogen , zoó kon zij niet 
op de aarde terugkomen. Jv-
PITER verleende echter aan 
de tranen zijner zuster, dat 
hare dochter, zes maanden 
in de hel met haren echtge
noot^ en zfes maanden met 
Jhare moeder, in den hemel 
zoude zijn« Men stelt dezj3 
Godin voor, eene sikkel in 
de eene, en eene korenschoof 

en mankop ïn de andere hand 
Iwudende.g, 
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schen, in 12.«"> De stijl 
van dit werk met bijzonder
heden over de Fransche ope
ra doorzaaid, i s zeer leven
dig. De schrijver handhaaft 
in hetzelve de eer van zijn 
vaderland, met even zoo veel 
vuur,, als men later tegen 
den bernchten JEAN JACQUES 
getoond heeft. Het was de 
Abt BAGUENET , die de Fran^ 
sche "toonkunst, aangerand, 
en de Italiaansche verheven 
Ja»'d. Hij verdedigde zijnge-
voeléri,jén JDE CERF het zij* 
né. De laatste gaf twee 
nieuwe boekdeelen in het 
licht. Dé geneesheer Asf-
»Rt toenmaals aan het Jour
nal des Savans verbonden, 
stelde dit werk in een be-
lagchelïjk licht, na met lof 
over dat van RAGUENET te 
hebben gesproken. LECERP 
hevig gebelgd % antwoordde 
door'een los stukje, ten titel 
voerende; De hurist oni dat
gene "te verachten, wat men 
niet kent, of de toonkunsti-
ge geneesheer. Het werk 
bezit al de bitterheid, wel
ke de titel belooft. FONTE-
NELLE zeide, dat, indien 
dtëmand ooit :den naam "van 
gek, en van volslagen gek, 
van gek in het hoofd en het 
hart verdiende, zulks I,E 
GEEF DE J^A'^IEÜVIILE was. 
Maar wijl de dwaasheid en
kel de rede en niet den 
geest buiten sluit, zoo be
zat XE CülBF er zoo veel, 
dat hij hem het verstand 
verbijsterde. 

v GERF DE ü VIEUVIUS 
(IPHIMPPUS LE) , een Bene-
dik tij ner religieus van den 
heiligen MAÜRUS, heeft ee« 
iïe Geschiedkundige BibltO' 
theek 'ban de Schrijvers zij
ner Congregatie zamenge-
sfteld, 'sGraveiihage^W, 
in 12.™ Eéne oppervlakkig 
Werk, dat geheel verdrongen 
is,. door de Itetterktmiigi 
geschiedenis Met Congrega
tie van TASSINO. 

JCERINXHUS, eenbttena 
leerling van SIMON èn to
venaar, begon omtrent M 
jaar 54 zijne dwalingen pu
bliek te maken. Hij rand-
de de Godheid m hm 
CHRISTUS aan, meth^ 
Hem enkel de g - j j j 
ke natuur. De ü. Jom*» 
schreef 4» f j ^ Z 

Men voegt erzelfsbS 

toen hij f;ffaVg
fletrof. , 

openbaar ^ J f J A g j , fae-
fen, werwaarts BJ * 

schen, hijmetfer 0 
ging die plaatje' 
uitriep: Laat ons j 
uit ^eeze^im l ^ vijand van JssVJ^ 
verslonden te wrde»-

CERISANTES (i^BCfJ joo» 
CAN, Heer vanV 0 

van MARCUS D ^ j i c 
Schotschedehnan^ j , 

gevestigd, ahTaarft'J1 
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geboren werd, sloeg reeds 
vroegtijdig de militaire loop
baan in. Hy volgde den her
tog van GUISE, in den beruch-
ten veldtogt van 'Napel*, en 
stierf gedurende de belege
ring dier stad in 1648. Hij 
ontwierp een testament, 
waardoor hij aanzienlijke le
gaten aan al zijne vrienden 
en bloedverwanten maakte, 
en hij had naauwelijks zoo 
veel, dat hij kon begraven 
worden; maar hij waande 
zich reeds de eigenaar van 
al de goederen, welke de 
Hertog van GirisE, hem be
loofd had, ten einde hem 
te bewegen, om hem te vol
gen. Hij liet zich ook met 
de dichtkunde in, en indien 
er om daarin te slagen, niets 
dan een warm hoofd ver-
eischt werd, zou hij aitge» 
munt hebben* 

GEEIZIERS (RENATDS DB), 
een Jesuit in 1662 , in den 
ouderdom van 59 jaren over
leden, heeft de Verhande
ling Over den troost der 
wijsbegeerte van Boë-rius 
(in het Fransch) vertaald, 
en in het licht gegeven den 
Troost der Godgeleerdheid, 
waarvan er verscheidene uit
gaven bestaan. Ook heeft 
hij de Belijdenissen, de Al
leenspraken en de stad Gods 
van den heiligen AUGUSTI-
NCS in het Fransch vertaald, 
^og heeft men van hem uit
muntende Christelijke en 
staalkundige overwegingen 
°P kst Leven der koningen. 

CERONI (JOANNES ANTONIUS), 
een Milaneesch beeldhou
wer, te Madrid in 1640, 
in den ouderdom van 61 ja
ren overleden, werd uit hoof
de van zijnen grootenroem, 
door koning PHIMPPUS IV. 
naar Spanje beroepen. De 
schoone metalen Engelen 
(een der voornaamste siera
den van het nieuwe Pan
theon van het Eskuriaal), 
en de beroemde voorgevel 
der kerk van den heiligen 
JSTEPHANÜS , te SalamanAa, 
zijn diegene zijner werken, 
welke het meest hebben toe-
gebragt, om .zijnen naam on
sterfelijk te maken. 

CERQUOZZI. — ZieMiCHA-
ëü ANGELO della lattaglie. 

CERUJDABIUS; — Zie Mi« 
CHAè'l. CERÜIiARIOS. 

CERÜTTÏ (GIUSEPPE ANTO-
NIO JOACHIHO), voormalig Je
suit , lid der akademie van 
Nuncy, den 13 Junijl738, 
in Piémont geboren, en den 
3 Februari) 1792, te Parijs 
overleden, maakte zich het 
eerst bekend door Verhan
delingen en Brieven over 
verschillende onderwerpen, 
behaalde in 1760 twee prij
zen bij de akademie van 
Montanlan, en in hetzelf
de jaar dien der welspre
kendheid, te Toulouse. Maar 
hetgene, wat hem het meeste 
tot roem verstrekte was de 
Verdediging van de orde 

I der Jetuiteils de onderwei:-
* 
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pen, de redeneringen4, de 
voornaamste inzigten waren 
hem geleverd door de paters 
MENOUX en,. GRIFFET ; hij 
tragt dezelve in eene.gere
gelde orde, hetwelk hem 
van wege den Dauphin, 
zoon van LODEWIJK X V . , 
eefte jaarwedde verschafte; 
Hij verloor dezelve, door 
het afleggen Van den eed 
van afzwering .derzelfde or* 
d e , door de parlementen ge
vorderd. Al wat hij ge
schreven heeft, is vol geest, 
maar vol van dien gezoeh-
ten geest, die ^ wel verre 
van de goede zaken in waar
de te doen toenemen, de* 
zelve enkel vernedert. Men 
vindt uitmuntende inzigten 
en nieuwe denkbeelden, in 
zijne Verhandeling over liet 
Wang mn een werk ; maar 
dezelve worden ontsierd door 
eenen gemaakten stijl, vol 
tfigenredenejn aardigheden j 
hetweJk bijna zou doen ver
goeden , dat de.Verdediging 
der Jemiten niet van hem 
^ -Ue geest behaagt slechts 
in.zoo verre, als dezelve de 
*ede smakelijk,maakt, zon
der zich ^lven te zoeken. 
Vit gebrek doet zich min. 
«<*• gevoelen in zijneh Brief 
over de voordeelen en den 
oorsprong dërFmnsche vro-
1 f Meid en in zijne Verhan
deling over den oorsprong 
van het algetheene verlan-
gen, om zijnen naam aan 
«e nakomelingschap overte- , 
brengen. Op het einde zij
nerloopbaan, heeft hij zich l 

geheel en al aan de volks-
regering overgegeven, en 
verscheidene verhandelingen 
het licht doen zien, waarin 
de Godsdiensthaat, met de 
ijdelste staatkundige bespie
gelingen eenen.tred gaat, 
vooral in eene onder dezel
ve , over de .assignaten en 
hel papieren geld. Hetwelk 
eenen , eenigzins gestrengen 
Criticus bewogen heeft de 
volgende, afschildering van 
hem te maken. > De staat 
zon er veel bijV winnen, in
dien eenige, gelijksoortige 
em tot dezelfde verMndfenis 
behoorende mannen, dezelf
de/, echatting aan de open» 
bare rust betaalden. Nooit 
•maakte eenig mensch een 
gevaarlijker misbruik van den 
geest; nooit bad wen val-
scher gevoelens, dwalende, 
grondbeginselen, eenen meer 
met invallen (concettï)[Over
laden stijl. Nooit kende raen , 
minder de ware^elsprekend- , 
heid. Ik zal niet over de 

veranderingen in zij"" stel-

sels spreken//elke £ dubbelLrtigheidverraadd6", 
hit zou ten .minste-.i*J 
' b i i s i n g / i j n « h ^ s

2 ; t r v de deugden vaneen ge« 
onderdaan en eenen «et t^ 
nenden burger hebben 
nendoenverschoonen. t e r 
i n h e m h a d d e z e d e j ^ 
al de gekken ; a n j u k M g 

denaar. Het js «»« &&t 

bij eene rol heeft gjjj 
in dat bloedige tvemr 
waarvan *oo vele »»»*" 
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gen de zamenstellers zijn. 
Zijne werken zouden vóór 
hem gestorven zijn; maar 
zijn titel van muiteling zal 
hem overleven. 

CERVANTES SAAVEDRA (IVh-
CHAëi,), werd in 1547, te 
Alcala de Henarès, in 
Spanje geboren. In den ou
derdom van 22 jaren onder 
de standaards geschaard van 
MARCÜS ANTÖNIÜS COLONNA, 
bevond hij zich als eenvou
dig soldaat bij den slag van 
Lepaftfe, onderscheidde zich 
aldaar, en verloor er de lin
kerhand. Vervolgens gedu
rende vijf en een halfjaar 
slaaf zijnde, leerde hij reeds 
vroegtijdig den tegenspoed 
verdragen. In Spanje terug
gekeerd , alwaar hij in zijne 
jeugd als de beste dichtef 
van zijnen tijd werd be
schouwd , deed hij met het 
beste gevolg zijne Blijspe
len ten tooneele voeren. Zijn 
D O N QülCHOT DELtA MAN-
CHA bevestigde zijnen roem. 
De hertog van Lerma, eer
ste staatsminister van Pm-
MF-PUS UI., die de talenten 
en de letteren zeer gering 
schatte, behandelde hem eens 
met zeer weinig ontzag. 
CERVANTES wreekte er zich 
over, door eene fijne hëke-
ling der natie en. des mi
nisters, toenmaals geheel 
en al met de ridderschap 
ingenomen. Dit werk in alle 
talen der volken vertolkt, 
die boeken bezitten, is door 
«en geest, den smaak, de 
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naïviteit , dè welgepaste 
scherts, de kunst, om te 
verhalen, die om de bijzon
derheden wel met elkander 
te verbinden en toch wel te 
onderscheiden en vooral door 
de begaafdheid, om al lee-
rende te vermaken, de eer
ste aller romans. Men vindt 
op elke bladzijde koddige 
tafereelen en oordeelkundige 
aanmerkingen. PHILIPPUS III. 
stond eens op een bordes 
van het paleis van Madrid) 
en ontdekte, eenen jonge
ling, die al lezende, van 
tijd tot tijd zijn boekneder-
legde, en zich met buiten
gewone bewijzen van genoe
gen , het voorhoofd wreef: 
Die jongeling, zeide de ko
ning tot de hovelingen, is 
gek., of wel, hij leest DON 
QxrrcHor. De vorst had 
gelijk, want het was wer
kelijk het boek, dat de stu
dent las. » Het is een werk, 
zeide SAINT-EVREMOND, dat 
ik mijn geheele leven kan 
lezen, zonder dat het mij / 
eenen oogenblik walgt; van 
al de werken, die ik gele
zen heb , is dit hetgene, wat 
ik het liefste zoude vervaar-
digdhebben. Ikbewonderhoe 
in den mond Van den groot
sten gek der aarde, CERVAN
TES het middel gevonden 
heeft, om den ervarensten 
man, en den grootsten ken
ner te schijnen, dieii men zich 
kan voorstellen." De eenige 
raad, dien dezelfde schrijver 
aan eenen banneling gaf, was 

' zijne minnares te veïgeten 
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en DON QÜICHOT te lezen. 
Dit meesterstuk, dat de 
grondslag der fortuin van 
CERVANTES had behóoren te 
zijn, haalde hem Vervolgin
gen op den hals. De m i 
nister deed hem mishande-

' len en hij zag zich verpïigt 
zijn w e r k te staken. Daar 
een zekere ALONZO FERNAN» 
BES DE AVELLANEDA , een 
ellendig schrijver, zoo ver
waand was geworden, van 
DON QÜICHOT te willen ver
volgen, en den schrijver te 
lasteren na hem geplunderd 

, te hebben, zorj zag CERVAN
TES zich verpïigt, zijn werk 
weder op te vatten. Dit 
werk, noch zelfs de gewaan
de dubbele bescherming van 
den graaf van Lemos en den 
aartsbisschop van Toledo, 
beletten hem niet om in 1616 
van honger ^e sterven. Zijn 
dood was echter, die eens 
waren Christen-wijsgeers. 
Behalve zijn DON QÜICHOT, 
zoo als boven reeds gezegd 
i s , in de meeste levende 
talen vertolkt, en waaruit 
eene bijzonderheid zelfs aan 
den dichter PIETER LANGEN-
»IJK, tot grondslag van een 
oorspronkelijk Nederduitse!) 
Blijspel heeft gediend: Dos 
QyicBOT op, de Bruiloft 
van KAMACBO genaamd, 
heeft men nog van CER
VANTES r> 1.° Twaalf Gees* 
tigê verhalen; de geest van 
den schrijver van DON QÜI
CHOT vertoont zich somtijds 
in dezelve; de meeste zijn 
aangenaam, 2.° Acht Blij

spelen, waarvan de karak
ters wel volvoerd worden. 
— 3.° Galatea, een Her
derszang in 6 boeken. Dit 
eerste zijner werken, is door 
FLQRIAN vrij in het Fransen 
vertaald, Parijs, 1816,1 
Dl. in 18.mo. — 4,° PEKSI-
LES en SiGisMUNnus; een 
Roman, onder welke men 
er weinig zal aantreffen, die 
meer verwondering barende 
lotgevallen en eene grootere 
verscheidenheid van epso» 
dische bijverdichtselen aan
bieden. — 5.° Beis van èn , 
Pamasnts, een schrander | 
hekelschrift. Het Leven van 
CERVANTES is door don GRR' 
GORio MAYANS v SISCAB be
schreven j en aan bet hoofd 
der uitgave in het Spaansch 
van DON QirioHor geplaatst, 
te Londen in 1738, » • 
dl.n in 4.t0 gedrukt. "e 

voormamsteloWMlknvw 
dezen uiünuntendenroman» 
zijn in 1746 te ^ G « ^ -
^ , i n h e t F r a n s c h , i n ^ 
of in 4.» met de prachtge 

1 platen van C^f'/fZ 

e n i E B o ^ U W g e f * ' ^ zelfde platen nog door ander 
meesters verbeterd, hebben» 
ten getale van eer, .•«£ 
f i g lediendtotdeL ^ 

•pracht-mtgavejannet 
werk, in dezelfde f 0 2 R Ë , 
door 'J . F, ^ f ° M C e 
1776. Deze laatste a^D< 
is opgedragen aan ' 
H. Monseigneur^ 
CBABLES des Coa 
FszjuurcK, Prins-Bis8"n t 
van Luik, enZt 
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CERVEAU(RËNATUS), Pries
ter in het diocees van Parijs , 
alwaar hij den 22 Mei 1700 
geboren werd, was een ijve
rige Jansenist, die door zij
ne tegenkanting tegen de bul-
Ie Vnigenitus, zelfs in in
terdict werd gesteld. Hij 
heeft verscheidene werken 
tot lof en verdediging zijner 
partij geschreven; het voor
naamste is: Beschrijving der 
beroemdste verdedigers en 
belijders der waarheid uit 
de 17.e en 18.e eeuw, Pa
rijs , 1760, en volgende ja
ren , 7 dl.» in 12.mo — Nog 
heeft men van hem: 1.° De 
Geest van JSICOLE, 1765, 
in 12.»io —- 2.° Dichtstuk 
over het Symbolum der A-
postelen, en over de sacra
menten der Eerh, 1768, in 
12-mo Deze schrijver over
leed in 1780. 

CESAIPINUS (ANDREAs), in 
1519, te Arezzo geboren, 
was zeer ervaren in de wijs
begeerte en geneeskunde, 
bekleedde te Pisa met roem 
den hoogleeraarstoel, en werd 
vervolgens eerste lyfarts van 
Paus CLEMENS Vllf. Hoe
wel hij aan het hof van den 
Opperpriester der Christenen 
leefde, was zijn geloof daar
door niet zuiverder. Zijne 
grondbeginselen kwamen veel 
met die van SPINOSA overeen. 
Hij nam slechts twee zelf-
standigheden aan, God en 
de stoffe. De wereld was, 
volgens hem , met mensche-
«jke zielen, met duivels, 

geniussen, en andere min 
of meer volmaakte doch alle 
stoffelijke wezens bevolkt. 
Hij geloofde, zegt men, dat 
de eerste menschen van dit 
stof werden gevormd, waaruit 
eenige wijsgeeren zich ver
beelden, dat de kikvorschen 
voortkomen. Maar bij de 
ontwikkeling van datgene, 
wat CESAMINUS niet zeer tot 
eer verstrekt, moet men hem 
den roem niet onthouden , de 
omlooping van het bloed, en 
de regte wijze in de verdee
ling der planten gekend te 
hebben. De eerste dezer 
ontdekkingen is hem tever
geefs betwist geworden. Men 
vindt dezelve duidelijk uit
gedrukt in zijne Qumt'pe-
ripat. 1.5. c. 4. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Speculum artis medictB Hip-
pocraticum. — 2.°l)eplan-
tis UbriX.VI., Florence, 
1573, in 4.«>; een zeldzaam 
werk, en het eerste, waar
in men de wijze aantreft, 
om de planten volgens der-
zelver natuur te verdeelen. 
Hij regelt dezelve, volgens 
het getal, de verscheiden
heden , of de overeenkom
sten der zaden. — 3.° De 
metallicis lïbri tres, Rome, 
1596 , in 4.» niet zeer ge
meen. — 4.° Praxis univer-
sas medicina. — 5.° Quas-
tionum peripateticarum li-
bri quinque , Rome, 1603, 
in 4.to Dit laatste werk 
werd met grond aangerand, 
door den geneesheer TAUREÏ. 
in zijne Alpes smet) hoc 
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est, A$Ï)REJ£ CmALPIXI 
monstrosa et superba dog
mata discussa et excussa. 
. 6.° He medicamentorum 
facultatibui', Venetië, 1593 
•j n 4.to — 7.° Doemonum iw 
vestigatio in qiiaexpHcatur 
loens SIPPOCRATIS , si quid 
divintm in morbis, Floren
ce, 1580, in 4. t0 CËSAMPI-
NÜS overleed te Rome, in 
1604. 

CESAR. — Zie C^BSAB 
(CAÏUS SVLIV§). 

CESARI (ALEXANDER), bij
genaamd de Griek, een be
kwaam graveur in het holle, 
der 16.e eeuw, verdiende 
den lof van MiCHAè'i. ANGE-
%o, zijnen tijdgenoot. Het 
meesterstuk van dezen kun
stenaar i s , volgens VASARI, 
een gesneden edelgesteente, 
het hoofd van PHOCION , den 
Athener, voorstellende» 

CESARI (HENDRIK DE SAINT) , 
een provengaal edelman en 
dichter der 15.e eeuw, heeft 
gedichten vervaardigd, die 
in zijnen tijd zeer op prijs 
werden gesteld. Hij heeft 
de Geschiedenis der pro-
ven£alé 'dichters vervolgd, 
welke I E MÖNGE begonnen 
had; 

# CESABINI (JULIANUS) , Kar
dinaal was voorzitter in de 
kerkvergadering van Bazel, 
en verscheen met luister op 
die vanv Florence. Paus 
EuGENius IV. J zond hem 

naar Hongarije, om den 
kruistogt tegen de Turken 
te predikend Daar LADIS-
LAUS koning van Hongartj'e 
met overijling, en zonder 
zijne bondgenooten te raad-: 
piegen, met welke hij ver-
bindtenissen had aangegaan 
den vrede met die ongeloo-
vigen had gesloten, zoo ver
beeldde zich JULIANUS, dat 
deze vrede den koning niet 
verpligtte, zonder in aan
merking te nemen dat de 
verbonds-traktaten in zeker 
opzigt ondergeschikt zijn> 
aan het onderwerp, waarom 
men dezelve sluit, en dat, 
wijl de oorlog met de lut-
ken niet meer bestond, de 
met de bondgenooten geslote-
ne overeenkomsten r zonde' 

kracht waren. I» *» 

ven. •— *<ie tri, 
en LADISLAUS iv. 

- C E S A R I , werd te i ^ " 
^ g e b o r e n f n ; ^ n C l E . 
vanJuwüsC^sARen 

OPATRA; ^ « ^ V 
treffende wijze n i j . #ne 
vader en bezat w ' f J V 
zijner hoedanigheden ^ 
hij zijn deroenw J hem 

ANTONIÜS en U » ingri,k 
opvolger m net * . „, 

tó tïifm^1' 
en Casle-bi/rte. 
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verre dat AUGUSTUS hem in 
dat rijke erfdeel zoude be
vestigd hebben, deed hij 
hem vijf jaren daarna ster
ven. Hij werd» zegt men, 
door den wijsgeer ARRIUS , 
een zijner hovelingen, die 
hem zeide , dat de wereld 
met twee Cesars zoude ver
legen zijn, en<dat zij er 
slechts een' kon dulden, 
tot die wreedheid bewogen. 

CESARIUS (Heilige), een 
diaken , kon , naauwelijks 
uit Afrika, te Terracina, in 
Italië aangekomen, hetbar-
baarsehe en goddelooze ge
bruik niet aanzien, hetwelk 
aldaar bestond, om name
lijk bij zekere plegtige ge
legenheden , een en jongeling 
aan APOLLO opteofferen, dien 
men als den bescherm-god 
der stad beschouwde. C E 
SARIUS, getuige van dat 
verschrikkelijke tooneel, ver
oordeelde openlijk,, eene zoo 
verfoeij elijke bijgeloovigheid. 
Maar daar de priester des 
afgods hem oogenblikke-
lijk in hechtenis had doen 
nemen, zoo bragt men hem 
voor den landvoogd , die hem 
veroordeelde, om in de zee 
geworpen te worden. Dit 
vonnis, dat hein de marte
laarskroon verschafte, werd 
in het jaar 300 , gedurende 
de vervolging van DIOCJOE-
TIANUS , ten uitvoer gebragt. 
Men verneemt van den hei
ligen GREGQRIUS den, Groote, 
^ a L r

e r t e Rome eene oude 
v l . DEEI,. Ï 

1 kerk bestond, onder de aan
roeping van den heilige C E 
SARIUS, die sedert lang on
der eenen hoop bouwvallen 
bedolven, door CLEMENS VII I . 
met veel pracht hersteld 
werd. Deze.Heilige wordt 
met lof in het Sacramenfa» 
rium van den heiligen GRE-
GORIUS , in het Martyrolo
gium der 7.e eeuw, door 
Pater FRONTEAU in het licht 
gegeven, in die van BKDA , 
USUARDUS enz. met lof ver
nield: maar zijne Akten door 
SURIUS zijn al te nieuw om 
eenig geloof te verdienen. 

CESARIUS (ffeilige), broe
der van den heiligen GJEE-
GORIÜS van JVazianze, en ge
neesheer van keizer JULIA
NUS , behield, te midden van 
een Heiden sch hof, een zui
ver geloof, en onschuldige 
zeden. Hij spotte met de 
redeneerfcunst van JULIANUS , 
en bewees hem eens met zoo 
veel kracht de goddeloos
heid der afgoderij, dat die 
vorst uitriep: O gelukzalige 
mder! O ongelukkige Mn» 
deren! Woorden,„welke het 
geluk des vaders te fennen 
gaven, zulke Mndsren te 
hebben voortgekragt, en het 
ongeluk der kinderen, van 
zoo standvastig aan eenen 
godsdienst verkleefd te zijn, 
welken hij «Is valsch be
schouwde. CESARIUS ver
bande zich zeiven van het 
hof, en begaf zich, op ver-
zoek van GRECORIÜS van 

i 
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Nazianze, onder zijne bloed
verwanten. Hij werd ver
volgens Quesïor van Bithy-
nië, en overleed in 369. 
jDe H. GREGORIUS van Na-
zianze, die toenmaals nog 
maar eenvoudig Priesterwas, 
sprak voor zijn graf en in 
tegenwoordigheid zijner ou
ders, de lijkrede van zijnen 
broeder CESAUIUS uit. De 
plaats van zijn overlijden is 
onbekend; maar het is ze
ke r , dat hij te JVazianze 
begraven werd. Men schrijft 
hem vier zamenspraken toe, 
die niet van hem zijn, hoe
wel dezelve in de Biblio
theek der Kerkvaders gevon
den worden. De Latijnsche 
Kerk , vereert zijne gedach
tenis den 25 Fe'bruarij > en 
wij vernemen uit NICEPHO-
BUS, dat zulks sedert ver
scheidene eeuwen is. 

CESARIÜS (Heilige), in 
470, bij CMlons-swr-Saóne 
geboren, wijdde zich aan God 
toe in het klooster van JLe-
rins, onder de leiding van 
den Abt PORCARIUS. Daar 
zijne verstervingen hem ziek 
hadden gemaakt, zoo zond 
men hem naa rAr les , om 
zijne gezondheid te herstel
len. Drie jaren daarna, 
werd bij tegen wil en dank 
op den Bisschoppelijken stoel 
«lier stad verheven. Hij be
stuurde zijn diocees als een 
Apostel; stichtte te Arles. 
een vrouwen -klooster, gaf 
aap hetzelve een en regel, 
die later door vele andere 

kloosters werd aangenomen. 
De laster kwam de welda
den storen, welke hij aan 
zijn diocees bewees. Men 
beschuldigde hem bij AÜA-
RICH , de stad Arles aan de 
Bourgondiërs te hebben wil
len overgeven: ofl nieuw 
werd hij bij THEODOKiCHge-
lasterd; maar deze^eirfe 
vorsten erkenden de on
schuld van dien Apostoh-
schenman, zoo wel als ƒ 
goddeloosheid zijner Hg ' 
S m . Zijn naam wevito 
door des te beroemder. U]> 
eene reis,; welke k, « J 
Rome onde rnam,^*J 
ne tegenwoordigheid s e

r . lang verlangd werd,jerej 

de&de P a u s h e m ^ t W 

pallium;^ ^ S X \ diakens toe, mW aan , 
ken te dragen, « , 
die der -Kerk.van * 
M e n g e l o o f t v J ^ e a a t i S 
s te Westevsche f e | 

geweest, " i e , p e Paas j 
gedragen J « i ; R i j z e n , 
voegde bijdej e . | 
nog den titel van .̂.̂  
deszelfs Vtt-n* ^ V I 
met'de volmag'w n e be. . 
vergaderingen e J £

k , e e d e ; 
léssen. CESAW"!P Se 

van Agde, 1\^eM^ , Jweede Kerkverga^.B«ver. : 
Orcmge,™ *fj 0jjover-
scheideneand ere. or. 
leed in 544,' $eStdag v> 
avond van den ftj^jj . 
den heiligen * jj 
(27 Augustus)^» uWSie 
altijd een.aer g 
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leerlingen was geweest. Er 
bestaan van hem 202Horne
tten die, na dikwerf met 
die van den heiligen AM-
BROSIUS en den heiligen Au-
GUSTiNüs verward te zijn in 
de Bijlagen tot het vijfde 
deel der werken van den 
laatste, te Parijs in 1683 
gedrukt, en in de uitgaven 
van Antwerpen of Amster
dam , van 1700 verzameld 
zijn. De uitgave, welke 
BALUZE of BALUZIUS er in 
1669 van geleverd had, be
vatte er slechts 14. Nog 
heeft men van dien Heilige 
verscheidene andere werken, 
welke het zeer te wenschen 
ware , herdrukt te zien , te 
meer daar alles in zijne 
schriften behaagt; de stijl 
derzelve is eenvoudig èn 
natuurlijk, de denkbeelden 
edel, de redeneringen bon
dig, de voorbeelden overtui
gend, en steeds bevattelijk 
voor degene, welke hij zich 
voorstelde te onderwijzen. 

CESABIUS , volgens het 
meest algemeen e gevoelen , 
te Keulen geboren , ging in 
1199 in de Cestercienser-
orde, was lang meester der 
nieuwelingen, in het kloos
ter . Val- Saint-Pierre, of 
Meisterbach, bij Bonn, 
daarna Prioor der abdij van 
Villers in Braband ;. en 
overleed in 1240. Men heeft 
van hem: 1>0 Illustrium 
miraculorum et Mstoriarum 
Ub. XII. Neurenberg, 1481L 
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te Donai, in 1604$ door de 
zorgen van COL VENEMUS her
drukt. Men vindt ook dit 
werk in het tweede deel der 
Cistercienser Bibliotheek; 
doch verminkt. Dit is eene 
verzameling van godvruch
tige geschiedverhalen, waar
mede CESABIUS, de gods
vrucht der nieuwelingen 
wilde onderhouden, die aan, 
zijn opzigt waren toever*-
trouwd. Hetzelve is in 
Spanje op den Index ge
plaatst. — 2'0 De vita et 
passione sancti ENGELJBEB-
Tt, Keulen, 1633. 

'. CESAROTTl(MELCHIOR),deH 
J 5 Mei 1730, te Padua, 
vat eene familie geboren , die 

.meer adeldom dan fortuia 
"bezat > is een der beroemd
ste Italiaansche letterkun
digen en dichters van de 18.e 

| eeuw. Reeds vroegf(jdig in 
! het seminarie van Padua 

geplaatst, kondigde CESA-
ROTM door zijne snelle vor
deringen , datgene aan, wat 
hij eens moest worden, en 
, gaf bewijzen eener vroeg ont
wikkelde genie. Met ijver 
legde hij zich op de studie 
toe, en eene boekenkamer, 
waarin een oom, een Fran-
ciskaner religieus, hem 
opsloot, wanneer hij zijne 
luidruchtige levendigheid 
moede was» werd voor hem 
weldra eene plaats van ver
lustiging- Wanneer hij op 
de roemrijkste wijze zijne 
letterkundige studie had vol-

i 2 



532 G E S . 

bragt, legde hij zich op de |i 
wijsbegeerte en dichtkunde 
toe; doch behield bij dat 
alles de verbeeldingskracht 
vol , van al hetgene,. wat 
<le letteren verleide]jjks heb
ben. CESAROTTI vond niets 
uitlokkends in de overige 
wetenschappen. Hij beproef
de ook de regts- en godge
leerdheid; maar altijd door 
de studiën van zijnen smaak 
medegesleept, eindigde hij, 
mét er zich geheel aan over 
te geven, en verwijderde er 
zich niet van. CÉSAKOTTI 
vond int den geleerden JOZEF 
TOALDO , een beroemd hoog
leeraar te Padua, eenen Men
tor, die hem voornamelijk 
smaak voor de schoone let
teren inboezemde, en hem 
ïn de snelle vorderingen, 
welke hij er in maakte, be
stuurde. Ook verkoelde zij
ne verkleefdheid voor dien 
beroemden vriend, welken 
hij zijnen dierbaren SOCRA-
TES noemde, nooit, en zijne 
erkentenis wijdde een ge-
denkteeken aan zijne gedach
tenis toe. In den ouderdom 
van 19 jaren tot hoogleeraar 
in de welsprekendheid, in 
het seminariêbënoemd, waar
in hij was opgevoed, deed 
bij eeiién vurigèn ijver blij
ken, om zjjneh post Waar-
diglijk te vervullen. Daar 
de beroemde ^letterkundige 
JOANNES •ANTONIUS VOLPI zij
ne rijke bibliotheek voor hem 
geopend had, zöo las hij de
zelve geheel en a l , en ver
zamelde in dezelve, door 

zich zelven of door behulp 
zij her leerlingen, bijna twaalf 
boekdeelen met aanhalin
gen, ontledingen, uitgezoch
te stukken der oude en nieu
were i Grieksche, Latijn-
sche, Italiaansche, Fran-
sche enz. letterkunde. 0j> 
verzoek van verscheidene zij
ner vrienden, 'ondernamhij 
de vertaling van den PRO-
METHEUSVattJGsCHïMIS.die 
hii in 1757 liet drukken. 

m
J
aar hit *a*««'fti 

weldra der vergetelheii over. 
Eene vertaling, in I t f ; " 
sche verzen van drie l i 
spelen van VomiRE.» 
enMAHoMBD,wasgelukk1 f 
W en deze treurspelen 

Italiaansche tooneehn^ 
voerd. H i j ^ f J st

re
v

U
er.! 

maakindenjay v a n | 
hij was vooral de v r , 

hem in tranen u i(X 

Z i j n r o e m r ^ f L a h e m 
beionuittebre.de; t 0 , ; 

in 1762 naar ^ d e 0 r 
pen, tenewdef8 3 .thet 

doorluchtige hu* m 

MANi werkzaam te J I ^ . . 
i s i n d e z e s t a d , d a

 ath,, 
gene deed W 6 " Idhad, 
van VOLTA.»» -jjjMie»"' 
niet voorreden, « j . ^ ^ , 
het vermaak ae'QOfsf^ 
de andere overj^ r

dieH' 
en de vorderingen^ &t 

Zocht door al *** 

http://beionuittebre.de
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geleerds bezat; hij verbond 

' zich aldaar ook met verscheid 
dene vreemdelingen, én voor
al met eenen jongen En-
gelschman, KAREL SACKVIL-
iiB genaamd, die hem met 
de gedichten van OSSIAN, 
nieuwelings te Londen door 
MACPHERSON uitgegeven, be
kend maakten. De stukken, 
welke hij er hem mondelings 
van vertaalde, verwekten in 
CESAROTTÏ eene bewondering, 
die hem op staanden voet 
deed besluiten, de Engelsche 
taal te beoefenen; van dien 
oogenblik af, hield hij zich 
enkel bezig met de verkla
ring der dichtstukken van 
den Schotschen Bard, die 
hij dadelijk in Italiaansche 
verzen vertaalde. Dit werk 
bragt hij in zes maanden ten 
einde, en de jonge Engelsch-
man was er zoo zeer over 
voldaan, dat hij op zijne 
kosten te Padua, in 1763, 
eene uitgave van den Itali-
aanschen OSSIAN , itt 2 dLn 

in 8.vo Het opleggen, en de 
geheele oplage aan den schrij
ver ten geschenke gaf. in 
1768 werd CESAROTTÏ te Pa* 
dita tot hoogleeraar in het 
Grïeksch en Hebreeuwsch 
-benoemd; van toen af boven 
de behoeften verheven, was 
hij verder op niets meer be
dacht, dan om zijne bedie
ningen waaró^glijk te ver
vullen , en dm door zijne 
werkzaamheden de achting 
zijner medeburgers te regt-
vaardigen. Het was als toen 

1 i 

8 dat hij zijne Handleiding 
der Grieksche "Letterkunde 
in het licht gaf. Na de ge
beurtenissen, die in 1796 en 
1797, de staatkundige ge
steldheid van Italië veran
derden, gaf hij op bevel van 
het nieuw bestuur in het 
licht, eene Proeve over de 
Studiën. CESAROTTÏ, in dit 
werk de schoolsche wijzen 
willende verbeteren, geeft 
een weinig te veel toe aan 
de wijsgeerige denkbeelden, 
zonder er zich echter den 
voorstander van te verkla
ren. Hij schreef ook om
trent denzelfden tijd de On-
derngting des Burgers en 
dé Verlichte Vaderlandslief
de, In zijn lusthuis van 
Selvaggiano afgezonderd, 
verdeelde CESAROTTÏ; zijnen 
tijd tusschen de studie, de 
vermaken des buitenlevens, 
en het geselschap van ceni-
ge vrienden. NAPOLEON wil
de door al de beroemde dich
ters geprezen worden. Zij
ne Weldaden gingen CESA* 
KOTTI dus in zijn eenzaam 
verblijf opzoeken ; hij werd 
benoemd tot ridder, endaar-
na tot commandeur der orde 
van de ijzeren kroon, en 
met twee buitengewone jaar-
Wedden begunstigd; hij be
taalde eene schafting van er
kentenis, in «en dichtstuk, 
ter eere van zijnen weldoe
ner vervaardigd, en ten ti
tel voerende Pronea (de 
Voorzienigheid), in 1805 in 
het licht gegeven. Ofschoon 
3 



534 C E S . 

CESAROXTI zeer in jaren ge- | 
vorderd was, bedacht hij ech- II 
ter nieuwe werkzaamheden , 
en hield zich met ijver be
zig aan de uitgave van al 
zijne werken, in 1800 be
gonnen, toen hij den 3 No
vember 1808 , aan eene blaas-
kwaal, Waaraan hij reeds 
sedert lang onderhevig was 
geweest, overleed. CESA-
KOTTI heeft steeds eenen uit
stekenden roem genoten; 
zijne zeden waren zuiver, 
zijne 'inborst zacht en be
minnelijk; zijn onderhoud, 
wanneer hij 'zich in eenen 
kleinen vriendenkring bevond 
vurig, levendig en geestig, 
maar in een talrijk gezel
schap, was hij gedwongen 
en verlegen; men erkende 
ïn hem den beminnelijken 
dichter niet meer. Als schrij
ve* beschouwd, is hij een 
dier buitengewone mannen 
vol talenten, die;, om zoo 
te spreken, algemeen zijn 
en die op eenen tot dus
verre onbekenden grond ee
nen weg banen; zijn on-
ïijm is levendig, vol kracht 
en nadruk; zijne verzen ver
eenigen bevalligheid, sier
lijkheid en ongedwongen
heid ; maar onder al zijne 
dichtwerken, w o r d t billij-

. leerwijze het meeste op prijs 
gesteld, zijne Vertaling van 
OSSIAN, dit is een meester
stuk, waarin zich de uit-
lokkendste beelden, de warnir 
te des gevoels, en een bui
tengewoon dichterlijke stijl,. 
«ie tegen wil en dank me-

desleept, en dien men vruch
teloos heeft getracht nate-
volgen, vereenigd vinden. 
Eindelijk moet men in GE-
siBöTTi eenen schrijver er* 
kennen, met de uitstekend-
ste geestvermogens begaafd, , 
die uitgebreide kundigheden j 
bezat, en die in zijne schrijf- , 
wijze, iets krachtigs,\vamis ; 
medeslepends aan den dag ' 
legde, dat enkel bij schrij
vers van den eerstenrjg : 
wordt aangetroffen, g 
werken, alle in het 1«J | 
aansch geschreven, Jes aa 
3S deelen in 8.vo W| 
lener de lijst yan med e_ 
lenden «ene m(gavevaneio 

kc derzelve opgeven.J- i 

der talen, op deïayee. 
sehe taal Wfg'j^ 
nen, ^S8' ^iJeerte ««n 

over * W $ E £ l t 8 » , < 
den smad> » " ' os-

SIM, een oud fM ' .&fl 

deelen. »e B«f' 0f lic 
vertaling ff ^ v a n ^ ver eene versmelting^^ 
dichtstufc, van » ,„fl 
(1800) onder den 11 

Kde Dood w ^ ld*' 
drukt, bevat vier n 
De zeven overige,^ in 
de letterlijke * J W ! 
proza van den i«, tvoof ( 
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van POPE , Mevrouw DACIÉR , 
BOCHEFOJJT, BITAUBÈ enz. 
— 5.° De 17.e en 18.e dee
len bevatten de Letterkun
dige Verflagen, welke hij 
gedurende IS jaren, in de 
akademie van Padua , waar
van hij blijvend secretaris 
was, aflegde, voorafgegaan 
door eene. Verhandeling over 
de Ahademische pligten, en 
gevolgd door de Lofreden, 
die sedert de stichting der 
akademie tot in 1786 over
leden zijn. — 6..° Het 19.* 
deel bevat acht uitgezochte 
Hekeldichten van JUVENA-
uts , in Italinansche Verzen 
vertaald, met den tekst er 
tegenover en aanteekeqingen. 
•— 7-° De drie volgende dee-
len bevatten de Handleiding 
tot de Grieksche Letterlmn-
de (Padua, 17SI), dit werk 
bevat de vertalingen der uit
gezochte redevoeringen van 
LYSIAS en ISQCEATES , en der 
verdediging van SOOKATES, 
beoordeelende verhandelin
gen over ANTIPHON, ANDO-

CIDES , IiYCUS , ÏSOCRATES , 
ÏSJEÜS, LVCURGUS , iEscni-
NES , HYPERIDES , ÖEauDES; 
uitgezochte stukken uit hun
ne werken, aanmerkingen 
en aanteekenïngen. — 8.° 
2es andere deelen zijn toe
gewijd aan de vertaling van 
DEMOSTHENES (1774), voor
afgegaan van die der Fran-
sche voorrede van TOURREIL 
en van het Leven van DEMOS
THENES door PJCUTARCHUS. 
De redevoeringen gaan met 

geschied-, letter- en oordeel
kundige aanteekeningen en 
aanmerkingen gepaard. Het? 
is een werk over dien rede
naar, hetwelk men met dat 
van den Abt AÜGER, dat 
eenige jaren later (1777) in 
het licht verscheen kan ver
gelijken. — 9.° De tien ove
rige deelen eindelijk bevat
ten Mengelingen in onrym 
en in dichtmaat, welke wij 
in den loop van dit artikel 
reeds hebben aangevoerd, 
de Levensbeschrijvingen der 
honderd eerste Paussen; Ver
handeling over het vermaak 
van het Treurspel; Brief 
van eenen inwoner van, Pa
dua aan den Abt BENIXA; 
de Oorspronkelijke Gedich
ten en de Vertalingen der 
drie Treurspelen van VOL-
TAHRE. Deze uitgave is in 
het algemeen zeer naamv-
keurig; door CESAROTTI zel-
ven begonnen, is dezelve 
vervolgd door JOZEF BRA-
MIERI , zijn' vriend en opvol® 
ger in den leerstoel van het 
Gfrieksch en Hebreeuwsch» 
aan de universiteit van Pa
dua. Men is het niet eens, 
omtrent «Jen r a ng> welken 
men aan CESAROTTI moet toe
kennen ; maar iedereen komt 
er in overeen, dat hij onder 
diegene verdient geteld te 
worden, die de letteren, 
hun vaderland en hunne eeuw 
het meeste tot eer hebben 
verstrekt. 

CESJENIÜS» — ©e OCÖATH; 

i 4 
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CESONIA of CJBSONIA (Mï-
XIONIA) , derde vrouw van CA-
WGÜIIA , die de beide eerste 
weggezonden had, was ge
huwd en had drie dochters 
toen zij in het jaar 39 vóór 
J . C» met hem in den echt 
trad. Hoewel minder jong en 
minder schoon, dan de bei
de andere, bezat zij echter 
de kunst om zich te doen be
minnen , daar zij in alles den 
smaak van haren echtgenoot 
volgde, hem op zijne reizen, 
alseeiie Amazone gekleed, 
vergezelde, en in alles zij -
»e neiging voor de pracht en 
den wellust vleidde. - Men 
beweert, dat zij de inschik
kelijkheid zoo ver dreef, van 
zelfs te gedoogen, dat hij haar 
an de Woede-zijnerzinnëloo-
se^ buitensporigheden geheel 
naakt1, voor de oogen zijher 
gunstelingen blootstelde, en 
«fat, alvorens met hem in den 
echt te treden, zij, om zich 
door hem te doen beminnen , 
hem eenen liefdedrank had 
gegeven, waarvan JUVENAMS 
de samenstelling beschrijft, 
eö die enkel diende, om hem 
de hersenen te krenken, en 
hem woedende te maken. 
rïadat CAMGUX-A vermoord; 

was;, "zond CHÈEEAS den 'tri
buun FEMÜS- EIÜPÜEJ" om zich 
van CERONÏA 'en hare doch
ter JULIA DRusaiA te ont
doen. Deze man doorboor
de de moeder die meteenen 
woed, welke naar woede 
geleek, het moordstaal te 
gemoet ijlde,'met' verschei
dene degensteken, en ver- II 

pletterde het hoofd der doch
ter, tegen; den muur der 
galerij,; alwaar haar Vader 
met dolken doorstoken was, 
opdat er van zulk een ver-
foeijèlijk bloed niets mogt 
overblijven.' 

CËSPÉDES (PAÜIUS)) een 
schilder, te Cordovain 15$ i 
geboren, heeft zich in de , 
zestiende eeuw in Spanje \ 
en in Italië wenvaartó% j 
twee reizen deed, zeer k- i 
roemd gemaakt. Zijne WJ- j 
ze van schilderen komt veel i 
met die van eoRREGGioorer-
een: dezelfde naauwkeung- j 

welfde kracht in de m g 
kihg,r hetzelfde kolonel 
E ' k a n .mm . r i - « g 

r a k t ó r ^ a n ^ ; f e I t ) e n | 

JüDAS^enverdr^tge 

gelaat. De talft«nva
h „iet 

tot de schiWfKnn^ drf 

Spaansche ! * * y , & * * 
dien Imastenaar g 

roag, was hyir»jy^ 
oudheidkundige, o rva-

r e n in de He»tee &ra-
Grieksche, M ) " ^ > . 

een groot dichter ^ „. 
"rughaar schrijver. ^ 
verleed in 1G08. 
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GESPEDES (ANPBEAS GAR-
CIA DE) , te Segovia in 1560 
geboren, legde zich met het 
beste gevolg toe, op de be
oefening der w i s - en aard
rijkskunde. Zijne werken 
zijn: > 1«° HydfographicB y 
tlieoricas de planetas, Ma
drid, 1606; ditzelfde boek-) 
deel bevat ookieene Verhan
deling op de scheepvaart. 
— 2.° Lilro de instrumen-
tos nnévos de geómetriamuy 
necessarios para meder dis-
tancias y alttiras, Madrid, 
1606, in 4.">: in dit werk 
Jsomt vooreene "Verhandeling 
voor De conducio aquas, en 
eene andere De artilleria. 
Hij heeft ook verscheidene 
handschriften nagelaten. 

" ' ' t . ' - ' ' '•* 

CESTIUS (CAJUS) , was een 
der zeven Epulones, ofop-
zigter der maaltijden, wel
ke te Rome, ter eere der 
Goden gevierd werden. Men 
g is t , ; dat hij in de eerste 
jaren 'der regering van A U 
GUSTUS gestorven i s . , Hij is 
vooral bekend, door het 
prachtig gedenkteeken, dat 
te zijner gedachtenis is op-
gerigt ] t en dat een der ge
bouwen van het oude Rome \ 
i$'ï welke tot op onze dagen het 
beste zijn bewaard gebleven , j 
ter hoogte van ruim 37 Ne- ] 
derlandsche ellen, óp een 
voetstuk van 29 zulke ellen, 
inwendig met wit marmer 
hekleed, e n , in navolging 
der Egyptische piramiden, 
inwendig eenen kelder of 

eene kamer bevattende. Di t 
gedenkteeken vindt men bij 
de Poort van Ostia of van 
den heiligen P A U M % A-
MEXANDER V Ü . liet hetzelve 
in 1663 herstellen. 

CETHEGUS, eene Romeïn-
sche familie , uit eenen zij-
delingsohen tak van die van 
CORNEMUS ,; heeft verschei
dene . wannen; vqörtgebragt, 
wier gedachtenis is bewaard 
gebleven, —f CORNËMUS C E 
THEGUS , met QUINTIUS FJLA-
MINIUS tot Consul benoemd, 
deelde na zijne verheffing, 
gemengden wijn onder het 
Volk uit. Deze beide Con
suls waren verpligt, om in 
het jaar 421; na Rome, hun
nen post nedërteleggen,wijl 
e r onregelmatigheid bij hun
ne verheffing had plaats ge
had. - ~ MARCDS CORNEUUS 
CETHÜGUS, werd in het jaar 
545 na Rome tot de waar
digheid van Censor verhe
ven; hetwelk tegen het ge
bruik ^streed, vijf jaren 
daarna verkreeg hij het Con
sulaat: hij swas een groot 
redenaar. <-r CAJUS CORNE
U U S CETHÉGUS , die alvorens 
Mdit of Bouwmeester te 
z i jn , landvoogd in Spanje 
w a s , en aldaar eene roem
rijke overwinning behaalde. 
HJJ werd kort daarna gedu
rende zijne afwezigheid, in 
het jaar 556 van Rome, tot 
Bouwmeester benoemd. Sï-
GOMÜS verwart hem met Cu-

' cros CORNEUUS CKTHÉSÜS, 
5 
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die in het jaar na Rome 557 
tot consul weed verkozen, 
en over JÜSUBBES zegevier
d e , en vooronderstelt ten on-
regte, dat CICERO en TITUS 
LIVIUS, aan dien consul den 
voornaam van CAJUS geven, 
daar zij hem CuGius noemen. 
— Men moet PUBJMUS COB-
NELIUS CETHÊGUS niet ver
geten, die met geestdrift de 
partij van MARITJS tegen SYLIJA 
aanhing, en dié daardoor 
tot vijand van het Romein-
sche Volk werd verklaard, 
toen die partij onderlag. Hij 
nam de wijk naar Afrika 
bij MABUTS, en na de gena
de van SyiXA ingeroepen, 
en zich aangeboden te heb
ben , om hem in "alle gele
genheden te dienen, werd 
hij in genade aangenomen, 
öommige schrijvers zijn van 
gevoelen , dat deze ÓÉTHÊ-
GÜS dezelfde i s , welke të 
Rome zulk eenen grooten 
invloed genoot, dat men niets 
kon verkrijgen, dan door 
zijne tusschehkomst. Daar 
hij een e minnares had, aan 
Welke bij niets kon Weige
ren, zoo gebeurde het, dat 
deze vrouw de geheele stad 
Home, te harer beschikking 
had, :LüCümus' moest, zijn 
hof bij deze vrouw maken, 
toen hij den last wilde ver
j a g e n , om MXTHRÏDATES 
den oorlog aan te doen, 
wijl hij hierin anders niet 
«oude geslaagd' zijn. Ver
scheidene andere Grooten van 
Rome begingen honderden 
andere laagheden, om door tf 

de aanbeveling van CÉTBÈ-
GÜS' tot bedieningen te ge
raken. Het is ongetwijfeld 
van hem, dat CICERO in een 
zijner -Paradoxen spreekt. 
Sommige critici hebben bjj 
de verklaring van dezen 
dichtregel van HORATIUS : 

FlNGERE CINCTTJTIS SOK 
4 EXAÜDITA C E T H E C I S . 

beweerd, dat deze familie, 
eene bijzondere kleederdragi 
had-, en zich door haten 
gordel deed onderscheien; 
maar het is waarschijn/ij»* 
door het verband van den 
tekst, dat HORAMUS, over 
de ' algemeene Weetodrag 
der Romeinen, ten tijde de 
eerste C^Bia^, omtrent 
4W jaren na B. spreekt,^ 

tijdstip niet zouden W.. 
pen zijn. 

Cfe»*H» (Cu«^5 
u u s ) , werd, a« JeB 
van met C**u* % . 
ondergang van J ^ 
land te hebben^ gzfD(f 
nen, en de j u ng f. 
medephgtigen t e . ^ge
weest, met hen, *" 0eze 
varigenis gewurgö- .^ i a 
strafoefening^gesch» ^ 
tegenwoordigheid v* „e 

B 0 % i e n h e t , o n g . n g ) 
welsprekende r e d e v . n 

welke hij hield, en 
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hij voor het volk de bijzon-
lieden der zamenzwering, 
der overtuiging en der op
stelling der gedingstukken 
van de Schuldigen ontwik
kelde, niet zoude gehikt 
zijn, hen te doen veroordee-
len, indien CATO , die zijn 
gevoelen nog niet had uit-

'i gebragt, niet met zoo veel 
kracht en nadruk tegen CJE-
SAR had gesproken, die door 
eene ongepaste toegevend
heid , of wijl hij de zamen-
spanning begunstigde, ge
pleit had, om het leven dier 
inuitelingen te redden, zoo-
dat hij den geheelen senaat 
in het gevoelen van CICERO 
deed deelen, en het dood
vonnis met eenparige stem
men deed doorgaan. Het 
was na deze strafoefening, 
die de muitelingen verstrooi
de , en al hunne ontwerpen 
verijdelde, dat CIÖKKO, als 
in 'zegepraal terugkeer en de 
door alles wat er luisterrijke 
in al de orden van den staat 
was, en door eene menigte 
volks vergezeld, als de Ver» 
losser des Vaderlands eü 
de nieuwe Stichter van Ro
me begroet werd (zie CICE
RO). — Een andere CETHË-
GUS, een Senator nit de
zelfde familie, werd, van 
echtbreuk overtuigd zijnde 
in 36S, onder VALENTINIA-
NÜS onthoofd. 

CETÜRA, de tweede vrouw 
van ABRAHAM, welke die 
Aartsvader in den onderdom 
van honderd veertig jaren 
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huwde , en bij Welke hij zes 
kinderen verwekte, ZAMRAM, 
JECSAN, MADAN, MADIAN, 
JESBOCK en SUE. ABRAHAM 
gaf geschenken^ aan al zijne 
kinderen, en kond dezelve 
ter woon naar het Oosten in 
Woest-Araliëy wijl hij niet 

i wilde, dat zij het land zou
den bewonen, hetwelk de 
Heer aan IZASK beloofd had. 
Men is van gevoelen, dat 
de Madianiten , de Epheërs, 
Dédaneè'rs en Sabeërs, waar-

' over er dikwerf in de H. 
Schrift gesproken wordt, van 
hen afstamden. De "Wijzen, 
die den nieuwgeboren JESUS 
kwamen aanbidden, \Varen, 
volgens onderscheidene ge
leerden , spruiten dier tol
ken, en het geloof van ABRA
HAM , was voor hen eene 
soort van titel, om de eer
stelingen van de roeping der 
Heidenen te zijn. 

CEVA (THOMAS), een Ita-
Haansch dichter en wiskuns
tenaar, in 1648 te Milane^ 
geboren, en in 1736 overle
den. Onder de werken van 
dezen Jesuit komen Vooral 
in aanmerking zijn gedicht: 
Piier JjESVS en zijne Opus-
cula mathematica. 

CEYX, koning van Tra-
chinië, eene stad van Thes-
saliè', was de zoon van LU
CIFER, en de echtgenoot van 
HAICÏONE , met welke hij 
door de banden der teeder-
jste liefde vereenigd was. 
Daar deze vorst op zijne 

file:///Varen
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reis naar Cfaros, om de god
spraak van APOU.0 te raad
plegen schipbreuk leëd, wer
den de goden door de smart 
van HALCYOJSE zoozeer getrof
fen i dat zij haar in eenen ijs
vogel herschiepen; zij vloog 
dadelijk over de oppervlakte 
der- zee, en ging op het 
ontzielde ïigchaam van CEÏX 
zitten, dien zij door hare 
liefkozingen tot het leven 
terugriep, waarop hij mede 
in eenen ijsvogel veranderde. 

CHA AT of CAATH , de' zoon 
van LEVI , de vader van 
AMKAM, en de grootvader van 
MOZES. Zijne familie werd 
ïn de omdolingen door de 
woestijn, met het dragen 
van de arke des verbonds, 
en de gewijde vaten des ta
bernakels belast. 

CHABAN (JFRANCISCÏJS ho-
DEWX1K EENATÜSMOÜCHARD, 
Graaf van)., algemeen be
windhebber der geldmidde
len , den 18 Augustus 1737, 
j e Brussel geboren, was ten 
tjjde der Fransche omwente
ling j welkey grondbeginse
len hij met gematigdheid 
aankleefde,, en die hjj bijna 
in de vergetelheid doqrjbragt., 
onder - regiments - adjudant-

.Tijdens den; 18 Bmmaire 
Was hij Maire der gemem-
teprésSt.~Gervai$, bijJP<?-
rijg; hij werd vervolgens 
tot onder-prefekt van Ven-
Mme benoemd, en werd ach
tereenvolgend prefekt van 
RMn-et~Moseile> en van 

Dy Ze, departementen 3 die 
hij met ijver en !regtscha> 
penheid bestuurde. TOÉ 
staatsraad benoemd, was hij 
eerst lid van de te Florence 
aangestelde commissie, om 
Tos kanen te organiseren en 
te besturen. Te Parijs te-
ruggekeerd werd hij, in de* 
zelfde hoedanigheid van 
staatsraad, eerst in den ge
wonen dienst van binnen-
landsche zaken, vervolgen* 
bij het bestuur van oorlog 
geëmploij eerd, en eindelijk 
met den titel van algemeen 
bewindhebber der geldmid
delen naar Hamburg gezon
den, alwaar mj in 1813, aan 
de besmettelijke ziekte over
leed, die zich in die stad ge
durende de belegering open-

baarde, w e ^ . dezelve ten 
gmohe iev mslukte vM' 

'Zis moest ve r ton 

van FrankryU.IjJ 
te g e w e s t e n ^ - S 

scheidde «ch i» « f ^ 
;Iogen van *Q*fi$?yjji, 
Volgde koning ^flJA, 
t e rove rwinn ingvan^ : 
en LODEWWK Al l . -w. ^ . 
«vering van : J 6 * « * J J 
bragt veel toe, tot he^ 
„en van den *£!»?*. 
venna in 1512. M « a„ 
gende jaar in den slag 

m lakt , ontsnapte hy aan « 
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gene, die hem gevangen ge
nomen hadden. Italië werd 
andermaal het tooneel van 
verscheidene zijner* helden
daden. Hij bevond zich bjj 
de inneming van Villefran-
che, bij den slag van Ma-
rignan, en in 1522 bij het 
gevecht van Bicoca. " Van 
Italië begaf hij zich naar 
Spanje, sprong Fontarabië 
bij , deed vervolgens het be
leg van Marseille opbreken, 
en sneuvelde in 1525, niet 
de wapens in de hand in 
den slag van Pavia, 

CHABANON (A. D. DE) , Lid 
der Fransche Akademie, en 
van die der opschriften en 
schoone letteren, werd te 
St. Domingo , in 1730 ge
boren. Hij bezat veel smaak 
voor de toonkunst, en werd 
Weldra een eefste violist. 
Na acht jaren aan die kunst 
te hebben toegewijd, gaf hij 
zich aan de letteren over, 
en legde ër zich zijn® ove
rige levensdagen bestendig 
op toe. Hij heeft een aan
tal werken nagelaten , on
der welke men onderscheidt: 
1«° Discours sur PINDARJE, 
et sur la poésie lyrique, 
avec la traduction de qtiel-
gues odes (Verhandeling over 
PISDARVS én over den lier" 
zang, met de vertaling van 
eenige oden), in 8.vo _ %>° 
Les odes pytïdques de PlN-
DARE , traduites avec des 
note* (De oden van APOL-
£0 door PwDAnvs met aan-
teekeningen vertaald) ,1771, 

in 8.vo _ 3.o Jdylles de 
TsÈocniTJE ttaduiies en 
prose, avec quelques imita-
tions en vers (Herdersdich
ten van TBEOCRITUS in pro
za vertaald, met eenige be
rijmde navolgingen), 1775, 
in 8.vo _ 4.0 Sur Ie sort 
de la poésie en ce siècle 
phiiosophique (Over het lot 
der dichtkunde in deze wijs-
geerigeeeuw), 1764, ih8.v« 
— 5-° Observations sur la 
musique et principalement 
sur la métaphysique de tart 
(Aanmerkingen over de toon
kunst, en voornamelijk over 
hel bovennatuurlijke der 
kunst), 1779, in 8.vo, ver
beterd en aanmerkelijk ver
meerderd onder dezen titel: 
De la musique considérée 
en elle même en dans ses 
rapports avec la parole, 
les langues, la poésie et Ie 
thè&tre (Over de toonkunst 
op zich zelve, en in hare 
betrekkingen beschouwd, met 
de spraak, de talen, de 
dichtkunde en het tooneel), 
1785, 2 dl.» in 8.vo — 6-° 
OEuvres dé thédtre et au-
trespoésies (Tooneelkundige 
•werken en andere gedichten). 
Men vindt in; dezelve de val-
sche edele, de party geest; 
blijspelen in vijf bedrijven, 
en het Gulden Vlies, zang
spel. Hij heeft ook treur
spelen vervaardigd, waarvan 
ér een Eponine, met toe
juiching ten tooneele is ge
voerd. — 7«° ViedeDANTJE 
(Levensbeschrijving van 
DASTE) > met eene lijst zij-
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ner werken, 1773, in 8.vo 
Hij is den 10 fJulij 1792 over
leden. » CHABANON, heeft 
de Heer DE FONTANES ge
zegd, was in zijne eerste 
jeugd, zoo vroom als Me
vrouw GUÏON. In het ver
volg echter is hij zeer ver
anderd, en geheel in het te
genovergestelde uiterste ver
vallen. Hij" geloofde aan den 
Godsdienst niet meer dan 
aan de liefde; en waande 
uit de dwaling te regt ge-
bragt te zijn." Hij bezat, 
volgens denzelfden geleerde, 
meer geest dan begaafdhe-
den, eene schranderheid, 
die zijnen geest evenaarde, 
en een karakter, dat boven 
alle letterkundige verdiens
ten verkieslijk was. 

CHABERT (JOZEF BERNAB-
DUS Markgraaf van), te Tou-
louse, in 1723geboren,ging 
nog zeer jong zijnde onder 
de marine. Door zijne vor
deringen in de sterrekundi-
ge waarnemingen, geschikt 
om de aardrijkskundige lig
gingen te bepalen, verkreeg 
njj, nog maar garde de ma
rine zijnde, het bevel over 
een schip, waarmede hij 
zich bezig hield, om de 
aardrijkskundige kaarten van 
verscheidene plaatsen te Ver
beteren. In 1753 tot scheeps-
vaandrig des konings be
noemd , klom haj trapswijze 
«P tot den rang van luite
nant-generaal des koninklij
ken legers. Hij heeft het 
volgende werk nagelaten: 

Voyage fait en 1751 sur les 
cd les de V Amèrique-Bepteri' 
trionale (Reize in 1751 op 
de kusten van Noord-Ame
rika ondernomen), Parijs, 
1753, in 4.K>> koninklijke 
boekdriikkerij. CHABERT is 
den 2 December 1751 over
leden. 

CHABOT (PHIMPPÜS) , Heer 
van Brion, uit een beroemd 
geslacht, oorspronkelijk van 
Poitou, admiraal van Frank
rijk, ridder der orden van 
Sint-Michaël en van den 
Kousenband, landvoogd van 
Bourgondië enNormandyè, 
Werd in 1525, in den slag 
van Pavia, met koning 
FRANCISOUS I., wiens gun
steling hij was, gevangen 
genomen. In 1535 zond men 
L m aan het hoofd van een 

steden van fl»««, Bresse enymSavooyeoVm 
den hem hare poor/e». «9 
zou zyne overwinnzngenn^ 

verder hebben w ™ J f £ j 
i n ^ * T bleTtddet 
zulks niet be 'e;kard lnaal 

DE LORBAJNE ^ ^ V 
hem vanontromv. f nom 
missie, aan welker ho°Id 

kanselier P o ï E ^ x c ^ e ; ; 
veroordeelde hem toW^ 
lies van zijn ambt, 
de betaling eener^f°-ms 
te. rBANCrsctisI.,0^^. 
verwringen hn 0Phadgeant-beschaamde wijze haJS o i s 

woord, had een focw «.er-
begeerd, ten einde hem 

i 
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biediger te maken, en om 
het vermaak te genieten, van 
hem genade te verleenen. 
Daar hij de boete van 70,000 
broonen, waartoe hij veroor
deeld was, niet kon betalen, 
zoo hield men hem meer dan 
twee jaren gevangen» Het 
vonnis, tegen CHABOT uit
gesproken, had den kanse
lier even zoo min voldaan 
als den koning. Onder voor
wendsel , dat het aan dezen 
overheidspersoon, in hoeda
nigheid van voorzitter der 
regtbank, toekwam , er de 
laatste vorm aan te geven, 
liet POYET zich hetzelve bren
gen, en voegde op zijn ei
gen gezag bij de verschillen
de beschuldigingen tegen den 
Admiraal," die van trouwe
loosheid en bedrog, Hij 
voegde nog bij het verlies 
Van posten en de verbanning, 
de bepaling: Zonder ooit te
rug geroepen te kunnen wor
den. De regters ondertee
kenden deze aldus ontwor-
pene veroordeeling, met 
grooten tegenzin: esn hun
ner plaatste met kleine let
ters het woordje vi achter 
zijn naam. Deze gestreng
heid was echter niet lang 
.bestand tegen de tranen en 
de gebeden van de Hertogin 
D'ETAMPES. De admiraal ver
kreeg de vrijheid, om regt-
vaardigende stukken, die tot 
dus verre niet ter tafel ge-
bragt waren, onder de oogen 
zijner regters te leggen. Zon
der het vonnis aanteranden» 
verklaarden de commissaris

sen den beschuldigde vrij 
van de misdaad van gekwet
ste majesteit, en van on
trouw aan het hoofd vanden 
staat. Kort daarna, werd hij 
door den koning aan het hof 
ontvangen* » Hoe nu, zei-
de hij hem, zult gij u nog 
op uwe onschuld beroemen?" 
» Sire, antwoordde de admi
raal, ik heb al te wel ge
leerd, dat niemand voor zij
nen God en zijnen koning 
onschuldig i s ; maar ik heb 
echter dezen troost, dat de 
geheele boosaardigheid mij
ner vijanden, niet in staat 
is geweest, mi) aan ontrouw 
ten opzigte van uwe maje
steit schuldig te vinden." 
Hij werd van zijne boete 
vrijgesproken, en in zijne 
titels hersteld, maar het kon 
hem niet gelukken, het von
nis waardoor hij veroordeeld 
werd, te doen vernietigen. 
CHABOT overleed den 13 Ju-
nij 1543, meer als een ge
slepen hoveling dan als een 
groot staatkundigebeschouvvd, 
ijdeler en trotscher, dan 
groot en edelmoedig. Men 
vindt in het zesde boek der 
Nasporingen van PASQUIER , 
belangrijke bijzonderheden 
over het buitengewoon pro
ces, PBÏLIPPVS CHABOT 
aangedaan. In de Memo-
riën van CASTELNEAU , Pa
rijs , 1659, in fol. komt zij
ne lofrede voor. De konink
lijke Bibliotheek van Frank
rijk bezit eenige Brieven 
van hem in handschrift. De 
tak, waarvan hij het hoofd 
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was, ging met zijnen zoon 
reeds te niet. De ROHAN-
CHABOT'S , die thans bestaan, 
stammen van. een' zijner 
broeders af. 

CHABOT (PETRUS GAUTIER , 
bijgenaamd), in 1516inPei-
iou geboren, onderwijzer der 
kleinzonen van den beroem
den kanselier Ï/HÓFITAL , 
legde zich voornamelijk toa, 
om hun HORATIUS op eene 
bijzondere wijze te verklaren. 
Zijn Commentarinni op dien 
dichter is eene ontleding van 
den tekst volgens de regels 
der spraakkunst en die der 
Welsprekendheid. In 1582 
liet hij een staaltje van dit 
werk drukken» en gaf het 
vijf jaren daarna in deszelfs 
geheel in het licht. Hij 
werkte aan eene tweede tüt-
gave, toen hij in 1597 o-
verleed. JACOBÜS GRASSER, 
de erfgenaam zijner nieuwe 
aanmerkingen, laste dezelve 
in de uitgave in M, van 1615. 

CHABOT (FRANCISCÜS) , be
kend door het aandeel, het
welk hij aan de Fransche 
omwenteling heeft genomen, 
werd te Baint-Géniez in het 
Fransche Dep.t Aveyron ge
boren. Zijn vader, kok, in 
het collegie van Rodez, be
zat genoegzame- middelen, 
om hem eene goede opvoe
ding te geven. CHABOT be
antwoordde aan de zorg zij
ner onderwijzers, en gevoe
lig voor de godsdienstige 
grondbeginselen» welke zij 

hem trachtten in te boeze
men , ging hij onder de Ca* 
pucijnen, en werd Gardiaan 
van zijn klooster te Rodez. 
Bestuurder der gewetens zijn
de, wilde hij door zich. zel-
ven de ongewijde schrijvers 
zijner eeuw kennen, die de
zelve op het dwaalspoor 
konden brengen, maar dm 
leesoefeningen hadden voor 
hem het gevolg, waarvoor 
hij de anderen wilde behoe
den; hij geraakte zelf net 
spoor bijster. Van die? 
oogenblik af, verdween zij
ne godsvrucht, en de stad 
Bodez, welke hij door zijne 
deugden gesticht had, wera 
door zijne buitensporigheden 
geërgerd. Met zulke ge
voelens en met «m woda-
ni" eedraff konhetmet w« 

S e f s o / t o ^ 2 S 
geestdrift de w f * ^ . 
fen der omwentehng^ 
zen; hij w» <f d « l%> sten, die hun Woosterv^ 

geriijken eed aei » 
len onderwerper.. j * n 

we Bisschop ^ K / o o t -
koos hem tot ^ 
Vikaris, en f • be. 
zing van d i e n . ^ f ^ f e t 
noemen de b g « • £ * 
Dep.' Loirf ^ r ^ 
afgevaardigde P« „ ^ 
„ale vergadering. j d , 
regtvaardigdehetdenPheJft 

dat zijne l a s t g e v e ^ ^ 
gehad hadden; «"J, \ n ?oor-
eene vloeibaarheid, ,^e. al raet eene onversch^ 

n e stoutmoedigheid. 
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klaagde al datgene aan, wat 
niet van zijne partij was , 
en zelfs gelukte het hem 
den hertog van BEISSAC in 
staat van beschuldiging te 
doen stellen. Alle midde
len werden door hem in het 
werk gesteld, om het volk 
van het bestaan eener Oos-
tenrijksche commissie te 
overtuigen, het kasteel van 
Bagatelle opgevende, als de 
plaats, alwaar u"at onzigt-
bare commité deszelfs bijeen
komsten hield. Geheel en al 
aan de zaak toegedaan, wel
ke hij verdedigde, deed hij 
zich door zes mannen kwet
sen, welke hij zelf opge
ruid had, en die hij ver
volgens als verraderlijke 
moordenaars des hofs aan
klaagde; men wil zelfs, dat 
hij in zijne verkleefdheid 
nog verder g ing , en twee 
zijner ambfgenooten bewoog 
hem te dooden, en zijn 
bloedig l i jk , naar de Voor
stad Saint-Antoins te bren
gen, ten einde de volkswoe
de tegen het hof te ontste
ken . Daar deze zulks niet 
wilden ten uitvoer brengen, 
begaf ïnj zelf zich naar die 
voorstad, en predikte er in 
de kerken, waarin de volks
vergaderingen werden ge
houden , met hevige drift 
den opstand. Intusschen 
ontrukte hij op den 10 Au-

ustus eenige .Priesters aan 
en dood, en de Abt Si-

CARD had hem den 2 Sep
tember het leven te danken; 

VI. DEEX.. K 
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maar , daar hij over deze 
, goede daad berouw gevoelde, 
zoo leverde hij eenige maan
den daarna, zijnen ambtge
noot Pater VENANCE , die hem 
eenige vermaningen over zijn 
ergerlijk gedrag had gegeven, 
aan het schavot over. Na de 
gebeurtenissen van den» 10 
Augustus, klaagde hij de 
meeste leden der vergadering 
aan de volksmenigte aan, als 
hebbende, door hunne hard
nekkigheid, om den generaal 
LAFAYBTTE te verdedigen, de 
ongelukken te weeggebragt, 
die plaats gehad hadden, en 
vraagde te gelijker tijd een 
besluit , om dien veldheer 
duiten, de wet te stellen. 
Door hetzelfde departement 
tot afgevaardigde bij de con
ventie benoemd, verscheen 
hij in alle groote beslis-
singspunten in den eersten 
rang; en vervolgde tegen de 
verbondenen , het stelsel , 
dat hij tegen LODEWIJK X V I . 
had aangenomen. De on* 
zindelijkheid, welke hij in 
zijne orde had aangewend, 
en welke hij in de wereld 
en in de raadzaal behield, 
haalde hem de spotternijen 
en schampreden van alle 
dagbladschrijvers op den 
hals , welke hem zelfs bij 
de aanhangers zijner partij 
belagchelijk maakten. Nie
mand verdiende beter dan 
hij den naam van Sans-cu-
lótte. Om op zijne beurt 
degene, welke zich netjes 
en zindelijk kleedden he-

k 
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lagctelijk te maken, gaf 
CHABOT hun den «aam van 
muscadins (pronkers). Ook 
*af hij den naam van.*M0ffl-
tagmfSs (bergpartij), aan 
«Je; "'afgevaardigden, Welke 
bestendig' op -de, hoogste ban
ken; der zaal zaten. ..: Het 
schynfc .,. dat de eer van al 
de nieuwe benamingen voor 
hem bewaard was, want ook 
hij was hé t , die na den 
goddeloozen en belagchelij-
ken dienst» door •CKAÜMET-
'TM uitgevonden , het besluit 
liet nemen, waardoor de 
hoofdkerk van Parijs in 
Tempel der rede werd her
schapen» Twee broeders, 
"Duitsche vrijheeren, even 
gelijk zoo vele andere vreem
delingen, te Parijs gelso-: 
men, om zich te midden 
der wanorden te verrijken , 
en wanende daartoe, door 
het -overwint, vaa CHABOT 
bister te.zullen geraken, of
ferden hunne sus ter LEOPOL-. 
3)iNA FEEY op, die aiij aan 
hem ten • 'huwelijk gaven ; 
snaar zij werden 'in hunne 
hóop .̂ zeer ts leur,, gesteld* 
De invloed van CHABOT bij 
dé menigte begon op eene 
aanmerkelijke wij se te ;ver< 
minderen,, ..en :"EOBESPSER-
KE offerde aan aijne veilig
heid of zijne wraak, diege-
ïie' zijner voorstanders op, 
wier invloed en voiksliefcle 
hij vreesde. CHABOT wilde 
den storm afleiden , hij riep 
voor de afgevaardigden de 
onschendbaarheid in, welke 
hij in zijne ambtgenoolten 

niet erkend had; hij durfde 
zelfs zeggen,; dat er eene 
oppositie-partij, eene regter-
zijdein de vergadering moest 
bestaan, en dat hij alleen 
er eene zoude vormen. Maar 
hij kon aan de wraak van 
den reeds alvermogenden Ro-
BKSPiERfcE niet ontsnappen. 
Aangehouden / e n in de ge
vangenis van het Lm»-
lourg afzonderlijk opgeslo
ten, werd hij beschuldigd, 
van met sijne beide schoon-
broeders en eenige andrte 
afgevaardigden, doordever-
valsching eener wet,, tf 
opzigtevandeOost-Indische 
Maatschappij getracht te heD-
ben, zichten kostederzei 
te verrijken. Nadat tHA 
BOT vruchteloosgetracht hafl, 
om RoBESHKKBBtebeW|en> 

fcelijke W g ^ i f r , 

welke door m™ Eea 
indeboeijenZ»f t tf%AlF. 
hunner, degenee^*, 

****** &*&?%& P 
CHABOT behield lejc . 
noeg, om hetf; t

e
scïrotte 

gen daarna °P h" fldden 
<vaanverliezen. w«. inehei' 
5 April 1794 wet g b t , 
de zwagers ten doodga 

een genees-
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Sommige geleerden hebben 
dit -gedenkteeken, maenen 
te herkennen •> in het staitd» 
beeld onder den naam Tan 
Zwaard-vechter bekend. Toen 
na den slag van Leuotra, 
de Atheners de partij der 
Lacedemoniërs tegen de The» 
banen gekozen hadden, zon
den zij CHABRIAS tegen deze 
laatste op, die hun belette 
zich van Corinthe meester 
te maken. Hij herstelde ver
volgens JVECTBNABO of N E O 
T.INEBÜS op den troon van 
Egypte; kort daarna belft-
gerde hij C/do, en kwam 
aldaar in 355 v. J. C. om 
het leven. SSijn schip werd 
in den grond geboord. . Hij 
zou hetzelve verlaten,, en 
zich door zwemmen kunnen 
gered hebben; maar bij ver
koos den dood boven eene 
schandelijke vhigt. Danos-
THENBS zwaait dezen veld
heer den grootsten lof toe. 

Aige, te Genene geboren, 
en omtrent het midden der 
Zeventiende eeuw overleden. 
Men heeft, van hem; Sfirr 
pkm icones et sciagraphia 
cum. scriptor-urn circa eau 
cofisefisu et dissensu. Dit 
Werk werd in 1677 met ee-
nen eenigzins veranderden 
titel herdrukt. 

CHABRUS, een Atheensch 
veldheer, beroemd door zij
ne krijgsverrigtingen, ver
sloeg in een zeegevecht, 
POJCMS , een Lacedemonisch 
veldheer. Nadat de vrede 
gesloten was, zond men hem 
naar het eiland Cyprus, ter 
hulp van EVAGORAS, koning 
van Balamis, aan wien hij de 
gewigtigsfce diensten bewees. 
Den "jFhebanen tegen de %»ar-
tanen te hulp gezonden zijn
de, en door zijne bondge-
nooten verlaten , wachtte hij 
alleen met zijne manschap
pen den aanval.der vijanden 
af. Hij liet •zijne soldaten 
zich digt op elkander scha
ren , eene knie op den grond, 
met hunne schilden bedekt, 
en hunne lansen vooruitste
kende; deze '.houding was 
oorzaak, dat de vijand niet 
op.iiea kon. inbreken: hoe
wel AGESIMÏJS , veldheer «er 
Lacedemoniërs overwinnaar 
was•,"• gsg hij zich ecSïJer 
verpligt, om terug te dein»' 
zen. De Atheners i-igften 
ter eere van , CBABKÏAS een 
standbeeld op, in de houding, 
waarin hij gevochten had. 

CHABEIT (PETRUS), advo» 
kaafc bij het parlement vaa 
,Par§3 ca lid van den hoo» 
gen-raad.vait Bouillon, hield 
zien.'niet een werk onledig 
aan. hetwelk hij den titel 
gaf van De la' monarchie 
Frangaise. et de *e* lois 
{Over de Fnw*cke monar
chie en derzelvar toe f-ten), 
waarvan hg de heide eerste 
deelen- "in' i7ri4 in 8.vt> in 
het Jicht gaf. Baar, volgens 
hem, de ware grondbegin
selen van het bestuur en de 
wetgeving van 'J?rarikrijh9 

k a 1 * . 
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onder de regeringen van Lo-
BEWIÏK XII. j HENDRIK IV. 
en LODEWIJK XIV. verloren 
•waren geraakt, zoo trachtte 
hij dezelve weder optesporen, 
in de wetten der Gothen, 
Bourgondiërs en Alanen. Dit 
werk inaaktë eenen grooten 
opgang onder zekere man
nen, die ds monarchie moe
de waren; men verwijt den 
schrijver zijnen stijl te hoog
dravend gemaakt tehehben, 
door denzeïven op de leest 
van dien van MÖNTESQUÏEÜ 
te hebben willen schoeijen; 
hg volgt soms de juistheid 
van denzelven n;a, doch nog 
meer volgt hij de dorheid 
en duisterheid van denzel
ven. Hij overleed in 1785-

CIUIÜON (JACOEUS) , in de 
zeventiende eeuw doctor in 
de geneeskunde der stad 
'Angers, is de schrijver de
zer heide werken: 1.° Re
cherches de F origine et dn 
mouvement du sang (Naspo-
vingen over den oorsprong 
en de beweging des lloeds), 
Parijs, 1664, in S.vo; 1677 
en 1699, in l2.mo —. 2.° 
(luesüons de ce temps 
(Vraagstukhen, van, dezen 
iijd) Angers, 1063, in S.vo 
Bit is bijna hetzelfde Werk 
als het voorgaande. 

CHAÏS (KAREI,)', den 3 Ja
nuari} 1701 te Geneve gebo
ren ," in 1728 predikant der 
ïransche Protestantschekerk 
ta '« Gravenhage, heeft ee« 
nige werken in het licht 

gegeven, die met zijnen staaf 
overeenkomen, en door de 
aanhangers zijner sekte zeer 
gezocht Worden, zoo als.' 
1.° La sainte Bible, aveo 
un Comtnentaire Uttéral et 
des notes choisies, tirèet 
de divers auteurs anglait 
(De heilige Schrift, meteen 
letterlijk Commentariu», 
en uitgezochte aanteekeim-
gen uit verschillende Sn-
aelsche schrijvers ontleend), 
1742-l777,6dl.»iniK> 
Dit uitgebreide commenta-
rium bevat nog niet al de 
Geschiedkundige boeken 
het Oude Testament. - * 
CatêcHsme MstoriW'J 
dogmatique {Q^chedkmè 
„een leerstellige Catech* 

tnre {De Mteriyh *»•* 
Schrift), f ^ * W 
12.mo, naar « < » * 0 M, 
HOüSEvertaaW;. ti_ 

ques sur %%edknniW 
duigences $<*£< ovef en%erstfgeèn^ 

het jtibiléen de f ^ 
1751, 3 dl.", «•* ndcr digmetdeleersfóIl"S 
Cathobjken «fjfg** 

r 5 * i n ? ^ 5 overleg 

CHAISE V0?®® ieaW 
DE I.A), broedervjBd

van 

taler (in het FJJ> t e V 
DON QÜICHOT, W»J* ^ 0 
fiers 
reeds ™eMr$ZieW 
Hij verbond zich aa" 
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togin van LONGUEVILLE , aan 
den hertog van ROHAN, en 
aan de kloosterlingen van 
Port-Royal. Hij overleed 
in 1693. Zijne Êistoire de 
Saint Lorris {Geschiedenis 
vun den heiligen LODBWIJK) , 
Parijs, 1688, 2 dl.n, in 
4.">, volgens de Gedenk
schriften van den Heer TII> 
LEMONT vervaardigd, is zeld
zaam geworden. Hoewel in 
eenen flaauwen stijl geschre
ven , werd dezelve echter 
met zoo veel geestdrift ont
vangen , dat de Boekverkoo-
per op den eersten dag der 
uitgave verpligt was, om 
wachten aan zijne denr te 
plaatsen. Degene, die de
zelfde geestdrift voor de 
werken van Port-Royal niet 
bezaten, bewogen den abt 
DE CHOISY eene andere Ge
schiedenis van den H. Lo-
DEIVUK in het licht te geven. 
Dezelve werd in minder dan 
drie weken geschreven, en, 
ondanks derzelver oppervlak
kig voorkomen, deden de be
valligheden en het vloeijende 
van den stijl des nieuwen ge
schiedschrijvers , de schran
derhei»! van het werk van 
LA CHAISE vergeten, waar
van de bouwstoffen alleen 
hem esne tweejarige naspo-
ring gekost hadden. 

CHAISE (FRAMJISCUS B'AIX 
BE LA), in 1621 op het kas
teel van Ais en Èhrez tze* 
boren, werd Jcsuit, dadelijk 
na de cursus der Rhetorïcn 

K 

j volbragt te hebben. Hij was 
een achter-neef van Pater 
COTTON , in die maatschappij* 
zoo zeer beroemd. Na met 
den meesten roem de schoo-
ne letteren, de wijsbegeerte 
en de godgeleerdheid te heb
ben onderwezen, werd hij 
tot provinciaal van Lyon ver
kozen. Hij vervulde diett 
post toen LODEWIJK XIV, 
hem , in plaats van pater FER
MER, in 1675, tot Hoogst-
deszelfs Biechtvader verkoos. 
Een «del ea belangverwek
ken d gelaat, een zacht en 
beschaafd karakter, deden 
hem bij zijnen boeteling veel 
invloed hebben. De Janse
nisten beschuldigden hem van 
toegevendheid, in eenen tijd, 
waarop hij , volgens hen, ge
streng had behooren te zijn. 
Zij laakten hem nog meer, 
al de maatregelen te hebben 
goedgekeurd, welke de vorst 
tegen hen nam» Zeker bt het, 
dat hij hun niet gunstig 
was, en zulks ook niet be
hoorde te zijn. Hij overleed 
in 1709, als lid der Abade-
mïe van opschriften. in wel
ke hij door zijnen smaak voor 
de gedenkpenningen, eene 
plaats verdiende (Zie JSfo* 
ff es des acadèmicietis, door 
BE BOZE , 1.« dl. blad». 125.) 
De Bijzondere geschiedenis 
van Pater nu U CnAtSE, 
Keulen, 1G9«» 2 dl.», ia 
jgTüö js. veeleer een hekel
schrift "dan cene gestelede-
nis; de Levemfoselmj'Giag, 
die CI-HS verksiting Azzml' 

k 3 



\ 

550, C H- A./ 

ve is» in 1710 gedrukt, is 
niet beter. De hertog van 
SAÏNT-SIMON, die niet ver
dacht kan zijn, wanneer hij 
fot lof Tan de Jesuiten 
,-spreekt, drukt zich op eenen 
geheel anderen tooa over hem 
uit. » Vader DE LA CHAISE, 
zegt hij , bezat een middel
matig verstand, maar een uit
muntend karakter, regtvaar-
d ig , opregt, oordeelkundig, 
zachtzinnig en gematigd, was 
hij een vijand der aaaHaging, 
des gewelds en gerechte. Hij 
heaat eergevoel, regtscliapen-
heid, menschlievendheid, 
goedheid; was beseheiden , 
beschaafd, zedig en zelfs 
eerbiedig. ï n alle opzigten 
was hij belangeloos , hoewel 
zeer sterk aan zijne familie 
verknocht; hij beroemde zich 
op adeldom, en begunstigde 
denzelven op alle mogelijke 
wijzen; zeer washij bezorgd 
voor goede 'kenzen voor de 
bisschoppelijke waardigheid , 
vooral voor de groote ste-

volkojnen invloed bezat, was 
' S i Rïn}iki$' Wanneey hij 

mlks zonder moeite erken-
•aen, en m e t geestdrift nam 
% de geJegenheid te'baat, 
om-hee onhei! te heratellen, 
•jat/amné dwéling^ero had 
•^pea. begaan,.voor het ove». 
wge foejiat hij vele oordeel-
kunde >-en voorzorg»». Door 
• »«e daadzaken in zijn leven 
&wam hij vele schelmstuk-
Ken yoor, diende er velon , 
m SmS ten opzigte van zij

ne vijanden nooit dan ver-
dedigender wijze te werk; 
ook werd hij algemeen be
treurd. De vijanden zelfs der 
Jesuitea waren rerpligt, hem 
regt te doen wedervaren, en 
te bekennen dat hij een regt* 
schapen en voor zijnen post 
zeer geschikt man was." De 
lof van den koning zelven, 
toen men hem de sleutels 
zijner studeerkamer en van 
zijne papieren kwam bren-
gen, is zeer geschikt om 
den laster tot zwijgen te 
brengen en zijne gedachtenis 
te doen eerbiedigen. >n<l 
was zoo goed, zeide t»,i, 
dat ik het hem dikwijls ver
weet; en hij antwoordderofli 
Ik ben met goed; matr« 
zijt ongevoelig." Menheeft 
van Pater xi C I M I S E : ! ' ^ -

fol. r— 2' 

socielaUs •> "•"" >„ 0 ^ „ n . 
1662, in ®'-lpschrift 
merkingen op 
eener "oude a f ^ , 
het 2.* deel .der MW* 
v a n d e a k a d e n d e M * 
ten en schoone lettere" 

MÏBANO, prins w j t bet 
een tweede zoon( ^ y . 
beroemde huis van ^ 

hethofranLoDËwW^r()fSt 

m behaagde aan dw» 
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door de bevalligheden van 
zijn gelaat, en door zijne 
bekwaamheid in verschillen
de oefeningen. Hij werd 
tot Groot-meester der Garde' 
robe benoemd. GASTON, 
broeder des konings, maakte 
hem tot zijnen gunsteling, 
en de beruchte hertogin van 
CHEVREUSE totharen minnaar. 
De kardinaal van EUCHEUKÜ 
had een gedeelte der hove
lingen tegen zich ingenomen. 
GASTON stond aan het hoofd 
der misnoegdeR. Er werd ee
ne zawenspanning gesmeed, 
om den minister te vermoor
den ; het verraad werd wel
dra ontdekt. Het hof was 
toenmaals te Nantes, alwaar 
de Groot-meester dadelijk 
gevangen werd genomen. 
Eene commissie uit het par
lement van Bretagne geko
zen , met den zegelbewaar
der ftÏAmrxAC aan het hoofd, 
maakte hem zijn proces op. 
Te vergeefs verzocht GAS» 
TON om zijne genade: hij 
werd veroordeeld, om ont
hoofd te worden. De vrien
den van dien ongelukkigen 
hoveling, deden den beul 

K k 

verwijderen, in de hoop 
dat het uitstel het niiddel 
aan de hand zoude geven, 
den koning te bewegen. 
Maar men liet den beul ver
vangen, door eenen schoen
maker, die om misdaden te 
Nantes gevangen zat. Deze 
man , met eene kuipers-bijl 
gewagend, gaf meer dan 
dertig homven aan den on-
gelukkigen CIIATJAÏS, alvo
rens het hoofd van het Iig-
chaam gescheiden was. Bij 
den twiniigsten slag riep de 
stervende voor de laatste 
maal uit: JESVS! MdniAf 
Deze onmenschelijke straf-
oefening, had den 19 Au
gustus 1626 plaats (*).. Men 
heeft beweerd dat geduren
de de opstelling der geding
stukken, de kardinaal van 
, RICHELIEU den gevangene 
dikwerf Vermomd ging be
zoeken , aan wien hij zijne 
vrijstelling beloofde, indien 
hij wilde bekennen dat bij 
tegen den koning in zomen* 
zwering' was getreden. CHA-
ï.Ais deed, zegt men, deze 
bekentenis , maar ziende, 
dat deaelve enkel gediend 
4 

( ) @e bijzonderheden dit belangrijke, vegtsgeding en 
deze verschrikkelijke sim/oefening betredende, vindt men 
breedvoerig ontwikkeld in het werk:' Treurtooneel der 
doorluchtige mannen, of op en ondergang der grooten, 
enz. door L.'VAN OEN BOSCH, 3 dl.» in 4. t 0 , met platen, 
van J. LÜÏKEN, Amsterdam, 1698, 3e dL, bladz. 22 — 
32. Dddr vind ik echter bladz. 26, dat op den vijftien
den g(ag des tot het rad veroordeelden schoenmakers} 
het hoofd van CHALAIS van kei ligvhum mei. 
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had, om zijnen dood te be
vorderen , ontkende hij stand-
vastiglijk deze gewaande za-
menz wering. Deze bijzon
derheden zijn van alle waar
schijnlijkheid ontbloot. — 
Men zie: Mist oir e de EJOUIS 
XIII-, door I E VASSOR, 
Mémoires van BASSOMPIERRE, 
en het zesde deel der 3Ié-
moires van den Abt ARTIGNI. 

CHAMIDIUS , een Plato
nisch wijsgeer der 3e eeuw, 
heeft een goed <Commenta-
rium nagelaten op den Tr-
M^EÜS van zijnen 'meester, 
dommige geleerden hebben 
hem voor een Christen ge
houden wijl hij over de 
Goddelijke ingeving van Mo-
2ES spreekt. Het is waar, 

w a t d e j 0 d e n ^ en Christenen 
et over gedacht hebben; 
maar hij sp^kt er over met 
de onverschilligheid van ee-
«en m a n , die de waarheid 
eener z a a k niet wil onder
a f ' fc?> ««een schijnt 
*y bepaalde uitspraafe te 

£f<Jom betreft. Zjjn Com-

nhetLatynvertaald, kwam 
•in ibl7f te Iteyden in 4.to 
ïn bet Jicht. JOANMES.AL-
»ERTUS Eitnwmk, heeft het
zelve met geleerde aantee-
keningen verrijkt, aan het 
einde der werken van den 
**• «tPPotvTus geplaatst, 
•Wwfar?, 1718, in M, 

|:|ïAMqNnyi,i{S (DEMETRI-

us) , een Griek uit Konstan* 
iinopel, vlugtte, na de in
neming dier stad door MA-
HOMED I I . naar Italië. Hij 
overleed te Rome in 1513, 
na eene Grieksche Spraak-
huist in fol. in het licht te 
hebben gegeven, waarvan 
de eerste uitgave zonder 
jaarmerk en zonder druk-
ooicd zeer zeldzaam is. De
zelve werd herdrukt te Pa
rij's , in 1525, en te Bazel, 
in 1546, in 4**> 

CHALCONDYfcUS ofCHALCO-
coNbyJcüs (LAONICÜS of Ni-
COJCAAS), een GriekscK ge
schiedschrijver der ïöe eeuw» 
te Athene' geboren, en in 
1490 overleden, isdesckg-
ver eener Geschiedenis der 
Turken, in 10 boeken, vf 
1298 tot 1462. Deze <*e-
schiedenis, door Cuo*J 

in het » vf t aa i a ' ,* , 
belangrijk voor degene, die 
h e t ^ e k 6 c h e t e . Z

e i ^ i n 
deszelfsvervalenondergan^ 
endeOttomamscbemagt.1" 
derzelver oorsprong en joon 

gang willen l e e m i * J g 
maar er worden vele>*» 
zaken zonder ondeg* . 
opgenomen. Ik fff «f* 
van CBABCONDÏMI»» * % 
in het ü»»*".». T £ in 
fol. in het Grieksch * 
het Latijn i n } * ^ L k » 
ze uitgave bevat ƒ ^ 
sultanomm, o001", "„„We
ken in hunne taal-g» 
ven , en door l ^ g * fl. 
in het Latijn vertaald; 
wezenlijke aanspraaK 
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CHALCÖNDYLUS op den lof 
en de erkentenis der gelet
terden , is de eerste uitgave 
van HOMERUS in het licht 
te hebben gegeven, Floren
ce , 1488 , 2 dl.n in fol.; 
van ISOCRATES , Milane , 
1493, in fol.; en van Sui-
DAS, Milane, 1499, in fol. 

CflAUED, de zoon van WA-
IIID, een voorname Koreï-
schit, in den beginne een 
vijand van MAHOMED, op 
wïen hij bij Ohos zegevier
de, doch later een dweep-
zuchtige aanhanger zijner 
leer, een dappere krijgs
held, dien MAHOMED zelf 
het zwaard Gods, en de 
Arabieren den Goddelijkeït 
leeuw noemden. Hij begon 
zijne eerste daden in Syriët 
alwaar hij met 3,000 zijner 
vurige spïtsbroeders, een 
leger van 30,000 Grieken 
in de pan hakte, en weldra 
een schrik der Grieken werd, 
al wie het Islamimus niet 
wilde aannemen, werd een 
offer van zijn zwaard. Steeds 
was hij een der voorste in 
den strijd, en dikwerf was 
zijn dood oogenschijnlijk* 
Eens, toen hij door den houw 
van eenen Griekschen ruiter 
zijn schild verloren had, en 
zijne kling hem aan de greep 
afgesprongen was, omvatte 
hij den gewapende, en drukte 
hem dood. Steeds dreef hij 
den spot met de Grieksche 
verwijfdheid, en wanneer 
de overwonnen veldheeren 
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op zijden kussens met hen» 
onderhandelden, zat de over
winnaar op de bloote aarde. 
Palestina was het laatste 
tooneel van CHALED'S daden. 
Toen in het zoogenaamde 
jaar der verdelging, eene 
pest de meeste aanvoerders 
der Arabieren in het graf 
sleepte, bleef de grijsaard 
CHALED alleen over, en be
weende den dood van veer
tig zijner zonen, die slagt-
offers der besmetting waren 
geworden. Drie jaren later 
volgde hjj hen. » Ach! 
zuchtte hjj op zijn sterfbed, 
ik heb zoo vele gevechten 
bijgewoond, zoo vele vijan
den gezien, zoo vele won
den bekomen, dat geen stip
je van mijn ligchaam zonder 
sporen eens zwaards, eener 
lans of eens pijls i s , en 
toch moet ik sterven, als 
een ezel op xijne legerstede.'" 
Op zijn graf offerden alle 
vrouwen van zijnen stam 
haar hoofdhaar, en de Mu
zelmannen riepen in den slag 
zijnen naam, als dien van 
eenen Heilige aan. Het le
ven, van CHALED verklaart 
het wonder der buitengewo
ne uitbreiding, welke in 
zoo korten tijd aan het rijk 
van MAHOMED te beurt viel. 
Eene zoodanige geestdrift, 
eenvoudigheid, belangeloos
heid, en persoonlijke be
kwaamheid konden niet zon-< 
der gevolg blijven. 

CHALES (CJCAÜDIUS JTRAN-
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circus MiMiET DE), een Je-
suit , te Chambery, in 1621 
geboren, strekte door zijne 
ervarenheid in de wiskunde, 
zijner maatschappij tot eer. 
Zijne oversten hem Met het 
onderwijs der godgeleerdheid 
Mastende, souden van ee-
nen uitmuntenden wiskunste
naar eenea slechts zwakken 
theoiogant hebben gemaakt, 
indien de hertog van Ba-
voope niet gezegd had, dat 
men een' zoodanig man moest 
laten oud worden in de we
tenschap voor welke hij ee-
nen bepaalden aanleg had. 
Hij onderwees met roem te 
Marseille, t&\Lyon en te 
Parijs, en overleed te Tu-
rin in 1678. Men heeft van 
hem eene volledige Wiskun
dige Aandleiding, inhetLa-

J690, ê dl.n, in fol. Zijne 
veredeling over de scheep
vaart, en zijne JYasporin-
gen over liet middelpunt der 
zwaarte kracht, zijn de bei
de stukken dezer Handlei
ding, waarvan de kenners 
hét meeste werk maken. 
•Pater DE CHALES is de eer
s t e , die erkend heeft, dat 
de breking der lichtstralen 
een -wezenlijk - veïeischte 
was, om in den regenboog, 
oe glazen enz. keuren voort 
tebrengen; eene ontdekking, 
lyaarvan NEWTON den grond
i g tot zijne bespiegeling 
«er kleuren heeft gemaakt. 
UB verrekijker van dien be
roemden EngelschmanscHijnt 
ook m de sniegelkimde vm 

den Jesuit gevonden te wor
den , 3 b.k 54.e voorstel, 
Nog heeft men van hem: 
Principes de gêograpïde 
{Grondbeginselen der aard-
rijkshmde), Parijs, 1677, 
in 12.nw, zeer gezocht. 

CHALÏBR (MARIA JOZEF), 
een der bloeddorstigste man
nen , welke de Fransche om
wenteling heeft voortgebragt, 
werd te Beauhrd, bij Su-
m in Piémont geboren. Ia 
den beginne werd hij tot den 
geestelijken staat bestemd, 
doch weldra zag hij van ee-
nen stand af, die met zijne 
neigingen zoo weinig strook
te, Na de koningrijken Aa-
pels, Spanje en Portugal 
doorkruist te hebben, ves
tigde hij Wh te lyon, J* 
wlar hy lessend tó IJ" 
liaaiisch en Spaansch^lde 

geven, - * £ % $ X 

in. een handelhms, en ver 
kreeg in kortegen een a ^ 

merkelijk crediet.» -
aanzienlyke fortuin-
1789, nam H f„aar«I-geestdrift, die veel n a ^ 

ner reis, welke W ^ 
neming van het * « ' ' % # 
Parpf had gedaa»,.*£ • 
hij steenen van dat* 
naar hym\ hij^«"f0- en 
ve met geestvervoer»'» 
deelde ze aan de m^J,, 
Uit. Men zag hein diW 
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midden op de straat voor 
proclaniatien, die niet zijne 
grondbeginselen strookten, 
zich op de kniën werpen. Ee-
ne zoodanige overdrevenheid, 
maakte hem weldra den af
god der menigte , die zich 
steeds met hoopen in de zaal 
des clubs drong, telkens 
als CH&LIER, de vergadering 
voorzitten of het woordvoe
ren moest. Zijne welspre
kendheid, geheel in beel
den , woordspelingen of in 
gebaarden bestaande, was 
zijne toehoorders in de daad 
waardig. Nu sleepte hij hen 
mede, door de hevigheid zij
ner uitdrukkingen; dan ver
wekte hij weder, door de 
wonderlijkste en koddigsta 
houdingen een algemeen ge
lach j hij verborg zich, kwam 
weder te voorschijn, ging 
op zijne teenen staan, klom 
op de bank, en het is in 
deze laatste houding, dat hij 
al de hulpmiddelen der re-
deneerkunde, uitputte, en 
de ongerjjmdste grondbe
ginselen uitkraamde. Be
last met het woord te voe» 
ren tot de veldheeren en 
commissarissen des faestuurs, 
die te Lyon door trokken, 
overlaadde hij hen met lof
reden ,' of sprak .hen niet 
hevigheid aan, naar mate, 
dat hun gedrag meer of min 
met ssijne denkbeelden ge
strookt had. »LA SOURCE," 
zeide hij eens tot een coa-
ventionnelen vao dien naam, 
3» gfj zjjt de bron (Ia Souree} 
Kösh der vaderlandsliefde, 

noch der waarheid." Bij de 
terugkomst eener tweede 
reis, welke hij naar Parijs 
ondernam, deelde hij zijn 
portret uit, met dit opschrift; 
» De patriot CHAMER heeft 
zes maanden te Parijs door-
gebragt, om de bewonderaar 
van Ï,A. MONTAGNE en MARAT 
te zijn." Hij zou er bij 
hebben kunnen voegen de 
navolger, want om in hun» 
ne voetstappen te treden, 
sprak hij over niets meer, 
dan om de njken en Aris-
tokraten, te onthalzen. Zij
ne overdrevenheid, die tot 
dusverre slechts dwaas was 
geweest, werd onmensche-
lijk. Hij schetste dagelijks 
vefoordeelingslijsten, aan 
welke hij den titel gaf van 
Belangrijke -lijst, of kom
pas der Vaderlanders, om 
hen te besturen op de zee 
der hurgerdeugd ; daaren
boven spoorde hij de me
nigte aan, om de moordtoo-
neelen van Parijs natevol-
gen. Op den 6 Februarij 
1703, liet CHAMER bij het 
gelui eener kiok, die door 
al de straten van Lyon werd 
rondgedragen, eene alge-
meeae vergadering van het 
Jakobynen - Club bijeenroe
pen , en daar vorderde hij 
eenen eed, waardoor degene 
den dood zoude schuldig zijn, 
die de geheimen der verga
dering nïogt verraden. » We
gen honderd slagtoffere, riep 
hij uit, zijn er voor het in 
gevaar verkerende vaderland 
noodig, men zal dezelve op 
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de brug Morantt, offeren, 
en de lijken zullen in de 
Rhóné worden gestort." De 
meeste leden der vergade
ring veinsden, uit vreeze 
voor dit afschuwelijke ge-
drogt, dit gruwelijke voor-
stelaantenemen; het gelukte 
echter aan eenige hunner 
de zaal té ontsnappen, en 
deze gingen den Maire der 
stad met de verschrikkelijke 
zamenzvvering bekend 'ma
ken. Na dat deze moedige 
Overheidspersoon de regt-
schapenste mannen bij zich 
ontboden had, gelukte het 
hem de zamenzvvering te 
verijdelen. Maar CHAWER 
verloor daardoor den moed 
niet, en ging voort met 
nieuwe aanslagen te sme
den, en de stad te veront
rusten, door de burgers te-
f f" / f a , 1 ( !e r en te wapenen. 
M^delerwijl had er op den 
2 9 Me! 1793 een bloedig 
gevecht plaats, ten gevolge 
waarvan CHAMER 0p zijn 
buitengoed la Croi^Eousse 
%Z gevangen genomen: 

, voor de criminele regtbanfc 
gevoerd, werd hij den 17 
J«liJ ten dood veroordeeld. 
I ? ™ U l t d e r conventie, 
dat MABAT schuldig was, 
«on hem aan de zoo resrt-
vaardig verdiende straf niet 
onttrekken, en daags na zij
ne veroordeeling werd hij I 
ten dood gebragt. Op den 
oogenblik, waarop men hem » 
«ü.n vonnis voorlas, zeide 
h,r- »Mijn dood zal mijnen 
medeburgers duur te staan 

komen." Deze woorden wer
den niet dan al te zeer ver
vuld. Hij verzocht om ee-
nen Priester, ten einde hem 
in zijne laatste oogenblikken 
bijtestaan, en scheen zich 
op zijnen weg uit de gevan
genis naar het schavot be-
daardelijk met hem te on
derhouden. CHAMER, die 
koelbloedig, den dood van 
90Ö slagtoffers had voorge
steld, wankelde bij het ge-
zïgt des moordtuigs; en op 
den oogenblik dat hij ont
hoofd werd, was hij geheel 
in bezwijming. 

CHAMEU (De AU), if 
29 April 1733, teTahhf 
DaupMnê geboren. Na zij
ne studiën te Tournon be
gonnen te hebhen, kwam 
lij te Parij* eene Theolo
gische Cursus i»f en> « T 
Ie middelen, welke hemd 
missionarissen der Jong 
gatie van de H: W " V 
—haften. gl £ £ 

HoogïeeraarderGodgeeej 

heid, te Tournon; *f 2 
verliet dezen lee^° ' £ 
zich aan de beoefening^ 
oudheid en gedenkt e ^ 

toe te wyden. m " 0et 
in 1810, en liet een* 
belangrijk kabinet na, 
van MiluN de b e s c ^ J 
heeft geleverd, u > \ nli. 
naar het Zuiden va**'« 
rijk, en waarvan de e-
werpen, volgens ^ 
geerte, ten voordeel* «Ü 



•a C H A. 55r 

bloedverwanten "en der ar
men zijn verkocht. Demai-
re van Tain, heeft bij in-
teekening de schriften van 
den Abt CHALIEÜ onder de
zen titel in het licht gege
ven : Mémoires sur les di-
verses antiquités du dépar-
tement de la Dr ome, et sur 
les peuples qui l'habitaiënt 
avant la conquète des Ro-
mains (Aanteeheningen over 
de verschillende oudheden 
van het Departement der 
Drome, en over de volken, 
die hetzelve voor de over
winning der Romeinen be
woonden), 1811, in 4.£0. 

CHAIINIÈRE (JOZEF FRAN-
CISCUS AüDEBOIS DE I I A ) , 
kanonik penitentiarius der 
kerk van Angers, lid van 
de Akademie der zelfde stad 
en oud-Hoogleeraar der God
geleerdheid, is de schrijver 
der Conferenlien van het 
diocees Angers over de ge
nade, 3 d ï . V in ï2.mo. 
Hoewel hij , minder naauw-
keurigheid en zuiverheid 
dan BABIN, den eersten 
«chrijver dier Conferentien 
bezat, wordt zijn werk ech
ter zeer op prijs gesteld. Hij 
verdeelde zijn leven, tns-
sehen de stadieen zijneambts-
bezigheden en onderscheidde 
zich zoowel door zijnen ijver 
als door zijne geleerdheid. 
Hij overleed in 1759. 

CHAMPPE (LODEWIJKFRAN-
CISCUS CANDIDUS) , een re-
kolletmonnik, ook onderden 

naam van PATER CANDIDE be
kend, overleed in 1757, te 
Parijs, zijne geboortestad, 
in den ouderdom van 90 ja
ren , na 73 jaren in den re
ligieuzen staat geleefd te 
hebben. Door zijne deug
den en kunde had hij de 
achting der weidenkenden 
en voornamelijk zijner orde
broeders verworven. Hij 
heeft in het licht gegeven : 
1.° La vie de Saint FRAX-
gois jy'Assisje (Het leven 
van den ff. FRANCISCUS VAX 
ASSISIE), Parijs, 1729, in 
4 .» , en 1736,2di-ninl2.mo 
vol nasporingen en eene goe» 
de critiek. Dezelve heeft 
al de Geschiedenissen van 
dien heiligen orde-stichter 
verdrongen, welke tot dus 
verre in het licht waren ver
schenen. — 2.° Oraisonfu-
nébre du Cardinal de MAIL-
jr,F (Lijkrede van den kar
dinaal de MAILLY 1722.— 
3.° Des Sermons (Leer
reden). 

CHALLE (KABEL MICHAÖI. 
ANGEI.0), te Parijs den 18 
Maart, 1718 geboren, volg
de de neiging welke hij be
zat voor de bouw- en schil-
derkunde. Nadat hij in zijn 
vaderland IE.MOXXB en BOÜ-
CHER tot meesters had ge
had, ging hij zijne talenten 
volgens de sêhoone voorbeel-

j den volmaken, welke Itali'é 
aanbiedt. Hij teekende er 
gezigten en gedenkstukken, 
waarvan er verscheidene zijn 
gegrafeerd geworden. Daar 
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hij zich door onderscheidene 
schilderstukken had bekend 
gemaakt, ontving hij uit-
rioodigingen van onderschei
dene vorsten, om zich naar 
hunne respective staten te 
begeven» onder anders van 
den koning van Prmissen, 
en van de keizerin van Rus
land* maar uit Italië in 
zijn vaderland teruggekeerd, 
wilde hij hetzelve niet ver
laten. Hij werd tot onder
wijzer ' in' de- vergezigtkun» 
de benoemd, en met de or
de van den H. Micn-iëi, ver
sierd. Zijne begaafdheid in 
de bouwkunde, gaf aanlei
ding , dat men hem met de 
versieringen aller feesten, 
die te zijnen tijde te Ver-
sailles gegeven werden, en 
met de Catafalken of pronk. 
«JKsn der beroemde overle
denen belastte, welke men 
«oor de etsnaald: vereeuwigd 
heeft. Hf. overleed te Pa-
™js den § Januarij 1778.. 
Zijne schilderij In de kerk 
van den heiligen HIPPOLY-

-ausi, de geestelijkheid van 
Som, voorstellende, welke 
den heihge van dian naam 
m zjjne gevangenis komt 
versterken, wordt Bijzonder 
op prijs gesteld. Er waren 
ook verscheidene zijner schil» 
derijen in de kerk van het 
oratorium van Pari)V. Hij 
volgde de wijze navan&u,-
VATOU ROSA, van GÜIDO en 
van BOÜCHËR, 

vergezelde KAREL V. op den 
ongolukkigen togfc van Al
giers , waarbij hij doormid
del van een touw aan de 
schipbreuk ontsnapte. In 
Engeland, teruggekeerd, 
werd hij tot secretaris van 
den raad benoemd. EUZA-
BETH zond hem als afgezant 
naar keizer JFERDWAND I. en 
vervolgens in 1561 naat 
Spanje. -Hij overleed te Lon
den , den 7 Octobeï 1565. 
Men heeft van hem 1.° De 
republica Anglorum instau-
ranêa; Londen, 1579, in 
4.to _ 2." Lofdicht op 
HENDMK VIII., in hetLa-
tijn. — 3.° Vertaling, "> 
het Engelsch, van den Lof 
der dwaasheid, door EBAS
MOS , zonder twijfel ora dien 
te regtvaardigen, waarmede 
bij den NERO van Engeland, 
gevierd had. - ^ l * ™ 
verzameling van Lahjnsche 
gedichten, puntdichten, grai' i 
schriften, lofreden, en*•«* 
der den titel v a n ; / > e ' 2 ( 
triim morundam encomj ; 
mücellanea cnmepigramm- , 
tir ac epitapMisnoMuM* 
met het werk De * * " * £ 
gedrukt. CBÜMW», * l e n g o e d L a d j n s c h g p 
het is jammer* flat ni|*.i. dat hij 
knndigheden gebruikt, 
om eenen man te bB™0t 
welke waardig « , « yan 
de bliksemende st«" 
eenen TACXTOS, 
gebrandmerkt. 

te ff»rden 

;Ciuuj0NER (THOMAS), te I CHAMONNBR ^ J R l ^ J ! 8 . 
Londen, in 1515 geboren, II Bisschop van JMm, 
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ris-Apostolijk van Londen, 
maakte zich door zijne schoo-
ne hoedanigheden, zelfs bij 
de Protestanten bemind. Hij 
ivas niét Cathohjk gebo
ren , doch omhelsde den 
waren Godsdienst, omtrent 
het twintigste jaar van zij
nen onderdom. Men heeft 
hem Gedenkschriften te dan
ken , om te dienen tot de 
geschiedenis dergenen, wel
ke in Engeland voor den 
Godsdienst gelede» hebhen, 
Londen, 1741. Een werk 
waarin hij ten duidelijkste 
aantoont, dat de Engelschen 
een aantal menschen, enkel 
om den Godsdienst hebben 
doen sterven, en de ketters 
wederlegt, die alle mogelij
ke pogingen hebben in het 
werk gesteld, om de ge
dachtenis dier geloofsgetuig 
gen te onteeren. Het is 
niet te verwonderen, dat zij 
als schuldig aan gekwetste 
Majesteit veroordeeld zijn. 
De raad des konings be
schouwt den Vorst als hoofd 
van den Godsdienst, en 
degene, die hem deze hoe
danigheid weigerden, als 
schuldig aan gekwetste Ma
jesteit. Nog heeft nien van 
dien Godsdienstigcn en ge
leerden prelaat eene menig
te andere werken, die e» 
venzeer van zijne schran
derheid als van zijne Gods
vrucht getuigen.' Behalve 
de hoven vermelde Gedenk
schriften heeft hij nog in 
liet licht gegeven: 1.° de 
Grondslagen der CaUöl&lie 

leer, -— 2-° Beknopte Ge
schiedenis van het begin en 
den voortgang van den Pro» 
testantschen Godsdienst» —• 
3.° Eedenen, waarom eën 
Catholijke zich niet naar 
den Protestantschen Gods
dienst kan schikken, gevolgd 
van den toetssteen van het 
protestanlismus. ~- 4-° De 
in de grondbeginselen van 
den Chrisfelijken Godsdienst 
onderwezen jongeling. — 
5*° Onfeilbaar gezag der 
kerk in leerstukken gegrond 
op de beloften van J. C, 
en zelfs door de werken van 
Protestanten bewezen. — 
6.° Proeve over den Geest 
der predikanten onder de' 
dissidenten (presbyteria
nen). —• 7'° Wederlegging 
van eenen brief van Doctor. 
MIX>DLETON.-~8'°'Ds grond
beginselen van den ouden 

I Godsdienst. — 9." De stad 
Gods van het Nieuwe Tes
tament. — 10-° Voorbehoe
ding tegen de Methodisten* 
Deze toenmaals meest fee-
roemde leeraar der kerk ia 
Engeland, stierf een jaar na 
den opstand, door lord GOB-
BON, in ITSOtegendeCatho-
lij ken verwekt; hij had den ou
derdom van 91 jaren bereikt. 
De Protestantsche predikant, 
die zijn lijk ontving, maak
te de volgende akte op: 
» Den 22 Januari} 1781, is 
hegraven doctor CHALLONKEB, 
een Paapsch Priester, een uit
muntend en waarlijk god-

! vruchlig wan, met eene groo-
I te kunde en zeldzame he-
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kwaamheid begaafd." Zijn 
Leven met eene ontleding 
zijner talrijke werken ver
sierd , is in het Engelsch 
beschreven, door JAMES BER-
NARD , zijnen Groot-Vikaris, 
Londen, 1784, in 8.vo . 

CHAIMERS (GEORGE) , lid 
der koninklijke maatschappij 
van Londen, der koninklij
ke sterrekundige maatschap
pij , enz. in Januarij 1S26 
overleden, secretaris-gene
raal van het algemeen ber 
stuur van koophandel in 
Groot-Brittannië, was in 
1744 in Schotland geboren. 
Na zijne Stadiën op hetcol-
legie van Aberdeen volbragt 
te hebben , kwam hij de 
regtsgeleerde cursus der fa
culteit van Edïmburg vol
gen, en ging zich daarop 
als advokaat in Nieuw-Bngê-
land (Noord-Amerika) vesti
gen. De onaf hankelijkheids* 
oorlog noodzaakte hem naar 
Groot - Brittannië terug te 
keeren , en weldra verkreeg 
hij eenen post in het han-
delbestuur. CIUMIERS heeft 
een aantal werken over staat-
geschied- en letterkundige 
onderwerpen in het licht ge
geven; en men schrift hem 
vele naamlooze losse stuk
ken toe, oilder den admini-
strativen invloed, of ter 
verdediging der ministeriele 
handelingen geschreven. Zie 
hier de titels zijner voor-
naamste werken : 1.° Staat' 
kundige jaarboeken der ver-
eenigde volkplantingen, van 

derielver stichting tot op 
den vrede van 1763 * in 4.% 
1780. — 2.° Staat der ver
gelijkende magt van Groot-
Brittannië enz. 1782, in 
4. t 0 ; 1786, in 8.w, ver
scheidene malen met ver
meerderingen] herdrukt. — 
3.° Leven van DAM'èi DS 
FOM, 179Q,In 8.vp-i° 
Verzameling van traktaten^ 
tusschen Groot'- Britfamvï 
en andere Mogendheden, 
1790, 2 dl.n in 8.w - ö.° 
Leven van TMoMAsEvmi-
XUS, 1794,in8.v6-6.° 
Caledonië, of beknopte ge
schiedenis en plaatsbeschrij
ving van liet Noorden mn 
Engeland, Edimburg, 18» 
— 1813, 2 dl." in 4(t ; 

van dit werk hadden er nog 
twee deelen het Jicht moe
ten zien, - : V , J f t S3w 
tijdrehnhmdeMreU¥ 

den van *W*±J£ 
1810, in 8.v° Omenboven 

J. DAVIES, A voor. 
LINDSE* en fc ffi^ 
afgegaan door ^ 
schetsen dier scnujv 

Priester van het 0*»%. 
is de schrijver Jjenjr^ 
knopte Gesdtedeni> ia3 
Frankrtjk, » 17ffc# De 
dl." i a I 2 . " n ° . g e % , t i t 

h a f i r S ^ 
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NAÜIT stelde veel belang in 
deze geschiedenis, uit wel
ke hij bekend voortreffelijke 
zaken geput te hebben; zulks 
belet echter niet, dat de
zelve thans bijna onbekend 
is. Pater CHALONS is den 
24 Julij 1694, als Kanonik 
der hoofdkerk van Mans 
overleden. 
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CHAI.ONS ( P H I L I B E R T Ü S 
VAN) , Prins van Oranje. Zie 
ORANJE. 

C H A I O T A I S (LoDEWIJK A N -
KA RüDOLP R E N A T O S DE C A -
BADEUX DE IA) werd den 6 
Maart 1701 t&Rennes gebo
ren. Hij was algemeen pro
cureur van het parlement van 
Bennes, en een der eerste 
overheidspersonen, die zich 
tegen de Jesuiten onder
scheidden ; in 1762 gaf hij 
twee malen verslag aan het 
parlement, over de instellin
gen dier maatschappij; deze 
afgel egde verslagen (Compi es 
rendtis) maken 2 dl." in 12.° 
uit. Zij zijn met eene kracht 
geschreven, die den haat 
evenaart, welken hij aan 
die religieuzen toedroeg. 
» Hij heeft geenszins," zegt 
een genootschap geletterden, 

VI. DEEL. I, 

in deze zaak het minste ver
dacht, » hij heeft geenszins 
eenen billijken maatstaf in 
het oog gehouden, wanneer 
hij over de beroemde mannen 
heeft gesproken, die de 
maatschappij, in bijna alle 
vakken heeft voortgebragt.' 
Hij is bondig wederiegd door 
de Verdediging van de orde 
der Jesuiten; en het Afge
legde verslag der afgelegde 
verslagen (*). Hij had ver
volgens een zeer hevig geschil 
met den hertog van AIGÜIL-
x,omt , landvoogd van Brelagne, 
LA CHALOTAIS werd verdacht 
gehouden, van betrekkingen 
met de vijanden van den 
staat te onderhouden. Hij 
werd gevangengenomen, en 
door de commissarissen te 
dien einde door het gouver* 
nement benoemd, werd zijn 
proces opgemaakt; maar daar 
de beschuldigingen nietjkon-
nen bewezen worden, zoo 
gaf men hem zijne vrijheid 
weder. Hij overleed tellen* 
nes den 12 Julij 17S5. Be
halve zijne Comptes renduf, 
heeft men nog van hem: 
1-° Essui dèducation natio
nale {Proeve van nationale 
opvoeding), 1763, in 12.mo, 
waarvan de Godsdienst den 

de{dl5TdZ d6Ze iGide in ^'^arnch geschreven ter-

*tt£ & Bs-, ïï£t % ir™ ~ 
Vertaler, 
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gronslag niet uitmaakt. — 
2° Exposé justificatif de 
sa conduite (Regtvaardigend 
vertoog van zijn gedrag) , 
1767, in 4- t 0 , en onder
scheidene andere Memoriën 
betrekkelijk zijne zaak. De 
eerste Memorie in de gevan
genis van Saint-Malo ver
vaardigd , Was niet eenen 
tandenstoker > geschreven; 
roet, in azijn en brandewijn 
ontbonden, diende hem tot 
inkt." In 1826 werd een dag
blad door de naneven van 
CHALOTAIS uitgegeven in 
regten " betrokken , omdat 
hetzelve, de vrijheid der 
drukpers te baat nemende , 
gezegd had, dat deze ma
gistraatspersoon in zijn af
gelegdverslag {Compieren-
•au) zich, door den haat te-

" gen de Jesuiten te ver had 
laten vervoeren. 

• GkAïiVCET (ARMAND LODE-
AVIJK, BONMN DE)', was Bis* 
schop van Toulon, toen de 
hertog van Savooye, die 
stad in 1707 belegerde. Bij 
deze gelegenheid bewees h|j 
groote diensten. Met ijver 
bevlijtigde hij zich, om de 
eensgezindheid onder de be
velhebbers des legers te on
derhouden , die dezelve-
moesten verdedigen. Hij le
verde geld; en meel voor het 
Brood, en, gedurende het 
beleg, bleef hij onversaagd, 
te midden der vuurkogels, 
die ten getale van dertien 
Sn zijn huis, en zelfs aan 
lief hoofde* einde van zijn 

bed vielen. Uit erkentenis 
voor zijnen ijver, liet de 
stad op het stadhuis te zij
ner eer een gedenkteeken 

f met een eervol opschrift op» 
rigten. Deze Prelaat bezat 
even zoo vele kunde als 
deugden. Men heeft van 
hem eenige wedcrleggemfe 
schriften en uitmuntende 
Synodale verordeningen) te 
Toulon, 1704, in U."»ge
drukt. Hij overleed in 1712. 

CHALVET (MATTHEÜS), in 
1528, op het kasteel la 
Roclie-Montez, in Opper-
Auverghe geboren., vvas 
eerst raadsheer bij het par
lement van Toulofe>n- ; 
ter der Fransche dichtkunde, , 

en voorstander der ^em-

zonder eenige andert MJW 

koning, ^^^„ame l i j k 
letteren ƒ hjp f W 

bekend door zijne' rke« 
(in het FranscJ) d * 

i n l 6 0 1 , t e W ' i n
e n r 

in het licht g « n J o r ^ 
1638 in k e t f ^ S ? ; * met " verbeteringen ^ . 
voegselen, enee ferh 

schets van den ven» be. 
drukt. Hij >eVstiilv<»« knopten en bondige) m . 
hetoorspronkelnke, vol. 
dradige en opgebW* ^ 
zinnen overgebragt. fl, 
VET overleed te * 
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in 1607. 

CHALVET (PETRUS VINCEN-
TIUS) , te Grenoble in 1767 
geboren, werd voor den 
geestelijken staat bestemd, 
en had de heilige wijdingen 
reeds ontvangen, toen de 
Fransche omwenteling los
barstte. Met geestdrift om
helsde hij de beginselen der-
zelve ; en om dezelve ook 
aan anderen in te boeze
men, gaf hij reeds den 15 
Augustus 1791 , een tijd
schrift in het licht ten ti
tel voerende: Journal C/iré-
tien, ou l'Ami des moeurs, 
de la rèligion et de l'éga-
lité (Christelijk dagblad, of 
de vriend der zeden, des 
Godsdiensten en der gelijk
heid); dit dagblad eindig
de in 1792, degeheele ver
zameling maakt 2 dl.» in 
8.vo uit. Na aan de Nor
maal-school te zijn geweest, 
werd CHAIVET tot Hoogleer
aar in de Geschiedenis aan 
de centrale school van het 
Dep. ' der Isère benoemd, 
en na de vernietiging dier 
scholen, tot bibliothecaris 
der stad Grenoble, alwaar 
hij eene bijzondere geschied
kundige Cursus hield. Hij 
overleed in die stad den 23 
December Ï807,een grootaan
tal handschriften nalatende, 
waarvan geen enkel den druk 
waardig is geschenen. De 
door hem nagelatene werken 
zijn: l .° Mêmoire sur les 
qualitês et les devoirs d'un F 

L I 

instituteur {Verhandeling 
over de hoedanigheden en 
de pligten, van eenen onder
wijzer), 1793, Parijs, in 
S.vo „ 2,° Bibliotheek van 
Daupkiné,' Grenoble, 1797 
in 8 . ° ; hij heeft dezelve als 
eene nieuwe uitgave van die 
van Ai/tARD geleverd. De 
Abt van Saint-Léger ( M E R -
CIER) heeft beweerd, dat dit 
werls het oude niet waardig 
was. — 3.° Eene Uitgave 
der Gedichten van KAREI. 
VAN ORÜÉANS. Het schijnt 
niet, dat CHALVET, d ie , om 
zijn gedrag aan zijne revo-
lutionnaire grondbeginselen 
gelijkvormig te maken , den 
geestelijken staat verlaten 
had , denzelven later weder 
omhelsd heeffc 

, CHAM , zoon van Noè', de 
broeder van SEM en JAPHET, 
omfrent het jaar 2446 vóór 
J . C geboren , bebouwde de 
aarde na den zondvloed, met 
zijnen vader en zijne broe
ders. Noè', die met de 
kracht van den wijn nog niet 
genoegzaam bekend w a s , 
eens overmatig van denzel
ven gedronken hebbende, 
v ie l , onbetamelijk ontbloot 
in slaap. CHAM zag zulks, 
en ging zijne broeders roe
pen, om met hen den ouden 
man te bespotten. Noè", van 
zijne onbeschaamdheid on-
derrigt, vervloekte CHA-
NAAN , den zoon van CHAM , 
aldus den vader in de kin
deren straffende, daarenbo-
o " 
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ven leidt het geenen twij
fel, of CHANAAN , verdiende 
deze straf door zijne persoon» 
ïijke misdaden. » CHAM ," 
zegt een in de beoefening 
der gewijde letteren zeer er
varen man, » was vóór zij
nen misslag door God geze
gend (Genesis IX. 1) , dit 
is de reden, waarom Noë 
hem niet persoonlijk ver
vloekte; maar hij maakt be
kend, dat die goddelijke ze
gen zich niet tot zijne na
komelingen zal uitstrekken. 
Volgens den stijl der gewij
de boeken, beteekent ver-
vloehen niet altijd kwaad 
toewenschen; maar ook wel 
zulks voorzeggen ; hier zijn 
de werkwoorden in den toe
komenden en niet in den 
wenschenden (*) tijd: men 
moet dus vertalen. CHAXAAN 
zah vervloekt zijn, en niet 
aai VBANAAN vervloekt zij? 
CHAM had eene talrijke'na-
komelwgschap. Men gelooft, 
dat -Egypte, alwaar hij zich 
nederzette, hem later'onder 
«en naam vari JÜMTER AM;-
MON aanbad. 
• . v f 

CHAMBAKLHAO (JOANNES JA-
COBÜS ViTAiüs DE) , vrjjheer 
van Aubepin, luitenant-ge
n e r a a l d e f infanterie, den 
? i T 3 a m s W t e , uiteenè 

adeiü|,ke familie te Estables 
in Mrez geboren, ging in 

•!.(*) Optatif. — Verouderde 
tnans onder den naam van 
aanyoegende wijs bekend. 

Ï769, als tweede luitenant, 
in dienst in het regiment 
van Auver§ne. Hij week 
niet uit bij het begin der 
omwenteling, werd Chef'de 
Bataillon, en onderscheid
de zich in dien rang, bij 
het leger der Alpen in 1792 
en 1793. Hij onderscheid
de zich achtereenvolgend op 
den berg Cents, aan het 
hoofd der grenadieren, in 
den slag van Arcohalwui 
hij bij een en aanval gekwetst, 
en door BONAPARTE op het 
slagveld , tot veldheer be
noemd werd. Na den' M 
Bnmaire werd hij tegen ae 
koningsgezinden van het 
Westen gezonden, en tij
dens het sluiten vanhetbe-
vredigingsverdrag, verkreeg 
hij hit opperbevel overd 
eerste devisie van ĥet te 
servcleger. Aa dm *W 
vaaMarengo, waarin, hl 
veel nioed en werkzaam. J 

aan den angtw>> ••- • 
tot bevelhebber der stadSJr 

Menz, en eindeijk va" *̂  
departement der hnre. 
1802 begaf bfl . • " * £ £ 
4 e ï 3dea fdeehng»^V 

w™ **&*%&* 
noemd;.g"ig vervog 
die van Brussel onJ g06 
werd den 15 AugusiJ Ic. 
tot commandeur van ^ 
gïoen van eer bennet 

mtdrukMngderSF^^ onvolmaakt'verleden *J 

y e r t a l e r ' 
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dens de landing der Engel-
schen op het eiland Wal' 
dieren, werd hij met het 
nemen van maatregelen be
last ter verdediging van Ant
werpen, en bij het dorp Sta-
broek organiseerde hij eene 
soort van vliegend "leger, 
dat die stad niet zoude be
veiligd hebben, indien de 
gevoelloosheid van lord CHA-
THAM, die over dekndtroe-
pen het bevel voerde, hem 
in de gelegenheid had ge
steld, eene eenigzins ern
stige onderneming te beproe
ven. In 1813, na den mis
lukten veldtogt van Mosh.au 
verkreeg hij het opperbevel 
over de in de omstreken van 
Slettin, verstrooide corpsen; 
het gelukte hem dezelve te 
vereenigen,' en hij onder
scheidde zich in de verschil
lende gevechten, die in Sak
sen plaats hadden. In het
zelfde jaar andermaal tot be
velhebber van Brussel be
noemd , liet bij er den naam
dag van NAPOÏ-EON met luis
ter vieren. Hij maakte zich 
verder in die stad eenigzins 
beiagchelijk, door bij het 
berigt van de aannaderïng 
«eniger ligte troepen van het 
verbondene leger, geschut 
voor de deur van zijn Hotel 
te doen plaatsen, daar hij 
hetzelve, zoo als hem de 
rede zulks ook aanraadde, 
eenige daft'en daarna vreed
zaam verliet. Na den 'M 
Maart ISÏ •1» in Fratthryh 
teruggekeerd, trad degens- ' 

raal CBAMBARMUC, de ver
andering des bestuurs bij, 
en werd den 20 Augustus 
tot ridder van den heiligen 
LODEWHK benoemd. Hij is 
den 3 Febrüarij 1826,' te 
Parijs overleden. 

CHAMBERIIAINE (E HARD), 
in 1616, te O dingion in het 
graafschap Glocester uit eene 
oude familie geboren; hij 
was gouverneur van den her
tog Van Graf Ion, en mei-
het onderwijs in het Engelsen 
aan prins GEORGE van De
nemarken belast, en over
leed te Chelsea, in 1703. 
Men heeft hem te danken; 
1.° Tegenwoordige Staat mm 
Engeland, Amsterdam, 1708 
2 dl.n in 12vo; tyid, 1723, 
3 dl.n i n g.vo, met de bij
voegselen Van GfUIDoMlÈGE, 
uit het Engelsch in het 
Franscb. vertaald. Men heeft 
van dit werk 36 uitgaven, 
waarvan de laatste is van 
1747, alle zijn met eenige 
bijvoegselen verrijkt; THO
MAS Woon heeft het in het 
Latijn vertaald. — 2° Aha' 
deniie tot Onderwas der Da
mes, 1671.— Z.°&ebeheer-
de Presbyteriaan ,1668. T)k 
is een zoogenaamd verdp-
digschrift van den Angli-
kaanschen godsdienst. —> 
Zijn zoon JOANNESS in 1721 
overleden, had jnch op -de 
beoefening der levende ta
len toegelegd, en heeft vele 
Fransrlie, "Italiannsehe en 

• i\Tederduitóch,e werken Ia het 
1 3 

http://Mosh.au
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Engelsch overgebragt. 

CHAMBERS (EPHRAÏM) , te 
Milion in Weslmorèland, 
van weinig gegoede ouders 
geboren, werd, na met roem 
zijne cursus der schodne let
teren aan het collegie van 
Hendal volbragt te hebben , 
door zijnen vader -die geene 
middelen bezat, om hem zij
ne studiën aan eene univer
siteit te doen voltrekken, 
tot het aanleeren van een 
handwerk bestemd. Eerst 
bij den derden meester kon 
hij zich tot eene werktuige-
ïijke kunst bepalen; deze 
meester was een vervaardi
ger van aard- en hemelbol-
len; hij bevlijtigde zich al
daar evenzeer op de theorie 
en het gebruik der bollen, 
als op het werktuigelijke. 
Daarna bragi hij verschei
dene jaren in de afzondering 
door, zich met de nasporing 
van hetgerte wat elke kunst 
betreft, en de geschiedenis 
«Ier wetenschappen bezig hou
dende. De vrucht zijner vlijt 
was eene Encyclopédie, wel
ke voor de eerste maal in 
1728, aan den koningvan 
Engeland opgedragen» in 
het licht verscheen. Dit is 
als ware het, de wieg dier on
metelijke compilatie, later 
in M-anhrifk onder denzelf-
dën naam bekend, en welke 
«ten als het tuighuis des j 
ongeloofs kan beschouwen; 
een voortbrengsel, dat door 
de demagogische grondbe
ginselen , welke hetzelve be

vat, eene noodlottige om
wenteling in dé geesten te 
weeg gebragt, en geëindigd 
heeft, met Frankrijk, ten 
onderste boven te keeren. 
De Encyclopédie van CHAM
BERS , zoowel als die van 
DIBÈROT c. s. was vol ver. 
metele trekken '. tegen den 
godsdienst en het bestuur 
(zie BACO, DIDBROT, ALEM-
BERT)'. Na een vrij lang ver
blijf in Frankrijk, stak 
CHAMBERS in 1739 weder naar 
Engeland'over, en overleed 
den 15 Mei 1740,teW*r 
ton. Hij had bow*ff 
verzameld om deze hm' 
clovédiemet? déelentever 
meerderen. Er kwan^ a* 
tereenvolgend drie m«a«» 
van in het licht, in g 

die er, •*», m i m m van schrijvers ^e »|eve 

" Y ' - f l ï e i gekruid-schriften, enKö.\ . jaar 

H , M V°°llHkbJ voorlig 
met, eene UnkW*e * ft 
de bezield was; f e ° r 7 8 e n 
dezelve h e r d r ^ u n ' ^ 

in 1788, 5 ^ Ï S * 
i s de meest gJK*» ^ 

gave. Ö^JL h i -* ' 
2en Heer M f » * f X ^ 
aan de B*"*&;fr 
rjue de r«^*fr*? 

msmndefde^\w 
tentö&appe»), W ' 
in 8.™ 

oorspronkelijke Zvveed, 



c 
die reeds in zijn tweedejaar 
met zijnen vader naar En
geland overstak, e n , naden 
ouderdom van 18 jaren be
reikt te hebben, als opper-
koopman, op een schip van 
de Zweedsche Oost-Indische 
compagnie, naar Sina werd 
gezonden. Aldaar in de ge
legenheid zijnde, om de 
bouw- en hovenierskunstder 
Sinezen, naauwkeurig gade 
te slaan , wist hij later met 
zijne verkregene kundighe
den zoo veel voordeel te 
doen , dat zij den grond leg
den tot zijnen roem als kun
stenaar en schrijver. Te 
honden teruggekomen, leg
de hij zich verder geheel en 
al op de bouwkunde toe, en 
werd , door tusschenkomst 
van JBÜTE, als teekenmees-, 
ter bij den prins van Wal
lis aangesteld. Zijne eerste 
belangrijke onderneming was 
het landhuis van lord JJES-
BOROTJGH, te Rocliampton, 
waarna hij zijne afbeeldin
gen voor de SinescheBouw
kunst (rfAe signs for chine
se Building), 1758, info!., 
en in het volgende jaar zijne 
Treatise on ciml Architec
ture in het Jicht gaf. Daar 
zijn koninklijke kweekeling 
middekrwijl den troon be
klommen had, zoo droeg 
deze hein den geheelen nieu
wen aanleg van den tuin ts 
Kent o p , waarbij CHAMBERS 
aan zijne voorliefde voor den 
Sineschen stijl geheel den 
teugel kon vieren. Zijne al-
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daar, met onnoemelijke kos
ten , doch tot ergernis van 
alle beminnaars van zuiveren 
smaak aangelegde Oostersche 
stukken, gaf hij in een 
prachtig in fol. werk in het 
Jicht, hetwelk ten titel voer
d e : Plans, elevations ,seC' 
tions and perspect'we views 
of the Gardens and Buil
dings, at Kew, in Surry, 
waaraan de voornaamste kun
stenaars de hand leenden. 
Vele schotschriften kwamen 
er tegen den pagoden smaak 
van CHAMBERS in het licht, 
die echter den koning niet 
terug hielden, om hem in 
1775,' de volbouwïng van 
Somerselhouse op te dragen. 
Steeds bleef de koninklijke 
bouwmeester in dé gunst van 
zijnen vorst deelen; hij was 
ook bouwmeester der konink
lijke akademien en lid van 
de beroemdste bouwkundige 
akademien in Europa, zao 
aïs die van Florence, Pa
rijs enz. Hij overleed te 
honden, den 8 Maart 179S. 

I CHAMBRAI (KOEERT DE) , 
I in 1368, verkozen Abt van 

den heiligen STEPHANUS , te 
Caen, in . 1393 overleden , 
was uit heft beroemde huis 
van Nornandtjë in het Bis
dom. Mvreux. Paus CUE-
MENS VII . verleende hem 
door eene buIJe, het r eg t , 
om in zijn klooster en in 
andere kerken, die er van 
afhingen, zelfs in tegenwoor
digheid van den bisschop 
4 " 
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van het diocees of eenigen 
anderen prelaat, de bisschop
pelijke sieraden te dragen. 
Het was in zijnen tijd, dat 
de wapens der adellijkste 
familiën van Norinandyë, 
Wiet derzelver vermaagschap-
ping,, op de meest bezochte 
plaatsen dier abdij geschil
derd werden j het is dus 
eene dwaling te gelooven, 
dat zulks de wapens der 
Heeren zijn, die hertog Wn> 
XEM in 1066, ter verovering 
van Engeland vergezelden , 
wijl die wapenborden eerst 
in 1370, onder de regering 
van KAREI. den Wijze ge
schilderd zijn, 

1 CHAMBRAI (JACOBTJS FRAN-
CISCUS BE) , ridder, groot
kruis der orde van den hei
ligen JOANNES van Jeruza
lem, in 1687 geboren, was 
wt dezelfde familie als de 

\ / voorgaande. Hij verwierf 
1 eenen groofen roem in den 
. porlog, welken hij geduren

de zijn geheelel'evén tegen 
de. ongelooyigen voerde, aan 
Welke Inj elf schepeH ont
nam. Om zijne diensten te 
«eioonen, benoemde de croot-
meester hem tot onder-ad-
mw-aal, en algemeen bevel-
hebber der Religie-troepen 
te Jand en fêr zee. Deze 
dappere feijgéiiaö liet op 
mne kosten' op het eiland 
lió£& eene sterkte bouwen ,'• 
naar hem de Nieuwe' Stad 
van CMAM'MMA/ gen&MnA', en 
«oor jjit jje^igtig w r k 5 

J?P?« laj de inwoners van. I 

dat eiland beveiligd tegen 
de beleedigingen der roof
zuchtige volkshorden, de be
legering van Maltha bijna 
onmogelijk gemaakt, enden 
handel der Christelijke mo
gendheden in de Middel-
landsche Zee verzekerd. Hij 
overleed in 1756 te Maltha, i 
den roem nalatende van de ^ 
grootste zeeman zijner eeuvr j; 
te zijn. De orde heeft aan j 
zijnen achterneef LODETOK : 
DE CHAMBRAI, markgraaf van j 
Confians, de vergunning ver- ; 
leend, om het kruis der or- i 
de te dragen. 

CHAMBRAI (BOEUND FRÉ-
ARD Heer van), ook Chan- . 
feloup genaamd, een Moea-
vervvant%n vriend van DBS-

NoYERS,staatssecreteris,as 
beroemder i w " ^ f s * 
uit RoM in FmfTAM 

hoewel in zil"611 $ r ' ar-
thans n6g » W ; « 
de. Dezelve is A«« in 

ve, in S.vo jan u 
CHAMBRAI heeft W d * 
i„ het Fransch vertaaW;.,. 
Verhandeling o « i d e > 
derkunde, door;>liWJ, i n 

fol. Hij overleed tt * 
r?)7f, in 1676. 

Cc 

«SAO «e *A)» tC 
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1594 geboren , lid derFran-
sche akademie en van die 
der wetenschappen, gewoon 
geneesheer des konings, ver
aangenaamde de beoefening 
der geneeskunde en wijsbe
geerte door die der schoone 
letteren. In al deze vakken 
liet hij werken na: 1.° Les 
Caraelères des passions (De 
Hoedanigheden der harts* 
togten), 4 dl." in 4.t0', te 
Amsterdam, in 5 dl." in 
12.öo herdrukt. — 2. ' VArt 
de connaitre les hommes 
{De kunst om de menschen 
te hennen), twee zedekun-
dige werken, die, wat den 
inhoud en de inkleeding be
treft , niet met die van AB-
BADIE en IA BRUYÈRE kun
nen vergeleken Worden. — 
3.° La connaissancedësbê-
tes (De hennis der Dieren), 
in 4.tó -— 4.° Conjectures 
sur la digestion {Gissingen 
over de Spijsvertering). — 
5.° Le Sysiême de l'dme 
(Het stelsel der ziel), en 
verscheidene andere stukken 
óver natuurkundige onder
werpen. » Al deze werken, 
zegt een kunstregter, zou
den naauwelijks stof genoeg 
tot een klein uittreksel le
veren, voor dengenen, die 
zich bepalen wilde, cm er 
de draagbare zaken, die men 
er nu en dan in vindt, wit 
te trekken; alles is wijd-
loopig, plat en verward." 
Hij overleed in 1689. 

CHAMBIIE (PETRUS CUBEAU I 

DE LA) , tweede zoon van 
den voorgaande, en, zoo als 
h i j , lid der Fransche aka
demie ; werd in den begin
ne voor de geneeskunde be
stemd ; maar een e doofheid, 
die hem overviel, deed hem 
zich tot den geestelijken 
staat wenden. Hij overleed 
in 1693, als pastoor van 
Saint- Barthélemy. Zijne 
kundigheden bepaalden zich 
niet tot de geestelyke za
ken. Hij schreef weinig, 
maar spoorde verscheidene 
beschroomde doch bekwame 
personen aan, om te schrij
ven . Hij vergeleek zich met 
SOCRATES , die, niets door 
zich zei ven voortbrengende, 
anderen in het voortbrengen 
behulpzaam was. Hoewel 
hij een vriend der dicht
kunde was , heeft hij ech
ter in zijn geheele leven 
slechts één ver» gemaakt. 
BOIWSAIT, aan wien hij het
zelve voorlas, riep met be
wondering uit: Ach! mijn 
Keer de Pastoor, hoe schoon 
hebt gij gerijmd! Men heeft 
van hem onderscheidene Lof-
reden, afzonderlijk in 4.w 
gedrukt, Parijs, 1680. 

CHAMBRE (FRANCISCUS bu-
HARART DE Ï>A) , doctor van 
het gesticht en genootschap 
der Sorlome, en kanonik 
fan den heiligen BENEDIC-
TÜS, overleed te Parijs, 
zijne geboortestad, in 1753 
in den ouderdom van 55 ja-

% ren. Men heeft vaö hem 
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verschillende werken, wel
ke ten bewijs verstrekken, 
dat hij de onderwerpen door
grond had, welke hij be
handelde. Be voornaamste 
zijn: l.° Traite de la véri-
té de ïa religion (Verhan
deling over de waarheid van 
den Godsdienst), Parijs, 
1 7 3 7 , 5 dï.n, in l2- m o ; een 
goed werk, waarin de ver
dienste des stijlsmetnaauw-
keurigheid en bondige rede
neringen gepaard gaat» — 
2.° Traite de Véglise (Ver
handeling over de kerk), 
Parijs, lï'43, 6 dl." , in 
12.mo — 3.° Traite de la 
grace (V erhandeling over de 
genade), 4 dl.", in 12.mo — 
4.° Traite du formulaire 
(Verhandeling over het for
mulier), 4 dl.n, in 12.mo ; 
en verscheidene andere schrif
ten tegen hét Bajanismus, 
het JanseEtismus en het Ques-
nellisinus. •— 5 °eïnïroduc-
tion a la théologie (Inlei
ding t6t de Godgeleerdheid), 
in 12.mo, enz. 

CHAMPOBT (SEBASTIAAN 
ROCHÜS NKJOJDAAS) , een be
roemd letterkundige in 1741, 
in een dorp bij Clermont in 
Anvergne, geboren, werd 
zeer jong naar ^Parijs ge-
bragt, en kende geene ande
re bloedverwanten dan zijne 
Bloeder, voor welke hij al
tijd de teederste liefde koes
terde, en had geen en an
deren naam dan dien van 
NICOLAAS. Hij volbragt zij
ne studiën op het collegie 

des Grassim , alwaar een 
Doctor der faculteit van iVa-
varre, MORABIN genaamd, 
hem een e beurs had doen be
komen. Hij onderscheidde 
zich vooral' in zijne laatste 
klassen, en behaalde in 
de welsprekendheid de vijf 
prijzen der Universiteit. Zij
ne eerste stappen in dewe-

| reld, waarin hij den naam 
van "CHAMFORT aannam, wa
ren misstappen,, en de eer
ste vrucht, die hij er va» 
plukte was het ongeluk en de 
armoede. Ziende, dat de 
arbeid en vlijt alleen instaat 
waren, er hem uit te ed 
den , gaf hij ™h geheel «i 

al aan de studie om. % 
ne artikels in het Encyclo 

reden van, i » 1 ^ , , ^ ! , 

diende, . ^ ^ 

zijne ^ X t o v e n d i e v a a 

T A i m , welk> bov den. 
zelfden p r i j ^ J a d & e > 
verkozen werd. W ^ 
vervolgens aan hc 

stelling van het „ 
Woordenboek, J ^ J * 
verscheidene deelenj f 

« «n ann die van «ci. .i, aq,n , en aan ai
Woorde„ 

nêelkundig "T£rfe8» 
Met MiRABBAü ^^jjkmet 

o i t w i e r p J i ö ^ i ' t dien beruchten scbrjoeienae 

Irochure ten ^ . ^ 0 ' -
de Orde ™n CtW ver-
Hij had nog Aeel 
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scheidene andere voortbreng
selen, door MIRABEAU in het 
licht gegeven, en schreef 
voor hem de Verhandeling 
over het verval der Akade-
flïiè'n,' eene Verhandeling 
welke JVIÏRABËAU in de ver
gadering moest voorlezen. 
CHAMFORT , niet ëene tot de 
onafhankelijkheid overhel
lende inborst, koos in den 
beginne de partij der om
wenteling ; maar zijne ziel 
en zijn geest waren niet ge
schapen, om zich langen tijd 
gemeenzaam te maken met 
de misdaden waarmede zij 
zich bezoedelden; het kon 
niet anders of de afkeer, 
die hij er openlijk over aan 
den dag legde, moest de 
aandacht: der dwingelanden 
tot zich trekken. * Toen hij 
hoven de deuren deze woor
den door de Jakobijnen zag 
geschreven: Broederschap qf 
de Bood, zeide hij : » De 
broederschap dier lieden ge
lijkt veel naar die van KAÏN en 
ABEL." Het is omtrent dezen 
tijd dat hij zijne groote min
achting voor het menschelijk 
geslacht en vooral voor de 
natie opvatte. Toen CHAM
FORT zich van de revoluti-
onnaire partij verwijderde, 
verzuimde hij zijne belangen 
ett was in geenen bemiddel
den toestand. De post van 
bibliothekaris bij de natio
nale boekerij, tot welken hij 
door den minister ROLAND 
benoemd werd, herstelde zij
ne zaken voor eenen tijd; 
maar dezelve was welligtde 

oorzaak van zijn ongeluk. 
ROBESPIERRE, wiens vijand 
hij zich verklaard had, zocht, 
om zich te wreken zijnen 
ondergang, en om hem van 
eenen post te berooven waar
mede hij een' zijner aanhan-
gelingen Wilde begunstigen. 
CHAMFORT werd gevangen 
genomen en met den abt 
BARTHÉLEMY , zijhen neef, en 
twee anderen hoofdbedienden 
der bibliotheek in de Ma-
delonnettes gebragt, Kort 
daarna werd hij weder in 
vrijheid gesteld, maar hij had 
gedurende den korten tijd, 
dat hij was opgesloten ge
weest , zulk eenen afkeer 
tegen de gevangenissen op
gevat, dat hij andermaal met 
dezelve bedreigd zijnde, zich 
een pistoolschot door het 
hoofd joeg, en zich aan 
verschillende deelen des lig-
chaams met een scheermes 
onderscheidene wonden toe-
bragt. Geene zijner wonden, 
was echter doodelijk en de 
hulp der kunst en der vriend
schap had hem weldra her? 
steld. Hij verliet oogenblik-
kelijk de bibliotheek en zich 
met zijn lot tevreden stel
lende, ging hij eene kleine 
hangkamer betrekken. Hij 
ontwierp nieuwe werkzaam-

; heden maar een schurft-vocht, 
: waaraan hij onderhevig was, 
zette zich op zijne blaas; 

• te ïaat werd hij gesneden en 
het vocht plotseling opgeste
gen zijnde, overleed hij den 
13 April 1794. De voor-

P naamste door hem nagelate-
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ne werken zij: 1.° MÜSTA-
PHA en ZE&SGin, treurspel, 
in 1776, te Fontainebleau, 
lèn tooneele gevoerd; het 
gunstig onthaal, dat dit stuk 
aan het hof genoot, deed 
hem den post verkrijgen van 
secretaris der bevelhebber-
schappejti van den prins van 
CÖNDÉ. Maar de fiere en 
onafhankelijke CHAMFORT , 
kon geene kluisters verdra
gen r welke de prins heni 
zoo ligt mogelijk zocht te 
maken. Hij maakte zich van 
dezelve los , zonder dé ban
den van erkentenis te ver
breken , en volgde weder zij
ne oude gewoonten. Hij werd 
echter in het vervolg tot lec
tor of secretaris der com-

s mandementen van Mevrouw 
EMZABETH, zuster des ko-
nings, benoemd en vervaar
digde voor deze innemende 
vorstin een Commentarium, 
vol smaak over de fabelen 
van XA FONI-AINE. —'• %°I)e 
Smyrnasche Koopman, een 
BlijsDeL, in 1770 met toe
juiching ten tooneele ge
voerd. CHAMFORT gaf daar
enboven ia het licht: Losse 
Gedichten, Brieven, Verha-
len, Fabels; zijne werken 
zijn verzataéld'•• -uitgegeven',, 
door zijnen'vriend' GINGÜÉNÉ-*. 
Parijs, 1795 , 4 dl." in §.*> 
CHAMFóBT'werd in 1781 in 
de plaats tan SAiKTE-iPAÊATfE 
bij de Fransche akaderaié 
opgenomen' en de redevoe
ring, welke hij bij zijne aan
neming uitsprak, was een 
der beste stukken x welke 

men sedert langen tijd ge
hoord had. 

CHAMIER (DAMM,), Hoog-
leeraïsr der godgeleerdheid te 
Montaulan voor de Protes-

,i tanten, werd aldaar ïa 1621 
j;op een der geschuts-wallen 
'Ij alwaar hij de dubbele bedie-
!ning van predikant en sol
daat waarnam door een ka
nonskogel gedood. Deze 

. predikant * dikwijls f "e-
jtelige zaken zijnet sekte ge
bruikt , ontwierp hetbewh-
te edikt van Nantes. -1» 
staatkunde belette hem met 

: de wederleggemte Wf' 
'leerdheid te behandel». 
iMen heeft van hem vier dee 

•belang^]ke öS h e m : 

Wog heeft JMO f aie. 
Efistol&J?^mQeneve, 

1599, in 8. . % " tócMW, ter znuCorpifheoW 

id. 1653, mfol' 

eerste raadsheer.^ bfL, 
eerste i»»»-' .. TMW" 
lement van W ' d ! > 
meester, s « f « * * , {i 
meen bewindhebber J j ^ 
middelen, en J? aakte 
nister van oorlog^8 ^„„r 
tot al deze posteflJJe „. 
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bekwaamheid. Rapporteur 
in een proces geweest zijn
de , dat door zijne nalatigheid 
verloren was , stelde hij aan 
de veroordeelde partij 20,000 
livres ter hand, die aanlei
ding tot het geding hadden 
gegeven en zag van zijn be
roep af. ' Hij wilde zich noch 
met de financiën noch met 
den oorlog bemoeijen, dan 
na dat de koning hem ge
zégd had: Ik zal uw mede-
helper zijn. De algemeene 
kreten van het publiek nood
zaakten hem deze beide pos
ten neder ie leggen, den 
eersten in 1708, en den 
tweeden in 1709, hij ver
meerderde de belasting, ver-i 
menigvuldigde het papieren 
geld en verkocht de kruisen 
van den heiligen LODEWIJK 
voor eenen spotprijs» Daar
enboven bediende hij zich 
van alle redmiddelen, waar
toe men enkel in noodlottige 
tijdstippen zijne toevlugt 
neemt. Hij overleed in 1721 
in den ouderdom van 70ja-
ren als een partiknlier regt-
schapen man; doch als een 
zwak staatsdienaar be
schouwd ; maar wellïgt neemt 
men niet genoeg in aanmer
king dat, wanneer het dooi
de voorzienigheid aangewe
zene tijdstip daar i s , om de 
vorsten en de rijken te ver
nederen, de ijver der staats
dienaren , de begaafdheden 
der veldheeren en alle hulp
middelen van den staat de 
speelballen der gebeurtenis
sen zijn. 

CHAMILLART (STEPHANUS), 
een Jesuitj in 1656 tvRou-
ges geboren, onderwees jtncfc 
roem de humaniora en de 
wijsbegeerte. Men zag hem 
vervolgens op den kansel ver
schijnen , en hij verkondig
de het woord Gods meteven 
zoo veel ijver als vrucht,en 
overleed te Parijs in 1730. 
Hij was zeer ervaren in de 
oudheidkunde. Men heeft 
van hem: een e geleerde uit
gave van PRUDENTIUS ten 
gebruike des Dauphins met 
eene verklaring en aantee-
lceningen, Parijs, 16S7, ïn 
4 . t 0 : dezelve is zeldzaam. — 
2.° Verhandelingen over on
derscheidene gedenkpennin
gen, gegraveerde steenenen 
andere gedenkstukken der 
oudheid, Parijs, 1711, in 
4.° Pater CHAMILLAUT , door 
eene natuurlijke neiging tot 
de beoefening der gedenk
penningen getrokken, was 
een bekwame oudheidkun
dige geworden. ïntusschen 
verblindde hem het verlan* 
gen om iets buitengewoons 
te bezitten, dat in andere' 
Europesche kabinetten liiefc 
gevonden werd;, ten opzigte 
van twee gedenkpenningen, 
Welke hij als oude beschouw
de. De eerste was een PA*, 
CATIANOS van zilver, een ge
denkpenning tot op zijnen, 
tijd onbekend, en die zulks 
thans nog i s . Pater CHA-
MUCLART, maakte, na dit 
stuk gevonden te hehben, 
eenen grooten ophef met het
zelve. PACATIANUS was, vol-
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gens hem een tiran; maar 
bij ongeluk had niemand 
voor hem er over gesproken, 
zelfs niet TREBELLIUS POL-
H O , en deze tiran kwam na 
eene 14 of 15 honderdjarige 
vergetelheid uit den grond 
te voorschijn. De tweede 
gedenkpenning, omtrent wel
ke hij zich ook bedriegt, 
was eene Grieksche ANNIA 
FAUSTINA van metaal. De 
vorstin droeg op denzelven 
den naam van AURELIA, 
waaruit Pater CHAMILLART 
besloot dat zij van de fami
lie der ANTONINUSSEN afstam
de. Dezelve was volgens 
hem in Syrië door de zorg 
van eenen zekeren QCIRINÜS 
of CIRINÜS, over wien er in 
het Evangelie van den hei-
BgenLucAs gesproken wordt, 
geslagen. Pater CHAMILLART 
ontwikkelde zijne geleerd
heid in eene schoone ver-

\ handeling. Hij zegevierde, 
toen een Romeinsche oud
heidkundige, zich de vader 
van ANNIA FAÜSTINA ver
klaarde , : en er eeriige an
dere uit dezelfde fabriek, 
te voorschijn bragt. — Zie 
COLONIA (DOMINICUS DE) (*). 

ClUMILLY (Noëh BoUTON . 
BE) , de jongste zoon, uit 
een oud oorspronkelijk Bra-
bandsch huis, werd den 6 
April 1636, te Chamilly 

geboren, en droeg reeds 
vroegtijdig en met roem de 
wapenen. In 1663 begaf hij 
zich >naar Portugal, en I 
diende aldaar als kapitein 
der ruiterij, onder den maar
schalk van .SCHOMBERG. Het \ 
was in de snipperuren, wel- ; 
ke hem zijne krijgs-bedie-
ningen overlieten, dat hij 
in vriendschapsbetrekkingen 

i kwam met eene Portugesche 
Religieuse. De Brieven y j 
welke men in het licht heelt , 
gegeven (1682, m 12. * * 
sedertdien tijd dikwerf hei- ; 
drukt), zijn de vrucht dezes • 
redelijken en eerbaren o»-
gangs. Na alle rangen e 
lijn doorgegaan, en zdi* , 
1675 door de«choonev« 
dedidnff van Grave te heb 
b S L c h e i d e n , w e r g , 

noemd. Hij overleed*^ , 

rijs, in 1715* 

CHAMm(E^R)'¥3§tee* '• 
leerde Armeniër» w 

'W^r •*$%*> 
om den handel « . y n

W 
ten te doen Mgl«J f 
SCHAB-ABBAS, » . # | 
deelte der h ° ° ^ > e I 
Perzie, # eene ^ W t . j 
volkplanting °verg 

i td*' 

. .<*) Alles, wat de Abt m P«n««, ^ L K S ^ ^ Ï S 
langen^ van Pater CHAMIMART zegt, » *%?S.r,inBi «« ** 

td k * n a e w gedenkpenningen YAn r*jföl
 Vmols(f' 



C H A» 57& 

Tijdens de onlusten, wel
ke dat rijk, na den dood 
van THAMAS - KOULI » KHAN , 
in 1748 , verwoestten , nam 
CHAMMI de wijk naar Ma
dras , alwaar hij door den 
handel eene aanzienlijke for
tuin verwierf, welke hij 
bijna geheel toewijdde aan 
het onderwijs en de onder
steuning dergenen zijner 
landgenooten, welke zich 
in dat land bevonden; hij 
stichtte eene Armenische 
drukkerij , eene school en 
een gasthuis. CHAMIR is in 
1798 overleden, en heeft de 
volgende werken nagelaten: 
1.° Mortorag, of Vermaning 
aan de Armeniërs, Madras, 
1772, 2 dl.» in S.° In dit 
werk spoort hij de Arme
niërs aan, om het juk der 
Muselmannen af te schud
den. Men vindt eene be
knopte Geschiedenis van 
Armenië, een Aardrijks, en 
staatkundig overzigt van dat 
rijk in hetzelve. — 2-° Bad-
matitioun mmalsourtats , 
enz. of Geschiedenis van de 
nog bestaande Armeniërs en 
Georgiërs, Madras , 1775 , 
ld. in 4.W Dit boek bevat 
twee werken, door twee 
verschillende schrijvers ge
schreven: l.°eene Geschie
denis van Armenië, van 360 
tot 398 , door CHAMIR. •— 
2.° eene Geschiedenis van 
Georgië van 958 tot 1290, 
aan STEPHANUS D'OMBEI. toe-

(*) Zie mijne aanteehnini 

geschreven. Twee hand
schriften van het eerste de
zer werken, worden in de 
koninklijke Bibliotheek van 
Frankrijk onder de N.os 95 
en. 99 aangetroffen. — 3.° 
Eene groote Kaart van Ar
menië en de naburige lan
den , te Venetië in 1778, 
door de zorgen van de 
Mekhitaristische Religieu
zen dier stad in het licht 
gegeven. 

CHAMOOSSET (KARELHUM-
BERT PIABRON DE) , rentmees
ter (maitre des comtes) (*), 
te Party's, alwaar hij in 
1717 geboren werd, over
leed in 1773, heeft zich be
ijverd, om door uitmuntende 
ontwerpen, nuttige inrigtin-
gén tot stand te brengen, 
welke zijne fortuin hem niet 
toestond te ondernemen. De 
menschlievendheid was in 
hem eene soort van harts-
togt; hij gaf het eerste denk
beeld, om de zieken in de 
onderscheidene hospitalen 
afgescheiden te houden, en 
huurde aan den slagboom van 
Sèvres een gemakkelijk huis, 
alwaar hij op zijne kosten 
zijne verheteringsontwerpen 
ten uitvoer bragt. Hij heeft 
in het licht gegeven: 1.° 
Ontwerp van een huis van 
vereeniging voor de zieken, 
dat onder den titel van Vue 
d'm citoyen, in 1757, in. 

;| 12.IHO gedrukt is. — 2.° 

', Madz, 371 van dit deel. 
V e r t a l e r . 
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Twee Memoriè'n^ d eeene 
Over het behoudder kinde
ren, de andere j Over het 
gebruik der goederen van 
het gasthuis Saint-JACWES , 
in 12.ffl° ~ 3.° Aanmerkin
gen over de vrijheid van den 
graanhandel* in'12.™°, On
der andere nuttige memo-
riën van CHAMOUSSET telt 
men de volgender Over de 
bedelarij; Over de policie 
der werklieden en huisbe
dienden; Over de paarden-
posteryen? Over een gast
huis 'voor zwangere vrou
wen', Over de af schaffing der 
Uendiensten, en de wijze om 
groote wegen te onderhou
den; Over een voaarborgge-
noolscjkap tegen den brand. 
Al zijne" werken zijn geza
menlijk uitgegeven, te Par 
rijs, 1783, 2 dl.» i n S.vo 
Ook heeft men hem de in-
rigting van den Meinen post, 
te Para's te danken. 

CHAMPAGNE. — Zie THI-
BAUT I V . , graaf van Cham
pagne, 

CHAMPAGNE, of CHAMPAI-
«ÏNE (PHIMPPÜS) , een schil
der , te Brussel, in 1602 ge-
horen en in 1674overleden, 
kwam in 16211& Parijs, en 
volmaakte e? zich onder Pous-
siN, en onder DUCHESNE , 
eersten schilder der koningin. 
Na den dood van dien kun
stenaar , verkreeg hij zijne 
aanstelling, zijn vertrek op 
hetLuxembourg,en eenejaar
wedde van 1200 livres. Hij 

zon ook eerste schilder des 
koning? zijn geworden, in-
dien de invloed, de roem en 
de begaafdheden van IEBRUN 
met dezen post niet waren 
vereerd' geworden. De beta
melijkheid bestuurde steeds 
zijn penseel, zoowel als zijne 
zeilen. Hij was zachtmoedig 
werkzaam, wellevend,vriend-
schappelijk- Zijne schilde
rijen zijn vindingrijk, «§» 
teekeningen naauwkeur/g, 
ziin koloriet is volsmaat, 
zijne landschappen aange
naam•; maar zijne zamenstei-
linzen zijn koel, en m oj-
ne beelden straalt geene ge
noegzame levendigheid door. 
m i volgde zijne voorbeelden 
alteskafsch. H e t C r ^ 

s t e r s tuk der v e r g e z ^ 
beschouwd, v a n ^ 
ziet nog vf^konink-in 'onderscheidene jo 

lende fceïkeji, J va„ 
Het koninkh«^«en 
Parijs U n t ^ onder 
der, negen J ^ W 
Welke men d a j l k 
euun onderschep» 
de dochter van den i 
naar voorstelt;, do* %s 
spraak ^ ft^ 
van eene lelie *« de 
z e n , en dat, < f d e n 
heilige A M B K o g s , n 

droom den H. t»fc«'. . die 

hem de P^ t s
huSiSchJ* dekken waar hunne. 
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men begraven zijn. Ook ziet 
men op het Museum te Pa~ 
rijs, «es door hem getee-
kendé portretten. 

CHAMPAGNE (JOANNES BAP-
TISTA) , een schilder, en 
neef van den voorgaande , in 
1643 te Brussel geboren , 
werd door zijnen oom opge
voed. Hij volgde geheel en 
al zijne wijze van schilde
ren, maar bragt minder 
kracht en waarheid in zijne 
stukken. Zijne voornaamste 
werken, waren te Viucen-
nes, in de beneden apparte
menten van het paleis der 
Tnileriën, en in onderschei
dene kerken van Purijs, 
Hij overleed als Hoogleeraar 
der Akademie van schilder-
kunde in 1688, èn volgens 
anderen in 1681. 

CHAMPAGNE (JOANXB«FRAN-
CISCOS), Lid van het Insti
tuut en van het legioen.van 
eer, werd teSemur in1751 
geboren. Na den geestelij
ken staat bij de Benediktij-
nen der congregatie van den 
H. MAÜRÜS omhelsd te heb» 
ben» was hij achtereenvol
gend » gedurende 55 jaren , 
kweekeïing, meester en o-

• verste in hetzelfde gesticht. 
Hij bezat de begaafdheid en 
had het geluk, om het ge
sticht » onder den naam van 
Framche Prytaneum be
kend, aan het reed» te lang 
gevolgde verwoestïngsÉelsel 
ie ontrukken. Hij organïseer-

VI* DEEL. M 

de hetzelve op de voldoendste 
wijze, deed er den smaak voor 
de studiën geboren worden, 
en bestuurde hetzelve tot aan 
zijnen dood, die in Septem
ber 1813 voorviel. Men heeft 
hem eene geachte vertaling 
(in het Fransch) der Staat' 
kunde van AKISTOTELES en 
ïnzigten over de regeling 
van het openbaar onderwijs, 
in de sc/tolen tot de oplei
ding der jeugd bestemd, in 
1.800 uitgegeven, te danken. 

CiTAaiPKAüx ( W I L L E M S E ) » 
in do twaalfde eeuw aarts
diaken van Parijs, stichtte 
eene gemeenschap van re
guliere kanoniken te Saint-
Victor'lez-Paris, en onder
wees er met roem. ABAI-
LARD , zijn leerling, werd zijn 
mededinger, en zintvvistte 
lang en hevig met hem. 
CUAMPKIÜX overleed in Ï12I. 
als Cisterciënzer-religïeuK, 
na gedurende eenigen tijd, 
Bisschop van C/idlons-sur-
Marne, te zijn geweest. 
Men heeft van hem een© 
Verhandeling over den oor
sprong der ziel, in het 
Thesaurus aneadotorum van 
MAHTENNE voorkomende, en 
andere werken in handschrift. 
Men vindt de Levensgeschie
denis en het verslag der 
schriften van WILLEM DR 
CHAMPEAUX, in het tiende 
deel der Letterkundige ge
schiedenis van Frankrijk. 

CIUMWSR (STMPHOBÏASB'S) » 
m - •• 
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eerste geneesheer van A'N-
TONius, Hertog van Lotha
ringen , volgde dien Vor st in 
Italië, en streed er aan! zij-, 
ne zijde. Hij was in ls472 
te Saint - Symp/torien - sïe -
Chaiel in het Lyonnesfehe 
geboren. Zijhé kunde en dap
perheid bragten hem in i])e-1 
trekking met onderschei<jle-j 
ne buitenlandsche enFrsp- ; 
sche geleerden. Hij ov<3r-| 
leed te Lyon, in 1539',' ina 

-in het -licht te hebben j»e-i 
geven: 1.° Dé groote Jacir-
Itoeken vaii Savöoije a Ifa-] 
rijs, '1516, in fol.; etjsne 
compilatie, die, hoewel sle< ,'cht 
geschreven, echter vol {ge
leerde nasporingen is. — 
2.° De- origine et comtnèn-
datiane civitas Lugdunen-
si*, Lyon, 1507, in fol. — 
3.° Ecclesia Lugdunensis 
Mërarchia qua est Francitë 
prima sedes, Lyon, 15,37'j in 
fól."-~4.°Levèn vandeil rid
der BAYARO , 1525, int 'JL«>, 
een romanesk, én dien held',-, 
onwaardig werk. — 5.'E 'Ver-, 
zanieling der gescheideriis-
sen van Austrasia, eiW>," 
Lyon, 1509, iri fol. -~^\6.° 
Trophéum Gallorum quadm-

j plicem, eorumdem compfyc-
f' tens hisUriam, Lyon, ISO'7, 

ih fol.V in dit werk deelt; 
hij de? beschtyving mede, 

« Van den zegepralenden in-
tógt vanfLODEVVIJK X I I . , in 
"Getltia, — 7.° Bom galli-
ca.r, 1514, in 8.vo — 8.° 
Castigationes pharmacopo-
larum / 1582 , in S.vo,4dl.n 
/ - 9 .°Hom* gallicus, 1533, 

ïn 12.™ — 10.° Campm ,' 
ElyHus, 1553, in 12™, 
enz. —• 11.° DeantiquitaU ; 
domus Turnonenns, Lyon, ; 
1527, in tb]. -12.° Genen- \ 
logia lotharirigorum princi' ' 
puni, Lyon, 1537, in fol. 
de schrijver is'een dergenen, 
welke de fabelen over den ; 
oorsprong van het huis ran i 
Lotharingen het meest in < 
omloop hebben gebragf.HiJ' 
was in 1520 en 1533 Con- ,. 
sul van Lyon geweest. 

van den voorgaande, wjreo 
in den ouderdom van W 
lm z^é Wonderheden d»> 

eéuWWt.-Menhee« 

van het W » . C£NXE, 

Lyon,n®>m8, 

den 19 Octobei:W^ jen 
tranches &^pK 
ouderdomvaniOJ» pijler, 
hij onder de rf^t$;| 
Jesuiten, onder^ i n l 5; 
mniora en leg" fi.. ^ de 
zijne geloften^ > f » 
zich eerst aan ^ 0ceaa» ; 
aan gene «Jde ^ n l c i 
toewijden, en »e& 
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maxMarseille; om zich al
daar in te schepen; maar 
eene ziekte belette hem te 
vertrekken , en hij kwam te 
Parijs terug , totdat.hij j n 
hoedanigheid van aalmqezer 
n ie r , op eene vloot door het 
Fransche bestuur naar Ca-
f/enne gezonden, eene reis 
derwaarts ondernam. Bij zij
ne terugkomst begaf hij zich 
naar JSantes, en overleed al
daar den 28 Junij 1701. Men 
kent van hem: 1,° Leven van 
pater jRrGOVLWC, Parijs, 
1694, in 12.mo, en Lyon, 
1735 , 4. e uitgave, zelfde 
formaat. — 2.° Het Leven en 
de geestelijke leer van Pater 

LODEWUK LAtLEMEST, 
een Jesuit, Parps, 1694, 
in 12.w> — 3.? Het Leven 
van de Stichters der afzon-
deringshdzen ( KERUSIÖ , 
Pater VINCENTIUS H A B Ï , en 
Mejufvrouvv CATHARINA BE 
rBANCHEVittE), JSantesl698, 
in 12."i° De schrijver gaf 
dit laatste werk in het licht, 
onder den letterverzettendeij 
naam van PHONAMIC. PATER 
CHAMPION heeft ook in het 
licht gegeven de geestelijke 
brieven en zamen spraken van 
Pater JOANNES JOZEF SÜBIN , 
zijnen orde-broeder. 

CHAMPION (FRANCISCUS) , 
een Jesu i t , is bekend door 
een Latijnsch gedicht, .ten 
titel voerende, Stagna,Pa
rij* , 1689; hetzelve komt 
voor in het 2 , e deel der 
Poemata Didatcalica. 

M 

CHAMPION I>E CICÉ ( H J E -
RONYMUS MARIA) , in 1735 
uit eene adellijke familie 
ymBretagne geboren, kwam 
zijne studiën te Party's vol
brengen, en omhelsde den 
geestelijken staat. Zijn oud
ste broeder JOANNES BAPTIS-
TA DE CICE, Bisschop van 
Auooerre, riep hem tot zich 
jn hoedanigheid van Groot-
Vikaris. Kort daarna werd 
hij in de vergadering van 
1765 tot agent der geeste
lijkheid benoemd, deed door 
de bekwaamheid, welke hij 
ontwikkelde, zien , dat hij 
niet beneden zijnen stand 

"was, en bij het ten einde 
loopen van het agentschap, 
dat vijf jaren duurde, werd 
hij tot Bisschop van Rodez 
en in 1781 tot Aartsbisschop 
van Bordeaux benoemd. Tij
dens de omwenteling werd 
hij lid der magtgevende ver
gadering, en scheen niet ver 
van de nieuwe denkbeelden 
verwijderd; hij was zelf» 
een der eerste zijner orde 
om zich met den burgerstand 
te vereenigen;, hij verwierf 
daardoor ëene groote volfe-
liefde, en toens de koning 
het ministerie uit mannen 
wilde doen bestaan, die der 
menigte aangenaam waren, 
vertrouwde hij de zegels aan 
den Heer DE CICÉ. —- Deze 
in de verhulling' z°o neteli* 
ge pos t , werd zulfc« op de
zen oogenblik, door dett 
toestand, waarin de staaÊ 
zich bevond t nog meer» 

n 2 n 
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Voor de balie gedaagd, door 
JDANTON aangeklaagd, zag 
hij zich verpligt, om op be
sluiten het zegel te stellen, 
Welke hij ongetwijfeld af
keurde; hij voorzag met het
zelve de Burgerlijke Consti
tutie der Geestelijkheid. 
Weldra verdreef hem hei 
Schrikbewind der omwente
ling uit het ministerie en 
uit zijn vaderland.. Hij be
gaf zich naar Engeland, en 
kwam eerst, na verloop,van 
tien jaren terug; hij deed 
afstand van den stoel van 
Bordeaux;, en werd tot dien 
vaLtiAixiaProvehcebeïioeiaA, 
"waarvan hij den 2 Julij 1802 
bezit nam. H ĵ hield zich 
enkel bezig met de'onhei
len te herstellen , die de 
omwenteling had te weeg 
gebragt, rigtte onderschei
dene Seminariè'n en andere 
godsdiéhsitigé' gestichten op,, 
en; overleed na eene Iangdu-
ïige ; en smartelijke ziekte 
den 22 Julij 181Ö. 

CHAMPIOSÏ m NILON (KA-
REL FRANCISCUS) , in 1724 te 
Mennes geboren, ging in de 
orde der Jesuiten, en légde 
zich met roem op de prediking 
toe. ƒ Na de vernietiging dier 
sociëteit i yéstigde hij 'zich 
te Orléans 5>,eh verbond zich 
aan de parochie Van den H. 
"ViNCENTHjs» aldaar. Hij over
leed-in die stad , op . déh 
tijd van het schrikbewind, 
in 1794, 70 jaren oud, tMfen 
«eeft van hem: 1.° Mor-
ceaux choisis des JProjp/iè-

ies (Keur van iiilgelezehe 
stukken iiiij de Profeten), 
in het F&mschovergebragt; 
I777i"-2'dl.n-in 12.V0-2.0 

'Ar/iuseniens lyriques d'tin 
dmatèur (Liervemaken eens 
ÏÏej7iebbers),\m, in 8.v° 
72 bladz. — SS Beoefenen
de Catechismus, 1783, in 
I^.vo _ 4,° Nagelatene oor
deelvelling over een werk 
van VOMAIRE,1 772,in8.v0 

27 bladz. groot, tegen de 
aanmerkingen op COBNEIM-K-
(Critique pqsliume d'm OM-
vrage de VoÏTAlRÉ)- — 5; 
Twee Brieven, bevattende 
eenige onpartijdige aanmer
kingen op de Aanteehem-
gen van:CtsxBm,}P^ 
in 12.vo0eszelfs jongere 

broeder FBANCMCOS Cn^m-
O N ' V A N P O N T A M I E B , ^ 
gë genaamd, vverdinsge 
ïiik• te Bennes^minHe-
boren! Werd öok^B<"^..fi 
J S r i c h ^ t e e d s ^ ^ 
orde zeer'verknoch^ Y» 

onlus t , vhogttê  mj 
zijneri broeder te v 

vaderstad. »ü . ^n 
10: September I81V ^ 
ouderdom van 81 jaren 

ze geestelijke J * ^ : 

godvruchtig , ffm,{»Tf men heeftyanhem.it ^ f 

sordn C&rêwifzSLfl 
des CAristeps, " g ^ re-
in ï ^ - f - aerci-
traite, d'apres «*> ,0ver 
cès de'Saint I ^ i » * 
4e afzondering, Jffff, fc 
'Ifeningen van den n 

http://heeftyanhem.it
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XATlüS), in 12.V0 — 3.° Le 
.. Théologien Pïiilosophe (De 

Godgeleerde Wijsgeer) 1786, 
2 dj." in" 8.v° — é*° Nou-
velles lettres de pieté (Nieu
we brieven van Godvruch
tigheid) , 1802,4 dl." in 12.™ 

CHAMPIONNET (JoANNES S T E -
PHANUS) , een Fransch veld
heer, werd in 1762 te Va-
lenèe in Dauphiné geboren, 
hij was de natuurlijke zoon 
van eenen advokaat LEGRAND 
genaamd en van een boeren
meisje, en ontving zijnen 
naam in zinspeling.op zijne 
geboorte. In den ouderdom 
van 14 jaren werd hij sol
daat , en was , in hoedanig
heid van vrijwilliger, in het 
regiment van Bretagne, bij 
de belegering van Gibraltar 
tegenwoordig. De eerste om?, 
wehtelingsoorlogen verschaf
ten hem de gelegenheid, om 
zijne dapperheid op de schit
terendste %v:yze;aan den dag 
te leggen, en hij verdiende 
tot de eerste rangen verher 
ven te worden. Na in 1794 
den slag van Fleurus, waar
bij hij over eene afdeeling 
in hét centrum des legers 
het bevel voerde, beslist te 
hebben, e n later (ï798) in 
hoedanigheid van opper-veld-
heer, de verovering van het 
koningrijk Napels, waar de 
generaal MACK en deszelfs 
geheele staf in.zijne handen 
vielen , veroverd te hebben, 
?.?£ M z i f i n onregtvaardie-
hjk beschuldigd, en werd, 

. ? "Mm 

ten gevolge van zijne oppo-. 
sitie met FAYPOULT., een' 
door het directorium gezon
den commissaris, in regten 
betrokken en van zijnen post 
ontzet. In het volgende jaar 
in zijne rangen hersteld, ^n 
aan het hoofd van het leger 
der Alpen geplaatst, sloeg 
hij de Oostenrijkers te JFe-
nesirelles; kort daarna ver-, 
ving hij MOREAJJ, hij het 
leger van Italië', én behaal
de er nieuwe voordeelen; 
maar een verlies wachtte hem 
te Genola; zijn leger, door 
eene aanstekelijke ziekte aan
getast, werd door de Austro-
Kussen, die daarenboven 
sterker in getal waren, ge^ 
slagen. Hij zelf overleed in 
1799 te Antibes, aan de be
smetting; ; »* 

ClIAMPLAIN ( S A M U E I , DE) , 
te Brotiage in het Fransche 
departement N-ederr Ckaren-
te geboren,, werd door HEN
DRIK JV.',: in hoedanigheid 
van sche.eps-kapitein naai' de 
nieuwe wereld gezonden. Hij 
onderscheidde zich aldaar, 
door zijnen ;möed en zijne 
vooraigtigheïd,, en men kan 
hem als den.grondlegeervan 
Nieuw - Franhryk beschou
wen. Hij was het , die de 
stad Quebec liet houwen; 
hij werd de eerste landvoogd 
dier volkplanting, en werkte 
veel aan de oprigting eener 
nieuwe maatschappij voor den 
handel van Canada. Deze 
maatschappij, in 1628 tot 

3 ^ ' ' • : . - / : i • : • • • 
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«tandgebragt, werd genoemd 
«e Maatschappij der Deel
nemers , die den kardinaal 
van RICHEUEU aan hun hoofd 
hadden. Hij overleed te 
«f»fee , in iö35 . Men heeft 
van hem de Reize door 
nieuw-Frankrijk, Canada 
genoemd, in 4.to i 4 6 2 . Hij 
Klimt tot de eerste ontdek-
longen van VERAZINI op, en 
gaat tot het jaar 1631. Dit 
werk verdient, ZooWel door 
«lesinhoud, als door de een
voudige^ natuurlijke wijze, 
waarop dezelve wórden voor-
gedragen, alle aanbeveling, 
beschrijver schijnt een man 
vol verstand en kloekm oe
r h e l d , die belangeloos, 

InZ e r ; o o r . d e n ^ d s d i e «^ 

^jnen dood m Amerika op. 

^ « É (KAREI. CHE-

Z hff f
en ' ,Verbond *** 

o * \ i 7° 0 n e e i ' e n sJaagde 

•sZnf ̂ T / W ' Waarvan ^ 
« " ^ g e hem geheel t o e . 
inenln611' e " a n d e r * gezamenlijk «net tAFoNTAiNEza. 
S f f .««». DeZelS 
^tePanjs, in 1742, in 

^n 1789 heeft men èene keur 

J ; " m IS.mo nitgege^nT 
«ij overleed in 1701, Zl 
^neechtgenooteMARiEDEs-

LOBEWIJK XIV. LA FONTAINE 
heeft haar zijnen BEI,PHECOR 
opgedragen, en Mevrouw 
SÉVIGNÉ en BOILEAU hebben 
hare bekwaamheden geroemd. 
Zij overleed in 1698. 

CHAMPS (STEPHANUS AGAK-
DUS DES), te 'Bourges 'm 
1613 geboren, provinciaal 
der Jesuiten te Parijs, vei« 
wierf zich door zijne beschei
denheid én verdienste, de 
liefde binnen en de achting 
buiten zijne provincie. De 
groote CDNDÉ en de prins 
van CONTI vereerden hem 
met hunne achting. Deze 
Jesuit overleed te laFlech 
in 1701 j na 71 jaren in zij
ne maatschappij doorgebragfc 
en met naauvvgezetheid alle 
deugden van zijnen staat öe- : 
oefend te hebben. Hij heeft \ 
zich bij de godgeleerden i 
vooral beroemd gemaakt door ! 
zijn werk: De hwesi jan- * 
senianm a sede awtofica ! 
meriio proscripta lion tres, 
Parijs , in fol. aan Issooffl- j 
TIÜS X . , in 1654opgedra- ; 
gen. Het stuk der genaje : 
wordt er zeer grondig™ 
ontwikkeld. Menjieeft^ 
zelve te Parijs in 1728 « . 
fol. herdrukt. N°g J g 
men van hem: V^fs 

theoïogicade libero arW» • 
P a r ^ W 6 4 6 , i n 4 ^ : j 
den naam van ANTf'f * 

het Jansenismus onUW , 
jerd, 1651é 

CHAMPS (FRANCISCÜS S&* 
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cHAët CHRISMAAN DES) , uit 
Champagne eerst tot den 
geestelijken staat bestemd, 
jsloeg daarna de militaire 
loopbaan in, en eindigde met 
het huwelijk en de geldmid
delen. Men heeft van hem 
vier treurspelen CATO van 
TJtica, een zwak stuk, dat 
op de tooneelén van Parijs 
en Londen gespeeld werd; 
ANTIOCHUS, ARTAXERCES en 
MEDUS, die wel ontvangen 
•\yerden. Nog heeft men hem 
een werk te danken, dat 
vele geleerdheid verraadt, 
doch niet altijd naauwkeurig 
is. Hetzelve voert ten ti
tel : Geschiedkundige naspo-
ringen over het Jtransche 
tooneel. Hij overleed te 
Parijs in 1747, in den ou
derdom van ,64jaren. 

CHAMPY (JACOBUS), in de 
17e eeuw advokaat bij het 
parlement van Parijs, is door 
twee niet zeer algemeen be» 
kende werken beroemd: 1.° 
La coutume de Melun com-
mentée (Het stadsregt van 
Melun door aanmerkingen 
opgehelderd), Parijs, 1687, 
in 12.mo _ 2° La coutume 
de Meaux (Bet stadsregt 
van Meaux), Parijs, 1687. 

CHAMROBERT (FELIX P E 
TRUS, of liever PETRI DE) , 
snelschrijvend uitgever van 
&m Monitqur, in 1795,.te 
CAarïlé-sur-Loire, uit 'eene 
xeer oude, oorspronkelijke 
Venetïaansche > sedert de 

M 

13e eeuw in het Bourbon-
nesche gevestigde, familie 
geboren, was de oü,dste zoon 
van eenen advokaat, die in 
het departement der Nièvre 
eenigen roem , had verwor
ven. Kosteloos tot het Ly-
eaeum van Bourges,, toegela
ten, werd hij in den ouder
dom van 16 jaren, na de 
hoffelijkste studie volbragfc 
te hebben , in het collegie 
zijner geboortestad,, tot on
derwijzer der wiskunde be
noemd. Door de nieuwe re
geling der gestichten voor 
het hooger onderwijs, in 
1814; van zijnen post be
roofd , begaf hij zich op 
uitnoodiging van eenen be
schermer naar Parijs, vond 
aldaar datgene niet, waar
mede men, hem gevleid had, 
en bleef yan alle middelen 
van bestaan verstoken, daar 
hij van zijnen ouden armen , 
met eene talrijke familie 
belastert vader niets kon 
verwachten. Hij (koos als-

, toen de partij om onder 
dienst te gaan, in een re
giment ,waarover een zijner 
oomen majoor was, en diende 
tot aan dé afdanking des 
legers. Toenmaals' met vele 
moeite zijn ontslag bekomen 
hebbende, hield hij zich 
eenigen tijd te Bourges op, 
alwaar een Portugeesch of
ficier, een man van groote 
verdiensten, hem zijne taal 
leerde. Hoewel CHAMROBERT 
nog zoo jong was, was hij 
échter de Engelsehe, Itali-

iu 4 
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aanscKe eh Spaansche talen* (| 
mees ter, welke met den staat 
van boekdrukker, dien hij 
omtrent denzelfden tijd wil
de leeren, hem, toen hij 
kort daarna, zich met ter 
woon te Parijs kwam' ves
tigen, tot middelen van be
staan moesten dienen. Hij 
werd bij de dagbladsqhrjj-
vers der hoofdstad, uit aan
merking van zijne waarlijk 
buitengewone bekwaamheid, 
die hij in zeer korten tijd, 
eerst als letterzetter en daar
na als corrector verworpen 
had, bereidwillig aangeno
men. Alvorens zelfs tot deze 
verbetering in zijnen toestand j 
te zijn gekomen, had hij j 
zijne moeder eri jongste zus
ter by zich doen komen, 
om met dezelve een karig, 
doch eerlijk bestaan te dee-
Jen. Om zijne inkomsten te 
vermeerderen , , die natauwe-
lijks tot dè behoeften", waar
onder hij de zijne voor het 
minste telde, toereikend 
waren, werkte hij dagelijks 
ails proeflezer bij eenen druk
ker, nooit meer dan drie 
uren aan den slaap wijden
de. Dan, hoe nederig en 
zedig hij pok mogt zijn, 
ontdekte küen echter zijne 
bekwaamheid, en op zijne 
beurt werd hij dagbjadschrjj-
yer. Van ; di en oogen bl ik. af 
Jigtte hij jaarlijks eene som 
van 500 fran ken op zij ri e 
nog niet ieer aanzienlijke 
inkomsten voor zijnen ouden 
vader, aan wien hij de«é 
jaarwedde tot aan zijn over

lijden (1824) deed toekomen. 
Door nijverheid had CHAM-
ROBËRT den tegenspoed over
wonnen; maar ook zijne ge
zondheid al te; vroegtijdig 
ondermijnd: zelfs in de werk
zaamheden door hem als uit
spanning ondernomen , legde 
hij eenen werdreren ijïer 
aan den dag, zoodat hij (zijn 
natuurlijk gestel daarvoor 
niet berekend zijnde) inden 
ouderdom van 32 jaren be
zweek. Hij overleed in la--
Charité aan eene longtering 
den 4 November 182/. Be-
halve zijne'medewerkingaan 
on derscheidene dagbladen, 
heeft men hem'eenen klei
nen roman te danken, BED-
NOOD genaamd; waarvan 
zijn Broeder in 1829,^ eene 
tweede uitgave heeft in het 
licht gegeven. 

CnviNAaN, een der zonen 
vau CHANJ gaf zijnen naam 
aan dat gedeelte van het 

° '... —. »Kno na» aan ABRAHAM en zijne na
komelingen' beloofde land, 
later Judèa en thans Pale
stina oï het Heilige land 
genoemd. Men toonde eer-

', tijds zijn graf in de spelonk 
van den èerg der luipaar
den, die met ver van Je
ruzalem was. Men mof 
zich wel wachten., van fl" 
graf als een bewijs derre«s-
achtige gedaante van tJJJ 
jjAaN, te beschouwen; mi-. 
weet,' dat de ouden de gra
ven niet afmaten" volgens fle 
grootheid der lijken. — * w 

CHAM. 
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CHANÖELLOR (RICHABD), 
een beroemd Engelsche zee
vaarder, werd in 1553 be
noemd, om ontdekkingen in 
het Noord-Oosten te doen. 
Hij was onder-bevelhebber 
van den togt , daar W I L -
I.OÜGHBY het hoofd van was. 
Daar de 'schepen van het 
smaldeel, door eenen storm* 
bij de eilanden Loffoden, 
verspreid waren geraakt, 
zoo vervolgde CHANCEMIOR 
van jzijnen kant de onderne
ming , en kwam in eenen 
onbekenden zeeboezem (de 
Witte Zee), en ankerde bij 
een klooster, aan den H . 
NICOLAAS toegewijd, hetwelk 
de plaats i s , waar later de-
stad Arckangel is gebouwd. 
CiUNCÈLtoR, door.de inwo
ners wel ontvangen zijnde, 
én vernomen hebbende, dat 
hij in de staten van den 
groot-hertog van Moskovië 
was , zag van het ontwerp 
af, om. eenen weg naar Sina 
te zoeken, met den , dienst 
voldaan , door hem aan zijn 
vaderland bewezen, hetzelve 
de scheepvaart met Rusland 
geopend te hebben. Op uit-
noodiging van den czarlwAN 
WASKCIEWITZ , kwam hij te 
Moskou, ontving van dien 
vorst een gunstig onthaal, 
en ; kwam in Engeland te
rug, om den handel met de
ze ontdekking bekend te ma
ken. Hij beproefde eene 
tweede r e i s , en leed bij zij
ne terugkomst op de kusten 
van Schotland schipbreuk. 

M 

U Het reisverhaal van CHAN-
&31.X.0R, komt voor in het 
eerste deel van HACKIIÜYT J 
en in de nieuwe verzame-1 

ling van PINKERTON. 

CHANDIEÜ (ANTONIÜS BE £A 
ROCIIË) , - een Prótestantsch' 
predikant, uit èene adellij
ke familie van Forez, werd 
in 1534, pp het kasteel van. 
Chabqt, in het oude Frari-
sche gewest Maconais ge-
boren , begaf zich in 1583 
naar Geneve, en overleed in 
1591. Men heeft van hem 
een aantal geschilschriften, 
1615, in fol., in welke hij 
den naam van JSADEEII en 
ZAMAmëi. aanneemt, die in 
het Hebreeuwsch beteekenen: 

'; veld Gods en gezang'Gods.-
Dezelve zijn gröotendeels 
onbekend. Al zijne werken 
zijn gezamenlijk uitgegeven, 
onder den titel van A N T . S A -
DEEIJÏS CHANDJEI , nobilissi-
mi viris opera tïieologica, 
Geneve, 1592, in fol. Men 
heeft er drie andere ui tga
ven van geleverd, de eene 
in 4« t 0 , 1593, en de andere 
in fol, 1599 en 1615, te 
Geneve. De sèhrijver 'was 
een weinig in de kerkelijke 
oudheid ervaren. 

CHANDLER (MARIA) , in 
1687, te Malmeshury gebo
ren , Keeft zich in Engeland 
door hare gedichten beroemd 
gemaakt; he tDichts tu lover 
de wateren van Bat/b, is 
door POPE geprezen gewor-

i» 5 
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den. Zij overleed in 1745. 

CHANDHER (SAMUEL) , in 
1693 te Eungerford gebo
ren, was een predikant, die 
niet tot de in Hngelandhéev-
schende kerk behoorde, wijd
de den tijdj dien zijne be
diening hen| overliet, aan 
nuttige.werken, en aan som
mige toe, waarin vele dweep
zucht zijner sekte doorstraalt. 
Hij overleed den 8 Mei 1766. 
Men heeft van hem : 1 >° Ver
handelingen tegen A. COL-
l,W$, over de hoedanighe
den der wonderen, en de 

"bewijzen van den Christe-
Ujken godsdienst, 1725, in 
8.vo — 2.° Overwegingen 
over het gedrag der heden-
daagsche De'tsten, 1727, in 
8.vo — 3.0 Bewijzen tier 
opstanding van J.C., 1744, 
in 8.vö -r* A° Vertaling in 

i het Engelsen der Geschie
denis van den raad van ge-, 
loofson der zoek door LIM-
BOECH , 1731, 2 dl.n in 4.*°, 
die zijner wijsbegeerte niet 
tot eer verstrekt. — 6.° Ge
schiedenis der Vervolgingen, 
1736, in 8.vo Men moet 
zich herinneren, dat het een 
Protestant i s , die schrijft, 
en dus dikwijls het woord 
vervolging in eenèn omge-
keerden zin bezigt. 

CHANDLER (EICHARD) , een 
beroemd Engelsche Helle

n i s t , in 1738 geboren, lid 
van de maatschappij van oud
heidkundigen te Londen, 
gaf in 1763 eene prachtige 
uitgave in het licht der op
schriften, gewoonlijk onder 
den naam van Arundel-mar-
mertafels of MarmertafeU 
van Otiford {Marmora <ao-
niensia) in fol. i n heÉ 

licht (*). Niet alleen vet-
beterde hij hierin de mis

s l a g e n , door vroegere urf-
' gevers begaan, maar met 

vele schranderheid, vulde 
hii vele gapingen aan,. wel
ke zich in die opschrift^, 

; en voornamelijk m de W 
ntfk van Faro*, welken 

J h ^ t a a n m e r k e l i j k s t e g ^ 
van uitmaakt, bevonden 

.Door de maatschappij «£ 
'DilettantiU^ «MJ, 

zamenlijk met mee andere 
geleerden, R ^ ^ 
in het Oo^en naSponnge« 
over de oudheden der ƒ 

westen te &*£%> Pe-
kweet hij « * f t

Ü
ot vol-

langrijke z e n H ' 1 ^ 

ne , welke nem " deh^oeve r t rouw^en^ 

m e t eene ^g^and te-bouws to f f en inA^ d 

r u g , K e e d s ^ ' fr. 
hii het eerste deel 

het tweede venene ^ ^ 

in 1800- *n 

•. (*) Bit werk wordt door 
SAMUML CaANDLjm, in Aet 
toegeschreven-, 

aafi 
t 

doorgaande ^ f a I e r . 
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te Oxford in fol. het vol
gende werk drukken : In-
scriptiones antiquceplemm-
qne nondiim iditce, in Asia 
minori et Grcecia pr&ser-
tiim Athenis, coltectCR. Hij 
liet in dezelfde stad het eer
ste deel zijner reizen, 177,5» 
in 4w in het licht verschij
nen , en in het volgende jaar 
het tweede in hetzelfde for
maat. Deze reizen, welke 
in het Hoogduitsch en het 
Fransch zijn vertaald, zijn, 
wat de oudheden en de aard
rijkskunde betreft, hoogst 
belangrijk. CHANDMÜB munt
te vooral uit, inde zoomoei-
jelijke kunst, om opschrif
ten behoorlijk te lezen, en 
dén zin derzelve door gapïn-
gen, onduidelijk gemaakt, 
aantevullen. De heroemde 
schrijver van den ANACHAR-
SIS , en die van de Schil
derachtige Reis door Grie
kenland, hebben den En-
gelschen oudheidkundigen 
veel te danken gehad, *en 
halen hem dikwerf met lof 
aan. CHANDLER overleed den 
9 Februarij 1810, te Til' 
church in Berkshire, alwaar 
hij rector der parochie was. 

CHANDOS (JOANNES), rid
der van den kousenband, 
werd door EDÜARD III. , ko
ning van Engeland, totlui
tenant-generaal van al de 
landen benoemd, welke die 
vorst buiten dat eiland be
zat. Hij was het, die BER-
TRAND DU CrüESCtiIN, i n 
den slag gevangen nam, 

welke in 1.364, in Bretagne 
geleverd werd. Toen EDÜ
ARD III., ten gunste van den 
prins van Wallis* zijnen 
zoon , het hertogdom Aqui-
tanië tot een prinsdom ver
hief, werd CHANDOS den con-
nestabel van den jongen 
vorst. Hij sneuvelde in 1369, 
in den slag van Leusac, in 
Poitóu» 

' CHANDOUX, een scheikun
dig wijsgeer, werd in 1631 
na overtuigd te zijn van val-
sche munt te hebben ver
vaardigd , te Pari/s, op het 
plein van Grève opgehangen» 
Hij was een: dier vermete
le geesten, die in de we-
deropkómst der letteren en, 
wij sbegeer te J ondernamen, 
om het juk , der schoolsche 
godgeleerdheid en peripate-
tische scherpzinnigheden af 
té schudden* Maar door zich 
een en nieuwen weg te wil
len banen, verviel hij in 
veel noodlottiger droomerij-
en, dan die, welke hij ver
oordeelde ; hij ontdekte zulks 
toen het te laat was, om er 
de rampzalige uitwerkselen 
van te vermijdené 

CHANTAL (Heilige JOANNA 
FRANCISCAFRÉMIOT DE) , werd 
den 23 Januarij 1572 te Bij on 
geboren. Haar vader, presi
dent met de fluweelen muts, 
had. den post van eersten 
president, hem door HEN
DRIK IV. aangeboden, van 
de hand gewezen. De jon
ge FRÉMIOT werd aan CHRIS-
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TOFFEI. DE RABUTIN, vrij-
heer van CHANTAÏ., den oud
ste van „dat huis uitgehuwd. 
Hare levenswijze in den hu
welijken staat was een vol
maakt voorbeeld. Het gebed 
wisselde de geestelijke lees-
oefeningen af, en het werk 
hét gebed. Hare godsvrucht 
hleef dezelfde toen zij haren 
echtgenoot verloren had, die 
bij ongeluk op de jagt ge
dood werdt, en ofschoon zij 
op dat tijdstip pas 28 jaren 
oud was, deed zij echter de 
gelofte van niet weder in 
den échten staat te treden, 

. en leefde .voortaan als eene 
vrouw, die enkel op de we
reld was, om haren God te 
dienen, en hare kinderen 
ppïevoèden. Hunne opvoe
ding, de zorg der armen en 
der zieken, werden hare 
eenige bezigheden en uit
spanningen. Daar zij in 1604 
den ¥L, FRAKCISCÜS VAN SA-
LES had leeren kennen, zoo 
Stelde zij zich "geheel en al 
onder zijne leiding. » Zij 
was, zegt een geschiedschrij
ver, de medewerkster, welke 
de Hemel hem had bereid. 
Na door hare zedigheid , ha
re godsvrucht de onschuld 
èrt zachtheid harer Zeden, 
eerst het voorbeeld der maag
den ';•- en door de regelmatig
heid van haar gedrag, het 
wijze bestier harer huishou
ding, door al dié hoedanig- jj 
heden, welke •>eene vrouw 
bij haren echtgenoot even 
zoo dierbaar a{s eerbied
waardig -waken, ook dat der 

gehuwde vrouwen te zijn ge
weest; was FKANCISCA te 
Vip'on een getrouw evenbeeld 
dier gedenkwaardige wedu
we, eertij ds ' te Bethnlïë, 
door de algemeene stem, te 
Bethidië gecanoniseerd." — 
Dé heilige Bisschop deelde 
haar weldra zijn ontwerp me
de, ter oprigting van de or-
de der visitatie, /ij deelde 
zijne inzigten, en legde te 
Atmeci, in moveeerste 
grondslagen tot dezelve, öa-
?en overigen levenstijd be
steedde zij aan het opr.gt* 
van nieuwe kloosters, « 
om dezelve tevens doorhad 
deugden en haren JJ ver « 

December 1641 te m 
overleed, telde men r.J1 

° P f S toO e n f a n t 
stonden « , . I W ' 0 D den 
6 6 0 0 ^ S n a n ï a r o-oogenbhk zeUs va e 

verlijden ^Sai^doot 
stem harer do J « J ^ 
die des volks gecanonheft 

p a u s B B ^ ^ Ï Ï ' d o o r dit oordeel . b e v ^ 
in 1751 zalig, e n , m te XIII . , door h a a ^ g ^ 

verklaren.^ w g jn8.,oin 
men hare Unw» .JSABS<*-

S in het lichl-

__, Zie FemIj* 

I E T . • • • ' . ' ' "' 

het I*«jn, CANÏAI* 
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benedictijner der congregatie 
van den H, MAÜRUS , in 1617, 
'te Vion, in het Fransche 
departement -Aer-SartAe ge- : 

boren, nam het gewaad der 
religieuzen van Fontrevault 
aah^ .,'doch' legde hetzelve 
Weldra weder af» om in de 
orde v&n den H.BENEDICTIJS 
te gaan. Hij legde den*7 
Februari.) 1640, ieToulouse ' 

' zijne geloften af. MABILLON 
spreekt over hem , als oveï 
eenèn door zijne uitgebreide 
kunde \ beroemden geleerde. 
Hij was zeer ervaren in de 
geschiedenis» en stond dn 
betrekking met al de gelet- '• 
terden van Parijs. Hij over- j 
leed den- 28 November 1664. 
Men kent van hem: l .°Eene 
Uitgave der Leerreden van 
den heiligen BERNARDUS , 
voorafgegaan van deszélfs \ 
Leven door AkANus, bis-1 
schop van Auxerre, en ge
volgd door het Leven van 
den -"• heiligen MALACHIAS , ' 
door den heiligen BERNAR
DUS zamengesteld', Pdriis , ; 
1662 , in 4.to _ 2 * Ge?; 
schiedeiiis der Abdij Van '\ 
Monl-Majouè, en die van 
den E. AUDÜEAS van Avig-
noti> in handschriften j het 
•eerste bewaard in de abdij 
van dien naam', en het twee
de in» de handvesten van 
Saint->Germain - des- Prés : 
CHANTELOÜ had bok groóte-
lijks deel aan de Geestelij
ke Bibliotheek^ en aan het 
Spicilegitim door dom ACIIE-
HY in het licht gegeven. Hij 
had tê Purijs den Brevier 
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der Benedictijnen doen druk* 
ken , en de Geschiedenis der 
Abdijen van Matmoutiers 
en, Saint-Florent begonnen. 
Deze laatste is door JOAN-

NES GOIGNES ten einde ge-
bragt. : 

CHANTELOUP. — Zié CHAM-

BRAI (ROELAND FRÉARO , Heer 
v a n ) . ' • ' : .''•" ,; ••'•••* 

GHANTEIiOtóVE (FKANCISCÜS 
' D E ) , een edelman uit Bor

deaux , ridder van Maltha, 
is de schrijver van twee vrij 
zeldzame tooneelstukken: 
PHARAO,1582, in 16.«»o; € Q -
-liiGNi-, 1575,' in 8.vos herr 
druk* in 1740. / 

CHANTERËAU LEFEVRE (La-
DEWIÏK), den 12 September 
1588 fe Parij's geboren^ 
w a s . opzigter der vestïngr 
werken van Picardyë, daar
na der zoutpachten, vervol
gens der schatting van het 
•prinsdom Sedan, en^.einde
lijk bewindhebber: der geld
middelen \ van de Hertog
dommen BaK en Èotliarin» 
•gen- Hij oefende ; al deze 
bedieningen imet den „mees
ten roem uit. De kennis 
der admïnistrative zaken 
werd bij hem door de beoe
fening der geschiedenis, 
Staatkunde, schoone lette
r en , en door- een buitenge
woon gezond oordeel onder
steund. Hij overleed in 
1658 , aoör - de geleerden , 
voor welke zijn huis eene 
schuilplaats was, betreiirdU 
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Men heeft van hem: 1.° Ge
denkschriften over den oor
sprong der huizen van Lo
tharingen en Bar, in fol. 
volgens oorspronkelijke stuk
ken zamengesteld. ~ 2.° 
Verhandeling over de leen-
goederen, 1652, in fol. waar
in hij de dwaling, eenen ge
leerde zoo als hem onwaar
dig ? dat de erfelijke leen en, 
eerst na HUGO CAPET zijn 
begonnen, geloof zoekt bij 
te zetten. CHANTEREAU was 
geschikter om verminkte 
Stukken te herstellen, dan 
om den mengelklomp te ont
wikkelen, waarin de oor
sprong der oude huizen en 
waardigheden gedompeldzijn. 
<— 3.° Eene verhandeling o-
ver het huwelijk van ANS» 
JBERTUS en JBIATIMU, 1647, 
jn 4. t 0 Dit werk is tegen 
den Waren oorsprong van 

• het tweedeen derde geslacht 
fan het huis van Frankrijk 
gerist. De Heeren de SAIN-
TE-MARTHE hebhen inhunne 
derde uitgave i der Genealo
gische geschiedenis van het 
huis van Frankrijk het ge
voelen van CHANTEREAU ge
volgd. —- 4.° Eene andere, 
waarin hij de vraag beant
woordt: Of de landen tus-
scheh de Maas en den'Rijn 
tot het keizerrijk behooren ? 
l664,rin-4.toofin8.vo Nog 

bewaart men op de konink
lijke Bibliotheek van Frank* 
ryk eene Algemeene Iiro* 
n$k , 3 dl.», in fol., welke 
het werk van CHANTEREAU 
» » dikwerf heeft men er de i 

aanstaande uitgave van aan» 
gekondigd , doch dezelve is 
tot heden toe nog niet in het 
licht verschenen. 

CHANTEREAU (PETRUS Nr-
COLAAS), te Paria's in 1741 
geboren, was een zeer werk
zaam schrijver. Zeer jong 
begaf hij zich naar Spanje:, 
alwaar hij onderwijzer der 
Fransche taal in hetcollegie 
der adellijken te Madrid 
werd. Hij gaf in 1797 in 
die stad eene Spaansch -
Fransche spraakkunst in het 
IJcht, ten titel voerende: 
Arte de hablar frances \ 
welke verscheidene uitgaven 
gehad hééft. In;1782l} kwam 
hij in Frankrijk terug, en 
werd hij de regeling der 

I centrale scholen, tot Hoog
leeraar der Geschiedenis in 
het Departement van Gers, 
en vervolgens bij de mili
taire, school, toenmaals te 
Fontainebleau, benoemd. Hij 
overleed te Auch, den 15 
Octoberl808. Onder de door 
hem nagelatene werken , on
derscheidt men: 1." Dicti-
onnaire naturel et aneodor 
tique des mots et usages in-
trpduits par la révplution 
{Natuurlijk en anekdotisch 
Woordenboek der woorden 
en gebruiken, door de om
wenteling ingevoerd), 1790, 
in.S.% onder den naam van 
ÈPITBMTUS , kweekelingvan 
wijlenden Beer BJ*AV%ÊE, in 
het licht gegeven, .rr- 2.° 
Vóyage politique, philosp* 
phique et littéraire fait en 
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Rnssie en 1788 — 1789 
{Staatkundige, wijsgeerigf 
en letterkundige reis in 1788 

— ) 78 9 'in Rusland gedaan)], 
uit hetiNfederduitsch vertaald, 
Parijs , 1792, 3 dl.n in 8i? 
— 3-° Table raisonnée dés 
malières contenues dans lés 
cejivres de VOLTAIRE {Be
redeneerd inhouds - register 
der werken van VOLTAIRE), 
dat het 71« en 72e deel der 
uitgave van BEAÜMARCHAIS 
uitmaakt. — 4.° Voyage dans 
les trois royaumes d'An' 
gieterre, d'Êcosse et d'lr-
lande (Reize. door de drie 
Koningrijken, Engeland, 
Schotland en Ierland) in; 
1788 en 1789, Parijs , 1792, 
3 dl.n in' 8.° — ' 5 . ' Tables 
chrono logtques, publiées ën 
Anglais par JoHX BtiAlü, 
traduitesehFranpaié^{T^'d-
rekënkundige tafels, uitgè-1. 
geven in ket Mngefock door 
JOHN EhAlD,in het Fransóh 
vertaald)-, 1795, in 4.° Daar 
de Engelsche schrijver,zijn 
warfc mét het jaar'1768 ge- ; 
staakt heeft, zoo heeft de 
Fransche vertaler deze tafel 
tot den '22 Julij 1795 voort-,j 
gezet, i—. -6.° Rudimëns de 
Vhïsloire {Beginselen der ge
schiedenis), in 2':dliji ,1802, 
in 8.° Dit is het prospectus 
van het volgende werk — 
7.° Science de Thistoire {J)e |: 
wétenschap der* Geschiede-'\ 
nis), 1803 —1806, 4dl.n, 
in 4.° ; Het laatste deel bevat 
deaardriiks- en tijdrèkenkun-
d«, — 8.° ffisioirëde Fran
cs abrégée et chrohologi-

qiïe, depuis les Gaülöis et 
les Fr artes {Beknopte '-1 én 
tijdrekenkundigé geschiede
nis van Frankrijk^ sedert 
de Galliërs ende Franken), 
tot in 1808, 2 dl.n, in 8-° 
— 9.° Lettres écrites de 
Barcélone Jt ün zélateur de 
la liberté, qüi voyage en 
Allemagne, Óu vvyage en 
Espagne {Brieven uit Bar- t 
celona aan eèneri' ijveraar 
der vrijheid inDuitschland 
reizende, geschreven- ,J of 
•reize door Spanje), 1792-, 
in 8.° — 10.°';Essai Wdac-
tiqüe sur la forme ,què döi-
vent avoir les livres'élé-
mëniuires fait poürlesé-
colés natiönales {Onderwij
zende proeve "óver den}v»rW, 
welken men'kan de„ éérste 
leerboeken, voor de natio
nale scholen bestemd', geven 
moet), 1795, i n 8.° 

CHANUT (PETRUS; , gewoon 
Staatsraad, en afgezant van 
Frankrp'k , bij de koningin 
CHRISTINA van Zweden, was 
te Riom geboren. Hy bragt 
Veel toe tot de bekeèrïng dier 
koningin i In^denoujdëfdörii 
van 62 jaren 'overleed; hij in 
1662, Melnóriën nalatende, 
die na zijneri doody in 3 
dl.n, in 12.° zijn Uitgegeven. 

; CHANÜT (PETRUS), zoon, 
van den voorgaande, was 
Abt van Issoire, en aalmoe
zenier der koningin :

 ANNA 
VAN OOSTENRIJK. Men heeft 
van hem eemge"<Vertalitt~ 
gen (iii het Franseh)- vHft 
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stichtelijke werken » die van 
het Concilie van Trente, 
die des Levens en der wer
ken van de heilige THERE-
SIA, Parijs, 1691, in 8.vo 
Hij, heeft de tweede Verde
diging van JUSTINIANUS voor 
de, Christenen . u i t het 

•Grieksch vertaald , Parijs , 
1679, in 12.p° Zijn stijl is 

„zwak en smachtend. Hij o-
verleed in 1695. 

CHAON , de zoon van P R I -
^AM jrdoor; zijnen broeder Ï ÏË-
"IENÜSi uit onvoorzigtighêid 
pp de jagt gedood. HELE-
NÜS betreurde hem zeer, en, 
om zijne gedachtenis te ver
eeren, gaf hij deszelfs naam, 
aan een gewest des rijks, 
dat hij CAaomè' noemde. 

CHAPEAUVIWUE (JOANNES), 
in 1551 te :&uik geboren, 
Werd in 1578 Synodaaï-óri-; 

••• derzoeker, ; pastoor der pa
rochie van den heiligen 3VÏI-

. CHAëi,, daarna kanonik der, 
stiftkerk van den H. PETBUS 
en , géloofsonderzoeker in 
1582;: kanonik ;der hoofd
kerk i groot-penitentiarius in 
1587, en in het volgende 

Jstfegrpot-vikaris; aartsdia
ken WA1§S9, m eindelijk 
proost -van -den H. PETRUS. 
Pastoor zijnde, wijdde hij 
zich toegaan; den tdienst der 
pestzieken, niet aljeen in 
aijnë parochie, maar pok van 
diegene;,,; welke in apdere 
gemeenten verlaten werden. 
Het is grootendeels aan zij- i 
ne zorg, dat men de oprig-; 

ting van het Bisschoppelijk 
Seminarie te Luik te dan
ken heeft. Door werkzaam
heden uitgeput, overleed hij 
in' 1617, onvermoeid bijna 
veertig jaren aan den dienst 
dier uitgestrekte parochie 
toegewijd hebbende. Ertoe-
Staat van hem:, 1.° De ca-
sibus resermtisy Luii, 
1614, in"8.° — 2 . 0 I « -
datio catechismi romanU 
1603. — Z.° De adminit-
irandis Sacrament tempo
re pestis, Leuven, 1637. — 
4.° Vita SanctiPMVtnU 
1601.— 5.° Gesta fontiji-
cum leodientium, ,1612_:_--
1616, 3 dl.", in 4.°; ^ , i s 

eene uitgebreide verzameling 
;vanoorSpronkelijkeLmksche 
geschiedschiijvers.met be
oordeelende aarimerkingen̂  
een werk, *# d o ° r d * X 
leerden zeer o p ^ - . J J j S 

poris CB0STX, enz. 

I 5 9 5 t e i > ^ V g e b o ^ ^ 

hebben, belastteWJ e r c n 

** op/r dSS^**M 

van den iviaut» _ n 
Frankrijk, e n , . wner ca
rnet het b e s t u * J f ^ e n 

Markgraaf, aat JJl de 
aanleg •**'** •™1 Het 
Reende te bespeur^ ofl,. 

goede onthaal» dat ^ den 

ridder MAWNI te, beurt? 



C-H A. , 593 

deed hem gelooven, dat hij 
geroepen was , om een hel
dendicht voórttebrêngeri. Het 
plan van zijne JEANNE,»'A.RC, 
eerst in onrijm, scheen zeer 
schoon ; maar toen het werk, 
na eenen twintigjarigen ar
beid, in het licht verscheen, 
werd het door de minste 
kenners bespot. Eene Ode 
aan den kardinaal van Ri-
CHEWEÜ, de beoordeeling 
van den Gin , eene uitgebrei
de letterkunde, eenigedicht-
s tukken , hadden hem eene 

menigte voorstanders en be
wonderaars verworven; La 
Pucelle {de Maagd) in 1656, 
in fol. in het licht gegeven, 
vernietigde in eenen oogen-
blik den roem van veertig 
jaren. Men erkende, dat 
men volmaakt wel de regels 
der dichtkunde kon kennen, 
zonder zelf een dichter te 
zijn. MoNTMAUu vervaardig
de op hem ditkoppeldicht: 

lila CAPEMCAMC dudum expec-
tata puella: 

Post tanta in lucem tempora 
prodit anus. 

De dichter LINIÈRE vertaal
de hetzelve aldus in het 
Fransch: 

Nous attendions de CHAPE&AJN 
Une pucelle 

Jeune et belle; ' 
Yingt ans a la former il per-

dit son Latin; 
Et de sa main 
11 sort enfin 

Une vielle Sempiternelle., 

hetwelk men in het Neder-
duitsch aldus zoude kunnen 

VI. DEEI,. .1 

r overbrengen : 

Na een' gerekten tijd van twin
tig volle jaren, . 

Wacht men deschoonsteMaagd 
van aangezigt en lijf; 

Wat niet men CHAPEI<AIN na 
dezen draagtijd baren? 
Een oud en l'eeljjk wijf. 

Men moest het aan den roem 
des schrijvers, en aan den 
bedorven smaak van sommi
ge zijner voorstanders toe
schrijven, dat dit dichtstuk 
binnen achttien maanden zes 
uitgaven beleefde; maarden 
kunstregters der dichtkunde 
schenen de verzen hard toe. 
Boil,EAU, R A C I N E , LA FoN-
TAINE en sommige anderea 
legden zich de taak op , ee-
nige bladzijden van dit dicht
stuk te lezen , zoo ïang hun 
eenige misslagen tegen de 
taal ontsnapten. CHAPEI.AIN 
de bespotting van het pu
bliek geworden zijnde, na 
de godspraak van hetzelve 
te zijn geweest, wilde wel 
bekennen, dat hij slechte 
verzen vervaardigde; maar 
hij beweerde te gelijker lijd, 
dat hij als een waardig leer
ling van ARIBTOTELES , al 
de regels.der kunst had ïn 
acht genomeh. Hij was , 
wel is waar slechts in ee
nen enkelen te kort gescho
ten , namelijk in dien van 
belang te verwekken en te 
behagen. Hoewel zijn ge
dicht de verachting van het 
publiek verwekte, belette 
zulks echter niet , dat de 
groote minister COLBERT» 
n 
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hem eene lijst der geleerden 
vraagde ;(*) welke LODE-
WIJK XIV. met gratificatiën 
of jaarwedden wilde veree
rden. Hij verkreeg er zelf 
eene van 3000 Uvres, en 
wasv daarom niet minder 
spaarzaam. • Men kent de 
scherts van RACINE en DES-
PRÊAUX over zijne paruik. 
Men herschiep dezelve in 
eene komeet. FÜRETIÈRE , 
welke aan al deze boerte-
rijen , die met laagheid ge
paard gingen , deel had, 
merkte op , dat de herschep
ping of vergelijking, in één 
punt niet juist was : Dé ho
rneten, zeide hij, hebben 
haar» en de pruik van CBA-
PELAIS, is zoo versleten, 
dat er geen haar meer op 
'te vinden, is. MOLIÈRE maak
te CHAPELAIN in zijne ge-. 
leerde vrouwen belagchelijk 
hem- de rol van TRISSOTIN 
doende spelen. De kritiek 
is aldaar wat al te schim-
pig en te bitter. Waar is 
het , dat CHAPELEIN als dich
ter , zoodanig was, als men 
hem heeft afgeschilderd; 
inaar voor het overige was 
hij zacht, wellevend, ge
dienstig , opregt. Hij bezat 
eene goede wijsbegeerte in 
Zijne inborst, en weigerde 
den post van onderwijzer 
van yden grooten Dauphin, 
welken de Hertog van MÓN-
TAÜSIER hem had doen aan

bieden. Men moet hem be
schouwen als een der voor-
naamste sieraden der Fran-
sche Akademie bij dcrzelver 
ontstaan, zoo wel door de 
hoedanigheden van zijn harf, 
als door de zuiverheid van 
zijnen smaak. Hij overW 
in 1674. De werken, die 
nog van hem bestaan, 
behalve het Dichtstuk h 
Pucelle, waarvan er nooit 
meer dan twaalf zangen g» 
drukt z«n (zijnde de t^a f 
andere in handsclmft in de 
Bibliotheek doskonmgs jan 
Frankrijk gebleven), «g 
eene Berijmde omsohnjm 
van het Miserere; en Oden, 
Lderwelke,die,wekeh 

aan den kardmaaL van W 
CHEUET; rigtte, v e r t o n 

PEI.AIN was• to fet. 
beroemd, dat me 
van deszelfs naamJ maakte, om ^zijnervöflt> 

b r e n g s e l e n ^ w ^ ^ 
vangen. J>°S ' \u«se-Menge-

Urigen, uu ^fj^fast 

BiomBivsC^s% vind( 
1726, in 12>

 onordeelkun-
i n dezelve eene o o r « ; . 
dige critiek van °nde ^ 
dele werken, op e e n . 
beleefde whzevoorggfjierr 

Het oordeel^ « 
zinnigheid, g d * ^ de 
dezelve ontdekte 

tot eer r» C«£> (*) Aan de geschiedkundige waarheid en to ^ «p 
i'Aiï.-is men verpligt te erkennen, dat hg *nu

m ;,;jne W*' 
lijst de namen van eenige dergf-nen Plaafi.«Lt ffarén-
«ïikwerf zeer onregtvanrdige l*ekelaars geween 
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onpart i jdigen van he t voor
oordeel doen t e r u g k o m e n , 
h e t w e l k zij tegen CHAPEI,AIN 
hebben o p g e v a t ; een voor
oordeel, dat gedeeltelijk op 
de överdrevene spotternijen 
van BOILEAU steunt, Nog 
wordt hem eene Vertaling 
van GVSMAX j)'Jx.FAnACffE 
toegeschreven. 

CHAPELAIN (KARET. JOAN* 
NES BAPTISTA I ,E) , te Rou-
anen den 15 Augustus 1710 
geboren, was de zoon van 
eenen der welsprekendste 
algemeene procureurs van het 
parlement van Norinandijii, 
ging in den ouderdom van 16 
jaren , onder de maatschap
pij der Jesuiten. Na zijne 
eerste studiën volbragt,-' en 
met lof aan het collegie van 
LODEWUK den Groote, te 
Parijs onderwezen te heb
ben , logde bij zich toe op de 
kanselwelsprekendheid; daar 
zijne eerste proeven in de 
hoofdstad, het roemrijkst 
talent aankondigden, zoo 
werd hij weldra benoemd, 
om aan het hof te prediken, 
alwaar hij door eene bijzon
dere onderscheiding geduren
de eenen advent' en eene 
vaste, die op elkander volg
den , den kansel beklom. 
De bijval, die hem geduren
de verscheidene j a ren , te 
Parijs, te JCuneville en ïn de 
Zuidelijke gewesten van 
Frankrijk te beurt v ie l , 
had ïijn roem zoodanig yit- j 
gebreid, 4at hij de vernie- ! 

tiging der Maatschappij da 
keizerin en koningin ' .*1VJA<? 
KIA THERESIA , hem nitnoo<! 
digde om aan haar hof ia 
komen prediken. Vol ijver, 
om aan het verlangen djer 
doorluchtige Vorstin te vota 
doen, vertrok hij van Aviga 
non zijne wijkplaats , en pre* 
dikte eenen Advent en een» 
Vaste te Weenen, meteena 
toejuiching, die der Fran» 
sche welsprekendheid tot 
eer verstrekt. Het vuur van 
aijnen ijver en zijne al re 
groote inspanning, haalden 
hem eene ziekte op den hals , 
die hem verpligtte zijne 
werkzaamheden te staken* 
Hij begaf zich naar de &o,f-j 
tenrijhsche Nederlanden,, 
alwaar hij eenige jaren sra$ 
eene aanzienlijke jaarwedde 
leefde, welke de keizerin 
hem had toegekend. Poop 
den Kardinaal-Aarfwhissoho» 
naar Mec/ielen getrokken*s 

hield hij zich aldaar enkel 
met de groote wanrhedjm 
bezig, -welke hij gedurende 
meer dan dertig jaren ge
predikt had, totdat h!| f'g 
den. 26 dec nisand Decem.» 
her 17S0, op dsn ©ogen
blik , waarop 'hij de hoofd
kerk binnen trad, om er de 
heilige offerande op i n d r a 
gen, dood nedcrviel. Zijne 
Leerreden arffn-le Parij* m 
1767, 6 dl." in Ï2.r«« ge
drukt. De graaf .Jï'AlJxrj 
{Bisc. mr rhisf. h >JGUV( , 
ete.) verhaalt, dat » toen 
iemand hem «efjs vraagde >• 
2 
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'Waar hg die kracht, die 
nioeijelijke aaneenschakeling 
van redeneringen, die hem 
met BomiDAtouE zoo vele 
overeenkomst deed hebben, 
geput had, antwoordde hij 
dat zulks uit de Wijsgéerige 
Voorlezingen was, welke hij 
gedurende verscheidene ja
ren had voorgedragen." Ee~ 
ne' zeer eervolle bekehteiiis 
voor de oude leerwijze, en 
die niet dan al te zeer be
waarheid wordt, door dever» 
lastering der gewijde wel
sprekendheid, en door het 
gebrek aan redeneërkunde, 
dat in de meeste nieuwere 
werken heerscht. 

CHAPELL ( WILMAM) , te 
hexington', in het graaf
schap Nottingham geboren, 
achtereenvolgend Bisschop 
vah Cofck, Clóyne en Ross 
in Ierland. Hij was zoo 
gematigd, dat men hem pa
pist noemde. Om zich aan 
de vervolgingen der onstui
mige Protestanten te ont
trekken , was hij verpligt 
Ierland te Verlaten, en zich 
naar Derby te begeven , al-

• waar hij in 1649 overleed. 
Men heeft hem te danken: 
ï«° Gebruik der H. Schrift, 
1653, in 8.°, in het En-
gelsch» -1- 2.° Métïiodus 
concionandi s 1648, in 8.° 

• • > " / 

CHAPELLE (ClAUBIÜS EM-
WANüëi, LmttiEK, bijge
naamd), natuurlijke zoon 
van FHANCISOUS LUH-MEII , 
ïcntraeester (maitre des 

compies), werd in 1626, in 
het dorp Ckapelle, lussclien 
Parijs en Saint-Denisy ge
boren ; hij had GASSEMtot 
meester in de wijsbegeerte, 
en de natuur in de dichl-
kunde. De kieschheid en 
de vlugheid van zijnen geest, 
de vrolijkheid van zijn ka
rakter, deden hem *wr 
personen van den eersten 
rang en door de beroemdste 
geletterden najagen. B*«-
t v , DESPRÉAUX,MO»K, 
Ï,AFONTATNE,BEKNIER, h^-
den hem tot vriend en raads
man. Boim* hemeens on 
moetende , onder .eld h« 
over zijne verslaafdheid aan 

den w ïn. d u M J * hield 
zich,alsof hij aan rt-* 
deneringen het oor leen «; 

zijn karaktej. her ts i 

vanverwijdhei^ 

^ ing S . *het 
MONT zamenge ,. onj»B-
eerste «^iZ-èiS* kunstelde en vJ«gg ], 

kunde, doo/Ae
eiding«r 

en de zorg"'"0ST m e W 
ven. Me» £ * . £ , * * 

„teer vrij in z^V>„rig & 
den, dan 0 * » " % ^ 
zijnen stij.1 f ^Wjjlsi11 

Aüx verwijt h ^ j / ^ W 
h e t l a g e te verva^ iddcntl 

EEttE was zoo 
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in zijn onderhoud, dat men 
zich 'niet Jam onthouden van 
grootelijks aandeel te ne
men, in hetgenc, wat hij.' 
zeide. Op eenen zekeren 
dag, toen hij bij Mejufvrouw 
DE CHOUARS, eene zeer ver
standige dame, was , vond 
de. kamenier hen beide in 
tranen. Zij vraagde naar de 
reden derzelve, en CWAPEL-
LE antwoordde haar op ee
nen aandoenlijken toon, dat 
zij den dood van den dich
ter PfNDARUS beweenden, 
dien de geneesheeren omge-
bragt hadden, en daarop gaf 
hij zelf een zoo zielroerend 
verhaal van den dood diens 
dichters, sedert meer dan 
twee duizend jaren voorge
vallen, dat de kamenier tot 
in de ziel bewogen, met 
hen begon te weenen. De 
vrijheid was de eenige god
heid van CHAPELIIE. Door 
den grooten CONDÈ ten a-
vondeten uitgenoodigd, bleef 
hij liever by eene bende 
spelers , onder welke hij 
zich bevond, en dronk zich 
met hen dronken. De prins 
hein hierover, onderhouden
de , zeide h i j : Waarlijk 

"Monseigneur, degene, die 
mij ten avondeten heiben 

\ gehouden, waren zeer goe
de lieden, met welke men 
zeer wel kon leven, Tel-
•ens als hij een weinig be
zonken was , verklaarde 
\H 
TM 

het stelsel van GARSEN-

ïirpiï <le R a s t c n * «n wan-
. \7,n flp fafcl vcrlnfp» 

hadden, vervolgde hij de 
les met dein hofmeester. De
ze •.epikurist. leefde onge
huwd, zich met eene lijf
rente van 8000 Uvres tevre
den stellende, en overleed 
te Parijs, in 16S6. Be
halve zijne Reis, heeft men 
van hem? eenige k le ine , 
losse , berijmde en prozaï
sche stukken, welke men 
met vermaak leest. L E FÈ« 
VRE BE SAINT-MARC heeft 
in ï 755, in 2 deelen in 12.° 
eette nieuwe Uitgave der 
Reis van CHAPELLE en BA-
CHAUMONT en der werken van 
den eerste , met aanteeke-
ningen, en levcnsberigten 
van beide in het licht gege
ven. MOLIÈRE beweert , dat 
men geloofde, dat CHAPEE.-
LE hem in zijne blijspelen 
hielp , belastte hem met een 
bedrijf voor zijne korreligen 
{jacheux ) te vervaardigen. 
CHAPEIJ.E maakte hetzelve 
zoo wanstallig, dat MOLIÈ
RE hem bedreigde, hetzelve 
wereldkundig te maken, 
indien hij het gerucht niefc 
logenstrafte, alsof hij met 
hem in deszeïfs blijspelen 
werkzaam was. CHAPEM.E, 
bevreesd van belagchelijk 
gemaakt te worden, voldeed 
aanstonds aan dit voorstel. 
Hij was in groote vriend
schapsbetrekkingen met'de. 
bekende NINON ME LENCLOS. 
— Zie BACHAUMONT (FRANC. 

T.E CoiGNEUX BE), 

n 3 
CiHPF,Lt.p,(HeN-j>ntK5 Hf-er 
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V&ü ï..t). — Z i e BESSET. 

ïtt 1655, te Bourges, uit 
eene adellijke familie gebo-
fÊH* De prins van CONTI, 
•WiettS secretaris hij was, 
goö4 Jbeïrt itt J687 naar 

XÏV* 'van ; z|)iië bekwaam -
heïtf ih de behandeling van 

V ëtoisïakenonderrigt, ïïiaak-
. të bök eenigen tijd in het

zelfde lahd gebruik van zij-' 
iëh ; dienst.'''CHAPJSMJE open
baarde weldra zijne» aan
lag vöoï de staatkunde, 
ëh voor de belangen der 
vórlstenV/ Be Brieven van 
èeriëh Ètoitsèr aan êetien 
Srèitschman, over de belan-
gek der vorsten van Euro* 

1 pa* *» den oortog van ï 701, 
« WlgenS de aanteekeningen 

dei5 mihÏÈtetê- van het Fran-
Schö hof zamenge^teld, zijn 
völ i van soms oordeelkun
digej «n soms platte aan
merkingen. Dezelve zijn een 
tafereel van den staat, waarin 
aich toenmaals, de oorlog-
Voerende Mogendheden^, be
vonden, «jaar vol nationale 

v vooringenomenhedeh. De 
' (schrijver hield vruchteloos 

Jzijnen naam en zijn vaderland 
verborgen ; zijn stijl verraad
de hem. DeFranscheakade-
niic had hem in Ï6SS, ha 
de uitsluiting van den Abt 
Füttfetièftfé,' hare deuren ge
opend. Hij overleed in 1723. 
Behalve zijne Brieven van 
eeheh Zwitser, te Bazel of 
liever te Pattft t in 1703, 

C H A. 

in S dl." ih 12M ititsèlr,. 
ven, heeit men van hem | „ . 
Verscheidene treurspelen, 
zoo als; ZAÏm,TMLÊPBo}r. 
ÏS-, CLÊOPATRA, e n het 
Wijspel; de Koetsen, wü 
Orleans. CHAPEME wa& 
een dergenen, welke BACI-
NSJ trachtten ha te volgen j 
» want RACINJS, zegt een ge
leerd man, vormde, «onder 
het te willen, even gelijk 
de groötè schilders eene 
school • maar het was een 
RiPHAët, die geenen hhivs 

. JRÓMANUS vormde." De stuk-
[ken van den navolger zijn 
' verre beneden derzelver voor
beeld. Dezelve werden ech
ter niet oögunstigonthaald» 
én zijn CATVLMS wordt nog 
ten toooeele gevoerd: l-° 
De mintiarijen van CATÜI-
LUS enTlBULivs;romans, 
waarvan het lezen geen nut 
kan stichten, én die daar- j 
enboven slecht geschreven 
zijn: CATÜW-ÜS en LES* 
B'IA spreken in dezelve öp 
eene zeer lompe wijze, de 
Abt CHAUHECT zegt er van: 

Celui qui si maussijdefitent ^ 
"Fit parier CA^IE ethesm 
%i>„JL ..„.•_* »et nimnble (rem 

si maussijdeMent 
"Fit parier CACTUS etLs»»»*» 
N'est point eet 'aimabte gew 
Qui fit Ie roya.?e charmant» 
'Wais queiqu'un de I'academie. 

Öp het einde van zijnen; 
TJBÜLLCS, zegt de schrif-
t e r , dat hij zijne owng»/ 
levensdagen wenschfe te b | 
Steden aan het schri/ren v£ 
de Geschiedenis der K 
ring van LODEWIR f 
zijne pen op romanesk10[ 

gevallen te oefenejT * w 
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eenè slechte voorbereiding 
tot deze onderneming. — 
2.° Geschiedkundige gedenk
schriften over het leven van 
ARJIIAXD, Prins van Conti, 
Parijs, 1699, in 4 . t 0 Men 
vindt de lofrede van LA 
CHAPELLE, in het 4 e deel 
der geschiedenis van de le
den der Franscheakademie, 
door D'ALEMBERT. 

[ CHAPELM (ARMAND DE JtiA), 
predikant der Waalsche kerk 
te 's Gravenhagé, in 1746 
in eenen hoogen onderdom 
overleden , heeft zich in het 
gebied der letteren bekend 
gemaakt doorrijd- geschied
en twistschriften. Tot de
zelve behooren: 1.° Engel-
sche Bibliotheek^ 1716 — 
1727, 15 dl.n, in 12.mo; 
een werk dat niet zeer ge
zocht is geworden, en waar
aan hy grootelijks heeft deel 
gehad. — 2.° Beredeneerde 
Bibliotheek van de werken 
der geleerden, Julij 1728 
tot Junij 1735, 14 dl.n in 
8»™ Hij heeft in dit tijd
schrift al de Godgeleerde 
artikels geleverd; hetzelve 
is later vervolgd. — 3.° 
Gedenkschriften over Polen, 
Amsterdam 1739, in 12."">, 
dezelve bevatten al wat er 
belangrijks in dat rijk i s 
voorgevallen, sedert den dood 
van AUGUSTUS l ï . in 1733 
tot in 1737. — 4.° De Chris
telijke Godsdienst bewezen 
door de opstanding van on
zen Heer J. C, uit het 

I Engelsen, vertaald van H, 
D I T Ï O N , Amsterdam, 1728, 
2 dl.n ia 8.vo, Parijs, 1729, 

„in 4«to — 5,°Noodzakelijk
heid van den, openbaren 
Godsdienst, 1716, in S.vo; 
Frankfort, 1747. Hij wil 
er de vergaderingen der Cal
vinisten van Languedoc en 
andere zuidelijke gewesten 
van Frankrijk in regtvaardi-
gen, in antwoord op eenen 
brief, welke in 1745 te Rot
terdam in het licht was ge
geven, waarin betoogd werd, 
dat de Calvinisten, datregt 
niet hadden, dat die verga
deringen door de constitutio
nele wetten des rijks veroor
deeld waren, en enkel strek
ten, om de rust te storen. 

CHAPEM-E(LODEWIIK), he-
stuurder van het gasthuis 
la Salpètrière, oud Houg-
loeraar der wijsbegeerte, in 
1733 in Franche Comté ge
boren, en te Parijs, den 
10 Febrnarij 1789 overleden , 
had zich door zijne kunde, 
zijnen ijver, eene onafge-
biokene werkzaamheid, en 
zijne letterkundige en vvijs-
geerige bekwaamheden, die 
zeer uitgebreid waren, zeer 
bemind gemaakt. Hij is de 
schrijver der krachtvoJIe ver
dediging van de Geschiede
nis der fabelachtige tijden 
(Histoire des lemps fabu-
leux), tegen den Heer DE 
GUIGSES, den Heer ANQUE. 
TIL en den abt »u VOISIN, 

' I deel in 8.v°, een mees-
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terstuk van schranderheid 
en oordeelkunde, waarin hij 
op eene bekwame wijze, 
den geheelen geest dés werks 
heelt weten te smelten, met 
welks verdediging hij zich 
belast had, en dat hetzelve 
in zeker opzigfr kan vervan
gen. Zijn werk is getiteld: 
Histoire iséritabledestemps 
fabnleux, confirmée par les 
criliques 'qu'qn en, a'faites 
{IVaarachtige geschiedenis 
der fabelachtige tij den, door 
de hekelingen bevestigd, 
met welke men dezelve be
oordeeld heeft),, Luik en 
Parijs, 1779. Nieuwe druk, 
Parijs en Besangon, 1824, 
heide in 8,v°. 

CIUPMAN (GEORGE) , een 
'Kngelschman, «n 1557 ge
boren en in 1634 overleden , 
heeft id zijn land veel roem 
verworven ï door zijne-Ge
dichten , zijne *ïoomelsItiJi-
ken, zjjrie Jertatihgeti van 
HOMEBUS en van andere 
Grieksche dichters. 

CiurjwAN (FBEBERIIC HEN
DRIK), onder-admiraal in 
Zweedschen dienst, beoe
fende reeds in zijne eerste 
jeugd de schëepsbonwkunde. 
Een vrij laog verblijf in 
Engeland, breidde de kun
digheden, welke hij ia dat-
punt verworven had, nog 
uit , en, in zijn vaderland 
teruggekeerd, gaf hij een® 
Scheepsbouwkundige verhari' 
deling, en andere werken 
over hrtzelfde ondnwprf* in 

het licht, welke verhevene 
"talenten aankondigden, en 
die in onderscheidene talen 
vertolkt werden. De Zweed-
sche zeeniagt was tot een 
staat van verval gekomen, 
waaruit GUSTAAF lil., de
zelve wilde trekken, elito 
was CHAPMAN, dien hij ver
koos , om den scheepsbouw 
te besturen. Deze regtvaar-
digde die keus, en door 
zijne buitengewone werk
zaamheid, maakte eene bij
na geheel vernieuwde vloot 
van 24 Hnieschepen, » * 
4en, als zeemagt weldra 
eerbiedwaardig. Met met 
minder snelhaid terheterde 
en vermeerderde h", de uit 
galenen, kanoneer-boten, en 
andere ligte vaartuigen ,(l>r 
zonder geschikt o m j ^ 
Aen der eilanden en kltp-

bestaande vloot. Z «Juw 
orde werd 500 « * - g * g . 

gelscben *«* f,J
 ClIiF. 

SIAN werd tot ondei 
en commandeur van m 
des degens benoemd. W 
in 1808 overleden. 

wetenschappen vm in 

in 1722, » . f ^ a ddlf l -
Auvergne, vat eene 
ke familie geuren' )den 

geestelijke» «««» <-
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zich van dien lijd af op 
zijne geliefkoosde weten
schap , de sterrekunde, toe. 
De akademie van weten
schappen Benoemde hem in 
1,7(50', om in Siberië, het 
voorbijgaan van VBNUS dor 
zonne-schijf, dat op den 6 
Junij 1761 plaats moest heb
ben, te gaan Waarnemen. 
In Frankrijk teruggekeerd, 
schreef hij zijn Reisverhaal 
ttttar Siberië, en liet het
zelve te Parijs, in 1768, 
in 2 dl.n in 4. t0 met eenen 
atlas, in fol. drukken. Dit 
werk is zeer gehekeld ge
worden door Heden, welke 
beweerden met dat gewest 
wel bekend te zijn ; hetwelk 
echter niet belet, dat vele 
zijner aanmerkingen, zeer 
gegrond zijn. Die, Welke 
de Russen het meest belee-
digd heeft, is de volgende: 
Men tckreqf *»y, aai uit 
dit land geïieele volken, 
eerstdaags Zouden uittrek" 
hén, die ètieU gelijk de 
Hunnen, zich van ons klein 
Europa zouden komen mees-
1 er maken: in plaats van 
deze volken, heb ik moe
rassen en woestijnen gevon
den. Hetwelk naauwkeurig 
waar is. Indien men de 
gewesten uitzondert, welke 
aan de Oost-zee grenzen, 
heeft het uitgestrekte Rus
sische rijk slechts eene 
zwakke bevolking. De kei
zerin CATHAMNA" II . deed 
zelve hem tle eer, van hem 
in een los stukje: Tegengif 

tegen de reis van den Abt 
CHAPPE genaamd, tè we
derleggen. Daar er tegen 
den 3 Jünij 1769, een nieu
we voorbijgang van Venus 
voor de zonneschijf was aan
gekondigd , vertrok onze 
sterrekundige 1768 , om de
zelve te San-Lucar, aan de 
meest westelijke kust van 
Amerika te gaan waarne
men. Eene .iaanstekelijke 
ziekte verwoestte dat ge-
West. De Abt CHAPPE werd 
er door aangetast, en stierf 
als het slagtoffer van eenen 
ijver, die tot in het over-
drevene ging. Parijs ver
latende, Jhad hij gezegd, 
dat, indien Mj zeker was, 
daags na zijne waarneming 
te sterven, zulks geene re

den zoude om hem zijn-, 
van die reis terug Ie hou
den. Intusschen hebben «le
ze waarnemingen, welke de 
Heer CASSINI ons onder den 
titel van Reize naar CaK-
fornia geleverd heeft, Pa
rijs, 1772, m 4.w over de 
sterrekunde geen licht ver
spreid, dat zulk eene opof
fering waardig is. De Heer 
GRAND "JBAN DE FOUCHY heeft 
den 14 November 1770, in 
de akademie van weten
schappen de lofrede van den 
Abt CHAPPE uitgesproken. 

CHAPPE (CMUDIÜS) , neef 
van den voorgaande, beeft 
zich ten tijde der Frnnsche 
omwenteling drjor de uitvin
ding de« Mpgraafs beroemd 
s 
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gemaakt. Hij bood in 1792 
aan de wetgevende vergade
ring de hulde zijner ontdek
king. Men betwistte hem 
de eer der, uitvinding^ en 
uien schreef veel omtrent 
dezen tijd, om de oudheid 
des telegraaf» aan te dui
den. Men kan te dien ein
de; het- Werk Essai sur Ie 
télêgrupTie, Parijs, 1801 , 
in B.v» raadplegen. 

E. CHAPJPONEI.-D'AUTESCOÜKS 
(RAIMUNDUSJ , Begulier Ka-, 
nonik der heilige GENOVEVA » 
Pastoor en Prioor van deh 
heilige; EUGIUS van ROIM,Y', 
heeft de volgende werken 
nagelaten: 1.° Histoire des 
Ckanoines réguliers'., ou re
cherches• historiqms et cri-
fiques sur l'ordre canoni* 
gue {Geschiedenis der regu
liere Kahoniken, of ge* 
sthied- en oordeelkundige 
naspofingen over de kloos
terorde), Parijs, 1699, in 
4.° en in 12.'° Deze ge
schiedenis is in twee dee* 
ïen verdeeld, jn het eerste 
handelt de schrijver over 
öen oorsprong en den voort» 
gjang der canonieke orde, 

« in het tweede over derzelver 
regten enr voorregten. Pater 
HUGO , een Premon stratenzer 
en Abt van Estival'., heeft 
eene crïtiek van dit werk ver
vaardigd , welke in 170Ö te 
Luxemburgs m 8.° gedrukt 
ïs . — 2.° Traite de Vusage 
de cèlèbrer Ie service diviti 
dans Vèglise en langne non 
vulgaire, et de Vesprit dans 

lequel il faut Ure l'êcrilwt 
s.ainte (Verhandeling over 
het gebruik, om den god' 
delijken dienst in de kerk 
niet in de volkstaal te vie
ren > en over den geest, 
waarin men de ff- $chrift 
moet lezen), Parijs, .1687, 
in 12.° — 3.9 Examen des 
voies inféneures {Onder
zoek der inwendige wegen) i 
1700, in 12-mo Hij toont ia 
hetzelve de begoochelingen 
der Quietistën aan.Pater 
CHAPPONEÏ* overleed in u uu. 

GiTAPPIJZEAÜ (SABOfc)i. 
in 'Geneve geboren, onden 
wiizer van WiWEM III. • 

Provinciën en •***&** 

blind en/am. Mf 
h e m te danken. I. f h j j 

van nvs0'fR,J\n 16r5 

in 4.to in hetjw*.J 

geschied,» ««rgor
J
denooek, 

èijsgeeng £ . n i e t tea 
een werk, «« "'J aIoBEBi 
einde kon b ren f . v » n Z ) j n 

had, zeide WJ V „,aakt. 
h a n d s c h r i f t g e Y g ^ , * 
_ 3.o Fransch i»« o n l . 
3 boeken?ieen SJ^ u 
worpen w e v k , ^ ^ 
orde, noch^naauj &

han-
heerscht. De . M V

 lie 

delt in h e t z± eJ lS ,^ f 

gebruik des Bhj*Fls> 
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3e schrijvers * dié het toö-
neel ondersteunen , én over 
het gedrag der tooneel Spe
lers. Hij liet zich ook niet 
de dichtkunde in. Men heeft 
van hem verscheidene Blij
spelen , onder den titel van 
de Yrolijke 'Muze', of het 
kluchtig iooiiéèL; Meïi er
kent in hetzelve den; Gfëe'st 
van MOMKBE niet; "zijne -IJB-, 
rijming is erbarmelijk, ƒ 

CHAPT. — Zie CHA*. 

CHAPUIS "(CfcAubiüs), in 
Tpuraine geboren, 'was Ka-
nonik van Rouanèn, ka
merheer en opziener van de 
Bibliotheek des konings. Hij 
overleed in 1572 vrij bejaard: 
men heeft van hemri . ° Ver
schillende Bichtstükken, in 
een 'wérk getiteld :, Bldsons 
anatomiques du corps Jëmi-
nin, door onderscheidene 
schrijvers, Lyonj 1537, in 
16.1"0 enz. MAROTljeschouw-
de hem als een der goede 
dichters van zijnen tijd. Men 
heeft van hem andere Gedich
ten tot lof van FRANCISCUS I. 
en HENDRIK I I . vervaardigd. 

CHAPUIS (GfAfiHïëi,), heef 
van den voorgaande, te Am-
hoïse gehoren, leefde te 
Lyon, tot in 1583, Wan
neer hij zich te Parijs kwam 
nederzetten, alwaar hij ïh 
Ï611 overleed. Men heeft 
van hem: hó Slaat- en 
krijgskundige verhandeUn-
gen, uit verschillende schrij
vers vertaald} Parijs i l 593, 

in 8.° ~~ 2.° PnlMALÊm 
van Griekenland, 1618 , 4 
deeleh in 16.° -^ 3 . ° ; i « ' 
ïtfs vdttGalliè', die 24 Boe* 
ken en even zoo vele dee»-
letti uit het Spaahsch heeft 
vertaald | dit Werk heeft ten 
grondslag, '-Lot qüattro H-
bros "del cavalier o Aniadit 
de :G aula , JSevilië', 1526 » 
in foli niet plat. De schrij
ver' dezer- vier Boeken i ï s 
VASCÖ"' ,BE' >LqBiÈmA;|'- vat 
Porto "gëhöortig, de uitge
ver, die te gelijkertij d, den 
stijl 'eert; weinig verbeterd 
heeft, is GARCIAS ÖRDONNEZy 
een SpÉijaard. • [ ~ _ 4<°. Eéii 
zèldzaani 'werk ten titel voe
rende'{Lh'facéUeusës jóW' 
nées , •' conteüant ieni 'cef-
taines et agréables nottvel-
les ~{Dè: boertige dagwét*-
ken ; hevatteilde honderd zé* 
Rere en aangename verha
len) , Parijs , 1584 , in 4.° 
een nietig werk, zoo wel 
"als het voorgaande, waaruit 
nien niets nuttigs kari lèe« . 
ren, en waarvan het eenige 
uitwerksel i s , om de ver
beeldingskracht door roma
neske lotgevallen óp te wins 
den, en de Verkléefdheid. 
aan de goede zeden te ver
zwakken. Hij heeft de Jaar
boeken van Frankrijk door 

NlCOLE of NlCOLAAS GlZ.-
%ES , tot het jaar 1585 niet 
de qeslachtregisters en af
beeldsels der koningen, Pa
rijs, 1585, in foi. vervolgd. 
Hij leverde vervolgens eène 
uitgave der groote jaarboe
ken van Frankrijk x doof 
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BSMIEFOREST, die minitel' een 
nieuw werk, dan een her
druk en een vervolg der krq-
nijkeh , van NXCOIAAS €ti3C-
uss r is, CHAPOis vervolgde 
dezelve tot in 159Ü, Parijs* 
1600 ,4 deelen in fqlv Nog 
hééft men van dezen werk-
zomen compilator en slech
ten schrijver: 1.° Histoire 
de ce gui s''estpassé-som 
les règnes de H-EitRl UI* 
et, MmxM. IV., JnsqiCen 
160Q(Gescïiiedenis van net 
voorgevallene onder'die re
geringen van HENDRIK. III. 
efi HMNVRW IV. tot in 
1600), Parijs, 1600, in§.° 
r—r2-Q Histoire du rbyauine de 
Navarre jusQu,en 1596 (Ge<-
sqhiedenis van het koning-
ryk Navarre tot in 1596), 
Parijs, 1616» iné.vó — 3.° 
Histoire générale de la gner-
redeMandre, depui$ib59 

jusqtfen 1609, (Algemeené 
geschiedenis vdndenVlaam-' 
scïten oorlog van 1559 tot 

•; 16#), ;Pari js , 1633, infol. 

, CHARAS (MOZES) , een be-
Jkvvaam geneesheer en artse
nijmenger , in1618, te C/zes 
in hetFransche Departement 
Gard geboren, werd verko
zen , om den scheikundigen 
cursus, in den koninklijken 

Sdantentuin van Parijs te 
louden, en kweet zich,ge

durende negen jaren met al
gemeené goedkeuring van die 
taak. Zijne koninklijke ga~ 
lenische en scheikundige 
Pltarmacopea, Parijs 1676, 
in 4..w, en verscheidene ma

il len herdrukt, wasdc vrucht 
•zijner, lessen en oefeningen; 
en ofschoon er sedertdien (ijd 
betere vervaardigd zijn, is zij 
nog niet buiten gebruik, fieze 
PAarmqcopear\\'erA in alle 
Eiiropesche. talen vertolkt, 
en zelfs; in het iSineesch tot 
gemak desokeizers. Hy ont
leedt in dezelve het lauda
num , en bewijst dat het-

: zelve dooi* zijne natuur het 
scherpe der vochten, wellre 

\ den slaajp storen, verdoo-
; vende, en dè gisting dier-
" zelfde vochten beteugelende, 

het élen zieken gerustenach-
ten moet verschaffen. ; H>J 
verklaart daarenboven in dit 
werk op eene zeer naauw-
Jkeurige wijze, waarom het 
sterkwatér alle metalen be
halve het goud, smelt; en 
waarom het tonings-wafer 

(eau rk«®K^^St 
vloeibaar maakt, de ander 
metalen, *» als bijv. het 
zilver niet kan smelten. 
» Het zilver, zegthy, heeft 
poriën, waarvan deopenxag 

ïeëvenredigd is» naa
n

r .f 
Jrootte der puntenj-a»> 
deeltjes van,hét sterk wa 

ter, van Am «enen " J 
sterk genoeg om m J e ^ 
gen, en, breed geno 
deanderezyde, ornae 
le„ des meaals v a n f 
der te scheiden. W 
goud, waarvan de Ï 
veel naamver z n n , ^ 
van het zilver, ! « » £ ; , 
fa niet opnen**, * « > 
ke watrr i«opt (l«s » 4, ; 
ver smcl^neni»pt"et* 
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Het koningswater daarente
gen, moet het goud en niet 
het zilver smelten. Dedee-
len van dit oplossende mid
del, dooi- sal-ammoniak ver
dund, dringen al te vrij door 
de poriën van het zilver eh 
vinden in het goud enkel 
poriën, in staat, otn dezel
ve in hare werking bevor
derlijk te zijn." Debeslui-
ten tegen dé Calvinisten ver-
pligtten hem in 1680 zijn 
vaderland te verlaten. Hij 
begaf zich naar Engeland,, 
van daar naar de Nederlan
den , en vervolgens inet den 
afgezant: naar Sptinje, • die 
hem mede nam ter hulp van 
zijnen meester KAREL I I . , 
die van zijne jeugd af een e 
kwijnende levenswijze leid
de. De geneeshèerert van 
het hof waren geërgerd over 
zekere gesprekken van CHA-
BAS. Zij klaagden hem aan 
bij den raad van geloofson-
derzoek, die hem niet ont
sloeg, dan nadat hij den Pro-
testantschen Godsdienst had 
afgezworen. CHARAS was 
alstoen 72 jaren oud. Hij 
kwam te Party's terug, werd 
bij de akademie van weten
schappen als lid opgenomen^ 
en overleed als een opregte 
Catholijke in 169S, hetwelk 
ten bewijze verstrekt, dat 
hij zijne sekte niet blinde
lings had afgezworen. .Men 
beeft van hem, behalve zijne 
PAarmacopea, eene. ui tmnn-
tende Verhandeling over den 
dria/iel, Parijs, 1668, in 

la.moj e n e e n R a n ( | e r e n | e t 

minder loffelijke, óver de 
adéersïahg', .16947 *i 8-Q 

Bij de laatste voegde hij 
, een Latijnsch Dichtstuk o-

ver dat kruipend dier, dat^ 
wat den stijl betreft, slechts 
middelmatig is. Men: zie, 

. het Verhaal zijner reis door 
Spanje, in het Journal de 
Verdun, Maart,. 1776, en 
volgende maanden.' ,, 

. CïIAUBONNIKR ( P E T R U S ) , , 
Deken der Geestelijken van 
het Aartsbisdom van Lyon, 
pastoor van Piney, kanton 
Nérande, Departement der 
Loire, werd den 11 Novem
ber 1730 te Panisière, kan-, 
ton Feurs geboren, .j Gedu
rende 63 jaren' is hij Pas-" 
toor van. Piney geweest. De 
omwenteling noodzaakte hem 
om de wijk naar Italië te 
nemen, alwaar hij door zy~ 
ne opgeruimdheid en gods
vrucht den moed zijner me
debroeders ondersteunde. In 
Frankrijk terug gekeerd:,-
streelde hem geerie andere 
eerzucht', dan om de leiding 
zijner eenvoudige Imdde té: 
hervatten. Hij is bok juist 
op den 11 jNovember 1827, 

'feestdag van den H. MAK-
TINÜS, voor welken hij eene 
bijzondere devotie had, en 
op welken feestdag hij 97 
jaren te voren het eerste licht 
had aanschouwd, overleden. 
Tot zijnen laatsten oogen-' 
blik heeft hjj het gebruik 
van al zijne vermogens be
houden , drie dagen vóór 
zijnen dood de heilige Mis-
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offerande nog opgedragen, 
en eeriige oogenblikken al
vorens den geest te geven, 
beval hij zijne gemeente,, 
aan eenen zijner mcdebroe-, 
ders; die hem in zijne laatste 
oogenblikken ondersteunde. 

CHARDIN (JQANNES), 'de, 
zoon»1 van eenen. Protestant-
schen Juwelier te Parijs,. 
in 1643 geboren, reisde door 
Perziè' en Oost*Jndiè', als 
Juwelier, en. ontving zijn 
patent als koopman van den 
koning van Perziè', ÏJij 
keerde in 1670 naar Parijs 
terug* van den koning van 
Perziè'. eenen Jast ontvan
gen hebbende, en deed ee-

' ne tweede reis in dit, land 
in 1677. KAREÏ. I I . koning 
van Engeland, verhief hem 

, zelf tot den ridderstand. Hij 
stierf te Londen >, in 1713, 
geacht en betreurd. Het 
Mecueildesesvoyages (Ver
zameling van zijne reizen), 
vertaald in hetlfaliaahsch, 
ÈngelschjVlaamsch en Hoog-
duitsch, is in 10, dl.tr in 
12.mó 1711, en 4 dl.n in 
4.w 1735, te Amsterdam 
uitgegeven, niet platen. Zij 
zijn voortreffelijk en zuiver, 

' en men moet:ze wel onder
scheiden van; die 'van P.iu-
iüsLUCAS , en zoo vele an
dere reizigers, die de we
reld slechts hebben door
kruist , om daarvan, spotter
nijen en logens te verhalen. 

' GHARDÏN geeft een volkomen ij 
denkbeeld van Perziè', van I 
deszelfs gebruiken, zeden, 

gewoonten enz. De beschrij
ving, welke hij vat) andere 
üostersche landen, die bij 
doorreisd heeft, geeft, is 
niet minder naauwkeurig. 
Zijne reizen kunnen vooral 
aan diegene zeer van nut 
zijn, welke hetzelfde beroep 
uitoefenen, als hij. Men 
heeft nog van dezen beroem
den schrijver: Couronne-
ment de SOLE/MAX HL, 
roi de Perse, et de oe qni 
s'est passé dans les deux 

•• premières années de son 
règne, {Krooning van So< 
LEïMAtf UI, koning van 
Perziè', en «ver hetgene in
de eerste twee jaren van 
Zijne regering i* voorgeval* 
/ / » ) , Parys, 1671, in Ï2.° 

CHARDIN (JOANNES BAPTIS, 
TA SIMEON), geboren te Pa-
re's in 1698. gestorvenen 
7 December.A779, beoefen-
de met roem de schilder-
kunst. Zijne schi ld tag£ 

voorwerpen, weiKe ui. 
derde met een I e v e n ^ , 
natuurlijk koloriet, dw ^ 
billijkerwijs eenen g ^ m 
naam verworven heb|en. Me 
bewondert voora l^*J» 
derstuk Baneêc>tege™»l: 
in het kabinet y a ^ 
ning van Ff^tJ^' 
bewaart van hem in ** 
ninklijke museum, * ^ 
wendige e e n e r k J ^ j j -
welk hij schilderde vo. . e > 
nen toegang tot deaWPDi 

CHABOON (KARET.) > -*"r 

http://dl.tr
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Apdtresj'usqu'& présent (Ge
schiedenis der Sacramenten Ï 
of de wijze, op welke zij' 
in de kerk toegediend wor
den enz.), Parijs, 1745, 4 
dl.n in 12.»° Dit zeer merk
waardige werk, vol belang
rijke nasporingen, is in liet 
Italiaansch vertaald, Bres-
cia, 3 dl-» in 4.£° Hij heeft 
in handschrift een werk na
gelaten contre les ïncrêdUt 
les modernes, (tégen de he~ 
dendaagsc/ie ongeloovigen), 
en eene Histoire des vari-
ations dans la discipline de 
t'église (Geschiedenis der 
veranderingen in de kerke
lijke tucht), '•' 

te Iwi-Carignan in Fransch 
Luxemburg, in 1695 gebo
ren. Tot den geestelijken 
stand genegen, nam hij het 
kleed aan van den heiligen 
BENEDICTUS, in de congre
gatie van den heiligen VAN- ' 
NES , en legde zijne gelofte 
af den 5e" of 23sKfl'Junij 1712. 
Zijn doopnaam was SÏATHÏ-, 
As, hij nam echter bij zijne 
gelofte dien van KA REI. aan , 
en het is onder dezen laat-
sten, dat hij in de congre
gatie bekend was. CHARDON 
werd als eenen voornamen 
Godgeleerde en een bijzon
der kundig man beschouwd, 
Hij was de Grieksche, He-
breeuwscbe en Italiaansche 
talen magtig. Een vriend 
der tucht en studie zijnde, 
verliet hij zeldzaam zijne 
cel en zijne Boeken.-Zijne 
zeden waren streng, en hij 
was zoo toegevend voor an
deren , als hij gestreng voor 
zich zelven was. Hij onder-
Wees de Godgeleerdheid in 
Novi-les-Moines, een kloos
ter van de congregatie bij 
Bethel, en werd afgezet 
door het algemeen kapittel, 
gehouden te Totil in 1730, 
wijl hij zich -tegen dè bulle 
Unigenitus verklaard had. 
Hij overleed in de abdij van 
den heiligen ARNOLDUS van 
Metz, den 21 Octoberl771. 
Mij is de schrijver van eené 
Histoire des Sacremens, ou 
de ̂  la maniere, gu'ils ont 
eté administrês dans lègli-
*e> et de l'usage, qu'on en 
« fait depuit 'ie tempt des 

CHARDON (SIMGN) , bijge
naamd de la Bochette, de, 
plaats, waar hij-; geboren 
werd in 1753 in het Fraa-
sche departement der Lozere , 
overleden te Parijs den 18 
September 1824, is ten on^ 
regte vergeten in alle levens
beschrijvingen, die tot he
den het licht zien. Men 
weet, dat CHARDON, die in
nerlijk verbonden was met 
A. BARBIER , en zijn ambt* 
genoot in het nazien- der 
kunstwerken was ' geweest, 
in 1807. den last bekwam de 
geleerde genootschappen te 
bezoeken, die zich in ver
scheidene departementen ge
vormd hadden , om hunnen 
staat te regelen. De Helle
nist M. TOÜRJCET , een vriend 
van CHARDON , had zich voor
genomen in den Moniièur 
eene verhandeling te plaat-
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gen, over dezen achten s-
waardigen letterkundige. Wij 
hebben nuttelooze moeite 
aangewend, om met dit werk 
lakend te worden, en het 
süiart ons des te meer al
hier geerie korte schets van 
te jfcannen, geven, te meer 
nog daar, wij gelooven, dat 
het in het licht geven dei-
3 laatste deelen der Mélan
ges van CHARDON DE IA Bo-
CHETTK , aangeliondigd Aoov 
M . DüKAND BE LANgON , 
waarbij genoemde verhande
ling zoude gevoegd worden, 
nog niet zoo spoedig zal 
plaats hebben. Behalve zij
ne Mélanges de crjtique 
et philosophique (Beoor
deelende en wijsgeerige men
gelingen), Parijs, 1813, 3 
di.n in 8.vö, is men aan 
CHARDON verschuldigd: Vie 
de la marquise de COUR-
CELEÉS, . écrite en partie 
par elle-piême . . . , suivie 
de seslettres et de la cor-
respondence ital. de GREG. 
LETI, relative a eelt e da-, 
me, avec la traduit Fran-
faise, etc. (levensbeschrij
ving der niarkgravin COUR-
CELZ.ES, gedeeltelijk door 
haar zelve "beschreven..., 
gevolgd door hare Irieven 
en de Italiaanscïie briefwis
seling van GREG. LETI, 
betrekkelijk deze dame, met 
de Fransche vertaling enz. 
id. 1808 , in 12.m°; uitga
ven van den SEMEMON, door 
den markgraaf van Jielle-
Jsle (1807); van denfardin 
des racineé Grecqnes (over 

de Grieksclie grondwoorden) 
(1808), DeVhstüiresecrUe 
du Cardinal DE RICJIELÏEV 
(over de geheime geschiede
nis van den Kardinaal DU 
RtCBMLlEU) (1808), De 
l'hisioire de la vk et &* 
otivrages de Lu FoSTArxjs 
(Geschiedenis van het leven 
en de werken van LAFOX-
.TAim) 1811. 

CHARENTON (JOZEF NICO-
LAAS) , een -Testrit, geboren 
te Blois in 1649, overleden 
te Parijs, in 1/35. Men 
heeft van hem: Uistone 
générale d'Espagne, dui?' 
%ARlAm, Jésnit, trafo* 
en Francais; migm»U.J» 
sommaire du mème anten, 
et des fastes jnsqn'a «*» 
%J ,i>ec des notesf' 

Spa»}', .,{. let»a":i 

zsrtA -ris 
jaarboeken \0l"°jr,ng. en 
ietgescMedyf^Xrkin-
oordeelkwdf'• «Te 

gen, H W £ & > 
geograpisdeffllr 

"j*> l 7 f ' „ den **** Op bevel van _ s V., 
van Spanje,^ fng on-
werd deze overze ^ 
dernomen; M j ^ , %)• 
ve .aan dezen v 0 ry i n t e n d 
ne voorrede s ft, 
e n het werk »B 

http://CELZ.es
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CHABES , een Atheensch 
redenaar. Hetgebeurde eens, 
dat hi j , krachtvpl tegen de 
geduchte wenkbraaüvyen, van 
PHOCION sprekende, dé Athe-
ners hierover aan het lagchen 
raakten. PHOCION zeide hun: 
» Deze wenkbraauwen heb
ben echter u geen leed ge
daan ; maar het gelach van 
deze snaken, heeft wel dik
wijls in ' uwe stad tranen 
doen storten." Men meent 
dat deze CHABES dezelfde i s , 
die 367 jaren v. J, C. leefde. 

CHARES , een beeldhouwer, 
geboortig van Jbyndes, eene 
der*-,drie steden van het ei-
lanW R/iodus, eeii leerling 
van liïsippus, heeft zijnen 
naam vereeuwigd, door het 
vermaarde reuzenbeeld der 
zon, een der zeven wonde
ten der wereld. Dit stand
beeld was van metaal, en 
was, volgens PLINHJS , 70 eï-
Jenbooglengteri of ointrent 
33 Nedl. ellen hoog.' de abt 
MONGET geeft aan hetzelve 
4 0 , anderen 47 Nedl. ellen. 
Deze verschillende bereke
ningen bewijzen genoegzaam 
de onkunde, waarin men is 
over de ware hoogte. De 
geleerde MURATORI maakt er 
bijna eenen dwerg van; en 
volgens de buitengewone ver
grootingen, welke de ouden 
in deze soorten van verha
len gesteld hebben, schijnt 
deze verkleining met grond 
*e zijn. Hoe het ook z i j , 
CIURES besteedde twaalf ja- I 

VI. .Dm» O 

: A. ; ' •. ' _ ' ^ o o 

ren over dit standbeeld, en 
plaatste het bij den ingang 
der haven van Rhodns. Mét 
had, volgens BLASIUS JÖE tfy-" 
GENERE, een schrijver T % 
de zestiende eeuw, den êïe-
nen voet op den uithoek van 
eene der rotsen van deze ha
ven, en'den'anderen voet op 
de tegenoverstaande rots, zoo 
dat de schepen tusschentfij-
ne beenen doorvoeren: maar 
de verzekering van BiAMrs 
steunt op geenen grond. Dit 
reuzenbeeld stortte bij eene 
aardbeving omver, nadat hét 
56 jaren gestaan had. Mo-
AVIAS,kalief der Sarracenen,' 
hemagtigdé Rhodus in het 
jaar 653, \ en verkocht het 
aan eenert Joodschen koop
man, die, zegt men, negen 
honderd kameelen daarmede 
belaadde. 

C H A R E T T E ÖE LA CoiNTRIE 
(FUANCISCÜS ATHANASIUS), 
"teen beroemd Vendéesche ge
neraal, werd den 21 April 
1763 te Couffié, nabij M«-
cenis in Bretagne geboren. ' 
ffij behoorde tot de oudste en 
voornaamste .familie in zijne 
provincie. "Met zijn zestien- * 
de jaar trad CHARETTE in 
zee-dienst, gedroeg zich. 
roemwaardig en werd luite
nant van een schip; maar 
hij verliet deze loopbaan, 
sedert zijn huwelijk niet me-
jufvrouw CHARETTE BOIS -
FAÜCAÜÖ , zijne bloedver
wante. Hij leefde afgetrok
ken in Poitou, toen dë- olri-
o ' • ' . • • * ' • ' 
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wenteling uitbrak; en toen de 
burgergarde opkwam, werd 
hij tot hoofdkommandant van 
het legioen van zijn distrikt 
benoemd. Kort daarna ver
trok hij uit J?mnkrijk en 
ging zich met de uitgewe
kenen te Ccllenit vereeni
gen ; maar hetzij dat hij zich 
aan het hof der vorsten kwa
lijk geplaatst vond, of dat 
hij daartoe genoodzaakt Werd 
door zekere verliezen, welke 
hij in het spel ondervonden 
had, hij keerde nakr zijn 
vaderland terug en bleef tot 
den 10 Augustus te Parijs. 
Hij trachtte in AéTuiler'iën 
in te dringen om den koning 
te verdedigen; niaar zijne 
pogingen waren vruchteloos; 
hij bevond zich tusschéri de 
moordAadigen, dié hij wil
de bestrijden en ontsnapte 
uit hun midden.. Hij keer
de toen naar JPóitpit terug 
en leefde afgetrokken in een 
klein slot, Fonteclmisey twee 
«ren van Machecoiitgelegen. 
Bij de 

zorgeloozè eh onop
gemerkte levenswijze, wel
ke hij bier leidde, zouden 
dé revolutionnairen nimmer 
gedacht hebben, dat hij een 
van' hunne verschrikkelijk
ste tegenstrevers worden 
zou. In het eersi betoonde 
hij zich niet genegen, om deel 
*e nemen aan den opstand. 
Het gevecht van Saint-fflo* 
•rent gaf het eerste sein. Hij 
Weigerde?onderschêidene ma
len om zich aan het hoofd der 
«oeren, die hem als hunnen 
generaal uitriepen, te stel

ten ; eerst ha den val van 
A.NniU3A.S ÏAR0CHE, willig;. 
de hij in, hen aantevoeren. 
CHARETTE had weinig roem 
te verwachten van het gezag, 
dat men hem opdroeg. Zijn 
leger was verre van te ge
lijken naar dat van BOKCHAMP 
en CATHEWNEAIT (zie die 
artikels.) Het was slechts 
uit ongeoefende boeren, die 
niet aan het vuur gewoeii 
waren» zamengesteld, en 
ontbloot, van bekwame om- , 
eieren. Hi] begon met Por-
nic aantevallen enbemagfig-
de hetzelve. Nadat hij te 
3fac/iècóitlWuggekeevA was. 
om. hier zijn leger te volu
men en zich van ruiterj 
voorzien, wanthij had slechts 

acht en dertig paarden o»-
derzijne lende, . « k M 
CRallans aan, waar ftg«o. 
als ookM Baint-Oermts, 

! een veriies leed- Degene-
S^'„awar^ 
tes vertrokken was _o « 
zo„der .wederstand«^_ 

tigde zich.:f. Xft . - f tigfle zien >« *"° .:, gtaan. Ahieveemgen^ 
d é ' T r S S k e n . T o e n genoodzaakt te 2 
liet zekere w ? b

 vaTOchie 
mandant van ™ \ ^ 

gravin Goüi.AiK^«gun
in

&
0p. 

Ie troepen tegen ^ ^e 

stand brengen o»ilEstraf. 
verdringen. CH»»J e n ^t 
te de nmiteljng«' ahaven. 

Teen hij X V ve r l i e t ' , , 
hij naar MonKaS* ' W 
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waar de Heer DE BOYBAND, 
een ander hoofd der opstan^ 
delingen, hét bevel voerde j 
maar deze uit hoofde, van 
i e t verlies j dat hij onder-, 
gaan had ,• tegen hem voorin
genomen , weigerde hem op 
te nemen. Verontwaardigd o-
ver deze afwijzing, maar niet 
ter neder geslagen, verzat 
melde CHARETTE de weinige 
troepen,; die hem over wa
ren, om de gemeenebestge-
zinden bij Saint - Florentih 
aantevallen, en behaalde 
eene volkomene overwinning, 
kort daarna verjoeg hij hen 
van Machecoul, en werd al-
zoó weder meester van het 
geheele land. Terzelfder tijd 
nam het groote Vendéesche 
legerSctumur in,.en CHARET-
VE vereenigde zich met het
zelve totden aanval van Nan* 
teSm Hij was belast om door 
de voorsteden van den lin 
keroever der rivier de Lot
te in dé stad te dringen; 
Zij zouden zich waarschijn* 
lijk meester gemaakt hebben 
van déze (stad, indien eene 

. colonne der inwoners van 
Angers* die aan het vuur 
nog niet gewoon waren , niet 
onvoorziens den aanval ver
laten hadden. CATHEMNEAÜ 
sneuvelde, en D'£I,EE werd 
tot opperbevelhebber be
noemd. Men beweert dat 
GHARETTE door deze" voor-1 

keur beleédigd werd; hij 
heeft echtef nooit geweigerd 

^ »jne troepen niét die van 
dien generaal te vereenigéö. 

O 

Hij beraamde in de maand 
Augustus met D?EI.BÉ en 
LESCÜRE den aanval van Lu* 
gon. GHARETTE betoonde 
hier den gröotstëri moedy 
maar door dë onbekwaam
heid van B'ELBÉ ën de meer? 
derheid . dés Republikein--
schen gegèhutsy ondergingen; 
de Vendéërs eene volkomene 
nederlaag. Hij: trok naac • 
Lége terug j hervatte zijne 
eerste gewoonte * en maak
te zijn hoofdkwartier tot eer 
ne plaats van vreugde. JDe 
gemeenfebestgezinden verza
melden echter nieuwe troe
pen, en lieten dezelve tegen 
de Venièe optrekken; deze 
troepen waren uit het gar
nizoen van Ment en andere 
wel geoefende korpsen za-
mengesteld. CHARETTE zien
de dat alle tegenstand nut
teloos zoude zijn, trok naar 
de oevers der Sévre terug, 
en vereenigde zich met het 
groote Vendéesche leger» 
daar verbonden met al de 
overige legerhoofden, be
haalde hij bij Tourfou ee
ne volkomenë overwinning 
op de Menzers, Hij trok 
vervolgens met LESCÜRE op 
Montaigu, en behaalde hier 
eenen schitterenden roem. 
Maar de verdeeling, die 
tusschen hem en de ove» 
rige legerhoofden bestond y 
verhinderde hen van deze 
overwinningen gebruik te 
maken. Na zijne cantonne-
ringen bevrijd te hebben, 
zonderde hij zich eensklaps 

O 2 : . 
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van het groote leger af om 
• het eiland Noirmoütier aan 

te, vallen , en daardoor eene 
gemakkelijke gemeenschap 
met de Éngelschen te heb
ben- Zijne onderneming had 
eeri gelukkig gevolg; maar 
indezehoogenbükwerd zelfs 
hèt groote leger bij Chollet 
geslagen en genoodzaakt o-
ver de Loire terug te trek
ken, en CHAUETTE had wel
dra tallooze vijanden te be-
strij den. Vervolgd door den 
generaal HAXO werd hij op 
zee in het naauw gebragt en 
in de moerassen van Batiiip 
belegerd. Tot het uiterste 
gebragt, vernagelde hij zijn 
geschut, doodde zijne paar
den , en trok dwars door de 
kanalen en grachten; en het 
gelukte Eem zijne troepen 
buiten eenen omkring te 
plaatsen, waarin het onmo
gelijk scheen dat zij "-niét' 
zouden , 'vernield worden. 
Sedert dezen tijd voerde CHA-
HETTE op eene geheel ver
schillende wijze den oorlog. 
Te zwak ónv eeneri post te 
bezetten en te behouden, 
vlugtte hjj van de eene 
plaats naar de andere, viel 
de achterhoede en de alleen 
staande colonnes aan, nam 

• <le toevoer van levensmidde
len weg, en verloor nooit 
den ïnoed, zelfs niet wan-, 
neer hij in zijne onderne
mingen niet slaagde. HJJ 
doorkruiste alzoo het gihèe-
le Aredër-Poilou, en drong 
zelfs tot aan Maulevriër in 
Anjou door. Daar bezocht 

hem Ik RoCHE - JiCQÜEtlN J 
CHARETTE onthaalde dezen 
jongen en ongelukkigen held 
niet al te wel, en al de-v 
gene van het gtoote leger, 
die tot hem hunne toevlugt 
genomen hadden, verlieten 
hem om LA ROCHE - JACWE-
! I N te volgen. CHARETTE 
trok over de Sévre, en de 
veldheer HAXO werd, ter
wijl hij hem vervolgde, o-
vervallen en den 19 Maart 
1794 gedood., U B°CHE-
JACQjraxiN was gesneuveld, 
STÖFJCET Was hem in het 
hevel over het leger van An-
jou opgevolgdr MAIUSNÏ, 
een ander legerhoofd, had 
een leger, hetwelkdagers 
aanzienlijker werd. U»-
RETTE poogde te vergcets 

te laten benoemen. 
alleen bepaald, dat de dne 
l e S in overeenstemming 

handelen zouden. •&#*>*• 
ofvraa-de MABICW, die of 
op vradDuc n e r 

gekomen xM, W m 
len voor zi)n W hij 
weigerde b * * £ £ ' J K 
werd toornig en *««r« 
Zjjne kantonneringen ^ S 
CLRETTE het e w e j W , 

ter als aanbrenger fun£ 
MARIGNÏ werd «w- mfi 
dood veroordeeld. ^ d . g j „ , 
ziek en zonder * I e k e W f # 
gevat, en dit » w , 
vonnis werd dw „ (eit 
'ten uitvoer # b ™ J J £ bjj 
lang onderhoud, wW« 
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;met den" abt BERNIER had; 
zoodat het moeijelijk te be
palen is, wie van beide deze 
laatste . of CHARETTE het 
meeste aan deze misdaad 
tèebragt. JVa eenige proe
ven zonder 'gelukkig gevolg 
met STOFLET ondernomen te 
hebben, vatte CHARETTE het 
stoute ontwerp om drie ver* 
schanste legerplaatsen in te 
nemen. Hij viel zé. aan, 
en het geluk bekroonde zij
nen moed en zijne dapper
heid. CHARETTE overlaadde 
zich door deze daden met 
roem, vooral door den aan
val der legerplaats Saint* 
Christopïie, welke men als 
zijn schoonste wapenfeit be
schouwt. Sinds dezen tijd 
werd CHARETTE de schrik 
der gemeenebestgezinden, en 
de bewondering van Euro
pa, Bijna al de Vendéesche 
Jegarhoofden vielen echter, 
en CHARETTE alleen kon 
niet aan al de benden der 
gemeenebestgezinden, die 
zich tegen hem vereenigd 
hadden, wederstand bie
den. Intusschen wilde de 
Conventie, voor de alge-
meene meening onder doen
de , wrelke haar beschul
digde van stroomen bloeds 
te vergieten , perk aan de
zen vernielenden' oorlog stel
len , welken de veldheer 
THUREAU in de Vendée ge-
bragt had, en zond verte
genwoordigers, om over ee
ne bemiddeling te handelen. 
«et was moeijelijk gemeen-
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zame onderhandelingen on- , 
der beide partijen te bewer
ken, zoo weinig onderling 
vertrouwen hadden zij. .Na 
dat eindelijk de gemeene
bestgezinden eene zuster van 
CHARETTE hadden leeren 
kennen, bedienden zij zich 
van haar, om aan hem de 
voorslagen te laten doen, 
deze werden met mistrou
wen aangehoord» Maar een 
magistraats - persoon van 
Nanïes, de heer BUREAU , / 
een man van een toegevend' 
en schrander karakter, bragfc 
de genioederen zoo wel tot . 
bedaren, dat het hem gelukte 
hen eene bevrediging te doen 
sluiten. CHARETTE stemd© 
er niet dan met tegenzin ia 
toe, hij werd zelfs verpligC 
de tegenkanting van een 
groot aantal zijner mede
makkers te overwinnen, en 
eenen opstand te bedaren, 
welken DELAUNY, een van 
zijne voornaamste officieren * 
verwekte. » Men was in 
» het verdrag overeenge&o-
» men, dat de Vendéërs de 
» vrije uitoefening van faun-* 
» nen godsdienst zouden heb* 
» ben, dat zij. onder het op-
» zigt van hunne ïegerhoof-
» den als burgergarden zou-
» den gewapend blijven, dat 
* men hun schadeloosstel-
» lingen voor de verwoestin-
» gen des oorïogs zoude ver
as leenen; dat zij zich onder, 
»,deze voorwaarden aan alle 
» wetten van het genieene-
» best zouden onderwerpen." 

o 3 • 
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. Men ziet dat 'het'een ver
drag was, tusschen twee 
magten gesloten, en dat 
niet lang kon stand houden. 
De gemeehebestgezindenbad-
den als ware het gevorderd 
dat CHARETTE tot, een tee
ken van vertrouwen , te Nan-
fes zoudeSkonïen; hij^'wam 
den 26 Februarij 1795 bin
nen die stad, aan de zijde 
van den veldheer CANCLADX; 
hij droeg de witte Vederbos 
en al de teeken s van de 
heilige tfaak die hij verde
digde: hij verliet hen een' 
oogenblik daarna. Men volg
de dezen geduchten, man op 
de hielen, met welken men 
sinds twee jaren niet op-
^ l d zich bezig te houden, 
«ij het zich overal rondvoe
ren, waar men hem wilde 
heen leiden, in den schouw
burg , ; in j , e t volksgenoot
schap enz. en behield altijd 
een treurig ètt als ware h'et 
hskommerd gelaat. Des an
derendaags keerde hij naar 
sajn kwartier van BeMévilte 
terug, Het verdrag werd 
echter Avéldra verbroken. 
-Sten eerbiedigde noch van 
de eene, noch van de ande* 
re zijde de voorwaarden. 
De gemeenebestgezinden, 
wel wetende, dat C H A R E Ï . T E 

, geheime Verstandhoudingen 
met, de Fransche vorsten on* 
derhicld, zonden eene af-
deeljng naar gellevWe oni 
hem op te laten Jigfen; 
MARKTTE deed weldra zijne 
henden de wapenen weder 
pp^ ten > ft'ok op de ver

schanste legerplaats, die van 
j>MS MssMTS afgesneden 
was, aan, bemagtigde de
zelve en behaalde andere 
voardeelen. Toen de uitge
wekenen, bij de ongelukki
ge landing van Q,mhron, 
tegen de trouw van het ver
drag vermoord werden, her
vatte de burger-oorlog al 
zijne wreedheid, en men be
gon op leven en dood te 
strijden. CHARETTE betaal
de hen met gelijke munt en 
deed alle gevangenen, die hij 
jh zijne magt had, dooi 
schieten. Hij handelde op 
dezelfde wijze metJ)EiMW, 
die sedert het verdrag eene 
zamehzwering tegen hem be
merkt had. De vorstenech-
Ier lieten hem engten, 
dat eene ontscheping op de 
kusten tot Btmimgf ««* 
S d e n , dat de graaf van 

tm het opperbevel over het om «et opp t 

hadden .hem »* ' vie 
generaal * « ^ Ï £ U 
lint beloofd ^fflmïCUe. 
den redder der* m 
CHAKETTE waa"de ' *« 
het einde * ö f j & e 
.verbeeldde^^h, 3 ^ 4 
en roemrijke ™* 
weldra met gr00t JLe tree-
bekroond tezïeii'*H z..neB , 
pen namen dee ^ of 

«ver, W j | ; e i n e have« 
marsch om de J»1 ^ 
van Tranche te w» 
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Eensklaps tornt de adjudant 
van den graaf van ARTOÏS 
om hem te berigten, dat de 
pntscheping op eenen ge-
schikteren tijd zou plaats 
hebben. CBARETTE verander
de Van gelaat * Dit is het 
» vonnis van mijnen dood, 
».'dat gij mij brengt, zeide 
» hij tot den afgevaardigde. 
» Heden heb ik vijfduizend 
» man, morgen zal ik er 
» geen drie honderd meer 
», hebben. Ik moet of mij ver-
.» bergen of omkomen; ik zal 
» omkomen," Weldra trok 
hg op Saïnt'Cyr aan, waar 
de Vendéërs, ondanks hunne 
wonderen van dapperheid, 
volkomen geslagen werden; 
de beste hunner officieren ver
loren er het leven., CHARETTE 
scheen voor de eerste maal 
neerslagtig; en stortte over 
zijne dappere wapenbroeders 
tranen. H»t waa met de 
Vèndée gedaan. De bekwame 
generaal HOCHE kwam er 
met een talrijk leger, én 
had weldra CHARETTE van 
alle kanten ingesloten. In 
dezen toestand zeide hij tot 
zijne officiers: » Mijnehee-
ren ik ontsla u van uwen 
eed, zoekt uw behoud, 
wat mij betreft, ik heb, 
daar ik de wapenen weder 
opvat, bij het Evangelie ge-

, zworen dezelve niet weder 
te verlaten: ik"zal als een 
soldaat en als een Christen 
weten te sterven. Maar de
ze dapperen weigerden hem 
*e verlaten. Hij had niet 

O 

meer dan dertig taan bij zich. 
toen.de generaal HOCHE hem 

•zijnen vrijen dvertogt naai: 
Engeland en eenmillioen liet 
aanbieden. Maar hij wilde 
zich liever tot het uiterste 
Verdedigen en wees alles 
van de hand. Mën achter
volgde hem als een wild 
dier van woud tot woud, 
van stroom tot stroom. Ein
delijk afgemat van vermoeid
heid op verscheidene plaat
sen gewond, nam hem één 
van de zijnen op zijne schou
ders, en weldra bezwijken
de , werden . beide, in een 
kreupelbosch, tusschen 3ïon* 
taigu en Bellèville den 2(5 
Maart 1796 ingehaald. De 
gevangenneming van dezen 
gewonden en stervenden,man 
veroorzaakte meer vreugde 
in het republikeinsche le
ger dan het voordeel" van 
eenen slag. Hij werd naar 
Angèrs en van daar naar 
Nantes gebragt. Men liet 
hem te voet door deze zelf
de stad trekken , waarin hij 
als in zegepraal een jaar te 
voren binnen getreden was. 
Maar zijn ongeluk vermin
derde niets van zijhen hel
denmoed, en hij zeide den 
officier, die hem leidde: 
» Mijnheer, indien ik u ge
vangen genomen had, zou 
ik u terstond laten dood
schieten.'' Toen hem in 
zijn verhoor gevraagd was 
waarom hij de wapenen 'we? 
der opgevat had, antwoord" 
de hij : » Voor mijnen (rod??» 
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dienst, voor mijn vaderland/ 
en voor mijnen koning." Hij 
verzocht eenen Priester en 
ontving den 29 Januari) de 
heilige Sacramenten» Hij 
werd ter dood geleid, toon
de tot den laatsten oogen-
fclik de grootste standvastig
heid , en beval zelf deu sol
daten , die bestemd \yaren 
hem dood te schieten, vuur 
ie geven., CHARETTE was 
een braaf man, en bezat 
vele krijgskunde. Hij toon
de' zich altijd onveranderlijk; 
en in het midden der grootste 
gevaren, wanneer afles on
herroepelijk verloren scheen, 
zag men hem de vergenoegd -
heid op zijn gelaat, den 
moed in hen, die hem om
ringden, weder opwekken, 
hen ten strijd voeren, hen 
op don vijand doen: aandrin
gen en hen tol den laatsten 
oogenb'ik verdedigen, hij 
was geboren om hoofd eeöe'r 
partij te zijn. Men heeft 
ponder twjjfel aan hem een 
heersch - en ijverzuchtig ka-
i&jkter te Verwijten, en mis» 
'jschieü nog van medepligtig 
te zijn aan den onregtvaardi-
gen dood van 'I\ÏARIGNY (*); 
iriaaje men kan niet dan den 
held bewonderen , die streed 
tot- den laatsten droppel 
bloeds voor de verdediging 
van zijnen Godsdienst en van 

zijnen koning. De Heer LE 
* f OÜVIER DESMORTÏERS heeft 

f?* d / u k k e n : Wutations 
aeè calomnies yubliées con-
tre Ie general CBARETTÊ , 
etc. extraite d'un mams-
scrit sur la Vendèe, 1809 
mee portrait {Wederleg
ging van de openlijke las
teringen van den generaal 
CBARETTÈ enz. getrokken 

Wit het handschrift over ie 
Vendée, 1809, w?ifeen por
tret) '(**). 

CHARIBERT, — Zie CARI-
B E R T . • • ' • • ' • ' ' • ' . . 

' „CHARIDEMOS , een A-
theensch veldheer en rede
naar , in het eerst op de 
zijde van -PHIMPPÜS van Ma-
cedonië, daarna deszelfs 
vijand, als mede die van 
AMXANDER, een dïer rede
naars , die in het blonder 
het Grieksche volk tegen de ( 
Macedoniërs aanzette. 'iVa« 
dat AIEXANDER Tkbe: ver
woest had, eischte hij de 
uitlevering der redenaars en 
onder deze ook die ?flP 

Atheneh}'f 
ook die van 

CÏUBIDEMOS. Aihenehy?' 
de echter CJURIDEHOS niet 
uïf, maar verbande nem 
slechts uit zijn gebied. Ö8 
vluglte naar het hoi va» 
den Perzischen koning,^1 

t « ..„„ ,io oroote ro°c 

^ C ^ t S i T A ia, ^ Wasp ik . Retóe iu a .*"*"* 
(**\ wil-ïfc en._WGdei%t «fee hatelijke beschuldig* 

nrimln^i .•„„. 7./_JV ion ma* uit dm 

ken h|j van de groote 

(** i TT*'- W e d e r I e « t ***> hatelijke beschuldiging 

**«e werk, kan hierover-ook geraadpleegd'.tfjr** 
Vertalen 
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nemeris van ALÈXANDER on-
derrigtte, en met wélken, 
hij over de maatregelen, die 
men er tegen behoorde te 
nemen, handelde. Daardoor 
gelukte het hem weldra in
de gunst van DARIUS te ko-
meriV die zijne bekende dap
perheid hoogachtte en zijne 
bekwaamheid als veldheer 
bewonderde. Dit indringen 
van een en vreemdeling in 
de '.'gunst des konings kon 
den Perzischen grooten niét 
lang onverschillig zijn, en 
het was den listigen hove
lingen even zoo gemakke
lijk hem even zoo spoedig 
te doen vallen, als hij de 

, gunst des konings bekomen 
had. Men bragt hem in 
verdenking van Verraad en 
maakte hem bij den koning, 
die buitendien reeds ligtge-
Ioovigen wantrouwend was, 
zwart. Voor dat CHARIDE-
MOS er aan dacht, was hij 
in de ongenade des konings" 
gevallen, en werd op zijn 
bevel ter doodgebragt. (333 
v. J. C-) 

CHARIÈRE (Mevrouw van 
SAINT-HÏACINTHE), uit. eene 
adellijke .Hollandsche fami
l i e , wijdde zich aan de be
oefening der letteren toe, 
welke zij met het, beste ge-, 
volg beoefende. Zij werd 
evenzeer wegens haar deugd
zaam levensgedrag als "om 
hare weldaden hooger ge
acht dan wegens hare ta
lenten. Zij overleed in 1S06, 

O 

op haar landgoed bij "Nettf-
ch&lel, werwaarts zij zich 
met Mrenman, na een lang 
verblijf te Parys, begeven 
had. Mevrouw de CHARIÈ
RE heeft, verscheidene > we
gens eene zuivere zedeleer 
merkwaardige Bomans na
gelaten. De meest bekende 
zijn: 1.0CALLTSTE, ouLet
tres écrites de Lausane, 
{CALLISTÊ of Brieven uit 
hausane geschreven, 1686, 
in 8.vo — 2.° (Euvres pu- ' 
bliées sous Ie nom de tobbe 
JOE LA TOVR {Werken on
der den naam van den abt 
DE LA TOVR in het . licht 
gegeven) , Leipzig, 1798 , 
4 platen, de drie vrouwen, 
HOXORWE D'UZERCJZE , St. 
ANXE en de Bouwvallen 
van Jedbourg enz. voorstel
lende. • '• 

CHARIETTO, een Duitscher, 
door zijne' reusachtige groot
te en kracht merkwaardig. 
Waarom hij zijn vaderland 
verlaten > en zich in het 
Bomeinsche GalUë begeven 
heeft, is onbekend. Te zij
nen tijde deden de Duit-
schers gedurig invallen in » 
het Bomeinsche gebied, en 
deszelfs inwoners verbor
gen zich bevreesd achter de 
muren hunner steden. ,Daar 
de verwijfde stedeling des 
nachts geenen uitval dorst 
te wagen, zoo gaf zich de 
Duitscher zorgeloos aan het 
drinken en den slaap over. 
CIURIETTO , vm de levens-
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wijze zijner landslieden wel 
©nderrigt, wist het door een 
heimelijk overvallen bij 
nacht, waarvan de slapen
den in alle stilte een buit 
werden , zoo ver te bren
gen, dat hem een angs
tig; sidderen voornittrok. 
Yarr deze vrees maakte CHA* 
KIETTO gebruik; eene menigv 
te gelukzoekers had hem 
buitendien altijd gevplgd 5 
maar slechts kapitein dezer 
menigte te zijn, was hem 
f0 gering, hij streefde naar 

- iets; hoogers. Juist bevond 
asïch CAESAR JULIANUS in 
Ouitsc/tlatid, -welken hij 
jsijne diensten en die van 
*ijne bende aanbood, die 
zulks verheugd aannam, wijl 
zijne Komeinen , om de i)uït-
scherjs in de digte bosschen 
te bestrijden, weinig ge
schikt waren. CHAÏUETTO 
was het, die de jDuitschers 
overwon en door. wiens list 
en sterkte de ^uaden en 
Allemannen onder het regtS" 
gfbied van JULIANUS kwa
men, welke hem daarvoor 
als eene belooning tot he* 
relhebher in de beide Ger« 
Maniën {per ittramque Gër* 
tsiama comef) maakte. CHA-
iupTTO bpejte echter kort 
daarop voor zijne ontrouw 
jegens zijn taderland, want 
toen de Aljeraannen zich 
weder hersteld hadden s ee-
nen geduchten inval in GaZ-
tië deden, en hij met den 
Komeinschen veldheer SEH-
VJANUS tegen hen optrok, 
verstrooide de woedende aan

val der Duitschers de ver 
wijfde Romeinen, eene werp* 

' spies velde den veldheer ter 
neder, en CBARIETTO, die 
door. toespraak en aanspo
ringen de reeds beginnende 
vlugt zocht te verhinderen 
en daarom,, om zijn volk 
meer moed en dapperheid in 
te boezemen, woedend op de 
Öuitschers indrong, werd 
door eene lans gedood. JVa 
den val van CHAMEWO was 
dé'nederlaag der Eomemen 
beslist. 

CBARILAUS, of Cmnih-
W , een neef van L^m-
Gus en koning van UfM-
monm het jaar; 885 voórj. 
C/ , begon zich door eene 
overwinning op de Arg>ers 

beroemd temaken, Hj «J£ 

h ^ é l v'anU orakel o«p-

«?e», door hunnen , 
b u t a a n , j j j j g ^ i 
gevangen genomen. J . 
L c h t r f j n ^ v i ^ ^ 0 0 ^ ! 
den vrede toetestaan

 00 

koning was * » • • • % * * 
zachtzinnig, «» ee„s 

overdeszelfsgW^ë^Mj 
sprekende, zel^jer(ie dat 
zich niet verwondj 

welgezinde heden J t e T f l t l ; 

hij zich zelfs t e n f > n i g ; 
kwaaddoeners aw -^gpiatf 
betoonde. f«*R 
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strekte nïej zeer tot eer van 
eenen man> die belast was 
de wetten te doen eerbiedi
gen en de misdaad te straf
fen. C1ÏARII4US overleed in 
het jaar 77Ö vóór J . C. 

CuXRihAjas, een Lacedé-
moniër, was zeer daarop 
bedacht den Juister van zijn 
hoofdhaar te bewaren. Men 
vraagde hem eens waarom 
hij daarvoor zoo véle zèrg 
droeg; hij antwoordde, » dat 
het het schoonste en aange
naamste sieraad van eenen 
man was , en datgene, wat 
hem het minste geld kostte." 
Een andermaal vraagde men 
hem waarom LYCURGCS zoot 
weinig wetten gemaakt had f 
men behoeft, zeide bij , wei
nig wetten voor hen^ die 
weinig spreken. .Mei*' moet 
in aanmerking nemen, dat 
de Lacedemoniërs weinig 
spraken, en dat zij veel in 
weinig woorden uitdrukten: 
van daar komt deze spreek
wijze, die nog Voortduurt, 
een Laconische stijl, in plaats 
van te zeggen een krachtige 
en beknopte stijl. 

CHARÏSIUS (FLAVIUS SOSI-
PATEB), een Latijnsche taaK 
kundige en waarschijnlijk 
een tijdgenoot van PRISCIA-
NUS, was een Christen en 
geboortig van Campawë. 
Hij schreef Taalkundige on-
derrigtingen in vijf boeken, 
die aan zijnen zoon opge
dragen zijn." Uitgaven van 
<-«20RGit'S FABBIOIUS {Bazel 

I A . 619 

]5$I," in 8.vo), en in het 
begin ' der Verzameling va» 
PUTSCHEN. 

CHARITON VAN APHRODÏSE , 
een geheimschrijver van ee
nen redenaar ATHENAGORAS 
genaamd, Ipefde op het ein
de der vierde eeuw» indien 
déze namen niet vooronder
steld zijn, zoo als zulks 
zeer waarschijnlijk is . Men 
heeft in onze dagen eenen 
Griekschen Roman onder zij
nen naam gevonden, geti
teld: De minnarijen van 
CBAEBEAS en CALhiBBoëK 
waarvan de Heer D'ORVJXLE?" 
Hoogleeraar der geschied
kunde te Amsterdam, eene 
uitgave in 1750, 2 dl.11, in 
4. t0 geleverd heeft, met ee
ne Latijnsche vertaling en* 
Verklaringeni. Er bestaat 
eene Fransche overzetting 
door LARCHER , Pary's, 1763, 
2 dl.n, in S.vo De Heer 
FAIAET heeft daarvan in 
1775 eene nieuwe verta* 
ling in 8'° uitgegeven. De 
fabel- van deze lïoman is vrij 
wel, zonder bijverdichtsels 
en afAvijkingen uitgevoerd. 
Zij i& belangverwekkend .en 
met omzigtigheid behandeld. 
De oplossing derzelve, is . 
eenvoudig, en de waarschijn
lijkheid overal in acht geno
men -,-. én wat meer te verwon
deren i s , en tegen den alge- , 
meenen regel van deze soor
ten van werken strijdt, men. 
vindt daarin geene losban
dige rigting, geen schande
lijk beeld, zeer verschillend 
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van diegenen, welke wij 
vooral in onze dagen hebben 
zien in het licht verschijnen 
en in welke alle soorten van 
middelen om de onschuld 
te misleiden en de zeden te 
bederven,. zijn in het werk 
gesteld. » De gelukkigste 
neigingen, , zegt een ver
maard geschiedschrij verhou
den het niet uit tegen het 
vergif van deze geschriften. 
De vrucht van eene goede 
opvoeding, de onschuld der 
eerste jaren, de liefde voor 
pligt, alles wórdt door'deze 
noodlottige werken geschokt. 
Met kracht de voorgewende 
schoon e gevoelens der hel
den der Romans te willen 
verwezenlijken, gewent men 
zich slechts datgene te be
minnen , wat de wereld lief 
heeft, en wat de Godsdienst 
verbiedt. De schipbreuk 
volgt van nabij de roekeloos
heid, Welke men gehad 
heeft, zich aan zoo groote 
gevaren bloot te stellen. Zie 
daar de- bittere vruchten van 
deze innemende en trouwe
l o z e geschriften, waarvan 
de ouders en onderwijzers 
somtijds het eerste voorbeeld 
geven aan hunne kinderen 
en kweèkelingen; en inen 
moet zich niet verwonderen, 
indien alle pogingen tot de 
opvoeding, die dikwijls met 
groote kosten aangewend wor
den, zich bepalen, met aan 
de maatschappij eene menigte 
van slechte en dikwijls ze-
den bedervende voorwerpen 
to bezorgen." De tweede ver

taling van deze Romati is 
schooner dan de eerste; maat 
de. eerste overtreft dezelve in 
getrouwheid. Dminnenhaih 
del van CHOERMS en CAL-
LMtfoë zijn met eenigevei-

. beteringen in de Bibliothè-
que des Romans (Boeher-
zameling der Romans)) 
Parijs, 1797, 12 dl.n, in 
18.°, herdrukt. 

CHARLAS (ANTOSIUS), een 
Priester te Couserans, over
leed in 1698 in eenen hoo-
gen ouderdom te Rome, 
waar hij zich eenige jaren 
voor zijnen dood, gevestigd 
had. liïen heeft van hem: 
1.° Tractatnsde lièertatibm 
ecclesia GatticaM, «j'*• 
Het doel van dezen schrij
ver was in het eerste slechts 
de vewhiüenie misbruiken 
tegen te gaan, die door de 
f&nachft' xegtsgeleerden en 

.overheidspei-sonen » 
voorwendsel van ^ 
den hunner kerk te beu* 
ren, ingevperdwaren, -W* 

hem de styi uit i & 
en over de| regten J d 

Paus te handelen wjg ^ 
meende, tf^Sheii 
der Fransche Gees'e^ 
in 1682 geschonden^ 
De laatstó uitgave i n ^ i s 

te Home, 3 dM» rSte. 
uitgebreider dan J jnet 

Dit is een s f f * ^ -
zuiverheid g ^ v

 0nt> 
-2 . ° Be prtffll°J), 
ponlificis, in 4. "" 
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la puissance de, Vèglïse (0 -
ver de tnagt der Ker/i) te
gen' den pater MAIMBOURG. 
— 4.° Causa regaliae, te
gen NOEL-ALEXAMDËR , Luik, 
1685, in 4.° In verstand, be
scheidenheid en godsvrucht 
muntte de AbtCüARfcAS uit.-
Ofschoon hij gedurende eeni-
ge jaren het Seminarie te 
Pamiers, onder den Heer 
CAULET bestuurde, bezat hij 
echter een karakter en grond
beginselen , die veel onwrikr 
baarder waren, dan die van 
dezen Prelaat, 

CHARLEMAGNE. •—vZieKA-
BEii de Gr oo f e. 

CHARIIETON (WOUTER) > een 
Engelsch geneesheer, werd 
den 2 Febrüarij 1619, in 
hef. graafschap Bo?nmerset 
geboren. Na te Oxford in 
Ï624, «ïe doctorale waardig
heid te hebben ontvangen, 
werd hij onder, de gewone 
geneesheeren van koning 
KAREII I . opgenomen, en 
werd lid van de koninklijke 
maatschappij van Londen. 
Zijn roem en zijne welge
slaagde geneeskundige proe
ven , deden hem in 1678 naar 
Padua beroepen om er den 
eersten leerstoel der beoefe
nende geneeskunde te be-
kleeden, maar daar hij zich 
aan dat land niet had kun
nen gewennen, kwam hij , 
na verloop van "ïwee jaren 
te Londen terug, en begaf 
zich daarop naar het eiland 
Jersey > a)w aar hij in 1707 

overleed. CHARLETON heeft 
veel over de god verzaking , 
over het vermogen der lief- • 
de , en de kracht des gees-
tes, over de onsterfelijkheid 
der ziel, over de uitdruk
kelijke, natuurlijke en God
delijke wet, maar voorna
melijk over de geneeskunde 
geschreven: zijne voornaam? 
ste werken, daartoe behoo* 
rende zijn: 1.° Excercita-
tionis phys'ico-inediccB,, sive 
(Ecónomia animalis, Lon
den , 1659, in 12.vo De 
uitgave van '* Qravenïiage, 
1681, in 12.m° is wijdloopi-
ger. •—'• 2.° Exeerciiatio?iis 
pat/iologicce, Londen 1561 * 
in 4.» —. 3.° De differen
ties et nominibus animaliünl, 
Oxford, 1673, in fol. . - -
4.° De scorhuto, Londen, 
1671, in 8.vo 

CHARLEVAI. (KAREI. FAU-
CON BE Ris , Heer van), 
werd in 1612 of 1631 in 
JSormandijë met zulk een 
zwak ligchaamsgestel gebo
ren ; dat men de hoop niet 
kon koesteren hem in het 
leven te behouden.' Hij was 
een;' hartstogtehjke vriend 
der letteren, en maakte 
zich bemind bij al degene, 
die dezelve beoefenden. Zijn 
onderhoud was een zamen-
mengsel van zachtheid en 
schranderheid, hetzelfde ka
rakter straalt in zijne ge
dichten en in zijne proza 
door. SCARON, die in alles 
boerterijen liet doorstralen, 
tot zelfs in zijne lofspraken 
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zeide övér zijnen kiesschen 
geest en smaak sprekende : 
da.i de muzen hef/t enkel 

• inèt gelei [blanc mang$r) m 
Tdppèll-kotst gevoed haddeiii 
De hoedanigheden va» zïjh 
hart evenaarden die Van zij
nen geest. Verbomen heb-

, bende, dat de Heer en Me-
vröuW Dütes'R, Party's wilden 
verlaten V" óm te Castres: 'm. 
Langiiedoó, minder bekrórao 
peni te kunnen leveït, ging 
h\y hun dadelijk tien duizend 
frankériaaftbieden^ en smeek* 

1 té hen dringend dëzélvè aart 
te hemen. Hij overleed in 
1693* in den ouderdom tan 
80 jaren. Zijne Gedichten 
vielen in handen van dén 
eersten president DE Ets» 
zijn neef, maar die overheids-
persoon , wilde dezelve niét 
aan het publiek ten geschen
ke geven. Men heeft er 
eene kleine verzameling uit 
opgemaakt, 1759, in l2.mo 
dezelve zijn zeer vlug en 
hoogst bevallig, maar men 
merkt eene zwakke verbeel
dingskracht, en eenen ge-
brekkigen stijl in dezeive 
op. Dezelve bestaan in 
rustgedichten punt enklink-
dichten, liederen enz. Aan 
hein heeft men de beruchte 
Zdmenspraak van den Maar
schalk HócuviyéovRT en 
Pater CANAYE te danken, 
welke iri de werken van 
SAINT-EVREMOND gedrukt i s , 
welke er enkel de kleine 
verhandeling over het Jan-
senismüs en Molinisnüs, 
<iïe bij het overige afsteken 

bijgevoegd heeft. 

CH.4HÏ,feV0IjK(PjETRÜS FtUN* 
CISCÜS XAVERIÜS DE), een 
Jesüit, den 29 Octobei-1682 
te Saint-Quentih geboren, 
iJndèrweès niet róelh de hu
maniora en de wijsbegeerte. 
Benoemd om aan het Jour
nal de Trevoüx mede te 
werken, leverde hij gedu* 
rende 22 jaren aan datwsri 
uitmuntende uittreksels. Hij 
overleed te ld Flèche, den 
1 Februarij 1761. Zuivere 

, zeden en eene diepe geleerd
he id , maakten hem tot een 
voorbeeld zijner orde-broe
ders, ' en het Voorwerp hun
ner achting. Men heeftvan 
heni Verscheidene werken, 
die : zeer gezocht zijn ge
worden: I.° BMoi™eti!' 
criptiM du Japon (GucM-

Japan), 6 ffl.*n* 12.»»» 
en 2 in "4P. Dit wel ge
schrevene en b r e e W 
werk, bevat hetgenë, w 
het werk van K ^ F f £ 
langrijks aanbiedt, «V*» 
derlégV zijne lasteringen j 
gen ' !e Christenen van J« 

2 , door ffl^* ! 

f^^JSl ! jke daadzaken, j B . ^ door de dweepzuobt ran ^ , 

sektengeest ***?*&».• 
chend of verjnink 2 t f 

het emnd &ntVj*vy 

Amsterdam ,Wi> a. , 
in Ï2.«° ' Wxt met 
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digheid en orde geschreven 
werk is even zoo belangrijk 
als geleerd. De schrijver 
Beeft zich tot de burgerlij* 
&e en staatkundige geschie
denis"- bepaald, zonder in 
bijzonderheden der Missiën 
te treden. — 3.° Hisfoire 
duParaguai (Geschiedenis 
van Paraguai), 6 dl.n inl2.m 0 

dit is in denzelfden toon , met 
dezelfde schranderheid en 
naauwkenrigheid geschreven 
als de- voorgaande werken. 
4.° Hisloire générale de ia 
nouvelle Prance (Algemee-
ne Gëichiedenis van nieuw 
Frankrijk), inl2.mo$ 4dl.« 
Dit is net beste aller schrif
ten over dat onderwerp. — 
5.° Vie de la mère MAÏUE 
de Flncarnatiqn (Leven van 
moeder MARIA der Incarna
tie)., in V2'™° een werk, 
met zalvjnjr geschreven, en 
zeer geschikt om. de gods
vrucht te onderhouden. De
ze verschillende werken zijn 
wel ontvangen dóór degene 
welke zonder voorottgeno-
menheid oordeelen; men moet 
slechts wat meer juistheid 
in den stijl vvenschen. 

CHARMER (Gitiits), een ge
leerde doctor der Sorlonne te 
Kamerijk geboren, waarvan 
hij in 1431 tot deken werd 
verkoren, onderscheidde zich 
ia 1533 in de kerkvergade
ring van Bazel en stierf in 
1472, aJg deken der Theo
logische faculteit van Parijs. 
Men heeft van hem verschil
lende verhandelingen over de 

gewetenszaken, welke niet 
geraadpleegd worden. De
zelve werden te Brussel ïn 
1478 en I47&, in 2 41.n, in 
fol», onder den titel van 
CABtstEKil sporta ei spor* 
tula, gedrukt» 

CHARMER (JOANNES), bij
genaamd Gërsori, ontleende 
dezen Bijnaam van een dorp 
in het Aartsbisdom Reitns, 
alwaar hij in 1363 het eer-, 
ste licht aanschouwde. Hij 
beoefende de Godgeleerdheid 
onder PETRUS D'AIUM, en 
volgde hem op in de waar
digheid van Kanselier «u 
kanonik der kerk van Pa
ri/s. Nadat JOANNES PETIS^' 
de lafhartigheid had gehad j, 
den moord van LODEWUK , 
Hertog van örléans, in I4SS 
op "bevel van den Hertog 
van' Bourgondië gedood, te 
regtvaardigen, liet G&nsos 
zijne leer door de doctoren 
en den Bisschop van Pa* 
rijs censureren, hoewel hjj 
zelf de leer van den tiran* 
nenmoord schijnt te begnns-^ 
tïgen. Hij was als afgezant 
van "Frankrijk, op dekerk-i 
vergadering -ŷ an Constant 
tegenwoordig; hij onder
scheidde zich aldaar dcor 
verschillende redevoeringen, 
en vooral door die, waarin 
hij de overmagt der kerk
vergadering boven den Paus 
verdedigde; hetwelk echter 
niet belette, dat hij in zeer 
sterke uitdrukkingen, den 
voorrang en het regtsgebiecï 
des Pauses over de geheel» 
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kerk erkende. Daar hij te 
Parijs, alwaar dè hertog 
van Bourgondiè' hem zoude 
mishandeld hebhen, niet 
durfde terugkomen, zoo zag 
hij zich genoodzaakt, om zich 
in pelgrimsgewaad eerst naar 
Duiischland, en vervolgens 
naar het Celestiüer-klooster 
te Lyon ie begeven , alwaar 
zijn broeder prioor was» 
Deze beroemde man bragt 
het zoo ver in de nederig
heid , dat'. hij zelfs school
meester werd. Hij overleed 
in 1429. De meeste zijner 
werken werden voor de eer
ste maal te Straatsburg in 
1488 gedrukt. EDMON» R I -
CHEK besmette dezelve met 
Zijne leer, en gaf dezelve 
i n 1606 te Partj's in het 
licht. De Heer DUPDV heeft 
in 1706, in Holland eene 
Verzameling der.werken van 
GERSON, in 6 dl.'n in ,'foJL 
in het licht gegeven. De
zelve zijn in. vijf klassen 
verdeeld. Meh vindt in de 
eerste de leerstellige, in 
de tweede, degene welke 
over de tucht handelen; in 
de derde de zedelijke en 
stichtelijke werken; in. de 
Vierde, degemengdei werken. 
Deze uitgave is versierd 
met een Gersoniana, een 
zeldzaam werk, doch waar
in , even gelijk in alle ana's 
zaken voorkomen"t die voor 
het minst twijfelachtig zijn. 
Men vindt ook in deze uit
gave eenê , verhandeling) door 
<3ERSÓN óp de kerkvergade 
ring van Constam zamen 

gesteld: hetwelk een ver-
dacht en waarschijnlijk ver
minkt stuk is, want het is 
niet waarschijnlijk dat GER-
SON de buitensporigheden ge
schreven heeft, die hetzelve 
bevat. DUJPIN echter volhou-

„ dende zulks aan hem foete-
schrijven, zag zich verpligt 
hetzelve/buiten het koning
rijk te doen drukken (Zie 
PETIT - DIDIER). GERSOX is 
ontegensprekelijk een der 
beste leeraars van zijnen tijd 
geWeest; Hij was echter 

I.\ niet zeer ervaren in de ker
kelijke geschiedenis, noch 
in de schriften der Kerkva
ders :,: welke hij gewoonlijk 
aanhaalt, zoo als dezelve 
voorkomen, in het Dekreet 
van GRATIAWS, alwaar 
zij dikwijl niet zeer naauw 
keurig worden aangehaald. 
Zijn ".stijl is hard en onge
dwongen,' maar krachtig. 
Sommige valsche canonisten 
hebben zich Van zijnen naam 
bediend om het gezag van 
den heiligen' Stoel te ver
zwakken., w hfin

v.t
ur 

ken aan, betrekkelijk ^ 
tijden van scheuringen^ 
gemis, waarin zich de,Ke* 
gévond, waarin de we Ug 
Opperpriester een raato 

de vrede der Kerk j * J 
uit de afzetting van ai « 
strijdende partijen 
ren worden, maar ?Ö, 

uit de afzetting van ƒ 

Ie. j 
te roeren, waar & - • -

duidelijke *Wm 

ffach-
ren woruen, •»-"- », „„n 

ten - c h . w e H ^ S 
f« rneren. Waar W » " ^ 
op eene duiden^ «•» 

I ne en bepaalde fftf» 
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dat onderwerp uitdrukt. 
»De Pauselijke waardigheid, 
zegt hij, is op eene boven
natuurlijke wijze, en on
middellijk door J . C . inge
steld, als hebbende eenen 
monarchalen en koninklij
ken voorrang in de kerke
lijke hiërarchie. Want even 
igelijk de mindere Prelaten, 
zoo als de Pastoors in de 
uitoefening hunner magt, 
aan hunne Bisschoppen on
derworpen zijn, en dat de
ze het gebruik hunner magt 
kunnen bepalen of intrek
ken , zoo is het ook niet 
twijfelachtig, of de hoogere 
Kerkvoogden zijn ook aan 
den Paus onderworpen en, 
hij kan te hunnen opzigte 
op gelijke wijze handelen." 
(De statu ecc. op$r, töm,2, 
col. 532). » De volheid, 
zegt hij elders, der kerke
lijke magt, welke die der 
orde en des regtsgebieds, 
zoo wel als in den in- als 
uitwendigen regterstoel be
vat, en die onmiddellijk en 
onbegrensd ten opzigte vari 
al degene kan uitgeoefend 
worden, die tot de Kerk 
behooren, kan enkel in den 
Opperpriester wonen, wijl 
anders het bestuur der Kerk 
niet monarchaal zoude zijn." 
{Opera, I . dl. , bladz.145 
enz). Sommige schrijvers 
hebben hem het uitmunten
de werk der Navolging tan 
JESVS CHRISTUS toege
schreven ; maar hetzelve is 
even zoo min van hem als 

VI. DEEL. P 

van den gewaanden monnik 
GERSEN, GESSEN of GESON, 
namen, die uit GERSON ge
smeed zijn. — Zie AMORT, 
GEBSEN, NATJDÈ, THOMAS a 
KEMPIS enz. . 

CHABMER (PETRUS JACO-
BUS HflgPoiYTüS), een. god-
vrücjh'tig en geleerd Pries
ter ïn 1757, te Noisy-le-
Qrand, bij Parijs geboren, 
toonde reeds vroegtijdig ee
ne bijzondere genegenheid 
voor de studie. Zijn vader, 
die eenen vrij gewigtigen 
post had bekleed, in staat 
geweest zijnde, om eenige 
diensten aan de Jesuiten te 
bewijzen, opdenoogenblifc, ' 
waarop men dezelve uit 
Frankrijk verdreef, kwarn. 
daardoor in kennis met den 
Heer DE BEAUMÖNT , Aarts
bisschop van Pary's, die de 
beschermer van zijnen zoon 
werd, en hem achtereenvol
gend op het collegie van 
PlessiSf, op het seminarie 
van Trenle-Trois en op dat 
van St. Magloire plaatste. 
Na het overlijden van dett 
Heer DE BEAUMÖNT (1781), 
dacht de Heer DE JUIGNÉ» 
in het erfdeel Van zijnen 
voorganger, de verpligting; 
te vinden, van den Abt 
CHARMEB aan zich te ver
binden* en in 1784 gaf hij 
hem eene huisvesting in hét-
Aartsbisschoppelijk paleis, 
nam hem onder zijne secre
tarissen op, en vertrouwde 
hem de zorg toe over tïe 

P 
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Bibliotheek van zijn paleis. 
Daar de jonge Abt, zijne 
ambtsbroeders op bet secre
tariaat, enkel in dringende 
«ogenblikken - behulpzaam 
was, en das veel vrijen tijd 
had, zoo hield hij zich ge-

, durende acht jaren gestadig 
met belangrijke leesoefenin-
gen van allerlei aard bezig, 
en verkreeg eene even zoo 
diepe als verscheidene ge
leerdheid. De Grièksche,) 
I*atijnsche èn'Hehreeuvvsché 
talen, de kennis van hand
schriften en boeken, de 
aardrijkskunde, geschiede
nis , tijdrekenkunde,. dé 

- verschillende* takken der 
kerkelijke wetenschap, de 
natuurlijke Historie zelfs, 
alles werd door hem niet 
het beste gevolg beoefend. 
Toen zoo vel& Fransche 
Priesters op' vreemden bo« 
dein., ' eene scbttiljplaats te-
gen de woede der omwen
teling zochten; nam de Abt 
CHARMEB-, wiens geloof op-
ïegt j en Wiens godsvrucht 
Vol vuur was, het moedige 
hmltiit,",JPranfcr0fi niet te 
verlaten j alwaar zijne be
dieningden Catholijken, die 
de behoefte en' het verlan
gen naar geestelijke hulp 
behouden zouden hebben, 
nuttiger zou worden dan ooit. 
De ,s(ad Saint-Benis, voor
namelijk was het tooneel 
van zijnen ijver. Wekelijks 
ging hij er in de moeije-
lijkste én neteligste tijden, 
twee of drie. dagen aan de n 
gevaarvolle zending foewij- " 

den, welke hij gezocht had. 
In zich zelven zijne beloo
ning vindende, zag men 
hem, toen de rust hersteld 
was, verscheidene posten 
van Vikaris Generaal, even 
gelijk hij zulks reeds voor 
de omwenteling gedaan had, 
van de hand wijzen. Hij 

.stelde zich te vreden met 
nuttig te zijn, door zich op 
het tijdstip van het Concor
daat (1801) met de toebe-
reiding der.bouwstoffen tot 
de zamenstelJing iet Utfar-
gie te belasten. Zijn dood, 
in 1807 voorgevallen, was 
mede een offer, aan de ver
vulling der pligten gedaan, 
welke hij zich zelven schiep. 
Te Parijs vernomen heb
bende, dat eene zuster van 
la Chariii, te Saint-Dems, 
wier vertrouwen hy beft, 
zich in eenett gevaarleken 
toestand bevötórhegaihy 

kwam hi] aan net w 

nWest zich dadehlkte^ 

steden en A ^ J g J i » 
hètreurd. ,Zflne f S J V | 
werken ziln : ' «r»ir ! 
chronologie ïff'^ , 

Knopte iyff\ff$fr ! 
1e dienen lot de 8» g^r i 
nisderGaWaans<>*en j 
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gedurende het houden der 
nationale vergadering), Pa
rijs, 1791, in 8.vo — 2„° 
j)ispositiones canonicoe Ji-
deliter eoccerpta è variis a-
postolicis litleris Pil. VI,, 
annis 1791 et 1792, ib. 
1792, in 8.vo — 3.° De 
derde geheel verbeteide Uit
gave, van het Abrêgè de la 
gêographie miverselle etc, 
{Beknopte algemeene aard-

,'.. rijkskunde enz,), Parijs, 
1803, gr. 8.vo enz. 

CH.4BI.OTTE , koningin van 
Cyprus te Rome in 1487 o-
verleden, was de dochter 
van JOANNES III- .van hu' 
signan, koning van Cyprus 
van Jeruzalem, en Armenië, 
zij was eerst gehuwd ge
weest met JOAÜNES van Por
tugal , Hertog van Coimhra 
en ten tweeden male met 
LODEWUK, Hertog van Sa-
•vooife, Graaf van Geneve. 
Wa den dood van haren Va
der tot koningin van Cyprus 
gekroond, werd zij van hare 
staten beroofd, door JACO-
BUS, een bastaard zoon van 
haren vader,- die de hulp 
van den sultan of soudan 
van Egypte had ingeroepen. 
Al stervende schonk zij, in 
tegenwoordigheid van den 
Paus, en onderscheidene kar
dinalen het koningrijk Cy~ 
prus aan den Hertog van 
Savooïje, haren neef; en 
het is op deze gift, dat de 
aanspraak der tegenwoordige 
koningen van Sardinië, op 

P 

het oppergebied van het ei
land Cyprus, dat een hun
ner titels uitma'akt, steunt. 

CHARICOTTE EMZABETH VAN 
BEWEREN', dochter van* KA-
REI, XOBEWIJK, paltsgraaf 
van den lïvj'n, in . 1652 ge
boren , was de tweede vrouw 
van MONTEUR, broeder van 
LODEWUK XIV. Deze prin
ses , de moeder des hertogs 
van Orleans, later regent 
van Frankrijk,, was zeer 
leelijk, zoo als zij zojks zelve 
bekende, . maar levendig, 
vrolijk en geestig. Zij be
minde L0DEW1.TK XW. zeer, 
die in zijnen ouderdom van 
haar zeide: » Er is niemand 
dan MADAME alleen , die,zich 
nooit met mij verveelt." Zij 
overleed te Saint- Cloud, in 
in 1722. Hare lijkrede, .door 
den Jesnit CATHALAN (zie 
dat artikel) uitgesproken, 
werd te-Parps, in 1723, 
in 4. t 0 uitgegeven. Er zijn 
Fragmenten of Oorspronke
lijke Brieven van Madame, 
enz. van 1715 tot 1720, 
aan den Hertog UIIRICH VAN 
BEHEREN, en aan de prin
ses van Wallis, Parijs 1788, 
in S.vo, in 1807 herdrukt, 
doch geheel mismaakt en ver
minkt; de beste is die van 
1823, onder dezen titel in 
het licht gegeven Mémoires 
sur la cour de Louis XIV. 
et de la Bégence, extraits 
de la correspondance alle~ 
mande de madame ELISA-
BBTM CMABLOXTM, ducheS-
2 

http://Ch.4BI.otte
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sed'Orléaps, Parijs, in8.YP 

CHARI-OTTE AUGUST* ," prin
ses van Wallis f dochter van 
GEORÖB IV. , koning van En-
(feland, en der koningin CA-

' 'KOMMA (zie dit artikel), werd 
den 16 Jantfarij ,ï 796 gebo
ren. Zij ontving haar eer
ste onderwijs van hare moe», 
der , vervolgens '• van Lady 
CMFFORT , en vau den bis
schop van Mxetéï. Zij werd 
jfoo uitmuntend onderwezen, 
<lat zij met de meeste schri]-. 
vers der ouden, en met de 
geschiedenis en staatkunde 
van haar vaderland volkomen 
hekend was. Men had vol
strekt niets verzuimd, om 
haar tot koningin, van een 
zoo magtigvolk,' ój» de voor
treffelijkste wijze te bescha
ven. Betitâ er-fefltce moeder
taal sprak zij met de groot
ste vlugheid Fransen, Hoog-

' • duïtsch.," • Itaïièansch, en 
-Spaansen-, zong,', en bespeel
de de harp, het klavier en 
Ae .citer op.' dè: voorbeeldig-< 
aft© 'wijze. — ,;Bij de onee-

-'. ttighedeh :<tn£gcnèn hare óu-
ders, gevoelde zij zich steeds _ 
Jiarer moeder toegedaan. Met* 
irotschheid zag het•Bnische 
volk op de schoöné prinses 
neder/ wier- - JigchamgBf&e 
Schoonheid met die der ziel 

_ in vojkomene' overeenstem-
ffling stond.'' Reeds' Beschouw
de men haar, het toekoms
tige sieraad des troöns, als 

"bruid van den prins van 
Oranje, dié in 'Engeland 
was opgevoed, en onder de 

:A. . 
Engélsche standaards, zich 
in Spanje onderscheiden had, 

i maar de prinses gevoelde voor 
hem; geen e genegenheid. In 
het jaar Ï814 kwamen de ver
bondene mogendheden naat 
Engeland, én in hnn gevolg, 
de schoone prins LEOPOLD 
van: Sahsen-Coburg, wiens 
beschaafdheid en teederraln-
nend gedrag, dadelijk indruk 
op het hart der prinses maak
te , een dergelijk gevoel door
stroomde ook zijne tast. 
De echtverbindtenis, hier het 
gevolg van Wederzijdsche 
teedere liefde, wat anders 
zelden bfjdë huwelijken van 

vorsten liet geval is, werd 
op den 2 Mei 1816 voltrok
ken. De prins en de prin
ses gaven het schoonste voor
beeld van eenen gelukkigen 
echt, vm Ut gduk der 
Stille huisselijke genoegens, 
e„ W^eu het navolgen*-
waardigste beeld van huwe-

J£ was i^.^t 

„e avonden niet eikante. ; 
de;muZJjk door; o* £ 
zochten zij f ,h"'3den, • «lieden; ff£$£jl \ en wanneer betten 
- idzakelijk wa^ bf0 t , 
« , zich naar ^ f e / h e t i 
z hadden eenewag^»f.k. j 

•gewoel der hoofdstad-"^ j 
Lïzënd verlangde W , 
de Zoo zeer v e r e e r ^ f, 
ook de moeder»**»» ^ { 

zien genieten, y io0[ 

zwangerschap te^ 



CH-A, 620 

eene ontijdige verlossing de 
verwachting, doch weldra 
schepte Engeland weder 
nieuwe hoop,' in welke het 
echter op eene verschrikke
lijke wijze werd te leur ge» 
steld. JDe prinses bevond 
zich in hare tweede zwan
gerschap zeer wel, en ging 
kort vopr hare bevalling nog 
uit rijden, toen echter het 
tijdstip derzelve genaderd 
was , werd zij na een drie-
daagseh lijden van> een en 
dooden zoon verlost, en over- ' 
leed weinige uren na de ver
lossing , tot de bitterste 
droefheid van haren geniaal 
en van haar minnend volk. 

CHARLOTTE CORDAY D'AR-
MANS. — Z i e CoRDAY. 

CHAKRMS, een empirisch 
geneesheer van Murseille, 
al te zeer op dafHooneei be
paald, kwam onder het be
stuur van NERO op dat van 
Rome schitteren. Hij maak
te zich eenen naam dooi* 
juist het tegendeel te ver
ordenen van hetgene, wat zij
ne ambtsbroeders voorschre
ven. Hij liet in het streng
ste van den winter koude 
baden gebruiken. Ondasks 
al zijne wijsheid, stelde 
SENEKA er eenen roem in, zij
ne voorschriften optevolgen, 
CHAKHIS Het zich dezelve 

» duuc betalen. Men zegt» 
dat hij van eenen man, wel
ken hij gedurendeeeaesdek-
«e behandeld had, 10,000 

Nederïandsche Guldens vor
derde; hetwelk eenen heden-
daagschen schrijver heeft 
doen zeggen, dat, » wanneer 
in eene groóte stad de pracht 
geene grenzen kent, de ta
lenten geenen prijs meer ken
nen." liet stelsel van CHAR-

.MIS was hetzelfde als dat 
van ANTOKIUS MKSA , en 
wierp de leering van MAR-
SEOAE ea"TjnËssAi.A, zijns 
tijdgenopten die anders, te 
Rome in groote achting ston
den, omver* 

CHARNACÉ (HERKULES GE-
BARDÓS , Vrijfieer van), de 
zoon van eenen raadsheer, 
bij het parlement van Bre-
lagne, was een der Bekwaam
ste oaderhandelaars van zij
nen tijd. Afgesant van 3Lo-
DEWWK X I I I . . , bij CrllSTAAF, 
koning van Zweden , voJbragfc 
lijj zijne taaie Biet den mees-
ten roem. Hij onderhandel
de vervolgens ia "Denemar
ken, in P&kn ca 'mBuitsch-
land. Berï post vaa kolonel. 
met dien vaa zfgssmt ver» 
eenigende^ wilde Iiff Bij het 
hehg van Breda tegenwoor
dig BJja, en werd aldaar« 
in 1637 gedood. Hij werd 
aan het hof zeer Betreurd. 
In de koninklijke bibliotheek 
van Frankrijk bewaart men 
eene verzameling van Brie
ven van <3e fieerea GIIAIIKA» 
CÉ, SOASSET ca M. THÜII.-
.ï«ERiË» aan den fleer DE-
KOBTÜ tof den dienst des 
kotiirigs in Bïutoefihmi, 
3 '" " 
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, 'Zweden, Poten en Denemar
ken geè'mploijeerd, een hand
schrift, in ibi» 

- CHARNES (JÓAKNES ANTO-
KIUS DES), deken van het 
Kapittel van Ville-neuve-les-
Avignon ,> alwaar hij in 1641 
geboren was, was pen man 
Van smaak en met èene fij
ne scherts begaafd. Be wer
ken door hem in het licht 
gegeven,-zijn: 1.° Conver-

> mtions sur la princesse de 
Clèves {Samenspraken over 
de prinses van Kleef), M. m: 

• } % ' m o , Par§s, |670, en dus 
ineen tijdstip gedrukt, waar-
an deze Roman veel gerucht 
maakte. -> 2.° Vie du TASSX 

, rf™nvm TASSO), Farijs, 
« 9 0 , m n.mo,-j,4M Wa'M. 
tuad en bejangrijt. — 3.b 

gehad aan de onderhoudende 
hazelies de l'ordre de ld 

• f om-on; van. wellce orde hij 
bd-wte. De ongedwongen» 
JeïdI ajner voortbrengselen,' 

. ««akfeheni aan het hof hel 
ïoemd.-, selfc kwam men-op 
^ t denkbeeld, om hem all 

.^*™ ™^y™ bij te
nen groeten vo.rgt--te plaat-
*e»vmaar-verschillende «»: 

4enen beletten-,.'de uitvoe-
. Mng van dit.onttv«rp. Beise 

schrijver overleed in het 
begin der achttiende eeuw. 

CHARNOÜS (JOANNES KAREI.. 

S* J * T ' E R ?JK>>: te -̂ W* 
S * ' £ e b w e a* wijdde 

•*«* met het beste .«evolg 
tóe, aan de beoefening der 

letterkunde, en begon zich 
bekend te maken door het 
vervolg op het Journal des 
i/iéuPres, door ÏUEI, DE MÉ-
RICOUET, in 1776 begonnen. 
Steeds was hij een ijverige 
verdediger der goede grond
beginselen , en verdiende j 
dat LAHARPE, die nog niet 
bekeerd was, en die in o-
yereeastemniing met de wijs-
geeren Y&n den tijd, eenen 
openbaren oorlog aan alk 
godsdienstige schrijvers had 
verklaard, van hem mie : 
» CHARNÓIS oefent het zelfde 

-beroep uit als de FRÉKOXS, 
namelijk- dat van yjjand-
schap der talenten. Sedert 

'eenigen-t|jd gaf hfl rerslag 
v t o de taoneelen in den 
•AÏEBOOMDS, en werd» 17Ji 
met de redacdebelast randen 
MoMruieur (Beheerster), 
'eentogWad)doordeEHe : 

ZM begonnen. D e j j j J 
beginselen, die « * J M 
rik de omweniehng ts W J 
brUten, waren de mneniet. 
^ r d verdacht verkkaj 

den 10 A « g « ^ W J £ 
vangen genomen, » 
2 •September in de g «n„ , 

halve zijne ttjdscn 
heeftmen-vanhen». »• j 

verhaal is ™%\t.#,BSS> 

et d'ÜBSULE, ' * A - -

{Geschiedenis «** 
SM'/?'1 
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Ethiopië, eene andere van. 
Griekenland, in 4 boeken, 
twee boeken betrekkelijk 
Lampsactts'i, en vier over 
het grondgebied derzélfde 
stad.. Van al déze werken, 
en van eenigé andere , welke 
CHARON had in het licht ge-
gegeven, blijven er ons en
kel eenige fragmenten over, 
Welke de Abt SEVIN verza
meld en in het Fransch ver
taald • heeft, /. in .zijne Méf 
moiré sur GjÊAfióydeEiampr 
saque. De Heer CKEÜZEK 
heeft dezelve in zijne Ver
zameling Misioricorma grm* 
eorum aniiquissiworumfrag-
menta,- Heidelberg', '1808, 
in S»vo op nieuw, met meer 
naauwkewrigheid nog dan de 
Abt SEVIN verzameld, en 
dezelve met zeer geleerde, 
aanmerkingen* vergezeld, o» 
ver de,andere "schrijvers van 
diati naam , welke men dik
werf met den schrijver der 
Perzische Geschiedenis ver
ward had. 

en XJRSULA of Brieven uit . 
. uit een brietyentasch ont

leend), 1788, 2 dl." in 12.°, 
in het volgende jaar her
drukt. Dit is een roman, 
waarvan de ontwikkeling 
verschrikkelijk is. — 3.° 
Costimies et annales des 
grands théatres de Paris 
{Kleedingen en jaarboeken 
der ffröote tooneelen van 
Parijs). met gewasschene 
en gekleurde teekenïngen, 
1788 — 17$9, 7 dl.» in-4.» 
— 4.° Recherches sur les 
cóstmnes et sur les théatres 
de teut es les nations tant 
anciennes que moderne {Na--
sporingen over de 'Meeier-
dragten en tooneelen aller 
natiè'n, zoo wel oude als 
hedendaagsche), 1790, 2 dl." 
in 4.">, in 1802 met een 
nieuw titelblad, andermaal 
uitgegeven. 

CHARON , van Lampsactis, 
zoon van PÏTHOCIES , een 
der oudste Grieksche ge
schiedschrijvers, welke be
kend zijn, bloeide eenigen 
tijd vóór HBRODOTÜS. Hij 
schreef eene Geschiedenis 
der Perzers, in twee boe
ken , welke door PIOTTAR-
CHUS en ATHEKEUS worden 
aangehaald. SÜIDAS ver
haalt , dat dit werk eens ge
schiedenis van den oorlog 
was, welken DARIÜS en na 
hem XÊRXES , den Grieken 
hadden aangedaan. Nog had 
hij geschreven eene Geschie
denis of Beschrijving van 

CHARON of CARON, de zoon 
van EREISÜS en Nox ( d e 
nacht) eene der helsche god
heden , was de schuiten
voerder over de rivier Phlé-
gélon. Hij liet eene zekere 
munt betalen aan de zielen , 
die zich aanboden, om tot 
den anderen oever overge-
bragt te worden De knech
ten en groote Heeren, de 
armen e«i rijken werden door 
dezen vvoesten en onhandek 
foaren schuitenvoerde? op de* 

P I • : . * • 
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* zelfde wijze behandeld. Het 
denkbeeld tot deze fabel is 

• volgens DIOJOOHUS, ontleend, 
uit een gebruik der Égyp-
lenaren van Msmphis, die 
hunne dooden aan gene zijde 
van het meer Acheron be
groeven. 

CIUKONDAS van Catana in 
hicilië, gaf wetten aan de 
inwoners van TAurium, door 
«e Sybariten herbouwd, en 
verbood hun op. doodstraf, 
van zxch gewapend in de ver
gaderingen te bevinden. Op 
eenen zekeren dag, bij de 
terugkomst van eenen "togt 
vernomen hebbende, dat er 
eene groote beweging in de 
VolkSvergadering heerschte, 
*neJde hij derwaarts, om de-

öeed hem; opmerken, dat 
ta zijne «gene wet schond : 

dezelve levestigen en zelfs 
™t mVn Hoed verzegelen; 
!?JPdmZ(:mm ogenblik 
fsk hij zynen degen in 
t t b o r s t ' , Onder zijn! weïï 
ten, verdienen de volgen
de opmerking: i t* A l

f e
w i e 

e?n tweede huwelijk aan
ging, en nog kinderen van 
het eerste^ bed had, was van 
a ie openbare waardigheden 
«itgeslotenjin de vooron
derstelling, dat hij 

Ven als de geringste der 
mehjschen, met heide ge
kroond door de stad geleid 
te worden.. 3.° De overloo-
pers en lafhartigen, moesten 
drie dagen achter elkander in 
vrouwelijk gewaad iri de stad 
verschijnen. 4.° CHAROMUS, 
de onkunde als de moeder 
aller ondeugden beschouwen
de, wilde, dat de kinderen 
der^Fürgers> in de schoone 
letteren en ifï de wetenschap
pen zouden onderwezen wor
d e n . D e z e wetgever was 
volgens DioGENES-LiëTius 
eren leerling ran Pmuao-
RAS.' Hij bloeide in het jaar 
444 vóór J. C, 

ClIABONDAS, 0fiECfi |0N 
(LODEWIJK) , advolcaat te Fa> 
rijs) en luitenant-generaal 
van Clement, ia 1617, in 
den ouderdom van SQjami 
overleden,beeftversclieide-
ne werken over de regtsge-
leerdhéid en schoone.lette. 
ren nagelaten, d« men thans 
zelden raadpleegt, maar die 
in dien tijd nutüg waren. 

CHAKOST.^-ZieBETHüNE. 

deken der & ^ j £ 2 
mie en van die der 
letteren te fa*V* 

een 
^ vader z i j„de, iokee» 
^ o v e r h e ^ 

^ d e n veroordeeld , ^ ! 

oeKen oer ^rar'hoone 
mie en van die « f ? 0 1 1 ^ 
letteren te ^ V V ° 

ken bestemde \ e * % * 
beginne voor de ba 1». 
h/verkoos d e b e v a l ^ 
der schoone lettere,» 
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de oudheid waren hem zeer 
bekend. Hij bragt meer toe, 
dan iemand anders tot die 
schoone verzameling van ge
denkpenningen, welke men 
op de voornaamste gebeur te-
nissen der regering van Lo« 

DEWWK XIV. geslagen heeft. 
Men heeft van hem: ï .°Ee-
nige Poé&ies {Gedichten), 
vol groote woorden doch zon
der geest. — 2.° ViedeSo-
CBATM {heveii, van SOCRA-
XMS) , in 12.m 0 , waarbij hij 
de belangrijke zaken van dien 
Wijsgeer, uit het Gfrieksch 
vertaald van XÉNOPHON voeg
de. — 3.° Eene Vertaling 
(in het Fransch) der Cyro-
pedia, in 12.™° » Al wat 
er in zijne vertalingen van 
eenig belang voorkomt, zijn 
zijne waarlijk leerzame aan-
teekeningen, eene verdien
ste» die den werkzamen 
schrijvers meestal eigen is , 
maar die den arbeid derhe-
dendaagsche vertalers ge
makkelijk maakt, welke zich 
al wat hun eene, zekere 
schijngeleerdheid geven, en 
de nasporingenbesparen kan, 
welke de wezenlijke vordert, 
zoo wel weten eigen te ma
ken." — 4.° La défense et 
Vexcellence de la langue 
Franpaise {De verdediging 
en de uitnemendheid der 
Fransche taal), 2 dl.n, in 
12,m° Er was een geschil • 
ontstaan, om te weten of de 
opschriften op de openbare 
gedenkteekenen van Frank-
rif/i in het Latijn of in het 

,. P I 

Fransch móésten zijn. Het 
is niet twijfelachtig, óf de 
Latijnsche taal is geschikter 
voor opschriften dan de Fran
sche ; doch CHARPENTIER 
heeft zulks niet gevoeld. De 
opschriften, welke hij voor 
de overwinnigen van LODE-
WIJKXIV. te Versailles, door 
ME- BRUN geschilderd , ver
vaardigde , toonden aan, dat 
het : gemakkelijker was, de 
schoonheid der Fransche taal 
te handhaven, dan e r zich 
op eene gelukkige wijze van 
te bedienen. CHARPENTIER 
zocht het kiesche en vond 
enkel het krachtige. RACI-
NÉ en BOILEAU vervaardig
den. Latijnsche opschriften 
vol van eene edele en man
nelijke eenvoudigheid, wel
ke men in de plaats zijner 
grootspraken stelde. Men 
geeft nog van CHAKPENTIER 
verscheidene wei-ken in hand
schrift. Zijn onrijm is vrij 
edel maar hetzelve schiet in 
naauwkeurigheid te kort. 
CHARPENTIER was van natuur 
welsprekend, en drukte zich 
steeds op eenen zeer leven-
digen toon uit. Wanneer 
zijn vuur* door ;de tegen
spraak ontvlamde, ontsnap
te hem dikwerf uitdrukkin
gen , die schooner waren, 
dan al wat hij.schreef. In 
1724 heeft men een Carpèn-
tariana, in Ï2.m° i n het 
licht gegeven; deze verza-. 
meling is door het publiek 
niet in den rang der goede 
werken van dat soort ge-
5 
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plaatst; men vindt er echter 
eenige belangrijke bij zonder
heden in, 

CHARFEDJMEK (HIIBERTOS)» 
een Priester in 1865, te 
Coulommier, -in het Bisdom 
Meauoc geboren, is de op-
rigter vart het gesticht der 
Priesteré van den. Kalm-

. rieierg- op den Mont-Valé-
rieii) bij'-JPtór$>. •. Hijbïsgfc 
twee dergeïsjke gestichten 
tot stand,- öp "fen berg van 
Eetliarram ïnBeam , en te 
Notre-Bamë ie Garaison, 
in het Bisdom- 'Aucfi. Hij 
overleed te Parijs, in 1650. 
"Van den. Heat DU-.. VERGIER 
DE HAURANNE en van geheel 

• Port'Êoyal was bij' de bij-
• zondere,, vriend gefeest» 

CHAjEuéBJ^iEisjf JOASMESLE) , 
te Kümerijk '.'gebqrea,, werd 

• aldaar' regulier.JïaöoniÊ der 
orde van den ü . AUG-USTI-

,Kips'y;ïn..-&.& abdij. van im 
• heiligen AÜBEMÜS ; • slch 
• veel op zijne, wetens.«;!iRp eh 
op aijne gawaaade' verdien» 

"ste inbeeldende, dong In] 
naar de waardigheid van 
abt, en moest de vernede
ring- ondergaan, -yan zijne 
aanmatigingen verijdeld te 
zien. Hij- verviel daarop tot 
losbandigheid, werd aiVal-
•Tig, begaf zich naar Hol
land , om in den echt te kun» 
nen trêderï: hij leefde aldaar 
in eene groote armoede:, 
niettegenstaande hij den ti-
tfll van geschiedschrijver der 
Universiteit van Xiepden 

ontving, en overleed in het 
jaar 1670. Op het einde van 
zijn leven, door de wroegin
gen van zijn geweten gefol
terd» deed hij pogingen,om 
weder in zijne orde te ko« 
men.. Men beloofdehem we
der te zullen opnemen. Ter 

•uitvoering van dit besluit te 
Valenoiennes gekomen,ont
brak het hem aan moed, en 
hij keerde terug- Er be
staat van hem: Geneafogi* 
sche geschiedenis der «e-
derlandev, Leijden, Wi> • 
2 dl.", i M ' t 0 Etkomea 
vele fabels, en valsclfege-
Blachtberakentogen m voor, 
en de handvesten, dw.am 
het einde voorkomen, z>J» 
soms vervalscht. 

alwaar hij, in r ^ ; ^ 

ouderdom v a n . / J jun n s t «1-

zonder oBdawchei-ffl. 
vele bekwaamheid vereen^ 

i e hij eene g r o o ^ r e ^ 

godsvrucht, vnw j ft 
f are werken, ^ Ike h U 

P ^ V J T n en t o r n a r onderscheidt men v (n 

lijk aie, ™f*£%cHt* 
de kerk van ^H^im 
2 i e t , h e t F a a l ^ r d e 5 
Graaf R A G O N y , h e ^ a R 

AOTHN ^ de Hoer 
•die hem wet het 
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gebouw dier parochie belast 
hadden, wilden dat men zij
ne teekeningen voor de sie
raden van het koor zoude 
volgen. 

CHAHPENTIEK (JOANNES 
FREDERIK WILLEM), een be
roemde bergbouwkundige , 
werd den 24 Juni) 1738 te 
Dresden geboren. In het 
jaar 1767 werd hij als on
derwijzer der wiskunde aan 
de nieuvv-opgerigte Berg-a-
kademie, te Jfreiberg be
roepen. Hij maakte zich 
aldaar met de praktische 
bergbouwkunde bekend, be
kwam in 17S4, het op-
zigt over het aluinwerk te 
Schwensal, en begaf zich in 
het volgen'de jaar naar Hon-
yarye, om de toepassing 
der nieuwe varmemgïngswij-
ze te onderzoeken. 'Na afj-
ne terugkomst werd te JFrei-
herg het groote Amalgame-
•werk volgens een zeer berc-

\ defieerd plan aangelegd, en 
toen hetzelvs in 1792 af
brandde , weder onveranderd 
volgens zijn plan herbouwd. 
Tot belooning zijner verdien
sten werd hij inlSOOonder-
berghoofdman, en in 1805 
berghoofdman, welken post 
hij echter niet lang bekleed
de, daar hij reeds den 27 
Julij van hetzelfde jaar o-
verleed. Keizer JOZEF II. 
had hem tot den rijksadel-
stand verheven. 

CiuiiRi (JACOBÜS PEÉVOST, 
Heer van), «en edelman uit 1 

Eanguedoc, onderscheidde 
zich zeer door zijnen moed 
in de Franschelegerbenden, 
onder FRANCISCUS I . , HEN
DRIK II. en KABEL IX. Be 
maarschalk DE MONTLLC 
spreekt dikwerf over hem 
in zijne commentariën , al» 
over een' der dapperste offi
cieren van zijnen tijd. Vol
gens BoiVIN DU VlLLARB in 
zijne geschiedenis der oor
logen van Piémont, moet 
hij ook een der kloekste zijn 
geweest. Hij verhaalt dat 
CHARRI , in een gevecht, 
waarin hij 300 Duitschers 

.der bezetting van Crescen-
tino versloeg, den hoofdman 
dier bende, hoewel met een 
borstharnas, en maliën-mou-
wen gewapend, door eenen 
degenclag met de linkerhand 
gegeven, den arm. afsloeg, 
en dat Aexe arm naar Bo.\-
NITET werd gebragt, «lic de 
kratht van dien «lag bewon
derde. In 1563 voerde Cir ut-
RI het bevel over tien vaan
dels voetvolk, die door den 
koning werden uifgdraaen, 
om er hoogstdeszelfs Fran
sche garde te voet van te 
maken, en hij was de eer
ste overste van het regiment 
der Fransche garden /waar
van de oprigting omfrent de
zen tijd plaats had. Deze 
eer kwam hem duur te staan, 
en was kort daarna de oor
zaak van zijnen dood. Toen 
men hem zijne inagtbrieven 
gaf, deed men hein heime
lijk weten, dat «Ie bedoeling 
it* konings niet was, dat* 
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hij van B'ANDEI,OT, toenmaals 
kolonel - generaal van het 
Fransehe voetvolk, zoude af
hangen. D'ANDEÏ-'OT gebelgd, 
van zijn gezag miskend te 
zien, kwam op het denk
beeld , om zich van CHARRI 
te ontdoen. Men meent, 
dat hij, CHATÉMJER-FORTANT , 
een' 'edelman uit Poitou^ 
wiens broeder eenige jaren 
vroeger door CHARRI gedood 
was, in aijne belangen won* 
Deze officier kocht dertien 
moordenaars om, onder wel
ker getal het té bejamme-
den is den dapperen Mou-i 
VANS te moeten noemen. Op 
den 31 December 1563, 
werd CHARRÏ, terwijl hij 
zich naar het Louvre begaf, 
op de brug Saint-Mic'/tel 
door CHATEJCMER en zijne 
medepligtigenaangerand, en 
met twee zijner vrienden, 
die hem vergezelden, var-
moord. De' moordenaars vér
lieten dadelijk Parijs. Dus 
Was het uiteinde van CHAR
RI, dié', volgens BRANTÓME , 
in dapperheid en in trotsch-
heid een tweede MONTLÜC 
Was, en die zulks ook in 
waardigheden zou hebben 

6 kunnen zijn , indien hij zich 
om daartoe te geraken niet 
al te groote vijanden had 
gemaakt." 

CHARRIÈR DE Z.A' . ROCHE 
(LODEWIJK), Bisschop van 
Versailles, werd den 17 
Mei 1738 te hyoii geboren. 
Zijne familie, uit Auvergne 
oorspronkelijk, telde onder 

•hare bloedverwanten eenen 
lijfarts van koning HENDRIK 
IV.' Hij volbiagtïijne gees
telijke studiëa te Parijs, 
en verkreeg, ër den doctora
ten hoed. Nog jong zijnde, 
hekwam hij een domheer-
schap in liet edel kapittel van 
Mnai. Zijne bekwaamheden 
wonnen hem het vertrouwen 
van MONTARET,' Aartsbis
schop van Lp», welkehem 
groot-vikaris maakte. Zijne 
liefdadigheid jegens 4e at-
men , welke hij blonder 
altijd aan den dag legde, 
won hem de ta*r " J 
eenieder. Hij ƒ «* '°*» 
der akemeene Staten >geko-

vergadering g ^ o r d f ' J . 
hief hij «O" s J e l h S . 

a l s h i J Z e U i n ? n e V ; d e a f . 
verklaart, dat hy,n 
kondig inrvande '^ tJ. 

' S i T f f T ^ moeite llbheid, ae g'» & n i. 

nistérs van Loncw' hen 

a k bij den Apos*' 
n « n t i « S , ^ J e n e e . l 
nopens den ë6V\on daarna 
in te winnen. * l ïaB 
bood men hen j e n ^ ^ 

Lyoti aan, v ° * dl*«n 
bedankte, m a a r n a m ^ 
Bomneit wn; o» weike 
hij den ë f l ^ t e ^ 
men aan de g f L > bg 
ken had .gW*%^ blo*4* 
tot den schoot «fl»» 
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verwanten terug, en wilde 
voortaan geen deel nemen , 
aan alles wat er toen voor
viel. Het deel, dat hij aan 
de" zaken in dit droevig tijd
stip genomen had, kon hem 
niet in de vergetelheid la
ten. In 1793 vvjerd hij in de 
boeijen geworpen, en zou 
voor de revolutionnaire regt-
bank gebragt zijn geworden, 
indien de armen aan welke 
CHARRIER ZOO menigmaal de 
milde gaven zijner liefdadig
heid geschonken had, zich 
niet vereenigd hadden, om 
zijne vrijheid aftesmeeken, 
Waarin zij slaagden. Niet 
dan nadat de hevigste storm 
voorbij was, Verscheen CHAR
RIER weder in openbare be
dieningen. Hij werd in 1802 
tot Bisschop van Versailles 
benoemd, en herriep toen 
openlijk en rouwhartig zij
ne dwalingen. Pius VII. 
ontving dezen kerkvoogd, 
met^eene welwillende goed
heid , toen hij in Frankrijk 
kwam. De eerste consul 
benoemde hem tot zijnen 
eersten aalmoezenier. Hij 
zag met ware voldoening de 
terugkomst der oude dij nas-
tie van Frankrijk. De te» 
rugkomst van BONAPARTE » 
veranderde zijne gevoelens 
niet voor de BOURBONS. Hij 
begaf zich naar de Tuille-
rien, niaar niet dan op het 
dringendste aanzoek, en het 
is valsch, dat de Biograp/ne 
des Contemporains beweert, 
dat hij op het Meïveld pon
tificaal gecelebreerd heeft. 
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Hij overleed den 17 Maart 
1S27, in hét negentigste 
jaar zijns ouderdom» , en le
gateerde aan zijn Seminarie 
het grootste gedeelte zijner 
goederen. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1.° Réfuta-
tion de Vinstruction de üf. 
ASSELINE, évêque deBoulo-
ffne, contre la constitntion 
civile du Clergé {Weder' 
legging der instructie van 
ASSELINE, Bisschop van 
Boulogne), 1791, in8.vo— 
2.o Questions sur les affai
res présentes de l'Eglise 
de.France {Vraagstukken o-
ver den tegenéoordigen toe
stand der Fransche kerk), 
1791, in 8.vo — 3.° Exa
men des principes sur les 
droits de la religion, laju~ 
ridiction, et Ie regime de 
l'Eglise catholique {Onder
zoek der beginselen ever de 
regten van den Godsdienst, 
over het regtsgebied, en het 
bestuur der Catholijkekerk), 
in 8.v° — 4.° Lettre a 
MAVhTFonT sur la Religion 
{Brief aan ÏÏIAWEFOM: over 
den Godsdienst), 1791, in 
%.vo __. 5.° Lettre pastora* 
Ie aux jldèles 'de son dio
cese (Herderlijke brief aan 
de geloovigen zijns lisdoms), 
1791 , in 8.vo — 5.° duels 

j sont les remèdes aux mal
heurs qni desolent laFran-
ce ? {Welke zijn de midde-
len legen de rampen, welke 
Frankrijk verwoesten)'1.1791, 
in S.vo 

CHAKBIÈBE (Mevrouw m 
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S T : HYACINTHE DE) , in 1746 
ïn Holland geboren, was 
Sn hare jeugd hofdame aan 
het hof van den erfstadhou-
der,, zij offerde echter hare 
familie én haren rang aan 
de liefde op, daar zij met 
den hofmeester van haren 

•broeder, die wel is waar, 
ook uit eene oude adellijke 
familie afstamde j doch wei" 
nig meer dan naam en wa
pen behouden had, in den 
echt trad, en denzelvën naar 
NemhiiLtel, alwaar hij op 
een dorp een klein landgoed 
bezat, dat zij door haar ver
mogen vergrootte, volgde ; 
het i s in dit eenzame ver-*-
blijf, dat zij de volgende 
werken geschreven heeft: 
1.°[Lettre? écrites de Lau-
sanne (Brieven uit Lauian* 
ne geschremn), 178 6 , in 
g.yo —- 2.° Mistress Hm* 
£y.t •*—' 3.° Lettres Neucha» 

. tellöises (Brieven uit Neu-
chatelgeschreven). ••— 4.° 
Werken {(Euvres\ onder den 
naam van den Abt, DE I A 
TOÜE uitgegeven,, Leipzig, 
1798, 3 dl.n in 8.vo Bijna 
al deze Werken z ĵn door 
HERDER in het Hoogduitsch 
Vertaald. Zij overleed in 
1806. 

CHAURON (PETRUS) , te 
Parijs, in 1541 geboren, 
eerst advokaat bij het par
lement, bezocht de balie ge-* 
durende vijf of zes jaren. 
'Hij verliet dezelve, om zich 
op de beoefening der god
geleerdheid en kansehvel-

sprekendheid toe te leggen. 
verscheidene Bisschoppen 
stelden pogingen in het werk, 
om hem in hun diocees te 
lokken, en verschaften hem 
beneficiën in hunne kerken. 
Hij werd achtereenvolgend 
tlieologaalvan Bazas,Aqi 
Leictoure.', Agen, Cakn, 
Condom en Bordeaux. Mi-
CHA.ëii MoNTAiGNE verleende 
hem zijne vriendschap en 
zijne achting. B/j zijnen 
uitersten wil stond hij hem 
toe, de wapens van zjjn huis 
te voeren. CHARBON bevvees 
'hem zijne e/ientenis, door 
al zijne .goederen aan den 
schoon-broeder ran .&f 
wijsgeer na te laten, in 
I5955 werd CHAHKON tot d 
algemene vergadering d« 

w o n HiVwnschtezij-

^lgheiii„rvooro"derstelde, 
ne roeping vowv {& m. 
werd hij bij * * g ' V 
den afgew^n. JJ .. op 

leed pïowfI)** Z i i 
eene S t r a a t ' . " . 1.° l# 
bestaat van f™'drieVtar-
trots ^ L i i B * 
heden),f^Jut® * 
de eerste befidetwe«-
aodloochenaars, w j a e „ , 

fe de Heidene^ ^ „ 

derde de Ketters*18 
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makers. De Catholijken 
juichten dit werk toe, en 
de Protestanten randden het
zelve vruchteloos aan: geen 
hunner toenmalige schrijvers 
bezat noch de kracht des 

(stijls, noch den Methodi-
schen geest van CHARRON.— 
2.° Traite de la Sagesse 
{Verhandeling over de wijs
heid) , Bordeaux, 1601, in 
8-vo, ELZEVIR, in 12.»°, 
1646. Dit werk hes treedt 
de volksgevoelens zoo hevig-
lijk, dat CHARRON in een tegen
overgesteld uiterste scheen te 
vervallen van datgene, het
welk hij veroordeelde. Twee 
leeraars der Sorbonne cen
sureerden hem; de Univer
siteit , de Sorbonne, het 
Chaleletf het parlement ver
hieven zich tegen hem; de 
voorzitter JEANIN aan -wien 
men deze zaak opdroeg:, 
verdreef het onweder, en 
zeide dat men het verkoo-
pen van het hoek moest toe
staan, als van eenslaatsboek; 
maar dit besluit regtvaar-
digde het werk niet in de 
oogen dergenen, die in al 
Ie dingen niet volgens het 
gezag van eenen overheids 
persoon denken. Onder ve
le valsche en dwalende stel
lingen , merkt men deze op: 
De Godsdienst wordt enkel 
door menschelijke middelen 
onderhouden , en is geheel 
uit zwakke deelen zamen-
gesteld; en ofschoon het 
stelsel van de onsterfelijk
heid der ziel het meest al
gemeen wordt aangenomen» 

is hetzelve echter het zwak
ste bewezen, hetwelk de 
geesten aanspoort, om aan 
vele dingen te twijfelen. 
De Jesuit GARASSE heeft 
CHARRON met THEOPHILUS en 
VANINI gelijk gesteld. Hij 
houdt hem zelfs voor gevaar
lijker, daar hij meer vui
ligheden uitbraakt dan zij, 
en dezelve met eenen schijn 
van wellevendheid opdisc/tt. 
Hij schildert hem af als aan 
eene domme godverzaking 
overgegeven, verwend aan, 
/mijnende ën bedelachtige 
zwaurmoedigheden. Hij had 
hem met meer regt kunnen 
verwijten, dat hij in zijn 
werk over de wijsheid, Mi-
CHA&'L MOSTAIGNE , zijnen 
meester, dikwerf afschrijft, 
en dit is de ware bron der 
dwalingen van CHARRON. 
Verscheidene uitdrukkingen 
dezer Verhandeling zijn in 
de latere uitgaven verbeterd 
Een zakelijke inhoud van. 
dit werk zag in 1763 te 
Am$ïerdam(Partj*)]ietlicht. 
3.° Zesêien Discours Chré-
tiens {Christelijke redevoe
ringen) , te Bordeaux in 1600 
in S.vo gedrukt. 

CiuitTiER (ALANÜS), aarts
diaken van Parijs, raads» 
heer bij het parlement, en 
secretaris van KAKEL VI. en 
KACEL VII . koningen vare 
frankrijk, werd, volgens 
sommige "Lovensbeschri j vers 
in 1386 te Baijettx geboren. 
Onder deze beide vorsten, 
die hem ia gezantschap waar 
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onderscheidene mogendheden 
zonden, was hij de vreugd en 
de bewondering van het hof. 
Toen MAB.GARETHA van Schot
land , eers te Trouw van den 
Dauphin vaU . jFranhrgk , 
later JLOBEWIX^ XI hem op 
eenen stoel had zien insla
pen^ ^naderde zij hem om 
hete: te kussen» Be :Heeren 
van \haar gevolg zich Ver» 
wonderende dat zij haten 
mond tegen dien van zulk 
een'-ïeelijfe man;,hacLjiange*. 
ïsragt, antwoordde hun.de 
.Prinses, dat zij den man 
niet gekust had, snaar den 
mond, die zoo vele schoone , 
dingen had uitgesproken^ 
Men gaf hem, den naam van 
vader der iransehe welspre
kendheid. Hij verdiende de
zen titel veeleer door zijn 
°JWGüï!»_jlsrt* 4QOE zijne ver-
sen. - In zijnen ti)d sprak 
öïeïpand beter, dan 'hij. : Hij 
overleed te' Avignon in 1449. 
Sijne werken zijn in 1617 
door »u CHESNB in 4.l° in 
het licht gegeven. Het eet" 

'ste deel bevat de prozaïsche 
werken $• en in het tweede 
Icomen zijne gedichten voor;, 
maar sdle stukken zijn niét 
van hein en vele zijn zijnen 
naam/onwaardig". 

CHARTIEÏI (JOANNES) , broe
der va?» den voorgaande, en 
jsoo als hij, te Bayeux ge-
Iboren, ging-in de orde van 
den H. BENEDICTÜS, én ver
kreeg • den post van zanger 
van den H. Diqmmus. Hij n 
is de schrijver der groète »' 

fi kronijken nn Ftankrijk, ge-
I woonlijk Chromquesdesaint 
\\ Benisgenoemd, in het 

fransch geschreven, 
PraAruivrnNri tnt nn HPT 
.transen gesenveven, 
PIÏARAMOND tot op den dood 
van KAKEL VII, 3 dl.» in 
fol., •' Parijs, . 1493, een 
zeldzaam en zeer kostbaar 
boek. De GescMedeniivsn 
KABEL VIL door_ JOANXES 
CHAHTJËB,, kwam in 1661, 

, door de zorg van den ge
leerden GÖDEVMI ia iet 
licht, die dezelve met aan
merkingen , en verscheide
ne andere stukken, die het 
licht 'nog njet hadden ge
zien, 'verrijkte. Desüjlvan 
JOANNES CHABTIER i s - m j 
eenvoudig, en als geschied- . 
schrijver gaat hij voor zeer ! 
naauwkeurig.dopr. ; 

heer, b t het F ^ ' ^ S ; 
Pariis, en later m M * , S h o p dier stad, vvaseen f 

d e r Conimissanss » ! ;• 
herziening••£* f *%%. 

aatste J " " ' A M B T * 

\ l t met ir j a t hij naar 
het gezantschap »J deB 

de vorsten g e ^ Ê " , 
oorlog van M a'L ïo. 
welzijn afnam:e!fs ïijne 
ning strekte » d00d 
wraak tot W «JJJ vaa :• 

op zijn lijk een ƒ 00fïaak 
te plaatsen, <W ^ 
van 4ezen naat 

file:///haar
http://hun.de
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Maar na de regering van 
LQBEWIJR'XL, werd het ge-
denkteeken van zijne wraak
gierige inborst vernietigd, 
en de nakomelingschap, wel
ker goedkeuring hij had 
willen voorschrijven, deed 
de gedachtenis van eenen 
prelaat regt wedervaren, 
wiens raadgevingen, indien 
dezelve door zijnen vorst ge
volgd waren, vele ongere
geldheden zouden hebben 
voorgekomen. Hij overleed 
den 1 Mei 1472. 

CHAUTIER (RENATÜS) , in 
ï 572 te Vendöme geboren, 
liet zich bij de faculteit van 
Parijs als doctor in de ge
neeskunde aannemen, en o-
verleed aan eene beroei'ta, 
den 19 October 1654. Hij 
heeft zich beroemd gemaakt 
door de Verzameling der 
werken van HIPPOCKvms en 
GAWIENUS, welke hij in het 
Griëksch en Latijn heeft in 
het licht gegeven , 'Parijn, 
1639, 13 dl.» in 9 Btnbkeh 
in fol. Deze uitgave is zeer 
schoon; maar wel verre van 
zijne fortuin te vermeerde
ren , sloeg deze onderneming 
dezelve den bodem in. 

CHAHTRES (REINQDD VAN) , 
bisschop van Beamalis, daar
na in 1414 Aartsbisschop van 
Meims, werd in 1424 tot 
kanselier van Frankrijk be
noemd, en ontving in lêW 
op de algemeene kerkverga
dering van Morence, uit'de 
handen van Paus EÜGENÜCS i 

IV. den kardinaalshoed. I» 
hetzelfde jaar, zalfde die 
prelaat in zyne Hoafdkerk, 
in tegenwoordigheid der 
Maagd van Orlêans, koning 
KittEt. VIL, aan wien hij 
groote diensten bewees. Hy 
overleed plotseling den 4 
April 1443 te Tours, wer-
waarts hij zich begeven had, 
om met den koning over den 
vrede met Engeland te han
delen. 

CHARYBDIS en SCYMA , zijn 
t\yee> ïn de fabelleer en aard
rijkskunde zeer beroemde na
men. Men zegt, dat Ciu« 
R.YBOIS eene aan de roofzuchi 
overgegevene vrouw wsé. 
Nadat zg HERKÜIES • OSRCB 
ontstolen had, trof haar Ju-
MTER met zijne bliksems s 
en aij werd in &&&iciliaati'-
sehe üee gestort, alwaar, 
men z«gt, dat zij hare eer
ste roofzucht behield. SCVL-
LA , eena dochter van Pnaa-
eüs werd, na van hare be
kwaamheid in hst toeberei" 
den van vergiften tuMmék 
te hebben gemaakt, ia eene 
rots herschapen, en het ge» 
loei der golven, die tegeft 
dezelve aanklofsfcn, deos! 
de dichters voorwenden» rlrrê 
zfj door woedende honden, 
en huilende wolven os'sriagf* 
was. Deze beide klippen 
zjin zeer naburig, en lisgent 
tegen over elkander in «e 
Straat van Mensina s zssdat 
het zeer niocijdijk ï s , de
zelve feelffle tegelijk te ver* 
jaj|(Ifiï, hetwelk door dezu 
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dichtregel wordt uitgedrukt: 
. ' t 

Incidit in Scyllam, cüpiens vi-
tare Chatybdin. 

Men vindt eene sehoone be
schrijving derzelve, in{ het 
3 e boek vers 420 van den 
Mneis vanVxRGiLIvs. Men 

past dikwijls op dilemma1*, 
waarvan de keuze in .verle
genheid brengt, het volgen
de vers toe: 

Dextrum Scyllalatus, Isrum 
implacata Charybais 

Obtinet. 

EINDE VAN HET ZESDE BBEI-
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