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V/HASÏ.ES (GREGOniü« B E ) , 
den 17 Augustus 1659, te 
Parijs geboren, studeerde 
op h«* & 4 W g van la Mar-
die, alwaar hïf ïnltwrmi*••%*-.. 
raakte met den Heer SSEIGNE-
X,AY , die hem eenen post 
bezorgde bij de marine. Hij 
bragt het grootste gedeelte 
zijns levens door met rei
zen naar Canada, naar den 
Levant, en naar öatst-ln-
diit. In Canada werd hij 
door de Engelschen gevan
gen genomen, en onderging 
hetzelfde lot in Turkije'. 
Hij was een zinnelijk en hg-
tend man, die de'smuk/ar-
tijen en «Ie fwkefttig bemin
de , vooral tegen de reli
gieuzen en' de Constitutie 
ünigcnittis. Eénige zijner 
kwinkslagen deden hem uit 
Parij» verdrijven, en naar 
Chartres verbannen, alwaar 
hij in 1730 overleed. Hij is 
de schrijver van 1>° llïm-
tres Franpaisee (Beroemde 
Franscke vrouwen), 3 dl.n, 
in ï2.«io, bevattende zeven 
geschiedenissen, in de U-

VII. DBEh. 

trechtsche Uitgave van 1730, 
4 dl.n in 12,™>, en de Pa-
rijsche, 4 dl.n, met twee 
nieuwe vermeerderd; van 
2-° Journal «TM» voyege 
(Dagverhaal eener reis )» 
naar de Oost-Indiè'n onder-* 
nomen op het smaldcel van 
den Heer nv QUESNÈ, in 
1690 en 1691, Bananen, 
1721, 3 dl.n in Ï2.m°; vaa 
3'°t het zesde deel van den 
DON QÜICHOT. 

CHASI.ES (FKANCISCÜ* J A -

COBUS), advokaathij het 
parlement van Parijs, heeft 
in de achttiende eeuw ge
bloeid» Hij is de schrijver 
van de Dictionnaire mti-
versel ckronologique et Ms-
torigtte dejusticë, jpolice 
et Jinance etc. (Algemeen 
lijdreken- en qescltiedfatn-
dig woordenboek over de ge-
regtehjke aangelegenheden, 
de burgerlijke regering en 
geldmiddelen, enz.), Pa
rijs, 1725, 3 dl." in fol. 
Deze nuttige én vrij wel 
zamengestefde compilatie 
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ïcan, om zoo te spreken, tot 
kompas dienen i om zich in 
de uitspraak der verwarde 
zaken te geleiden; de on
derwerpen, welke de schrij-

• ver er in behandelt, wor
den door veilige en geloof
waardige stukken opgehel
derd. 

CHASNEY. r - Zie BEMN-
CHASNEY. 

ClIASOT DE NANTIGNY (IIO-
DEWIÏK), in Augustus 1692, 
te Saulso-le-Duc, m Bour-> 
gondië geboren, was een 
werkzaam schrijver, diegroo-
te diensten aan ó*e letter
kunde en voo*»i aan öe ge
schiedenis bewees. Het ge-
heele genealogische gedeel
te van het Woordenboek van 
MORÉRI is van hém. Zijne 
werken bevelen zich aan 
door de naauwkeurigheid der 
bijzonderheden, endooreene 
duidelijke en juiste metho
de. -Br bestaat van. hem: 
1»° TableuëszG&zonologiques 
( Tydrekenkunm§e^*ajkls), 
Parijs, 1725, in 1 2 > > . ~ 
2'° Généalogie» historigues 
des anciens patriarches f 
rois, empereurs et de tou-
tes les nations souveraines, 
jusqu'a présent (Geschied' 
kundige geslachtregisters 
der oude aartsvaders, ko* 
mingen-, keizers en van alle 
oppermagtige natiën tot op 
dezen oogenblik), Parijs, 
1736 — 1738, 4 dl.« in «M° 
Dit werk is niet geheel ten 
einde gekagt, — 3«° Ta-

llettes Mstoriqties, gènê-
alogiques et chronologiquea 
(Geschiedkundige, genealo
gische en tijdrekenkundige 
tafels), Parijs, 1749 .— 
1757, 8 dl.nin 24."> — 4«° 
Tablettés généalogiques de 
la maison, de France et de 
celles qui en sont sorties 
Geslachtrekenknndige tafels 
van het huis van Frank' 
Tijk, en van die, welke er 
uit zijn voortgesproten), in 
4. t0i uit zijne geschiedkun
dige geslachtregisters ont
leend.— 5.° Abrégé de la 
généalogie des vicomtesde 
LOMAGNE avec une disser' 
tation sur la tranche de 
CANDALS (Kort begrip van 
het geslachfregtster der 
burggraven van LOMAGXE , 
met eene verhandeling over 
den tahvanCAFMm), Pa
rijs ,1757, in 12,m» Cm-
SOT overleed, van het gezigfc , 
beroofd, te Party's, den 29 
December 1755. 

CHASSAIGNE (ANTONIUS DE 
I A ) , in 1710Doctor der Sor-
bonne, vervolgens bestuur
der van het seminarie der 
vreemde zendelingschappen, 
werd te Ch&teaudun, in het 
bisdom Chartres geboren, 
en overleed in 1760, inden 
ouderdom van 78 jaren. Met 
zeer zuivere zeden vereenig-
de hij eëne uitgebreide kun
de , zijne verkleefdheid aan 
het Jansenïsmus wikkelde 
hem in vele onaangenaam
heden. Men heeft van hen* 
levensbeschrijving van iVx-



''COLAASPAVILLÓX, Bisschop 
van Aleth, 3.dl." in 12.»°; 
een wijdloopig en slordig 
geschreven werk, door den 
partijgeest ingegeven. Het 
tweede gedeelte van het 
werk is van hem, het eer
ste is door LE FÈVRE DE 
«SAINT-MARC geschreven. 

CHASSANIOBT (JOANNES DE) , 
een Protestantsch schrijver, 
te Monistrol ënVelai, in 
dé zestiende eeuw, geboren, 
heeft onderscheidene wer
ken ten guns.te zijner sekte 
geschreven*. JHsstjroornaam-
ste is zijne Histoïre des 
Albigeois tomhant leur doc
trine ét leur Religion, con-
tre les faux bruits qui ont 
été sèmés d'eux a Genève 
( Geschiedenis der Albigen-
zen betrekkelijk hunne leer 
en godsdienst, tegen de val* 
schegeruchten, die van hen 
te Geneve uitgestrooid zijn), 
1595, in 8.vo Een slechten 
met eenè bélagchelijke par
tijdigheid geschreven werk» 
Nog heeftjnenjeaa., hem : 
l*p De gigantïbus eorumque 
reliquiis atqiie Ms ques ante 
hnnos aliqtiot nostra c&tate 
in Galliarepertasunt. Ba
zel, 1580, in 8>9, Spiers^ 
1587, in 8.vo ~ 2-° His-
ioire mémorables des grands 
et merveilleux jugemens et 
punitions de Dieu {Gedenk
waardige geschiedenis der 
groote en wonderbare oor-
deelen en straffen Gods), 
1585, in 8.vo 
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GHASSANIS (N), een koop
man, heeft verscheidene 
werken betrekkelijk de Gods
dienst en de zedeleer na'ge-. 
laten , voor welke hij zijnen 
naam niet geplaatst heeft. 
Men heeft van hem: h" Du 
Christianisme et de sóncul-
te contre une fausse spiri-
tualité {Over het Christen
dom en deszelfs eer dienst 
tegen eene valsche geeste
lijke natuur), Parijs, 1802, 
in 12.mo _ 2«8 Éssai his* 
torigue et critique sur Vin-
suffisance et la vanité de la 
philosophie des anciens com-
parée a Ia morale chrétienne 
{Geschiedkundige en beoor-. 
deelende proeve, over het 
onvolledige en ijdele van de 
wijsbegeerte der ouden, in 
vergelijk van de christelp-r 
ke zedeleer), naar het ïta-
liaansch van GAÖTANÜS SER-
TOR, Parijs, 1783, in 12.m° 
— 3-° Morale unïverselle 
tirée des livres sacrées {Al-
gemeene zedeleer-uit.dege
wijde boeken ontleend), Pa
rijs, 179U CHASSANIS over
leed in 1802. ; 

CHASSENEUX (BAKTHOIÖ-
MEUS DE) , in 1480 te Issi-
l'Evêque, bij Antun gebo
ren , ging van het parle
ment van Party's, waarbij 
hij raadsheer was, tot dat 
van Provence over, waarbg 
hij eerste of liever eenige 
voorzitter werd, want toen
maals waren er geeneande-
re. Hij bekleedde dien post, 
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toen dat genootschap in I54(> 
het beruchte vonnis velde 
tegen de inwoners van Ca* 
hrières en Merindol. Deze 
overheidspersoon wederhield 
de uitvoering van hetzelve 
zoo lang als hij leefde; maar 
na zijnen dood, den 15 April 
1541 voorgevallen, werd 
hetzelve ten uitvoer gebragt* 
(Zie OPPÈDE). Er bestaat 
van hem: 1.° een Commen-
tarium, in het Latijn» over 
de landsregten van Bour-
gondiê' en van bijna geheel 
Frankrijk, in.fol., vijf ma
len gedurende het leven des 
schrijvers» en meer dan vijf-
tienmalen na hetzelve ge* 
drukt. De laatste uitgave, 
door den president BOUHIER^ 
niet dé lofrede van CHASSE-
NEÜX verrijkt, is in 1717 , 
te Parijs in 4>"> in het licht 
gegeven , en later nog ver
beterd door denzelfden uit
gever in 2 dl." in fol. — 
Z^Consilia, Lyon , 1531, 
in fol.'^ö|et is in dit werk, 
dat men ee!ï%% Q̂ort van ex
communicatie vmö*^ door 
den geestelijken regter van 
het bisdom Autun tegen de 
vliegen uitgesproken > welke 
op het grondgebied van Beau? 
ne de druiven verslonden. 
Deze excommunicatie was 
slechts eene soort van ver-
Wensching of vervloeking, 
welke men in die tijden ge
woon was te gebruiken, te
gen het ongedierte en an
dere plagen. Het is een 
vurig en vertrouwelijk ge
bed, dat zich naar het voor* 

beeld van JOZUÉ , tot een he-, 
vel in den naam Gods uit
strekt. Dit gebruik ver
dient het verwijt niet, dat 
de Protestanten over der» 
president als uitgever, zoo
wel als over CHASSENEUX 
verspreid hebben, en nog 
minder de verklaringen; en 
fabels, welke zij te dien 
opzigte in het licht gege
ven hebben (Zie Mémoires, 
dé ArICEMN," 3 . e dl). — 
3.° Catalogus glories nmn* 
dij Lyon, 1529, in fol. *-r 
4.° hes^Epitaphes des rois 
de France jnsqu'a FnANffoIS 
I. en vers Fran gais, . avec-, 
des distiques latins ,*e<£ leurs 
effigies (De grafschriften 
der kaningen van Frank* 
rijk, tot op FRASCISCÏÏSI. 
in Fransche verten,_ met 
hatijnsche koppeldichten, 
en hunne beeldtenissen)-
Bordeaux, zonderjaarmerk, 
zeer zeldzaam. 

CHASSIRON ( PETRUS KA-
RBI. MARTINUS DE), in 1750 
te la Roe/ielle,geboren , wag 
in 1789, schatmeester bij 
het bureau der geldmiddelen. 
De acht eerste jaren der 
Fransche omwenteling bragt 
hij in de vergetelheid do,or, 
werd in de maand Maart 
1797, door het Dèp.t der 
Neder' Charente, tot afge
vaardigde bij den raad der 
ouden benoemd, en hield 
zich aldaar voornamelijk met 
de geldmiddelen bezig, 
waarbij hij eenige talenten 
aan den dag legde; en den 
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28 Augustus 'tot secretaris 
van denzelfden raad benoemd 
werd. Met geestdrift voor 
BONAPARTE ingenomen, zei-
de hij in eene redevoering 
oŷ er het leger van Egypte: 
* Het leger van hét Oosten 
bereidt voor- Frankrijk de 
schoonste toekomst: het 
sticht eene volkplanting, die 
de handelplaats van het Oos
ten en het Westen moet wor
den , en aan de eerste des-
zelfs oude en natuurlijke 
ïigting doen aannemen; de 
voortbrengselen van Azië 
verspreiden „ en de voort-
forengseleü'rar-^aja,^^ vel._ 
lichting van Europa naat 
Azië overbrengen." CHAS-
smoN,..had dien oogenblik 
slecht.; gekozen:, om zijne 
vleijende hoop uit te druk
ken. BONAPARTE had juist 
het leger van Egypte ver
laten , dat op het punt stond, 
om; te capituleren. Na den 
18 Brumaire: (9 November 
1799), waarop hij een der 
ijverigste voorstanders van 
«et consulaat was, wejê J 
d m s a m o M . lijf ,, tfam i<*±m*-m.p.~ 
diaire commissie - van den 
raad; eenigen tijd daarna 
tot gemeensman {tribun) be
noemd, bestreed,hij met na
druk het voorstel van BEN
JAMIN CONSTANÏ over het regt 
der petitien, zich op den 
vrij aannemelijken grond be
roepende , » dat dezelve on
der eene schijnbare volks
liefde , tot verschillende uit
leggingen, zouden kunnen 

• • • . A 

aanleiding geven." In Fe-
Februarij 1800 Werd hij tot 
president verkozen, en sprak, 
daarop eene zeer hevige re
devoering tegen het Engel-
sche kabinet uit. In April 
1802 keurde hij het ontwerp 
af, dat het bestuur ter nieu
we regeling van het Open
baar onderwijs aanbood. Het 
kies-collegie der Neder-
C/iarente, benoemde hem in 
September 1803, als Candi-
daat naar den behoedenden 
Senaat; en, in Méi 1804, 
sprak hij in het tribunaat 
eene redevoering uit , waar
in hij sterk aandrong op de 
verheffing van BONAJPARTB 
tot den keizerlijken troon. 
Na verscheidene altijd ge
reedstaande vleijérijen ten i 
opzigte van den grooien 
man, voegde hij er b i j : ; . . . 
* Wij zijn thans even zoo 
vrij, doch verlichter dan die 
Franken, onze voorvaderen, 
die , daar zij eenen staat in 
de overwinning wildgn ves-

Ügen* hunne aanvoerders op 
"een schild verhieven . . . in
dien er zich ooit onder de 
opvolgers van den grooten 
man een enkele mogt bevin
den, die de regten der na
tie miskende, zou ik hem 
Van dezen oogenblik af dur
ven zeggen: Beschouw die 
oude monarchie , dezelve is 
enkel te niet gegaan» wijl 
zwakke of trotsche konin
gen, er aan hebben durven 
twijfelen, of de Fransche 
natie eenen wil had, of omdat 

3 ' : •• : -. 
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zij de hartstogten en belan
gen hunner hovelingen als 
den wil des volks hebben 
beschouwd. Gjj zoudt even 
als die Dynastie te niet 
gaan, indien gjj deze dwa
lingen navolgt, e n z . " . . . . 
Ondanks deze redevoering, 
en niettegenstaande hij vol
komen in de gelegenheid 
was , om te zien, dat BO
NAPARTE het willekeurige ge
zag regtstreeks najaagde, 
wijl hij er den republikei
nen een bewijs van gaf, door 
hun tribunaat af te schaf
fen , huldigde hij niet te 
min den afgod van den dag. 
Den 28 September werd hij 
tot rentmeester (jnaitre dei 
cómptes) en ridder van het 
legioen van eer benoemd. 
Bfl de komst der verbonden 
ne Mogendheden te Varijs 
(April 1814); gaf hij zijne 
toetreding tot de vervallen-
verklaring van BONAPARTE; 
en den-4 Maart 1815» in 
<Ie ;jitdng, waarin de kan- , 
s e l i e r p ^ e e r d e } j e g d e h i j 

d e n
T

e e d ^ « è t r o u V h e i d ' 
aan UODEWIJK XVms^f. m 
de terugkomst vah N A P Ó Ü ^ 
intusschen onderteekende hij 
het adres, door den presi
dent aan dien vorst aange
boden. De tweede herstel-
«ng der BOCRBONS , heeft op 
«en toestand van CHASSIRON 
geenen invloed uitgeoefend, 
e n hij is den 10 April 1825 
overleden. Er bestaat van 
henY: 1.» Lettres sur l'a-
gncultwé du district de la 
Rochelle en des environs 

(Brieven over den landbouw 
in het distrikt van La Ro-
cïielle- en de omstreken), 
1796, in 12.aio — 2.° Let
tres aux cultivateursFran-
pais, sur Ie mogen d'opé* 
rer un grand nombre de 
dessèchemens par des pro
cédés simples et pen dis-
pendieux {Brieven aan de 

) Fransche landbouwers, om 
door eenvoudige en min kost
bare middelen een aantal 
uitdroogingen te kunnen be
werken), 1800, in 8.vo .-— 
3.° RICBABD converti, ou 
Èntretien sur les objets les 
plus imporlans duCoderu-
ral (De bekeerde RICHARD, 
of zamenspraak over de ge-
wigtigste onderwerpen van 
het landelijk wetboek). Junk» 
RISSON heeft ook medege
werkt aan het Nouveaüx 
cours complet d'agriculture 
(Nieuwe volledige ver/tan-, 
deling over de bouwkunde), 
Parijs, 13 dl.n in 8.VP 

GHASTEI. (PETRUS LODE-
WÏJK AMADEUS), luitenant 

f eneraal der ruiterij, den 29 
.pril Ï774 te Veigi in Sa-

vooije geboren, onderscheid
de zich in 1805 in itsa slag 
van Ausferlitz op zulk ee-
ne dappere wijze, dat h i j , 
door NAPOLEON Werd opge
merkt, die hem met den 
rang van Majoor bij de gre
nadiers te .paard van de kei
zerlijke garde beloonde." Hij 
begaf zich vervolgens naar 
Spanje', onderscheidde zich 
in den slag van Burgos, 
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ontving »n November 1808 
het Brevet van officier van 
het legioen van eer, werd 
in.-1812'.bij het leger van 
Busland beroepen, en ver
diende door zijn schoon ge
drag in den sïag der Mos-, 
howa eene eervolle melding 
in de bulletins. Gedurende 
den veldtogt van 1814 toon
de hij zich niet minder dap
per en bekwaam. In Juni) 
1815 stond CHASTEI. bij het 
tweede leger-corps dat in 
België met eenen moed 
streed, die een béter lot 
waardig was. Na de hon
derd a^ge»--«i|ag_hjj Mge-
zonderd en stiTlêVen, en 
vond in de beoefening der 
letteren en schoone kunsten 
voedsel voor de onvermoei
de werkzaamheid van zijnen 
feest. Ten gevolge eener 

orte doch smartelijke ziek
te overleed hij te Geneve 
den 26 Octb. 1826. 

CHASTELAIN (CLAÜDIÜS) , 
kanonik der kerk van Pa
ri/g, zijne geboortestad^-1 
Werd door den Aarü»frs-
schop DB HAftiiATj, aan het 
hoofd van. een genootschap 
geplaatst, tot de zamen? 
stelling der gebedenboeken 
ingesteld. Hij was erva
ren in de kerkgebruiken, 
gewoonten en plegtigheden, 
had Italië, Frankrijk en 
Duitschland doorreisd, en 
alom de gebruiken van elke 
kerk in het bjj zonder beoe
fend» Hg was bekend met 

-..- A 

al wat er zich belangrijks 
I in de plaatsen bevond 'j wel

ke hij doortrok, en dikwijls 
onderrigtte hij er zelfs de 
bewoners van. Hij overleed 
in 1712, in den onderdom 
van 73 jaren, nalatende: l." 
de beide eerste maanden: 
des jaars van het Boömsche 
Martyrologium, Pari js , 
1705, in 4 . t 0 , in het fransch 
vertaald, me t bij voegselen 
op eiken &»g der Heiligen, 
welke in dat Martyrologium 
niet voorkomen, volgens de 
orde der tijden geplaatst, 
eerst die _van Frankrijk en 
dan die van andere landen, 
en aanteekeningen op eiken 
dag. De nasporingen des 
schrijvers betreffen voorna
melijk de waarheid der daad-, 
zaken. ' Hij stond in zeer 
naauwe betrekking met Pa
ter PAPEBBOCH , een' der be
roemdste Bollandisten. Men 
bewaart in de Bibliotheek 
der advokaten van Party's, 
een handschrift van hetjwe_e=, 
de deel, dat de maanden 
"Maart en April bevat s~~ 
2.° Algemeen Mariyrolo' 
giitm Parijs, 1709 in 4.£0« 
Dit is de vertaling in het 
Fransch 'van het RoomscA 
Martyrologium met aanteer»-
keningen en Bijvoegselen. 
Dit werk is in den smaak 
van het eerste geschreven 
vol met uitgezochte geleer
de aanmerkingen. -i» 3.° 
Vocabulaire ftagialogirjue 
(Woordenboek der Heiligen)' 
in de Woordgrondingen der 
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fransche taal van MÉNAGE. 
— 4.° Vie de Saint CBAV-
XlöifT (Leven van den hei
ligen CRAVMOTUI) Parijs, 
1699, in I2«mo. De Bol
landisten hebben hem een 
deel hunner geleerde verza
meling opgedragen. 

CHASTELER (JOANNES GA» 
BKiEt, Markgraaf van), 
Grand van Spanje der eer
ste klasse, Oostenrijksche 
Generaal der Artillerie of 
Veldtuigmeester, Gouver
neur Militair in Venetië, 
uit eene zijdelingsche li
nie van het Hertoglijke I«o-
tharingsche geslacht, in 
3763 op het kasteel Mullai 
m ïBrngTmmfr'-^tm^n, 
ontving zijne eerste ontwik» 
keling in het Collegie des 
Forts te Metz. In 1776 
ging hij in Oostenrijksche 
krijgsdienst, studeerde ver
volgens in de Ingenieur-A-
kademie te Weenen, werd 
Iaiitenant bij het korps der 
genie-»a. maakte zich bij 
het .aanlègges^der vestin
gen Jozefsstadeh^K^resi-
astad roemrijk bekend. In 
den Turkschen oorlog dien
de hij onder den standaard 
van KoBüRCf. Een kogel 
verbrijzelde hem bij de be
legering van Chozim ,,wel is 
waar ̂  den regter voet, doch 
dit hinderde hem zoo wei
nig, dat de slag bij Foksan 
hem reeds weder den sche
del met lauwersj sierde. 
Gedurende de Nederlandsche 
onlusten, gaf hij de duide

lijkste bewijzen 'zijner ver
kleefdheid aan het keizer
lijke huis, en sedert het 
losbarsten der fransche om
wenteling nam hij op eene 
roemrijke [wijze deel aan al 
de veïdtogten van Oosten
rijk. In den slag bij Wal-
tigny, den 16 Octoberl793 
deed hij den regter vleugel 
van het Fransche leger 
wijken, tot de overwinning 
van KRAST op SCHERER, bij 
Verona, droeg hij veel b i j , 
en het vertrouwen van Su-
WAROpp regtvaardigde hij in 
den slag aan de Trelia (19 
Junij 1799). In de loop
graven voor Alessandra be
kwam hij zijne dertiendei 
wond door eenen kardoes
kogel. Nadat hij weder ge-
nezefi was* kreeg hij eene 
brigade bij het korps in Ty
rol, alwaar hij voorname
lijk na den wapenstilstand, 
uitmuntende plans voor de 
versterking van Tyrol, en 
voor de oprigtirig van eenen 
landstorm ontwierp,' waar
om de standen van Tyrol 
hem ook het landmanschap 
aanboden. In 1802 begaf 
hij zich naar Parijs, alwaar 
het hem gelukte, van de 
Lijst der Nederlandsche uit
gewekenen geschrapt te wor
den. In den veldiogt van 
1805 voerde hij andermaal 
het bevel in Tyrol, alwaar 
hij tegen den Beijerschen 
DEROI, eenen harden kamp 
te verduren had, doch voor 
het overige zijne talenten 
al» veldheer door het ver-
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drijven vart MABMONT uit 
Griitz regtvaardigde. Toen 
Oostenrijk in 1809 den veld-
togt tegen NAPOLEON opende, 
werd CHASTELER ,• om zijne 
bekendheid met het land, 
en de verkleefdheid der be
woners aan hem, wedernaar 
Tyrol gezonden alwaar hij 
de ziel was van den opstand 
in dat gewesf, CHASTELER 
handelde hier op last zijner 
Overheden, en beschouwde 
ook Tyrol niet alseenBeij-
ersch eigendom, jjwijl het 
aan deszelfs wettigen Heer 
was ontweldigd geworden. 
De Tyroha» **w*^dig<ien 
zich Onder zijne banier als 
wanhopigen, dan de slagen 
bij Abensberg Regensburg 
en Landshut lieten weldra 
«enen ongeluklrigen uitslag 
des oórlogs vermoeden. Ty
rol werd ingesloten, en de 
gewapende inwoners, oefen
den aan de gevangene Bei-

jeren en Franschen daarvoor 
hunne wraak uit. Dit en 
de Capitulatie der 8000 Frans 
schen en Beijeren in JG**" 
iriicA -ontoljujaJdl*̂  de» toorn i 
van NAPOLEON zoo zeer, dat f 
hij te Ems een bevel uit-, 
vaardigde, waardoor hij 'èê* 
«era zekeren. CBASX'JELMB, 
gewaand Generaal in Oos-
renrijijsche dienst, als roo-
verkapitein, bewerker der 
aan de Franschen en Bèije-
ren uitgeoefende moordtoo» 
neelen, en de oorzaak van 
den Tyrolschen opstand,' in 
den rijksban verklaarde, en 

•• A 

beval» wanneer men hem ge
vangen mogt bekomen, voor 
eenen krijgsraad te stellen, 
en binnen 24 uren dood te 
schieten. Dadelijk verorden
de keizer FRANCISCUS weder» 
wraak * tégen dit niet alle 
volksregtêh strijdige bevel, 
dat des te schandelijker was, 
daar juist de verzorging der 
gewonden en gevangenen. 
CHASTELER het meeste ter 
harte ging. Nu kwam het 
Beijersche; leger Opdagen, 
CHASTELER verwachtte den. 
aanval van hetzelve * dien 
echter zijne manschappen 
(den 13 Mei 1809 bij Worgt) 
niét wederstonden j nu be
gaf hij zich op den Brenner, 
en toen de Onder - Koning, 
die zijnen bij Aspern ge
slagen keizer te hulp snel
de, met zijn léger voorbij 
was, kwam CHASTELER te 
voorschijn, en sloeg door 
tot CarintMë. In den veld-
togt van 1813 onderscheid
de hij zich bij Vresdèn en 
Ctilm, in welke veldslagen 
hij het bevel voerde Over de 
hoofd-korps der grenadieren. 
Daarop werd hij Groot-mees
ter der Artillerie en ham, 
toen het verdrag van Kle~ 
tiau met Gou VION JST CYR 
afgekeurd /\vas, Dresden in. 
In December 1814 werd hij 
Gouverneur van Venetië, in 
welke waardigheid hij den 
7 Mei 1825 ten gevolge der 
14 bekom ene wonden over
leden is. Deze'weten schap-
peUjk beschaafde en dappere 



10 e H A. 
veldheer «prak 12 talen. Oos
tenrijk verloor in hem een' 
zijner getrouwste generalen, 

CHASTELET ( G A B R I E M . E E -
BMMB DE JBRETEÜHI, Mark
gravin Bü), werd in 1706 
feboren. Haar vader» de 

rrijheer van Breteuil, was 
inleider der afgezanten en 
vreemde vorsten hij den ko
ning. Haar geest en hare 
bevalligheden deden haar 
door, vele aanzienlijke Hee-
ren ten huwelijk zoeken* 
Zij trad in den echt met 
den markgraaf van CIÏAS-
ÏEidET-LoMONT, luitenant ge
neraal der koninklijke le-

slacht. vafi"HSre jeugd af 
was zij gemeenzaam bekend 
met de góéde oude én nieuwe
re schrijvers. Zij legde zich 
bijzonder toe op de wijsgee
renen wiskunstenaars. Haar 
proefstuk was eene Verkla
ring der wijsbegeerte van 
IJEIBNITZ , onder den titel 
van Insütutions de physi-
gue (Natmrfrvtihdige instel
lingen), in 8.vo, -attft ija„ 
ren zoon, harenkweekeliag 
in de Meetkunde, gerigt. 
Daar de verhevene droomen 
van den Duitschen wijsgeer 
haar later enkel droomerij-
en toeschenen, zoo verliet 
zij hem, om NEWTON te.yof-
gen. Zij vertaald© zijne 
Grondbeginselen en verrijk
te dezelve met aanmerkin
gen. Dit na haren dood in 
2 dl.n in 4,to gedrukte werk 
is door den Heer CI.AIBAÜT 

herzien en verbeterd. De, 
Markgravin van CHASTELET? 
overleed in 1749 op het pa
leis van Luneville in het 
kraambed. Zij verstond het 
Latijn, Engelsen en Itali-
aansch. In 1738 dong.zij 
naar den prijs der .akade-
mie van wetenschappen, 
welke tot prijsstof eene be
paling der natuur des.vuurs 
had opgegeven. De onuii-
gegevene Brieven der Mark-
gravin van CHASTELET , 
aan den Markgraaf van A R -
GENTAI, zijn in 1806 te Pa-; 
rijsi- ter perse gelegd. De
zelve worden voorafgegaan 
door eene hevensbeschrij* 
ving der Markgravins', en 
gevolgd door eene Verhan
deling over Gods bestaan % 
en over het geluk door haar 
geschreven. De studie Ver
wijderde haar niet van de 
wereld. Zij gaf zich aan 
alle vermaken over, jaagde 
dezelve zelfs zoo zeer na , 
dat zij er haren goeden' 
naam door in de waagschaal 
stelde. Deze drift was haar 
eigen geworden bij de lie
den, welke men wijsgeeren 
noemt, en altijd had zij de
zulke in haar gezelschap, 
te l?arijs te Cyrei en te 
Luneville. Hare gemeen
schap met Vbi/rAiBE maak
te veel gerucht. Het was 
welligt ook deze dichter, 
die haar geleerd had geen e 
hekelingen te dulden» Een 
schrijver, die er eene durf
de wagen, zag zich wel
dra opgesloten; maar in de 

http://GABRIEM.eE
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hoop, dat hij in het vervolg 
omzigtiger zoude zyn, liet 
de Markgravin hem weder 
in vrijheid stellen. 

CHASTELLUX (FRA1SCI§CÜS; 
JOANNES Markgraaf van), 
uit een oud Bourgondisch 
huis in 1734, te Parij's ge
hot en, ging vroegtijdig on
der dienst, en onderscheid
de zich achtereenvolgend in 
Duitschland en in Amerika, 
werwaarts hij zich in 1780 
begaf. Bij zijne terugkomst 
in Frankrijk, verkreeg hij 
het bestuur van Longwy. 
Hij overleed •**-&acMa**Am 
27 October 1788. DeFran-
sche akademie had hem in 
1775 opgenomen. Van zij
ne jeugd af, w a s hij met 
diegene verbonden geweest, 
welke men wijsgeeren noemt, 
en had hunne gevoelens 
steeds op de ijverigste wij
ze voorgestaan, zoo als men 
zulks ziet in zijne verhande
ling De laféllcitépublique 
( Over het openbare welzijn)* 
met de bitterste gal tegen 
het Christendom, «pgevuld, 
aan hetwelke hij echter ge-
d wongene hulde doét weder
varen, door aan te toonen, 
hoezeer de Christelijke sta
ten , met de minst doelma
tige regeringsvormen*, bo
ven de meestgeroemde be
sturen van het oude Grie
kenland verheven zijn. Zij
ne Reis door Woord'Ame
rika draagt denaelfden filo-
zofischen stempel. Men 
leest er bijv. in > dat de na

tuur vijftig duizend jaren 
besteed heeft, om de aarde, 
bewoonbaar te, maken; dat 
de zedekunde, enkel eena. 
plaatselijke zaak i s , die dooi
den tijd en de omstandighe
den gewijzigd wordt." Het-
gene, wat hij over de ver-
bindtenis der dicht - en toon
kunst zegt, strekt ten be
wijze , dat: hij met die on
derwerpen niet zeer bekend, 
was. Onder andere paro* 
doxe stellingen beweert h i j , 
dat men, om een, goed 
Fransen Zangspel te ver
vaardigen, METASTASIO,, 
slechts in de snede der ver
zen , en de Italiaansche com
ponisten in de tooneel-mu-
zijk behoefde natevolgen. 
Zijn vertrouwen in de wijs/-
geerige uitvindingen was Zöt» 
sterk, dat hij de eerste was, 
die zich op het woord van 
den Heer LA CONDAMINE de 
kinderziekte liet inenten, 
en dat h i j , zich naar den 
Heer DE BUFFON begeven-1 

de, uitriep: Na ben ikM-
hauden. Behalve zijne reeds 
aangevoerde werken bestaat 
er nog van hem; 1.? JE loge 
H'HMLVEXIVS . (Lofrede van 
MMIWMTIUS ), 1774, in 8.w 
— 2.9 Discours sur les a-
vantages et desavantages 
qui résultent pourVEtirope 
de la découverte de l'Améri-
que (Ver/tandeling over de 
voor- en nadeelen> die nit 
de ontdekking van Amerika 
voor Europa voortvloeiden), 
Londen• , Parijs, 1787, in 
8,yo ~- 3.° Discours en vers 
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adressét aux officiers et soï-
duts des différente» armées 
Américaines (Berijmde re
devoeringen , aan de officie-
ren en soldaten der onder
scheidene Aitterihaansohe le
gers gerigf)) naar het En
gelsen van DAVID HIMPH-
BEYS , Parijs, 1786, in S.vo 
Ook heeft hij eenige ar ti
t e l s tot het Supplement der 
Encyclopédie geleverd. Het 
artikel algemeen geluk werd 
door den boekenkeurder ge
schrapt , wijl de naam Gods 
er niet eenmaal in voorkwam. 

CIIASTEÜM.. — ZieGALAUP. 

heer DE LA). Maarschalk 
van Frankrijk, ridder der 
koninklijke orden , en land
voogd van Berrij en Orle-
ans, verhief zich door zijne 
verdiensten en door de gunst 
van deri Connestabel van 
Montmorenci, wiens edel
jonker hij geweestwas. Hij 
verwierf daar zijne heldhaf
tigheid in verSnAiiJJcnde be
legeringen en gëv^okten, 
ecnen beroemden naam. Na
dat hij de partij der JLigtie 
omhelsd had, maakte hij 
ïsich van Berry meester, da)t 
hij later weder aan koning 
HENDRIK IV. overgaf. Hij 
overleed in 1614, in den 
ouderdom van 78 jaren, den 
roem nalatende van een zeer 
dapper officier, maar een 
middelmatig veldheer te zijn 
geweest. Er bestaat van hem: 
Tjaprise de Thionville en 

1555 (De inneming van Die-
denhoven in 1555), Parijs , 

.1658, in 4.» 
- f . • | ....-

CHASTRE (LODEWIJK DE LA) , 
zoon van den voorgaande, 
verkreeg zonder vele ver
diensten in 1616 den veld
maarschalksstaf van Frank
rijk) en overleed in 1630. 
Het huis van CHASTRE ont
leent deszelfs naam, vaneen 
groot vlek in Berry aan de 
Indre. Hetzelve heeft ver
scheidene beroemde mannen 
voortgebragt, onder andere 
PETRUS DE IA CHASTRE, 
Aartsbisschop van Bourges, 
,en Kardinaal, in 1171 over
leden. 

CHASTRE (EDMUS DE LA. 
CHASTRE NAN£AY, graaf van), 
uit dezelfde familie als de 
voorgaande, opper-kleeder-
bewaarder des konings, daar
na in 1643 kolonel-generaal 
der Zwitsers en Graaiiwbun-
ders, onderscheidde zich in 
den slag van Nortliiigen „ 
alwaar hy gevangen werd 
genomen. In 1645 werd hij 
in de» Duitschen oorlog ge
dood. Men heeft van hem 
zeldzame en belangrijke Me-, 
morië'n, welke met die van 
LA JXOCHEFOUCAULD gedrukt 
zijn, 'sGraven/iage, in 12,.mo; 
1691* Dezelve hebben de 
verdienste der waarheid on
der het inkleedsel van eenen 
Boman. " 

^ CHAT of CHAPT (AYMERI) , 
«it een beroemd en oud huis! 



CH'Afc- 13 

lijke orden ** kapitein van 50 
wapenknechten > landvoogd 
van Auvergne,, ; luitenant^ 
generaal en drossaard van. 
Opper-Auvergne* Met het 
beste gevolg verzette hy zich", 
tegen de ondernemingeny,m-
de aanhangers der higW ïn ; 
Auvergne, verijdelde hunne 
ontwerpen, en; ontnam hun 
verscheidene steden, waarf 
van zij zich hadden meester 
gemaakt» In 1580 versloeg-
hij den graaf van RANDAN# 
in het gevecht,van Jwrêre, 
en den hertog van JOYEÜSB 
in 1592, in dat van Ville-
mur. In 1591 trok hg te
gen de muitelingen.op» t«i^ 
der den naaixi yan, Tar<|-
Vems, bekend, welke zich; 
in Limosin verzameld-had
den, doodde er 2000 bij Li-
moges en sloeg dezelve ger 
heel in wanorde. De ko
ning beloonde hem voorzij-
ne diensten, hem in 1594 
tot ridder van den Heiligen 
Geest benoemende. Hij werd" 
den 26 Januarij 1596» te la 
Fere, wervyaarts hij zich 
begeven had, om over eenï-

: ge zaken , met, den koning 
te onderhandelen, gedood. 
DE Tflou' noemt hem eenen 
man, van eenen on versaag
den moed , virum indefessee 
virtutis. 

van PerigoYd geboren; een: 
huis, dat deszelfs oorsprong 
tot de oude Stres van CM* 
banais, in de Fransche, ge
schiedenis reeds op het ein
de der elfde eeuw bekend , 
doet opklimmen. Hij was" 
eerst schatmeester der Room-
sche kerk, bisschop van 
Volterre], en landvoogd van 
Bologna, ging daarna in 1361 
tot het Aartsbisdom derzelf
de stad over. In 1365 ver
kreeg hij van keizer KAREI.' 
IV. , de bevestiging der voor-
regten zijner kerk, en den 
titel „van,.... y^më de» j-fiks. 
Hij deed aldaar* W-WffSir-, 
siteit bloeijen , waarvan hij 
kanselier was. In 1371 werd; 
hij tot bisschop van Lifno-t 
ges, én tevens tot landvoogd, 
van het geheele burggraaf-
schap van dien naam be
noemd.' Hij overleed op den 
1,0 November 1390. Deze 
prelaat, evenzeer achtens
waardig, door de hoedanig
heden, die den burger, door 
het vrijzinnige karakter, da* 
den vorst, en door de deug-, 
den, die 'tfélï bisschop be
tamen , werd als een vader 
beweend. Een beschermer 
der geleerden zijnde, in wel
ker rang hij zich ook kon 
plaatsen, stortte hij zijne 
weldaden over de geletter-
dennait. 

. CHAT ,qf CHAPT DE RAS-
TIGNAC (RAÏMUNDÜS BE), Uit 

' hetzelfde huis als de voor
gaande , Heer van Messifc 
hm, was ridder der konink-

CHAT of CHAPT BE RAS-
TIGNAC (liOnEWIJK jACOBUiS 
B E ) , uit hetzelfde geslacht 
als de beide voorgaande, 
werd in Perigord, in 1(685 
geboren. Na in de Sorbo»-
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ée, alwaar hij den doctora-
len hoed ontving, geschit
terd te hebben, begaf hij 
zich, in hoedanigheid van 
groot-vikaris naar Lupon, 
en werd tot eenen der eerste 
posten van het kapittel der 
hoofdkerk benoemd. Zijne 
Verdienste verschafte hem in 
1721 het Bïsdoih Tulle. In 
1723 werd hij tot de verga
dering der geestelijken af
gevaardigd , en verscheen 
aldaar met zoo veel luister, 
dat hij. twee maanden daar
na tot het Aartsbisdom Tours 
werd bevorderd. In 1730 
en-1733, nam h i j , in hoe
danigheid van koninklijk 
commissaris, in het algemeen 
kapittel van den heiligen 
MAURÜS , te Marmoutiers 
gehouden," hét voorzitter
schap waar. , De talenten, 
met welke hij in de verga
dering der geestelijkheid van 
1726, 1734 en 1743 schit
terde, deden hem tot hoofd 
van die kiezen, welke in 
1747 en 1748 gehouden wér-

, den. De procesverbalen dier 
verschillende'zittingen, zijn 
gedenkstukken zijner kunde 
en welsprekendheid. Deze 
benoemde prelaat overleed in 
1750 in den ouderdom van 

jaren, als commandeur 
der orde van den heiligen 
Geest. Hij bezat de gave 
öm de riienschen te waarde
ren, en in derzelver ware 
standplaats! te stellen, en 
Wist het gezag te doen be
minnen en eerbiedigen. E-
delmoedig en weldadig ge

boren, maakte hij enkel van 
zijnen invloed gebruik , om 
wel te doen. Men heeft hem 
ten tijde der overstroomin
gen van de Loire, voedsel 
en huisvesting zien verschaf
fen, aan al de in de nabij
heid van Tours wonende 
landlieden met hunne kud
den , alsmede aan de gerin
ge volksklasse der stad. Hij 
schepte er behagen i n , om 
op zijne kosten de talenten 
der jonge geestelijken aan-
tekweeken, en om zijner 
geestelijkheid lust voor de 
wetenschappen inteboeze-
men. Met éenen regtvaar-
digen en bevredigenden geest 
begaafd, bediende hij zich 
van zjjne kunde, om "de ge
schillen te vereffenen, en 
de verdeeldheden voorteko-
men. Door zijne zachte ze
den , eenen veiligen omgang, 
een hart voor de vriendschap 
geboren, had hij de beroemd
ste vrienden verworven. Hij 
heeft nagelaten: 1.° Ilaran-
gues^ Discours (Redevoerin
gen, Verhandelingen) en an
dere stukken voorkomende 
in de procesverbalen det 
geestelijkheid. ~ 2.° het-
tresi Mandemens et In-
structions pastorales (Brie
ven , Mandementen en Her* 
derMjke onderrigtingen), 
waarin hij met ijver de leec 
der kerk en het gezag fles 
bulle JJnigenitus verdedigt. 
— 3.° lnstruction pastora
le sur lajustice Cïtrétienne, 
par rapport dux saeremens 

\ de Pénitenee et d'Muc&a-
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rislie [ttèrdertijka onder-
r'igting over de Christelijk 
ke' regivaardigheid, met be
trekking tot de Sacramen
ten van boetvaardigheid en 
des altaars), 1749, waarin 
men gewaagde stellingen, 
heeft meenen te ontdekken; 
zeker is het , dat dezelve 
met meer Theologische 
naauwkeurigheid, en opee-
ne Wijze,, die duidelijker 
met veroordeelde stellingen 
strijdt, zouden helton kun
nen gezegd worden. Het 
schijnt, dat de prelaat zelf 
<ht g«feirek «evoeR-Jieeft, 
daar hij zich in éëKöiïISrf^ 
aan den öüden Bisschop van 
Mirepoix, zeer bepaald heeft 
gemeend te moeten uitdruk
ken 4 ten opzigte Va» de on
derwerpen , omtrent welke 
men hein beschuldigde, van 
gevoelen te zijn veranderd. 

CHAT of GHAPT DE BASTIG-
NAC (AR'MANDUS), doctor der 
Sorbonne, groot-vikaris van 
Arles, en abt van Saint-
Mesmin, werd door de ver
gadering^ der geestelijkheid 
van Orléans, tot afgevaar
digde bij de staten-generaal 
benoemd, én had zitting in 
de magtgevende vergadering. 
Hij is he t , die in de zit
ting van dèn 12 October 
1789, met verscheidene an
dere leden vraagde, dat dé 
beraadslaging over de geeste
lijke goederen mogt worden 
uitgesteld en kondigde een 
werk aan, hetwelk over dat 
onfleiwerp in het lichtzonde | 

verschijnen. De abt DE RAS-
TIGNAC ontsnapte aan dère-
volutionnaire woede niet. In 
de maand Augustus 1792 in 
de abdij opgesloten, werd 
hij , in den ouderdom van 
meer dan 80 jaren, een slagt
offer der moordtqoneelen van 
den 2 September daaropvol
gende. Men kent van hem: 
1.° Questions sur la pro-
priété des Mens-fonds ecclê-
siastiques en JFrance (Ge
schilpunten over het regt 
van eigendom der kerkelijke 
vaste goedereiiinWrankrijk)* 
1789, in 8.vo — 2.°Accord 
de la rêvêlation et de la rai-
son contre te divorce(Over-
eenstemming der openbaring, 
en der rede tegen de echt
scheiding), 1790, inS.voj een 
werk, dat bij de godgeleer
den zeer op prijs worde ge
steld. — 3.° ËeneVertaling 
(in het Fransch), van den 
Synodalen brief van den pa
triarch NicotAAS aan keizeir 

I ALEXIS COMNENÜS» over de 
oprigting der Aartsbisschop
pelijke kerken» 

GHATAM. — Zie PITSPW 

CHATEAÜ (WILIEM) , te 
Orléans in 1633 geboren, 
beoefende te Parijs de grond
beginselen der teekenkunst, 
Werd een beroemd graveur, 
die COLBERT aanmoedigde. 
Hij Verdiende de weldaden 
van dien wijzen staatsdie
naar en eene plaats bij de 
akademie van schilderJkunde, 
door onderscheidene volgena 
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de werken van PoussiN ge
graveerde platen. Hij had 
Bfjne talenten in Italië be
schaafd. De gedenkpennin
gen , welke hij in dat land 
geëtst heeft, zijn geteekend 
GASTEÏ.I.1 , het meervoudig 
in het ïtaliaanseh van het 
woord CHATEAU. Hij over
leed te Parijs in 1683. Zij
ne met sterk water geè'tste 
platen worden zeer op prijs 
gesteld; de voornaamste der-
zelve zijn: deH. PAULVS, 
het gezigt terug bekomen
de; — degenezing der blin
den van Jericïio; •—de dood 
van .GüRSXANfcus; — de 
marteldood van den heili
gen &TÉPKA$!ff&« - , 

CHATKAUBRUN (JOANNES 
BAPTISTA VIVIANÜS DE), ge
woon hofmeester van Mon--
seigneur den hertog van Or-
léans , te Angoulème in 1686 
geboren, werd in 1753, in 
dW ouderdom, van 67jaren, 
tot lid, der Fransche akade-
mie aangenomen en overleed 
in 1775. Hij is de schrij
ver van eenige treurspelen 
onder andere van MAHOMED, 
PHILOCTÈTES en ASTYANAX , 
die tegenwoordig bijna ver
geten zijn. 

CHATEAU-GIRON (GODEFRI-
DUS), een edelman in Bre-
tagne, vplgdevan zijne jeugd 
af de wapenen, en onder
scheidde zich door zijnen 
moed. In 1376 verdedigde 
hij met de grootste dapper
heid Saint Malo „ door den 

A, 

Hertog van LanAaster be
legerd. In 1382 was hij 
een der hoofden yan het le
ger, (hetwelk JOANNES T L , 
Hertog van Bretagne,, naar 
Vlaanderen zond, tot hulp, 
van zijnen neef IIODEWMK, 
Graaf van Vlaanderen, en 
was bij den slag van Bos-
bec tegenwoordig, door KA-
REL VI. op de Vlamingen 
gewonnen. In 1415 nam hij 
de wapenen op, om Hertog 
JOANNES te bevrijden,, wel
ke de Engelschen gevangen; 
hadden genomen ; hij dwong; 
h<?n, na hen in eenen zee
slag te hebben overwonnen,_ 
om voor Mont Saint$lichel> 
het beleg op te breken. Hij. 
was het, die de overeen
komst onderteekende in 1427 
tusschen dien vorst en de, 
Engelschen gesloten. Hij 
leefde nog irt 1442. 

CHATEAUNEÜP. — Zie Atr-

BESPINE (KAREI, DE I;.') 

1 ,CjïATEAUREGNAUB (FRAN" 

CISCÜS LQDEWIÏK ROUSSEI.ET, 
Graaf van) uit een oud huis 
van Touraine, in 1637 ge
boren, was aan Jjranhrijk 
te? land en te water even 
zeer nuttig. Zich in 1661 
aan de zeedienst toegewijd 
hebbende, onderscheidde nij 
zich in den togt van Gigeri 
alwaar bij gekwetst werd. 
DeMiddella?idsclie zee werij 
door zeeschuimers "oftveilig 
gemaakt; met een enkel schip 
verdreef hij die. van Salé. 
In 1673 tot schout bjj nacht 
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benoemd, versloeg hij in 
1675 den jongen DE RUITER 
In 1689 geleidde hij eene 
koopvaardijvloot naar Ier
land, en in het volgende 
jaar bragt hij er de fransche 
troepen en 18000 Ieren uit 
terug. In den Successie 
oorlog van Spanje, bragt hij 
de Spaansene vloot naar 
Muropa terug, en stelde de 
Amerikaansche eilanden in 
veiligheid. Door zijne ver
dienste verkreeg hij in 1701 
den post van onder admi
raal , in 1703 den Maar
schalksstaf, van Frankrijk, 
en in 1705 .de''luiten der 
koninklijke orden. Hij o-
verleed' in 1716 , verschei
dene kinderen nalatende, 
en betreurd door al degene, 
welke militaire verdiensten 
op prijs weten te stellen. 

CHATEAUROUX. — Zie 
MAILLY. 

CHATEIGNERAYE (FRANCIS
CÜS DE VIVONNE, Heer van 
DA) tweede zoon van AN-
DREAS DË VIVONNE , opper-
rigter van Poitou, werd in 
1520 geboren, en verscheen 
met roem aan het hof, on
der FRANCISCÜS I. en HEN
DRIK II. Hij stond in Beer 
naauwe vriendschapsbetrek
kingen , met GÜIDO VAN CHA-
BOT , Heer van f arme', de 
onbescheidenheid zijner uit
drukkingen , bragt 'hem met 
dien hoveling in ongenoe
gen. Hij zeide eens tot 

VII. DEED. 

FRANCISCÜS I . , door wieft 
hij zeer bemind werd, dat 
JARNAC zich beroemd had, 
de gunsten zijner schoon
moeder (MAGDADENA DE PUY-
GUION, tweede vrouw van 
KARED CHABOT, Heer van 
Jarnac, zijnen vader) ge
noten te hebben. De kor 
ning schertste er over met 
den jongen JARNAC, deze 
daarover levendig getroffen, 
en niet te vreden de daad 
ontkend te hebben, ant
woordde dat, behoudens 
den eerbied aan Z. M. ver
schuldigd, TLA CHATEWKE-
RATE gelogen had. Op de
ze logenstraffing, die pu
bliek werd, verzocht DA 
CHATEIGNERAYE aan FRAN
CISCÜS I . , de vergunning 
van een gevecht tot den dood, 
maar die vorst wilde zulks 
niet toestaan. Zij verkre
gen dezelve eindelijk van 
HENDRIK I I . , den opvolger 
van FRANCISCÜS I. pp den 
10 Julij 1547 had het ge
vecht plaats op een beslo
ten tournooi-veld, in het 
park van Saint-Germain-en-
haye, in tegenwoordigheid 
des konings, des Connès-
tabels van MONTMORENCY ,. 
en van eenige andere Heeren. 
Nadat DA CHATEIGNERAYE 
eene zeer gevaarlijke wonde 
aan de knieschijf had ont
vangen viel hij op den grond 
neder. Zijn leven was in 
de handen van JARNAC ,* de 
overwinnaar smeekte den 
koning bij herhaling de gift 
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aan te nemen welke hij hem 
van LA CHATEIGNERAYE deed, 
die niet om het leven wil
de vragen. De koning liet 
zich eindelijk bewegen, door 
de aanhoudende beden van 
JARNAC en door die van den 
Cbhnestabel, en stond toè, 
dat men LA CHATEIGNERAYE 
in zijne tent bragt, om hem 
te verbinden; maar de schan
de van zich overwonnen te 
zien, bragt hem zoo zeer 
tot wanhoop, dat, hij er 
drie dagen, daarna aan over
leed. Hij had naauwelijks 
den ouderdom van 28 jaren 
bereikt. CHATEIGNERAYE on
derscheidde zich uiterma
te door èëttfe stetKïte^en won
dere handigheid bij dewors-
telspelen. De stevigste 
mensch kon hem niet we-
derstaan. In de steekspel 
ïen, wierp hij zijne Jaris 
in vollen galop tot driemaal 
iöe in de hoogte én vong 
dezelVe even zoo dikmaals, 
hetgeen hem niet belette, 
om het doel të treffen. Hij 
greep een en stier met de 
Hoornen en smeet dénzel-
ven op den grond, Ook 
vertrouwde hij zich zoo zeer 
op zijne handigheid, en tel
de hij zijnen vijand zöö wei* 
n ig , dat hij, volgens JBRASN-
TÖME, op den dag van het 
gevecht, een prachtig a» 
vondmaal had doen toebe
reiden, om zijne vrienden 
te onthalen, maar het ge
luk der wapenen besliste 
het anders. De steek van 
JARNAC {Coup de JARNAC) 

is sedert dien tijd tot een 
spreekwoord geworden, om 
eene list, eenen onverwach-
ten aanval van eenen vijand 
aanteduiden. De tijd der, 
formaliteiten, welke die 
soort van gevechten vooraf
gaat , was door de beide 
kampVechters in de wapen-
öefening besteed. JARNAC 
had, zegt men zoo wel ge
bruik gemaakt, van deles
sen eens schermmeesters, 
dat hij , zich niet hem oefe
nende , nooit in den steek 
te kort schoot, welke hij aan 
LA CHATEIGNERAYE toebragt. 
Dit gevecht in ëen besloten 
tournooiveld is het laatste, 
dat in JFrarikrtjh heeft plaats 
gehad. Het leedwezen, dat 
HENDRIK II . over den dood 
van LA CHATEIGNERAYE , zij
nen gunsteling, gevoelde, 
deed' hem zweren, dat hij 
hetzelve niét meer , zoude 
toestaan. Op deze óudein-
steliing der Lombardische 
wetten, volgde de teugel
loosheid der bijzondere twee
gevechten, die sedert twee 
eeuwen in Europa en voor
al in Frankryk meer bloed 
heeft doen storten, dan er 
in de gevechten in een beslo
ten tournooi - veld V sedert, 
dersfelver ontstaan gestort 
was. 

CilATEL (TANNEGUY O u ) , 
Grootmeester van het huis 
des konings, uit eene oude 
familie, stak in 1404 naar 
Engeland over, om den dood 
van zijnen oudsten broeder 
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te wreken, door de Engel-i 
schen voor hét eiland Jer
sey gedood. Met eenen rij
ken buit beladen, kwam hij 
van dezen togt terug. Hij 
onderscheidde zich vervol* 
gens in Italië, tegen het 
leger yan LADISLAUS, den 
overweldiger der kroon van 
Sicilië. In Ifrankrifk te-
ïuggekeerd, vocht hij in 
1415 met dapperheid in den 
slag van Azincourt, en 
maakte zich twee jaren daar
na meester van Montl/iéry, 
en van verscheidene andere 
steden , in de omstreken van 
Par§'s 3 door > de Bourgon
diërs bezet. Toen dié stad 
in 141S door de Bourgondi^ j 
sche factie werd ingéhömjsn, ' 
redde hij den Dauphin KA» 
KEI- aan wien hij verbonden 
was. Daar hij een vandes* 
zelfs grootste vertrouwelin
gen was, zoo beschuldigde 
men hem den moord te heb
ben aangeraden van JAN zon' 
der vrees, hertog van Boiir-
gondië, den gezworen vijand 
van dien vorst. Na den dood 
van KAREL VI. beloonde Ki- , 
•'BEL'VIL zijne diensten door 
den post van opperhófniees-
ter. Hij zond hem: vervol
gens naar Provence met den 
titel van landvoogd 'f en het 
is in dat gewest, dat hij in 
1449 overleed, den roem 
nalatende van een groot veld-
'heer en een bekwaam staat
kundige te zijn geweest. 

' CHATEL (TANNEGÜÏ D U ) , 
'B 

Burggraaf van la Belliëre , 
neef van den voorgaande, 
bekleedt eene plaats in de 
'geschiedenis, door zijne op
lettendheid, om de laatste 
pligten te doen bewijzeh 
aan KAKEL VIL , die dooi
de hovelingen , welke den 
nieuwen koning vleiden, 
verlaten was. Hij besteed
de 30,000 kroonen tot zijne 
lijkplegtigheid, en werd 
eerst tien jaren daarna voor 
dezelve schadeloos gesteld. 
Daar FRANCISCUS IL na zij
nen dood door BE GÜISES , 
even als KAKEL VIL verla
ten werd , zoo plaatste men 
deze Woorden op zijn lijk
laken" ?' Wéér is thans TM-
ttEGtTY btf CadTJSL •?- Deze 
getrouwe^ onderdaan, werd 
ih 1472V bij de belegering 
van Bouckaiti, door éen schot 
uit een klein veldstukje ge» 
dood. 

CHATEL (PETRUS DU). •—> 
Zie CASTELLANUS. 

ClIATEL (JOANNES) , d é 
zoon van eenen lakenkoo-
pej? te Parijs ,-*-' verzuim
de 'de opvoeding, welke 
Zijn vader hem gaf. Hij 
maakte zich het eerst 
in de wereld berucht, door 
eene afschuwelijke misdaad. 
Deze jongeling, met zijn 
gruweljjk ontwerp geheel en 
al ingenomen, vond het mid
del , om na de terugkomst 
van HENDRIK IV. , te Parijs, 
in 1594, na dèszelfs veld-

2 ' 
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to^t naat de Nederlanden in 
het appartement van dien 
Vorst doortedringen. De 
koning naderde twee offi
cieren , die hunne hulde wa
ren komen aanbieden, en die 
voor zijne voeten nederkniel-
den; terwijl HENDRIK bukte, 
om hen weder opterigten, 
bragt CHATEL, hem aan de 
regterzijde van de bovenlip, 
met een mes eenen steek toe, 
en brak hem eenen tand. De 
moordenaar vermengde zich 
onder de menigte , doch men 
erkende hem aan zijn ver
wilderd gelaat. Zich gevan
gen genomen ziende, be
kende . hij oogenblikkelijk 
aijne misdaad. HENDRIKIV. 
•wilde 3 dat men bem zou la
ten gaan, maar hij werd on
der goede geleide naar Fort-
Vevêque gebragt. In zijn 
eerste verhoor bekende hij , 
dat hij dezen aanslag tot ko-
ningsmoord, als eene daad 
had begaan, die hem ver
dienstelijk had toegeschenen. 
Deze jonge moordenaar, die 
«en somber en zwaarmoedig 
karakter bezat, onderging 
met eenen voorbeeldeloozen 
moed, en zonder eenige an
dere bekentenis te doen, de 
gewone en buitengewone 
folterbank. Het doodvonnis 
werd den 29 December uit
gesproken en denzelfden dag 
ten uitvoer gebragt. Het 
moordstaal werd hem ïn de 
hand gegeven, endusgewa-

(*) Uitgave in 12.mo 36,e 
8 iladz. 499 — 502. 

, pend, werd hem dezelve 
door den beul afgehouwen. 
Daarna werd hem het vleesch 
met gloei) ende tangen afge
nepen ; vier paarden rukten 
daarop zijn ligchaam van 
elkander; zijne ledematen 
werden verbrand, en de asch 
derzelve in den wind ge wor
pen. De valschheden, waar
mede men dikwerf dit arti
kel overladen heeft, verplig-
ten ons, om datgene óver te 
schrijven, wat geschied
schrijvers , die men het minst 
van partijdigheid ten voor-
deele van de Jesuiten kan 
beschuldigen , over dit on
derwerp geschreven hebben. 
» Men vraagde hem," zegt 
de vervolger van FJCEÜRY 
(ffist. eccl. XXXVI. deel, 
bladz. 489, 502 enz.) (*), 
bij wien hij gestudeerd had, 
en hij antwoordde, dat hij 
zulks bij de Jesuiten van het 
Collegie van Pari/s, onder 
Pater GUERET, drie jaren 
gedaan had en laatstelijk op 
de regtsgeleerde scholen der 
universiteit; . . . dat hij vM 
zich zelven op het denbeeld 
was gekomen, om door het 
ombrengen des konings voor 
zi)ne zonden! te boeten : hij 
volhardde standvastiglijk tot 
aan zjjnen dood, en te mid
den dèr grootste folteringen 
te betuigen, dat noch Pater 
GUERET, noch eenige Jesnit, 
eenig deel aan zijne mis
daad hadden gehad." Dir-

&•— 181.e Boek, §. §. 4 -
V e r t a l e r . 
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geheim aftepersen. Eenhand-
schrift der koninklijke bi
bliotheek van Frankrijk, ge-
teekend 9033 bekrachtigt al 
deze waarheden. >•• Het par
lement zegt PÊRÉFIXE (Kist, 
de HjEXM Ie Grand, bladz;. 
225) veroordeelde den ko-
ningsmoorder, dat hem de 
regterhand afgehouwen, het 
vleesch met gloeijende tan
gen afgenepen:, en hij ver
volgens met vier paarden van 
elkander gerukt zoude wor
den . . . De vader van de-

. zen ellendeling werd verban
nen, deszelfs huis voor het 
paleis afgebroken, en eenepy-
ramide op de plaats van het
zelve opgerigt. De Jesuiten, 
onder welke, die goddelooze 
gestudeerd had, Werden te ge
lijkertijd beschuldigd, hem 
de rampzalige leer te heb
ben ingeprent, dat het ge-•„ 
oorloofd i s , eenen ketter-
schen of geë'xeommuniceer-
den koning te vermoorden, 

! en daar zij vele vijanden had
den , zoo verbande het parlë-, 
ment, door hetzelfde vonnis 
van hunnen leerling de ge-
heele maatschappij uit het 
koningrijk . . . , . , Degene, 
die hunne vijanden niet wa
ren , beschouwden de maat
schappij niet als schuldig; 
zoodat eenige jaren daarna 
(tien jaren), de koning het 
vonnis van het parlement we
der introk, en hen terugriep. 

— Z i è GuiGNAKD, GüERET. 

PIEIX (Hist. de HjEimi Ie 
Grand, bladz. 163) bevestigt 
dit gezegde van den vervol
ger van FiEURYt » De Je
suiten, zegt hij , werden van 
geene der regters zelve ge
baat; maar noch bewijs, noch 
vermoeden , waardoor de Je
suiten medepligtig aan zijne 
misdaad werden, kon door 
de folteringen der pijnbank 
uit den mond des moorde
naarsgetrokken worden, zoo
dat er Commissarissen wer
den uitgezonden , om al de 
boeken en schriften dier 
maatschappij te doorsnuffe
len." Bij deze getuigenissen 
kan men die van den Heer 
Ï/ETOILE voegen, die niet 
verdacht moet zijn:hij zegt, 
dat CHATEL door zijn ver
hoor , de Jesuiten, en zelfs 
Pater GÜERET, zijn' onder
wijzer ; van alles vrijpleitte 
(Journal de 1'JSTOILÉ , jaar-
gangl595.) DEÏHOÜ (3 ,«B. ) V 

MATTHIEÜ (2.e Dl. l.e B. bl. 
182.), GAYET (6.e B. bladz. 
432), JSrjtLY (Mémoires %fi 
Dl. bladz. 457, uitgave van 
1763) zeggen dat CHATEI, 
zijnen onderwijzer en al de 
Jesuiten) volkomen vrij
sprak, van hem ooit te heb
ben aangeraden, den koning 
te vermoorden, noch zelfs 
van eenige kennis van zijn 
ontwerp te hebben gedragen, 
hoewel volgens I /ETOHE, 
LuGotY, luitenant der mare
chaussee zich in het gewaad 
eens biechtvaders vermomd 
had, om aan CHATEL zijn CHATE&AIN (GEORGE) CAS-

3 
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TEM-ANÜS, een Vlaamsen e- I 
delman, te Gend in 1604 ge
boren , en aan het hof der 
Hertogen van Bourgondië op
gevoed , werd voor eenen der 
mannen van zijnen tijd gehou
den , die het best de Fransche 
taal verstonden. Hij overleed 
in 1475. Men heeft van hem: 
1.° Eene Verzameling van 
Fransche verzen, ten titel 
voerende: Recollection des 
merveilles advenues a nofre 
temps {Innerlijke bespiegè* 
Zing- der wonderen in onzen, 
tijd'voorgevallen.) Dit werk 
door JöANNES MOLINBT', Zï}~ 
xten leerling, vervolgd, is.-
in 1531', te Party's, in foT. 
gedrukt. — 2.° Histoire dil 
bon clievalier XASQXTES LA-
XJAIN , frère et compagnon 
de la Toïson d'or {QescMe-
denis van den goeden ridder 
JACOBVS LALAW, broeder 
en deelgenoot van liet Gul' 
den vlies), Brussel, VUL-
JNUS 1634, in 4.to; en an
dere werken, welke thans 
enkel nog door de geleerden* 
die alles willen zien , gele
zen worden. Men schrijft 
hem toe lé Clievalier deli-
léré, ou la mort du duc de 
Bourgogne devant JYancy 
{Be onbeschroomde Bidder, 
of de dood des Hertogs van 
Bourgondië voor Nancy), 
1489; in 4.» 

CHATELAIN (MABTÏNUS), in 
de zeventiende eeuw teWar-
wich blind geboren, maakte 
op de draaibank, allerlei wel 
uitgevoerde werktuigen j zoo 

als violen enz. Men vraag
de hem eens., -wat hij het 
meeste wenschte te zien. 
de kleuren, antwoordde hij, 
wijl ik bijna\al liet overige 
doorjietgevoel ken.—3ïaar, 
hernam men, Zoudt gij niet 
lietier den Hemel zien? — 
Neen, zeide; hi j , dien zou 
ik liever aanraken en voelen. 

CHATELAIN (HENDRIK), te 
Parijs in 16S4 geboren, be
gaf zich na de intrekking 
van het edikt van JYantes, 
naar Rolland, en werd pre-' 
dikant der Waaïsche kerk 
van Amsterdam, 'alwaar' hij 

: in i 743 overleed. Zijne Leer
reden zijn in die stad, in 
1759 in 6 Dl . n , in 8.vo ge-
drukt. Dezelve zijn meer 
bondig» dan welsprekend > 
in alles, wat de Catholijké 
kerk betreft, spreidt de 
schrijver zorgvuldig de voor-
oor deelën zijner sekte tentoon. 

CHATEXAIN (CLAUDIUS.) — 
', Zie GHASTELAIN. 

CBATELET (PAUI-ÜS HAY , 
Heer van), ean edelman uit 
Bretagne, algemeen advo-
kaat bij het parlement van 
Bennes, vervolgens rekwest-
meester en staatsraad, werd 
als Commissaris benoemd, 
in het regtsgeding van den 
Maarschalk DE MARII.Ï,AC. 
Deze nam hem , als zijnen 
hoofd vijand, en als de schrij
ver van een Latijnsch He
keldicht, in berijmd proza 
tegen hem, niet aan. Men 
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is van gevoelen, dat hij zelfs 
dit rekwest van niet aanne
ming den Maarschalk deed 
ingeven; maar de Kardinaal 
van RICHELIEU zijne listen 
ontdekt hebbende, liet hem 
in de gevangenis werpen. 
Kort daarna werd hij weder 
uit dezelve ontslagen. Hij 
bezat eenen vluggen geest 
en was vol kwinkslagen. 
Eens met SAINT-PKEUIL zijn
de , die met nadruk om ge
nade voor den Hertog van 
MONTMORENGÏ verzocht, zoo 
zeide hem de koning : » Gij 
zoudt wel, geloof ik , eenen 
arm willen verloren hebben, 
om hem te redden. .—-.„Ik 
Wenschte, Si^e, antwoord
de nu CHATELET, dezelve bei
de verloren te hebben, want 
zij zijn nutteloos tot uwe 
dienst: en er eenen gered te 
hebben, die voor u veldsla
gen gewonnen heeft, en nog 
zoude winnen." Hij vervaar
digde een even zoo stout als 
welsprekend factum (*) voor 
dien veldheer. Nadat de 
Kardinaal DE RICHEI.IEU hem 
Verweten had, dat dit stuk 
de regtvaardigheid des ko-
nings veroordeelde: » Vér» 
geef mij, hernam nu CHATE-
I E T ; hefc is om zijne barm
hartigheid te regtvaardigen, 
indien hij de goedheid heeft» 
dezelve omtrent een' der 
dapperste mannen van zijn 
rijk uitteoefenen.'' Du CHA-

B 

TEI,ET was een der sieraden 
van de Eransche Akademie 
in derzelver geboorte. Hij 
overleed in 1636, in den 
ouderdom van 43 jaren. Men 
heeft van hem verscheidene 
werken in onrijm en dicht
maat: 1.° Histoire de BER* 
TRAND i>cr GUJSSCUN (Ge
schiedenis van BMRTRAND 
DV GUJESCLIK) , Connesta-
bel van Frankrijk, in fol. 
1666, en in 4.to,1693, be-
langrijk door de regtvaardi-
gende stukken, waarmede 
men dezelve verrijkt, heeft. 
— 2.° Observations sur la 
vie et la condamnation du 
Maréchal de MARII*I*AC 
{Aanmerkingen op het Ie-: 
ven en de veroordeeling van 
den Maarschalk van MA* 
R'ILLAC) , Parijs , 1633, in 
4,to ^_ 3,o Becuil de pièces 
pour servir è l'histoire 
(Verzameling van stii/den* 
om [tot de geschiedenis te 
dienen) , 1635 , in fol., — 
4.° Prose rimée (Berpmde 
proza), in het Latijn, te^ 
gen de beide Broeders MA-
RILIIAG , in het dagblad van 
den Kardinaal van RICHET 
MGTJ. — 5.° Een vrij uitge
breid Hekeldicht i tegen het 
hofleven. — 6.° Onderschei
dene Dicht stukken, die niet 
onder zijne beste voortbreng
selen kunnen geteld worden. 

CHATEIET. — Zie CHAS-

(?) Voorstelling eener zaak voor den regter, 
Vertale*?. 



m C H A. 

TELET. 

CHAÏEMCAIN (JOANNES LE) , 
een Augustijner Religieus, 
die in de vijftiende eeuw 
leefde, ontwikkelde eenen 
grooten aanleg voor het pre
dikambt. Zijn roem had zich 
verre uitgebreid; hij ver
scheen met roem op de kan
sels der voornaamste steden 
van £rankryh, doch min
der regtzinnig dan welspre
kend droeg hij grondbegin
selen Voor, die de ketterij 
van LUTHER begunstigden. 
De geestelijken van Lotha
ringen i werwaarts. hij geroe
pen was, om te prediken, 
zijne redevoeringen aange
hoord hebbende, klaagden 
hem bij het hooger gezag 
aan, en toen hij zich in 
1524 van Metz verwijderde, 
werd hij te JYomeny, een 
klein vlek, in de nabijheid 
dier stad, in de gevangenis 
gebragt. Daar de. overhe
den van Metz de beoordee
ling dier zaak met geenen 
genqegzamen nadruk had 
doorgezet, zoo benoemde 
Paus GWEMENS VIL regters, 
om dezelve nader te onder
zoeken. Van ketterij en af
valligheid overtuigd, werd 
CHATEM,AIN veroordeeld, om 
door de wereldlijke magt, 
aan welke men hem overle
verde, verbrand te worden; 
zijn vonnis werd den 12 Ja-
nuarij 1525 uitgesproken. 
Sommigen zeggen , dat hij , 
yóór zijn sterven, zijne dwa
lingen herriep. Men schrift 

hem eene Kronijk der stad 
Metz toe, in die stad in 
1698, in 12.mo gedrukt. 
Deze uitgave' gaat slechts 
tot het jaar 1471. Tot het 
het jaar 1550 vervolgd, is 
dezelve door CALMET in zijne 
Histoire de Lorraine her
drukt. Mien kent handschrif
ten , waarin het vervolg gaat 
tot het jaar 1620. 

CHATELLARD (JOANNES JA-
COBUS DU) , te hyon in 1693 
geboren, ging reeds vroeg
tijdig onder de Maatschappij 
vari JESUS. Hij onderwees 
in den beginne de schoone 
letteren; doch werd door 
zijnen smaak tot de wiskun
de medegesleept, en zijne 
oversten wilden de natuur 
niet tegenwerken. Na de
zelve in de collegiën te heb
ben onderwezen, werd hij 
tot hoogleeraar der water-
beSchrijving in de haven van 
Toulon benoemd, en met 
het onderwijs der "garden der 
marine belast. Hij bekleed? 
de dezen moeijelijken en ne-
teligen post, gedurende 33 
jaren, en wist de achting, 
den eerbied, de genegen
heid en het vertrouwen vaft 
dien jongen adel te winnen. 
Hij overleed te hyon, den 
15 October 1757. Men heeft 
van hem Becueil de traites 
de mathéntatiques & l'usage 
de yiessieurs les gardes de 
la marine {Verzameling van 
wiskundige verhandelingen, 
ten gelruihe der heeren van 
de garden der marine), zeer 
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op prijs gesteld; hij gaf de
zelve in 1749, in 4 Dl." 
in 12.010, 0p verzoek zij
ner kweekelingen, wei
ier bevordering hem zeer 
ter harte ging in het licht; 
» maar de ijver, zegt de 
Abt PAUMAN, welken hij 
daarbij aan den dag legde, 
was niets , in vergelijk van 
den ijver, waarmede hij be
zield was, wanneer hij werk 
ïriaakle, om hun de in hun
nen staat al te gewone klip
pen te doen vermijden, of 
om hen op het pad der deugd 
terug te brengen." 

- CHATEMJS, of CHASTEL-
Ï.TJX (&.AUDIUS DE BEAUVOIR 
Heer van), burggraaf van 
Avalon, en Maarschalk van 
Frankrijk, uit eene adel
lijke en oude familie, volg
de de partij der hertogen 
van Bourgondiè', 'wier on
derdaan hij was , en die hem 
groote weldaden bewees. 
Hij werd in gewigtige za
ken gebruikt, en overleed 
te Auxerre 1453, eenen 
grooten roem van beleid en 
dapperheid nalatende. De 
hoofdkerk van die stad is 
door zijne milddadige gif
ten zoo zeer versierd, dat 
de Bisschop en het kapittel 
hem en zijne nakomelingen 
in 1423 eene prebende toe
stonden, met het regt van 
dezelve *met den degen op 
zijde waar te nemen. 

ClIATIIAON (GrAUCHER 
B 5 

Heer van"), uit eèn, met 
dat van Frankrijk verbon
den geslacht j dat zijnen 
naam ontleent van Chatillon-
sur-Marne, tusschen Eper-
nai in ChMeaü-Thierri, was 
landvoogd van Bourgondiè 
en opperschenker van den 
C&ampagne-wijin. Hij volg
de den koning PHIMPPÜS A U 
GUSTUS op de reis naar het 
Heilige land, eti onderscheid
de in het beleg van Accón in 
1191. Hij muntte niet min
der uit in de verovering van 
Normandië in 1203, in 
Vlaanderen, waar hij zich 
meester maakte van Door" 
nik, en ïn den slag van 
Bouvines, tot het winnen 
van welken hij bijdroeg. Hif 
nam vervolgens den naam 
van graaf van Saint-Paul 
aan, daar zijne vrouw dat 
graafschap geërfd had. Hij 
overleed in 1219, hetzelfde 
jaar , als hij zich tot eenen 
krijgstogt tegen de Albigen-
sers gereed maakte. 

CHATIM.0N ( GfAüCHÉR ) , 
Graaf van Porcean, achter
kleinzoon van den voorgaan
de , werd in 1250 geboren, 
onderscheidde zich in het 
gevecht bij Kortrijk zoó 
zeer, datPmuppus de Schoo* 
ne hem in 1302 den degen 
van oppérveldoverste tot ee
ne belooning Verleende. Hij 
had in 1304 veel deel aan 
de overwinning van Mons-
en-Puelle, vergezelde den 
prins IIODEWHK HUTIN ttaar 
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Navarre , deed hem te Pam-
pelona in 1307 kroonen, en 
Werd de voornaamste minis
ter van dezen koning. Hij 
droeg in 1328 ook veel bij 
totde overwinning van Mont-
Cassel, en overleed met eer 
en roem overladen in 1329, 
in den ouderdom van 80 ja
ren. Het huis van CHATIL-
toN heeft vele andere groote 
mannen voorfgebragt. De 
schrijver der Mémoires voor 
het onderwijs van den dhër-
tpg van Bourgogne, zegt 
billijker wijze, dat deze fa
milie, in hare eerste tak
ken , met zoo veel luister 
schitterde, dat slechts de ko
ninklijke waardigheid boven 
haar verheven is. 

CHATILLON.» — Zie Go-
MGNÏ en GÜAMEE. 

CHATlil,0N (NlCOliAAS BE), 
een krijgsbouwkundige s ge
boortig van Ch&lons - sur -
Marne , overleden in 1616, 
heeft de teekeningén voor 
de Place-Royale te Parijs 
geleverd, en de werken van 
de Pont Nevf bestuurd. 

CHATIM.0N (liODEWlïK DE), 
een brandschilder en gra
veur, was te Saint-Mene-
hould geboren. Hij heeft 
gegraveerd de schikgodin-? 
nen, het lot van MARIA DM 
MEDICIs spinnende, naar 
RUBENS; een gedeelte der 
overwinningen van LODE-
WIJK XIV., naar I.E CMERC» 
I*ODEWIIK XIV. maakte ge

bruik van zijne bekwaam* 
heden in het schilderen in 
brandverw. Deze kunste
naar overleed in 1734. 

CHATII,LON(N.), een dich
ter, bekend door eenige ver
zen, onder ingeving "van ee* 
nen goeden smaak en een 
ongedwongen talent, geschre
ven, was onderbestuurder 
in het beheer der koninklij
ke loterij. Hij overleed in 
1826 te Parijs in den ou
derdom van 50 jaren, als 
lid van de akademie van 
Dy on. Wij zullen van hem 
aanhalen : Epitres aux Mu-
ses {Zendbrief aan de Mu
zen) , bekroond door de aca* 
demie der Bloemspelen den 
3 Mei 1821, Parijs, 1621, 
een blad in 8.o — La ché~ 
mise (Het hemd), eene ver* 
telling. — hes der nier s adi-
eux du Pokte, (Het laatste 
vaarwel des dichters) , een 
treurdicht, Parijs, 1825, 
een blad in 8.° 

CHATRI, de vrouw van 
eenen kleermaker der stad 
Sens , onder HENDRIK I I I . , 
had 20 jaren na haar huwe
lijk , aUe teekenen van eene 
wezenlijk zwangere vrouw. 
Zij bleef 3 jaren in het bed 
zonder te kunnen baren» 
Daarna, toen de weeën be
daard waren, en de zwel
ling nog altijd voortduurde < 
bleef zij in dezen toestand 
bijna 24 jaren. Na haar 
dood , die in het 68s«> jaar 
van haren ouderdom plaats 
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had, liet haar man haar ope
nen , en men vond in haar 
schoot het ligchaam van een 
dochtertje, geheel gevormd, 
maar reeds aan het beder
ven. De Heer D'A,LIBOUB, 
toenmaals geneesheer van de 
stad Sens, en later van HEN
DRIK I V . , ooggetuige van 
dit bijzonder geval, gaf er 
een verslag van in het licht. 

CHATTERTON (THOMAS), 
een Engelsch schrijver, die 
door zijnen wonderbaar vroeg 
ontwikkelden geest zoowel 
op letterkundige achting, als 
door de treurige lotgevallen 
zijns levens op menschelijke 
deelneming aanspraak maakt. 
Hij was in 1752 te Bristol 
geboren, en de zoon eens 
onbemiddelden schoolmees- * 
ters. In het eerste scheen 
hij schroomvallig en zonder 
talenten te zijn, een Fransch 
boek met geschilderde let-, 
teren wekte den lust om le
zen te leeren in hem op. 
Wéldra ontwikkelde zich 
zijne begaafdheid op eene 
bijzondere wijze, toen zijn 
vader hem door den dood 
ontnomen werd, en hij zich 
genoodzaakt zag, schrijver 
hij een en notaris te worden. 
In zijne ledige «ren legde 
hij zich toe op deEngelsche 
oudheidkunde, de geschie
denis en talen, waarin hij; 
liet zoo ver bragt, dat kun
dige mannen zijne gedich
ten en andere werken be
wonderden. Dit bragt hem 
«p de gedachte zijne voort

brengsels voor dievan'Row^ 
I,EY te doen doorgaan. Met 
het schoonste vertrouwen be
gaf hij zich naar Londen, 
hier hoopte hij weldra schit
terend te kunnen optreden, 
maar hij vond zich deerlijk 
bedrogen, zijn begunstiger, 
lord BECKFÖRT stierf en liet 
hem aan de bitterste ellende 
ter prooijè j in plaats van het 
gewenschte geluk nam de 
achttienjarige jongeling rat-
tekruid om door vergif den 
hongerdood voortekomen. 

CHAUCER (GODEFRIDUS) , 
de MARO^ der Engelschen, 
geboren te Londen in 1328 , 
overleden in 1400, werd 
in de abdij van Westmun
ster begraven* Hij droeg, 
door zijne gedichten tot lof 
van den hertog Van Lan-> 
kaster, zijnen schoon-broe-
der, Vervaardigd, veel bij on» 
hem de kroon te bezorgen» 
Hij had deel aan het geluk 
en de rampspoeden van de
zen vorst. Zijne, gedichten 
werden in 1721 te Londen 
in fol. in het licht gegeven» 
Men vindt daarin verhalen 
vol levendigheid § eenvou
digheid en groots vrijheid, 
in den smaak der minne
zangers en van BACCACIO» 
De verbeeldingskracht, die 
dezelve uit zijne pen deed 
vloeijen, is levendig en 
vruchtbaar, maar zeer wei
nig geregeld, en dikwerf 
zeer buitensporig. Zijn stijl 
wordt door een groot aantal 
duistere en onverstaanbare 
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woorden onteerd* De En-
gelsche taal was te zijnen 
tijde nog ruw en onbeschaafd. 
Was de geest van CHAÜCER 
bevallig, zijne taal was het 
niet , en de tegenwoordige 
Engelschen hebben moeite 
hem te verstaan. CHAÜCER 
heeft, buiten zijne gedich
ten , werken in proza nage
laten : Le testament d'amour 
(De uiterste teil der liefde),' 
Traite de l'astrolabe {Ver
handeling over het astrola-
lium). Hij heeft zich op 
de sterrekunde en vreemde 
talen, zoowel als op het ver-
senmaken toegelegd. Hij had 
zelfs valsche stellingen wil
len beweren. De meenin
gen van WICLEF maakten 
toen veel opziens. CHAÜCER 
omhelsde dezelve, en werd 
voor eenigen tijd uit zijn va
derland-verdreven. Bij zij
ne terugkomst werd hij van 
al zijne bedieningen ontzet,, 
maar kreeg, toen hij de daad
zaken aan den dag bragt, 
verlof om terug te keeren. 

CHAÜCHEMER (Pater FRAN-
CISCUS) , een geestelijke van 
de orde van den heiligen 
DOWUNICUS , doctor der The
ologie, werd in 1640 te 
Blois geboren, Hij was pro
vinciaal van zijne orde in 
de provincie van Pary's, en 
een der beste predikanten 
van zijnen tijd, Hij had de 
eer verscheidene malen voor 
den koning te prediken en 
werd altijd toegejuicht. Be
halve een groot aantal leer

reden , welke hij in hand
schrift heeft nagelaten, 
heeft men van hem: Sermons 
sur les mystères de la re-
ligion Chrétienne {Leerre
den over de geheimen der 
Christelijke godsdienst) , 
Parijs 1709 in 12.mo. 2.° 
Traite de Piété sur les a-
vantages de la mort Chré
tienne (Stichtelyhe verhan
deling over de voordeelen 
des Christelijken doods) Pa
rijs , 1707 2 dl,n in 12 m 0 ; 
herdrukt in 1714 en 1721' 
Deze Pater geraakte, bij de 
volgende gelegenheid, in 
twist met den overledenen 
Abt GASTAU» van Ais. MA
RIE ANGELIQUE ClURLIER, 
vrouw van den heer TIQUET , 
raadsheer bij het parlement te 
Part/s, was, wegens eene 
aanslag op het leven vanha
ren echtgenoot, onthoofd, de 
abt GASTAUD vond vermaak 
hare lijkrede te houden. De
ze soort van boerterij. ver
maakte eenigen tijd het hof 
en de stad. Pater CHAÜGHE
MER kon niet dulden, dat 
men met eene zoo gewigti-
ge en ernstige zaak boertte, 
vervaardigde in een en kor
ten brief de beoordeeling 
van dit stuk, en gaf ook 
eene zede-en Christelijke re-? 
devoëring over hetzelfde on
derwerp jt* het licht. De 
abt GASTAUD antwoordde op 
deze beoordeeling en gaf 
eene bijzondere hekeling o-
ver de zede-en Christelijke 
redevoering in het licht. 
Men heeft eene verzameling 
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van deze kleine werken, 
gedrukt 1699 te Parys in 
8-°. Pater CHAUCHEMEB ein
digde den 6 Januarij 1713 
te Parijs zijn leven , e,n werd 
den 7 bij de Jacobiien in de 
Sint Jqkobs-straat begraven. 

CHAUDET (ANTONIUS DIONY-
SIÜS), geboren te Parijs den 
31 Maart 1763, was een be
roemd beeldhouwer en schil
der. Hij behaalde den groo-
ten prijs der beeldhouwkun-
de , voor een kunstbeeld, 
JOZEF, verkocht door zijne 
broeders, voorstellende. De 
andere leerlingen waren zoo 
zeer verwonderd over de 
volmaaktheid van zijn werk, 
dat zij den kunstenaar in ze
gepraal omdroegen. Vol van 
het denkbeeld om Van zijn 
talent zoo veel mogelijk par
tij te trekken, ging Gun- , 
BET naar Rome. Bij zijne 
terugkomst in 1789, werd 
hij in de akademie van schil
derkunst in hoedanigheid van 
agréé (goedgekeurde), aan
genomen , een titel, waarop 
alle leerlingen, die van de 
school van Rome kwamen, 
trotsch waren. Weinig tijds 
daarna vervaardigde hij, tot 
versiering van het gebouw, 
het Pantheon, eene groep van 
beelden, welke voor het bes
te zijner werken gehouden 
wordt. Dezelve drukt de ij
verzucht des roems uit» Men 
heeft nog van hem eene me
nigte werken, die alle van 
zijn uitmuntend talent ge
tuigen: OEDIPÜS, waaraan ' 
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men met de grootste onregt-
vaardigheid in 1801 den prijs 
van aanmoediging weigerde. 
Het standbeeld van BONA
PARTE , het welk men eertijds 
in de zaal van het wetge
vend ligchaaui zag. Het 
standbeeld des vredes van ee
ne natuurlijke grootte, uitge
voerd in zilver, en geplaatst 
in het paleis der Tuiïeriën. 
Het standbeeld van CINCIN-
NATua in de zaal der kamer 
der Pairs. Het verheven 
beeldwerk hetwelk het pla-
fond, der eerste zaal van het 
koninklijke museum versiert 
en onder de gedaante van 
drie vrouwen , de schilder-, 
beeldhouw- en bouwkunde 
voorstelt. De Belisarius 
door hem zelven in metaal 
gebeiteld, PAUÏ,ÜS en VIR-
GINIA , welke hij in marmer 
heeft uitgevoerd, en waarin 
men die teederheid en die 
belangstelling vindt, waar
mede de onnavolgbare pen
seel van BEBNARDJN DE 
SAINT-PIERRE hen begaafd 
heeft. Men heeft nog van 
hem de borstbeelden van wij
len SAEATIER , DAVID , L E -
ROIJ , van den. Kardinaal 
MAJURY en van \LAMOIGON-
MALESHERBES. CHAUDET be
oefende ook met eenig goed-
gevolg de schilderkunst; in 
dat vak heeft men van hem 
de hartroerende elegie van 
de troostende vriendschap 
aan, de deur eener gevange
nis / JENEAS en ASCJHI.ES 
te midden des Trojaansc/ien 
brandt. Zijne werken, die 
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daarenboven van groot be
lang zijn, en waarin men 
genie, gelukkige toestanden 
aantreft, hebben, in het al
gemeen, geen zuiver ko
loriet. De talenten van de
zen kunstenaar deden hem tot 
eersten meester aan de schil
der- en beeldhouwkundige 
scholen benoemen. Toenhy 
ook lid van de vierde klasse 
van het Instituut benoemd 
werd, Avas hij ooklid der com
missie van het Dictionnaire 
de la languê des beaux - arts 
{^Woordenboek van de taal 
der schoöne kunsten.) Hij 
overleed den 19 April Ï8IÜ; 

GlUTJDON (koBEWIÏK>M.VJL-
EÜL"), een geschiedschrijver 
en Benedictijner van de ver
gadering van Cluny, gebo
ren te Valensolle nabij: Di* 
gne den 10 Mei-1737; lid 
van verscheidene geleerde 
genootschappen, en onder 
andere van de akademie der 
Arcadien te Rome. Men 
heeft van hem: l ,6 Lettres 
eb. Jf. Ie marquis de **** , 
sur un prédicateur du 15.e 
siècle {Brieven aan den 
Markgraaf van •*'***• over 
eenen prediker der 15.de 
eeuw), 1755, in 4.tp— 2.° 
Ode sur la calomnie {Lier
zang over den laster), 1756, 
in 4.to _ 3.° Ode u MM. 
les échevins de Marseille 
{Ode op de heer en schepenen 
van Marseille) Ï757,in4,«> 
~ 4.° Le chronologisie ma-
nuel {Ty dr e kenkundig hand
boek) ,. 1766 •—1770,in 24.° 

—• 5.° Dictionnaire anti-
philosophique {Anti-wijs-
geerig Woordenboek), het
zelfde misschien met datge
ne , hetwelk aan NONOTTE 
is toegeschreven, 1767, in 
8.v°; Avignon, 1776, 2DL», 
in S.vo, en ook 1776, 3 
Dl.n, in 12.mo, 3„dö uitga
ve. — 6.° Bibliothèque d'un 
homme de gout, ou Avis 
sur Ie meilleur choioo des 
livres écrils en notre lan
guê {Boekverzameling van 
eenen man van smaak, of 
berigt over de beste keus der 
boeken in onze taal geschre
ven), Avignon, 1772, 4 
EW.n, in 12.ino Dit Werk, 
waarvan de Abt DELAPORTÈ , 
1777, eene nieuwe uitgave 
in 4 Dl.n, in 12.mo uitgaf, 
i s in het geheel door de hee-
ren BARBIER en DESIESKARXS 
verbeterd, onder den titel 
van Nouvelle Bibliothèque 
d'un homme de gout {Nieu
we Boekverzameling van ee
nen man van smaak), 1807 
— 1810, 5 Dl.n, in -S.vo» 
bij welke deze heéren be
loofd hebben, een zesde te 
voegen. — 7.° JYouveau 
Dictionnaire historique de 
tbus les hommes quisesont 

faitun nompar Ie genie , les 
talens, les vertns ,les erreurs 
etc. {Nieuw geschiedkundig 
Woordenboek van al de.man-
nett, die zich door genie , 
talenten, deugden, dwalin
gen enz. eenigen roem ver
worven hebben), 1773, 9 
Dl.n, in 8.vo Dit is hel 
beste werk van'den schrij-

http://15.de
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ver, die er in 1773, de ze
vende uitgave van in ' het 
licht gafi Hij deed met DE-
IANIHNE van'Lyon, 1804, 
eene achtste, 13 DL», in 
8.vo, i n het licht verschij
ven ; van 1810 —1812 gaf 
de boekhandelaar PRUDHOM-
ME, met behulp van een ge* 
zelschap van geleerde man
nen, eene negende, 20 Dl.n, 
in é.vo ? van, in hei licht;; 
eindelijk werd inNóvember 
1821, eene tiende uitgave 
yan deze levensbeschrijving, 
in 25 Dl.n vervat, aange
kondigd, 'en welke tot grond
slag van al degenen , die de
zelve gevolgd zijn, gediend 
heeft. —i 8.° lnterprête ma-
nwel des notng latins dè ld 
géographie anciennè et mo
derne {Handboek de&dlp'n-, 
sche woorden verklarende 
van de bjide en hedendaag-
sche aardrijksleschrijving)., 

• 1777, in groot 8.v0 — Mé
moires 'sur la vie et les é-
érits de ffl. DE VOLTAÏRÉ 
(Memoriè'n over liet leven 
en de geschriften van den 
Weer DE VpLTAiRE), in 8 .vó? 
Vertaald in het Engèlsch, 

. 1786 , in 8.V0— 10.° ZeCons 
d'histoire el de chronologie 
(Geschied- en lijdrekenknn-
de), 1781, 2 Dl.", in 12.°. 
11.° ElemeJis d'histoire ec-
èiêsïa&tique jusgu'au pontï-
ftcai&e PlM VI. (Begin
selen der kerkelijke ge
schiedenis tot aan het Paus
schap van Ptvs VI.), 1785, 
in 8.v°, Caen en Parifs, 
1787, 2 Dl.n, in• Ï2.tno 

CtlAUFEPlÉ (JACOBUS G Ë -
ORGIUS), den 9 November 
1702 te JLeeuioardeninVriés* 
landgehosèn, omhelsde vroeg 
onder de zoogenaamde Her-

. vormden , den geestelijken 
staat, en oefende achtervol
gend te Vlissingen , te Delft 
en sedert 1743 te Amster
dam zijn ambt uit. Hij o-
verleed in die stad den 3 
Juli] 1786, en is bekend 
door verscheidene werken, 
welke hij geschreven of in 
het Fransch vertaald heeft. 
Het voornaamste deirzelve is 
een Dictionnaire historique 
et critique, ponr servir de 

• supplément ou de continua-
iion au Dictionnaire Msto-
rtque et' critique deM.Pl-

; ERREÊATLE (Geschied- en 
beoordeelend Woordenboek 
om tot Bijlage en vervolg 
van het geschied - en beoor
deelend Woordenboek van 
den Heer PIET ER BATEJE , 
te dienen), Amsterdam, 
1750-1756, 4 dl.n in faU 
CHAÜFEPIÉ volgde geenszins 
het scepticismus van zijnen 
voorganger > maar viert bij 
elke gelegenheid den teu
gel aan de dweepzucht zij-

i ner sekte. LTJTHER enCAL-
VINUS, zijn, volgens hem, 
de twee grootste mannen der 
wereld. De heer «BONNE-
GARDE heeft de werken van, 

, deze twee Woordenboek-
schrijvers verkort in het 
licht gegeven in 4 Dl.n, ïn 8.° 
Lyon 1773. Toen hij hun
ne werken in een hragt, 
heeft hij de goddeloosheden 
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Yan den eenen en de geest-
dr§verjjen van den anderen 
weggelaten, en daardoor 
heeft hij den Christelijken 
lezer in staat gesteld om 
van de geleerdheid dezer 
twéé schrijvers gebruik te 
maken, zonder zich aan het 
verderfelijke der dwaling 
bloot te stellen. CHAÜPJEPIE 
had overigens eerbied voor 
de godsdienst, en verdedig
de dezeïpe bij verscheidene 
gelegenheden , met even zoo 
veel kunde als ijver. Ook 
bezit men nog van "hem: 
leerreden over den Staat 
des Joódschen volks op ver
scheidene schrjftwurteksten. 
Eene schets der Christe
lijke deugden. Geschiede
nis der gewade en ongewijd 
de wereld uit het engelsen 
van JSTRUCKFORD. heven, 
van Por E geplaatst voor 
de werken van dezen dich
ter. Algemeene gescJdede-
nis sedert het begin der 
wereld uit hetEngelsch J 770 
—' 1792 46 dl.n in 4.° enz. 

CHAULIAC. — Zie CAU-
LIAC. 

CHAULIEU (WILLEM AM-
FRYE BE) werd in 1639 te 
Fontenai in Vexin-Normand 
met eene gelukkige en be
vattelijke genie geboren. De 
bevalligheden van zijnen 
geest en zijn opgeruimd ka
rakter verschaften hem de 
vriendschap der hertogen 
van Vendötne. Deze vors
ten plaatsten hem aan het 

hoofd hunner zaken en ga
ven hem 30,000 livres tot 
bezoldiging. De groot-pri-
oor kwam bij hem aan tafel 
als bij eenen vriend. De 
abt CHAULIEU had in zijn 
vertrek du Temp Ie een ge
zelschap van geleerde mannen 
en vrienden , welke hij door 
zijne boerterij verlustigde. 
Een kweekeling zijnde van 
CHAPELLE , gaf hij zich even 
als hy aan den wellust over 
en volgde getrouw in zijne 
gedichten zijn genie en die 

' van zijnen meester. Men 
noemde hem'.ANACREON M 
Ternple, omdat hij zich , e1-
ven als deze grieksche dich
ter aan de verzen en de lief
de tot in zijne laatste levens
jaren toewijdde. In zijn 
tachtigste jaar blind zijnde, 
beminde hij Mejufvrouw 
liAUNAl (naderhand mevrouw 
STAEL) met de liefde der 
eerste jeugd. De abt CHAU« 
LIEU verliet in 1720 > in zijn 
een en tachtigste jaar deze 
wereld. De beste uitgaven 
zijner gedichten zijn die van 
1733 in .2 dl.n i n 8.° onder 
den titel van Amsterdam» 
en die van Partf* 177 é in 
2 dl.» i n 8,° Kaar de hand
schriften van den schrijver 
en met een groot aantal 
nieuwe stukken vermeer
derd. De heer FAURIEL 
heeft eene verhandeling ö« 
ver CHAULIEU en LAFARE ; 
aan het hoofd der Stereoty
pe uitgave dezer twee schrij
vers uit de drukkerij van 
HERKAN in het licht'gege-. 

') 
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ven. * Het is jammer, zegt 
zeker beoordeelaar, dat de 
jeugd zijne werken niet 
zonder gevaar, en de wijze 
mannen niet zonder veront
waardiging lezen kunnen. 
Al wat hij denkt, al wat hij 
zegt, strekt slechts om ee-
ne Epicurisché' wijsbegeerte 
te doen gelden, des te ge
vaarlijker daar hij dezelve als 
gevoel heeft, weten voor te 
dragen. . . . Niets is des
niettegenstaande afkeeriger 
voor de oogen , een er, wij 
zeggen niet gestrenge maar 
verlichte rede, dan deze 
neiging, om in het genot 
der zinnelijke vermaken al 
zijn geluk te stellen. De 
Wijsbegeerte , die zich zoo 
zeer beroemt, de bewaarster 
der ware lichten te zijn , 
had een op zich zei ven zoo 
valsch en de ménschheid 
vernederend stelsel behoo-
ren Nte verwerpen. In te
gendeel zij breidt hét ui t , 
prijst het , en vreest dus 
niet haren roem op te offe
ren ten koste van zich deel-
genooten te bezorgen, die 
vergeten, wat het hun kost 
in het gezelschap van zwak
ke zielen en sterke geesten 
te verkeeren»" 

CHAUINES. — Zie AXBERT 
(HONORÉ D*) 

CHAUMEIX (ABRAHAM J O 
ZEF) , te Chanteau bij Or-
leans in het begin der 18de 

eeuw geboren j was een acht-
VII , jDfiEi.. 
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baar schrijver, welkenVoi.-
TAIRE in zijne-schriften zon
der grond beleedigd heeft, 
door hem " azijnkooper, 
schoolmeester, Jansenist en 
dweeper te noemen. De be
weeggrond der beleedigin-
gen en spotternijen van dé
zen uitzinnigen wijsgeer 
was de'afkeer, welken CHAU-'S 

MEIX altijd betoond had j e 
gens de nieuwmodische leer
stellingen , en vooral het 
Werk, hetwelk hij tegen de 
eerste twee deelen der En~ 
cyclopedie uitgegeven had».', 
én dat ten titel voert: Pr.é-
jugés Ugitimes contre Ven~ 
cyclopedie (Billijke voor-' 
oordeelen tegen de Encyclo
pedie (1758, 8 dï.n in 12.° 
De. twee laatste bevatten 
Examen du livre de l'es
prit (Onderzoeking van &et 
boek des geestes). Deze be
oordeeling bevat zeer juiste 
maar somtijds een weinig te 
beuzelachtige bemerkingen-
De Heer MOUELET (naar men 
gelooft) trachtte met boerte-
rijen op deze redeneringen 
te antwoorden, en deed het 
werk in het licht verschij
nen, getiteld : Mémoirepour 
ABRAHAM CHAUMEIX con
tre les prélendus philoso-
phes DIDEROT et d'AzEM-
RERT (Memorie voor ABRA
HAM CHAUMEIX tegen de 
vermeende wijsgeer en Dl DE-
ROT et d'AzEMRERT) Am
sterdam 1759 in 12.° VoL-
TAIRE poogde hem nog be-
lagchelijker te maken in het 
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Boek: de arme duivel en in 
het verhaal van WILLEM 
VADÊ. Maar al het belag-
chelijke viel op diegenen, 
die zich genoodzaakt zagen 
om schimpreden voor rede
neringen te geven. Nog be
staat er van CHAUMEIX: 1.° 
Sentiment d'un inconnu sur 
Voracle des nouveanx phi-
losophes {Meening van ee-
hen onbekende over het o-
irakei der nieuwe wijsbe
geerte) 1760, in 12;° 2.° 
hes philosiïphes aux abois 
{De. in het mauw gebragte 
éijsgeeren) 1760, in 8'° 
3.° Nouveau plan d'étude, 
ou Essai sur la maniere dé 
ventpitr^v^ pitteen étans les 
colleges que les Jésuités oc-
cupaient {Nieuw studeer-
plan of proeve over de wij
ze om de plaatsen in de 
Collegien, welke de Jesuiten 
ïezetteden, aan te vullen) 
Keulen (Parijs) 1762, 2S1.P 
in 12.°. Vervolgd en be
schimpt door de wijsgeereri 
ter-ööïzake der grondbegin
selen, welke hjj beleed, 
•Werd CHAUMEIX genoodzaakt 
zich naar Rusland t& bege
ven , waar hij tegen het laat
ste der vorige eeuw over
leed. CHAUMEIX werkte aan 
den Censeur hebdomadai* 
re en bezorgde artikelen, 
gan .' verscheidene andere 
dagbladen. 

CHAUMETTE (.PETRUS - GAS -. 
PAUD) , die om zijne godde
loosheid met rëgt onder dé 
hatelijkste revolntionnairen 

is gerangschikt', werd te 
Nevers den 24 Mei 1763 
geboren. Zijn vader, die 
schoenmaker was, wilde hem 
eene zorgvuldige opvoeding 
bezorgen; maar CHAUMETTE 
tot ondeugd en verkwisting 
geneigd, maakte zich deze 
zorgen niet ten nutte. Toen 
hij de studie geheel had Ia-
ten varen, verliet hjjj het 
vaderlijke huis en ging als 
scheepsjongen, 'aan voord 
van een schip, maar ha& 
weldra eenen afkeer vatt 
deze hantering eiUaëgafzich 
naat Parp's. Hij bevond zich 
in deze hoofdstad, toen ds 
eerste onrusten der omwen
teling uitkomen. CAMIIAÜS 
DESMOULINS , met wien hij 
kennis gemaakt had, van zij
nen ijver en moedf gebruik 
willende ^tnaken, belastte 
hem met het volk op de plei
nen en in de straten aan te 
spreken. CHAUMETTE kweet 
zich hiervan met ijver, en 
Verdiende daardoor in de 
clubs der Cordeliers, welke 
diegene Was , waarin men A& 
meest-Demagogische igronifl-
beginselén beleed^ opgeno-
med te worden. Hij werd bij 
de redactie van het dagblad 
van PRUDHOMME , • getiteld.' 
les rèvolutions de Paris (om
wentelingen van Parijs), ge
plaatst, en predikte in dit 
blad de meest vewoestende 
grondbeginselen van de zede- ! 
Ifjkheid en de maatschappij* . 
Öp den noodlottigen dag van : 
deh 10 Augustus, nam hij | 
een zoo werkzaam deel aan \ 
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de ïiiöörd-toèneelén, die 
plaats hadden, dat hij in het 
bijzónder onder al de ande
re Cordeliers uitmuntte, het
geen, voor hem veel bij bragt 
om tot regtsvorderaar der ge
meente in de plaats van MA* 
NUEL benoemd te worden. 
Toen de voorzitter in deze 
Omstandigheid - zijnen voor
naam gevraagd hadj antwoord
de hi): bij de oude regering 
noemde men mij PIETÉR-GAS-
Ï»ARD , omdat mijn peet een 
öhnoozele'hals was, dié aan 
fle heiligen geloofde; maar 
ik -heet nu ANAXAGORAS, 
daar ik slechts tot bescher
mer eenen heilige hébben 
wil , die om zijne geméene» 
bestgezindheid opgehangen 
is* CHAÜRÏETTË bragt in zij
ne nieuwe bedieningen al het 
geweld der grondbeginsels 
mede, welke hij in het ge» 
zelschap der Cordeliers ge
leerd had. In zijne onstui
mige gespreken hield hij 
niet op met hevigheid tegen 
de doorluchtige gevangenen 
van den Temp/e uit te va
ren, van welke hij een der 
woedendste vervolgers was. 
Zijne donderende stem , 
zijn onverschrokken moed, 
én de hevigheid zijner be
wegingen, verschaften hem 
eenen volkomen invloed op 
den gemeente raad. Zij
ne naauwe verbinding met 
HEBERT maakte hem nog 
magtiger. JÊij schreef zij
ner partij, de wet voor zelfs 
.voor de Conventie, die hem 

: . • ' • - ' . ' • • • c 

vreesde. Na in de gemeente 
; de loprigting van eene re-

vo'Iutionnaire regtbank ge
vorderd te hebben , ging hij 
den "9 Maart 1793, aan het 
hoofd eens gezantschap» 
er de toestemming van vra
gen bij de volksvergadering, 
die dezelve niet dorst te wei* 
geren. Zich zij n gezag ten nutr 
te makende, ïegde hij vervol
gens deze vergadering de wet 
van het maximum op, eisch-
te de omwenteling van den 
31 Maart en de wet op de 
verdachte personen. Om de 
dolzinnigheid met de wreed
heid der grondstellingen te 
verbinden, wilde hij een 
besluit doen nemen , dat alle 
inwoners van Para's slechts 
klompen zouden dragen, en/ 
dat de tuinen der Tmleriëit 
en van het iMxembonrg met 
aatdappelen zonden beplant 
worden , want » met aardap
pelen , zeide hij , moeten 
zich alle Franschen voeden." 
Hij wachtte zich echter wel 
van een voorbeeld te geven en 
zich aan eene zoodanige be
perking te onderwerpen: een 
schotel met aardappelen zou 
niét hebben mogen geplaatst 
worden tusschen de uitge» 
Zochtste geregten, welke 
de tafel van dezen mati
gen gemeenebestgezinde be
dekten. Na den val der 
partij van la Gironde wilde 
hij eene onafhankelijke par
tij Va» de Cordeliers en Ja-
cobyüeto vormen, dé gemee* 
nebestgéziriden vogelvrij ver-

2 ' . - • . - • •' • 
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klaren, en de vergadering 
Zelve omver stooten. Deze 
partij werd bekend onder 
den naam van Hèbertisien ,* 
maar HÉBEKT was slechts 
agent van CHAUMETTE, die 
het eerste hoofd was van 
deze partij , de afschuwelijk
ste onder alle , die Urank" 
rijk tè gron de hielpen. Maar 
zijne woedde moest zich 
vooral op de heiligste voor
werpen oefenen. Na de die
naren Gods vermoord te heb
ben , verklaarde de godde-
looze CHAUMETTE God zel-
ven den oorlog, ,en wilde 
van het AtAéismies eene staat
kundige instelling maken. 
Om zijn dolzinnig doel te 
bereiken, vormde hij in zij
ne gedachten, die even zoo 
heiligschendende als zon
derbare feesten , onder 
den naam vso. feesten der 
rede bekend; hij liet de al
taren, schilderijen en al wat 
maar eenig spoor van eene 
godsdienst kon voorstellen , 
vernielen. Toen hij zich 
van talrijke Wandalen, die 
deel namen aan zijne dwaas
heid , omringd zag, wilde 
hij aan de vergadering ver
slag geven van de eerste 
-viering van de feesten der 
rede. Hij vertoonde zich in 
de vergadering, omringd van 
eene talrijke menigte. 
Een korps jonge muzijkan-
ten opende den optog't; zij 
werden gevolgd door eene 
menigte weeskinderen, die 
met bloemkransen gekroond 
waren, en door eene bende 
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clubisten met verschrikke
lijke roode mutsen op hun 
hoofd, die de lucht door het 
geroep: Vive la montagne, 
vive la république! deden 
weergalmen. Vervolgens 
verscheen ie godin der rede 
op éenen draagstoel, gedra
gen door vier mannen, en 
versierd met kransen van 
eiken-loof.. Eene actrice van 
de opera (Mejufvrouw MAH> 
I.ARD) had wel de rol van godin 
willen spelen; eett blaauwé 
mantel wapperde langs hare 
schouders, zij hield eene 
lange piek in de hand, en 
men had niet vergeten, haar 
hoofd met eene groote roode 
muts te versieren. ÜNTaauwe-
lijks verscheen deze pracht
volle maskerade aan dèn slag
boom, of de godin werJ 
door duizende toejuichingen . 
begroet; men leidde haar in 
de vergadering en plaatste 
haar tegen over den presi
dent, die, aan het hoofd 
dezer vertegenwoordigers * 
zich ten uiterste verwon
derde over hét belagchelijk 
kluchtspel, en dezen bespot-
telijken óptogt. CHAUMETTE 
vermeerderde door eene ver
schrikkelijke en goddeloozè 
rede, deze dolzinnigheid: 
» Gij hebt het gezien, zeide 
hij, wetgevende burgers, de „ 
geestdrijverij is moedeloos 
en heeft de plaats verlaten, 
welke zij van de rede, de i 
regtvaardigheid en de waar- \_ 
heid bezet hield. Hare schele f 
oogen hebben den glans van 
het licht niet kunnen ver-
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dragen; zij is gevlügt. Wij 
hebben ons! van de kerken 
meester gemaakt, welke zij 
ons gelaten heeft, wij hebben 
dezelve herschapen. Heden 
heeft het gansche volk van 
Parijs zich onder de goti
sche gewelven, d ie , zoo 
lang van de stem der dwa
ling weergalmden, begeven, 
en voor de eerste maal de 
vreugdekreten der waarheid 
doen hoorer. Daar hebben 
wij aan de vrijheid, aan de 
gelijkheid geofferd. Daar 
hebben wij , vive la mon-
tagne ! (leve de bergpartij7) 
geroepen, en het gebergte 
heeft ons geantwoord; want 
het had ons even te voren 
in den tempel der rede ver-
eenigd. Wij hebben geene 
offers aan deze onbezielde 
afgoden opgedragen; neen, 
het is een meesterstuk der 
natuur dat wij hébben uit
gekozen om naar te verte
genwoordigen , en dit ge
heiligde beeld heeft alle har
ten ontvlamd." Bij het uit
spreken dezer laatste woor
den, hield CHAIUMETTE zijne 
oogen gevestigd op het mees
terstuk, de godin der opera, 
de aanschouwers door zijne 
gebaren uitnoodigende,om op 
hunne beurt door het gehei
ligde beeld ontvlamd te wor
den. » Een eenige wensch , 
vervolgde hij , laat zich hoo-
ren , een eenige kreet-ver
heft zich van alle kanten: 
Weg met de Priesters, weg 
met de goden i wj willen 
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geene andere dan die, welke 
de natuur ons aanbiedt f 
Wij , hare dienaren , heb- -
ben dezen wensch veree-• 
nigd; wij brengen u 'die uit 
den tempel der rede; wij 
komen in dien der wet, om 
de vrijheid te vieren; wij 
verzoeken u dat de hoofd
stad Pari/s aan de rede en 
de vrijheid toegewijd wor
de." Deze dolzinnige gods
lasteringen maakten den 
grootsten indruk op de wet
gevers van Frankrijk, en 
nadat het voorstel van CHAÜ-
METTE door den afvalligen 
CHABOT in eenen bïjzonde-
ren voorslag veranderd was* 
werd het, tot verbazing van 
Europa, dooreen besluit aan
genomen. Verscheidene le
den van de vergadering ech
ter den invloed van CHAU* 
MBTTE vreezende, keurden' 
deze dwaze nieuwigheden 
af. ROBESPIÈRKE en voor
al DANTON droegen er toe 
bij om dezelve te doen opr 
houden. De godin der rede-
zag niet lang het wierook 
op hare altaren opstijgen, 
want weinig tijds daarna las 
men bijna op al de poorten 
van Parijs, dit zonderbare 
opschrift: De Franschen ge-
looven in God. .De voor
naamste hoofden der ge-
meenebestgezinden begonnen 
eindelijk in te zien, dat het 
tijd was, om aan de buiten
sporigheden van CHAÜMETTE 
perk te stellen. ROBESPIERKE 
besloot hem te doen vallen* 

3 
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HEBERT, de Pruis CIOOTS 
en verscheidene andere ver» 
tegenvvoordigers der AtJie'is-
ten bij de conventie werden 
in hechtenis genomen, pok 
CHAUMETTJS, van zijne hulp
troepen beroofd, werd acht 
dagen daarna gevat. Men 
sloot hem in de gevangenis
sen van he£' Lu&embourg op , 
waarin zich een groot getal 
slagtoffers bevonden, welke 
hij daarin had laten zetten* 
Sij ' beleedigden llem echter 
niet, en vergenoegden zich 
met hem te bespotten, wijl 
hij Bieb |n denzelfden toe
stand bevond als zij. Deze 
vermetele booswicht, die 
n iets ontzien had j scheen , 
sedert hij zich in de gevan
genis zag opgesloten, laf
hartig en vol vrees; na korte 
debatten werd hij ter dood 
veroordeeld en den 13 April-
3 794 gerigt. Op het schavot 
geklommen, hervatte hij ge-
noegzamen moed, om die ge
nen , welke hem veroordeeld 
hadden, te voorspellen, dat 
zij" hetzelfde lot zouden 
ondergaan. Zoo kwam de-r 
«e afschuwelijke opVoer-
ling om het leven, die; na 
zijnen koning van den troon 
gebonsd te hebben , in zijne 
dwaze stoutheid , God zel-
ven aanviel, en deszelfs eer-
dienst wilde uifroeijen. 

CHATJMOND (Heilige) ge
meenlijk zoo genoemd, zijn 
ware naam was .ENNEMOND, 
hxj weid uit een© beroemde 
oorspronkelijk Gallische fa

milie geboren, kwam te 
Parijs onderde regering van 
CLODOVEUS I I . , en verdiende 
wegens , zjjne, deugden door 
dezen vorst tot doopheffer 
van zijnen oudsten zoon, na-v 
derhand koning, onder den 
naam van CJCOTABIUS III.» 

: gekozen te worden» Toen 
zijn ijver en zijne godsvrucht 
hem op den stoel van Ly on r 
geplaatst hadden, vervulde 
hij de pligten van het Bis*. 
schapsambt met al de naauW* 
gezetheid van.eenen trouwen 
herder. De stad Lyon bad 
hem de oprigtihg van eene 
gemeenschap maagden te dan
ken, bijzonder aan de wer
ken der liefdadigheid toe
gewijd, waartoe twee zij
ner zusters hem zeer van 
dienst waren. Deze^heilige 
Bisschop werd den 28 Sep-

', tember 657,, nabij Chüfans 
sur Saèiie, kort na den dop'd 
van CLODOVEUS I I . , vermoord 
dóór ëene, troep soldaten» 
mèt deze heiligschènden-
de daad doos EBROIN, OJJ-
perhofmeester, belast, die 
vreesde dat. ? de prelaat de . 
kwellingen zou bekend ma- j 
ken, waarmede- hij het volk 
van Lyon, teisterde» » Het 
bestaan der Bisschoppen en 
Priesters, zegt zeker schrij
ver, was altijd een geducht 
voorwerp voor de oogen dier 
magtige en trotsche mannen, 
die, met verachting der wet- j 
ten en der iede, het rijk der \ 
dwingelandij oprigten én ver- f 
eeuwigen willen» Zij weten» j 
hoezeer dit bestaan hen in 
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de uitvoering hunner baat
zuchtige en bloedige bedoe
lingen stuit; en ziedaar de 
oorzaak der pogingen , wel
ke zij in het werk stellen, 
om hetzelve te verdelgen; in 
de daad, deze hefboom een
maal vernietigd zijnde, waar 
zouden zij verdedigers vin
den , dapper genoeg, om het 
geweld en de onderdrukking 
het hoofd te bieden. Zij 
zouden, helaas ! weldra , in 
de droevige en harde nood
zakelijkheid geraken, om 
met eerbied den hals te bui
gen onder het ;juk, waarmede 
hét willekeurige gezag goed
vond hen'te belasten." 

CHAUMONT (If AREII » ' A M -
BOISE , Heer Van) geraakte 
4oor de begunstiging van 
zijnen oom den kardinaal 
D'AMBOISE, tot de rangen 
van maarschalk en admi« 
raal van Frankrijk; in de 
krijgskunde ontbrak het hem 
noch aan moed noch aan ken
nis ; maar zijne stijf hoofdig
heid was hem dikwerf na-, 
deelig. Hij bevond zich in 
1509 in den slag van^^pa-
del,. had in 1511 den Paus bij
na gevangen gemaakt, en liet 
zichMirandole ontweldigen. 

, Het verdriet, dat hem dit 
verlies veroorzaakte, ver
haastte in de maand Februa-

- rij 1511, in het achtender-•' 
tigste jaars zijns ouderdoms 
zijnen dood. Stervende ge
voelde hij knagingen, dat hij 
den Paus' den oorloghad aan-
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1 gedaan, en verzocht daarvan 

4e ontbinding. 

CHAUMONT (JOANNES DÉ) , 
Heer van Bois-Gamier, ge
wone staatsraad en bewaar
der der boeken van den ko
ning HENDRIK IV. , overleed 
den 2 Augustus 1667, in den • 
ouderdom van 84 jaren. He-
ze overheidspersoon hield 
zich met de godgeleerdheid 
bezig; maar hij was niet 
door de banden des huwelijks 

f ebonden, zoo als zeker 
Voor denboekschrij ver zulks 

beweert, die hem ook den 
naam van JACOBUS geeft. 
Wij bezitten van hem: La 
cJiaine de diamans sur ces 
paroles : ceci est mon corps 
(Diamanten-ketting, op de
ze woorden: dit is mijn 
ligckaatii), Parijs, 1644, 
in 8.vo; en andere twist-
werken. 

' , . CHAUMONT (PAULUS •PHHW.-
PUS DE) tweede broeder, en 
niet de zoonvan den voor
gaande , volgde hem in de 
plaats van boeken«bewaarder 
van het Cabinet op * en werd 
in 1654 door de Fransche 
akademie, als lid opgeno
men. LODEWIJKXIV. , wiens 
voorlezer hij was, gaf hent 
in 1671 het Bisdom Acqs. ' 
De zucht voor de studie deed 
er hem in 1684 afstand van 
doen, om zich geheel aan 
zijne neiging over te geven, 
lïij overleed te ..Parijs) in 
169/. Er bestaat van hem 

4 '• 
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een boek tegen de ongeloo-
vi^heid, dat ten titel heeft: 
Rqflexions sur Ie Christia-. 
yiisme enseigné dans Végllse 
Catholiqwe {Overwegingen 
over het Christendom inde 
Catholijke kerk onderwe
zen) , Parijs, 1693,2 Dl.n, 
in 12.»° 

CHAÜSSARD (PETRUS JOAN-
KES BAPTISTA PUBMCOLA) , 
den 9 Januari) 1766 te Pa-
rijs geboren, de zoon van 
een geacht bouwmeester, 
was eenen ijverig aanhanger 
der Bevolutie. Tegen net 
einde des jaars 1772 werd 
Jhij naar België gezonden , 
en hij was het, die de ver-
eeniging van België met 
Frankrijk te Brussel be
werkte ; te Antwerpen von
den echter zijne revolution- • 
naire plannen eensklaps ee-
ne onoverwinnelijke zwarig
heid, welkehem hierdegene-
raal DÜMÓURIER veroorzaak
te. CHAÜSSARD had reeds alle 
overheidspersonen afgezet, 
en bevolen dezelve benevens 
zeven en zestig andere voor
name mannen in de gevan
genis te werpen, intusschen 
had echter de generaal MA-
BASSÉ met de uitvoering van 
dit bevel gedraaid, waardoor 
den Bisschop en anderen de 
tijd gelaten werd te vlugten of 
zich te verbergen. Juist ech
ter zou hetzelve ten uitvoer 
gebragt worden, toen de ge-. 
neraaï DÜHÏQÜRIER aankwam. 
A>ëze beval terstond aan 
CIJAÜSSARD en zijne commis

sarissen om zich dadelijk naar 
Brussel te begeven, en in ge
val van weigering zouden zij 
met geweld derwaarts, ge
bragt worden. CHAÜSSARD 
antwoordde, de bevelen sche
nen hem als ,van eenen Vizier i 
voorgezegd. Ik ben Zoomin :•> 
Vizier als gyPaèlicola zijt, 
antwoordde JDUMOURIER, en 
liet hem vertrekken, waarop 
te Antwerpen alles weder op 
den ouden voet hersteld werd, 
In later tijd werd CHAÜS
SARD aari de universiteit te 

s Parijs aangesteld, welke 
plaats hij echter bij de te
rugkomst der BOURBONS ver
loor. CHAÜSSARD heeft ee
nemenigte geschriften over 
allerlei onderwerpen in het 
licht gegeven; wij heb
ben van hem in proza: 1.° 
U esprit dé MÏRABEAÜ 
(Geest van MTRABEAU), 1797 
en 1804, 2 Dl.n, in8;vo — 
2.° Histoires des Eacpédi-
tions ui' ALEXANDBE {Ge
schiedenis der togien van 
'AliEXANDER) door FLA-
VIUS ARIANUS vm Nico* 
tnedië, nieuwe vertaling» 
Parijs 1803, 3 dl." in 8 "° 
en een atlas in 4. t 0 -— 3." 
Les fétes ei les courtisanes 
de la Grèce {Vreugde-fees* 
ten en ontuchtige vrouwen 
van Griekenland) Waarvan 
eene derde uitgave bestaat, 
Parijs 1820, in 8>vo en 4° 
NeltogaÖale etc., an Xï> ; 
1803 in S.vo, buitensporige j 
romans, welke hij onder ee- | 
nen onbekenden naam in het 
licht deed verschijnen» Het 
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is jammer dat de buitenspor 
righeid de geleerdheid ont
siert, welke men in deze 
vlerken opmerkt. Zijne voor
naamste voortbrengsels als 
dichter zijn: Ode sur Vin? 
êrusirie" et les arts {Lief-
Zang over de nijverheid en 
de kunsten), 3.e uitgave ', 
1806, in 4.to; e n zijn Epitre 
sur quëlques genres etc. 
{Brief over eènige geslach
ten , van welke BOILEAV in 
zijne dichterlijke hunst gee-
ne melding gemaakt heeft) 
Parijs 181.1 in 4.W, her
drukt met aanmerkelijke ver
meerderingen onder dezen 
titel: Poè'tique secondaire 
etc. {navolgende dichtkun
de) , Parijs 1817, in 12.mo 
Door een der bepalingen van 
zijn testament belastte 
CHAUSSARD den heer LEMER-
CIER, zijn' ouden vriend, 
met de zorg om ten voor-
deele van eenige kweeke» 
lingen van het Fransche 
collegie eëne verkorting de
zer werken in 4 of 5 dl." 
in het licht gegeven. In 
zijne handschriften heeft hij 
èêne vertaling van de Oden 
van HÖRATWS nagelaten. 
CHAUSSARD overleed in 1823. 

C H A U S S E (MlCHAEL-A.NGE-
to DE LA), een bekwaam 
Parijsche oudheidkenner, en 
vermaard in de laatste eeuw, 
verliet vroegtijdig zijn va
derland, om te Rome de oud
heden te gaan beoefenen. 
De zelfde last welke hem 

derwaarts deed gaan, hield 
hem daar gevestigd. Zijn 
Musteum romanum, sive 
Thesaurus eruditm antiqui' 
tatis, in qua gevnnuz, ido* 
la, insignia sacerdotalia, 
etc. CLXXX tahilis <sne-
is incisa referuntur ac de-
lucidantur Rome 1690 in 
fol. en 1741 2 dl.n in fol. 
bewees zijne vorderingen. 
Deze schatbare verzameling 
bevat eene talrijke reeks van 
oude platen, welke men nog 
niet door den druk bezat. 
"Verscheidene uitgaven wer
den hiervan geleverd. GRE-
VIUS voegde dezelve geheel 
in zijne verzameling der Ro-
meinsche oudheden. De
zelfde schrijver gaf te Ro-
Mie in 1707 èene Verzame
ling van gegraveerde stee-
nen der oudheid in 4.*° io. 
het licht. De uitleggingen 
zijn in het Italiaansch, en 
de platen door BARTHOM 
uitgewerkt. Nog bestaat er 
van hem: Pictures antiqua 
cryptarum romanarunt et 
Sepulchri Nasonum 1738 in 
fol. Deze verschillende wer
ken bieden veel geleerd- en 
scherpzinnigheid aan; de 
weetgierigën raadplegen de
zelve dikwerf. Men stelt 
óm derzelver geleerdheid ook 
waarde op twee brieven in 
het Italiaansch over de zuil 
welke in dé Campo Marzo 
{Mars plein), ten eere van 
ANTONINUS PIUS öpgerigt, 
gevonden werd, welke men 
op de kolomplaats ziet. De-
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zelve werden _ in 1704 te 
Napelf gedrukt. , 

CHAUSSÉE Zie NIVEIJI,E 
UE LA CHAÜSSÉE» : .. 

CHAÜSSJEB (FBANCÏSCUS) , 
een beroemd hoogleeraar, 
aan de geneeskundige fa
culteit te Parijs, eerste 
geneesheer van het hospi
taal la Maternitè,lid van 
het instituut en van meer 
andere geleerde genootschap
pen , geboren te Dij on den 
13 Julij 1746, overleden te 
Parijs den 19 Jnnij 1828, 
oefende eerst in zijne geboor
testad de geneeskunde ui t , 
werd Vervolgens tot hoogleer-
Bar der ontleed- ziekte- \phy-
trologie) schei - en genees
kunde benoemd door de sta
ten van Bourgondië en door 
de akademie van Dij on ̂  van 
welke hij bij voortduring 
secretaris werd» en weldra 
zulk eenen roem behaalde,, 
dat hij in 1794 naar Parijs 
geroepen werd, pm met 
FOURCROY te handelen, over 
de middelen, om het onder
wijs der geneeskunde op een 
geregelder plan j dan men 
tot dus verre gevolgd had, 
te brengen. Het werk, dat 
hij over dit onderwerp ver
vaardigde, en waarvan hij 
met de leden; der commissie 
van het openbare onderwijs 
al de artikelen naauwkeuri'g 
onderzocht, diende tot grond
slag bij de inrigting der 
nieuwe school, welke door 
een besluit ingevoerd en 

[ A. 

vvaarvan hij tot hoogleeraar 
benoemd werd. Van toen af 
pp een tooneel zijnen talen
ten waardig geplaatst, ge
bruikte CHAÜSSIER ' in zijne 
óntléedkundige lessen .het 
nieuwe naamregister, waar
van hij zich sedert verschei
dene jaren te Dij on bediend 
had; ook droeg hij zeer 
veel ïüj tot het bestuderen 
der ziéktekunde door de 
grondoorzaken en . den loop 
bekend te maken, welke hij 
had aangenomen; en men is 
voor een groot gedeelte aan 
dewaarnemingen van dezen 
Hoogieeraar den graad van 
volmaaktheid verschuldigd, 
waarin deze wetenschap ,j 
in onze dagen gekomen is. 
Niet minder bekwaam in de 
praktijk dan in het onder
wij s vereenigde CHAUSSIÉB 
met het gelukkig talent de 
aanwijzingen, wel te bevat
ten, dat van meteene zeld
zame scherpzinnigheid mid* 
delen te kiezen, die geschikt 
waren om dezelve wel aan 
te wenden. Hij werd gedu
rende zijnen langen levens
loop als een der voornaamste 
geneesheeren der hoofdstad 
beschouwd^ tot genees
heer der polytechnique 
school benoemd, gaf hij tot 
1815 les in dé scheikunde. 
Behalve meer andere ge* 
denkschriften in de Ency
clopedie, in het natuurkundig 
dagblad, in de verzameling 
der koninklijke geneeskundi
ge academie en in die van de 
academie ttan Dij on 1782 

file:///phy
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gevoegd, bezitten wij nog 
b van hem onder andere Wer

ken: Methode de trailer 
les , mor sur es des animnux 
enragés, et de la vipere suh 
vie. d'un précis sur la puit*, 
tule maligne (Leerwijze- om 
de beten der razende die
ren en van den adder te 
Ie Aandelen, gevolgd pan 
een? korten inlioud over de 
kwaadaardige puistziekle.) 
Dij on 1785 in \%°. Expo-
Htion sommaire des mus-
cles suivant la classification 
et la nomenclaitire mètho-
dique adoptées au cours d' 
anatditiie, (Beknopte uitleg
ging der spieren volgens de 
methodische af deeling en 
naamlijst, indejessen over 
de ontleedkunde te Dijojt 
aangenomen ibid. 1789 in 
8.° Parijs 1797 in 4.° Bes 
Tables synoptiqnés de lazoo-
nomie et zoölogie, du sque-
lette, des muscles, des ar-
tères, des veines, des lijm* 
phatiques» des nerfs, des 
humeurs owHuides animaux 
dés solides organiques, de 
la force vitale etc.,., etc,; 
(Beknopte tabellen over de 
leer der levenskracht en, 
dierbeschrijving van het 
geraamte, van dé spieren, 
van slag- en bloedaderen, 
der walervaten , zenuwen , 
vochten of dierlijke vloei' 
stoffen, der iDerktuigely'4 
ke vaste ligchamen, der 
levenskracht, enz.) ver-

\ scheidene malen herdrukt. 
\ Discours prononcés aux 

séancespubiïques de lama* 

iernité {Bedevoeringen in 
openbare zittingen van het 
gesticht la maferniié uit
gesproken) Parijs 1805VXSÓ6 
en 1807 in 8.°* Expositi-

i on sommaire de la sfruc-
tureet des dïfferentespar-1 
ties de Vencephale ou eer-
veau, (Korte verklaring van. 
den bouw en de verschil*, 
lende deelen van het hoofd 
of de hersenen^ ibid 1807 
in S.° met zes platen. Me-
cueil des programmes des o-
pérations chimiques etphar-
maceutiq, qui; ont été exé-
cutès aux jurys médicaifX 
(Verzameling der program-
men over de schei-en arise-
nifbereidkundige werkingen* 
welke bij de 'geneeskundige* 
jurijs van 1809 lotlSlQver* 
rigt\ zyn)i 11 aflev. j n i ? 
Cónsultütions medico'léga-
les sur une accusation d'èm-
poisonnement par Ie subli-

[ me aorrosif, suivies d'une 
notice sur la maniere de 
reconnaitre Vexistence de; 
ce poison (Door de wet ge
vorderde geneeskundige* on-" 
derzoëkingen over eene be
schuldiging van vergiftim 
ging door invretend kwiki 
zilver, gevolgd van eene ver
handeling over de wijze om 
de aanwezigheid van dat ver
gif te leeren kennen), Pa
rijs 1811'in 8,° Reciteil a-
natomique a l'usage des 
jeunes gens qui se desti-
nent & Vetude de la chi
rurgie de fa médicine de la 
peinture et de la scnlplure 
(Ontleedhmdige vevzame-

\ \ 
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ïing ten dienste der jonge 
Zieden f die zich tot de stu
die der heel-genees- schil-
der-en beeldhouwkunde be
stemmen) ibid 1820 met fig. 
Recueil de mémoires, con-
sultations etrapports sur di
vers objèts de médicine le
gale' (Verzameling van ge
denkschriften, gevoelens en 
berigten over verschillende 
voorwerpen der geregtelijhe 
geneeskunst), Pary'.syl825,in 
8.°, niet platen. Verschillen-, 
de punten der leer van CHAUS-
SIEB over de ziektekunde 
ofdegeregtelijkegeneeskunst 
zijn in een aantal stellingen 
(thesis) ontwikkeld. In hand
schrift heeft hij nagelaten ee-
ne verhandeling der ziekte
kunde j waarvan de uitgave 
met ongeduld door de man
nen, der kunst verwacht wordt. 

- CHAUVEAIT (FBANCISGUS) , 
een Fransch schilder, gra
veur en teekenaar, werd in 
1613 te Parijs geboren , en 
overleed aldaar in 1676, in 
den ouderdom van 63 jaren. 
Hij maakte met eenige pren
ten naar de schilderijen van 
van LATmÈNTlüS BE LA H l - , 
E E , een begin: maar daar 
zijne levendige verbeeldings
kracht zich niet aan de 
traagheid van hét steekijzèr 
Icon gewennen, begon hij 
met sterkwater zijne eigene 
invallen te graveren. In
dien zijne werken liefelijk-, 
teeder - noch zachtheid' be
zitten , welke die van vele 
andere graveurs onderschei

den , zoo bragt hij toch daar
in al hét vuur, al de kracht, , 
en al den geest, waarvoor 
zijne kunst vatbaar is. Zij
ne vlugheid was verbazend* 
Zijne kinderen lazen hem 
na het avondmaal de geschie
denissen voor, welke hij te 
behandelen had. Hij vatte 
daarvan eensklaps het tref
fendste onderwerp, trok er 
met, het steekijzèr op de 
plaat de afteekening van, 

s en voor dat hij ging sla-
!pen, bragt hij dezelve in 
staat om ze den volgenden 
dag met sterk water te la
ten in bij ten , terwijl hij ee« 
ne andere zaak graveerde of 
teekende. Hij bezorgde niet 
alleen aan schilders en beeld
houwers, maar zelfs aan 
steenhouwers, goudsmeden, 
borduurwerkers, en zelfs aan 
schrijnwerkers en slotenma* 
kers teekenïngen. Hij ver
sierde met figuren verschei
dene* slordige werken, wel
ke niets door deze versie
ring gewonnen hebben, en 
daarom niet minder in de 
geboorte vernietigd zijn. Be
halve meer dan 4000 door zij
ne, hand gegraveerde stukken, 
en 1400 gegraveerde naar zij
ne teekeningen, bezitten wij 
van hem eenigekleine vrij be» 
vallige schilderijen. ;• CHAU-
VEAU werd langen tijd als | 
teekenaar bij de Gobely'nen- ƒ 
gebruikt* Daarop vertrok / 
«ij naar Zweden , bleef daar / 
zeven jaren , en werd zeer / 
bekend. Naar frankrijk 

' terug gekeerd, werd hij met 
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verscheidene werkzaamhe
den voor de koninklijke hui
zen én vooral voor die van 
Versailles belast. 

CHAUVEAU ( RENATÜS ) , 
zoon van den voorgaande', 
geboren te Parijs in 1663, 
volgde de voetstappen "zijns 
vaders. Hij bezat, even als 
deze, eene bewonderens
waardige vlugheid, om zijne 
onderwerpen te vinden, en 

- dezelve te versieren; eenè 
verscheidenheid, en eene 
geestige wending om al zij
ne figuren te plaatsen. Voor
al muntte hij in de beeld-
houwkunde uit. Hij werk
te voor LODEWIJK XIV. en 
voor verscheidene vreemde 
vorsten. De markgraaf van 
Torci was de laatste, voor 
welken hij ia zijn kasteel 
Sablé bezig was. Toen de
ze heer hem twee verschil
lende malen' gevraagd had, 
hoeveel hij dagelijks verdie
nen wilde, verliet CHAU
VEAU , vertoornd over eene 
vraag, die zoo weinig aan 
zijne verdienste beantwoord
de, eensklaps het werk en 
het kasteel. Hij kwam ter
stond te Parijs, en over
leed aldaar in 1722 van ver
moeienis der reis en van 
smart van zijn geld voor bank-
bilietten verruild te hebben , 
in den ouderdom van 59jaren. 

CHAUVEMM (PHILIPPUS DE) , 
Abt van Montier-Ramey, en, 
sedert 1768 honorair raads
heer in het parlement van 

Parijs, onderscheidde zich 
in de zaak van'de verbanning 
der Jesuiten., Wij hebben 
van hem Redevoeringen te
gen de orde-geestelijken, in 
1761 in het parlement uit- / 
gesproken. De Jesuiten ! 
stelden er tegen de Verdedi- j 
ging der instelling, de Ver- j 
antwoording der verantwoor- / 
dingen, de Uitdaging tot j 
de rede. Hij overleed in f 
1770, was vol ijver, klein j 
en buitengewoon mismaakt. 

CHAUVIN (STEPHANUS) , een 
Protestantschleeraar, te Ni- > 
mes in 1640 geboren , verliet 
na de intrekking van het 
edict van Nantes zijn va
derland , en ging naar Rot
terdam , vervolgens , naar 
Berlijn, waar hij eenen leer
stoel der wijsbegeerte ver
kreeg. Hij overleed in 1725. 
Zijne schriften zij n: 1.° Lex
icon rationale, of The
saurus philosophicus, in, 
fol. , Rotterdam 1692, en 
met figuren te Leeuwaarden •• 
1713. — 1° Eennieuw dag-
blad der geleerden, begon
nen te Rotterdam 1694, en ' 
voortgezet te Berlijn', maar 
niet zoo wel opgenomen als 
de Geschiedenis van de wer- • , 
ken der geleerden, van Bas-i I 
nage, een beter schrijver en j 
meer een man van smaak. f 
De andere werken van CHAU- \ 
VIN zijn: 3.6 De cognitione j 
Bei. — 4.° De naturali re- ? 
ligione. — 5." Inlichtingen f 
van een werk over de na- i 
tuurlijhegodsdienst, 1693. I 
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CHAVAGNAC ( GrASFARD , 
Graaf van), uit eene oude 
familie van Auwrgne, werd 
te Brede, nabij Brioude in 
1624 geboren. Na langen 
tijd in dienst der koningen 
LODEWIJK XIII. en LUDE-
WIJK XIV. de wapenen ge
boerd te hebben , begaf bij 
zich naar Spanje, en vervol
gens naar Weenen in Oos
tenrijk. Als luitenant-gene
raal diende hij den keizer, 
en werd zgn ambassadeur 
in Polen. Na den vrede van 
JVtfmegeto, keerde hij naar 
Frankrijk terug, en overleed 
tegen het einde der zeventien
de of in het begin der achttien
de eeuw. Hij heeft nagelaten, 
Gedenkschriften, 2 dl.n, in 
12.mo, Besangon 1699; P«-
rijs 1700. Deze gedenk
schriften in een goed ver
band geschreven, bevatten 
het merkwaardigste, wat 
ér sedert 1624 tot tot 1679 
belangrijks is voorgevallen. 
Zij zijn zeer ongedwongen. 

CHAVIGNI. — Zïe RANCÉ. 

CHAZEHES (JOANNES MAT-
THEUS) , hoogleeraar der wa
terbeschrijving teMarseille, 
lid van de akademie van we
tenschappen teParifg, werd 
te Lyon, in 1657 geboren 
en overleed te Marseille in 
1710. Hij verbond met zijne 
bekwaamheden eene gro'ote 
godsvrucht, wat, Volgens 
FONTENEM,E , alle deugden 
Verzekert en bevestigt. ïn 
Griekenlaad en Egypte had I 

hij gereisd, en derzelver 
waarnemingen en kundighe
den verhaald. Hij mat er 
de pyramiden, en merkte 
aan, dat de vier zijden der 
grootste juist naar de vier 
hemelstreken > het Oosten , 
Westen, Zuiden en Noor
den gerigt zijn. Hij was 
het , die zieh inbeeldde, 
dat men zich van galeien op 
den Oceaan zou kunnen be
dienen, om de schepen te 
boegseren » wanneer zij te
genwind of geenen wind mog-
ten hebben. In 1690 ver
schaften vijftien galeijen, 
van Rochefort afgevaren, 
een nieuw schouwspel öp 
den Oceaan. Zij voeren tot 
aan Torbay in Engeland, en 
waren van dienst bij de lan
ding teTingmout/t. CHAZEI.-
LES verrigtte Kier de bedie-
ningeu van Ingenieur en ver-

' toonde zich onder tvvee zeer 
verschillende gezigtspunten, 
onder die van wijsgeer en 
krijgsman. Men 'heeft aan 
hem het grootste gedeelte 
kaarten te danken, die de 
twee deelen van den Fran-
schen NjBPTtnftrs,l693m{oh 
uitmaken, zonder een groot 
getal voor de sterrekunde, 
aardrijksbeschrijving en de 
scheepvaart zeer nuttige 
Waarnemingen te rekenen. 

CHEPPONTAINES (CHKÏSTOF-
PEI,) , in het Latijn a Ca* 
pite Fontum, en anders ge
noemd PENFENTENIOU , werd 
in het bisdom van Laon in 
Neder-Brelagne omtrent het 
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jaar 1532, nit eene adellij
ke én oude familie geboren , 
en overleed te Rome in 1595. 
Zijne kennis en godsvrucht 
verhieven hem achtereenvol
gende tot het ambt van hoog
leeraar in de godgeleerd
heid bij de Franciscanen-, 
in welke orde hij Vroegtijdig 
getreden was , tot dat van 
generaal, van welke hij de 
vijf en vijftigste was; en 
tot de Waardigheid van Aarts
bisschop van Cesarea. Hjj 
nam de bisschoppelijke be
dieningen van het dipcees van 
Sefis , bij afwezenheid van 
deh kardinaal van PEUMEVÉ , 
waar, die daarvan den titel 
voerde. Eenige theologan-
tën hadden hem beleedigd , 
toen hij slechts hoogleeraar 
wasc De noodzakelijkheid, 
die hém dwong om zich te 
Rome te gaan verdedigen, 
gaf aanleiding tot zijne ver
heffing; maar zijne wezen
lijke verdienste was er de 
w,are oorzaak van. Gedu
rende zijn verblijf in deze 
stad, zag hij vyf Paussen , 
te Wéten: SIXTUS V . , U R -

BANUS V I I . > GRKGORIÜS 
XIV. , 'iNNÖCiENTiUS IX. !, 
CtEMENS VIII. De bewij
zen, van toegenegenheid, 
Welke hij van ieder dezer 
kerkhoofden genoot, bewij
zen genoeg, dat de beschul
digingen, tegen hem ge
smeed , niet genoegzaam ge-. 
grond waren. • Verpligt om 
de Schoolsche godgeleerd
heid te onderwijzen, bezat 
hij scherpzinnigheid genoeg 

dm het misbruik dat men é r 
toen van maakte, in te zien» 
en stoutheid genoeg om te 
durven schrijven, wat hij er 
van dacht. Zijne verzame
ling getiteld: Varii éracta-
tms et disputationés de ne-y 

.cessaria Theojogiae IScAö-
lasticez correctioné, Parijfx? 
158 6 , in 8.vo, wordt zeer 
gezocht; maar de altegroo-
te ijver van den schrijver en 
eene soort van overdreven
heid , waaraan hij zich scheen 
overtegeven, hebben dezel
ve op den Index van hét 
Concilie van Trente doen 
plaatsen. (Zie ANSELMÜJS, 

"MOUNA, PETRUS LOMBAE-
DÜS enz.) Zijne andere ver
handelingen, waarvan eeni-

, ge zedekundig., andere leer
stellig zijn, worden minder 
geacht, ofschoon zij eenige 
aandacht waardig zijn. Zij 
verraden eenen man, die 
eenige vooroordeelen had af
gelegd , en dié trachtte zij
ne eeuw daarvan te doen te
rugkomen. Hij verzette zich. 
tegen het moorddadige voor
oordeel van het tweegevecht, 
hetwelk, na bijna door den 
ijver der Christelijke konin
gen verdwenen te zijn, we
der met meer vuur dan ooit 
in de eeuw der gewaande wijs
begeerte verscheen. Zijne 
verhandeling over dit onder-
Werp bestaat in het Fransen, 
onder dit opschrift: C&ré-
tienne confniation dupoint 
d'honneur {Christelijke we
derlegging van, het punt 
van eer), Parijs, 1579,in 
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8.vo Men heeft nog ver
scheidene werken aan hem 
t e danken, waarvan de voor
naamste zijn: 1.° Béfense 
de lafoi que nos ancetres 
ont eue en la présence'ré-
elle {Verdediging des ge-
loofs, hetwelk onze voorou
ders in de wezenlijke te
genwoordigheid gehad heb
ben), Parijs, 1571: een 
werk hetwelk veel stof aan 
de critici geleverd heeft.— 
2.° Defensio jidei adversus 
impios, atheos, etc., in 
8«° Tegelijk met zijne the
ologische geleerdheid had 
CHEFFONTAÏIS'ES eene opper
vlakkige kennis der Griekr 
sche, Hebreeuwsche, Spaan-
sche, Italiaansche en Fran-
Sche talen. 

CHEPNEUX (MATHIAS) , ge
boren te Luik in het begin 
der zeventiende eeuw, trad 
in de orde der Kluizenaars 
van den heiligen AÜGUSTI-
NUS, waarin hij zich onder
scheidde door zijnen ijver in 
de studie, en door zijnen 
vlijt om de pligten van zij
nen stand te vervullen. Hij 
verliet tegen het jaar 167Ö 
deze wereld, en liet na: 
1.° Uitlegging der psalmen, 
een weinig gezocht werk in 
het Latijn, Luik, in 8.vo—, 
2.° Een jaarboek, gevolgd 
•van de ware Godsdienst, 
sedert de Schepping tot op 
den tijd van den schrijver, 
een oppervlakkig werk in 
het Latijn, luik, 1670, 3 
B l . n , i n fo l , 

CHEKE (JOANNES) , was 
Hoogleeraar in het Grieksch. 
aan de universiteit te Cam-
bridge, waar hij in 1514 
geboren was. Hij trachtte 
de gewone uitspraak dezer 
taal, vooral ten opzigte der 
vokalen en tweeklanken te 
veranderen. Deze nieuwheid 
mishaagde den kanselier, 
die door een besluit in 1542 
verordende om niet over de 
klanken te filosoferen,, maar 
zich aan het gebruik te hou
den. HENDRIK VIII. ver
trouwde hem de opvoeding 
van zijnen jongen zoon E^ 
DtTARD toe, en vergeldde hem 
voor zijne zorgen met de ti
tels van ridder en staats
secretaris. Na den dood van 
dezen vorst, lieten de Ca-
tholijken hem * in den toren 
van Londen opsluiten. Hij 
betoonde eerst vele stand
vastigheid, maar de vrees 
voor den dood, waarmede 
men hem bedreigde, deed 
hémde Ariglikaanschegods
dienst afzweren; hij over
leed te Londen in 1557. De 
werken van CHEKE zijn: !•* 
Verhandeling over het bij
geloof, Londen 1705, in 
8-vo , gedrukt met het ge
volg van het leven des schrij
vers door STRVJPE; dit werk 
heeft niets zeer belangrijks» 
,2.° Een werk over de ware 

uitspraak der Grieksche taal, 
in het Latijn, Mazel 1555> 
in 8.v°. 

CHEMIN (CATHARINA DU) , 
de vrouw van GIRARDON en 
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waardig, zulks te zijn door 
haar verheven talent in het 
bloemen schilderen. De aka» 
demie van schilder- en beeld-
houwkunde verleende, haar 
vrijen toegang, zij overleed 
in 1698 te Parijs. Haar 
roemwaardige gemaal wijdde 
harer gedachtenis het schoo-
ne praalgraf toe, hetwelk 
in de kerk van Saïnt-Landry 
te zien is. Dit gedenktee-
ken van genie en {erkentenis 
werd door twee zijner kwee-
kelingen, NOÜRRISSON en 
LORRAIN , naar het model van 
hunnen meester, vervaardigd. 

CHEMINAIS DE MONTAIGU 
(TIMOIEON), eenJesuit, ge
boren in 1652 te Parijs: 
was de zoon van eeneri 
beambte van den heer DE 
LA VRILLIERE , staats-secre-
taris , en deed zijn talent 
bewonderen op den predik
stoel aan het hof en in de 
stad. Toen zijne zwakhe
den hem verhinderd hadden 
de predikdienst in de ker
ken te Parijs en Versailles 
waar te nemen, ging hij 
alle zondagen de arme land
lieden onderwijzen. Zijn 
roem is lang dien van BOUR-
DAI.OUE nabij gekomen: hij 
heeft later die verwant
schap aan MASSIIIION schij
nen af te staan: het schijnt 
niet te min dat zijne leerre
den treffender zijn, en in het 
algemeen meer uitwerking 
op de gemoederen hebben, 
hoewel misschien minder 

y i i . DEEII. 

welsprekend dan die van den 
Bisschop van Clermont. Pa
ter BRETONNEAU heeft zij
ne heerreden in 5 ,dl.n in 
12 in het licht gegeven. 
Pater CHEMINAIS overleed in 
1689, als een waatdig die
naar van die godsdienst, 
welke hem gedurende zijn 
leven bezield had. Zijn le
vensloop was kort, maar 
wel besteed. Nog heeft men 
van hem: Sentimens de pié-
té (Godvruchtige gevoe
lens), 1691 in 12.mo , een 
werk, dat een weinig te 
veel van de kansel-stijl en 
niet genoeg van de eenvou
dige en zalvende taal der 
godsvrucht in zich bevat. 

•' CHEMNITZ, CHEMNITIUS 
(MARTINÜS) , een leerling van 
MELANCHTHON , was de zoon 
van eenen lakenwerker, ge
boren te Britzen in Branden
burg, in 1522, is berucht dooc 
zijn: Examen concilii Tri-
dentini, lessen over de pro-
testantsche godgeleerdheid, 
in 4 deelen, welke een deel 
in fol. uitmaken, Franli-
fort 1585, of 4 dL" in 8.vö 
Hij overieedin 1586. Devor-
sten van zijne gezindheid 
bedienden zich van hem in 
kerkelijke en staatszaken* 
Niemand heeft beter zijne 
dwalingen wederlegd dan 
den Kardinaal BELLARMINÜS. 

CHEMNITZ (BOGESJCAÜS-
PHILIPPÜS ) , kleinzoon van 
den voorgaande, geboren in 
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1605, ïs <ïe schrijver van 
eene zeer tiitvoerige geschie
denis , 2 dl.n in foi. van 
den oorlog der Zweden ïn 
Duitschlarid onder GÜSTAAF 
ADOLF. De koningin CHKIS-
TINA verhief den schrijver, 
tot belöoning voor dit werk, 
tot den adelstand en schonk 
hem het landgoed H'olsiddt 
in Zweden,, waar hij in 1678 
overleed. Het is niet noo-
dig te zeggen, dat de al te 
groote ijver voor hetprotés-
tantismus den schrijver niet 
toegelaten heeft, altijd on-
jpartijdig en waarheidmin» 
ïiend te zgn. 

- GïWSMNïT» ( CBfflBWiAS ) > 
achterneef. van MAUTINÜS , 
geboren te RSnigèfeldt in 
1615. Nadat hij predikant 
te Wei/mar geweest was * 
wer.d hij tot hoogleeraar in 
de godgeleerdheid te Jetia 
benoemd, waar hij ïn 1666 
overleed. Wij bezitten van 
hem: li° BrevisinstrucMo 
futttri-minigtri ecclesiee* •— 
2.° Dtssertdtïohts de prés-
destinatione etc. etc* 

CITEMNIZEE (IVAN-IVANO-
WITCH), "•— Russisch fabel
dichter, welke men de tx 
FONTAINE van zijn vaderland 
kan noemen, werd in 1744 
te Sint-P eter shurg geboren. 
Eerst bestudeerde hij de 
heelkunde, en omhelsde ver
bolgens bij de lijfgarde den 
militairen stand. Als luite
nant maakte hij de Teldtog-
ten in Pruissèn en Turhijè' 

mede, en verliet de lijfgarde ,- ! 

om onder de mineurs te gaan. \ 
Het was in 1776, toen hij 
door een zijner hoofden ver- ; 
kozen werd, om hem op ver» j 
schillende reizen in Duitsch- I 
land, HollandmFrankryk 
te vergezellen, het was als-
toen dat in hem zijn smaak 
voor de letteren ontwaakte"; 
hij slaagde in het leerzame ' 
verdichtsel zelfs boven zijne 
Verwachtingen. , Men her
vindt in zijne fabelen een 
deel der goedhartig-, zor
geloos- en ongekunsteldheid i, 
van den Franschen fabel
dichter; maar niet die trek
ken van genie , die drama
tische gang , en die groote 
yerscheidenheid der dicht
kunde van 1.A FONTAINE. De 
beste uitgave zijner fabelen 
is die, welke in 1799 (e 
Sint-Petersburg onder den 
titel 'van Fahelen en vertel" 
sels van J. j."CitMlumZEÜH ' 
in drie deeltjes,in hetlieht 
verscheen, Deze fabeldich
ter overleed ' in 1784.,'te. 
Swyrna, waar hij tot alge- , 
meen Consul benoemd was» 

CHENIER (TiODEWiiK), in 
1723 te Montforty een vlefe 
twaalf uren van Toulpuse 
gelegen, geboren, behoorde 
tot eene uit Poitou oor
spronkelijke familie. Daar 
hij vroegtijdig zijne ouders 
verloren had, gaf hij al zij
ne bezittingen zijner zuster i 
over, en slechts eene kleine 
som voor zich behoudende, 
vertrok hij naar Konstan' 
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Unopel. Dóör zijn verstand 
en zijne werkzaamheid, ge
lukte het hem aan het hoofd 
van een vrij aanzienlijk han-
delhuis te geraken, hetwelk 
hij Weder verliet om zich 
aan den graaf DESSALXEURS , 
toenmaals ambassadeur van 
Brankrijk bij de Porie, te 
verbinden; 'hij werd door 
dezen staatsdienaar verkozen 
om het öpzigt over het zee* 
wezen *n den handel té voe
ren , welken post hij tot 
1764 bediende. Sinds de 
terugkomst in Frankrijk in 
1767, werd CHENIER verko
zen om den graaf BRUGNON 
te Vergezellen', welken de 
koning naar AfrikazoniL, om 
een verdrag met den.keizer 
van Marokko te sluiten. 
Wegens de talenten wel
ke CHENIER in die onder-? 
handeling, aain den dag leg-; 
de, werd hij door den ko
ning tot algemeénen consul 
benoemd, en eenigen tijd 
daarna met het 'waar nemen 
der zake» bij deze Barba-
rjjsche mogendheid belast, 
zijnde, nam hij met eer zijn 
èmbt waar, en keerde in 
1784 nam'Frankrijk terug. 
Dé revolutie begon zich 
reeds te openbaren, CHE
NIER nam derzelver grond
beginselen aan, maar had 
op geenë wijze deel aan de 
misdaden en wreedheden, 
Welke dit tijdvak voor al
tijd afschuwelijk gemaakt 
hebben. Zijne gevoelens 
konden zijnen zoon ANDRK-

AS CHEMEB niét van de dood* 
straf bevrijden, daar hij in 
den bloei zijner jaren onder 
de revolutionaire bijl viel. 
Hij wendde duizende pogin
gen aan, om hem aan deze 
straf te. onttrekken, maar 
alles was vruchteloos. P i t 
voorval verhaastte zijnen 
dood, die den 25 Mei 1796 
plaats had* Wij bezitten, 
van hem verscheidene wer*-
ken: \.°Recherches sur les 
Marnes (NavorscMngen o-
ver deMoorein) 1787, 3dl" 
in 8.°— 2.° Rèvolutions de 
Pempire ottoman* ei ahsër~ 
vations sur sesjprogrès, < sur 
ses revers, et sur. Vètat 
présent de eet empire {Om
wentelingen van het utto» 
mannisehe: keizerrijk , en 
aanmerkingen over deszelfs 
voortgang, tegenspoeden, en 
over den tegenwoordige» 
staat van dit rifk) Party's, 
1789, l d . in 8.°— 3.° Me-
clamations d'mi citoyen 
(Reclcmatiën van eenen bur* 
ger); een klein omstandig-
heids geschrift. Juist wil
de hij 6. brieven over de 
Turken in het licht geven, 
toen de dood hem' verraste» 
Hij bragt in deze brieven 
verscheidene valsche stel
lingen van den baron TOTT 
weder ten berde. 

CHENIER (MARIA DE SAINT-
ANDREAS), een zoon van den 
voorgaande, werd in 1763 
geboren. Hij liet "vroegtij
dig grootén aanleg voor de 

2 ..-. 
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dichtkunde blijken, en heeft 
eenige treur- en herders
dichten nagelatten, die ons 
doen betreuren, dat hij niet 
langer voor zijnen roem, en 
voor dien der Fransche let
terkunde geleefd heeft. De
ze , en eenige andere stuk
ken van denzelfden schrij
ver, zijn verzameld en in 
1820 uitgegeven. Als een 
vyand der revolutionnaire 
grondbeginsels en willekeu
rige maatregelen , welke 
Frankrijk in dit noodlottig 
tijdvak deden zuchten,'Werd^ 
hij ter dood veroordeeld, erf 
en- op het schavot den 25 
Jülij 1794 onthoofd. Wij 
zullen niet nasporen -r welke» 
de bewerkers van zijn droe
vig uiteinde waren. Wij 
zijn aan ANDREAS CHENIER 
verschuldigd de asch zij
ner familie niet te veront
rusten.. 

i CHENIBR (MARIA-JOZEF DË) 
een broeder van den voór̂  
gaande, werd den 28 Au
gustus 1764 te KonstanH-
•nopel geboren. ; Nog zeer 
jong zijnde, werd hij naat 
Frankrijk gevoerd, maakte 
daar goede studiën j, omhels
de vervolgens den militairen 
staat, en diende eenige jaren 
als officier bij een .regiment 
dragonders» Den wapenhan
del verliet - hij weder, v en 
Wijdde zich geheel aan dè 
letteren toe. Zijn begin was 
niet gelukkig; zijn treur
spel d'Azémire, het eerste j 
wat hij vervaardigde, had | 

geenen goeden uitslag. De re- ' 
volutie barstte,uit, en CHE-
NIER omhelsde met ijver der-
zelver grondbeginsels. Gebo
ren met eenenvurigen geest, 
zoude hij zich niet, gelijk zod 
vele anderen, hebben kunnen j 
tevreden stellen met den re* , 
volutionnairen stroom te vol
gen, maar hij moest aan het 
hoofd voorgaan. Ook zag men 
hem in zijne verzen ai de 
nieuwe denkbeelden, en op 
elke bladzijde de fouten der 
Vorsten onder hét hatelijk
ste daglicht vertoonen» ter
wijl de Republikeinsche 
deugden hét gestadige voor
werp zijner gezangen waren» 
Zijn treurspel KAREJcIXrin 
1789 ten tooneele gevoerd, 
werd een partijdig wérk. 
Dit stuk, waarin de schrij
ver ;de geschiedenis vermink
te , had ten doel om het ka* 
rakter van dien vorst, en 
de ongelukkige gebeurtenis
sen, dié onder zijne rege
ring voorvielen, hatelijker 
te maken. Het werd niet 
eene naar dólzinnigheid ge
lijkende geestvervoering toe- ' 
gejuicht. Dit goed gevolg 
moedigde CHENIER aan, & 
hij ging voort niet op het 
tooneel personen voortestcl-
len, die eene taal, overeen
komstig de denkbeelden der 
toeschouwers, ; , voerden» 
Zoodanig zijn de treurspelen 
van HENDRIK VI I I . , en <*e 

Dood van GALAS , in 1791 te» > 
tooneele gevoerd. Hij ver
wierf zich hierdoor eene groo* 
te liefde bij het volk. He' 
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tïeurspël CAJÜS i GBACCHUS 
vermeerderde dezelve nog 
meer, en deze gemeenebest-

. gezinde voortbrengsels brag-
ten hem tötde Conventie, waai* 
h0 zich tusschen de meest de
magogische leden plaatste. 
Tot den dood van LODEWIJK 
XVI» gaf hjj zijne stem, werd 
de dichter der razernij en van 
dat droevige tijdvak', ver-
Vaardigde lofzangen én zang
stukjes voor al de republi-
keinsche feesten, en in het 
bijzonder voor de vergade
ring van MARAT. In 1793 
en 1794, bezorgde hij aan 
het tooneel de treurspelen 
FENELON en TIMOLEON. De
ze beide stukken vonden 
een' buitengewonen bijval; 
maar wegens eené'dier onver
klaarbare tegenspraken ^von
den de overheden dier onge
lukkige tijden, het kwalijk, 
dat in het laatste stuk Ti-
MotiEON zijnen broeder voor 
het behoud der Kepubliek 
doodde. In het eerste heeft 
de schrijver het karakter van 
den grooten Aartsbisschop 
van Kamer yk verminkt door 
van denzelven eenen wxjs-
geerigen vleijer der ondeugd 
te maken. CHENIER nam 
geen Werkelijk deel aan de 
bloeddorstige verbeurtver-
klaringen van dien rampza
ligen tijd; maar men zou 
hem niet kunnen,vrij spreken 
van de grondstellingen ge
prezen te hebben , welke die 
bloedbaden veroorzaakten, 
en van onder diegenen ge-

D 

zeten te hebbenj die bevel 
gaven van dezelve ten s uit-, 
voer te brengen. Hij bleef 
zelf van de aanklagten ;niet 
vrij ,< maar zag zich met eè-, 
ne verschrikkelijke beschul
diging overladen, die name
lijk van aan den moord zijns 
broeders deel gehad te heb
ben ; en ongelukkig voor 
hem wederlegde hij deze 
zware beschuldiging slechts 
door schoone verzen, waar
in hij den.dood van denzèlf-
den broeder beweende. CHE-, 
NIER volhardde steeds in zij
ne grondbeginselen, en werd 
lid van alle wetgevende ver
gaderingen, sedert de maand 
September 1792 tot de maand 
MaarV 1802. Gedurende 
dien tijd was hij in de twee-, 
de klasse van het Instituut, 
en bij de jurij van onder-, 
wij s in het departement van 
de Beine opgenomen. CHE
NIER volgde LAHARPE óp bij 
het Atheneum van Parijs 
en van dien leerstoel, waar
van LAHARPE èene zoo gods
dienstige taal had laten hoo-. 
ren, bragt hij gedurig trek
ken tegen het Christendom 
en tegen de Priesters voor 
den dag. Een groot aantal 
zijner werken zijn voorhan
den ; behalve de toorieelstuk-
ken / welke wij reeds ver
meld hebben, bezitten wij 
van hem: Discours sur les 
progres des connaissances 
en Europe% et Venseigne-
ment public en France\He<> 
devoeritig over den voort" 

3 . . • • . . ' / . . : ; . : . r.' '• 
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^ra»# der wetenschappen in 
Europa, en over het open-
baan onderwijs in Frank* 
vijh); hessen, het eefste 
gedeelte eens geschiedkundi
gen tafereels van de Fransche. 
letterkunde, welke hij in het 
Atheneum in 1806 en 1807 
voorlas. Brieven, Lierzan
gen , Gedichten, Vertalin~ 
ff en uit het Engelsch, en 
Hekeldichte^, waarin de 
goddeloosheid en de losban
digheid wedijveren. Onder 
de werken, welke hjj aan 
de JRepublikeinsche denkr 
Beelden toewijdde, merkt 
men op:. Epitre au roi 
(Brief aan den koning), 
1789, in 8.vo Dënonciation 
aux inqtfötiteutVÏÏ» tapen-
sée {Aanklagte aan de reg* 
terltyke onderzoekers der 
gedachte), 1789, in S.vq 
jBithyramles sur l'assemè^ée 
nationale {Drinkliederen o-
ver de nationale vergade? 
ring); 1787, in 8.VP Men 
heeft jrijne tooneelsiuk-
ken in 2 Dl.n, in 8.voïver-
zameld, maar Azimire noch. 
Timoleon wordt er in ge
vondene CHENIER werd door 
Wt Instituut belast, om de 
voortbrengsels, die sedert 
het jaar 1788 tot 1808 het 
meest de Fransche letter
kunde verrijkt hadden te 
doen overeenstemmen en te 
karakteriseren. Dit-werk 
werd in 1 8 1 7 , i n 8 , » , m a e n 
dood* van den schrijver te 
Party* gedrukt. Het is in 
twee deden Verdeeld: het 
eene was eene verhandeling 

over de dichtkunde het an-* 
dere over de proza. . De 
schrijver beweert, dat de re
volutie, in plaats van de 
letterkunde te schaden, der-
zelver luister.vermeerderden 
Men kan aan CHENIER gee-
ne uitmuntende talenten 
weigeren; en als men slechts 
de genie zijner werken be
schouwt, moet men hem in 
den rang de beste Fransche 
tooneelschrjjvers rangsctofr-
ken. Maar hij ontsierde 
deze schoone talenten door 
eene onregtvaardige zaak te 
verdedigen, en doof zijne 
lofspraak over de regering-
looze grondstellingen. Hij 
overleed dett 10 Apjril ï.81.1» 
De Heer CHATEAUBRIAND» 
werd in zijne plaats in de 
tweede klasse van' het In
stituut benoemd; maar daar 
hij nooit had wille «instem
men, om de lofrede op CHE
NIER te houden, zoo trad bij 
eerst in het Institut, toen 
het weder eene Fransche 
Academie geworden is. 

CHENÜ (JOANNES), adyoT 
caat te Bourges, daarna te 
Parijs, overleed in 162? 
in zijn 68ste jaar * en liet 
na: 1.° Tijdrekening der 
Bisdommen van Frankrijk) 
een oppervlakkig werk, in 
het Latijn geschi-even , P*" 
rijs, 1621, in 4.°. 2,°Be-
cueil des üntiquités et pri' 
viléges de la vitte de Bour* 
ges, et de plusienrsau* 
tres villes éa royaume (fef' 
Zameling der oudheden W 
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privilegiën der stad Bour-
ffes en van verscheidene an
dere steden van het rijk) 
Parijs 1621 jn 4.°. ,3 . ° 
Tijdrekening der aartsbis
schoppen van Bourges, in 
het Latijn, 162]t in 4.°. 4.° 
Privileges de la ville de 
"Paris (Privilegiën der stad 
Parijs) 1621, in 4.° en ee-
nige regtsgeleerde boeken, 
die in vergetelheid geraakt 
zijn. Zijne andere werken 
zijn geleerd, maar slecht 
geschreven. Hij was een zeer 
Werkzaam man. 

* GHEOPS, of CHEOSPES , ko
ning van Egypte van 1182 
tot 1132 voor ^ C. regeer
de streng en wreed , en was 
de eerste stichter der Py-
ramiden. De noordelijkste 
der nog bestaande Pyrami-
den, die met hare zusters 
onder de zeven wonderen der 
Wereld geteld worden, is een 
gëdenkteeken van dezen ko
ning. _ Aan dezelve werkten 
over de 300,000 menschen 
gedurende 20 jaren. 

.... CBERBURY* Zie HERBERT. 

CHEREAU(FRANOISCÜS) J een 
bekwaam graveerder, en 
leerling van DREVETT, ge
boren te Blois in 1681, o-
verleed te Parijs den 15 
April 1729. HQ muntte, 
even als zijn meester uit, 
in het vervaardigen van por
tretten ; zijn stuk: de hei
lige JoANNM in de woestijn, 

•>' D 

welkhij naar RbBENS graveer
de > wordt bijzonder geacht. 

CHERIBERT. ZieCARlBERT* 

JGHERILÜS, een Grieksch 
dichter, en een vriend van, 
HERODOTUS, bezong de over
winning , welke de Atheners! 
op XERXES behaalden.. Dit 
gedicht behaagde zoo ? zeer 
aan de overwinnaars, dat zij 
den schrijver voor ieder vers 
een goud stuk lieten geven j 
en dat zij bevolen, dat zijne 
gedichten met die van HO
MERUS zouden gezongen wor
den. "Wij bezitten et nog 
eenige fragmenten van bij 
ARISTOTELÉS , STRABO e*i bij 
JOSEPHÜS tegan APPÏON. De 
krijgsoverste LYSANDER wil
de altijd CHÊRILÜS bij zich 
hebben, omdat deze dichter 
zijnen roem en zijne daden 
voor de nakomelingen ver
haalde ; HORATIUS velde er 
geen gunstig oordeel over : 
hij legt hem traagheid en 
ongelijkheid ten laste;: Sic 
mihi qui mult'um cessatfjii 
CRERILVSille. 

CHERNAC (liADisïiAUs), in; 
1742, in Hongarije,jdt een 
aanzienlijk geslacht geboren» 
verloor 'reeds vroeg zijnen 
vader, en ontving sedert 
zijn dertiende jaar, zijne op~ 
voeding in het Gymnasiunj 
te Delrecijn, alwaar hij in 
het collegie der patres pia-
nw scïiolarum , in. de gods
dienst en wetenschappen on-

4 . , .. - . . ' • , - • ; 
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derwezên werd. In ltQ7 
Verliet hij dat gesticht, be
kocht de universiteiten van 
•pPeenen, Bazel en Turin, 
en eindelijk die van Utrecht 
en Groningen. Na de ver
dediging eener thesis over 
de Ademhaling der vogels, 
werd hij in 1773 tot doctor 
an de geneeskunde bevor
derd , verwierf vervolgens 
denzelfden rang ook in de 
wijsbegeerte, als hooglee
raar van welke wetenschap» 
hij in 1775 aan het At/ie-
n<&wn lllmtre, te Deventer 
werd beroepen. Hij aan
vaardde dien post den 27-Fe
bruari) 1776, met eene pleg-
tige inwijdingsrede: De li
tertaie •philoeopkandi in li~ 
centiam non vertenda. In 
1781 bedankte hij voor eene 
beroeping naar de hooge-
school te Patack in Hon-

• garijë. — In 1782 legde hij 
het rectoraat van het Athe-
iïmum neder met eene oratie 
De Physiogmmonia veteram 
uc recéntiorum, deqnë fatis 
et pretio huius arlis , en be
dankte in 1789 ook voor eene 
beroeping naar de hooge-

• school van Groningen, Hij 
heeft zijnen naam zeer be
roemd gemaakt, door een 
werk Cribrum arilhmeticum 
genaamd, waaraan hij ver
scheidene jaren heeft be
steed, In 1816 verkreeg hij 
op zijn verzoek, zijn zoo 
lang verdiend emeritaat met 
behoud van een gedeelte zij-
Me£ jaarwedde, waarvan hij 
echter niet lang genot van 

had, daar hij reeds den 7 
Mei van hetzelfde jaar aan 
de gevolgen eener ongenees
lijke kwaal overleed. 

CHÉBON (EÏIIZABETH So-
PHIA), dochter eens brand-
schilders uit dé stad Mam 
werd te Parijs in 1648 ge
boren, en had haren vader 
tot leermeester. In den ou
derdom van 14 jaren was 
de naam van dit kind reeds 
vermaard, en verminderde 
den roem van haren vader. 
De beroemde LE BRÜN stelde 
haar in 1672' aan de acade
mie van schilder- en bouw
kunde voor, die hare talen* 
ten bekroonde door haar den 
titel van lid der academie 
te schenken. Dit beroem
de meisje beoefende behal
ve de schilderkunst, 'dege
leerde talen, de dichtkun
de en de toonkunst. Zij 
heeft in het groot vele ge
graveerde steenen geteekend, 
een werk waarvoor, zij een 
buitengewoon talent bezat. 
Hare schilderstukken wa
ren niet minder aanbeve
lingswaardig door eeneti 
goeden smaak der teekening» 
door eene vlugheid van een 
uitstekend penseel door ee
ne goede oplegging der kleu
ren en door een vernuftig 
licht-donker. Zij was met 
alle wijze van schilderen 
gemeenzaam, doch heeft i» 
de geschiedkundige stuk
ken in het schilderen met 
olie, in het fijnschilderen ' 
(miniature) in brandyerW > 

\ 
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in het portret-schilderen en 
vooral in die van vrouwen 
uitgemunt. Men zegt dat 
zij dikwerf uit het geheu
gen afwezende personen 
zoo wel gelijkend schil
derde als of zij hen onder 
de oogen gezien had. De 
academie der Bicovrati van 
Padua vereerde haar met 
den naam van Er at o , en 
Verleende haar eene plaats in 
haar gezelschap. Zij over
leed te Parijs in 1711» e-
venzeer, om de hoedanighe
den des gemoeds als die des 
geestes vereerd. Zij was 
in de protestantsche gods
dienst opgevoed ;. maar toen 
zij dezelve voor de Cathö-
ïijke verlaten had, betoon
de zij door hare deugden de 
opregtheid harer bekeering. 
Zie hare lofrede, Parijs, 
1712, in 8.°. Men bezit 
van deze beroemde Dame i 
1.° Essai des Psaumes et 
Canligues mis en vers {Ver
handeling der Psalmen en 
gezangen in verzen ge-
bragt) en met fig. verrijkt. 
Parijs 1694 in 8.° De" fi
guren zijn Van LODEWIÏK 
CHERON* haren broeder, een 
goeden graveur, en bekwaam 
schilder geboren te Parijsm 
1660, en overleden te Londen 
in 1753, werwaarts hij zich 
begeven had om daar het Cal-
vinismus te belijden. 2.° Lë 

' Cantique d'HABACVC et Ie 
Psannte Ï03 (Hetgezang van 
MABACUC, en de Psalm 103), 
in Fransche yerzen vertaald 

en 1717 in 4?6 in het licht 
gegeven door I E HAV, in
genieur van den jkoning, 
die deze geestige vrouw ge
trouwd had. , 3.° Les ce-
rises renversêes een gees
tig en kluchtig stuk, het
welk de beroemde ROUSSÉAU 
in waarde hield, en het
welk met de Batrachonio-
macMe van HOMERUS doop 
BOIVIN den jonge in verzen 
vertaald, werd uitgegeven. 
De dichtkunde van mevrouw 
CHÉRON is dikwerf zonder 
kracht, maar men vindt er 
uitmuntende stukken in. J . 
B. ROUSSÉAU heeft de O-
de sur Ie jugement der nier 
{Lierzang op liet laatste 
oordeel) zeer geprezen. ~ 

CHEROÏJ (IiÖDEWIÏk Cl.AU-
mus), geboren te Par i/s 
den 28 October 1758 , werd 
in 1790 tot opziener van 
het departement Seine-et-
Oise, in 1791 tot afgevaar
digde bij de wetgevende 
vergadering, en tot lid van 
het comité der domeinen be
noemd. Onder het schrik* 
bewind werd hij gevangen 
genomen, bekwam den 9 
Thermidor zijfte vrijheid we
der , en weed in 1798 tot 
den raad der vijfhonderden, 
benoemd. Onder de keizer
lijke regering werd hjj tot 
prefect van het Dep.1 Vien-
ne benoemd en overleed te 
Poitiers den 13 october 1807. 
Ër bestaan van hem ver
scheidene tooneelstukken, 

Ö 5 
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die met zuiverheid en eenen 
vluggen geest geschreven 
afin. l.° Lapoëte anonyme 
(Jue ongenoemde dichter), 
blijspel in twee bedreven en 
in verzen, 1785, in 8.°. 2.° 
CATON d'lftique (CATO van 
Vtica), treurspel in drie 
bedrijven en in verzen ge^ 
volgd naar ADDISSON 1789 
in 8.°. 3.° L'Homme è sen-
timens {De gevoelige man) 
in vijf bedrijven en in 
vers, ' 1789, in 8«°; ver
scheidene malen onder ver
schillende titels herdrukt; 
eindelijk is het voor de 
laatste maal in 1805 in het 
licht verschenen onder den 
titel van : Tartufe de moeurt 
(Schijnheilige der «eden)* 
4.° Eene vertaling der les
sen der kindschheid door 
miss,. MARIA EDGEWOBTH 
1803 5 dl." in 16,° — 5.° 
TOM JOMES, au Histoire 
$UK enfant troüvé (TOM 
JoJfÊs of fa geschiedenis 
van een gevonden kind) ver
taald door H. JFIEÏIDING , 
1804 6 dl.n i n 12.o. Erzijn 
reeds verscheidene vertalin
gen van dit werk in het 

«licht verschenen, die van 
CHERON is zonder tegen
spraak de beste. 

CHÉBUBIN D' ORLÊANS (pa
ter), een Kapucijner, heeft 
twee geleerde werken ge
schreven : 1.° Dioplrigue 
oculaire (De verrehykhm-
<fe) Parijs, 1671, in fol-
"~ 2.° TJa vision parfaite 
{Het volkomen gezigt),im 

en 1681 , 2 dl.n in foTLttiefc 
platen. Deze werken bevat
ten zeldzame zaken, waai:-
qja. zij gezocht worden. 

CHEBUBINI (IIAEBZIO) , gei 
boren te JSorcia, eene stad 
van het hertogdom Spoleto 
in TJmbria; hij leefde on
der het pauselijke bestuur 
van SIXTÜS V. en van de 
acht volgende paussen, on
der deze ookUKBANUS VU!., 
en was een geleerd en werk
zaam regtsgèleerde.. Hij on» 
dernam de constitutiè'n en 
bullen der paussen te ver
zamelen , en maakte er een 
geheel van onder den titel 
Tan Bullarium, gedrukt te 
Rome in 1617. Deze verza
meling werd voortgezet door 
zijnen zoon, en herdrukt te 
Lp on in 1655 en 1673. De 
laatste uitgave is van 1742 
en volgende jaren. Dezelve 
loopt tot BENEDICTUS XIV., 
en bevat 19 boeken gewoon
lijk in 12 dl.'i gebonden. 
CHEBUBINI overleed onder 
het bestuur van URBANU.S 
V U L , in het jaar 1626. 

CHERUBINI ( ANGELO-MA* 
M A ) , de eerste der zonen 
van LAERZIO , die ook een 
zijner voornaamste mede
werkers was, was pater van 
Monte- Cassino. Deze > was 
het , die in 1638 deconstitu-
tien van URBANUS VII., in 
het licht gaf. — CHERUBIJN 
(FLAVIUS), een andere zoon, 
gaf een Compendium van het 
Bullarium in het licht, Zty-. 
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on,, 1624, 3 boeken-in 1 
deel in '4.° --- CHEBUBINÏ 
(AIEXANDER), een zoon van 
LAERZIO, leefde in 1630 on
der URBANUS ¥111. Hij was 
zeer, ervaren in de talen, 
en heeft eenige werken uit 
het Grieksch in het Latijn 
overgezet. [Er is nog[ een 
andere CHERÜBINI (FRANCIS-
CÜS) , een gunsteling van 
den kardinaal PHAMPHII.US 
geweest," die niet van de
zelfde familie schijnt te zijn. 
Hy was van Monte-Bodio 
in het markgraafschap An-
kona. Zijn Beschermer, on
der den naam van INNOCENTI-
TDS X. paus geworden zijnde, 
benoemde hem tot bijzitter, 
en verhief hem bij de bevor
dering, van 1647 tot kardinaal 
onder den titel van: Sint-Jan 
van de Ldtijn&chepoort; ea. 
benoemde hem ook tot bis
schop van Sinigaglia» Hij was 
een regtschapen man en lief
dadig jegens de armen; en 
overleed den 21 April 1656. 

CHESEAUX(JOANNES PHIMP-
Püs DE L.OYS DB), te Laii-
sanne in 1718 geboren, ,en 
te Parijs, 1751 overleden, 
was een kleinzoon van den 
beroemden CROUZAS» De 
leden der akademie van we
tenschappen te Parijs, Qb't-
tingen en Londen, hebben 
hem aan zich verbonden. 
De sterrekunde, de land-
meetkunde, de godgeleerd
heid i het regt, de genees
kunde, de geschiedenis, de 
aardrijkskunde, de gewijde 

| en ongewijde oudheden hiel-
j den hem, beurtelings 'beïig.^ 
' maar eene té uitgebreide en; 

te veel afwisselende studie 
heeft hem somtijds :v oppgr-
ylakkig doen zijn., Bee,<|§in, 
zijn 17 jaar had hij drie na
tuurkundige verhandelingen, 
over het vermogen, over de 
kracht van het buskruid,, en, 
over de beweging der lucht in 
de voortplanting der klank 
geschreven. Men heeft nog 
van CHESEAUX I dl. ip 8.° met 
Dissertations critiques sur 
la partie propMtique de 
V Ecriture sainte (Èeqor-
deelkundige verhandelingen 
over het prophetische gedeel
te der heilige Schrift), Pa--
rijs, in 12.° Traite de let 
comète de 1743 {eene ver* 
handeling over de staart-
ster van 1743); en Elémens 
de cosmographie et d'qslro-
nomie (Beginselen der we
reld- en sterrekunde) wel-, 
ke hij voor eenen jongen 
heer vervaardigde. CHESEAUX 
had grootelijks deel aan de 
kaart van oud Zwitserland* 

GHESELDEN (WiUiiAM) een 
beroemd heelmeester te hon~ 
den, ift 1752 in zijn 64jaar 
overleden, was lid van het 
koninklijke genootschap dier 
stad,. en corresponderend lid 
der akademie van weten* 
schappen te Parijs* Het 
welslagen van DO0GI.AS in 
het uittrekken van den steen 
doormiddel van werktuigen, 
moedigde hem aan dezelfde 
w«jzé te volgen, en in wet-
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king te brengen; en in de 
proeve welke hg er van nam 
vond hij geene andere oor
zaak van berouw, dan die 
van niet vroeger, dit hulp
middel beproefd te hebben. 
Maar van alle behandelin
gen , was die, welke hem 
het meeste tot eer verstrek
t e , dat hij eenen blind ge
boren jongeling van veertien 
jaren, het gezigt terug ge
geven heeft. Men vindt de 
uitvoerige bijzonderheden in 
de wijsgeerige overeenkom
sten (Transactions philoso-
plaques) en' in de gedenk
schriften der akademie van 
Heelkunde. Eenige valsche 
wijsgeeren hebben zich «iet 
geschaamd deze genezing 
met die van den blindgebo
rene van het Evangelie te ver
gelijken , alsof eene' heel
kundige bewerking met een 
eenvoudig woord of met mid
delen kon vergeleken wor
den» die slechts hunne uit
werking hebben in dep wil 
Gods. CHESËLDEN gaf in 
1713 {Ontleedkunde van het 
menschelijk Ugchaam), in 
het licht, waarvan er acht 
uitgaven bestaan. De laatste 
is in 1752 te Londen ge
drukt. Dit werk is voor
zien van zeer zeldsame aan
merkingen, en versierd met 
veertig zeer naauwkeurige 
platen. Dezelfde Schrijver 
heeft eene beenbeschrijving 
(Osteographie), met zeer 
schoone afbeeldingen in fol< 
ïn het licht gegeven, Lon-
* l» , 1733. öMen vindt er 

E E , 

in eene uitlegging derleen» 
ziekte, merkwaardig dóór 
derzelver naauwkeurigheid. j 

CHESNAVE (NICOLAAS m j 
liA), een schrijver, wiens le-
vensbijzonderheden ons vol- I 
komen onbekend zijn, leef
de onder LÓDEWIJK XII . , 
aan'Welken men eene vrij 
zeldzame zedeleer toeschreef, 
getiteld: La Nef de santé, 
avec Ie gouyemaildu corps 
humain, la condamnatiofr 
des banquets, et Ie traite 
des passions de l'&me (Het 
schip van gezondheid > met 
het roer van het mensche-
lijk ligchaam, de ver oor- \ 
deeling der gastmalen, en de 
verhandeling over de hctrts-
togtett der ziel), Party's, 
in 4.t° zonder jaartal; Pa-
rijs, 1511, in 4.">, met Go-
thische platen. 

GHESNE (ANDBEAS DU) , de • 
vader der Fransche geschie* 
denis, genaamd, werd in de 
maand Mei 1584, te Isle 
Bouchard in Touraine ge* ! 
boren. Hij werd op den weg | 
van Party's naar zijn land
goed te Verrière, in zijn 
zes en vijftigste jaar, door 
eene kar overreden; enlieü 
na: l.0 Histoire des Papes 
{Geschiedenis derPaussen), 
2 Dl.n, in fol. •— 2.° His
toire 4'Angletere., d'Ecos-
seet d'Irlande (Geschiede' 
nis van Engeland," Schot-
tand en Ierland), zoo als ; 
de voorgaande, 2 Dl.n, ia 
fol,, Pyrty't-y 1634, en hei» 
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de beschouwd als smakeloo
ste Compilatiën. — 3.° Hls-
toife des Cardinaux Fran-
gais\{Geschiedenis derFran-
sche Kardinalen), welke hij 
begon en zijn zoon gedeel
telijk voltooide, Parij's 1660; 
er zijn slechts 2 deelen van 
in het licht verschenen en 
het moest uit 4 deelen be
staan. Dit is een slecht 
opgesteld, slecht geregeld, 
en nog slechter geschreven 
werk. —r 4.° Recjteil des 
Mstoriens de Francè {Ge
schiedenis der JPranscke Gfe-
schiedschry'vers). Hetzelve 
moest 24 deelen in fol. be
vatten. Hij heeft de twee 
eerste deelen van den oor
sprong der natie tot op Hu-
Go CAPET uitgegeven; het 
derde en vierde, van KAREL-
MARTEL tot op PHIMPPUS 
AUGUSTUS, waren ter perse 
toen hij stierf. Zijn zoon 
FRANCISCUS DU CIIESNE , erf
genaam van zijns' vaders ge
leerdheid, gaf het vijfde, 
van PHIMPPUS AUÖUSTUS tot 
op PHIMPPUS den Sohoone, 
in het licht. 5.° Histories 
Francorum et Normanorum, 
scriptor es antiqui, Parijs, 
1619, in fol. — 6.°LesGé-
néalogies de MONTMOHEN*-

CY , fillATlLLON, GuitfES , 
VERGV, DREÜX, BÉTHV-
XE,CjlATElGiïERS etc. {J)e 
geslachtlijsten van MOXT-
MOREXCY, CjBCATlLLONenz.) 
7 Dl.n, in fol. — 7.o His-
toire des ducs de Bourgogne 
{Geschiedenis der Bourgon
dische Her togen), 1619 en 

1628, 2 Dl.», in 4.«> —8.o 
Bibliotheca Cluniacensig, 
Pary's, 1614, in fol. enz.; ee-; 
ne nuttige en zeldzame verza
meling , welke uitmuntende 
stukken voor de geschiede-' 
nis der abdij van Clüny, en 
derzelver onderhoorige ge
stichten bevat. Hij heeft 
het met D. MARMER in het 
licht gegeven. Du CHESNE 
was een der geleerdste man
nen, welke Frankrijk yooc, 
de Geschiedenis, vooral VOOK 
die van het Westersch rijk 
heeft opgeleverd. Hij was 
bpenhartig, niet alleen ten 
opzigte van zijne vrienden , 
maar ook van de vreemde
lingen, ha. recherche, syr 
les antiqiiités des villes de 
Frame (De nasporing der 
oudheden der Fransche st;e~ 
den)', die verscheidene schrij
vers aan hem toegekend heb
ben, schijnt niet van nu 
CHESNE te aijn. 

CHESNE (JOANNES BAPTIS-
TA PjmciPOTOT DU), een Je-
suit, geboren in 1Ö8Ö in 
het dorp du 'Chesne in Cham
pagne, waarvan hij den naam 
ontleende, overleed in 1755, 
en heeft geschreven: 1»° A-
brègé de Vhistoire d'Es-. 
pagne {Beknopte geschiede
nis van Spanje), Parijs , 
1741, in 12.mo, door den Pa
ter FRANCISCUS DE IstA in 
het Spaansch vertaald. — 
2.°' Aèrégé de Vhistoirean-
cienne {Beknopte oude ge
schiedenis), inl2«mo Deze 
twee werken ofschoon op-

lil 
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pérvlakkïg, (zoo als zulke 
leerboeken onvermijdelijk 
gijn) hebben veel tot de op
voeding der jeugd bijgedra
gen voor welke de schrijver 
éèfte bijzondere begaafdheid 
bezat; 3.° ha scieme de la 
jeune noblesse (De kennis 
des jongen adels), 1730, 
3 dl.n in 12m<>, een werk, 
hetwelk eenen welverdien
den bijval heeft gevonden, 
en hetwelk men onvoorzig-
tiglijk door boeken heeft doen 
vervangen, die dóör de klan
ken en dwalingen der he» 
dendaagschë wijsbegeerte be
zoedeld zijn. Hèi ware te 
wenscheri,'. 3at men hetzelve 
inet eenige hMwegiiJg®» to^r-
drukte. 4.° Èie Prédesfina-
iianisme (De leer der voor-
lescUkking) , 1724, in 4."> 
— 5.° Histoire:du Baïanis-
me {Geschiedenis der leer 
tan BAJVS)Ï 1731 , in 4.«> 
Het is in deZè twee wer
ken , dat het verstand en 
het talent van Pater DU 
CHESNE asichT vertóonen, en 
waarin men den man bewon
derd heeft, die zich in de 
twee voorgaande werken 
heeft kunnen aanminnend 
maken, en schikken naar 
de behoeften en vermogens 
der jeugdige jaren. Daar 
echter de Geschiedenis der 
leer van BA JUS al te ster
ke beoordeelingen over èe-
'nige meeningen en over eeni-
ge beroemde mannen sche
nen te bevatten, zoo werd 
?'•' ™or e e n besluit van den 
17 Mei 1734 op den Index 

geplaatst. Zie SOTO. 

CHESNE, QUERCETANUS (JO
ZEF BÜ) , heer van la Vio
lette, gewoon geneesheer 
des konings van FranJirijk, 
Werd in 1544 te l'JEsture, 
in de provinqie Armagnac, 
geboren. Na een vrij lang 
verblijf in Duitschland, 
kwam hij te Parijs zijne 
kunst uitoefenen. Hij haA 
grobte kennissen in dè schei* 
kunde verWorven, waarop 
hij zich in het bijzonder had 
toegelegd. De gelukkige 
uitslag, die zijne praktijk 
in dat gedeelte Volgde, wek
te de andere geneesheëreH 
tegen hem op vooral Gül-
PATIN , die hem met laste
ringen en spotternijen tracht
te te overladen. Hy strek
te zijne verbittering zoo ver
uit , dat hij dezelve op het 
gansche land van Armagnac 
toepaste, hetwelk hij maU' 
dit pays (vervloekt land) 
noemde. De ondervinding 
heeft echter doen zien, dat 
DU CHESNE betere inzigten 
heeft gehad omtrent het 
spiesglas ( antimoine ) dan 
PAHIN en zijne ambtgenooten. 
Deze scheikundige, die door 
MORERI DU CHESNE genoemd 
wordt, overleed tè Parijs 
in 1609. Hij heeft in Fran-
sche verzen vervaardigd i 
IS La Folie du monde 
(De dwaasheid der wereld) > 
1583, in 4.to — 2.° U 
grand iriiroir du monde (De 
groote spiegel der wereld)* 
1593, in 8.vo Ook heeft 
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gesti hisloHatn èoinplècténs, 
Parijs, 1558, in 8.vo — Q« 
Avis et remontrancés $a1i-
chant la censupe conire les 
anti-trinitaires (Raadgevin
gen en vermaningen aan
gaande de leoordeeling te
gen de anti-trinif(irissen) v 
uit het Latijn vertaald door 
den Kardinaal Hosrus, Rèims 
1 5 / 3 , in 8-vo — 7° Psal
terium deeuchórdem APOL-
HNVS et novum Musarum, 
Reims , 1575 ,,in 8.vo; een 
dichtstulc, bij gelegenheid 
der krooning van HENDRIK: 
III . vervaardigd. 8.° Trai
te de la messe èvangeliqne 
{Verhandeling overdeEvan-
gélïsclié mis),-' oorspronke
lijk in het Hoogduitsch, door 
FABRI VON HEII«BRÖNN gé
schreven, en door NICOÏ-AAS 
CHESNEAU naar de Latijn-
sche tekst van SESIUS , in 
het Fransch vertaald. 

hij verscheidene werken over 
de scheikunde geschreven, 
die opgang hebben gemaakt. 

GflESNE. — Zie ENZINAS. 

CHESNEAU (NICOLAAS) , in 
het Latijn QÜERCULUS, werd 
in 1521 te Tourteron, in 
het graafschap Bethel in 
'Champagne geboren. Hij 
was Kanonik en Deken van 
het Kapittel van Saint-Sym-
phorien te Reims, als een 
ervaren geschiedschrijver,be
oefende hij ook met vrucht 
de Fransche dichtkunde, en 
overleed ' te Reims_ den 19 
Augustus 1581; Er bestaat 
Van hein 1.° HiStoire dè 
Vèglise de Reims (Geschie
denis der Kerk van Reims) 
in 4 boeken, Reims 1581 > 
in 4.tó, eene vertaling van 
Het Latijnsche werk van 
FLODOARIJ, waarvan de La
tijnsche tekst nog niet in 
het licht verschenen was. 
GHESNEAU heeft slechts een 
gedeelte dezer geschiedenis, 
die zich tot het jaar 948 be
paalt, vertaald. 2.° Setfas-
ticfiórum' moralium iibri 
Üiiö , Parijs , 1552, in ioï. 
2,° Poëtica mèditatio de 
vita et morte D. JFmxcis-
pï PIXABT, 1556, in 4.to 
-— 4.° Épigramentitim Ulri 
duo, ffendecasyllaborum li-
ier, et sityllinorum oracu-
• lorum jjeriocha, Parijs/ 
1552, in 4.» — 5.° Mc. 
QVERCULI mfortunam }o-
cantem carmen heroium uni-
versam belli apvd Bélgas 

CHESTERFIEÏ.D (PjHltlPPUS 
DORMEK , STANHOPE , graaf 
van), den 22 September 1694 
te Londen geboren, Werd 
achtereenvolgend opperhof-
meestér des koningsvan 'jEn-
geland., ambassadeur in Hol
land, onderkoning van Ier
land, én eindelijk eerste 
secretaris van staat. Hj| 
muntte in al deze bedienin
gen uit , enoverleed te Lon
den den 24 Maart 1773, nai 
zijnen dood heeft zijne we
duwe zijner gedachtenis eerie 
slechte'dienst bewezen, door 
het doen drukken dér brie
ven , welke hij in ëene reeks 
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van jaren zijnen zoon ge
schreven had, eene verza
meling , welke het verder
felijkste plan van opvoeding 
bevat, gevuld met valsche en 
gevaarlijke grondstellingen 
tegenstrijdig met de zeden en 
alle godsdienst. Deze Brie
ven zijn in het Fransch in het 
licht verschenen, 4 dl .n , in 
12.m°,.en eene verkorting in 
1 dl. De heer PRATT heeft, 
in een roman getiteld: JE léve 
du plaisir {De kweekeling 
van vermaak), uit het En
gelsen vertaald, Parijs 1787, 
2 dl*n in Ï2p°) doen zien, 
waarop de "grondstellingen 
van • CHESTERFJEI.D doelden 
en wat van eenen^ jongeling 
Icomen moest, die dezelve 
voor zijnen levensregel aan
nam. 

CHETARDIE(JOACHEM TROT-
TI DE I A ) , meester in de 
godgeleerdheid hij de Sor-
bonne•.., en pastoor bij de 
Saint-Sulpice, van Parijs, 
werd in 1636 in het kasteel 
van I-A CHETARDIE in J « -
gonmois geboren en overleed 
in 1714. Hij was in 1702 
tot het Lisdom van Poitiers 
benoemd, maar wees het
zelve van de hand. Zijne 
herders-pligten beletten hem 
niet verscheidene nuttige 
werken voor het publiek te 
schrijven: 1.° Homélies pour 
tous les dimanches etfètes 

'-' de V année (Homilien op al 
de zon - en feestdagen des 

jaar*), 3 $i,n in 4.0, v o l 

zalving en grondige kennis. 

— 2.° Le CatècMsme de 
Bourges (Katechismus van 
Bourges), 4 dl.» in 12, en 
1 dl. in 4.°, een uitmun
tend werk, dat de waardig
heid der taal en der denk
beelden met de eenvoudigste 
uitlegging van het Christe
lijke geloof vereenigde; het 
i s , volgens het oordeel der 
weldenkende lieden, de bes
te beredeneerde catechismus 
welke men in de Fransc/ie 
taal bezit. — 3 . ° Ëlxplica-
tion de TApocalypse par V 
histoire ecclesiastiquei^Ver-
klaring der openbaring door 
de kerkelijke geschiedenis)* 
in S.° en in 4 . ° ; een ge
leerd, wel afgeleid en in 
een groot aantal verklarin
gen zeer voldoend vverfe, 
(zie JOANNES Heilige). — 
4.° Mntretiens ecclésiasti-
ques, tirés de V Ècriture 
sainte, du pontifical et des 
Saints pères, ou Retraite 
pour les ördinans (Kerke* 
lijke onderrigtingen, uit de 
Heilige Schrift, eiiz.), in 
4 dl." in 12.° 

CHETARDIE (De ridder Ï.A)» 
een neef van den pastoor 
van Saint -Sulpice, overle
den in het jaar 1700, was 
een verstandig en zeer Ibe-
schaafd man, en schrijver 
van twee werken. Het eer
ste had tot titel: jnstructi" 
on pour un jeune seigneur 
óu Vldéedungalantgentil-
homme (Onderwys voor ee-
tien jongen heer of het Denk' 

I beeld van eenen verliefden 
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edelman); en,het tweedeis 
getiteld: Instruction pour 
itne princesse {Onderwijs 
Door eene prinses), Amster
dam , 1685, in 12.mo Dit 
werk is dikwerf herdrukt, 
achter de verhandeling over 
de opvoeding der meisjes, 
door JFENELON. 

CHEVALET (ANTONIUS) , een 
edelman in Dauphiné, de 
schrijver van Vie de saint 
CHRISTOPHE par personna-
ges (Het leven van den heili
gen CHRISTOFFEL lij per
sonen) , Qrenable, 1530, in 
fol. een zeer zeldzaam werk. 

• CHEVALIER (NICOLAAS) , een 
Franschman, die, wegens 
het belijden der Protestant-
sche godsdienst naar Utrecht 
vlugtte, heeft uitgegeven 
een geleerd werk, getiteld: 
Recherches curieuses d'an-
tiquités que l'on conservë 
dans la. cTiambre des rare* 
tés de cette ville {Bijzon
dere nasporingen der oud
heden , welke men in de ha
mer van de neldzaamheden 
dier stad bewaart), Utrecht, 
1709, in fol. Zijne andere 
werken zijn: 2.°' Histoire de 
GUILLAVME 111., roi d'An-
gleterre , par médailles ins-
criptions etaufres monumens 
{Geschiedenis van WILLEM 
III., honing van Engeland, 
volgens gedenkpenningen op" 
schriften en andere geoTenk-
stukken), Amsterdam 1692, 
in fol., met 36 platen. —• 3.° 

VII, DEEI» 

Descriplion d'une antiqüe 
piêce de Ironze etc. (Be
schrijving van een oud stuk. 
metaal enz., ibid 1694, in 
12.mo _ 4.° Dissertaiion, 
sur des médailles f rappees 
a l'occasion de la paioo de 
Riswick (Geleerde verhan
deling pver de gedenkpen
ningen bij gelegenheid van, 
den vrede van Rijswijk ge
slagen) , Amsterdam 1700, 
in 8.vo — 5.6 Rélation des 
Campagnes etc. (Verhaal der, 
Veldslagen van liet jaar 
1708 en 1709), Utrecht, 
1709, in fol.; 1711, in4.t° 
6.° Rélation des fètes don-
nées par Ie duc d'Ossone 
(Verhaal der vreugdefeesten 
door den hertog van Ossona 
in 1713 , bij gelegenheid der 
geboorte van den prins FER-
DIXAXD van Castiliè' gege
ven), ib.1714, in4.tomefcpl.n 

CHEVANES (JACOBÜS DE) , 
geboortig uit de stad Auiun, 
nam het kleed van Kapucij
ner in de provincie ILyon 
aan, waar hij zich eenen 
naam onder de predikers en, 
godgeleerden van zijnen tijd 
verwierf; hij heeft geschre
ven : 1»° VAnour triomphant 
des impossibilités de la na
ture et de la morale, ou 
Discours sur Ie très-augus-
te Sacrement de VEucha-. 
ristie (De liefde, zegepra
lende over de onmogelijk
heden der natuur en zede-
kunde of redevoering over 
het allerheiligste Sacrament 

E . 
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des altaar*). — 2.°_Les 
Entreiiens curieus d HSR-
Movons et dit voyageurin-
cannu etc. (De zeldzame ge
sprekken van HM&UODORVS 
en van den onbekenden rei
ziger, enz.) in 4 . t 0 , Lyon, 
1634; dit is eene wederleg
ging der werken van J. 1*. 
I E CAMITS met een Verde-
digschrift der geestelijke or
den. — 3.° La conduite 
des II'lustres, ou les Ma
ximes pour aspirer a la 
gloire d'une vie heroïqueet 
chretienne (liet gedrag van 
de beroemde mannen, of dé 
grondstellingen, om naar 
den roem van een heldhaftig 
en christelijk leven te trach-
ten) , Parijs , 1657 , 2 dl.» 
ia 4 . t o — 4-° L'incrédulité, 
ignorante, et la crédulité 
savante au sujet des ma-
giciens et sorciers, avecla 
"réponse è un Uvre intitulé 
{De .onverstandige ongelóo-
vigheid en de verstandige 
Ugtgeloovigheid ten. opzigte 
der "waarzeggers èn toove-
naars-, met hetantwoordop 
een lopk, getiteld: Verde-
digschrift voor alle groote 
mannen, die van toovery be
schuldigd zijn), in 4 . t 0 , Ly
on, 1671. •—• 5.° Justas ex-
peclationes nqstrw salutis, 
opposites desperationi mcu-
li), Lyon 164&, 2dl.nin4.to 

CHEVASSU (JOZEF) , Pas
toor van Rousses, i n het 
ttisdom vm Saint-Claude, 
overleden te Saint- Claude , j 
ayne geboorteplaats, den25 | 

October 1752, in zijn.78."e 
jaar , vvas het voorbeeld der i 
kudde, welke hij onderwees. \ 
Wij bezitten van hem: l." 
j)es Médiialions ecclèsias-
tiques (Kerkelijke overwe
gingen), 1764, 6 dl.n in .! 
12.mo? waarin grondige, 
maar weinig treffende z&* 
ken voorkomen. 2.° Le Mis-
sionmire pdroissial, on j 
Prónes pour les dimanche» 
et les fêtes de Vannée (JDe 
parochiale zendeling of leer
rijke vermaningen vooralle 
zon- en feestdagen desjaars), 
leerrijke vermaningen en 
vergelijkingen de voornaam
ste waarheden der Gods
dienst bevattende. 3.°Abïé-
gé du Rituèl^romain, avée 
des instructions sur les j§«* 
cremens (Kort begrip van 

, het Roqmsche Rituaal, mét 
onderwijzingen over de Sa
cramenten), Lyon, 1746, 
in 12.° De zalving was niet 
de voornaamste hoedanig" ' 
heid van dien redenaar, maar 
hij was geleerd, en zeer 
ervaren in de heilige Schrift 
en de Kerkvaders. 

CHEVERT (FXUNCISCÜS Ï>E), 
den 21 Jebrüarij 1695 in 
Verdun-sur-Meuse geboren, 
verhief zich van gemeen sol
daat tot den graad van lui
tenant -generaal;; en bad 
alles aan zijne verdienste, 
en niets aan de gunst noch 
kuiperij te danken. Hij 
moest tegen de> wangunst 
en den geringen stand zij
nes geboorte kampen. Eene 
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grondige studie- der leger-
kunde ifctctique), eene over-
drevene liefde voor zijne 
pligten, eene brandende be
geerde, om uit te munten, 

t deze waren debegunstigers, 
-die voor zijne bevordering-
Waakten. Wij willen niet 
alle schitterende daden, die 
hem onderscheiden hebben 
opnoemen. Een ieder kent 
den affogt van Praag door 
den maarschalk van Belle-
JJe. (CtjEVERT, Welken hij 
daar met 1800 man achter 
liet, nam, toen hij wegens 
hongersnood, door de inwo
ners «n een talloos leger ge-

. noodzaakt was, zich over te 
geven, ,de gijzelaars der 
stad , sloot hen in zijn ei
gen huis, pp. »;• elti hragj ton
nen buskruid, in de kelders, 
met het voornemen van zich 
met hen in de lucht te la
ten springen, indien de bur
gers hem eenig geweld wil
den aandoen.- Hij verkreeg 
wat hij vraagde, dat i s , om 
met alle krijgseer uit te 
trekken: de prins JLOBKO-
WITZ stond hem twee stuk
ken geschut toe. De oorlo
gen van1741 en 1757 boden 
onzen krijgsman de gevaar
lijkste en schitterendste ge
legenheden aan. Deze dap
pere officier overleed den 
24, Januarij 1769. Hij was 

. commandeur van het groote 
kruis der orde van den hei-

. ligen töDEWljK, ridder van 
den Witten adelaar van Po
len, gouverneur van Givet, 

; •. -• . E 

en Charlemont, luitenant 
generaal van de legers des 
konings van JBrankrijki, ̂ Hij 
werd in de parpohie van den 
.heiligen EUSTACHIÜS te Pa
rijs begraven, waar men zijn 
grafschrift in deze wo-orden 
vervat, ziet': », Zonder voor
ouders , zonder fortuin, 'zon
der onderstand, van zijne 
kindschheid af wees, trad 
hij met zijn elfde, jaar \n 
dienst. Hij verhief zich on
danks de wangunst door de 
kracht der verdienste, en 
elke graad was de belooning 
eener schitterende daad. Al
leen de titel van maarschalk 
van Frankrijk heeftniet aan 
zijnen roem , maar. aan hjet 
voorbeeld van hen ontbro
ken , die hem willen, navol
gen." ;•'" 

CHEVIUARD (JACOBUS), 
een geslachtrekenaar, den 
24 October 1751, in den ou
derdom van 71 jaren, te Pa
rty's overleden, heeft geschre
ven : 1.° Dicïionntiire Jiê-
raldique, (Woordenboek fer 
wapenlmnde), bevattende de 
wapenen en sphilden der 
vorsten v en hoofdofficieren 
van de kroon * met, die van 
verscheidene huizen en fa-
miliën des rijks , Parijs , 
1723, in 12. vo _ 2.° Eene 
Kaart, voorstellende de w.a-
penen, namen en titels der 
gouverneurs, kapiteins, en 
luitenant-generaals der stad 
Party's. — 3.° Andere kaar
ten betrekkelijk de wapen-

• 2 - . ' . . . ; ' • 
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kunde-

CHEViXiWER (ANDREAS) , ge
boren te Pontoise in 1636, 
verscheen in de Sorbonne 
met zoo veel achting j ' dat 
de abt BRIENNE, daarna bis
schop van Coutances, hem 
de eerste plaats in het li
centiaat inruimde, en er zelfs 
de kosten van droeg. Hij 
overleed als bibliothecaris 
der Sorbonne, in 1700. Zij
ne godsvrucht evenaarde zij
ne kunde , en hij bezat een 

: diep verstand. Men heeft 
~ hem zelfs zijnekleederen zien 
-uittrekken om de armen te 

Meeden, en zijne boeken 
verkoopen om hen bijtestaan. 

- Men heeft van hem ; l »9 Ori
gine de l'imprimerie de Pa
ris (Oorsprong der drukke
rij van Parijs); eene ge-

i schied- en beoórdeelkundige 
verhandeling, vol geleerd-

" héid:, en dikwerf aangehaald 
in de plaatsbeschrjjveride 
jaarboeken, van MAITTAIRE, 
1694,in 4.to . _ 2.°Legrand 
canon de Vèglise grecque i 
traduit avec des notes et 

"•• la Vte dé sainte MARIE 
d'Egypte, qui en facilite 
Vintelligence (Degroote Ka
non der Grieksche kerk, ver
taald met aanleekeningen, 
en het leven van de heilige 
MARIA, van Egtjpte, ter 
meerdere opheldering van 
hetzelve), in ï2.mo 1669. 
Het is meer eene omschrij-
ving_aan eene vertaling. —• 
o. Eene hatijnsche Verhan
deling over ket Concilie van 

Chalcedonië', betrekkelijk de 
Geloofsformulieren, 1664, 
in 4.» 

CHEVREAU (URBANUS), werd ^ 
den 20 April 1613, te Low 
dun geboren. In zijne eerste 
studiën toonde hij reeds een 
groot verstand. De koningin 
CHRISTINA van Zweden ver
koos hem tot haren secre
tarie en dé keurvorst van 
den Palts tot zijnen raads
heer. CHEVREAU , aan dit 
hof gevestigd, heeft veel 
bijgedragen tot debekeering 
der keurvorstelijke prinses,, | 
daarna hertogin van Orléan$< 
Na den dood van den keüï- ! 
vorst, kwam hij in Frank" 
rijk terug, en werd doof 
LODEWIÏK XIV. tot leermees
tervan den hertog van Mai-
ne verkozen. Het verlangen 
om zich in rust niet de oe
feningen van het Christelij
ke leven bezig te houden > , ^ 
Vërpligtte hem het hof te 
verlaten, om naar zijn vader
land terugtekeeren, waarbij 
in 1 ro t overleed. Hij heeft 
zich in het midden der groo-
ten nooit over de godsdienst 
geschaamd. Zijne godsvrucht 
was niet minder teeder, dan 
zijne geleerdheid grondig 
was. Men heeft hem # 
volgende werken te danken -
1.° Le Tablem de lafor-
tune (Bet Tafereel derfov 
tuin), 1651 i in 4."*> vervol
gens met veranderingen her- ,. 
drukt, onder den titel: M" 

fets de la fortune (Uitwer
kingen der fortuin), 1656j 
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in 8.v°; een Roman, die in 
p«Len tijd Wel ontvangen werd. 

— 2. VBistoire du Monde 
[Geschiedenis der Wereld)»; 
1686,, verscheidene malen 
herdrukt. De beste uitgave 
is die van Parijs, 1717, 
in 8 dl,.«, in 12.™, met 
aanmerkelijke Bijvoegsels, 
door BOURGEOIS »E CHASTE-
NET. Men x bemerkt in het 
lezen dier geschiedenis, dat 
de Schrijver uit de eerste 
hronnen geput had, maar hij 
heeft dezelve niet altijd met 
getrouwheid aangehaald. De 
Grieksehe, Ëomeinsche, 
Mahomedaansche Geschiede
nissen zijn daarin met veel 
naauwkeurigheid behandeld. 
De Schrijver zou zich heb
ben kunnen ontslaan, om bij 
de nuttige Waarheden zijns 
werks de Rabijnscbe ge-
slachts-lijsten te voegen, die 
hetzelve misvormen j en ee-
nige naauwkeurige onder
zoekingen, dié slechts in 
eene geschiedenis in het 
groot behoorden voor te ko
men. — 3.° OEuvres Mé-
lées (Gemengde Geschriften), 
's Gravenhage 1697, in 12,vo 
Het zijn Brieven, nu*eens 
met vernuftige, dan weder met 
zwakke Fransche en Latijn-
sche verzen doqrmengd 5 met 
eene verklaring uit plaatsen 
van oude Grieksehe en La-
tij hsche schrijvers , met let
terkundige bijzonderheden, 
enz. —* 4.° Chevreana, Pa-
rjr|s, 2 dl.n 1697 — 1700. 
Eene Verzameling, in wel-
. . . . . . 1 E 

ke de schrijver kleine aan
merkingen , overwegingen, 
en letterkundige naa'dzaken 
geschreven hééft,' welke hij 
niet in zijne andere werken 

; had kunnen inlasschen. — 5.9. 
Over de rust des Geestes. 
— 6.° ^School des Wijzen, 
(Romans).— 7.° Eermio-
genes. — 8.° Scander berg, 
tooneelstukken , als ook de 
Romeinsche Lucretia, ver
volg van Lid. de onschul
dige Veinsaard, de twee 
Vrienden. — 9.°. Poezij. 
CHEVREAU had met de stu
die der ouden , de gemeen
schap van eenige heden-
daagsche verbonden, en, 
zich door beiden gevormd. 
Hij had veel gelezen, maar 
in zijne boeken viel hij den 
lezer met geene te groote 

; menigte geleerde nasporin-
gen lastig. Hij wordt,dik
wijls van TANNEGDI JCE F E -
VRE , die aan hem verschei
dene zijner brieven gerigt 
heeft, geprezen; benevens 
door DACIER , en ,t door de 
bekwaamste •• kunstregters 

, van. zijnen • tijd. \» Maar 
naauwelijks, zegt zeker, 
oordeelkundige, is heden 
zijn naam bij de letterkun
digen bekend; men heeft 
ten minste vergeten, dat hij 
een der schitterendste gees
ten der laatste eeuw geweest 
is ; zijne werken echter bie
den, meer . talenten, eene 
meer uitgebreide letterkun
de aan, dan de voortbrengsels 
van een groot aantal schrij-

3' -" '. : 
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verg j Welke in dezelve uit
munten en tot hetzelfde lot 
bestemd zijn. 

CHEVBEMONT (De Abt Jo-
A f̂NES BAPTISTA , DE) , Uit 
Lotharingen geboortig, se
cretaris van KA REI. 'V. , her
tog van Lotharingen, begaf 
zich na den dood zijns mees
ters naar Parijs, en overleed 
aldaar in 1702. Hij heeft gé
schreven: l.° Laconnaissan-
de du monde (Be kennis der 
wereld),— 2.° L'histoirë e t c 
{Geschiedenis van RÉMISKI, 
eem Georgische vrouw) > on-< 
der dèn naam van Me-; 

vrouw D,* ,»i 3.° Ld Fraiir 
ce ruinée , par qui* et oom* 
Dient (liet verwoeste Frank-
vijli, door wie, en hoe.) —; 
ê° Lè Testament politiqne 
du duc de Lorraine (Het 
staatkundige testament van 
den- hertog van Lotharin-' 
gèn)ï Leïpzig 1696, in S.vo 
—- 5.9 L'etat aciiïét de l$l 
Fológtte(De tegenwoordige^ 
staat van Polenyy Keulen 
1702, in 12.mo _ 6.° Lé 
Ghristianisme écïairci sur 
les différends du temp» en 
matière de quiétisme etc.' 
(Het Christendom opge-
hlaardover de geschillen des 
tijde ten öpzigie der stilte 

"bespiegeling of des Qtiietis-
mtis). De werken van den' 
Abt DE CHEVRERÏÖNT bevat
ten niets om den lezer te win
nen, zij zijn vol van be-
laschelijke ontwerpen, val-
sche denkbeelden, en der-
zelver stijl i s z e e r kwijnend. •* 

CHEVHEUSE (MARIA DÈ BO-
HAN - MONTBASON , hertogin 
van) , in 1600geboren,huw
de in 1617 met KAREL D'AI.-
BERT, hertog van Luynes, 
opperveldoverste van Frank
rijk;-, en in 1622 niet CLAU-
DIUS DE LORRAINE, hertog 
van Chevreuse. Deze da
me, vermaard wegens hare 
schoonheid en haar verstand 
was eene vijandin van den 
Kardinaal DE RIÖHELIEU , om-
dat zij met leedwezen de wij
ze beschouwde, op welke hij 
de koningin behandeldeV 
vöör welke hare genegen
heid bekend Was. De Kar
dinaal strafte haar hiervoor 
met verbanning; zij Werd 
zelfs genoodzaakt Frankrijk 
te verlaten, en zich naat 
Brussel te begeven1, alwaar 
zij met de koningin brief
wisseling onderhield. Toen 
deze vorstin regentes'gewor
den Was, kwam de hertogin 
DE CHEVREUSE weder zege
vierende aan het hof; maar 

l hare gunstige öinstandigheii 
Was van korten duur, om* 

\ dat zij deel nam aan de lis
tige kuiperijen tegen deti 
Kardinaal MAZARIN, volgens 
welken de Coadjutor, mét 
Wien zij. óp het naauwste 
verbonden was, voor óf te
gen het hof genegen was. 
Deze hertogin behield eöh-
ter altijd eeneiï grooten in
vloed 'op het gemoed der 
koningin en bewoog haar 
om tot "het ongeluk van den 
beroemden eersten staatsman1 

(FOUQUET) hare toestemming 
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te geven. Zij overleed in 
1679. Door haar toedoen 
kwam het hertogdom Che-
vrense aan hare kinderen 
uit het eerste huwelijk. 

CHEVBIER (FRANCISGU^ AN? 
TONIUS) j uit Nancy, zoon 
van eenen secretaris desko-
nings, betoonde van zijne 
jeugd af veel verstand, maar 
ook vele boosaardigheid. Na
dat hi j , nu eens rijk, dan 
weder arm verscheidene lan
den doorkruist, en zich beur? 
telings aan het toonpel en 
aan de letteren toegewijd had, 
ging hij in 1762 in Bolland 
sterven» Deze schrijver bezat 
talenten j verstanden verbeel
dingskracht., en vooral eene 
grbote vlugheid van geest; 
maar hij misbruikte die, en 
heeft zekerlijk niets waarlijk 
achtenswaardig nagelaten. 
Hij is de.schrijver van ee-j 
nige tooheelstukken en eeni» 

fe werken in proza:. 1.° 
Verscheidene Romans: Cela 

est singulier, {dat is bij
zonder) ,• Maga-Kou; Mé~ 
inoires d'une honnête femme 
{Gedenkschriften van eene 
achtbare vrouw), in ï2.mo 
Le Colporteur (De Mars
kramer) , in , 12.mo Dit 
laatste werk vol oproeri-
ge wreedheden en gelukki-
ke invallen, is een afschu
welijk hekeldicht der zeden 
zijner eeuw.— 2.° Mémoi
res pour servir a l'histoire 
de Lorraine, avec une ré-
futation de la hibliothèque 

dé Lorraine, deD. CALMEJ? 
{Gedenkschriften om gebruikt 
fe worden bij de geschiede
nis van Lotharingen, met 
eene wederlegging derbijbUr 
otheek van Lotharingen, 
van D., CALMET) , Brussel, 
1754, 2 Dl.n, in 12,mo •_. 
3.° Jjes. ridicules dé. siècle. 
{De spotternijen der eeuw), 
in 12-mo; een werk, hetwelk 
bij dessselfs in het licht ver
schijnen verboden weïd. De. 
schrijver had zijne pen in gal 
gedoopt, en bijna al.zijne 
karakters zijn tot het uiter
ste gebragt: dit werk is 
daarenboven zeer middelmar 
tig. —< 4,° Histoire de la 
Campagne de 1757 jusqu'au, 
l.? r Janvier 1759 {Geschie
denis van den tieUdogt van 
1757 tot den l.sten Januarij 
1759). •— 5.° Le Testament 
politiqne du maréchal de 
BELLE-ILE, son codicileet 
sa vie {Het staatkundige 
Testament van den Maar
schalk van BEZ,LE-IZ,E , des-
zelfs aanhangsel en zijn le
ven), 3 Dl.», in 12.™, 1761 
-— 1762- Het zijn vooron
derstelde, slecht geregelde, 
maar wel geschrevene en uit
muntende gedenkschriften. 
Het is te betreuren dat een 
zoodanig onderwerp niet doop 
eenen beter onderwezen en 
waarheidminnender schrijver 
is behandeld geworden. — 
6.° Histoire de Corse (Ge
schiedenis van Corsika), 
Nancy, 1749, inl2.* De abt 
GERMANES heeft er eene be-

4 - — • • • , . . : : 
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CHEYNE (GEORGIUS), doc
tor in de geneeskunde en van , 
het koninklijke genootschap |' 
van honden, werd in 1671 ' 
in Schotland geboren, leg
de zich op de wijsbegeer- ' 
te , en de meetkunde, ver
volgens op de geneeskunde ! 
toe, en slaagde zeer geluk- ; 
kig in de uitoefening dier 
wetenschap; hij overleed in 
1743, en werd zeer bekend 
door een werk getiteld: De 
infirmorwm sanitate tuenda 
vitaque producenda; bon- l 
den, 1726 , in 8.°, door den 
abt LA CHArELtE, in bet 
Fransch .vertaald onder den 
titel van Régies sur lasafr 
té et les moyens de prolott" 
ger la vie, ou Methode na-
turelle dé giiérir les mÉ/a-
dies du corps et celles de 
Vesprit qui, én dépendent 
(Regelen over de gezondheid : 
en de middelen om zijn U-
ven te verlengen t al natuur-
Ujhe leerwijze om de ziel* 
ten des Ugchaams en die 
des .geestes, die hiervan af
hangen, te genezen) j 2 

DLü, in 8.9 , Parijs, 1749-
Nog heeft hij geschreven: 
Verhandeling over de Jicht, 
1724, in 8.% in het En
gelsen, en eenige wijsgee* 
rige en meetkundige werken, 
die met zijne werken over 
ó*e geneeskunde niet kunnen 
vergeleken worden. 

CHIABRERA (GABRIEL) , een », 
Italiaansch dichter, den 8 ;) 
Junij 1552 te Savona gebo
ren, versterkte te Rotne 

tere uitgave in 3 Dl.", in 12»° 
van geleverd, 1776. — 7.° 
Projet de paix générale 
{Ontwerp van algemeenen 
vrede). —̂  8.° Almanach des 
gens d''esprit, par un hom-
me qui n'est pas sot (Al' 
manak voor verstandige lie
den, door eenen man , die 
niet 'gek is.) De onbetame
lijkheid , het onbeschaamd 
hekelachtige, het schande
lijke en de goddeloosheid 
heersenen in dit ellendige 
s tuk , even als in de mee
ste der werken van dien 
schrijver, wiens zeden niet 
beter waren, dan zijne schrif
ten , die» zegt zeker oor
deelkundige , daar zij bijna 
alle met eenen hekelachti-
gen, vergiftigden en hate-> 
lijken geest bezoedeld zijn, 
met die menigte eén-> 
daags vliegen kunnen ver--
geleken worden, die eenen 
oogènblik steken en slechts 
eenen dag leven." Hij ver
vaardigde nieuwe gruwe
len toen hem de dood over-
v i e l* ir La vie dw famèux 
pere NORSER?, ex-capucin, 
connu aiijourd'hni sous Ie 
nom de Vabbè PLACET (Met 
leven van den vermaarden 
Pater NORBERTUS , gewezen 
Kapucijner^ thans onder den 
naam van abt PLACET be* 
kend)<> 1762, in 12.°; is 
een der laatste voortbreng
sels van CHEVRIER. Menbe-
«it nog van dezen schrijver 
eenige andere werkjes, die 
niet de aandacht van eenig 
geleerd man verdienen. 
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zijne neiging en zijne ta
lenten voor de schoone let
teren. ALBE MANüCïüSen 
ANTONIUS MURET schonken 
hem hunne vriendschap, en 
ondersteunden hem met hun
nen raad. Hij overleed te ' 
Savona, in 1637. Paus 
URBANÜS VIII. , de bescher
mer der dichters , en; zelf 
een dichter zijnde, noodig* 
de hem in 1624 uit, om zich 
met het heilige jaar naar 
Bonte te begeven; maar 
CHIABRERA verschoonde zich 
met zijne hooge jaren en zij
ne zwakbeden. Deze dich
ter was een der schoonste 
geestenen der leelijksteper
sonen van geheel Italië. Hij 
heeft helden- tooneel- her
ders - en lierdichten nagela
ten. De laatste, die in 1718 
in 8,vo afzonderlijk gedrukt 
zijn, worden bijzonder ge
zocht. Zijne heldendichten 
zijn: Italia Uberata, UFo-
resto; il Rugier o ; Amadei-
da y of de Overwinning aan 
Rliodez door ASIADBVS van 
Savooije. De Abt PAOLUO 
CI , heeft in 1718 zijne ge
zamenlijke werken, te Ro
me , in' 3 dl.n in 8.vo uit
gegeven. Het Leven des 
schrijvers, dien men als den 
PINDARUS van Italië be
schouwt , is aan het hoofd 
dier verzameling. Nog be
staat er eene nieuwe uitga
ve derzelve, Venetië,17'31, 
4 dl." in 8.vo 

CHIARAMONTI (SCIPIO), in 

het Latijn CLARAMÓNTIUS , 
werd te Cesena, eene stad i 
in den Kerkelijken Staat, 
op den 22 Junij 1565 gebo-... 
ren. Zijn vader was genees
heer dier1 stad en droeg" den 
naam van PROLIXENUS. Hij 
volbragt zijne studiën t ePe -
rosa en Jferrara, en maak
te zich zeer bekwaam in de 
wijsbegeerte en de wiskun-f 
de. De eerste dier weten
schappen , onderwees hij 
zelf, gedurende eenïgen 
tijd te Pisa. Het grootste 
gedeelte zijns levens.bragt 
hij echter te Cesena door. 
Hij maakt ons in zijne ge
schiedenis dier stad, in 
1641 gedrukt, bekend, dat 
hij alstoen zijne geboorte, 
stad sedert 59 jaren, in o-
penbare posten diende; maar. 
van welken aard die posten 
waren, is onbekend; wij 
vinden enkel in zijne lijk
rede, dat hij verscheidene 
malen naar Rome was ge
zonden , hetzij om (den Paus 
in naam zijner medeburgers 
te huldigen t hetzij om an
dere redenen. Na zijne echt-
genoote VIRGIJNIA DE ABBA-
TIBÜS verloren te hebben, 
omhelsde hij in den ouder
dom van 80 jaren den gees
telijken staat en ontving hij 
de priesterlijke wijding. Hij 
zonderde zich zelfs met de 
priesters der Congregatie, 

• van het Oratorium af, voor 
welke hij te Cesena eene 
kerk liet bouwen. Hij o-

* verleed den 3 October1652, 
, 5 
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en zijn lijk werd den vol
genden dag naar de kerk 
der Vaders van het Oratorie 
overgebragt, alwaar het bleef 
rusten tot dat men hem eett 
praalgraf had opgerigt. Te 
Cesena heeft hij de AJtade-
mie der Offuscati opgerigt, 
waarvan hij tot aan zijnen1 

dood vorst was. Hij liet 
verscheidene kinderen na , 
waarvan er vier Capucijnen 
waren. Dè zeer uitgebreide 
lijst zijner Italiaanscha en 
Latijnsche werken, kan mert 
in het Supplément au Die-
tionnaire y enz. van MoBë-
M j onder zijn artikel vin* 
den. Het is uit het geslacht 
van dezen CHÏARAMONTI dat 
&è onsterfelijke Pius VII . 
i s gesproten. 

CHURAMONTI(JOANNÉS BAP-
TÏSTA), een letterkundige en 
regtsgeleerde, den 2 Maart 
1731 te Bfescia geboren, 
onderscheidde zich vroegtij
dig door eene buitengewone 
schranderheid; In den ou
derdom van 23 jareri,laShij 
in eene geleerd genootschap 
eene Verhandeling voor over 
het Vaderlijk gezag bij de 
oude Romeinen, Het goede 
onthaal, dat aan hetzelve te 
beurt viel i bewoog hem, om 
achtereenvolgend, verschei
dene andere even zoo aange
name als leerzame stukjes, 
in het licht te geven,onder 
Welke men onderscheidt ee
ne» Brief aan Pater LANA , 
oen uitvinder der beroemde 
vlwgende schuit, waarin 

men het eerste denkbeeld 
tot de uitvinding der lucht-
bollen heeft meenen te vin
den. .CHÏARAMONTI overleed 
den 22 Octohër 1796. 

CHÏARAMONTI ( GREGORIUS 
BARNABAS) , — Zie PIÜS VII. 

CHIARI (JOZEF), een schil
der , in 1654 te Bome gebo
ren , en in dié stad in 17127' 
overleden, was een twee-
keling van CARLE MARATTE , 
en verdiende met de uitvoe
ring belast te worden van 
een fat twaalf Profeten 
yan St* JAN van Lateranen. 
Noch ziet men van hem M 
de galerig van Dresden, twee 
groote schilderijen, AeAan? 
bidding der wijzen en «rene 
Heilige Familie vóorstelr 
lende; een klein schilder
stuk van derizelfden kunste
naar, stelt de heilige ANNA, 
voor, de heilige Maügd lee-
rehde lezen, voorts prijken 
onderscheidene kerken en 
paleizen yan Rome met uit
muntende stukken van ^dé
zen meester. 

CHIARI (De Abt PETRUS) , 
een geestig dichter en Ro
manschrijver in Italië, werd 
te Brescia in 1702 geboren. 
Hij omhelsde den geestelij
ken staat, ging eerst onde* 
de Jesuiten, welke orde hij 
weder verliet, om wereld
lijk Priester tè worden. De 
schoone letteren hielden hen» 
geheel ên al bezig. Ineen 
tijd verloop van 10 a 12 ja* 
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ren, zag men achtereenvol
gend meer dan zestig blij
spelen te voorschijn komene 
Hij had tot tijdgenoot en 
mededinger delft beroemden 
GfoiDoNi, Wiens roem hét 
hem niet _gelukken kon te 
verminderen, doch dien hif 
echter dikwerf zeer nabij 
kwam. Zijne tooneelkundi
ge werken zijn te Bologna 
en te Venetië, van 1759'tot 
1762, in 14 dl.n in 8.vo ge
drukt; 10 derzelve bevatten 
zijne dichtwerken , en 4 an
dere zijne prozaïsche Stuk
ken. Even als GOLDONI ge
bruikte hij in zijne gedich
ten de berijmde Veertien lèt-
tergrepige versmaat. Men 
ontmoet in dé tooneelkundige 
werken van* CHÏARI , een 
Vindingrijk vernuft in de on
derwerpen , en kunstmatig
heid in de leiding der stuk
ken; maar zijn stijl bezit 
noch kracht noch levendig
heid , noch boertende^nklee-
ding; in zijne zamenspraak 
is noch kleur noch waarheid 
te vinden , en dezelve wordt 
telkens gemaakt en kwij
nend. Hij beproefde, om-
zich tot de hoogte van het 
treurspel te verheffen, maar 
zijne pogingen waren vruch
teloos. Béter slaagde hij 
in zijne Romans. In zijne 
JBella pellegrina, uit de 
Ecossaise van VOLTAIRE ge
put , vindt men belangstel
ling verspreid. La gioca-
trice di lotto, la Ballerina 
onerata, la Gantatrice per 
difgrazia >, zyn, hoewej de 

beste romdns dés schrijvers, 
er verre af van die diepe 
kennis des menschelijken 
harten te verraden, welke 
men in de Engelsche en 
Fransche romanschrijvers 
aantreft. Nog heeft men 
van CHIARI: Lettere scelte ; 
Lettere filósqfiche ; lettere' 
scritte da donna di senno e 
di spirito per ammaestra-
mentto delsuo amante ; sto-
ria sacra per diihande e ri
poste s Tmttenimento dello 
spirito umano soprë Ie cose 
del mondo passate enz. Na 
zijne tooneelkundige loop
baan volbragt te hebben be
gaf CHIARI zich naar Bres-
cidj zijne geboortestad, al
waar hy in September 1788' 

• overleed. Zacht, beschei
den, menschlièvend enedel-
moedig zijnde, had de Abt 
CHIARI, zijne pen'aan erns
tiger, en' zijnen s<;and waar-, 
diger onderwerpen behöoreii 
toe te wijden. 

CHICOT, een hofnar van" 
HENDRIK I V . , was zeeraan1 

dien vorst gehecht. Mij was 
in Qascogne geboren, eri 
bezat fortuin en dapperheid; 
In 1591 was hij bij de be
legering van Bouanen te-

: genwoordig, en maakte ëi 
den graaf van CrtATiGNY, 
uit het JLotharingsche huis 
krijgsgevangen. Toen bif 
hem aan den koning voor
stelde , zeide hij ; Zie daar 
dezen gevangene, die tnif 
toebehoort, geef ik u* De 

[ Graaf, tot het nitéïsté ge-
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bra°l van zich door eenen 
man, zoo als CHICOTgevan
gen en beleedigd te zien, 
stak hem met den degen 
door het lijf, aan welke 

. wonde hij veertien dagen 
daarna overleed. In de ka
mer, waarin hij gewond te 
bed lag, bevond zich ook 
een stervende soldaat. De 
pastoor van de plaats, een 
voorstander der ligue, kwam 
oin hem de laatste heilige 
Sacramenten toe te dienen; 
doch wilde hem de absolu
tie niet geven, wijl hij in 
dienst was van eenen ket» 
terschen koning. CHICOT 
getuige der weigering, 
sprong woedende van zijn 
bed, met oogmerk om den 
Pastoor te vernielen, en 
zou zulks ook gedaan heb
ben, indien hij er de kracht 
toe had gehad; doch bijgaf 
eenige oogenblikken daarna 
den geest. 

CHICOYNEAU (FKANCISCÜS) , 
staatsraad en eerste genees
heer des konings van Frank-
rijk, werd te Montpellier 
in 1672 geboren: zijn vader 
MTOHAEÏ, CHICOYNEAU was 
Hoogleeraar en kanselier 
van de geneeskundige fa
culteit dier stad. Na, hoe
wel pas 21 jaren oud, tot 
den doctoralen hoed bevor
derd te zijn, werd hij door 
het regt van overleving met 
de posten van zijnen vader 
W e e d . Bij gelegenheid 
jan de pest van Marseille, 
«oor den Hertog van Orleans 

I. 

régent des konin grrjks, naar 
die stad gezonden, verscheen 
hij aldaar vol moed en ver» 
trouwen, waar een trooste
loos volk niets dan den dood 
verwachtte. Hij stelde de 
inwoners gerust, en deed 
door zijne tegenwoordigheid 
hunne hevige angst beda
ren ; men dacht de hoop te 
zien herboren worden zoo 
dra hij zich vertoonde. Zij' 
ne diensten werden beloond 
door een eervol patent, en 
door eene jaarwedde, wel
ke de koning hem verleen
de. In 1731 werd hij aan 
het/ hof beroepen, o» e[ 

door den invloed van CHI* 
RAC , met wiens dochter hij 
in den echt was getreden, 
geneesheer der kinderen-van 
Frankrijk te worden; én 
bij den dood van zijnen 
schoonvader," werd hij tot 
eersten geneesheer des ko
nings , staatsraad en opper-
bewindhebber der minerale 
wateren des koningrflks. 
Hij was vrij lid der Aka-
demie van wetenschappen 
van Parijs , en overleed te 
Versailles, in J1752. CHI
COYNEAU heeft slechts zeer 
kleine en naauwelijks be< 
kende werken nagelaten. Het 
zeldzaamste is datgene, waar
in hij beweert, dat de pest 
niet besmettelijk is, Lyon, 
en Partjs, rt721, in 12.m° 
Men is van gevoelen, dat 
hij dit denkbeeld, enkel 
aannam, om aan GIHBAC, zij
nen schoonvader, te behagen, 
die met hetzelve zeer in 
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genomen was. 

- CHKJOYNEAU (FRANCJÏSCÜS) , 
te Montpellier, in 1702 
•geboren, had tot eersten 
meester zijnen vader, in het 
voorgaande artikel vermeld. 

'De beroemde CHIRAC onder
wees hem vervolgens te Pa-

i rijs de grondbeginselen der 
geneeskunde, DÜ VERNEÏ 
en WiNsiiOü de ontleedkun
de en VAIMCANT de kruid-
kunde. CHICOÏNEAU met 
eenen bevattelijken, kies-
schen, doordringenden geest 

* geboren, moest onder zulke 
meesters vorderingen ma
ken. De voorlezing over 
de planten was zijne eerste 
bestemming aan de Univer
siteit van Montpellier : hij 
kweet" zich met den mees-
ten roem van dien post. De 
koninklijke tuin dier stad, 
de oudste des koningrijks 
en het werk van HENDRIK 
IV. werd in korten tijd ge
heel vernieuwd. Met niet 
minder roem bestuurde hij 
de openbare cursus over de 
ontleedkunde. Daar zijn Va
der hem. met den post van 
raadsheer hij het hof der ge-
meenelands-middelen had 
"willen doen hekleeden, zoo 
sprak hij de taal der wetten 
met dezelfde vingheid, doch 
met veel minder smaak, als 
die der geneeskunde.) Hij 
overleed in 1740, als hoog
leeraar en kanselier der ge
neeskundige universiteit te 
Montpellier. 

CHIFFUET (JOANNES JACO-
BUS), werd te Besangon in 
1588 geboren. Na de voor
naamste steden van Europa, 
als een liefhebber en ge
leerde onderzocht te hebben, 
werd hij tot gewoon genees
heer vandeAartshertogm der 
Nederlanden, en van den ko
ning van Spanje, PHIMPPUS 
IV. verkozen. De vorst be
lastte hem met de vervaardi
ging der geschiedenis van 
de orde des gulden vlies. 
Reeds had hij zich bij het 
publiek door geleerde wer
ken bekend gemaakt; de 
voornaamste zijn: 1,° Ve-
suntio, civitas imperialis 
. , . . nionumeniis illustra* 
ta etc. 5 Lyon, 1618, in 
4.co Deze geschiedenis van 
Besangon is in vrij schoon 
Latijn; maar de schrijver 
maakt van deze Keltische 
eene geheel Bomeinsche stad. 
Indien men daarenboven, 
van het burgerlijke gedeelte 
de vreemde geleerde aanmer
kingen , en van het kerkelij
ke gedeelte de fabels en le
gen den wegnam, zoo zou zijn 
in 4. t 0 veel in zwaarte verlie
zen. — 2.° VindiciceHispd-

"nicte, Antwerpen, 1650, in 
fol» een werk strekkende om 
te bewijzen, dat het geslacht 
van HUGO CAPET in de man
nelijke linie niet van KAREI; 
den Groote afstamt, en dat 
van de vrouwelijke zijde, 
het huis van Oostenrijk den 
voorrang heeft boven dat der 
Capetiërs* ~~ 3.° De val-

11 tche CHiZDJEBnAND van Au-
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•FEUH> »B
 GOJHBAOT-T , 1659, 

|n 4 ' t a Dit is mede strek
kende, om het gevoelen van 
diegene te wederleggen, die 
HIJGO C A P E T van C H I I . D E -

BBAND , den broeder van KA-
KEI. MAUTEI., doen afstam
men. '—- 4«° De ampulla 
Rhemensi, Antwerpen, 
J651 , in fol., waarin de 
de schrijver de geschiedenis 
van datgene wat men la 
gainte ampoule (*). noemt, 
als eene fabel doet. voorko
men, Hij tracht te bewij
zen dat HIJJCMAB, Aarts
bisschop van Reims, er de uit
vinder van i s geweest, ten 
einde de., voorregten zijner 
kerk te verhoogen. Deze 
Verdelger dep ampoule van 
Reims, nam den zweetdoek 
van Besangon aanj hij heeft 
zelfs een werk in 4. t0 ge
schreven ten tifel voerende: 
De linteis sepulcralibus 
CimiSTl crisis historica, 
Antwerpen, 1624, ten ein
de zijn gevoelen te verdedi
gen. — 5.° Verzameling van 
«redes* traktaten tusschen 
JFrankryk en Spanje van 
1526 tot 1611, Antwerpen, 
1645, in 8.v<v — 6.° In-
signia ord. Velleris aurei. 
Antwerpen, 1632, in 4, t°. 
— 7.° Alsatia vindicata, 
Antwerpen, 1650 in fol. — 
8.° Comrnentarius Lothari-
ensis, 1649, in fol. —, 9„° 
Pulvis febrifugus ventila-
tus, 1653, in 8.vo. Di t is 

eene verhandeling tegen de 
jR»»a,waarvan de eigenschap
pen nog niet genoegzaam 
bekend waren. Deze ge
leerde overleed in 1660. 
Als geneesheer is hij wei' 
nig bekend; maar als ge
leerde heeft hij eenige ach
ting genoten. Zijne werken 
zijn vol gebeerde nasporingeni 
en indien hij bij het schrij
ven derzelve eenige vooroor-
deelen had afgelegd e« zich- ' 
aan eene methodischer orde 
had gehouden, zouden de
zelve nog meer gezocht wor
den dan zulks thans het ge
val is . Zijne Staatkundig' 
Geschiedkundige werken, 
zijn te Antwerpen gezamen
lijk uitgegeven» 2 dl.n in 

fol. (Zie N I C E R O N , ^ dl." 
blz. 225.) 

CHIPPI.ET (JUMÜS) , zoon 
van den voorgaande, doctor 
in de Godgeleerdheid. J?«" 
oor van Dampierre, en groot-
Vikaris van het Aartsbisdom 
Besangon, werd te Besancon 
in 1610 geboren en overleed 
te Dole, den 8 Juhj 1676. 
Hij werd in 1648 , door Pm-
LIPPÜS W., koning van 
Spanje, tot kanselier der orde 
van het Gulden-vlies be
noemd. Hy was niet min
der geleerd dan zijn vader, 
en heeft zich door eenige 
werken bekend gemaakt» 
waarvan de voornaamste zijn: 
1.° ÏSistöire du bon Cm* 

(*) OUefleschje, te Reims, waaruit de honingen•.'«*• 
Frankrnk gezalfd werden. Vertaler. 
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vqlier JACWCTES DE MLAJS 
{geschiedenis van den voor» 
treffelijhen ridder JACOBUS 
DB LALAIX) , Brussel 1634, 
in 4.». '•>-'.2? Traite de la 
maison de Bye (Verhande
ling over het huis van Bye) 
1644, in fel. — 3.° Les 
marques d'Jbonneur de la 
maison de TASSXS (De eer
bewijzen van het huis van 
TASSIS , Antwerpen , 1645, 
in fol. — 4.° Breviarum 
historicum Velleris aurei, 
1652, in ,.4.w. 

CHIPFLET (JOANNES) , broe
der van den voorgaande, te 
Besangon ". geboren, legde 
zich op de regtsgeleerdheid 
"en de geleerde talen toe. 
In 1651 werd hij tot kano-
nik; van Doornik bevorderd, 
en vervolgens tot prediker 
van PHIUPPÜS IV . , koning 
van Spanje, en der Aarts
hertogen JOANNES en LEO» 
POLD. Hy had zich ook 
zeer op de beoefening der 
gedenkpenningen toegelegd, 
en een e schoon e verzame
ling bijeen gebragt. Hij o-
verleei den 27 • November 
1663, in den ouderdom van 
omtrent 5? jaren , na in het 
licht te he'bben gegeven: 1.° 
Judicium de fabula [JOAN-
tijEpapissce, Antwerpen 1666 
in 4.£0. — 2.° Apologitica 
dissertatio de quatuorjuris 
utriusque architectis Justi* 
niatoo' Tribonianó' Gratiano 
et sanctó 'Baymundo Ant
werpen , 1631, e n *n de 
schatkamer der romeinsehe 

regtsgeleerdheid van EYRAR» 
OXTHON.— 3.° Onderschei-
dène Verhandelingen over 
oude opschriften, enz. waar
van er sommige plaats heb
ben gevonden, 'in de schat
kamer der Romeinsche oud-
heden van GREVIUS , 4,d 'dl. 
en in het 10.« dl. der griek-
sche oudheden van GRENQ-
VIUS onder anderen SOCMA' 
TES, sive de gemmisejus 
imagine ceslatis judiciilm, 
cum earum iconibus, dat in 
,1657y te Antwerpen ook af
zonderlijk in 4. t0 is gedrukt. 
Men vindt in hetzelve de 
belagchelijkste dingen van 
den wijzen SOCRAXES. 

• CHIPFLET (PETRUS JFRAN"-
CISGUS) , een geleerde Je-
puit,-tè Besangon geboren, 
was een bloedverwant der 
voorgaande. •* Na verschei
dene jaren de wijsbegeerte» 
de HebreeuwSche taal, en 
de heilige Schrift te heb
hen onderwezen, werd hij 
in 1675, door den grooten 
COLBERT naar Parijs beroe
pen, ten éïhde~de gedenk
penningen des konings: in 
orde ie brengen. Hij over
leed den 5 October en "niet 
den 11 Mei 1682, in den 
ouderdom van 90 jaren. Men 
heeft hem een aantal wer
ken te danken, onder ande
ren: 1.° Lettres sur BÉA-
TRtx, comtesse de Chdlons 
(Brieven over BEATRIX , 
gravin van Ch&lons),, Di-
jon, 1656, in 4.«> — 2.° 
Histoire de ïablaye et de 
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la villa de Toumus (Ge
schiedenis der Abdij en stad 
Toumus), i b . , 1664, in 
4,to — 3.° Eene goede kaart 
van Franche-Cotnté, in 4 
bladen. Hij heeft ook Uit
gaven van verscheidene oude 
schrijvers, zoo als van den 
heiligen, EutGENTius ,• van 
FËBBANDUS,den diaken, van 
CKESCONIÜS , met aanteeke-
üingen , Dijon, 1649, in 
4,°; werken van ALCUINUS, 
RABAN-MATJRUS , en eenige 
ongenoemden, in 4.°; van 
een Leven der heilige GE-
ïbvEVAj door eenen onge
noemde, dien men voor ee
nen ouden schrijver wilde 
doen doorgaan, en dat la
ter in het, Fransch is ver
taald door Pater IIALIIEMANT, 
CHIFFLET , zegt BAIIXET , 
was zeer bekend met de tij
den , waarin de schrijvers , 
door hem in het licht ge
geven , geleefd hebhen. Nog 
hebben eenige andere let
terkundigen van dien naam 
geleefd. :: r 

CHIGI. — Zie ALEXAN-
»ER VII. 

CHIMEBERT I . , zoon van 
CLODOVEUS en van de heili
ge CLOTIHU begon zijn be
stuur te Parijs, in 511. 
Hij voegde zich bij zijne 
broeders. CHLODÓMIR , en 
CLOTABIUS I . , tegen SIGIS-
MUNDUS, koning van Bour-
gondiè', overwon hem, en 
deed hem met zijne echtge
nooteen zijnekitideren, om

brengen en in eenen put 
werpen. GONBEMAR, de op
volger van SIGISMUNDUS, werd 
even als hi j , verslagen. Zijn 
dood maakte een einde aan 
zijn rijk, dat de overwin
naars onderling verdeelden. 
Reeds sedert bijna 120 ja
ren genoot Bonrgondië den 
titel van koningrijk, toen 
hetzelve in 524 met het rijk 
der Franken verëenigd werd. ! 
Na over hunne vijanden te 
hebben gezegevierd, deden. 
GHILDEEERT en CLOTARIUS 
elkander onderling den oor
log aan; maar een hevige 
storm, die het leger van 
den eerste overviel, nood» ; 
zaakte hem den vrede te • 
sluiten* CHÏLDEBERT , door 
CLOTARIÜS vergezeld, wend- i 
de vervolgens .zijne wape-
nen tegen Spanje, ging Sar j 
ragossa belegeren, werd in 
542 geslagen en genood
zaakt het. beleg op te bre
ken. In Frankrijk terug" i 
gekeerd, deed hij afstand 
aan CLOTARIÜS van zijne aan
spraak op het erfdeel van j 
Ï^HEODEBALDUS , eenen na- j 
tuurlijken zoon van hunnen \ 
neefTHEODEBERTns. Hij wa* 
ziek, toen hij hem dit erf- ! 
deel afstond, doch hij was nie' 
zpodra hersteld, of hij wild0 

hetzelve terug hebben, e" 
bevorderde den opstand van 
CHRAMNUS , natuurlijken zoon ! 
van CIOTARIUS. De dood j 
maakte een einde aan al zij* ! 
ne ontwerpen. Hij werd u» J 
558 te Parijs in de kerk van 

' Saint-Germain-des-Prés be* , 
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graven, welke kerk hij on
der den titel van het heili
ge kruis en van den heili
gen ViNCENTius had doen 
bouwen. Hij liet van zijne 
vrouw ULTROGOTE,' enkel v 
dochters na, die in dezelf
de kerk begraven zijn. Zijn 
broeder CLOTARÏUS regeerde 
na hem alleen. Dit is het eer
st© voorbeeld der grondwet, 
die enkel de mannen tot de 

. kroon van Frankrijk toe
laat. Dé liefdadigheid van 
dien vorst en zijn godsdienst
ijver, hebben zijne eerzucht 
fin wreedheid doen verge
ten. Hij gaf zijn gouden 
en zilveren vaatwerk, om 
de armen zijner hoofdstad te 
ondersteunen, en kenmerk
te zijne godsvrucht door een 
aantal stichtingen. 

CHILDEBERT I L , zoon van 
SlEGBERT eh BRUNECHILDE , 
Volgde, onder voogdijschap, 
zijner moeder, zijnen vader 
op, in het koningrijk Aus-
ïrasië, in 575, slechts vijf 
jaren oud zijnde. Hij Ver-

• bond zich eerst met GUN
TRAM, zijnen oom, tegen 
CHILPERICH, koning van 
Soissons; daarna véreenig-
de hij zich met den laatste, 
om GUNTRAM den oorlog aan 
te doen. Hij bïagt vervol
gens zijne wapenen in Italië 
over, doch zonder veel ge
luk. Na den dood van zij
nen oom, vereenigde.hij de 
koningrijken van Orleansm 
Bourgondië, en een gedeel-

VII . DEEL. ' - J 

te van dat van Parijs met 
Austrasië. Drie jaren daar
na, namelijk iö 596, over
leed hij in den ouderdom 
van 26 jaren aan vergif. 
Zijn bestuur was belangrijk 
door verschillende reglemen
ten ter handhaving van de. 
goede orde in zijne staten» 
Een is e r , waardoor bevolen, 
wordt den moordenaar met 
den dood te straffen , vroe
ger werd hij enkel tot! eene 
geldboete veroordeeld. 

CHILDEBRAND , zoon van 
PIPYN den Dikke, en broe
der VanKAREIfMARTEIi, ÏS, 
volgens sommige schrijvers, 
de stam der koningen van 
Frankrijk uit het derde ge
slacht. Hij had onder KA
BEL MARTEL dikwerf het 
opperbevel over de troepen en 
geleidde dezelve met moed. 

CHIÏIDERIK I . , vierde ko-

CHILDEBERT I I I . , bijge
naamd de regtvaardige, zoon 
van THEODORICH I I . , volg
de zijnen oom CLODOVEÜS I I I . 
m 695, slechts 12 jaren oud 
zijnde, in het koningrijk 
Frankrijk op. Zestien ja
ren regeerde hij onder dé 
dwingelandij van PIPYN, op-
per-hofmeestér, die heni 
niet het minste aandeel aan 
het bestuur gaf. Hij over
leed in 711 en werd in de 
kerk van den heiligen STE-
PHANUS, te Choisy bij Com-
piègné begraven. 
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ning van Frankrijk uit het 
eerste geslacht, volgde in 
456, zijeen vader MERO-
TEÜS op'. Daar de ongebon
denheid der zeden van dien 
vorst, de vrije mannen des 
koningrijks tegen hem .had 
opgewonden, zoo zag hij 
zich genoodzaakt, zijne star 
ten te verlaten, en eene 
schuilplaats in TImringen 
hij eenen koning te zoeken , 
wiens vrouw hij verleidde; 
en volgens da oude kronij-
ken werd de koninklijke 
waardigheid, aan EGIDÏÜS , 
hoofdman der Romeinsche 
legerbenden opgedragen. 
Maar CHILDERIK had eenen 
getrouwen vriend, VIOMA-
Btis genaamd, behouden , 
die zich bij den troonover-
weldiger indrong, ten ein
de door zijne raadgevingen 
deszelfs val te bevorderen. 
Toen deze, man de grooten 
misnoegd zag met den vorst 
hunner keuze, berigtte hij 
zulks aan den banneling, 
die dadelijk terugkwam, met 
toejuiching ontvangen, en 
in al zijne regten hersteld 
werd. De echtgenoote des 
konings van T/mringen, BA~ 
SINE , verliet haren man, om 
zich naar haren verleider te 
begeven , die , tegen de ge
heiligde regten des huwe. 
lijks, en de onschendbare 
wetten der vriendschap, met 
haar in den echt trad, uit 
dit huwelijk werd CLODO-
wus I. (zie dat artikel) ge
boren. Hij overleed in 481 
te Doornik, alwaar hij zijn 

ï I. 
gewoon verblij f hield , en al
waar een gelukkig toeval zijn 
graf in 1653 deed ontdekken. 
In het kabinet van oudhe
den der koninklijke Biblio
theek van Frankrijk , ziet 
men den zegelring, een ge
deelte der wapenschilden 
van dien vorst, en gedenk
penningen , die in dat graf 
gevonden werden. De Fran-
sche schrijver PIGAULT LE
BRUN, heeft de levensfy'f-
zondèrheden van CHILDERIK, 
op zich zelve reeds zoo ro
manesk, in het gewaad van 
eenen roman gehuld, en al
dus in het licht gegeven, 
dit gewrocht maakt het 60.e 

deeltje u i t , der (Euvres 
Complètes, Brussel ,1830) 
van dezen voor het gods
dienstig gevoel, doch voor
al voor de zeden uiterst ge
vaarlijken romanschrijver» 

CHILDERIK I L , tweede 
zoon van CLODOVEUS II»» e n 

van de heilige, BATHII<D>> 
koning van Austrasië, j n 

660; en van geheel Frank
rijk in 670, door den dood 
van CLOTARIUS I I I . , zijnen 
broeder, en door den ge
dwongen afstand van THEO-, 
DORICH. Daar EBROIN , op-
per-hof mees ter dezen laat-, 
sten op den troon had Wil
len plaatsen , zoo werd hij 
geschoren en in een klop8' 
ter geplaatst, en de P«n,s 

in de abdij van Saint-De™* 
opgesloten. CHII.DERIK, f"1" 
afhankelijk Heer des rijks» 
gedroeg zich in den beg»a' 
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ne naar den wijzen raad van 
LEGER, Bisschop van Autun. 
Zoo lang als deze heilige 
prelaat leefde, waren de 
Franschen gelukkig; maar 
na zijnen dood, maakte hij 
zich door zijne ongebonden» 
heden en wreedheden hate
lijk en verachtelijk bij zijne 
onderdanen. —* BODILLON, 
een jong heer van zijn hof, 
hem met vrijmoedigheid het 
gevaar voorgesteld hebben
de , eener overmatige belas
ting 5 welke hij wilde hef
fen , liet hij hem op eenen 
paal aan den grond binden, 
ett aldus op eene wreedaar-
dige wijze geeselen. Deze 
beïeediging gaf aanleiding 
tot eene zamenzwering. De
zelfde BODILLON, hoofd der 
samenzweerders, vermoord-, 
de hem in 673 in het bosch. 
van Livri, naauwelijks vier 
en twintig jaren oud zijnde. 
Hij deed hetzelfde lot on
dergaan aan de koningin Bi-
iimtDE, die zwanger was, 
en aan DAGOBEET, hunnen 
oudsten zoon , nog een kind 
zijnde. Hun andere zoon, 
DANIÖL genoemd, ontsnapte 
alleen aan dezen moord, 
(zie CHILPERICH II.) THEÓ-
DORICH Verliet Saint~Denis, 
en zette de kroon weder op. 
(Zie THEODORICH IL). 

CHIIIDERIKIII., bijgenaamd 
de 'ï>omme of de Lutje, laat
ste koning van Frankry'k, 
uit het oerste geslacht, werd 
in 742 tot vorst uitgeroe

pen , in dat gedeelte van 
•Frankryk, waarin PIPYN re
geerde , dat i s , in Neus-
triê', Bourgondie en Pro-
'vence. Daar PIPYN zag , 
dat hij volstrekt onbekwaam 
was, om te regeren,, zoo 
liet hij hem in 752 den baard 
scheeren, én in het kloos
ter van Sithiu (thans Saint-
Bertin) opsluiten. CHII.DE-
RIK overleed in hetzelve drie
jaren na zijne afzetting. Hij 
was een zwak vorst, die 
naauwelijks over de bedien
den van zijn huis het be
vel kon voeren.- PIPÏN raad
pleegde , zegt men * Paus 
ZACHARÏAS , om te weten ot 
het betaamde, vorsten op 
den Franschen troon te la
ten , die er enkel den naam 
van hadden- De Paus ant
woordde, dat het beter was» 
den naam van koning aatt 
dengenen te geven, die zulks; 
reeds in de daad was. Pa
ter I E COINTE doet, in zijne 
Annales ecelesiasticifranco-
rum, dit verhaal als eene 
fabel voorkomen, en het 
schijnt uit de geschiedenis 
van PIPYN, dat hi j , zondec 
eenige medewerking des 
Pauses, door de te Bois* 
sons, vergaderde natie tot 
koning werd uitgeroepen. 
Het is onder CHILDERIK, dat 
in 743 de Kerkvergadering 
vmLepiine: thans Lestine, 
in Camhresis (Pater DANI&O, 
zegt Estinet, paleis der ko
ningen van Atistrasiê', Waar
van men nog de bouwvallen 
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fs in dit Concilie, dat men 
j e jaren sedert de mensch-
wording van JESUS CHEISTÜS 
begon te tellen. Dittijdbe-
stek is doorDioNYSius-LE-PE-
TIT in deszelfs jaarkring(Cg? 
e/e) van 526 beschreven, en 
BSPA maakte later yan het
zelve gebruik in zijne Ge
schiedenis van Engeland. 

CHILTAT (N),; leefde on
der de regering van LODE-
WMK Xï. wiens gedeeltelijke; 
geschiedenis, onder den ti
tel van Chronique scandaleu
st {Ergerlijke kronijk)^1620, 
in 4..t° is uitgegeven en wei-
t e men beweert doorJtienv 
geschreven te zijn. Dit, is 
een zonderling en zeldzaam,, 
doch dikwerf lasterlijk dag
verhaal van hetgene, wat er 
te Parjjs van 1461, tot 1483 
is voorgevallen. 

- CnuacAT of CHILMAT ( M I -
GHAëjc);, een boekdrukker 
van- I#<m j- die zich in 1695, 
te? Parijs kwam nederzet
ten, en ongenoemd verschei
dene stichtelijke en: ge
schiedkundige werken hééft 
ïn het licht gegeven, de 
meest bekende zijn: 1.° £&• 
Triomphe de la éiséricorde 
de Dieu $w mn cceur en-
durci&ta, {Be Zegepraal der 
barmhartigheid Gods op een 
verhard gemoed), Parijs , 
1696. — 2.° TLa: eensure 
«£9 vlees et des manières 
du monde {De tieheling der 

ondeugden en handelwijzen 
van de wereld), Lyon, 1696 
of Parijs 1737 ,.met vermeer
deringen. — 3.° Methode 

facile pour apprendre l'ELis-
toire de Savöie etc. {Gemak-
kelijhe wijze om de geschie
denis van Savooif e te leeren), 
Parijs, 1697 in l2 . m o eene 
oppervlakkige Compilatie bij 
wijze van vragen en ant
woorden ingerigt. —• 4." 
Methode facile pour appren
dre IMstoire de la répm 
hlique de Hollande etc {Ger 
makkelyke wijze, otti de ge
schiedenis van hét gemee-
nehesf der Nederlanden te 
leeren hennen enz») Parijs, 
1701 in 12.«o 

• CHIT-LINGWORTU (Witu-
AM), te Oxford in 1602 ge
boren , wijdde zijne talen
ten aan de wederleggende 
godgeleerdheid toe. De Zen
delingen der Jesuiten, vvel-
ke- zich onder de regering 
yan JACOBÜS I . , en KABEL I» 
naar Engeland begaven, 
worstelden tegen hem, e» 
hadden de eer der overwin
ning. CHH.LINGWORTH Weid 
tot zwijgen gebragt; diege« 
wij de kampvechters, deden 
hém de noodzakelijkheid van 
eenen onfeilbaren regter in 
het stuk van geloof erken
nen, 'en deden hèm tot de 
Catholijke Godsdienst over-

f aan. LAUD, Bisschop van 
tonden gebelgd, dat de vij

anden der Anglikaansche 
kerk, die overwinning be
haald hadden, trachtte den 
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nieuw bekeerde terug te 
trekken, en gebruikte daar 
toe de groot e drijfveder des 
eigenbelangs. JXadat CHH>* 
IINGVVOBTH eene reis, naar 
Douay had gedaan,, keerde 
hij tot zijn oud jkerkge-
nootschap terug, ten einde 
met de kanselarij van Salis-
tury, en de prove van Brix-
wprttt in JSorfhampton be
ldeed te voorden. Als toen 
gaven de Catholijken eene 
menigte geschriften i tegen 
hem in het licht. CHILMNG-
WORTH antwoordde hun in 
1673 door zijn werk: De 
protesïantscke Godsdienst, 
de veilige weg ter zaligheid':, 
Arast.m 3 dl.n in II 2.mo. Dit 
werk, volgens LOOKE, een 
voorbeeld van redeneérkun-
de, is noch den Catholijken 
noch zelfs in!het algemeen 
den goeden redekundi-
gen aldus toegeschenen; er 
heerscht echter •; zuiverheid 
in den stijl, en geleerdheid 
in 'de aanhalingen van be
roemde schrijvers. CHIL? 
litNGWORTH had zich.ook óp 
de meetkunde toegelegd; bij 
de belegering Yan Glocester 
in 1643 spéélde hij zelfs den 
krijgsbouwkundige* Hij.was 
bij de verovering van het 
kasteel van Armdël tegen
woordig , alwaar hij krijgs
gevangen werd gemaakt. 
Mén vervoerde hem naar 
Chichester alwaar hg den 30 
Januarij 1644 overleed. Hij 
Was bekend als een werk
zaam schrijver, doch ook als 
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een onbestendig; enj belang-
zuchtig mensen.' ,Behalve 
het aangevoerde heeft hij in 
zijne taal nog Leerreden en, 
andere schriften nagelaten j 
die niet vertaald zijn ge-' 
worden.; 

, CHILMEAD (ÈDMOND) , een 
geleerde Éngelschman, te 
Stow-on-the-teold, een vlek 
in het graafschap Glocester 
geboren , kapellaan der 
CHRISTUS-kerk te Oxford, 
werd, om zijne getrouwheid 
jegens Koning KABEL I . , in 
1648 uit dien post verjaagd. 
Zich naar honden begeven 
hebbende, zag hij zich ge
noodzaakt, om een bestaan 
te vinden, zijne toonkundi-
ge talenten in het werk. te 
stellen; hij overleed in dié 
stad in 1654. Mén heeft 
van hém verscheidene wer
ken , waaronder vele verta
lingen in het Engelsch uit 
het latijn, fransch en Itali-
aansch voorkomen. Eene 
uitgave der kronijk>van Jo« 
ANNES MALALA , 'met aantee-
keningen, Oxford; 1681, 
in.8*.°. Nog heeft men hem 
de Catalogus der Grieksehe 
handschriften van de Bod-
leiaan sche Bibliotheek te 
danken > doch deze Catalogus 
i s , hoewel dezelve voor 
naauwkeurig en wel ontwor
pen doorgaat, niet gedrukt. 

CHILO, een der zeven 
wijzen van Grte&ewland, 
was een Lacedemoniè'r, en 
3; :. ;..* 
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Wordt beschouwd als het | 
meeste te hebhen bijgedra
gen , tot de inrigting der 
epTioren, en werd in het 
jaar 556 voor J. C. zelf met 
die waardigheid hekleed, 
Waarin hij bewijzen zijner 
regtschapenheid gaf. Hij 
verweet zich, zegt men, hij 
zijnen dood slechts eene 
zaak, namelijk van geduren
de zijne overheidsbedienirig 
het leven te hebben ge
schonken aan zijnen besten 
vriend, die zich aari eene 
lioofdmisdaad had schuldig 
gemaakt. Hij dacht daaro
ver zeer verschillend mét 

.. de wijsgeeren dezer eeuw, 
die onder het valsche voor
wendsel der menschlievend-
heid, de grootste booswich
ten aan den dood zouden 
willen ontrukken, en in 
plaats daarvan aan dezelve 
eene soort van straf opleg
gen , die niet veel verschilt 
van den. toestand van eene 
menigte eerlijke burgers (zie 
CALENZIO). CHILO wordt 
ook voor den grondlegger 
van den lakonischen stijl 
gehouden, wijl hij wei
nig sprak en zijne grondre
gels in korte woorden voor
droeg. De beroemde iEso-
pus met wien hij wijsgeeri-
ge bijeenkomsten hield, hem 
eens gevraagd hebbende , of 
hij wel wist, wat JÜJPITER 
ïn den hemel deed: Ja, zei-
de hij-, ik weet liet, hij 
Vernedert, wat verheven is, 
en verheft wat vernederd 
%g' 0l»fiervraagd over het

geen, wat het moeijelijkste 
was, antwoordde hij , een 
geheim ie bewaren, zijnen 
tijd wel te .besteden, en 
onregtvdardigheden, zonder 
morren,, te verdragen. Toen 
PÈBUNDER hém geschreven 
had, dat hij zich aan bet 
hoofd van een leger wilde 
plaatsen, en dat hij gereed 
Was, zijn land te verlaten 
om in het vijandelijk hnd 
te vallen, antwoordde hem 
CHILO: » Dat hij zich te 
zijnent in veiligheid stel
de, in plaats van de an" 
deren te verontrusten; en 
dat een dwingeland zich 
moest gelukkig achten, wan
neer hjjj zijn leven noch door 
het staal, noch door hef 
vergif eindigde," Hij i» 
he t , die in gouden letters, 
deze, grondregels in |den 
Delphischen tempel liet op-
teekenen: Ken tl zelve®J 
Begeer niet te veel, &e 

gezellin van schulden en 
processen is ellende» Daar 
die oude wijzen steeds ee« 
nige trekken van dwaasheid 
Heten Wijken, gebeurde, 
het , dat Cmto, zijnen zoon 
omhelzende die in de Oly»' 
pische spelen den worstel-
prijs had behaald, van vreug
de stierf. 

CHILPEBICH I . , tm^e 

zoon van CtoTARius I . , ko
ning der Franken wilde in 
561 Pari/s tot zijn erfdeel 
hebben. Men lootte om de 
vier rijken, en hij regeerde 
over Soistons. In 567 huw" 



de hij niet GALASÜINDA en 
verzekerde haar, als huwe-
lijksgift, volgens het gebruik 
van zijnen tijd, een gedeel
te der domeinen, welke hij 
van CHARIBERT geërfd had. 
CHILPERICB had toenmaals 
eene bijzit, de onmensche-
lijke FBÉDIJGOIJJDE» De ko
ningin werd dood in haar 
bed gevonden. De verden
king van dien aanslag viel 
billijkerwijze op de minna
res , vooral toen de koning 
met haar in den echt trad. 
BRKNECHILDE , de zuster van 
CrAliASüiNDA, wapende SIEG-
BERT, haren echtgenoot, en 
wreekte haren dood y door 
de aan hare zuster geschon-
kene domeinen te herove
ren. Zijne , regering was 
eene aaneenschakeling van 
twisten en onregtvaardighe
den. Zijne onderdanen wer
den met belastingen overla» 
den, eiken morgen landsbe
taalde een okshoofd wijn, 
voor het hoofd van eiken 
slaaf gaf men eene zekere 
som. CHHCPERICH , door FRE-
DEGONDE aangehitst, bedreef 
allerlei wandaden, tot zelfs 
zijne eigene kinderen aan 
dat gedrocht van ontucht 
en barbaarschheid op te of
feren. Hij werd in 584 van 
de jagt terugkomende, te 
Chelles vermoord. FREDE-
GONDE, voor welke hij alles 
had gedaan en LANDRI haar 
minnaar, werden verdacht 
gehouden van deel gehad te 
nebben aan dien moord. GEE-

F4 

I ; '• 87: 

GORiüs van Tours noemt 
CHILPÈRICH den NERO én H E 
RODES van zijnen tijd. Deze 
vorst, zegt men, was de 
Latijnsche taal zeer wel 
meester; iets dat te verwon
deren is , voor, eene eeuw,' 
waarin de grooteri zich hun
ne onkunde als eene ver
dienste toerekenden. '• -i 

GHIMPERICH ' IL , vroeger 
DANIÖI. genaamd, zoon van 
CHILDERIK I I . volgde DAGO-
BERT II . in 715, als koning 
van Frankrijk in het be
stuur op, en nam den naam 
van CHILPERICH aan. RAIN-
PROI , opper-hofmeester, stel
de" hem aan het hoofd der 
legerbenden tegen KAKEL 
MARTEL ; maar hij werd ge
slagen, en zag zich genood
zaakt , zijnen overwinnaar als 
hofmeester te erkennen. 
CmiiPERiCH II. overleed te. 
Attigny in 720, en werd 
naar Noyon vervoerd, al
waar hij begraven is . 

CHIM^RA , een gedrogt 
volgens de fabelleer, be
staande uit het hoofd, van 
eenén leeuw*> het middellijf 
van èene geit, en denstaart 
van eenen draak; hetzelve 
braakte vuur en vlammen 
en verwoestte Lyciè zoo lang 
tot dat BELLEROPHON het verr 
delgd had (zieBELLEROPHON). 
Sommige schrijvers hebben 
dezen trek der 'fabelleer ver
klaard door te zéggen; dat 
zulks een berg van Lycië 
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was, welks kruin vuur spuw
de en den leeuwen tot ver
blijf verstrekte, waarvan het 
midden met weiden bedekt 
ivas, waarin de geiten graas
den, en aan welks voet de 
slangen huisvestten; en dat 
het aan BELLEROJPHON geluk
t e , dat land van die schade
lijke dieren te zuiveren. 

CHIMpRRHJEXJS (PAULUS)» te 
Beeckia. het hertogdon» Kleef 
geboren, Avas Rector van het 
Collegie van Roermond, 
Meinsèerg en Duren» Over 
verschillende onderwerpen 
heeft hij eenige djchtsiuk-
ten zaniengesteïd, onder an
deren : Epistoles Dominica
nes f — Mlegia de vera et 

falsa Jide,' — De degene-
tante religione; —De Pla-
tonis dicto; — Nosce te 
ipsnm; de yitandis falsis 
JPrqp/ietis; enz. Hij bloei
de omtrent het jaar 1552. 
Na zjjjne vrouw verloren te 
hebben,, werd hjj .Priester, 
Pastoor van Sit/ard en De
ken der Congregatie van 
austeren* 

„ C B W - N Q N O , .keizer v a n 
f na, wgeerde^volgens de 
| b e achtige jaarboele^van 

vSr J Vm hVW 2m 
S k ' V e n he*te den 
menschep de aarde te be-

nakken, en wijn uit riist 

hebVbe
eï

rfen- De S i ^ -
hunn? h e r a

L . n ° g volgens 

*UÖ*t te danken, om 

wollen en zijden stoffen te 
vervaardigen, benevens de 
tennis , om zieken te behan
delen , de liederen over de 
vruchtbaarheid des velds. 
de lier en citer. De Sine-
sche geschiedschrijvers voe
gen er nog bij , dat hij de 
eerste was, die de gedaan
te der aarde afmeette en de 
vier Zeeën onderscheidde; 
deze ̂ uitdrukkingen zijn vol
doende om de ontdekkingen. . 
van CHIN-NÖNG op derzel-
ver waren prijs te stellen. 

CHINCHON (BÊRNA.RDUS PE-
REZ DE) , kanonik der stift-
kerk van Valencia,werd 
in de zestiende eeuw te 
Gandia of Jaen geboren, 
en heeft nagelaten:'. l.°Spie-
gel des tnenschelykeh le
vens, in het Spaansch, Gre
nada, 1587, in 8.vo; Air 
cala de Hénarès, 1589, in 
8.vo __ 2,°. Historia yguer-
ras de Milan, 1536 en 1537", 
in fol. in 1730 te Valencia 
onder dezen titel: Historia 
delo succedido desde el an
no 1521 hasta 1530, Sobre 
la restitueion de Franoisco 
Sforza en Milan, Dit is 
eene vertaling «it het La-
tü n van GALEAS CAPELLA. — 
3.° Anti-Alcoran, siveeo»' 
tra errores sect<z• MaMme* 
tancË. 

Cöüre, keizer van SiMi 
ieefde, volgens deSinesche 
kronijken, in het jaar 1115 
vóór J. C. Hij gaf, zegt 
Wen, aan den afgezant van 
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Cochincïdm, een werktuig, 
dat altijd uit eigene bewe
ging naar het zuiden keer^ 
de, en daardoor den reizi
gers ter zee en te land tot 
eenen veiligen gids verstreki 
te. Sommige schrijvers zijn 

- van gevoelen geweest, dat 
zulks het kompas was, 
maar het" is niet te verwon
deren , dat men zich niet 
bijzonder heeft toegelegd, 
om den aard van dit werk
tuig te keren kennen, daar 
de geheele oude geschiede
nis van Sina slechts eene aan
eenschakeling van sprook
jes en fabelen is. 

C*UN,& of Xi , of Cru-Ho-
ANG-TI , omtrent het jaar 
240 vóór J. C. keizer van 
Sina, «maakte zijnen naam 
beroemd, door een aantal 
overwinningen ; doch ont
eerde denzelven door zijne 
wreedheden omtrent de o«. 
verwonnenen. Na geheel 
Sina, waarvan hij vroeger 
slechts een gedeelte bezat, 
overmeesterd te hebben, 
wendde hij zijne wapenen 
tegen.de Tartaren, en, om 
hunne invallen te beletten , 
liet hij in het tijd ver loop 
van vijfjaren, dien beroem
den muur bouwen, welke Si-
na van Tarlarij'ê afscheidt. 
Dezelvfi bestaat nog groo
tendeels. Wanneer men 
zegt, dat dezelve vierhon
derd mijlen lang i s , begrijpt 
men daaronder de afstanden 
door bergen ingenomen, en^ | 

die waar men diepten vindt. 
Eigenlijk gezegd is de muur 
in deszelfs geheel slechts 
100 mijlen lang, en bestaat 
gedeeltelijk uit mopsteenen 
en gedeeltelijk uit vaste aar
de. Deze wal heeft echter 
den Tartaren niet belet, Si
na te. onderwerpen. CHING 
had meer smaak voor den 
oorlog, dan voor de boe-, 
ken, want hij beval * dat 
men dezelve aïle zoude ver
branden. * •. ' ."> 

CfflNIAC DE I.A BASTIDB DIT 
CLAUS (PETRUS), advokaatbij 
het parlement van Parps, 
werd den 5 Mei 1741, te Al-, 
lassac hij Brives, in JLimou* 
sin geboren. Hij had eerst 
den geestelijken staat w i t 
len omhelzen, maar verliet' 
denzelven voor de balie. 
Na verschillende regteri^jke 
posten te hebben bekleed, 
werd hij in 1796 benoemd 
tot president der criminele 
regtbank der Seine. CHÏ-
NIAC, die, ofschoon reeds 
vier en twintig jaren oud,, 
nog de rêgten beoefende, 
had in het licht gegeven•:.' 
Discours de Vabbè MLIÏUKX 
sur les libertès de Vêglise 
gallicane, avec tm commeit' 
taire par M. Valibè DE C. 
DE L,; au de la des monfs, 
& l'enseigne de la véritê 
{Verhandeling van den abt 
FLEURY over de vrijheden" 
der Qallikaansche herk, met 
een Commentarium door den 
abt C. DEL. (CBWAC DM 

5 
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ÏABASTIDM), aan gene zij
de der Bergen, in liet uit
hangbord der .waarheid); 
Parijs, 1765, in S.vo en in 
12,mo Hij had niet in ee
ne school gestudeerd, die 
den regten des Heiligen 
Stoels zeer gunstig was. 
Den schrijver, wegens zij
ne geleerde nasporingenen 
zijne schranderheid regt 
doende wedervaren, moet 
men echter de bitterheid en 
onbetamelijkheid veroördee-
len , waarmede hij overliet 
Roomsche hof en de H. Va
der spreekt. Zijn Commen-
tarium is enkel eene we
derlegging der verhandeling 
van den Abt FLEURY ; in 
hetzelve is alles overdreven 
en draagt den stempel ee-
ner ergerlijke partijdigheid» 
De Godsdienstvrienden be-
ijverden zich., om dit ge
vaarlijke werk te wederleg
gen , en CHINIAC beantwoord
de deze verschillende hë-
kelingen, door een Werk 
ten titel voerende: Réfléxi-
ons importante» et apolo-
gétiques sur Ie nouveau 
Commentaire etc. (Gewigli-
ge en verdedigende aanmer
kingen, op het nieuw Com-
mentarinm enz.), Parijs, 
1766. Nog schrijft men hem 
toe eene Dissertation de la 
prèéminence de Vèpiscopai 
mr la prêtrise {Verhande
ling over den voorrang der 
bisschoppelijke boven de 
priesterlijke waardigheid), 
W66, i n 4 . t 0 , èn de Ver- ii 
taling in het Fransch der Jl 

Verhandeling over de raagt 
der Bisschoppen, 1772, in 
8.vo CHINIAC, advokaat ge
worden zijnde, gaf in het 
licht: l.0 Discours sur ia 
nature ét les dogmes de la 
religion gauloise, servant 
de préliminaire a Vhistoire 
de Vèglise gallicane ( Ver
handeling over de hoedanig
heid van dé Godsdienst der 
Galliërs, dienende tot in
leiding van de Geschiedenis 
dèr Gallikaansche kerk). — ' 
2.° Eene Uitgave van de 
Geschiedenis der Kelten 
door PJSLLOUTIER , herzien 
en vermeerderd, 1770 en 
1771, 8 dl.n in 8.vo, of 2 
dl.» in 4 . t 0 , waarbij gevoegd 
is eene Verhandeling over' 
de tijden, waarop de'Clirit' 
lelijke Godsdienst in Gal-
Hè' tvërd ingevoerd, en vol
gens hem, had zulks pas 
in de tweede eeuw plaats. 
— 3.° Eene nieuwe Uitgave 
der Capitulariën, 1780, 2. 

..dl;» in fol. ; hjj bediende 
fcich van een exemplaar» 
door BAiiUZius nagelaten» 
met aanteekeningen en ver
schillende tekstverklaringen 
van zijne hand voorzien, en 
voegde er de Verhandeling 
van DEROTE Demissis do-
minicis bij. •—• 4.° Jiistoire 
des capitulaires des rot» 
de la première et seconde 
races (Geschiedenis der wet
ten van de koningen der 
beide eerste geslachten) t 
1779, in S.vo; dit is slechts 
eene vertaling in het Fransch 
der voorrede van BxhxmvS' 
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— 5.° Eene nJeuwe Uitgave 
der Verhandeling over het 
gezag der Paussen, dóór 
BÜSIGNY, Weenen (Parifs), 
1782, 5 dl.n ^ S.vo; dit 
werk, waarin de regtenvan 
den heiligen stoel ook wei
nig geëerbiedigd worden , 
haalde CHINIAC scherpe he
kelingen op den hals, welke 
hij beantwoordde, i—6.° Es-
sai de philosophie tnorale 
{Proeve van zedelijke wijsbe
geerte) , 1802, 5 dl.n, in 8.vo 

CHINUC DE LABASTIDE 
(MATTHEOS) , waarschijnlijk 
de bl-oeder van den voor
gaande , werd in de maand 
September 1739 geboren. 
De Benediktijnen der con
gregatie van den j heiligen 
MADBUS , hadden eene Let
terkundige Geschiedenis van 
Frankrijk, een zeer uitge
breid werk, dat slechts o-
ver de.12 eerste eeuwen, 12 
Boekdeelen in 4.to beslaat, 
zamengesteld. CHINIAC DELA-
BASTIDE ondernam gezamen
lijk met U'OSSIEUX , een uit
treksel van dit werk; de bei
de eerste deelen, die tot het 
jaar 425 gaan, kwamen in 
1772, in 12.mo onder dezen ti
tel in het licht: Histoire de 
la littérature Frangaise, 
depuis les temps les plus re-
culés, jusqv? a, nos jours, 
avec nn tableau du progrés 
des arts dans la monarchie 
{Geschiedenis der Fransche 
letterkunde, van de vroeg-
*te tijden tot op onze da
gen, met eene tafel over 

de vorderingen der kunsten 
in de Monarchie). Aan' dit 
beknopte werk viel bij des-
zelfs in het licht verschij
nen , het onthaal te beurt, 
dat hetzelve verdiende, maar 
ongelukkiglijk is hetzelve 
niet vervolgd. CHINIAC ver
vaardigde ook eene Verta--
ling (in het Fransch) der 
commentarien van CAESAR,: 
waarvan hij slechts het eer
ste deel van het tweede ge
deelte, onder den vrij zon
derlingen titel van Disser-
tation sur les Basques 
(Verhandeling over de Êas-
quen of Biscayers), Pa
rijs, zonder jaarmerk(1786), 
in 8.vo, in het licht gaf. -
Men ziet er eene plaat i n , 
die het oude Aardrijkskun
dige spel der Pheniciërs 
voorstelt, waarop de ligging 
van het .moederland met al 
de volksplantingen van Ty-
rus waren afgebeeld; een 
spel, dat, zegt men, tot op 
onze dagen onder den naam 
van marelle of merelle (mo-
lenspel of hinhspel) is be
waard gebleven, en dat de 
oorsprong is der wapenschil
den van ISavarre. Dit werk 
bevat zeldzame en belang
rijke bijzonderheden, maar 
hetzelve is al te wijdloopig, 
en vol leerstellige denkbeel
den. CHINIAC DE LABASTIDE 
is in Junij 1802 overleden. 

CHINILADDAN, ClNAtiADAN 
of SARAK , koning van As-
syrië, omtrent het jaar 668 
vóór Jt C , de opvolger van 
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SAQSDUCHIN, versloeg en 
doodde JPHBAORTES, koning 
derMediërs; maarCïAXARÈs, 
de zoon en opvolger van dien 
vorst, belegeideNinive; toen 
hij op het punt stond, om 
die stad inteneraen, ver
brandde zich CHINILADDAN 
in 6:26 in zijn paleis. Som
mige schrijvers verwarren 
hem met SARDANAPALUS , an
deren beweren, dat hij de
zelfde i s , als de NABÜCHO-, 
BDNosoB , waarvan er in het 
Boek JÜBITBT, gesproken 
wordt. Het is zelfs moei-
jelijk, om de waarheid te 
kennen, wanneer de gebeur
tenissen om zoo te spreken, 
onder onze oogen zijn voor
gevallen ; hoe moeijelijk moet 
het dus niet zijn, wanneer 
er twee of drie duizend ja
ren tusschen dezelve en ons 
verkopen zijn ? 

CHION, te MeraMea, in 
het koningrijk Pontus, in 
de vierde eeuw vóór J. 0 . 

«geboren, kwam. te Atiïene 
de wijsbegeerte beoefenen, 
en werd een der leerlingen 
van PJDATO, Vernomen heb
bende, dat CJCEARCHUS, zyn 
medeburger en medeleerling, 
zich in jzijn vaderland van 
het opperste gezag had mees
ter gemaakt, 'keerde hij naar 
hetzelve terug, verbond zich 
met eenige jongelingen, zoo 
als h i j , en trof den over
weldiger met .eenen degen
steek , die kort daarna over
leed. Maar hij werd slecht 
beloond voor zijne daad. JSA-

TYKUSJ broeder van GI.EAR: 

CHUS , deed CHION en zijne 
medepligtigen omkomen, zon» 
der, dat het volk van Éera-
Mea zulks belette. Er be
staan zeventien Brieven, on
der den naam van CHION, in 
onderscheidene verzamelin
gen voorkomende, en afzon
derlijk in het Grieksch ge
drukt, Venetië, 1499, inliet 
Grieksch en Latijn, Dreg
den , 1765 , in 8.vo — Men 
moet gelqpven, dat deze Brie
ven even'zoo min aanCmoïi 
van Herahlea kunnen toege
schreven worden, als het 
geloofwaardig i s , &&t ^ 
meeste van die, aan onder
scheidene groote mannen del 
oudheid toegeschreven, hun 
werkelijk toebehooren. 

CHIONÉ , de dochter van 
DEUKAMON, werd door A-
POLLO en MERCURIUS bemind. 
Zij trad met hen beide ge* 
lijktijdig in den echt» en 
baarde den eersten PHIIV 
MON, eenen grooten luitspev 
Ier, en den tweeden AUTO-
Mrcus, een' beruchten gaauff-
dief, even gelijk zjin vader* 
De noodlottige schoonheid 
van CHIONÉ , boezemde haai 
zulk eene verwaandheid in • 
flat-zij zich boven DIANA durf
de verheffen,' om haar te straf
fen , doorboorde haar deze 
godin de tong met eenen j>ijl» 
waaraan zg spoedig stierf? 

CHIRAC (PETRUS), eerste 
lijfarts des komngs van 
Franhrfy'k, lid der akade* 
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mie van wetenschappen Van 
Ëarijs•, werd in 1650, te 
Gonqties in Ro'uergue gebo
ren. De beroemde CHICOY-
NEAUX , kanselier' der uni
versiteit van Montpellier', 
met de talenten van dien 
jongeling, toenmaals geeste
lijke i bekend geworden zijn
de , vertrouwde hem de op
voeding toe zijner beide zo
nen , waarvan de eene later 
eerste geneesheer deskonings 
werd. De smaak van den 
abt CHIRAC voor de genees
kunde, scheen bepaalder dan 
5£ijne roeping tot den geeste
lijken staat; in 1682 werd 
hij lid der faculteit van Mont
pellier, en onderwees er vijf 
jaren Jater met den meesten 
roem. Van de theorie ging 
hij tot de praktijk over, en 
werd niet minder toegejuicht. 
Op verzoek van BARBEYRAC , 
toenmaals de beroemdste ge
neesheer van Montpellier, 
gaf de maarschalk"DENOAII.-
IES hem in 1692, den post 
van geneesheer des legers 
van Roussillon. Daar het, 
léger in het volgende jaar 
door de roode loop werd aan
getast, bewees CHIRAC aan 
hetzelve de gewigtigste dien
sten. De hertog van Ör-
léans wilde hem in 1706 in 
Italië, en in 1707 in Span
je bij zich hebben. HOM-
BERT in 1715 overleden zijn
de, benoemde hem die vorst, 
reeds regent des rijks zijn
de , tot hoogstdeszelfs eer
sten geneesheer; en bij het 
overlijden van? JDODABT, in 

1730, verkreeg hij denzelf
den post bij LODEWIJK XV. 
in 17T6 was hij tot lid der 
akademie van wetenschappen 
aangenomen, en twee jaren 
daarna volgde hij FAGON op , 
in het opperbewind der ko
ninklijke tuinen. In 1728 
verkreeg die bekwame man 
van dén koning Brieven van. 
adeldom, «n overleed ïn 1732. 
RocTiefort en Marseille had
den hem veel te danken: de 
eerste dier steden in de be
smettelijke ziekte, onder den 
naam van Ziekte van Stam 
bekend; en dë tweede, in 
de verwoestingen der pest , 
van 1720. Uit den boezem 
van het hof verschafte hij 
aan die stad, de kundigste 
artsen, de heilzaamste raad
gevingen, de övervloedigste 
hulpmiddelen. Men kent van 
hem: 1.° Eene uitgebreide „ 
Verhandeling, bij wijze van 
Thesis, over de wonden, in 
het Fransch vertaald. — 2.° 
Een gedeelte der Consnlta-
ti'ên (oordeelen of gevoelens); . 
welke in het tweede deel 
der verzameling voorkomen, 
die ten titel voert: Bisser-
tations et consultations nié-
dicinales de MM. CHIRAC 
et STLVA, 3 dl.n in ï2.wo 
— 3.° Twee Brieven, tegen 
VÏEÜSSENS a een' beroemden 
geneesheer van Montpellier,, 
over de ontdekking van het 
scherpe des bloeds, waarin 
men vele persoonlijkheden 
aantreft. 

GHJRON, een paardmenscft 
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(Centavrts), de zoon van 
SATUBNÜS eri der Nimf PHII,-
iïBA, werd, wijl /SATURNUS , 
om in het bezit der moeder 
te geraken, zich in een paard 
herschiep, onder eene ge-
drogtelijke gedaante geboren. 
Hij kan voor een der oud
ste beroemde personen van 
Griekenland gehouden wor
den , wijl hij de verove
ring van het Gulden vlies, 
en den Trojaanschen oorlog 
is voorafgegaan. Hij onder
scheidde zich door zijne er
varenheid en talenten in de 
genees- en heelkunde. Hij 
onderwees die wetenschap
pen aan ^SKULAAP. Ook 
waren ACHILLES , CASTOR en 
POLLUX , HERCULES en JASON 
zijne kweekelïngen. Nadat 
HERCULES hem eene onge-, 
neesbare wonde had toege-
biragt, die hem hevige smar
ten veroorzaakte, zoo bad 
CHIRON de Goden hem van de 
onsterfelijkheid te beroóven 
en zijne dagen te eindigen. 
JUPITER verhoorde zijn ge-
fced, en plaatste hemin den 
Dierenkring of Zodiak. Hij 
maakt aldaar het Hemeltee-
ken den boogschutter uit. 

CHISHULL(EDMOND), mees
ter in de godgeleerdheid 
aan de universiteit van Ox~ 
ford, was in 169SkapeIlaan 
van de Engehchefactory te 
Smyrna. In Engeland te
ruggekeerd, bekleedde hij 
«en post van tweeden predi
kant op een dorp in het graaf
schap EtseXt en overleed 

den 18 Mei 1733 in den'ou-
derdom van 53 jaren. Men 
heeft van hem Leerreden, 
Latijnsche Gedichten; maar 
het werk, waardoor hij ee-
nen grooten ro^m heeft ver
worven , is •: AntiquitaUs 
asiaticee christianam esraffl ' 
antecedentes, nummis etfi-
gurisasheis ornatce, Londen, 
1728, infol. Deze opsckif- i 
ten en oudheden, zijn in 
Klein-Azië, in de oude ste
den van Griekenland'en den 
Archipelverzameld» Dezel
ve zijn van een uitgebreid 
nut voor de Geschiedenis. De 
scherpzinnigheid, welke in i 
die nasporingen doorstraalt, \ 
bewijst de bekwaamheid van 
CHISHULL. Nog heeft men 
van hem: De<mmmis Swjr-
nesis im medicorum ho-
norem percussis, vereenigi 
met het Oratio Éarv/Biana> 
door MEAD, 1724, in 4.t0-

CHXVERNÏ» — Zie fff- ' 
RAU1T. 

CHLADOT of CHARDENIDS 
(MARTINUS) , een Lutersche 
Godgeleerde," te Cremnitii 
ïn Mongaryë in 1669 gebo
ren ; begaf zich in 1688 naar 
Wittemberg, alwaar hij in 
1691 meester der vrije kun
sten werd; na er onderschei
dene thesis verdedigd *c 

hebben, en onder andere 
eene J)e ecclessia, graca 
hodierna, en eene de dip" 
tychis veterum werd hij t°É 

predikant aangesteld in het 
stadje Ubigau, dat hij ver; 
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liet, om denzelfden post te 
Jbaussig f e gaan waarnemen, 
kort daarna werd hij tot 
proost en opperbewindheb-
ber te Jessen aangesteld, 
en eindelijk tot doctor en 
Hoogleeraar der Godgeleerd? 
heid te Wittemberg benoemd 
alwaar hij gedurende, de 
laatste jaren zijns levens, 
proost der Slot-kerk, en 
bijzitter van het Consistorie 
was. Hij overleed in die 
laatste stad den 12 Septem» 
ber 1725.. Men heeft van 
hem: 1'° De fide et riti-
bus ecclessits GrcectZ Iio-
diern<R. — 2.° De dipty-
chis veterum. — 3.° Mpis-
tola de abusu diemias in 
rebus sacris — 4.° Disser-
tafio de ecclesiis colchicis, 
earumque statu doctrina et 
ritibus , Wittemberg, 1702 
in 4 . Ï ° . — 5-° Dissertatio 
theol. qua revelationes 
Brigittes excutit, Wittem
berg, 1715, in 4.t°« 

CHJCADNY (JOANNES MAR-
TINÜS) , zoon van den voor
gaande , in 1710 geboren, 
uitgever van een weekblad o-
ver den bijbel, is door een aan
tal werken bekend, waarvan 
de voornaamstezijn:l.°Logi
ca practica seu problemata 
logica, Leipzig, 1741, in 
8.vo —.2.° Programma de fa-
tis biblioteheces AVGUSTIXI 
in exidio hypponensi, ibid, 
1742, in S.vo — 3.° Opus-
cula academica, ibid, 1741 
en 1750, 2 dl.» in 8vo _ 
4 ° Vindicia amoris Dei 

puri adversus, subUUs&imas 
FMNELomi corruptelasy Er
langen, 1757, in 4 > 

CHLODOMIR , zoon van Cto-
vis of CLODOVJEUS en Cto-
TiiiDA Frankische koning, 
de erfgenaam van het rijk 
van Orleans, deed SIGIS-
MUNDUS , koning van Bour-
gondië, den oorlog aan, nam 
hem gevangen, deed hem 
sterven, en werd zelf in 
het jaar 524 gedood, in eenen 
slag, dien hij aan GTONDE-
MAKD, welke den heiligen 
SIGISMUNDUS óp den troon 
van Bourgondië was opge
volgd , leverde. CHZODOKUR 
liet bij zijne vrouw, GONDXU-
QUE , drie kinderen na; de 
beide eerste (GONTARIUS en 
THEODEBALUS) werden door 
CHIMIEBERT en CLOTARIUS , 
hunne oomen, vermoord. De 
derde (&.oDOALDUs),-=redde 
zich in een klooster, alwaar 
hij eene heilige levenswijze 
voerde. 

CHLORIS of CIORIS, de doch
ter van AMPHION enNioBEÉ. 
Zij was uitstekend schoon 
en werd de echtgenoote van 
NELEUS , dien zij onderschei
dene kinderen baarde,waar
onder CHROMIUS, de sterke 
PERIKXEMENUS en NESTOR. 
AJPOM.0 en DIANA doodden 
haar, wijl zij zich had dur
ven beroemen, beter te kun
nen zingen, dan de eerste 
en schooner te zijn, dan 
DlANAè 
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CHMBINITZKI (BOGDAN) in 
de 17-e eeuw, een beroem
de en vermogende Attaman 
der Soporogische kozakken, 
die de geheele Ukraine van 
Polen afrukte, en vrij maak
te , maar ook de eerste ver-
bindtenis met Rusland aan
knoopte, welke kort daar
op de herschepping zijner 
nieuw gevormde republiek, 
itt een Russisch wingewest 
ten gevolge had. Hij was 
ëen buitengewoon schrander 
en dapper man, die onder
scheidene veldslagen won, 
tegen koning CASIMIR, Van 
Pbleh. Toeti hem de staat
kunde noodzaakte met Rus
land vèrbihdtenissen aante-
knoopen, bleef hij, ofschoon 
hij alle onderhandelingen 
met Rusland lang van de 
hand had gewezen, en on
danks de zeer voordeelige 
aanbiedingen, hem door den 
Duitschen enTurkschen kei
zer gedaan, na het gesloten 
gedrag, zijnen eed getrouw, 
en stierf ook in 1657 als 
een slagtoffer dezer getrouw
heid, doof vérgif, hein van 
den kant der Turken toe-
gebragt. 

CHMEÏ.N1ÏZKI" ( GrEORGE ) , 
zoon van den voorgaande, 
werd, nog zeer jong zijnde, 
tegen zijnen eigen wil en 
«ien zijns vaders, tot op
volger als Attaman of Helt* 
«ta» verkozen. Men gaf hem 
«en verslagen WIGOWSKI tot 
ïaadsman, die zich weldra 
zeu van den Hettmans-post 

wist meester te maken, 
maar zich door zijne Poolsch-
gezindheid de gemoederen 
der kozakken afkeerig maak
t e ; toen trad GEORGE we
der op, verdreef hem en de 
Polen, ett sloot zich vaster 
aan Rusland aan. Daardoor 
verschafte hij aan de Ukrai
ne gelukkige dagen, en had 
een aanmerkelijk léger op 
de been; eensklaps echter 
brak hij , zonder daf ie' 
mand er den grond van wist, 
alle gemeenschap met JBw-
land af, en verbond zich 
met Polen. Daardoor Stort
te b j de Vkraine eii zich 
zelven ïn het ongeluk, Z'jn 

leger werd verslagen» en 

hij zelf gedwongen in een 
klooster bescherming te zoe
ken. Naderhand trad hij 
weder dikwerf als Heftman 
op, doch steeds onmagtig» 
én zelfs Polen behandelde 
hem met ondank. Onder de 
bescherming des sultens én 
der Tartaren, liet hij "^ 
eindelijk zelfs tot voïSt van 
TJhrainè uitroepen, stierf 
echter kort daarop van spij*» 
dat zijn vaderland bén even» 
SmolensAo door Polen ge
heel aan Rusland werd af
gestaan , en hij te onvermo
gend was, om de vrijhei» 
van hetzelve te handhaven. 

CHNODOMAR, koning der A" 
lemannen, een dappere krijgs* 
Wan der vierde eeuw, die 
een groot gedeelte van Gal" 
Hè' aan de Romeinen ontnani' 
Toen de caesar JVLIAHW > het 
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verlorene Weder heroveren 
Wilde f trok hij tegen hem^ óp. 
Bij Straatsburg' werd de slag 
gerevér"d', hij Scheen voor de 
AlémaHheö gunstig uitteval* 
len , doch de krijgskunde der 
Romeinen zegevierde einde
lijk over den ruiven moed 
der Düitschers. CHNODOMAR 
Sloeg er met zijne edelsten 

• door, doch verdwaalde op 
de vlugtin een moeras, waar
uit hij zich, ondanks zijn 
zwaar ligchaamsgestel, we
der redde, en op eenen heu
vel vlugtte, alwaar hij er
kend en ingesloten werd* 
Geen Romein waagde het den 
heer aan te vallen , wijl ie
dereen zijne klaauwen vrees
de. Daar hém echter de heu
vel nóch Brood, nócjivleesch 
tot spijs aanbood, én de 
smachtende tong door geen 
gersten - drank verkwikt 
werd, zoo zag zich CHNO
DOMAR eindelijk gedwongen, 
zich aan den Caesar over te 
geven, welk voorbeeld ook 
door degene, die hem verge
zelden , gevolgd werd. CHNO-
DOMAR overleed daarop in 
Rome. 

"•CHOCQUET^ODEWIJK), een 
Fransch Dichter der zestien
de eeuw, is de schrijver van 
het: Geheim' {Mestere), met 
personen uit de Openbaring 
van den heiligen JOANSES , 
dat in 1541 te Parijs ten 
tooheele werd gevoerd. Dif 
dichtstük, tó omtrent 9000 
regels bestaande,. en zeer 

VIL DEEI.» * G 

zeldzaam, Werd in hetzelfde, 
jaar te Parijs in fol. achter-
de Handelingen der Aposte
len ; der beide GREBANS ge
drukt. Hetzelve' voert ten 
titel: de Openbaring van den 
heiligen JOAXXES ZEBE-
DEVS , ioattrin, de ffezïgtem 
en dé openbaringen voorko
men, die de heilige JÓANJ-
NES op het eiland Pathmójs 
gehad heeft» 

CHODAM (JÖAÏWES), Kano-
nik van Warschau, én 
Hoogleeraar aan de Univer
siteit van Wilna, een der 
bekwaamste letterkundigen 
yan Polen, werd in 1774, in 
het grondgebied van lira-
Aar geboren. Töt den leer
stoel der godgeleerdheid te 
mina benoemd, nam hii 
denzelven met even ZOo veel 
'waardigheid als kunde waar. 
Hij werd daarenboven nosr 
voor eenen goeden dichter 
gehouden, en liet onder an
dere gewrochten, de vol
gende werken na: I ° TV, 
Henriade van VOLTATRE in 
Poolsche verzm overge-
bragt, Krakau 1803. » V 
De Mensch, dichtsluA van 
VOLTATRE , Krakau 1795. Z 
3.° De Herderszangen van 
Gzssxm, Mt hét Hooi 
dmtsch tn Poolsche die ff. 
maat gebragt, Krakau 1800. 
Hij stierf te Wilna in 1823. 

CHODEWICZ (JOANNES KA, 
BEI.) , waiwode van Wilna 
groot-veldheer van Idtthatü 
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teen, werd in 1560 geboren. 
Beeds als jongeling onder
scheidde hij zich, en toen 
STEPH A-Nü s BATHO KI door 
ff Una trok? en hij eene re
devoering voor hem uitsprak, 
jzeïde deze vprst: Deze jon
geling zalnog eengroote held 
.worden, en hij had volko-
jmen gelijk. De jonge CHODE-
WICZ bekocht daarop Italië, 
JPrankrpk, Portugal en de 
Nederlanden, alwaar PJHILIP-
JPUS I I . hem trachtte te be-
Jhoudpn. Hy maakte kennis 
jmet den hertog van Alba en 
met prinsjVÏADKiTS van Qran-

je. Zijne eerste krijgsverrig-
„tingen waren tegen de k'osak-
Jkefl en de Turken -t daarna te-
.gen de Zweden in Lijfland, 
alwaar hij stadhouder , en na 
zijne zegepraal bij JReval en 
Hornat, opperveldheer van 
Idllhauen werd; de groote 
ovenyinning tegen koning 

,KAREL IX. bij Rirc/i/iolm, in 
3605 maakte zijnen naam wijd 
en zijd beroemd, In den,JRo-
kassiaanschen oorlog» dat is : 
in den opstand des adels te
gen koning SJGISMÜNDUS I II . 
van Polen, bleef hij aan 
denzelven getrouw, en voer
de , ondanks hij.van zijnen 
koning, noch toevoer, noch 
gelden, noch versche troe
pen ontving,wonderen van 
dapperheid uit. SIGISMÜN-
BUS, die verkeerde midde
len had in het werk ge
steld , .om zijnen zoon WÏ,A-
»IST,VW, op'den troon der 
C^rcn van Moskau te ver
heffen, droeg nu aan den 

grooten veldheer de uitvoe
ring op , die dezelve , daar 
het hem aan het noodigste 
ontbrak, e ven zeer niet vol
einden kon ; voor het ove
rige bragt hij toch zoo veel 
te weeg, dat een.groot ge
deelte van Rusland aan Po
lenwerd afgestaan, en erin 
1619 een veertienjarig be
stand gesloten werd. Zijn 
roemyol leven, besloot CHO-
DEVPICZ in het, leger van 
ihoczim den 24 /September: 
1621. 

CHonoKiiAHOMOK, koning 
der Elamiten, een volk, dat, 
omtrent het jaar 1925 vóór 
J . C. een gedeelte van Per-
zie bewoonde. De koningeli 
van Baby Ion en:Mesopota-
mie stamden van hem af. 
Hij strekte zijne veroverin
gen tot aan de Doode zee 
uit. Nadat de koningen van 
Pentapolis tegen hem opge
staan waren, trok hij tegen 
hen op j versloeg hen, en 
nam een groot gedeelte der-
zelve gevangen, waaronder 
LOTH, die de neef van ABRA
HAM was; de Aartsvader o-
verrompelde gedurende den 
nacht, en versloeg het le
ger van CHODOBLAHOMOR,en 
bevrijdde LOTJÏ met al het-
gen e, wat die vorst hem ont
nomen had. 

CHODOWIECKI (DANlëL Nl -
cotAAs), een schilder en 
graveur den 16 October 1726 
te Dantzig geboren, was de 
bestuurder der Akademie van 
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-kunsten en werktuigelijke 
Wetenschappen te Berlijn» 
Gedurende den zevenjarigen 
oorlog graveerde hij onder
scheidene onderwerpen, dié 
er betrekking op badden, 
onder andere de Russische 
krijgsgevangenen te Berlijn, 
door de inwoners onder
steund. Zijn Afscheid van 
CALAS, en zijn Lijden van 
JESÜS CBHISTUS in twaalf 
deelen, in miniatuur ge
schilderd , zijn ware mees» 
terstukken. Hij had de ge
schiedenis zeer zorgvuldig be
oefend, en heeft aan eiken 
persoon, de kleeding des 
tij ds en van het land gege
ven , waarin hij geleefd heeft. 
Zijn werk bestaat uit meer 
dan 3000 stukken. Hij heeft 
veel gewerkt voor den ARI-
OSTO , den GESZNER, den ro
man van DON QÜICHQTTÈ, 
en de Messiade van KLOP
STOCK. Men vindt de naam
lijst zijner" werken, in de 
Handleiding der kunstvrien
den . door den H.r HUBEBT , 
Duitsche school , 1 dl . , blz. 
163. Deze kunstenaar is te 
Berlijn in 1801 overleden» 

- CHOIN (MAEIA EMIMA JO-
3&y DE) , uit eene adellijke 
oorspronkelijk Savooische,, 
doch in Bourgöndië wonende 
familie geboren» werd op 
het einde der vorige eeuw 
bij Mevrouw de Prinses Tan 
CONTI geplaatst. De dau
phin , die in de gelegenheid 
kwam, om haar te zien, | 

werd, zegt men, op haat 
verliefd;, maar men wil, dat 
zij hem geen gehoor gaf, dan 
na heimelijk met hem in den 
echt te zijn getreden, op ge
lijke wijze als LODEWUKXI V. 
zijn vader, met MevrouvV 
DE MAINTENON gehuwd was. 
Wanneer men de Memoriè'a 
van den hertog van SAINT-
SIMON leest, kan men ec 
niet aan twijfelen of zij i s 
werkelijk zijne echtgenootè 
geweest. Na den dood van 
den dauphin in 1711, betrok 
zij te Pftryfs een huis, vroe
ger door Mevrouw DE ïiA. 
FAYETTE bewoond, alwaar zij 
in eene soort van vergetel
heid leefde. Zij verjiet hare 

: schuilplaats enkel om goeda 
werken te doen, en overleed 
in 1744. 

CHOIN (AMERTUS joiïsr DE) y 
den 22 Januarij 1702, te 
Bourg-en'Bresse, waarvan 
zijn vader landvoogd was» 
uit eene aanzienlijke familie 
geboren, werd den 8 Juni} 
1738 tot bisschop van T<w'~ 
Ion gezalfd, vroeger deken 
der hoofdkerk, en groot-vi-
kariö van Nantes geweest 
zijnde. Het was de kardi
naal DE FtEüRy, die hem 
tot dat bisdom deed benoe
men, en niemand was meer 
verwonderd dan DE CHOIN 
toen hij den brief dier be
noeming ontving. Hij gaf 
zijne vrees en bezwaren aan 
den kardinaal te kennen, hem 
verzoekende zynen afstand 
2 ; , . . •. , . - . - , 
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aantenemen, maar de kardi
naal, door dezen afkeer in 
het goede gevoelen, dat bij 
van DE CBOIN had, beves
tigd, wilde, dat hij deze 
waardigheid zoude aannemen, 
hem uitdrukkelijk beloven
de, dat de koning hem zou
de ondersteunen. In zijn di
ocees gekomen, verliet hij 
hetzelve enkel, om zich naar 
dé vergaderingen der geeste
lijkheid te begeven , wanneer 
hij derwaarts gezonden werd. 
In zijn paleis deed bij de 
eenvoudigheid der bisschop
pen van de schoone eeuwen: 
der kerk herleven; Al zijrt 
huisraad bestond uitbetvol-
strekt noodzakelijke; hij zelf 
was nooit anders dan in wol
len stoffen gekleed. Hij had 
slechts een groot-vikaris, en 
wilde, dat alle zaken, door 
zijne, handen zouden gaan : 
hij stelde er zij n vermaak in, 
om de priesters Van zijn di
ocees wel te ontvangen." On-
verschflliglijk hadden al zij
ne diocesanen eenen vrijen 
toegang tot hem, Z ĵne 'in
komsten Waren bijna alle voor 
de armen, vooral voor dé 
«ich schamende armen; Zijh 
ijver voor de handhaving des 
geloofs was zeer vurig: men 
heeft hem dikwijls hooren 
zeggen, dat hij , ter hand
having van de belangen der 
Godsdienst, steeds bereid 
was, het schavot te beklim*. 
"ien: hij schreeef te dien ein
de aan den Heer DE LAMOI-
ÖNON, kanselier van Frank-
rVk > eenen zeer uitgebrei-

den, krachtigen , en waar
lijk Apostolisohen brief, die 
eene Verhandeling over de 
regten der kerk was. In de 
verwardste zaken van zjjn 
diocees, zeide h i j , dat ïiij 
slechts eene nitkomst kende: 
» Daar is dezelve," zeide 
hij, op zijne bidplaafs wij
zende, die eene soort van 
tribune wasi, welke^ in de 
kerk uitkwam. Zijne behn-
geloosheid was zoo groot; 
dat hij eene rijke abdij van 
de hand Wees, welke men 
hem aanbood', om in de ge
ringe inkomsten van zijn bis
dom te gemoet te komen. 
Deze prelaat overleed den 16 
April 1759. Men heeft van 
hem: Instruction* sur Ie 
Rititel {Onderrigtingenoven' 
iet Mtuaal)', Lyon, 1778» 
3 dl.» in .4.»?. een zeer lof
felijk werk, en dat alleen 
voldoende i s , om hij ëenen 
geestelijke, die :met" ambts
bezigheden bezet i s , depktafs 
eener bibliotheek te vervul
len. Hetzelve is zeer ver
spreid , dikwerf herdrükti 
en onder den naam van Bi-
tuaal van Toulon bekend» 
Een groot aantal mandemen- , 
ten, de vrucht van zijnen ' 
arbeid, zijn door heminhet 
licht gegeven. 

CHOISEUI. >(KAREÏ. J»E)J 
graaf van Blessis-PrasMi 
u*téene der beroemdste fe-
HHiien van Frankrijk, schit
terde bij hét heleg van Ü 
Xère in 1580, bij dat van 
Parij», in 1589, en in den 
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plag van Aumale in 1592. 
HENDRIK IV. , , die in hem 
den grooten veldheer en ge
trouwen onderdaan beminde, 
benoemde hem tot kapitein 
zijner garden. Onder ÏIODE-
WIJK XII I . , verkreeg hij in 
1619, den maarschalks-staf 
van Frankry'k, «n werd in 
1621 en 1622 in den oorlog 
tegen de Hugënootea ge
bruikt. Ofschoon hij niet 
als opper-veldheer het bevel 
voerde j had hij meer deel 
aan de verovering van Clé-
rae, Saint<Jean d'JLngely, 
Royan, Carmain en Mont-
pellier, dan 'de connestabels 
DE LÜYNES en LESDIGUIÈRES , 
onder welke hij diende. Men 
beweert, dat hij den bele-
gerings*oorlog heter verstond 
dan dien des velds..: Hij had 
echter hij verschillende ge
legenheden het bevel over 
negen legers, was bij 47 
veldslagen of gevechten te
genwoordig , bragt 53 der 
oproerige steden onder de 
gehoorzaamheid deslconings, 
diende gedurende 45 jaren , 
«n ontving in al deze tog-
ten 36 wonden. Hij over
leed in 1626, in den ouder
dom van 63 jaren. 

CHOISEUL DU PMESSIS PKAS-
LIN (GSSSAR DE)', Hertog en 
Pair van Frankrijk, neef 
van den voorgaande, onder
scheidde zich reeds in zijne 
vroegste jeugd in verschil
lende belegeringen en gê-
vechten. Den 20 Junij 1645 

werd hij tot Maarschalk van 
Frankrijk benoemd, won in" 
1648 den slag van Tranche-' 
ron. De luisterrijkste heK 
dendaad van dien beroemden 
man, was de overwinning 
van Bethel, waarbij hij in' 
1650 den maarschalk - vare 
TURENNE, die hetbevel voer- % 
de' over het Spaansche le
ger , versloeg. , Deze slag 
was eèhe zegepraal voor het' 
hof, welks rust van het 

" lot der wapenen afhing. 
GHOISEUL was het vorige jaar 
tot gouverneur van MONSIEUR 
verkozen. Hij ontving het 
blaauwe orde-lint in 1662, 
werd hertog en pair in het 
volgende jaar. Hij overleed 
te Party's in 1675, in den 
ouderdom van 78 jaren , ziek 
evenzeer door zijner dapper
heid zijne diensten en ge
trouwheid aanbevelende. De-
maarschalk DE CHOISEUI/ 
werd beschouwd, als beter 
in staat, om een ontwerp 
ten uitvoer te brengen dan 
om hetzelve te vormen. Hij 
bezat, zegt men, ïöeer oh-
dervinding dan bekwaam-* 
heïd, en meer gezond oor
deel dan genie. DjS heer' 
TURPIN heeft zijne Levens
beschrijving, en die van den 
voorgaande in het licht ge
geven , dezelve komt voor 
achter in de Histoire des 
hommes illmtresdeFremce, 
is in eenen romaneskéö en 
gedwongen stijl géschreven, 
én maakt het 26.e deel uit. 

G 3 
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CHÖISEÜL (CÏAUMÜS DE) , 

bijgenaamd de Graaf van 
Choisetil, uit den tak van 
prancière, begon in 1649 te 
dienen, en gaf bewijzen zij
ner dapperheid in den slag 
van Vitri'SurSeine. Hij be
gaf zich in 1664 naar Hon
garije, en onderscheidde er 
zich in den slag van St. Go-
thard. Later muntte hij uit 
in de belegering van Candia, 
alwaar den 25 Junij 1669, 
bij eenen uitval > zijn paard 
onder hem werd doodgescho
ten,. Hij diende in al de oor
logen van LODÈWIJK XIV. , 
die hem in 1693 den maar
schalksstaf van Frankrijk 
gaf. Hij voerde vervolgens 
het bevel in JYormandije en 
aan den Rijn, werd in 1707, 
volgens den rang van oudheid, 
deken der Maarschalken van 
Frankrijk, en overleed den 
15 Maart 1711, in den ou
derdom van ruim 78 jaren, 
zonder nakomelingschap na
telaten. 

CHOÏSEUI. DO PLESSIS-PRAS-
UN (GitBERTus DE), broeder 
van den voorgaande, omhels
de den geestelijken staat, 
terwijl zijne broeders de loop
baan der wapenen volgde. Zij 
onderscheidden zich alle e-
venzeer. De Abt van, Ctfoi-
«EÜII , werd in 1640 tot Doc
tor der Sprbonne bevorderd, 
en in 1644 tot het Bisdom 
Comniinges benoemd. Door 

2jjne nasporingen en zijne 
zorg, gaf CHOISEUI, een nieuw 
aanzien aan zgn diocees. Hij 

voedde zijne armen in de on
vruchtbare jaren ; ondersteun
de de pestzieken in eenen 
tijd van besmetting, rigtte 
Seminariën op, verbeterde 
zijne geestelijkheid» In 1671 
Bisschop van Doornik ge
worden , bleef hij aldaar de
zelfde, die hij in Comtnin
ges geweest was. Deze pre
laat overleed te Parijs, ia 
1689,, in den ouderdom van 
76 .jaren. In 1663 was hij 
in de onderhandelingen ge
bruikt, ter vereffening der 
geschillen, door het boek 
van JANSENIÜS te weeg ge-
bragt. Hij had ook grote
lijks aandeel aan de Confe-
rentien die in de Staten van 
Languedoc gehouden werden, 
over de zaak der vier Bis
schoppen. Al deze onder
handelingen liepen op niets 
uit, en dienden enkel om 
de hardnekkigheid te bewij
zen der verdedigers van het 
boek van JANSENUTS, en de 
al te naauwe gemeenschap, 
welke CHOISEÜI. steeds met 
<te aanhangers dier partij ge
had had. Er bestaan van 
hem onderscheidene werken.' 
1'° Mémoires touchant fa 
religion (Aanteekeningen h' 
trekkelijk de Godsdienst)» 
3 dl." in 12.">°', tegen <J" 
godverzakers, deïsten, vrij
veesten en protestanten, e n 

door de laatste vruchteloos 
aangerand- -r- 2.° Een Ve*"-
taling in het Fransch, ^er 
kerkelijke Psalmen, lofzan
gen en Hymnussen, ver
scheidene malen herdruktt •**• 
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3.° Mémoires dès divers ex-
ploits du marêchal mr PLES-
SIS PRASLW (Gedenkschrif
ten der verschillende hel' 
dendaden van den Maar» 
schalk JOU PLESSJS -PBAS-
ZIN), 1676, in 4."> » De 
Maarschalk DU PLESSIS , zegt 
de Abt LENGLET , heeft de
ze Gedenkschriften op ver
zoek van SEGRAIS , die de-
,zelve in het net bragt, za-
niengesteld. Maar GILBERT 
DE CHOISEUI. , Bisschop van 
Doornik', heeft dezelve her
zien, en in den staat gela
ten , waarin dezelve zijn. 

CHOISEUI. DE STAINVILI.E 
( STEPHANUS FRANCISCUS )., 
Hertog van Choiseul-Amboi-
se in Touraine, pair van 
Frankrijk, werd den28 Ju-
nij 1719, in eenen van for
tuin ontblooten stand, gebo
ren» Met het edele verlan
gen bezield, om eenen reeds 
beroemden naam met luister 
te bedekken, was hij de 
loopbaan der wapenen inge
slagen; maar zijne genie ge
leidde hem.; weldra minder 
tot de kri jgs- dat tot de 
staatkunde, en eerlang gaf 
hij zich aan de onderhande
lingen over. Hij was eerst 
afgezant te Rome, en daar
na te Weenen. Het huis > 
van Oostenrijk, waarmede 
hij de eer had verbonden te 
zi jn, dacht in hem eenen 
ijverigen dienaar voor dat 
van Frankrijk te vinden, 
en vormde te zijnen gunste 

G 

leene vermogende partij. Op 
het einde van 1758 te Pa-
rijs teruggekeerd, werd hij 
den 1 November tot minis
ter en secretaris van s taa t , 
bij het Dep.* van buiten-

• landsche zaken benoemd, en 
tegelijkertijd tot hertog van 

i Choiseui en in het volgende 
jaar tot pair van Frankrijk 

] verheven. Hij wist het ge-
heele vertrouwen van LODE-
WIÏK X V . te winnen, en 
daarvan gebruik te maken , 
om in zijnen persoon de 
groote posten van het hof 
en het rijk te vereenigen. 
In 1761 werd hij tot minis
ter van oorlog, in 1762 tot 
kolonel der Zwitsers en 
Graauwbunders , en in het* 
zelfde jaar tot ministér van 
Marine benoemd; eindelijk 
werd hij Landvoogd van het 
landschap ÏTouraine, Hoofd
schout van Haguenau, en 
opperbewindhebber der pos 
terijen. Het is aan dezen 
minister, dat men het ver
maarde familie - verdrag, in , 
1761 tusschen Frankrijk, 
,Spanje\ den' koning der 
Beide - Siciliè'n en den In
fant, hertog van Parma, ge
sloten , te danken heeft , 
welk verdrag zoo heimelijk 
onderhandeld werd, dat er 
niets van uit lekte, dan na 
de onderteekening van het
zelve. De koning van Span
je gaf er hem zijne tevre
denheid over te kennen, door 
hem het Gulden-vlies te zen
den. Daar hij bij meer dan 
4 
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eene gelegenheid van het 
•vertrouwen een misbruik had 
gemaakt, dat de koning in 
hem stelde, door heimelijk 
de aanmatigingen, en listi-

. ge kunstgrepen te begunsti
gen, waarmede de parle
menten zich tegen den wil 
des konings verzetten , zoo 
verviel hij den 24 Decem
ber 1770 (*) in ongenade, 
en werd naar zijn kasteel 
Chanteloüp, bij Tours ver-
hannen. » De ontevreden
heid, die mij uwe diensten 
veroorzaken, zegt de koning 
m zijne lettre de cachet (**), 
noodzaakt mij u naav Chan-
ieloup te verbannen, wer-
waarts gij « binnen vier en 
twintig uren begeven zult. 
Ik zou u veel verder heb
bengezonden, indiende bij
zondere achting, die ik voor 
Mevrouw de Hertogin DE 
CHOISEÜL koester, mijiaar-
ur niet had teruggehouden. 
Wees voorzigtig, dat uw 
gedrag my niet noodzake 
eene andere partij te kiezen." 

Geen minister, die in on
genade was vervallen, be
hield een beter bestaan en 
meer invloed. » Het is ze
ker, zegt een geschiedschrij
ver, over CHOISEÜI spreken*. 
d e , dat .deze minister de 
afgod eener zekere partij en 
der bKnde menigte was ge
worden , die volgens woor
den oordeelt, en zich door 
dengenen laat geleiden, die 
hare neigingen weet te vlei-
jem" Na den dood des ko
nings , verscheen hij weder 
aan het hof, zonder weder 
in het ministerie te komen, 
en overleed te Parijs, den 
8 Mei 1785. Zijn lijk werd 
naar Chanteloüp vervoerd, 
en werd aldaar begraven op 
eene plaats des kerkhofs > 
welke hij te dien einde had 
doen in gereedheid brengen» 
aan den voet van eenen door 
hem zelven geplanten popu
lierboom, een minister, die 
meer aan de Godsdienst zij
ner voorouderen verkleefd 
was, zou liever aan den voet 

IteM 
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van een kruis gerust heb
hen. CHÖISEUIV bezat veel 
verstand, ^werkte met ge-
makkeljjkheid, en had de 
begaafdheid > de menschen 
te doorgronden, en van de 
gebeurtenissen gebruik te 
maken. Men verwijt hem 
een verkwistend bestuur, en 
de verspilling der goederen 
van den staat. Veel bragt 
bij toe tot de vernietiging 
der Jesuiten in Urankrijlu 
» De Abt CHAUVEMN:, zegt 
de schrijver van heit werk 
Jfie privée de Louis XV., 
zou zijn groot oogmerk nim
mer bereikt hebben, indien 
hij den hertog van CHOÏSEUL 
niet achter; zich gehad had, 
die zijne pogingen aanmoe
digde , en.zijne redevoerin
gen gewigt bijzette. , Deze 
woelige en vermetele staatSr 
dienaar, die niet alleen aan 
de hoven en in de staten, 
maar zelfs in den geest der 
volken omwentelingen zocht 
te weeg te brengen, dieee
ne vrije denkwijze bezat, 
was door de hedendaagsche 
wijsgeeren, wier sekte eene 
zekere vastigheid begint aan* 
tenemen , waardig gepor-f 
deeld, hun beschermer te 
zijn» en hij beantwoordde 
hunne keuze, door zijnen ij
ver ter voortplanting hunner 
leer. Een hunner grondbe
ginselen was, de monniken 
«itteroeijen, De hertog be
greep, dat hij niet zou kun
nen slagen, zoo lang als 
de Jesuiten bestonden. Hij 

moest dus met het» begin
nen*" '.-•. , . V >••' '• ;''.-"•••/ 

CHOISEUL-GOÜFFIER . (MA
RIA GABRIEL AUGUSTUS* 
Graaf van), in. 1752 gebp* 
ren. Hij ham den naam van, 
GOUFFIER aan, toen hij met 
de erfgename van daj huis 
in den echt trad... Jfteeds in 
zijne prilste jeugd openbaar
de hij het verlangen om doof 
Griekenland te reizen; maar; 
hij vond geene gelegenheid 
om aan hetzelve te voldoen} 
dan eenige jaren na zijn hu* 
weiijk. . Met de raadgeving 
gen van den geleerden abt 
BABTHÉLEMI voorzien, die 

• hij des te vruchtbaarder kon. 
makett» ' daar dezelve door 
zijne lessen waren vooraf
gegaan, ging hij in Maart 
1776 aan boord des konink
lijken fregats VAtalante, 
onder bevel van den :heer, 
DE CHABERT, scheeps-kapi-
tein, en lid der Akademie 
van wetenschappen. De reis 
van de CHOISEUÏJ was nuttig 
voor de wetenschappen en 
de kunsten. = In 1779 in 
Eranhrijh teruggekeerd j t iel 

; hem bij de koninklijke A-
kademie van opschriften eh 
schoone letteren, de plaats 
te beurt, welke de Heer DE 
FONCEMAGNE er bekleed, en 
waartoe de openbare stem 
hem reeds geroepen had 5 en 
in 1784, volgde hijd'AlEM-
BERT bij de Fransche Aka
demie op. In het jaar 1782 
had hij het eerste deel .»§-.-' 
5 .. /. • • > . . . 



I 

106 C H O. 

ner Voyage pittoresqiie en 
I Grèce (Schilderachtige reis 

door Griekenland) in het 
licht gegeven. Daar hij kort 
na zijnen toegang tot de 
fransche Akademie, Grie
kenland wen schtte weder té 
zien; maakte hij zich ge
reed om zonder zending, der 
waart s terug te keef en. Toen 
LÖDEWIIK XVI. , die zijne 
verdiensten zeer óp prijs 
stelde, zijn voornemen ver
nomen "had, benoemde hij 
hem tot Hoogstdeszelfs af
gezant te 'Konstantinopel. 
Onder andere geleerden en 
geletterden, Welke hij tot 
ïeisgenoötén wilde hébben, 
nam hij den beroemden Abt 
DELILLE mede, wiens be
schermer en vriend hij steeds 
was. Te midden der zór
gen en bezigheden van zijn 
gezantschap, die hij ingee-
nen deele verzuimde, verloor 
de Graaf "van CHÖISEÜL , 
Griekenland, heit voorwerp 
zijner nasporingen, niet uit 
het oog; hij hield zich zelfs 
met de middelen bezig, om 
het lot dier volken te ver
zachten , door aan den Groot-
visir AM-PACHA , en aan den 
Prins MAVRO-CORDATO , eer
sten tolk der verhevene 
Porte, het verlangen in te 
boezemen, om over al de 
staten van den Grooteh Heer 
de weldaden der Europesche 
beschaving uit te strekken* 
Door zijne zorgen, en met 
hunne toestemming onder
wezen fransche officieren, 
oer genie, der artillerie en 

' der marine, aan de Oftoriia-
tische troepen de theorie 
dier verschillende wapenen, 
herstelden de sterke steden, 
bfagten.de gieterijen en ge-
schutswallen in eenen vol
maakten staat, eh verbëter-

; den hét krijgssitelsel der 
| Turken. Weïligt zal Orie» 
' kenland aan deze eerste za-
; den, als bij toeval door den 
Heer DE CHOISEUI, uitge
strooid, zijne bevrijding te 
danken hebben , welke net 
veertig jaren daarna gewa
penderhand durfde vragen; 

Iwelligt putteden ook zijne 
'i legerhoofden, en de MAVRO-
: CORDATO , die onder de be-
: roemdsten schittert 4 in de 
schilderachtige reis, het 
denkbeeld, om het jukhun-
ner hatelijke slavernij af te 
schudden. Wat hier ook 

1: van wezen moge DE CHOI-
l SEÜL had in zijne voorrede, 
;met al het vuur een er edele 
! en grootmoedige ziel, de 
.(diepe verontwaardiging uit-
jgedrukt, welke hij gevoel-
.' de, die Grieken \ als ware 
het, tot de slavernij veroor» 

i deeld te zien, wier voorva-
; deren de grondleggers der 
beschaving in Europa M 
de uitvinders der kunsten 
en wetenschappen '• ware» 
gefeest, die het geluk «"'" 
maken van al dé volten, 
die dat werelddeel bewonen, 
met uitzondering alleen van 

jene van hetwelk zij 
voordeelen ontleenen. Defl 

invloed benijdende,| welk» 
de fransche Ambassadeur *e 

http://bfagten.de


c H O. lot 
Konstantinopel genoot, zich; 

met de hoop vleijende hem 
denzelven te doen verliezen, 
en willigt zelfs met die van 
hem in eene netelige zaak 
te wikkelen , was de minis
ter van een ander hof eer
loos genoeg, van zelf aan den 
Divan een exemplaar der 
Reis door Griekenland ter 
hand te stellen, waarin de 
uitdrukking voorkomt * waar
door DE CHOISEUI. aan de 
Grieken de middelen had 
aangewezen, om hunne 
kluisters te verbrijzelen , en 
Öe geestelijken aangespoord, 
om den banvloek tegen de 
verdrukkers hunner natie 
uit te spreken. De bek waarna 
heid van DE CHÓISEUL redde 
hem uit deze ongelegen
heid. Daar hij in .zijn hotel 
eene drukkerij had, liet hij 
dadelijk een verbeterblad 
drukken, dat hij de plaats 
van het aangeklaagde deed 
vervangen, en stelde zelf 
zijne Reis, aldus verbeterd 
den Grooten Heer ter hand, 
er tevens bijvoegende, dat 
al de. andere exemplaren 
nadrukken waren, door zij
ne vijanden ontworpen en 
ten uitvoer gebragt. De Di
van werd. door deze list ver
schalkt, en DE CHOISEUI. 
behield zijnen invloed tot 
op den oogenblik, waarop 
de fransehe omwending los
barstte. In 1791 tot afge
zant in Engeland benoemd, 
weigerde hij zich derwaarts 
te begeven, en bleef te. 
KonstanHnopeh Deomwen-

teling volgde haren snellen 
gang, en daar DE CHOÏSEUIK 
zijne dépêches niet meer aan, 
zijnen koning kon doen ge
worden , zoo Ïzond hij dezel-' 
ve naar de Fransehe prinsen * 
die toenmaal de wijk naar 
Duitschland hadden geno
men, Daar deze briefwis
seling in Champagne door 
het Bepublikeinsche leger on
derschept was, zoo werd DE 
CHOISEUI. in staat van be
schuldiging verklaard; hij 
verliet alsfoen Konstantino-
pel, en nam de wijk naar 
keizerin CATHARINA I I . , die 
hem eene jaarwedde verleen
de. Na de komst van PAUE, • 
I. töt den troon, benoemde 
die vorst hem tot een van* 
deszelfs geheimraden, en be-
stuurder der akademie van 
kunsten, en van al de kei
zerlijke bibliotheken» Daar 
hij met den graaf van Co-
BENTZEL, die bij den keizer 
in ongenade vervallen was, 
in zeernaauwe vriendschaps
betrekking stond, zoo. dacht 
hij zich van het hof te moe
ten ver wij deren: PAULI . riep 
hem weldra aan hetzelve te
rug, en onthaalde hem op 
de vleijendste wijze, maar 
door het verlangen bezield , < 
om zijn vaderland weder te 
zien, keerde hij in 1802 
naar JPrankryk terug. In 
zijne hoedanigheid van oud 
lid der akademie van op
schriften, werd hij indé2de 
klasse van het instituut op
genomen. Bij de eerste te
rugkomst der BOURBONS, in 
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1814, werd hij tot pair van 
Frankrijk, en lid van den 
geheim-raad benoemd. De 
overweldiging van 20 Maart 
1815 beroofde Kern van deze 
beide titels. Na de tweede 
herstelling van het wettige 
gezag, werd hij tot voorzit
ter van' het kies«collegie van 
het Dep.r Seiriè en Oise be
noemd, nam weder zitting 
in de kamer der pairs, en, 
bij koninklijk bevel, van den 
21 Maart 1816, in de Fran-
sche akademie. DE CHOISEUL 
had een tweede huwelijk aan
gegaan met de prinses H E -
XENA DE JÏAUFJFBEMONT. JJjJ 
overleed te Aken, op het 
©mde van 1817. De Heer 
DACIEK, blijvend secretaris 
der akademie van opschrif
ten,,- las in de openbare Zit
ting'dier maatschappij, den 
23r Julij ,1819, een zeer be
langrijk verslag over het lé
ven \ejni de wérken van dien 
beroemden geleerde, van dien 
uitmuntenden Franschman, 
en van wien CONDOKCET, hem' 
als staatsman beschouwende, 
gezegd had: » De kunst der 
onderhandelingen» die zoo 
langen tgd, de kunst was, 
om de menschen te bedrie
gen , was, in de handen van 
BE GHÖISEÜII , die om dezel
ve te onderrigten, te dienen» 
en hun hunne ware belangen 
aantewijzen." Het gouver
nement had het grootste ge
deelte zijner Verzameling van 
kostbare voorwerpen doen 
verkoopen, welke hij bijzij-
»B eerste rei» uit Grieken'. 

land had medegebragt; de
zelve zijn weder het eigen
dom van het bestuur gewor
den , die dezelve met de ver
zameling van het mftseura 
van het Louvre veréenigd 
heeft. Zoo als wij zulks 
reeds gezegd hebben, had 
DE CHOISEUL, in 1782 het 
eerste deel zijner Schilder-

t. achtige Reis door Grieken' 
land in het licht gegeven, 
het tweede in 1809. Onder 
de Memorien, welice hij bij 
verschillende gelegenheden in 
de akademie der opschriften 
en schoone letteren voorlas, 
heeft men opgemerkt, eene 
Verhandeling over HOME
RUS , eene over de Renbaan 
van Olympia, en eindelijk 
Nasporingen over denThra* 
cischèn Bosphorus» 

GHOIST (FRANCISCUS TIMO-
Ï.ÉOW DE) , prïoor van Saint-
M en groot-deken der hoofd
kerk van Bayenx, een der 
veertig leden van de Frart-
sche akademie, werd te'P«" 
wjs in 1644 geboren. Zijne 
eerste jesgd was niet al te 
geregeld. JHet is zeer waar» 
dat hij ziclb gedurende een!' 
ge maanden als eene vrouw 
kleedde en leefde,..en. zich 
°P een landgoed bij Bourges, 
aan de losbandigheid over
gaf, welke deze vermom
ming begunstigde; maar het 
is niet waar, dat hij , terwijl 
hij deze levenswijze voerde, 
zijne Kerkelijke Geschiede" 
nis schreef, zoo als zulks 
een beroemde schrijver «egt, 
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die dikwerf de waarheid aan 
eenen kwinkslag opoffert. 
Het eerste deel van dit werk 
kwam in 1703 in het licht. 
De abt BE CHOISY was toen
maals bijna 60 jaren oud. 
Het zou moeijelijk geweest 
zijn, dat hij op dien ouder
dom t de bevalligheden en 
het gelaat behouden had,, 
dat tot het spelen eener der
gelijke rol vereischt wordt. 
In 1685 werd hij in hoeda
nigheid van afgezant naar 
den kosting van &iam gezon
den, die, zegt men, Chris
ten Wilde worden. De abt 
BE CHOISY liet zich in de 
Indien door den Apostoli-
schen vikaris tot priester wij
den, niet om, zoo als zulks 
een hekelzuchtig schrijver 
zégt, aan boord een tijdver
drijf té hebben, maar uit veel 
edeler beweeggronden. Hij 
overleed te Parijs, in 1724, 
als een meer bevallig dan leer
zaam , én meer oppervlakkig 
dan bondig schrijver betreurd. 
Zijn vrolijk karakter, de be
valligheden van zijnen geest» 
zijhe zachtmoedigheiden wel
levendheid deden hem be-

* minnen en najagen. Onder 
zijne werken onderscheidt 
men de volgende: 1.° Jour
nal du Voyagede Stam (Dag
verhaal der Beize van&iami), 
in 1685 en 1686 ondernomen; 
Partjs, 1687, in 4.t° en in 
12.vo Dit werk in eenen 
ongedwongen en zeer luchti-
gen stijl geschreven, schiet 
dikwerf in naauwkeurigheid 
te kort; hetzelve is daaren

boven Zeer oppervlakkig zoo 
als de meeste zijner overige 
schriften. —^ 2° Dé Levens -
beschrijving van DAVIJÏ, in 
4.to, en dié van SALOMON, 
iö 12.m°: het Leven van DA-
VID gaat vergezeld met eenê 
verklaring der Psalmen, be
nevens het verschil van het 
Hebreeuwsch met de Vulga-
gata. — 3.° Sistoire de 
France sous les Bègnes de 
saint Louis>'de PJECTLIPPE 
DE VALOJS , du Boi JTEAY, 
de CJBABLES V. et de CHAR-
LES VI. {Geschiedenis van 
Frankrijk onder de regeringen 
van den heiligen Loi>EWifKs 
van PHILIPPUS VAN VALOIS, 
van Koning JOAXNES •, van 
KABEL V. en KABEL VI.); 
5 dl.n in 4.*ö Deze levens
beschrijvingen waren élk af
zonderlijk in hét licht ge
geven geweest. Men heeft 
dezelve in 1750, in 4 dl.n 
in 12.V0 vereenigd. Dezelve 
zijn op die losse en natuur
lijke wijze geschreven, die 
de aandacht tot de vorm be
paalt , en het al te' naauw-
kèurige onderzoek van het 
wezenlijke belet. Zie CHAISE 

(JoANNES DE FlLLEAU DE Ï.A). 
- - 4.° De Navolging van 
J. C., {in het Fransch ver
taald , in 1735, in 12.mo her
drukt. De eerste, was niet 
zoo als men zulks in de Die-
tionnaire des ouvrages ano* 
nimes heeft willen beweren , 
met deze spreuk: Atidifilia, 
et vide, et inclina auretii 
iuam, et concupiscet rex 
decorem tuum , aan Mevrouw 
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DE MAINTENON opgedragen. 
_ . 5.° Histoire de Véglise 
(Geschiedenis der Kerk), 11 
dl.» in 4. en ïn 12.mo De 
abt DE CHOISÏ had dezelve 
liever Kerkelijke en onge
wijde Geschiedenis behooren 
te noemen. Hij spreekt in 
dezelve over de minnarijen 
der koningen, na de deug
den der orde-stichters te.hebV 
ben verhaald. Daar hij aan 
zijn werk niet den schijn van 
geleerdheid wilde geven, zoo 
gaat hij stilzwijgende eene 
menigte daadzaken en bijzon
derheden voorbij, die even 
zoo leerzaam als belangrijk 
zijn. De toon des schrijvers 
is niet edel en hij tracht 
eene geschiedenis luimig te 
maken , die enkel stichtend 
behoorde te zijn. •— <a.°Mé-' 
moires pour servir u l'His
toire de Louis XIV. (Ge
denkschriften , behoorende 
tot de Geschiedenis van Lo-
DEWIJK XIV.), 2 dl.n in 
12.mo j\fen vindt er dingen 
in, naar waarheid voorgedra
gen, eenige valsche, en vele 
gewaagde, en de stijl der-
zelve is al te gemeenzaam. 
— 7.° Mémoires de lacotn-
tesse DES BARHES (Gedenk
schriften der Gravin DES 
BABBEsy, 1736, kl. in 12.nio 
Dit is de geschiedenis der 
jeugdige losbandigheid - des 
schrijvers. De Compilator 
van het Leven van den Abt 
*>E CHOISY , , in 8 .vo in \ 745} 

te Genève in het licht ge
geven (waarvoor de abt Ou-
VET gewoonlijk gehouden 

wordt), heeft zich in de bij
zonderheden der minnarijen 
van zijnen held, veel van dit 
ergerlijke ,werk bediend. -> 
8.° Vi«r Zamenspraken, over 
de onsterfelijkheid der ziel, 
het Bestaan van God, de f 
Voorzienigheid en de, Gods
dienst, 1684, in I2.H10 De 
eerste dezer zamenspraken 
is van den abt DANGEAU, de , 
tweede van denzelfden en van 
den abt DE CHOISY, de derde 
en vierde van dezen laatste. 
Zij zijn beide,waardig» hoe
wel niet grondig onderzocht. 
In ,1768 heeft men dit werk 
te Pari/s in "12.m0 herdrukt. 
—, 9.° Vie de Madame DS 
MxnAMioif, fondatrice des 
fiiles de Sainte-GEtfjEVlEVE 
(Leven van Mevrouw DB Ml' 
RAMION , Stichtster der doch' 
ters van de heilige G0°' 
VEVA), Parijs, 1706, in 4.w 

CHOKIER (ERASMUS SUBIET , 
DE), in Ï569, te Luik, "it ' 
eene adellijke familie gebor 
ren , welke dien naam ont
leend heeft, van een kasteel, 
dat op twee uren afstands 
dier stad aan de Maas gele
gen i s , onderscheidde zie» 
door zijne, ervarenheid *n(k | 
regtsgèleerdheid, zijne regt-
schapenheïd, zijne verkleefd' 
heid aan de Godsdienst zij" 
»er vaderen , en door ^/"f 
bescheidenheid, waardoor mr 
de liefde en achting van al j! 
zijne medeburgers had | e " '' 
Wonnen. Hij overleed den | 
19 Februarij 1625. JËr be- I 
staat van hem: 1.° De j#* , 
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risdictione ordinarii in ex-
emptos et horum ab ordina-
rio exemptione, Keulen, 
1629, 2 dl.n, in 4."> Dit 
Werk, werd vermeerderd, 
door een deel van JOANNES 

.PETRUS- VERHORST, suffra
gaan van Trier, Keulen , 
1682. — 2,° Tractatus de 
advocatiis feudalibus, Keu
len, 1614, in 4.° 

CHOKIER (JOANNES ERNST 
/ SüRLET DE) , broeder van den 

• / voorgaande, in 1571 te Luik 
( geboren, was eerst kanon ik 

,der St. PAUi.us-kerk te Luik , 
daarna kanonik der hoofd
kerk , wereldlij k abt van Vi~ 
sé, groot - vikaris van het 

> Luiksche diocees , en over
leed in 1650. Te Orléans 
had hij den doctoralen hoed 
ïn de regtsgeleerdheid ont
vangen , en had zich bijzon
der op de Roraeinsche oud
heden , waarvoor JUSTUS LTP-
SIUS hem den smaak had in
geboezemd, toegelegd. Om 
zich in die wetenschap te vol
maken , doorkruiste hij Ita
lië. De prachtige gedenk
stukken zijner godsvrucht en 
milddadigheid , het gasthuis 
der ongeneesbaren, het ge
sticht der Repenties (*), het 
klooster en de kerk dermin
derbroeders, enz. enz. zullen 
zijn'naam voor zijne geboorte
stad te allen tijde dierbaar 
maken. Hij heeft nagelaten : 
1.° Aantéekeningen op de 

(*) Klooster voor vrouwen 
ieid hebbende^ aldaar boete 

„ verhandeling van SENEKA: 
De tranquillitate animi. 
Luik, 1607. — 2.° Een 
Commentariüm op de staat
kunde van JUSTUS LTPSIUS, 
met onderscheidene Verhang 
delingen * Luik, 1642, ïn, 
jfol.,•*—. 3.° De permutatione 
leneficiorum, Rome, 1700, 
in fol.—"4.° Gommentarict 
in Regulas cancellaries Ah-
PHomsr SOTO , rLuik,1658, 
in 4^°-— 5.° Scholia in pre
ces primarias imperatoris , 
1621, in 4.» — 6.° De re 
nummaria prisci ceviscol-
lata ad eestimationem mone-
t<s presentia, 1649, ïn 8.° 
7— 7.° Vindicicn libertatis 
ecclesiastica, 1630, in' 4»° 
— 8.° Facis historiariim 
centuries duce., 1650;, in fol. 
Men ziet er de zeden en ge
bruiken in van verschillen
de natiën. — 9.° Thesau-
rum casuum rèservatorum. 
Nog heeft men hem werken 
over de wederleggende god
geleerdheid enz. —- Een na-
neef dezer beide broeders, 
ERASMUS LODBWIJK SURLET 
DE CHOKIER , was tot op de 
gebeurtenissen van 1830, 
als' afgevaardigde van depro-
vincie Luik, lid der tweede 
kamer van de Staten-Gene-
raal in het koningrijk der 
Nederlanden, bij de ver
andering van zaken in Bel
gië, werd hij tot Voorzitter 
van het Nationaal Congres 
en den 24 Februarij 1831, 

, welke een slecht leven ge-
dóen. Vertaler. 
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töt Begenfc van den niéuw fl 
gèvormden Belgischen Staat 
verkozen. 

CHOLET (JOANNES) , kardi
naal f te Bediivoisis, Uit eene 
adellijke familie geboren, 
Stichtte te Parijs het Colle-
gie , dat zijnen naam draagt. 
Mij overleed-in 1293. De 
Stichting van het Collegïe 
BES CHOÏ,ETS, Werd eerStin 
1295 ten uitvoer gebragté 
Mett vereert in hetzelve de 
gedachtenis van dien kardi
naal , dié zijne fortuin aan 
gjjne talenten te danken had. 

CHOLTERES .(NICOLAAS) is 
de onbekende schrijver van 
eenige bijna even zoo onbe
kende werken: hij leefde in 
de zestiende eeuw, en heeft 
Verhalen, nagelaten onder 
den titel van r Neuf mati
nees * et neuf après-dinèes 
èa steur DJB CaohiÈRES (iVe~ 
gen voor- en negen namid
dagen vanden Heer DE CJBO-
JuTÈRES), Parijs, 1610, 2 
dl.n, in 12.*° De voormid
dagen waren reeds in 1585, 
in 8.vö, en de Namiddagen, 
in 1587, in 12.*? gedrukt. 
— 2°. ha Guerre des Mü-
les contre les femeMes, Re
presentant en trois dialo-
gues\ les prérogatives et les 
dignitès de l'un et de l'au-
tre Sexe (Be Oorlog der 
Mannen tegen de Vrouwen, 
in, drie Zamenspraken, de 
voorregtèn en waardigheden 
der heide Seksen voorstel
lende); en andere Dichter

lijke Werken, 1588 , in l2.vo 
De zeldzaamheid van dit werk 
is deszelfs eenige verdienste. 

CHOMN (PETRUS), te Zug 
in Zwitserland geboren, was 
de leermeester van THEODO-
BÏIS BEZA. Hij werd vervol
gens hoogleerear derschoone 
letteren te Zuricliy en over
leed in 1542. CHOLIN was 
zeer ervaren in de Grieksche 
taal; BüöÉ maakte veel werk 
van hem. Hij heeft de boe
ken dés Bijbels, welke de 
Protestanten als iüet geloót-

, waardig of apocrypte be-
I schouwen, uit het Grieksch 

in het Latijn vertaald. Met 
LEO DE JUDA, BIBHANBER, 
PELICAN en R. GAUIIER nee» 
hij deel gehad aan den Bp' 
bel van Zurich, die vol is > 
met letterlijke aanteekenin-
gen en verklaringen van o»" 
de schrijvers. Deze Bijoe' 
wordt onder de Protestanten 
zeer gezocht. • ; 

CHOMÈI, (Noer,), pastooï 
der kerk van den H. >"N" 
CENTIUS te ftyon, in 1 7 U 

overleden , legde zich vroeg
tijdig op de kundigheden toer 
die voorden landbouwer, <le" 
landbewoner, en de vadeiS 
van huisgezinnen 'vanbelang 
zijn. De stukken, welfeeWj 
over dat onderwerp had.,f^ 
schreven', bragten zll»'^. 
tionhaire économïqtie X*?™. 
houdehjk Woordenboek) 
voort; de kunst bevattende, 
om van de gronden hetmeesi» 
voordeel te trekken, en m ne" 
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algemeen als wat den land* 
bouw en de huishoudkunde 
betreft. Dit in deszelfs oor
sprong " onvolledige werk is 
verbeterd geworden door den 
Heer DE LA MARRE, die te 
Parijs 1767, 3 dl.» in fol. 
eene geheele verbeterde, en 
aanmerkelijk • vermeerderde 
uitgave van hetzelve het licht 
heeft doen zien. 

CHOMEI, (PETRUS JOANNES 
BAPTISXA), te Parys gebo
ren, gewoon geneesheer des 
konings van Frankrijk, in 
1740 overleden , legde zich 
met het beste gevolg og de 
kruidkunde toe , in welke 
wetenschap hij in den tuin 
déS konings les gaf. Er be
staat van hem èéne zeer nut
tige Geschiedenis der ge
bruikelijke Planten, 3 dl.1» 
in 12.fflo, Parijs 1761. — 
Zijn zoon, JOANNES BAPTÏSTA 
LODEWIÏK, zoo-als hij, doc
tor in de geneeskunde, over
leed in 1765 te Parijs, zijne 
geboortestad, na verschei
dene werken in het licht te 
hebben gegeven, zoa als: 
1.°' Essaisur VHistpire de 
lamédecinèënJPrance (Proe
ve over dé Geschiedenis der 
geneeskunde in frankrijk}; 
in 12.110; een zeldzaam en 
belangrijk werk. — 2*° lie
ven van Moznr, in 12.mo 
— 3.° Ilofrede vanDuRET, 
1765, in I2.w> ^_ 4.° X e ? . 
tre sur une maladie de bes-
tiaux (Brief óver eene Vee
ziekte), 1745, in 8.V0--5.? 

"VU. DEEÊ. 

jjissêrtation sur tin mal de 
gorge gangréneux (Verhan
deling over eene koudvuur-
adhtige keelziekte), 1749» 
in 12.m° Hij is het, die den 
druk van de Beknopte* Ge
schiedenis 'dèr gebruikelijke 
Planten zijns vaders^ in 1761 
in het licht gegeven, en 
waarvan er reeds vroegere 
uitgaven "bestonden, heeft 
bezorgd. 

EHOMPRÉ (PETRUS) , mees
te» in de regten, teNancy, 
in het bisdom Chalons-sur-
Mame geboren, kwam reeds? 
vroegtijdig te Pary's, eit 
opende er eene kostschool. 
Zijn ijver Voor de opvoeding 
der jeugd, verschafte hem 
vele kweekelingen ,-< en hij 
boezemde hun smaak vooc 
de studie ën godsdienstnun 
in.' Hij. overleed t&Parifs, 
den 18 Julij 1760, in den 
ouderdom van 62 jaren. Ec 
bestaan van hem onderschei
dene werken; de voornaam
ste zijn: 1.° Dictióntiaire 
abrêge de la fobie (Beknopt 
Woordenboek der fabel leer), 
tot goed verstand der dich
ters , schilderijen en stand
beelden, waarvan de onder
werpen uit de godenleer zija 
ontleend, in 12.moénin IS.*» 
dikwerf herdrukt. — 2.° Dïc-
tionhaire abrëgé de la Bi-
lle (Beknopt Woordenboek} 
des By'bels), tot opheldering 
dér geschiedkundige schil
derstukken, uit den Bijbel 

] en u)t Fi-AViusXosEPHusont-
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leend, in 12.™» — 3.° In-
tr o duetion ö, la langue la-
fine- (Inleiding tot de La-
fijnsche taal), 1753, in 12.ni° 
— 4.° Methode d'enseigner 
a Ure (Wijze om te leeren 
Lezen), in 12.mo — 5.° Vo
cabulaire universel Latin~ 
Francais (A Igémeen 'La? 
tijnsch-Bransch Woorden-
ioeh), ,1754, in 8.vo — 6.° 
Vie de BRUTVS premier Co.n-
sul a Rome (Leven vanBRU-
xus, eersten Coiïsul te Ro
me), 1730, in 8.vo — 7,° 
Vie. de CALLISTHEUES , phi-
losojphe {Leven van den wijs
geer CALLISTHMNES) , 1730, 
in 8.vo,; Deze beide levens
beschrijvingen worden wei* 
nig op prijs gesteld, de stijl 
derzelve is al te eeer ver
waarloosd. —• 8.°'Vertaling 
(in het Fransch) van voor-
heelden voor den Latijn-
schen stijl, 1774, 6 dl." in 
%2.m°.- Dit js de vertaling 
eener verzameling des schrij
vers, onder den titel van 
Selecta latini sermonis ex-, 
emplaria, 1771 , 6 dl." in 
12.««> Uit de oude Latijn-
sche schrijvers, het zij pro
zaïsche of dichterlijke, heeft 
de schrijver al datgene ge
put , wat hij tot zijn onder
werp het dienstigste oordeel
de. De tekst is er onver-
ttrinkt in behouden. Al de 
nittrekselen gaan met eene 
kleine nuttige woordenlijst 
vergezeld. Wat de vertaling 
betreft, zoo zijn verscheidene 
Stukken met getrouwheid en 
sierlijkheid overbragt; maar 

men vindt er ook verschei
dene in met een aantal wei
nig Fransche uitdrukkingen, 
duistere en" slecht gebouwde 
volzinnen doorzaaid. . 

. CHOPIN (RENATUS) , te Bail-
leul •. in Anjoiï , in 1557 ger 
boren, pleitte langen tijd met 
roem bij het parlement van 
Parijs; zich Vervolgens in 
zijne studeerkamer opslai-
tende, werd hij als een der 
godspraken derregfsgelcerd-
heid geraadpleegd. Hij over
leed te Parijs in 1606..fij
ne werken zijn in 1663, mö 
dl.n in M.Latijn en Fransen 
in het licht gegeven. N°g 
bestaat er eene andere enkel 
Latijnsche uitgave derzelvei 
in 4 dl.n Zijn Latijn is *e* 
beknopt en dikwerf duister, 
en ho;ogdrave_ndi Men vefr-
geleek hem met den r e 
geleerde TUBBRQN , ' die de 
gewoonte had aangenomen, 
oiri zich van de meest ver
ouderde woorden te bedie
nen. Zijne achtbaarstewer
ken zijn: „1.° Het tweed 
deel der Landsregten f» 
Anjou. - 2.° De Verhan
deling BeDomanio, om w« 
ke hij door HENDRIK III. W' 
adeld werd. - 3.° De Bo 
ken Be Sacra politias J J 
privilegiis rusticorum. v ^ 
schoone nasporingen eR £..ft 
deelkundige uitspraken-"U 
werk over het Stadsregtv™ 
Parijs is te beknopt, en•»_ 
vat te veel buitenreden > 
vreemde wet - aanhaling8' • 
CHOPIN bezat veel verstan" 
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en scherpzinnigheid, maar 
doop zijnen ijver voor de X*-
gue haalde hij zich eene bit
tere hekeling op den hals, 
Anti Chopinus genaamd » 
1592, in 4 . t 0 , aan JOANNES 
DE VILMERS-HOTMAN toege
schreven. Daar dit stuk te 
gelijkertijd de zaken en de 
personen aanrandde, zoo werd 
hetzelve bij besluit van den 
raad verbrand. Hetgene, wat 
er aanleiding toe had gege-
veni, is Oratio de pontificio 
GREGORII XIV. ad Gallos 
diplomate a criUcis notïs vin-
dicato, Parijs, 1591, in 4.«>, 
dat niet in zijne werken voor
komt., Nog schrijft men hem 
ee'ne Lofrede op HENDRIK IV. 
toëj Pari/s, 1634; twee ja
ren later droeg hij dien vorst 
zijne stadsregten van Parijs 
pp. De dag, waarop HENDRIK 
IV. zijne intrede in Party's 
deed, verbijsterde het ver-
Stand zijner vrouw, en hij 
ontving bevel die stad te ver
laten. Deze regtsgeleerde 
oefende zich gewoonlijk op 
.den vloer op een tapijt lig
gende, omringd door de boe
ken, die hem noodig waren. 

CöORIER (NlCOLAAs), ad-
vokaat bij het parlement van 
Grenoble, teVienne in J)aU' 
pMné, in 1609 geboren, be
oefende reeds vroegtijdig de 
letterkunde, en verzuimde 
de balie, om zich geheel en 
al aan de geschiedenis toe-
tewijden. Hij gaf die van 
Dwphinè in 2 dl.» in •fol. 

* . ••-. H 

1661 en 1672 in het licht. 
» CHORIEK; zegt de abt 
LENGLET, was een on-
naauwkeurige schrijver. De 
geringste,kennis eener daad
zaak , was bij hem voldoen
de , om daarop eene nieuwe 
geschiedenis te bouwen." 
Hetzelfde oordeel moet men 
vellen; over zijn l.? Nobi-
liaire dti Daüphiné {Lijst 
der adellijke geslachten va?\ 
Dauphinè), 4 dl." in 12.mö, 
1697 r — over zijne 2.° His-
toire genéalogique {Gene" 
alogische Geschiedenis) van 
het huis van SASSENAGE, 4 
dl.n in 12.mo _-. 3.0 Van zij
ne Ristoire du duc de LES-
DIGUIÈRES {Geschiedenis 
van den Hertog van LESÜI-
GVIÈRES), Grenoble, 1683, 
in 12.mo; _-. e n 0Ver 4.° An-
tiquitès de la ville de Vien-
ite {Oudheden der stad Vien-
ne , L y o n , 1659, in 12.mo 
Deze werken deden CHORIER 
voor een vervelend schrijver 
doorgaan; maar zijn werk 
getiteld: Aloysim Sige<& To-
letanes Satira Sotadica de 
areanis Amoris et Vetteris 
deed hem als een eerloos 
schrijver beschouwen. Dit 
verfoeijelijke voortbrengsel, 
zonder grond aan de beroem
de LOUISE SIGEA van Toledo 
toegeschreven, is ongetwij
feld van CHORIER, wiens ge-
heele leven aan de grondre
gels heeft beantwoord, wel
ke er in worden voorgedra
gen. Hij gaf de zes eerste 
zamensptaken van hetzelve 

2 ,' . ,„ . / •• 
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aan zijnen boekverkooper ; 
om hein schadeloos te stel
len voor het verlies» dat hij 
geleden had, bij'het eerste 
deel der Geschiedenis van 
VdupMné. Dergelijke wer-* 
leen moesten nooit lezer» en 
veel minder vertalers vinden j 
maar tot schande der lette
ren en der zeden, hebben 
er zich'tot dit gewrocht voor 
beide opgedaan. Een over* 
heidspersoori- van Grenohïe) 
zegt men, nam daartoe dè 
kosten op zich, en de zoon 
eens böekverkoopers belastte 
zich met da vertaling (in het 
Fransch)V Wel verre", dat 
dit yuurwaardige boek, de 
zaken van den drukker, 
zoude herstellen, verpligtle 
het hem zijn beroep te laten 
varen, en door de vlugt i 
eene Voorbeeldige straf tè 
vermijden. De 7.e Zamen-
spraak werd té Geneve -vol* 
gens een bijna onleesbaar^ 
handschrift gedrukt; het
welk de fouten teweeg bragtj 
daar deze uitgave Van We
melt;-._CHORIER had de on* 
beschaamdheid er zich over 
te beklagen, daar hij vol
strekt als schrijver van het
zelve wilde bekend zijn, en 
zijne vrienden, die zijne be
dorvenheid kenden, geloof
den hem ligtelijk* Zijn werk, 
later onder den titel van Jó-
ASJTMS- MJEURSIÏ elegantie 
latini Sermonis, in lJ>,mo> 
en in het Fransch vertaald 
°nder den titel van Acadé
miedes Dames, 2 deeltjes 
ÏII 12,*os verdiende daaren

boven zeer weinig, dat men 
het eigendom van hetzelve 
zoo zeer inriep'. Zijn Latijn 
is van weinig belang, hoe
wel AIAARD , Bibliothecaris 
van JDaupMné, zegt, dat het 
bloemrijk, aangenaatn en 
vloeijend is , en dat zijne in 
dezelfde taal vervaardigde 
verzen, zoo schoon zijn, dat 
men dezelve als voortbreng
selen uit de eeuw van AU
GUSTUS zou beschouwen. In
dien A1Ï.ARD er genoeg ver
stand toe bezeten had, zou 
men kunnen vooronderstellen 
dat hij eene bedekte scherts 
had willen schrijven, uw-
ÏUER overleed in 1692. 

CnosRoè's of CosHRir» W 
genaamd de groote, in 531 
zoon en opvolger van CAVA-
ÓES, koning van Perl^i 
schonk den Romeinen «eI* 
vrede, op voorwaarde» «at 

zij hem de veroverde ste
den teruggeven, en de grens
steden niet versterken zou
den.- Eenige jaren daarna 
kwam hij weder op het tt * 
meinsche grondgebied, *»_ 
MSARius sloeg hem *eï"e' 
en dwong hem in 542 bin
nen zijne staten terug » 
keeren. Na den dood van 
JÜSTINIANÜS, zond CnosRoes 
eenen' afgezant naar •>«*" 
NÜS I L , ten einde dien vorst 

te bewegen, hemW90*™ 
during dè jaarwedde^ doen 
genieten, welke het Romexn 
Iche rijk hem verleend^ 
Deze vorst antwoordde -oa 
trotschelijk, dat Ut schan 
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delijk voor de Romeinen 
was, schattingen, aan kleine 
volken te betalen, die naar 
alle kanten verspreid: wa
ren. Daar een tweede ge
zantschap niet beter ontvan
gen^ was-, • zoo hragt CHOS-
BOës een talrijk leger op de 
been, viel het Romeinsche 
rijk aan, nam verscheidene 

\steden in, en verleende eerst, 
na vele verwoestingen te 
hebben aangerigt, eenen wa
penstilstand van drie jaren. 
Hij. verbrak denzelven in 
579, verwoestte Mesopota-
mië en Cappadocië ,* maar 
nadat zijn leger door de troe
pen van keizer TIBERIUS IL 
volkomen geslagen, en hij 
zelf gedwongen was de vlugt 
te nemen, overleed hij in 
hetzelfde jaar van verdriet $ 
na eene regering van 48 ja
ren. Hij was een: trotschj 
hardvochtig, wreed j. onvoor-
zigtig,, doch moedig vorst, 
die enkel den bijnaam van 
Groote door zijne militaire 
talenten en zijne veroverin
gen genoot. 

CHOSRöës IL , beklom in 
591 den Perzischen troon, 
in de plaats van HORMISDAS*, 
zijnen vader, dien zijne on
derdanen ? na hem. de oogen 
t« hebben uitgestoken, in de 
gevangenis hadden gewor
pen* De nieuwe koning liet 
zijnen vader op eene wreed-
aardige wijze van het leven 
beropven, en werd, even ge
lijk hij, eenigen,tijd, daarna 

verjaagd. „ In zijn ongeluk 
wendde hij zich tot;hefc Op-, 
perwezen , liet den toom van. 
zijn, paard los, aan hetzelve 
de beslissing van zijn lpt 
overlatende. Na vele ver-
moeijenissen kwam hij in: 
eene stad der Romein en. De 
keizer MAURITIUS, ontving 
hem met welwillendheid, 
verleende hem hulp, en deed 
hem andermaal tot koning 
uitroepen. CnosRoës, op den. 
troon hersteld, strafte d& 
muitelingen, beloonde zijne 
weldoeners, en zond dezelve 
naar hunne staten terug. Na 
den dood van MAURITIUS , 
door PHOCAS vermoord, viel 
CHOSROÖS , die zijnen dood 

] wilde wreken, in 604, met 
een magtig leger in het rijk, 
maakte zich meester van ver
scheidene steden, kwam in 
Armenië', Cappadocië en 
Paphfagonië, sloeg de Ro-̂  
meinen bij verschillende ge
legenheden , en zette zijne 
verwoestingen tot in Chal» 
cedonië door. HEÏUCMUS , 
na PHOCAS te heboen doen 
sterven, tot keizer gekroond 
zijnde,, vraagde den Perzi
schen koning, om den vre
de , hem voorstellende, dat 
er geené redenen bestonden, 
waarom men den oorlog zou
de voortzetten. Tot eenig 
antwoord, zond CHOSROËS eea 
geducht leger naar Palesti
na» Zijne legerbenden ne
men Jeruzalem in , verbran
den de kerken, rooven de 
gewij de vaten, vermoorden 

U ...;A - :..V _•-_;-.... 
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de geestelijken , en verkoo-
pen aan de Joden al de Chris
tenen , welke zij gevangen 
nemen. ZONARUS verhaalt, 
dat CHÖSROÖS in zijne woe
de zwoer, dat hij de Ro
meinen zou vervolgen, tot 
dat hij hen genoodzaakt had, 
J. C. te verzaken , en de zon 
aan te bidden. HERACLÏTCS , 
weder moed geschept heb
bende, versloeg dePerzers, 
en stelde hunnen koning den 
vrede voor, die / n a deze 
aanbieding naauwelijks aan* 
gehoord te hebben, met ver
ontwaardiging zeide dat 
zijne veldheeren en solda
ten het antwoord zouden ge
ven. Het Romein*che le
ger , door herhaalden voor
spoed, met moed bezield, 
behaalde nieuwe overwin
ningen , en noodzaakte CHOS-
noës de vlugt te nemen. 
Deze vorst, door moedeloos
heid overmeesterd, benoem
de MERÖËSANÜS , zijnen jong-
sten zoon, ten nadeele vatt 
StRoës, zijnen oudsten zoon, 
tot zijnen opvolger. De laat
ste liet zijnen vader gevan
gen nemen, sloot hem op 
in eenen kelder , dien hij tot 
bergplaats zijner schatten 
had doen bouwen; en in 
plaats van voedsel* deed hij 
hem goud en zilver voordie
nen. Na verloop varï vier 

' dagen stierf hij in 628 den 
hongerdood. Sommige ge
schiedschrijvers hebben ge-
2eS<l, dat CsosRoës ARIS-
2OTMLF.S beter verstond dan 
JJEMomiENizs THtrcyjo/i 

DMS» Zijne eerzuchten wreed
heid bewijzen niet, dat hij 
van de zedelessen des Griek-
schen wijsgeerS veel gebruik 
heeft gemaakt. 

CHOÜET (JOANNES, ROBER-
TUS) , een ovèrheidsperSoon • 
te Geneve, zijne geboorte
stad , was de eerste die te 
Saumur, de wijsbegeerte .' 
van DESCARTES onderwees^ 
In 1669 naar Geneve terug 
beroepen, onderwees nij er 
met roem. CHOUET w.erd ver
volgens raadsheer en staats-
secretaris, en sehreei de 
Geschiedenis zijner < repu
bliek. Hij overleed m 17Ji 
in den ouderdom van 89 ja* 
ren. Zijne schriften zi)fl ; 
nooit gedrukt geworden, en 
het is niet waarschijnlijk» 
dat dezelve ooit het 1«M 
zullen zien. De drukpers 
zucht genoeg onder andere ^ 
middelmatige werken. 

CHOÜL (WIMESI nü),i éen 
Lyonneesch edehnart, «m 
saard der bergen van/*?» 
p/iiné, ondernam, om «J» 

1 in de kennis der oudhe^ 
te volmaken, eene reis:dj» 
itaiië. m ** d o o ^ Ü 
uitmuntende en f]iï% 
verhandeling bekend, »«» 
ten titel voert. De}*>*, 
gion et oastrameumi de 
anciens Roinams y™V,rt. 
Godsdienst en de legere 
de der oude Romeinen)'», 
werk is belangrijk voo . 
met betrekking tothettffe 
de gedeelde, dat over » 
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wijze handelt, om bij Ro
meinen legerplaatsen- op te 
werpen en te versterken, 
over hunne krijgstucht en 
krijgskundige • oefeningen. 
Hetzelve is in het Itali-
aansch vertaald. De eerste 
dier vertalingen werd te 
Li/on* in 1656 in fol., en 
dë tweede te Amsterdam in 
1685 in 4."> gedrukt. Deze 
beide uitgaven zijn vrij zeld
zaam , doch minder dan de 
oorspronkelijke Fransche, 
hyon, 1556, in fol. — Aan 
een anderen • JOANNES »tr 
CHOUL heeft men eene klei
ne vrij zeldzame Latijnsche 
verhandeling te danken, ge
titeld: Varia quercus his-
torïa, Lyon 1555, in 8.™ 

, CHRAMÏNÜS» natuurlijke' 
zoon van GLOTARIUS I . , sloeg 
tegen hem aan het muiten, 
en verbond zich met den 
graaf van Bretagnes maar 
de vergramde vader leverde 
slag aan zijnen zoon»' over
won hem en verbrandde hem 
met zijne geheele familie, 
in eene hut, waarin hij „in 
560 de vlugt had genomen. 
— Zie; CiiOTARtus I. 

CHRETIENS of CHRÊTIEN 
van Troyes, bijgenaamdME-
«ESSIER, een Fransch dich
ter , redenaar en kronijk-
schrijver van JOANNA, gra
vin van Vlaanderen r leefde 
in de twaalfde eeuw, en 
heeft verscheidene Romans 
der Tabte'Bonde, berijmd. 

welke gróötèndeels in hand
schrift in dë Bibliotheek des 
konings van Frankrijk ge» -
plaatst zijn. Die van PER^ 
CEVAI. de Galliër y is ,in on-
rijm overgebragt en in1530 
in fol. gedrukt. In hétzelf
de jaar 1191, waarin CHRE
TIENS overleed, sneuvelde 
zijn beschermer Pmiappus. 
van den Elzas, graaf van 
Vlaanderen voor Accon of 
Sint Jan van Acra in Pa* 
lestina. 

CHRÊTIEN (GERVASIUS) , 
meer bekend onder den naam 
van Meester GERVASIVTS 
(Maitre GERVATS) , te Ven-
des,hij Caen geboren, sticht
te te Parijs, in 1370 het 
CoUegie, dat zijnen naam 
draagt, en overleed te Bay-
eux den 3 Mei 1383. Hij was 
eerste geneesheer van koning 
KAREI. V., kanonik van Pa
rty's, en zanger van Bayeux.^ 

CHKÉTIÉN (FLORIS), werd 
te Orlèans in 1541 geboren. 
Zijn geest en zijne talenten 
deden hem verkiezen, onf 
de opvoeding van HENDRIK 
van Navarre, later koning 
van Frankrijk te bewaken. 
Men heeft van hem onder
scheidene dichterlijke en 
prozaïsche werken; Treur
spelen^ eene Vertaling van' 
OPPÏNUS , in 4 . t 0 ; Griekscfiè 
puntdichten; de Vierlingen 
van Zijnen vriend PJBRAC , 
in het Grieksch en Latijn 
overgebragt; zeer bijtende 
4 
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Hekeldichten, tegen RON-
SARD , onder den naam van 
Ï,A BARONIE, 1564, in 8.vo 
"Voor liet laatste bezat hij 
een en rbij zondéren ^aanleg, 
en,hij had deel aan het he
kelschrift 'MÉffIJPFJEUS.: De 
fijnhedeni der Grieksche taal 
was hij in eenen hoogen 
graad meester. Deze schoo-
ne geest overleed in 1596, na 
tot den schoot der Catholij-
ke kerk te zijn teruggekeerd. 
Hoewel hij hekeldichten had, 
vervaardigd, behield hij ech
ter vrienden. Zijn hart had 
geen „deel .aan zijne-hejtelin-
gen, die enkel-in het vuur 
zijner . verbeeldingskracht, 
derzeïver oorsprong namen. 
— Zijn vader Wvuvea. CHBÜ-
TIEN, geneesheer van.FRAN-
CJSCTJS I. en HENDRIK I I . , 
heeft eenige geneeskundige 
werken in het Fransch ver
taald, onder andere het boek 
van HIPPOCRATES ; De geni--
tura genaamd, Parijs, 1559, 
ift S.vo?. : :.-J.:': ;:;..> 

CHRÉTIËN (Gittis EODE-
WIÏK) , in X754 te Versail-
les geboren, was de eerste 
bas-violist der Opera, en 
werd in 1784, na eene me-
destreving, tot muzijksnt 
der koninklijke kapel, én der 
bijzondere concerten der ko
ningin, van frankrijk. be
noemd» Daar de omwente
ling hèfti van alle middelen 

van bestaan had, beroofd, 
trachtte hij zich voor de ar
moede , te behoeden, door 
portretten mef het p/iysiono-
tracé .(*) te vervaardigen 
(een, werktuig door hem uit
gevonden» enl, dat hem'door 
den Heer GWENEDEY valsche-
lijk WQrdtbetwist.) Npg be
staat er van hem een werk i 
ten titel voerende, Lum-
sique étudiée comme science 
naturelle cèrtaine etcomm 
art»: OU graffimaire et die-
tionnaire musicaKP? toon
kunst , als jiatunrlijfie e» 
zekere wetensckap en_att 
kunst beoefend, of tponkun-
dige spraakkunsten woor
denboek) , Pari is , 1 Mh,in 

8.vo, met eene aflevering 
platen in 4."> Dit woorden* 
boek'heeft de goedkeuring 
der beroemdste jkeïiners weg" 
gedragen. CHRÉTIEN is aen 
4 JVIaart I S l ï i op den oo" 
genblik, waarop hij Ae gra
vure der platen v a n ?IJ 

werk ten einde .-hrag* t °Ver" 
l e d e n . . • •.,* .••.• • ƒ 

iCHRiST (JOZEF ANTONIÜSJ» 
een tooneelspeler, fa ^ ' 
in Weenetl geboren , stutieer 
de bij dé JeSOiten,enniaHB-
te daarop als hussaar eene» 
veldtogt mede tegen de lor 
ken. Daarna trad hy "' 
burgerdienst. De harf^T 
voor eene Dame, / B 1 - „ . -
DE COSTA, die ook bem zeer 

X) O/Physionomatradei een werktuig, ~ -
Zj°rtretien met & nmmkeurmu qelijkenis ove 
ren$e*> .. • S Vertaler. 

, om teekeningf 7 — • -..-« te over 



6 .H.B, Ï21 

toegenegen \#as, bragfc Je j] 
weeg, dat hij heimelijk met 
dezelve in den echt trad, • 
met haar naar Salzlurg ging , 
en aldaar tooneelspeler werd. 
Hij onderscheidde zich wel
dra in dat vak op de voor-
deeligste wijze, en speelde 
ïn de , meeste hoofdsteden 
vaïiDuitschland, en ook ift 
Petersburg. Toen hij in 
Riga zijne vrouw verloor, 
huwde hij de weduwe BLANK, 
uit welk huwelijkeene doch
ter , Mevrouw SCHIRMER * 
een sieraad van het tooneel 
van Dresden , geboren werd. 
CHRIS* overleed in 18.24, 
nadat hij vooraf zijn 50 ja-_ 
rig jubilé gevierd had, en 
werd door alle vrienden der 
kunst betreurd. 

-,. CHRIST (. JOANNES FREDE--
RIK ) , hoogleeraar der dicht
kunde te Leipzig, overleed 
ïn 1756. Tot zijne voor
naamste wérken behoorenr 
JYoctes academicae , — J&e-
vensbeschryvitig en Verde
diging van MACBXAVKIX* , 
— Nasporingen over de on
echtheid der fahele% van 
PjamDRUs, -~ Naamcij-fer-' 
getallen:, der schilders $n 
graveurs* Daarenboven komt 
hem de eer toe de schepper 
der eigenlijke Archeologie 
in Duitschland geweest te 
zijn» Tot onderscheidene 
zijner schriften heeft hij 
zelf de platen geëtst 

CHRISTIUN , eerste Bis

schop' en Apostel der Pruis
sen,. te Freiemoaïde; in. 
Pomnieren geboren. Hét ge
lukte hem, vel» Pruissen" 
tot. het Christendom te be-
keeren, onder andere ook 
vermogende vorsten. Om de' 
Heidensche, Pruissen te be
strijden, stichtte hij zelfs ee
neridderorde, welker rid
ders echter weideeen slagt
offer van hun .beroep werden. 
Hij en de Hertog van Mas-
sovië riepen dus de Duit-
sche broeders te hulp , web? 
ke orde ook kwam opdagen 
en de Pruissen bestreed, 
maar zich voor het overige 
in. het bezit van een groot 
gedeelte der goederen des 
Bisschops stelde. Dit bragfc 
natuurlijkerwijze eene span-, 
ning tusschen de orde en 
den Bisschop te weeg. Ja» 
de eerste was zoo ondanks 
baar, dat toen de Bisschop, 
door de Pruissische Heider 
nen gevangen was genomen, 
«fëzelvè, om in het onge
stoorde bezit der Bisschop* 
pelijke inkomsten té blijven, 
niet :de minste, pogingen 
aanwendde , om hem weder, 
in vrijheid te doen stellen. 
Toen de kluisters des Bis
schops geslaakt waren, be
klaagde hij zich bij den Paus , 
die het gedrag der orde groo-
telijks laakte. CHRISTÏAAN 
overleed in 1234. — Belang-
lijk is de Pruissische kro-
nijk van dezen Bisschop , 
uit welke SIMON GtRÜNAtr en 
LUCAS DAVI0 geput hebben, 

H-5- - ' * 
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die echter tot op Weinige 
fragmenten na , is verloren 
geraakt. • • • ' 

CHRISTUAN I . , koning van 
Denemarken. , volgde op 
CHRISTOFFEL I I I . , van Bei-
jereti, in 1448 , en deed 
zich beminnen en bewonde
ren, door zijne voorzigtig* 
heid en zijne nederigheid. 
In 1478 stichtte hij de orde 
van den olifant; ook is hij 
de eerste stichter der Uni
versiteit van Koppenhagen, 
Hij overleed in 1481» 

CHRISTÏAAN I I . , koning 
van Denemarken, bijgenaamd. 
de wreede, beklom den troon 
in 1513, na den dood van 
JOANNES, zijnen vader. Zoo-
dra hij de kroon van Dene
marken bezat, streefde hij 
ook naar die van Zweden. 
Na eenige tegenkantingen, 
in 1520 tot die waardigheid 
verkozen, werd hij de dwin
geland zijner nieuwe onder
danen , die hij beloofd had, 
als zijne kinderen te zullen 
hehandelen. Hij gaf een 
feest aan de voornaamste 
geestelijke en wereldlijke 
Heeren , en liet dezelve na 
elkander te midden van het 
feestmaal onthalzen. Aan 
het hoofd van eenige Zwe
den, besloot GÜSTAAP WASA 
zijn vaderland van dat ge-
drogt te bevrijden. CHRIS
TÏAAN, die te Koppenhagen 
de moeder en zuster van zij
nen vijand in zijne niagt 
had, liet deze heide Prin

sessen in eenen zak gebon
den inde zee werpen. Het 
lijk van den algemeenen be
windhebber van Zwaden werd 
opgedolven, en dè barbaar 
dreef de walgelijke onmen-
schelijkheid zoo ver, dat hij 
óp hetzelve. aanviel en er 
stukken uitbeet. Hij liet 
de lijken in stukken snij
den, en zond dezelve, om 
eenen algemeenen scbrii: in-
teboezemen door de verschil; 
lende gewesten. De boeren 
werden bedreigd, om, in* 
dien zij de minste klagten 
deden , eenen wet of eelie 
hand; te moeten verliezen. 
Een ioer,,zeide het ondier, 
die -voor den oorlog geloren 
is, moet zich tevreden houden 
piet eene natuurlijke hali® 
en eenen natuurlijken uw i 
met een houten been- Öe*6 

booswicht, in het bloed zij'-
ner onderdanen geverwa, 
werd den Deenen weldra e-
ven zoo hatelijk als den Zwe
d e n / Z i j n e volken, J 0 0 t 

FREDERIK, Hertog van Hoi-
slein, aangevuurd, «eae" 
hëm in 1528, door deneer 
sten overheidspersoon vau 
Jutland, zijne afzettings
akte bekend maken. *£•• 
hoofd van het geregt maaK 
te CHRISTÏAAN , zelfs m JIW 
penhagém met zijn von«s 

bekend. De tiran ver»**»* 
de zich zelven door de vl«g^, 
begaf zich naar Vlaanderen 
in de staten van mn!£ 
schoonbroeder KAREI. V. & 
tien jaren rondgedwaald w 
hebben, deed hij pogingen» 
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om weder dên troon te be
klimmen. De Hollandsche 
troepen waren hem van geen 
nut. Hij werd gevangen ge
nomen en in eenen kerker 
opgesloten, waaruit hij in 
1546 door CHRISTIAAN III. 
ontslagen werd, doch in 
1559, stierf hij als een 78 
jarige grijsaard met de alge» 
meene verachting en vervloe
king beladen. Men noemde 
hem den NERO wn het Noor
den. FREDERIK van Holstein, 
zijn oom, werd in Koppen-
hagen , tot koning van De
nemarken , Noorwegen en 
Zweden verkozen, van Zwe-
<?e»hadhij echter niets meer 
dan den titel: GITSTAAFWA-
SA, de bevrijder van zijn 
vaderland , werd tot koning 
van hetzelve uitgeroepen. 
Wat de wetten en verorde
ningen betreft, door CHBIS
TIAAN I I . , tot welzijn van 
zijn land gegeven, zoo zijn 
dezelve uitmuntend , en be
zwaarlijk kan men gelooven, 
dat dezelve uit de pen van 
zulk eenen tiran gevloeid 
zijn. Het eiland Amak, door 
twee bruggen met Koppen-
hagen verbonden, verander
de h i j , op verzoek zijner 
Néderlandsche gemalin ISA-
BEtLA in 1516, in eenen 
•moestuin en eene spijska-
mer voor de hoofdstad. De 
grond van dat eiland onge^ 
meen veten Vruchtbaar zijn* 
de, beriep hij, uit Waterland 
in Noord-Holland 24 lan
delijke familién derwaarts, 
aan welke volkplanting hij 

het dorp Magïèhye, door de
zelve Hollanderhjegenaamd 
aanwees; de nakomelingen 
dier familiën bestaan nog op 
dat eiland, en voorzien nog.,; 
even gelijk hunne voorou
ders , de Deehsche hoofde 
stad , van moeskruidéni 
melk, boter en kaas in p-
vervloed. 

CHRISTIAAN I I I . , koning 
Van Denemarken, in 1503 
geboren, volgde zijn' vader 
FREDERIK I . , in 1534 op 
den troon ,"doch werd eerst 
in 1536, naar de wijze der 
Lutherschen , wier sekte, 
reeds door zijnen vader in 
zijne staten ingevoerd, hij 
omhelsd had, gekroond. Hij 
verjoeg de Bisschoppen en 
behield enkel de kanoniken; 
ook verzamelde hij eene 
schoone Bibliotheek. Zeer 
betreurd, overleed hij den 1 
Januari] 1559. CHRISTIAAN 
II , dien hij zijne vrijheid 
had wedergegeven, werd 
door het berigt van zijnen 
dood zoo zeer getroffen, dat 
hij hem 23 dagen later in 
het graf volgde; 

CHRISTIAAN IV. , koning 
van Denemarken, volgde zij
nen vader, FREDERIKII., in 
1588 op den troon. Hij deed 
den Zweden den oorlog aan , 
en werd in 1625 tot hoofd 
van het verbond der Protes
tanten tegen den keizer, ter 
herstelling van den Palts -
Vorst verkozen. Hij over
leed den 28 Februarij 1648 , 

l 
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jn den ouderdom van Tija
ren, na verscheidene malen 
door de legerbenden van FER-
JHNAND 11. geslagen te zijn 
geweest. CHRISTIAAN, zijn 
zoon, was reeds bij zijn le
ven tot koning van Dene
marken verkozen; maar.daar 
hij zijnen „vader den 2, Junij 
1647 , reeds in het graf voor
uitging, zoo wordt hij door 
de meeste geschiedschrijvers 
niet onder de Deensche ko
ningen geteld. 

CHRISTIAAN . V»,.: beklom 
den troon van Denemarken 
in 1670, na FREDERIK III . , 
zijnen vader, die hem reeds 
in 1655 tot xijnen opvolger 
verklaard had. Hij verbond 
zich met de Duitsche vor
sten, en verklaarde den 
Zweden, den oorlog; maar 

'deze sloegen zijne legerben
den bij verschillende gelegen
heden. Zijne gemalin CJHAR-
XOTT* AjUAfciA liet in 1689 
de eerste gereformeerde kerk 
bouwen. CHRISTIAAN over
leed den 4 September 1699, 
in het 54 jaar van zijnen ou
derdom. Hij was een moe
dig en ondernemend vorst. 

CHRISTIAAN VI . , koning 
van Benemarlen, de zoon 
van FREDERIK I V . , dien hij 
in 1730 opvolgde, werd in 
1699 geboren, en overleed 
in 1746. Hij was een in de 
kunsten des vredes ervaren 
vorst; hij had echter niet 
op het denkbeeld behooren 
te komen, om door een al

gemeen kerkelijk collegie, 
van onderzoek, de eerste 
eenvoudigheid en onschuld 
der Christelijke kerk weder 
te willen invoeren; welk col-
legie huichelarij en Mjith 
cismns begunstigde, ja zelfs 
uit dweepzucht zelfmoord en 
het ombrengen van onschul
dige kinderen na zich sleep
te. 

•..' CHRISTIAAN VII. .koning 
van Denemarken, in lj*9 
geboren uit het eerste hu
welijk van FREDERIK V., 
met LOÜIZA van Mgeland, 
volgde zijnen vader den " 
Januarij, 1766 i ^ h e t • b* 
stuur op, trad in hetzeiwe 
jaar in den echt met CAROH* 
NA MATHILDIS (zie dat arti
kel) zuster Van GEORGE 1% 
koning van Mngeland. 0p»3* 
ne reis van 1767—I769door 
Duitsófiland,, Bolland, M" 
geland en Frankrijk »ezoch t 

hij de Akademien en letter? 
kundige gezelschappen» We*a 

te Cambridge doctor der reg-
ten, en liet alom den roem na 
van eenen innemenden en ver-
standigen vorst te zijn. *» 
den beginne stond 4e Gra 
VAN BBRNSTORPP»

 d i e ' * ' 
volkomen vertrouwen van 
FREDERIK V. bezeten haa, 
aan het hoofd der zaken, 

doch !n 1770 nam ^ / B ^ 
SEE (zie dat artikel)» u_ 
lijfarts deskonings, f&J •. nen onbegrensden invloed op 

hem Verkregen had, en 
de jonge onvoorzigtige

 t *_ 
i ningin voor zich wist «" e 
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nemen,, dezen post in. Da 
nieuwigheden, welke de mi-* 
nister wilde invoeren, ver
wekten den haat des adels 
en de ontevredenheid , van 
den krijgsman. De heersch* 
zuchtige koningin weduwe 
(JTJMANA MARIA, van Brwns-
Wijk, stiefmoeder van CHRIS* 
TIAAN), had te vergeefs po* 
gingen aangewend, om ee
ne verdeeldheid tusschen 
CHRISTIAAN en zijne gemalin 
te bewerken, teneinde langs 
dien weg de teugels van 
het bestuur in handen te 
bekomen*- Thans verbond 
zij zich met eenige misnoeg-
den, eii op den 16 Januarij | 
1772, gelukte het haar, om, | 
in gemeenschap met dezelve 
en met haren zoon, den erf*-
prins FREDÉRIK (den halven 
broeder van CHRISTIAAN Vil.) 
onder het voorwendsel dat 
de koningin en STRUENSÊE, 
het er op toelegden, om hem 
eene afzettings-acte te doea 
onderteekenen, den lang 
schoorvoetenden koning, de 
uitvaardiging van een bevel 
van gevangenneming tegen de 
regerende koningin en STRTJ-
ENSEE af te persen. Sedert dat 
tijdstip was de leiding der j 
staatszaken in de handen der 
koningin JUMANA en van 
haren zoon FREDÉRIK. De 
koning, die door eene ziek
te des geestes, van het be
hoorlijke gebruik zijner ver
standelijke vermogens be
roofd werd, regeerde slechts 
in naam. In 1784 trad FRE-
HERK VL als mederegent 

aan het hoofd der regering. 
Voor de inneming der hoofde 
stad door de Engelschen in 
1807, had, men CHRISTIAAN 
VII. naar Rendsbttrg inheü 
Jlolsteinsche gehragt, al
waar ~ hij op. den. 13.Maart 
1808 overleed;*slechts twee 
kinderen nalatende den hem 
opvolgenden koning FREDE
RIK VI. en de: prinses Au-
GUSTA, die met den overlé-, 
den Hertog van Holstein* 
Augusferiburg is gehuwd, 
geweest. -

CHRISTINA (Heilige), maagd 
en martelares wier feest op 
den 24 Julij gevierd wordt, 
is meer bekend door de on-
de vereering, welke haar 
in de kerk bewezen wordt", 
dan. door de; akten van ha-» 
ren marteldood;, die van ge
loofwaardigheid ontbloot zijn, 
hetwelk niets bewijst tegen 
het algemeene denkbeeld 
harer deugden, en de stand-
vastigheid van haar geloof. 
— Zie Rocmia (Heilige), 

CHRISTINA DE BRUZO, dié 
men ook VAN STOMMELEN 
noemt, naar hare geboorte
plaats, een- dorp van dien 
naam in GuHkerHand, zag. 
het eerste levenslicht in 
1252, en onderscheidde zich 
door hars deugden en eene 
buitengewone godsvrucht , 
die de hemel door verschil
lende wonderen beroemd 
maakte. Zij overleed in 1313 
Men ziet 'haar graf in de 
stiftkerk van Gülik, we*-
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waart» hare overblijfselen 
in 1619 werden overgebragt. 
Er bestaan van haar ver
scheidene Brieven, waarvan 
men de Lijst kan zien, in 
de lActa ëandorum, 4 Dl. 
op "den 22 Junij. Sommi
gen verwarren haar, niet 
zonder goede redenen met 
CHRXSTJNA de lewonderens* 
waardige , die evenzeer in 
de dertiende eeuw leefde, 
en waarvan NICOLE (7 dl* 
.45>e Brief), aldus spreekt. 
» De kardinaal JACOBÜS DE 
VITBI , een geloofwaardige 
en verdienstelijke man, ver
haalt in hét leven van MA
RIA D'OIGNIES , de buitenge
wone gebeurtenissen , aan 
eene heilige nog ten zynen 
tijde levende maagd, CMBÏS-
XIXA de Bewonderenswaar
dige genaamd, overgekomen. 
Hij was biechtvader van een 
klooster, waarin zij zich 
bevond , en . waarschijnlijk 
de hare. Van welk belang 
echter zijn gezag ook we
zen moge, zoo is hetgene, 
wat hij van haar zagfc, zoo 
buitengewoon, dat de Heer 
D'ANDILIIÏ zich verpligt heeft 
geacht, zulks uit de Le
vensbeschrijving van MARIA 
D'OIGNIES, die hij in het 
fransch heeft geleverd, weg 
te laten. » -— Zie ARMEILE 
CATHARINA van Sienna, enz. 

CIIRISTINA» koningin van 
Zweden, in 1626 geboren, 
volgde op haren vader Gus-
TAAP A.DOI,P,, in 1632, te 
nudden zijner zegepralen o-

verleden. De scherpzinnig
heid van haren geest, open
baarde zich reeds in hare 
kindschheid. Zij leerde acht 
verschillende talen en las 
THUCYDIDES en POLYMUS, 
in het oorspronkelijke, in 
eenen ouderdom, waarin an
dere kinderen naamvelijks 
vertalingen lezen. GROTIUS, 
DESCARTES, en verscheidene 
andere geleerden werden aan 
haar hof beroepen, en be
wonderden haar. CHRISTIN*. 
meerderjarig geworden zpn-
de, regeerde met wijsheid, 
en bevestigde den vrede in 
haar rijk. Wijl zij niet ia 
den echt trad, deden de sta
ten haar daar omtrent drin
gende vertoogen. Op eenen 
zekeren dag wees zij nen 

af, hun zeggende: » i'eveE 

wil ik u , eenen goeden Vorst 
en eenen opvolger aan de 
hand doen, die in staat is 
om de teugels der regering 
met roem te besturen. Dwing* 
mij dus niet> om in.«en_ 
echt te treden; er zoxvüit 
mij even zoo wel een m^° 
als een AUGUSTUS k u n n f 
geboren worden." De -Helde 
voor de letteren en de zucnc 
tot de vrijheid, deden naar 
reeds in 'den ouderdom van 
20 jaren , het plan beramen 
een volk te verlaten» d a t 

enkel in staat was, om » 
strijden, en de kroon.W*6*-
te leggen. -ZB liet dtt ont
werp gedurende zeven 1™0U 

tot rijpheid komen. Na ein
delijk in de onderhandelin
gen van Munster, die 1B 
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1648 den vrede van Dnitsch* 
land, de Nederlanden en 
andere . Europesche staten 
ten gevolge had, door hare 
afgevaardigden voorgezeten 
te hebben, verliet zij den 
troon, om denzelven in 1654 
door KABEL GUSTAAF, haren 
vollen neef te cdoen beklim
men. De afkeer voor de 
staatszaken, de onrust des 
troons, eenige redenen van 
ontevredenheid, bragten e-
ven zoo veel aan deze opof
fering toe, als hare wijsbe* 
geerte en hare zucht voor 
de kunsten. (JHRISTINA ver
liet Zipeden weinige dagen 
na de lïroon te hebben ne-
dergelegd, en liet eenen ge
denkpenning slaan met het 
omschrift, dat de Parnas-
sus beier is dan de troon, 
In mannelijk gewaad, trok 
zij door Denemarken en 
Tiuitschland, begaf aich naar 
Brussel, omhelsde aldaar 
de Gatholijke Godsdienst, 
van daar ging zij naar In-
sprüek , alwaar zij het Lu-
theranismus op eehe plegtige 
wijze .'.afzwoer. Het fran
sene hof deed haar groote 
eerbewijzen. De meesteder 
vrouwen en Hovelingen be
merkten bij deze Vorstin den 
geest niet, die in haar schit
terde, en beschouwden in 
haar slechts eene in manne
lijk gewaad vermomde vrouw, 
die slecht danste, die de 
vleijers onheusch bejegende 
en de kapsels en modes ver
smaadde. Mannen, die zich 
minder aan beuzélingen hecht

ten , verfoeiden, terwftl zij 
hare talenten regt deden 
wedervaren, tden moord van 
MONAIDESCHI , haren Opper* 
stalmeester, en volgens som
migen haren minnaar. Men 
weet, dat zij henv, bjjna 
in hare tegenwoordigheid, 
den 10 November 1657 , te 
Fontainebleau, in eene der 
gallerijen des Cerfs, met 
dolken liet doorsteken. De 
regtsgeleerden , die onder
scheidene stukken, bijeen-
gezameld hebben, om dezen 
manslag eener voormalige, 
Zweedsche koningin te regt-
vaardigen, verdienen of hare 
beulen of hare. slagtoffers te 
zijn. Dealgemeene afschuw» 
welken deze moord inboe
zemde, maakte haar afkee-
rig van Frankrijk. Zij wil
de naar Engeland overste
ken ; maar daar CRQMWEI. die 
reis niet had goedgekeurd 
vertrok zij andermaal naar 
Rome. CHRISTINA gaf zich 
aldaar aan haren lust voor 
de kunsten en wetenschap
pen over, voornamelijk voor 
de scheikunde, de gedenki 
penningen en standbeelden. 
Daar de zaken der Vorstin 
zich in de grootste wanorde 
bevonden, zoo gaf ALEXAN-
DER VII . , die toenmaals 
den stoel van den H. P E 
TRUS bekleedde, haar den 
kardinaal AZZOMM , om de
zelve te regelen; zij scheen, 
in den beginne met deze 
voorzorg niet wel te vreden, 
en was e.r op bedacht, om 
in J660, na den dood van 
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KABEL GÜSÏAAÏP , haar Z#e-
deii terag te keeren. De 
staten waren niet genegen, 
om haar eene kroon weder 
te geven , welke zij had ne-
dergelegd. Zij kwam voor 
de derde maal.teRome te
rug, en wel verre van nog 
hare ontevredenheid óver het 
gedrag des Opperpriesters, 
te haren 'opzigte aan den 
dag" te leggen; begreep zij 
de geheele noodzakelijkheid 
en wijsheid van hetzelve, 
en maakte AZZÓLINI (Zie dat 
Artikel) tot haren vriend en 
erfgenaam. Zij: ging in ha
ren omgang voort met ' de 
geleerden van dit vaderland 
der kunsten en met de 
vreemdelingen» In 1685 ,het 
jaar der intrekking van het 
edikt van Nantes, schreef 
zij aan den "Ridder DR TER-
SÖN /afgezant van Frankrijk, 
in Zweden» eëïién brief over 
het intrekkende edikt. Zij 
beklaagde het lot der calvi* 
nis ten, met eenebelangstel
ling, die aan BAÏLE (welke 
dezen brief in zijn Journal 
opnam) deed zeggen, dat 
zulks een overblijfsel van 
het Protestanüsmus was: 
het was veeleer een over
blijfsel van vijandschap te
gen BrénUHjk, en eene 
beweging van medelijden, 
jegens lieden, die aan dat 
rijk all& mogelijke kwaad, 
berokkend hadden, in het 
volgende jaar eindigde de 
Prins van CONDÉ zijnen le
vensloop. CHKISMNA, die 
hem altijd bedonderd had. 

schreef aan mejufvrouw Scu-
UÉRI, om haar te bewegen 
dien held te vieren. De 
dovd 'i zeide zjj in* haren 
brief, welke nadert ten, zij
nen oogenbïik nooit mitt, 
verontrust, my niet, ik 
wac/ti ój> denzelven zonder 
hem' te wenschen, noch te 
vreezen. Zij overleed drie 
jaren daarna té Romein 1689, 
na haar grafschrift aldus een
voudig zelve bepaala te heb
ben '.D.O.M.fixit CBBIS-
TJAXAannoLXlI* »De°n-
gestadigheden van haar ge
drag, van hare inborst en 
van haren smaak, zegt » 
AiiEMBERT; de geringe beta
melijkheid, die in al hare 
handelingen doorstraalde» 
het geringe voordeel dat zij 
van al haar verstart d en ha
ren geest trok, om denven* 
schen gelukkig te maken; 
hare dikwerf ongepaste 
trotschheid; hare dubbelzin-
gé redevoeringen over de 
godsdienst, welke z r v e ï ; 
laten, en over die * welke zij 
omhelsd had; eindelijk het, 
om zoo te spreken, omzwer
vende leven, onder vreem
delingen, welke haar nf* 
beminden, gevoerd: dit alles 
regtvaardigt meer dan W 
zulks gedacht had, de kort; 
heid van haar grafschw»; 
In deze afschildering, * J 
Ware trekken bevat, h e e r S < 7 
echter eenen bitteren toon, 
die dezelve billijker « 
doet verdenken. Hoe • «» 
men bijv. dat CHBISTINA door 
haren geest de menschen g» 
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lukkig had behooren te ma
ken? Men erkent daarin de 
taal der dogmatiserende wijs
begeerte van D' ALEMBERT. 
Haar Onidplend leven heeft 
niets .laakbaars j vermits zij 
den troon had verlaten, om 
daar te leven, waar zij het 
meeste genoegen konde sma
ken. Hetgene, wat men o» 
ver hare dubbelzinnige uit
drukkingen en handelingen 
in het stuk van godsdienst 
zegt , is geheel en al zon
der bewijs (zie BOISSAT). 
ARCHENHOLTZ, bibliothecaris 
vah den landgraaf van Hes-
sen-Casfel, heeft onder den 
titel van Gedenkschriften 4 
zware deëlen in 4.'o over 
deze vorstin geleverd. Men 
vindt in dezelve twee hon
derd twintig brieven, eft 
twee werken van CHUISTINA. 
Het eerste voert ten t i te l : 
Werk van ledige oogenblik-
ken, of grondregels en spreu
ken, sommige plat , andere 
geestig en diep doordacht. 
De Koningin van Zweden, 
Spreekt daarin bijna gelijk 
tijdig voor de verdraagzaam
heid en de onfeilbaarheid 
des Pauses. Het tweede is 
getiteld: Overwegingen over 
het leven en de daden van 
den grooten ALEXANDJSB , 
met wien deze vorstin zich 
gaarne vergeleken zag, hoe
wel men in het minst niet 
kan zien, waarop die ver
gelijking Steunt. Men heeft 
een klein Hekelschrift tegen 
baar in het lieht gegeven 

V H , DJEEI» 

ten titel voerende:; Leven 
der koningin CHRisvïirA, 
1677, in 12.mo de De ver
zameling harer gedenkpen-, 
ningen, werd in 1742, in 
fol. gedrukt. De Heer L A -
CÓÏUBE heeft in 1762, eene 
Geschiedenis van CHRISTINA, 
in 12.m o in het licht gege- ' 
ven , deze is vrij wel ge- -
schreven , doch niet naauw-
keur ig , en er kómen vele 
gewaagde zaken in voor. 
Een andere LACOMBE van A-
vignon, heeft de uitgelezene 
brieven der koningin van Zwe
den in het licht gegeven^ ' 
die , op eenige verminkin
gen na , wezenlijk van haar 
zijn, benevens geheime brie
ven , die men als valsch. 
moet beschouwen. 

CHRISTINA van Frankrijk, 
eene dochter van HENDRIK 
IV, en van MARIA DE M E D I 
CUS , in 1606 geboren, trad 
in 1619 in den echt met Y i o 
TOR AMADEUS , hertog van 
Savoop'e. Zij wijdde haat 
geheele leven aan de beoe
fening der deugden en aan 
de opvoeding harer kinderen 
toe. Haar echtgenoot ver- . 
klaarde haar in 1637, bij zijn 
overlijden tot regentes*zijneir 
staten. De eerzucht der 
grooten wapende hare onder
danen tegen haar, en bragfc 
dé rampen te weeg, waar
mede Savooije geteisterd 
werd. Deze vorstin be
stuurde hare staten met de 
grootste voorzigtigheid en 
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eene wijze staatkunde tot in 
1649, wanneer KAREL EM-
MANUEI., haar zoon, meer
derjarig werd verklaard. De 
pracht deshofsvermijdende, 
vond zij het middel, om 
kloosters te slichten, en ker
ken te herstellen. Het voor
beeld van haren broeder Lo-
DEWIJK XIIL volgende, stel
de zij , door eene plegtige 
gelofte, hare staten en haren 
persoon onder de bescher
ming der heilige Maagd. 
Door verdiensten en deug
den overladen, overleed zij 
in 1663. 

CHRISTINA van Pisa, eene 
in de 14.e eeuw beroemde 
letterkundige vrouw, werd 
te Venetië in 1363 geboren, 
en in Frankrijk, werwaarts 
haar vader, in hoedanigheid 
van sterrekundige van KARET, 
"V. beroepen was, opgevoeü*. 
Zij trad met een en edelman 
uit Picardye, STEFHANÜS 
DU GASTEL genaamd, in 
<?en, echt, die door dit hu
welijk den post van No-
iaris en Secretaris des ko« 
nings verkreeg, CHRISTINA 
gaf meer dan 15 boekdeeïen 
in onrijm en dichtmaat in 
het licht, die haar echter 
niet verrijkten. Zij sloeg 
de aanbieding en uitnoodi-
ging van onderscheidene vors
ten van de hand, willende 
liever in Frankrijk olijven. 
"Weduwe en arm geworden 
zijnde, verleende de koning 
haar in 1411 eene gratifica-
van 200 livres. Hare voor

naamste dichtwerken zijn: 
l.e Het boek der drie von
nissen , 2e De Weg der wtjd-
loopige studiën, door CHA
PERON in onrijm overgebragt 
en in 1549, in J6«i° gedrukt. 
3.° Geschiedenis van KAREI 
den wijze, in het 3.e deel 
zijner verhandelingen over 
de geschiedenis van Patp 
in het licht gegeven. 4.° 
Zedespreuken met het Batk 
der Voorzigtigheid. Deze 
beide laaste wer&en zijn in 
onrijm. Een gedeelte der 
voortbrengselen van CHRIS
TINA , wordt in de 2.e en 
3.e deelen van de verzame
ling der beste fransche wer
ken , door vrouwen geschre
ven , gevonden. Het jU'ste 

jaar des ^ oyerlijdens van 
CHRISTINA is onbekend 

i CHRISTINEN (PAULUS) feeB 

kundig regtsgeleerde, t e , 
Mechelen in f553, uit eene 
aanzien l|j ke fami He geboreni, 
en in 1631 overleden, heett 
in hetiicht gegeven; l.eAd!e-
ges MeekH?i(enses, kntv/ei-

pen, 1642 'in tal. z-eD*f 
Hones curiaBelgic<s,wni 
3 dln. j n fo], 3." Jtirisprf 
dentia heröica, litasseh 
1668, in iöl. met pW6"' 
Een uitmuntend wérk, voöï' 
namelijk om den hoogen a d e 

van België te leeren kennen. 
CHRISTINEN was Sjf»®?*'-
van den raad van Meehem 
geweest. Zijn zoon ^vkS' 
TIAAN , die hein in zijnen po« 
heeft opgevolgd, is de ««" 
gever zijner werken geweesI' 
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CHBISTOFFEL I . , koning 
van Denemarken,^ zoon van 
WALDEMAR I I . , volgde in 
1252 op A B E L , zijnen broe
der. Het rijk werd omtrent 
dien tijd door factiè'n be
roerd , die verscheidene prin
sen der koninklijke familie 
aan derzelver hoofd hadden; 
CHRISTOFFEL redde zich uit 
dien neteligen stand, door 
bewilligingen; maar hij on
dervond groote moeijelijkhe-
*8en in het beteugelen der 
oproerige ondernemingen van 
verscheidene Bisschoppen, 
5Üe eindelijk in 1259 zijnen 
dood ten gevolge hadden. 
Zijn zoon ERICH VIL volg
de hem op. ; 

CHRISTOFFEL I I . , koning 
van Denemarken, zoon van 
.ERICH V i t . volgde in 1320 
op zijnen broeder ERICH VI I I . , 
onder wiens regering hij het 
onstuimigste en eerzucntig-
ste karakter had aan den dag 
gelegd. Met zijnen oudsten 
zoon ERICH tot koning uit
geroepen , haalde hij door 
zijne ondankbaarheid en 
trouweloosheid, den haat 
des ad els* e» door nieuwe 
belastingen dien des volks 
pp den hals. Door GERAR-
pvs VAN RENSBÜRG , oom des 
Hertogs van Sleeswijk, wiens 
erfgoed hij na den dood van 
dien vorst overmeesterd had, 
overwonnen > werd CHRIS
TOFFEL in 1326, ten gevol
ge van éenen algemeenen 
opstand, van den. troon ver

vallen verklaard. In den 
beginne vruchtelooze pogin
gen aangewend hebbende» 
om denzelven weder te be
klimmen, gelukte hem ein
delijk eene landing ojp' het 
eiland Zeeland, waardoor 
hij weder in het bezit van 
een gedeelte zijner Staten 
geraakte. Maar daar zijne 
terugkomst door nieuwe bui
tensporigheden gekenmerkt 
werd , zoo bragt hij ander
maal de geheele geestelijk
heid tegen zich in opstand, 
en hij werd door den Paus 
geëxcommuniceerd, die ge
heel Denemarken in inter* 
dict stelde. Met de alge-
meene verachting beladen, 
overleed hij in 1334, te 
Nyekiöbing op het. eiland 
Falster, Zijn zoon W A L D E -
MAR I I I . volgde hem op. 

CHRISTOFFEL I I I . , zoon. 
van JOANNES , hertog van 
Begeren, en van CATHARINA » 
zuster van EBICII I X , , werd 
in 1440 door den eenpari-
gen wensch der Deen en , na 
de afzetting van genoemden; 
ERICH , die in Jutland nog 
eenigentijd tegenstand bood, 
tot koning van Denemarken 
verheven. Hij werd door de 
Staten van Noorwegen en 
Zweden evenzeer als koning, 
erkend. Na zich te Upsal 
te hebben doen zalven, en 
de dooreenige adellijke Zwe
den gestoorde orde hersteld 
te hebben, vestigde hij zijn 
verblijf te; JKoppenïiagen / en 
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sloot den vrede met ERICH 
IX. , aan wien hij Gothland 
aistond. Hij had eene groo-
te wapenrusting, in gereed
heid gehragt, tegen de stad 
Lubek, van welke hij zich 
wilde meester maken, toen 
de dood hem in 1448 over
viel. Hoewel deze vdrst 
verkwistend en te zeer aan 
zijne vermaken overgegeven 
was , bezat hij echter uit
muntende hoedanigheden. 
Hij vaardigde onderscheide
ne hevelen uit, waaruit zijn 
verlangen bleek om zijne 
volken te verligten, en gaf 
aan Denemarken en Zweden 
wetten , die in het laatstge
noemde rijk nog tot in het 
midden der achttiende eeuw 
in -volle kracht zijn geweest. 
Deze wetten handslagen and 
Stalzlageri- genoemd, maken 
eenen Codex ui t , onderden 
naam van-Va* Christopho-
rianum bekend, door Loc-
CENIÜS in het Latijn vertaald, 
StoAhoïm, 1670, in fol. 

CHMSTOFFEÏJ (JOZEF), een 
Hollandsen schilder, te ~Ü~ 
trecht in 1498 geboren, was 
de kweekeïing van ANTONI-
vs. Mono , en slaagde in ge
schied- envergezigtkundige 
stukken en portretten. JOAN-
JSES I I I . , koningvanPfirtu-
gal, beriep hem aan zijn 
hof, bestelde hem onder
scheidene schilderijen, voor 
de voornaamste kerken van 
Lissabon en voor zijne pa-
leizen, benoemde hem tot II 
"dder van de CHRISTUS-OH:- ö 

de , e l overlaadde hem met 
Weldaden. Hij overleed te 
Lissabon, in 1557. 

CHRISTOPHE. — Zie HEN
DRIK I . , koning van Haïti. 

C H R I S T O P H E R S O N (JoANNES), 

te Lancaster geboren, werd 
in 1557 op den stoel der kerk 
van ChicAester geplaató 
Deze prelaat' heeft vrij ge
brekkig uit het Grieksch in 
het Latijn vertaald, PHILO 
Judeans, en de kerkelijke 
Geschiedenissen van EUSE-
BIUS, JSOCRATËS , THEODORE-
TOS , SOZOMENES en EVA-
GRIUS. Zijn stijl is noch 
zuiver noch juist; dè wan-
spraken ontsieren denzelven. 
De vertaler verwart en beert 
de volzinnen' ten achterste 
voren , hij snijdt en vermink 
ndar zijne wijze, vereenig' 
wat in het oorspronkelijk6 

afgescheiden i s , en scheid' 
het zaamverbondene van el? 
kander. Zijne critiek ; is 
niet zeer gegrond, en zijne 
kennis der oudheid zeer op
pervlakkig. CHRISTOPHER-
SON was zeer wel met «e 

talen y voornamelijk met f 
Grrieksche bekend; maar" 
zulks voldoende om eengoe* 
de tolk te zijn? Hij over
leed in 1558. SÜFFBJDV* 
PETRI heeft eene verbetert* 
uitgave in het licht SeS?." 
ven der Grieksche kerkelij
ke Geschiedschrijvers, door 
CHRISTOPHERSON vertaaw» 
Keulen^ 1581. 



C H R. 133 

CHRISTOPHORUS (Heilige), 
dat is te zeggen, CHRISTUS-
drager, werd gedurende de 
bloedige vervolging van kei
zer DJSCIUS tegen de chris
tenen , in het jaar 250 ont
hoofd. MELANCHTHON beweer
de, dat er nooit geen heilige 
CHRISTOPHORUS geweest w a s , 
Maar de Bollandisten en alle 
verstandige Critici hebben, 
terwijl zij de reusachtige 
gedaante, en de fabelachtige 
verhalen, waarmede men de 
geschiedenis van den heili
gen Martelaar overladen 
heeft, verwierpen, zijn be
staan erkend. De beelden 
van den heiligen CHRIS
TOPHORUS hebbenruimschoots 
'Stof tot hekeling opgeleverd. 
MOLANUS merkt aan, dat 
men zich in de eeuwen van 
onkunde overtuigd hield , 
dat men op den dag, waarop 
men een beeld van dien hei
lige had gezien, niet als een 
verwórpeling kon sterven; en 
dat men hetzelve te dien 
einde aan den ingang de ker
ken plaatste, of wel op de 
buitenmuren schilderde,met 
dit opschrift: 

CHRISTOPHQRI sancti speciem 
quicunque tuetur, 

Ista nempe die non morte ma-
la , morietur. 

Of wel; 
i CHRISTOPHORUM videas: postea 

tutus eas. 

En somtijds: 
CHiusTopHOREsancte, vertutes 

sunt tibi tantra, 
Qoi te mane vident, nocturno 

tempore riderit. j " 
In verzen, die beter zi jn, 
geeft de beroemde VIDA de 
volgende 'redenen op , vaö 
de grootheid en de houding, 
in welke die Heilige wordt 
afgebeeld: 

CHRISTOPHORE , in fixum quod 
eum usque in cqrde gerebas, 

Pictores CHRISXDM dant tibi 
ferre humeris. 

Quam gestans quoniam multa 
es perpèssus amara, 

Te pedibus fafiunt ire per alta 
' maris. 
ld quia non poteras , nisi vas-

t i , corporisusu, 
Dant membra immaiiis quanta 

giganti erant, 
€* te non capiant, quamvis 

ingentia, templa, 
Cogeris et rigida» sub Jove 

ferre hiemes " -
Omnia quod victor superasti 

dura, virentem 
Dant manibus palmam qua re

gis altus iter. 
Quod potis, ars tibi dat , ne-

queat cum iingere yera; 
Accipe cuncta bono tu bonu» 

ista animo. 

CHRISTOPHORUS , een E o - • 
mein van geboorte, verdreef 
Paus LEO V". en maakte zich 
in November 903 meester 
van den Stoel van Rome f 
op zijne beurt in het volgen
de jaar door SERGIUS I I I . 
verdreven, werd hij in een 
klooster opgesloten en met 
boejjen beladen. Indien deze 
gewelddadigheden en onregt-
vaardige middelen, in h e t 
werk gesteld, om tot de pau* 
selijke waardigheid te gera
ken , en de ergerlijke too-
neelen, die er uit voortvloei
den} den Christen moeten 

3 • • • 
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bedroeven, Vindt hij van den 
anderen kant echter stof tot 
de troostrijkste overwegin
gen. ». De Verlosser, zegt 
een wijze geschiedschrijver, 
sliep in het scheepje van 
PETRUS: J terwijl; hetzelve 
door de winden geslingerd, 
en door de golven bijna in-
gezwolgen werd: maar wel
dra bij zijn ontwaken j moest 
Hij hetzelve met eenen luis
ter bevrijden , die naar de 
grootheid des gevaars geë-
vériredigd was. Deze proef 
kon enkel nadeelig zijn aan 
de ongeioovige leerlingen, 
<!ie de ongeschapene waar
heid beleédigende, de hel-
sclië. magten in staat had
den gewaand, de ark van 
heil té kunnen overtreffen. 
De ware geloovige integen
deel , moest daaruit eenen 
nieuwen graad van bevesti
ging voor zijn geloof schep
pen, ïn de daad, indien 
net schip der Kerk zich te
gen dergelijke klippen niet 
verbrijzeld heeft ,'• komt 
zulks , . wijl het steeds door 
de hand des Meeren en niet 
door menschelijke armen be
stuurd werd; indien het die 
schipbreuk vermeden heeft, 
is er geene 'waardoor' het
zelve kan omkomen.4' (Zie 

AiEXANJOER V I . , JoANNES 
XII)»..",' Door verscheidene 
schrijvers wordt CHRISTO-
Ï»HORUS als een onwettige 
ï*aus beschouwd. 

CnKtsTopHORtrs, oudste 
zoon van ROMANOS LECAPE-

NÜS en Van THEODORA , werd 
door zijn' vader in 920 mede 
in het bestuur van het Oos-
tersch keizerrijk aangeno* 
men. Twee' der broeders 
van dien vorst, STEPHANUS en 
KoNSTAïmïN , ; werden even
zeer tot Aiignstüssenbenoemi-
Op deze wijze zag men met 
verbazing vijf keizers te 
Konstatitinopêl'te gelijk re
geren. ROMANÜS» die den 
eersten rang bad overwel
digd, bekleedde den troon 
met GHRISÏOPHORÜS , STE-
PHANÜS, enKoNSTANTUNVII. 
en VIII , , maar RoMANüï 
had eenen [voorrag in het 
gezag. CHRISTOPHÖRÜS re
geerde met zijne ambtgenoo» 
ten elf jaren'en drie maan
den , en eindigde zijn leve» 
in den bloei zijner jaren, i» 
Augustus 931. — Men»oet 

hem niet verwarren wet 
CHRISTOPHORUS , zoon van 
keizer KONSTANÏUN COPBO» 
NYMÜS , door zijnen vader in 
769 tot Cmar verklaard, 
en die IRENE , -in ' iP * a" 
de stad Athene, \vervvaar<« 
hij verbannen was , ter oof"1 

liet brengen» 

CHRÏSTÖPHORÜS (ANGEM$ »' 
een Gfrieksch schrijve^«» 
zeventiende eeuw, gat J 

1619, in Engeland; ***. 
hij juich alstoén .bevond»e|n 
Staat 3er" GriekseJie f"*', 
in het licht. Dit>vcrK»,1'1 

het Latijn vertaald, te Leip' 
zig in 1676, in 4-"> In
drukt, handelt voorname^ 
over de kerkfucht en ae 
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plegtigheden. Het biedt ver
scheidene belangrijke zaken 
aan, over de vastendagen der ' 
Grieken, over hunne fees
ten , over de wijze , waarop 
zij biechten, over de kloös-
tertucht, enz, 

CHRISTUS. —« Zie JESUS 
CHRISTUS. ; 

CHRISTYN (JOANNES BAP-
TISTA) , kanselier van £ ra -
land, te Brussel, in 1790, 
in den ouderdom van 68 ja
ren overleden, heeft in het 
licht gegeven- Jurispruden-
iia heroica, Brussel, 1668, 
en 1689, in fol.; benevens 

,. andere geleerde en zeldza
me werken. 

CHRODEGANG , of CHROÖO-
GANG (Heilige), bisschop Van 
Metz , in 742, in 766 over
leden, werd door PIPYN in 
verschillende onderhandelin
gen gebruikt. De eervolste 
ïs die van het jaar 753, 
waarbij hij belast werd, om 
paus STEPHANUS II. naar 
Frankrijk te begeleiden, die 
hem met den titel van aarts
bisschop het 'pallium ver» 
leende. Hij stichtte in Zij
ne; hoofdkerk een broeder
schap van reguliere geeste
lijken , en liet hun eenen 
Regel na, uit 34 artikels 
bestaande. Dezelve is door 
fater LABBE in zijne Verza
meling van kerkvergaderin
gen, en door pater IECOIN-
TE in zijne jaarboeken in 

het licht gegeven. •'••"• Deze 
heilige prelaat, wordt be
schouwd als de hersteller 
van het in gemeenschap le
ven der geestelijken ', en dit 
is de best bekende oorsprong 
der reguliere kanonieken. 
s> De ijver, zegt een geschied
schrijver , welken hij aan 
den dag legde, om onder de 
geestelijkheid dien geest des 
gébeds en des ij vers' Weder 
optewekken, welke de apos
tolische tijden kenschetste, 
is een gevoelig bewijs van 
zijnen vurigen ijver „voor 
de dienst en verheerlijking; 
Gods. De verbetering, wel
ke hij ondernam, was ge
grond op de kennis, die hij 
bezat, van de buitengewone 
voorbereiding, welke er ver-., 
eischt wordt, tot eene be
diening , welke die der En
gelen i s , namelijk het zin
gen van den lof desHeeren, 
en om als middelaar te die
nen tusschen den Hemel en 
de aarde. Mogten degene, 
die aan de dienst der alta
ren verbonden zijn, nimmer 
de verhevene waardigheid 
van hunnen staat uit het 
oog verliezen ! Niets zal be
ter in staat zijn, om hen 
in deze heiligheid des le
vens , in die zuiverheid des 
harten, en in die afzonde
ring aller schepselen, wel
ke hen van-de gewone ge-
loóyigen moeten onderschei
den , te onderhouden." CHRO
DEGANG wordt den 6 Maart in 
de Martyrologien van Franh-

4 ' . . . . , ' • 
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rijk, Duitschland i en de 
, Nederlanden genoemd. Cf. 

VON EGKART heeft zijne Le
vensbeschrijving in zijneHis* 
toria, Francice orientalis in 
het licht gegeven. Nog tan 
men over dezen heiligen pre
laat de Geschiedenis der Bis
schoppen van Metz, door 
MEURISSE raadplegen. 

CimoMACius (Heilige), in 
de vierde eeuw, een geleer
de en heilige Bisschop van 
Aquilea, verdedigde met 
ijver RÜFINÜS en den heiligen 
JoANNES CHRTSOSTOMÜS , W3S 
de vriend van den heiligen 
AMBROSIUS en den heiligen 
HIERONYMÜS. Hij overleed 
in 406. Er hestaan nog van 
hem acht Homiliè'n , op den 
heiligen MATTHEUS. . Men 
vindt in dezelve eene ver
klaring van het Gebed des 
Weeren, en uitmuntende 
grondregels over de aalmoes, 
fnet vasten, en de andere 
Christelijke deugden. De 
schrijver drukt zich op eene 
naauvvkeurige wijze uit: er 
héerscht in zijne denkbeel
den Vele juistheid en ge
pastheid; zijne overwegin
gen strekken altijd tot het 
welzijn der lezers. Het is 
zeer ten onpas, dat de, acht
tien Hpmiliën van den hei
ligen , CHROMACIÜS , in dé 
ïneestë der uitgaven in ééne 
of in drie Verhandelingen 
zyn gehragt. 

CHROSCIKOVVSKI (SAMUET.), 
WV de orde der Piaristen, 

een Poolsch letterkundige, 
in 1730 gehoren, overleed 
in 1799. Hij verrijkte de 
letterkunde zijns vaderlands 
met de volgende werlcen; 
1.° De Christelijke Wijsbe
geerte, Warschau, 1776; 
— 2.° Officia et Obligati-
ones hominum in omni sta
tu , ibid, 1769. — 3.° De 
Jure nalurali et politiw 
philosophia moralis, sive 
ethica utrumque jus et 
ea , qu(B ad illud spectant. 
ibid, 1770. — 4.° Be Na
tuurkunde in beoefening ge-
hragt, 1764,— 5.° Chris
telijke voorschriften, ten 
gelruike van iedereen, 1772. 
— 6.°: De Zamenspréen 
van PHOCION , uit het 

Fransch vertaald van Mi-
BW, 1770. — 7°MAWtt" 
DIS, Treurspel in D*« 
maat, uit het Italiaanse, 
Lm1>erg,n$2, 

CHROSCINSKI (AlBEMUS 
STANISLAÜS) , een Poolsch 
dichter, was geheimschrjj-
vei- van JACOBÜS SoBiësKi, 
zoon van JOANNES W> > ^°" 
ning van Polen. Men hee» 
van hem: 1." De Pharsaw 
van LVCIAMS, in PoolscJ>e 

verzen gehragt, Olim, l6»0, 

— 2.° Bundel van Gods
dienstige Gedichten, onder 
welke de Boet-Psahne» * J 
DAVID , Crenstochotif,,71. 
— 3.» De Herodiade,™ 
dichtmaat gebragt» f^" 
schau, 1695. — 4. J'e 

Trompet des onsterfehjken 
roems van JOANXES SOBI#S* 



Kt, ofBescJirijving der a-
verwinning op de Turken, 
bij Weenen en Parkanij in 
1683, ibid 1684. — 5.° De 
dichterlijke Lauwerkrans, 
of Gezangen ter eere van 
de H. Maagd, uit het La
tijn.— %.° JOZEF, door zij-, 
ne broeders verkocht, dicht-
stuk. CHROSCINSKI overleed 
in eenen gevorderden ouder
dom in het begin der rege
ring van AUGUSTUS I I I . , 
keurvorst van Saksen en ko
ning van Polen. 

CHROSCIKOWSKI (NicotAAs), 
een^ Poolsch schrijver der 
zeventiende eeuw. Onder 
zijne werken worden de vol
gende voornamelijk opgetee-
kend: 1.° Regni Polonim 
iuspublicum, a NZCOLAO DE 
CBROSCIKOWSKT , equ. pok 
illustrissimi et celcissimi in 
Jjiconia, Cnrlandiez et Se-
mgallies ducis consüiario, 
et ad aulam regiam polo-
nem residente, per alteram 
editionem anetius esc fiebi-
tum, Regiomonti 1684. — 
2.° Singiilaria quadum ho-
lodica a NicOLAO CKROSCI-
KOWSKI , cels> inlivt, Cur-
lan> et SemigaL ducis ad 
aulem regiam polonam able-
gato capitaneo schrewdensi, 
per alteram editionem am-
iitis exlmbita) Varsoviée 
1696 in 8.vo 

CHRYSEÏS, eene dochter 
van CHRYSÈS , priester van 
AFOM.0. Door ACHUII.ES, 

R, 13 / 

bij de plundering van Lyr-
nessus gevahgen genomen, 
behield AGAMEMNON haar voor 
zich. CHRYSÈS, in zijn 
priesterlijk gewaad gekleed, 
kwam zijne dochter terug 
vragen , een rijk losgeld aan
biedende. AGAMEMNON, op 
de dochter verliefd , ver^ 
dreef den vader op eene on
waardige wijze. De pries
ter van APOLLO wendde zich 
alstoen tot dien God, die 
onder het Grieksche leger 
eene besmettelijke ziekte 
deed ontstaan. Op raad van 
den waarzegger CALOHAS , 
zonden de Grieken CHRYSEÏS 
terug, en de pest hield op. 
De ware naam van dit meis
je was ASTYNOME. 

CHRYSÉRUS of CHRYSORUS, 
een vrijgelatene van keizer 
MARCUS-AUREMUS ; leefde in 
het jaar 162 vóór J. C. Hij 
is de schrijver van een werk, 
hetwelk de lijst van al dege
ne bevat, dié te Rome, se
dert de stichting dier stad 
het bevel hadden gevoerd. 
Deze Index, wordt onder 
de Bijlagen gevonden, waar
mede SCAMKSER de kronijk 
van EUSEBIUS vermeerderd 
heeft. 

CHRYSÈS , volgens sommi
gen , zoon van CHRYSEÏS en 
van APOIIO, en volgens an
deren van AGAMEMNON. Men 
hield zijjne geboorte voor hem 
verborgen, tot op den tijd 
waarop OBESTES en IPIIIGE-

http://AchuiI.es
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NiA, met het standbeeld van 
DIANA uit den Taurischen 
Chersonnems naar het ei
land Sminthe de vlngt na
men. CHRYSES had op dat ei
land zijnen moederlijken oom 
in den post van hooge-pries-
ter van APOLLO opgevolgd, 
en daar leerden zij elkander, 
op een feestmaal te zamen 
sprekende, herkennen. Zij 
keerden eerst naar Taurica, 
en daarna naar Mycena terug, 
om het erfdeel van hunnen 
vader in bezit te nemen. 

CHRYSIPSIS , natuurlijke 
zoon van PELOPS , koning 
van Ettsy die hem buiten
gemeen beminde. HIPPODA-
MIA zijne vrouw, bevreesd 
zijnde, dat dit kind eens 
ten nadeele van hare eigene 
kinderen, het bestuur in 
handen zoude krijgen, be
handelde hem zéér slecht, 
en hield bij hare zonen A-
TRETJS en THYESTES , sterk 
aan, om hem van kant te 
helpen. Daar déze gewei
gerd hadden hunne dienst 
tot deze misdaad te Ieenen, 
zoo nam HIPPODAMIA het be
sluit, zelve hem te onthal* 
«en. Zich van den degen 
van LAÏ'OS (een vreemd vorst, 
diè aan dat hof gevangen 
gehouden werd) terwijl hij 
sliep, meester gemaakt heb
bende , doorstak zij er CHRY
SÏPPÜS mede; zonder den
selven weder uit het lig-
pbaam te trekken. Hij leef-
.£e.M°g lang genoeg, om te 
oeietten , dat men de jonge 

prinsen van die misdaad ver
dacht hield. De gruwel van 
dezen moord, de schande en 
dè spijt van zich. ontdekt te 
zien, bewogen HIPPÖDAMU, 
zich zelve door den dood 
tê straffen. Anderen zeg
gen dat zij naar Medea, eene 
stad in Argos, vïugtte, al
waar zij overleed. 

CHRYSÏPPÜS, eenStoicjnsch i 
wijsgeer, te Soles in Cili-
ciè'j, of, volgens anderen, te 
Tarsits geboren, onder
scheidde zich door eenen ; 
rékbareh geest onder de leer* 
lingen van CLEANDER, den 
opvolger van ZENO. p'j 
scheen zoo scherpzinnig» 
dat men zeide: » dat» in* • 
dien de goden gebruikmaak* 
ten van de Welsprekendheid» 
zij zich enkel van die van. 
CHRYSÏPPÜS zouden kunnen 
bedienen." Met eene zeke
re mate genie, bezat by nog 
meer eigenliefde, iemand-
hem gevraagd hebbende ,'aan 
wien hij zijnen zoon zou toe
vertrouwen, antwoordde hij: , 
» Aan mij zelven; want in
dien ik iemand kende, oi<) 
wij in wetenschap overtrof« 
«öu ik van dezen oogenwi* 
af, in zijne school gaan sttt-
dèren." DIO^ENES LA^BW05 

beeft de lijst zijner \w&etl 

geleverd, die volgens «em 

in 311 Redeneerkwdige ve*r 
handelingen bestonden. •»} 
onderscheidene herhaalde WJ 
zich, of sprak hij «oh «»' 
ven tegen, en plunderde van 
alle kanten hetgene, wat 



c-a'fi'i' i39 

men voor hem geschreven . 
had. Hetgeen aan sommige 
Critici deed zeggen, dat 
indien men van zijne voort
brengselen datgene wegnam, 
tyat aan anderen toebehoort» 
er niets dan papier zoude 
overblijven. Hij was , zoo 
als alle Stoïcijnen , de apos
tel des noodlots en de ver
dediger der vrijheid, eene 
tegenspraak, die moeijelijk 
is overeen te brengen. Zijne 
leer over verscheidene an
dere punten is verfoeijelijk. 
Openlijk keurde hij de hu
welijken goed tusschen ee-
nen vader, en zijne dochter, 
eehe moeder en haren zoon. 
Hij wilde, dat men de lij
ken zoude opeten in plaats 
van dezelve te begraven. 
Dus waren de edele lessen 
van eenen wijsgeer, die voor 
den hechtsten steun der 
gestrengste school van het 
Heidendom doorging. Men 
moet echter bekennen, dat 
de dogmatiserende luim der 
wijsbegeerte van den dag 
nog verder is gegaan. Men 
heeft een' man , een slagt
offer der heerschende dwa
l ingen, in 1784, in eene 
stad. der Nederlanden, met 
geheel andere (Bconomisch-
wijsgeerigebedoelingen, zien 
voorstellen om de nienschen-
huiden te bereiden, er een 
nuttig leer van te maken, 
den dood zt)'ner ouders af 
tè wachten of te bevorde
ren, ten einde een familie-
lekleedsel te bezitten (Zie 
Journ. kist. et lift. 15 Sejpt. 

1784, pag. 356). CHUYSÏP-" 
PUS onteerde zijne sekte 
door onderscheidene wer
ken , eener plaats van wel
lust waardiger dan eenen 
tempel. AÏÏLÜS-GELI,ÜS voert 
echter een fragment aan zi j - ' 
ner Verhandeling óver de 
Voorzienigheid, , dat hem; 
meer tot eer verstrekt. ^ Het 
oogmerk der natuur , zegt 
h i j , is niet geweest , oiu 
de menschen aan 2iekten te 
onderwerpen; een dusdanig 
oogmerk zou der bron aller 
weldaden onwaardig zijn. 
Maar indien er uit het ai-" 
gemeene plan der wereld, 
hoewel hetzelve ook moge 
geregeld zijn, eenige on
gelegenheden voortvloeijén , 
is zu lks , wijl zij zich na; 
het volbragte 'wérk hebbén 
ingedrongen, zonder dat z i j ' 
in het oorspronkelijke ont
werp en in het doel der Voor
zienigheid zijn geweest." — 
Deze wijsgeer overleed in 
het jaar 207 vóór J . C. of 
aan de gevolgen van een bui
tensporig gebruik van wijn 
met zijne leerlingen, of aan 
een overmatig lagchen, ter
wijl hij eenen ezel vijgen uit 
eene zilveren schaal zag eten; 
twee wijzen van s terven, 
die bijzonder wel met den 
wijsgeerigen ernst strookten. 

CHRYSÏS , eene priesteres 
van JUNO , te Argos. In 
slaap gevallen zijnde, ge
raakten de gewijde sieraden, 
en vervolgens de tempel in 
brand, zoodat zij zélve eene 
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prooi der vlammen werd. 
Deze brand had in het ne
gende jaar van den Pelopo-
nesischen oorlog plaats. 

CHRYSOLANUS (PETRUSÏ, in 
de twaalfde eeuw Aartsbis
schop van Milanef maakte 
zich beroemd door zijne 
kunde en zijne deugden. 
Men heeft van hem in Ax-
I,ATIÜS eene Verhandeling, 
aan ALE:£IS CÓMNENUS ,'.over 
den voortgang van den hei
ligen Geest, tegen de dwa
ling der Grieken. ERISTHE-
MUS heeft de Catalogus van 
CHRYSOLANUS ter verdedi
gingvan de Roomsche Kerk, 
waarin men opmerkt, be
halve de Verhandeling te
gen de Grieken, eene over 
3e Drieëenheid, Brieven, 
Redevoeringen, enz. 

CHBYSOLOGUE »E GY (Pa
ter), wiens namen Noëj> 
ANDREAS , waren , werd den 
6 December 1728 geboren, 
ging nog zeer jong zijnde , 
onder de Capucxjnen. Daar 
zijne Oversten in hem ee-
nen natuurlijken smaak voor 
de aardrijkskunde ontdekt 
hadden, zonden zij hem 
naar Parijs, alwaar hij de 
lessen volgde van den be
roemden sterrekundige LE« 
MÖNNÏER. Zijne vlijt en zijn 
aanleg stelden hem weldra 
in staat, om bewijzen zij
ner verkregen e kundigheden 
te geven. Hij vervaardigde 
planitpheria, die zoo naauw-
keung waren, dat hij er de 

goedkeuring der Akademfo 
van wetenschappen door ver
wierf. Eene door hem ver
vaardigde wereldkaart, vol
gens den horizon van Pa-
rijs, gaat voor een meester
stuk van naauwkeurigheid 
door. Zich niet tot de be
oefening van den aardbol 
volgens kaarten bepalende, 
doorkruiste hij naar alle 
kanten de Fosges, Juray 
en Alpische bergen, zorg
vuldig onderzoekende al wat 
de aardbeschrijving kon vol
maken j door 'dit middel was 
hij in staat, niet om een 
stelsel, maar om eene aan
eenschakeling van beves
tigde daadzaken daar te 
stellen, die er natuurlijk 
uit voortvloeijen. Toen de 
omwenteling de religieuze 
ordea kwam vernietigd i 
begaf pater CHRYSOLOGÜE 
zich naar den schoot zijner 
familie en ging voort zich 
aan zijne werkzaamheden 
toe te wijden. HJJ overleed 
te Gy, den 8 September 
18Q8. Behalve de planis-
pheria, en de wereldkaart, 
waarover wij gesproken hen-
ben, kent men van hem' 
Theorie de la surf ace «e 

la terre (Bespiegeling «ƒ* 
de oppervlakte der aarde) 
of liever Recherches if' 
portantes etc. (Geu>¥*E . 
nasporingen over den Mja 

en de tegenwoordige 9e' 
steldheid van de oppervlak
te der aarde enz.) Pari]S> 
1806, in 8.vo. Hij maakt 
de gevolgtrekking, dat «e 
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zondvloed, zoodanig als de
zelve in Genesis wordt ver
haald, voldoende i s , om al 
de geologische verschijnse
len , welke de natuurlijke 
historie 'voorstelt, te ver
klaren. Zonder de gevolg
trekking van Pater CHRY-
SOLOGUE, geheel en al aan 
te nemen, doet de . Heer 
CUVIER, in zijn verslagaan 
het instituut over dit w e r k , 
den ovérzigten van dien 
Schrijver, de eervolste ge
tuigenis wedervaren. Hij 
had het plan ontworpen, ora 
eene Geologische kaart van 
het Vosges en Jura gebergte , 
van de bergketen der Alpen 
van de vlakte der Saone en 
des Rijns te vervaardigen, 
de bouwstoffen tot dat werk 
waren verzameld, maar hij 
heeft hetzelve niét ten uit
voer gebragt. Deze kundi
ge religieus was lid van 
verscheidene geleerde ge
nootschappen. Men vindt 
zijne Lofrede door W E I S S 
in het 3.e deel der Mémoi
res de la Societé a"agricul» 
ture de la Hawte-Saone. 

CHRYSOMGUS. — zie P E 
TRUS CHRYSOLOGUS (Heilige), 

CHRYSOLORAS (EMMANUEI,),, 
een geleerde Griek der 15,e 
eeuw, begaf zich, op verzoek 
des keizers van Konstanti-
nopel, naar Europa, ten ein
de de hulp der Christen-vor
sten, tegen de Turken in te 
roepen. Hij onderwees ver
volgens te Pavia en Patina de 

grieksche t aa l , toenmaals 
in Italië bijna geheel onbe
kend. Italië en deletteren 
hadden hem veel te danken. 
Dezegeleerdeoverleedïn 1415 
te Constant^ gedurende de 
kerkvergadering aldaar ge
houden, in den ouderdom 
van 47 jaren. Er bestaat 
van hem: 1 .eEerieGrieksche 
spraakkunst, Ferrare , J509 , 
in 8.vo 2 . e Overeenkomst 
tusschen hei oude en het 
nieuwe Rome. — 3 . e Brie
ven. 4. e Verhandelingen, 
enz. — JOANNES CRYSOLO-
RAS , zijn neef en leer l ing , 
handhaafde den roem van zij
nen oom ; deze overleed voor 
1427. — Men moet hen 
niet verwarren met DEME-
TRIUS CHRYSOLORAS , een' an
deren griekschen'schi'ijver^ 
die omtrent dènzelfden tijd, 
onder de regering van MANÜ-
EL PALEOLOGUS leefde. 

CHRYSOSTOMÜS. — Zie J O 
ANNES CHRYSOSTOMUS, 

CHUBB (THOMAS) , een En-
gelsche, D e ï s t , in 1679 te 
East'Jtarnhak hij Salisbu
ry geboren. Hij was eerst 
leerling bij eenen handschoen-
maker en werd daarna kaar-
senmaker; maar zijn smaak 
voor de Godgeleerdheid en 
bovennatuurkünde, deed hem 
dat beroep verlaten. De eer
ste boeken, die hem in han
den vielen, waren ongeluk
kiglijk zeer geschikt , om 
hem op het dwaalspoor te 
brengen. Hij putte uit de* 
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zelve onregtzinnige denk
beelden over de Drieëenheid 
en gaf eene Verhandeling in 
het licht ten titel voerende: 
l)e voorrang des Vaders 
bewezen} daar dit werk de 
aandacht der geleerden tot 
zich trok, verschafte hem 
zulks bekendheid en vijan
den , niettegenstaande hij de 
voorzorg had gebruikt, om 
zijne denkbeelden in te wik
kelen; het schijnt echter, 
dat hij J . C. slechts als 
een eenvoudig raensch be
schouwde. Nog heeft men 
van hem eene Verzameling 
van verliandelingen over 
verschillende onderwerpen, 
en eene Verhandeling over 
de rede in betrekking tot de 
openbaring, waarin hij wil 
bewijzen, dat de rede in het 
stuk van Godsdienst voldoen
de i s , en waarin hij doet 
Wijken, dat hij noch aan 
eene Voorzienigheid, noch 
aan een toekomstig leven 
gelooft. Deze Deïst over
leed te Salisbury, in 1747. 

CnuN Ykou.Ytr, dat is te 
zeggen; Heer van liet land 
van Yv, een der eerste kei
zers van Sina, de opvolger 
van YAO , met wiens beide 
dochters hij huwde, toonde 
zich zijnen voorganger waar
dig, door de onmetelijke wer
ken te vervolgen , welke de
ze begonnen had. Zijn naam 
is in Sina in zegening. Hij 
overleed in het jaar 2208 
vjór de Christelijke tijdreke
ning, het48 .e jaar zijner rege

ring, en inhetlOS.ejaarvan 
zijnen ouderdom. Het vroege 
tijdvak des bestaans van de
zen vorst, laat veel onzekers 
over, ten opzigte van al het-
gene, wat men van hem zegt» 

CHUNETRÜDIS én CHUNI-
HiiiDis, twee godsdienstige 
en geleerde vrouwen, door 
den heiligen BONIFACIUS , in 
het begin der achtste eeuvf 
als medehelpsters in de uit» 
breiding des Christendoms 
in Duïtschland en de Ne
derlanden aangenomen; van, 
de eerste leest men, datzij 
door den Apostel van Ger-
manie naar Bet/eren werd 
gezonden , om het zaad des 
goddelijken woords aldaar te 
verspreiden. CHONIHIIWS 
en bare dochter BKIUTGUJES, 
werden, om hare ervaren
heid in kunsten en weten
schappen , in Thnringen als 
meesteressen aangestelde 

C H Ü K C H I M , (WiNSTON DB 
WOOTTON-BASSET) , een En
gelsen edelman uit de pro
vincie Wil/z, van eene oude 
familie afstammende, volg' 
de de partij van KiBEfc'1"'. 
en had van de tegenoverge
stelde partij veel te lijden-
Hij zag zich verpligt» ^ 
vlugt te nemen naar^»*"* 
Devonsïdre, maar toen •»•*". 
REI, H. op den troon vyas 
hersteld, werd hij door den 
koning met verschillende Be
dieningen vereerd, e n . ,° 
ridder geslagen. De IcownK-
lijke maatschappij verkoos 
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hem tot een harer leden en 
bij wilde aan die keuze be
antwoorden, door eene Ge
schiedenis van Engeland, 
ten titel voerende: De Go
den van- Bretagne, Londen, 
1675, in fol. in het En
gelsen. Dezelve bevat de 
levensbeschrijvingen der ko
ningen van Bretagne van 
het jaar der wereld 2855 tot 
het jaar 1660 onzer tijdreke
ning. Men gevoelt dat dezel
ve te hoog opklimt, om niet 
met fabelen doorzaaid te zijn. 
Hij overleed den 26 Maart 
1688 , door koning JACOKUS 
I I . met weldaden overladen. 

C H U R C H I M I (JoANNES) , ZOOM 
van den voorgaande, Her
tog en Graaf van Marlbor 
rough, onder welken naam 
hij het meeste bekend i s , 
werd in 1650 te AsTie in 
DevonsMre geboren, begon 
in Frankrijk onder TUREN-
NE de wapenen te dragen. 
In het leger werd hij niet 
anders dan de schoone En-
gelschman genoemd; maar de 
Franschman, zegt een ge
schiedschrijver , oordeelde, 
dat de: schoone Engelsch-
man, ,eens een groot man 
zoude worden. Zijne krijgs
kundige talenten ontwikkel
den zich in den oorlog van 
1701. Hij behoorde niet tot 
die veldheeren, aan welke 
een minister schriftelijk het 
ontwerp tot eenen veldtogt 
geeft; hij was toenmaals 
meester van het hof, van 
het Parlement, van den 

oorlog en van de geldmid
delen, meer koning dan 
WILMAN geweest was, even 
zoo staatkundig als hij, en 
een veel grooter veldheer. 
Hij bezat eenen bedaarden 
moed te midden des oproers, 
eene gerustheid van ziel te 
midden des gevaars, eene 
der voornaamste gaven der 
natuur voor eenen veldheer. 
Een onvermoeide krijgsman 
gedurende den veldtogt, was 
MARLBOR OTJGH een even zoo 
Werkzaam onderhandelaar 
gedurende den winter: hij 
begaf zich naar alle hoven 
om tegen Frankrijk vijan
den te verwekken. Zoodra 
hem hef bevel over de ver
bondene legerbenden was op
gedragen,, vormde hij eerst 
soldaten, en "vorderde al-
lengskens; nam V.enlo, 
Roermond en Luik in;, en 
noodzaakte de Franschen, 
die tot voor de poorten van 
Nijmegen waren geweest, 
achter hunne liniën terug te 
trekken. De Hertog v»n 
Bourgondiè', klein-zoon van 
LQDEWUK XIV. , door zijnen 
grootvader tegen hem opge
zonden, zag zich verpligt, 
naar Versailles terug te kee-
ren, jsonder eenig voordeel 
op hem te, hebben behaald. 
De veldtogt van het jaar 
1703 was niet minderroem-
rijk; hij nam Bonn, Moei 
en Limburg in , maakte zich 
meester van het land tus-
schen den Rijn en de Maat, 
Het jaar 1704 was Voor 
Frankrijk nog noodlottiger. 
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Na een detachement des 
Beijerschen legers overwel
digd te hebben, maakte hij 
zich meester van Donaw. 

' wert/t, stak den Donatt o-
v e r , en legde aan Beijeren 
eene brandschatting op. De 
slag van Hoefis leidt werd in 
de maand Augustus van dat 
jaar geleverd;, Prins EUGE-
NIUS en MAR-LBORÖUGH be
haalden eene volkomene o-
verwinning, die den Fran-
schen honderd mijlen lands 
ontnam, en hen van den Do-

* nau"naar den Rijn wierp. 
De overwinnaars hadden bij 
die gelegenheid bijna 5000 
gesneuvelden, en omtrent 
8000 gekwetsten j maar het 
leger der overwonnenen was 
bijna geheel vernield. En
geland rigtte ter eere van 
den veldheer een buitenge
woon groot paleis o p , dat 
den naam van Blenheim 
draagt , wijl de slag van 
Hoc/tstadt in Duitsc/iland 
en Engeland onder dien 
naam bekend w a s , daar men 
te Blenheim, een groot ge
deelte van het Fransche le-
fer gevangen had gemaakt. 

>e rang van rijks - prins , 
welken de keizer hem ver
leende , was eene nieuwe 
belooning zijner overwin
ning. Daarop begaf MARL. 
BOROÜGIÏ zich naar Berlijn , 
en legde door eeiie korte 
onderhandeling de geschil
len hij , tusschen den ko
ning 'vm Pruissen en de 
Hollanders. De overwin
ningen van Hoohstadt wer- I 

den gevolgd door die van 
Ramillies in 1706, van Ou
denaarden in 170$, en van 
Malplaquet in 1709. Daar 
MARLBORÖUGH zich al te 
openlijk, tegen den vrede 
met Frankrijk had verzet, 
zoo verloor hij al zijne pos
ten , viel in ongenade, en 
begaf zich. naar Antwerpen. 
Het volk, zegt een geschied
schrijver , betreurde eenwi 
burger n i e t , wiens degen, 
hetzelve nutteloos, en wiens 
raadgevingen hetzelve na-
deelig werden. De wijzen 
herinnerden z ich, dat MAM-
BOROÜGH de vriend van JA-
COBUS I I . was geweest, zoo
danig zelfs dat hij de rainna-
rijen van dien vorst met "ie-
jufvrouw CHURCÏULI. , z'Jne 

zuster , begunstigde, en fat 

hij hem veeleer verraden .j 
dan verlaten had ; dal "U | 
het vertrouwen van Wi^J*1* j 
verloren, en zulks werke
lijk verdiend had, en dat 
hij eindelijk, ofschoon door 
de koningin ANNA, met wel
daden en eerbewijzen over- ; 
l aden , steeds heimelijk aan* 
slagen tegen haar gesmee» 
had. In l714,b i jdek<"« s 

van koning GEORGE tot u 
kroon, weFd hij terugg,<*°° 
pen en in al «jne bediening 
hersteld. Eenige jaren voo 
zijnen dood onttrok h\1 %lC' 
aan de publieke zaken, e» 
stierf geheel verfonde'd w 
Windsorledgeiri\n%l*W ; 
ne laatste jaren zag r ne .n . .« t ! 
overwinnaar van Boekt*!*** 
met zijne edeljonkers, " l 
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de werpschijf spelen, W I I . -
WAM; ïïf- had hem met een 
enkel woord afgeschilderd , 
toen hij al stervende aan de 
prinses ANNA: aanbeval, zich 
van hem te : bedi enen", als 
van iemand, wiens, hoofd 
koel ep. wiens hartwarmM» 
Zyn voorspoed belette hem 
niet zijne misslagen te be
kennen. Hij zeide aan een 
Fransch heé:» die hem over 
zijne Vlaamsche veldtogten 
een compliment maakte : 
» Gij weet , wat het geluk 
des oorjogs i s , ik heb hon
derd misslagen begaan, en ' 
gij honderd en één.»' Men 
verhaalt eepige bijzonder
heden , welke schijnen ; te 
bewijzen, • $®t hij het geld 
beminde en dat deze. hartss 
togtl invloed had op ^ijne 
xegtschapenheid. Men zegt , 
dat een arme op e en en ze
keren dag aan den beroem
den graaf PETEBSJBORQUGH ; 
om eene aalmoes vragende , 
hem Milord MARI.BOROÜGH 
noemde; de graaf gaf den 
bedelaar een guinje, zeg
gende i dit zal u wel bewij
zen , dat Zulks mijn .naam 
niet is. 

, CHURCHILÏ, (KAREI,) , een 
Engelsche hekeldichter, in 
1731 geboren , was de zoon 
van eenen tweeden predi
kant van Westmunster, te 
Boulogne - sur «Mer in 1764 
overleden ,'T omhelsde den 
staat van zijnen vader en 
trad ïn den echt. Hij was 

nbch eeri goed echtgenoot, . 
noch een goede geestelijke. 
Zich naar Londen begeven 
hebbende, werd hij aldaar 
eerst schoolmeester en daar
na een krabbelaar. Zijne 
gedichten zijn in twee dee-
len in S.w uitgegeven. D e 
werken van dezen, bij zijne 
landgenooten zeer gezoek"» 
t e n , dichter, zijn de voe
gende dichtstukkens Mo-
piade , de nacht-, de scM'm, 
de bijeenkomst, de duellist % 

de schrijver, het vaarwel, 
de tijd, de onafhankelijk* 
held, de kandidaat, enz. 

CHUSAÏ, een dei* getroaw> 
ste dienaars van DAVID , die 
na den opstand van A B S A -
LON vernomen te hebben 3 

Kich met gescheurde . k lee-
deren, en het hoofd met 
asch bedekt , naar den k o 
ning begaf. Daar DAVID hem 
bewogen had van te Verni
ssen , alsof hij der partij van 
Jk.BSAi.ON was toegedaan » ten 
einder zijne bedoelingen te 
doorgronden, en de raadger 
vingen' van ACHSTOWÏEIV-. t e 
verijdelen, zoo begaf CntT* 
SAÏ zich naar Jeruzalem, 
won het vertrouwen van dei* 
qproerigen vors t , en keer
de , door zijne voorzigtigheid, 
den raad af, Welken ACHI» 
TOPHEI, hem gaf, om name
lijk. DAVIO te .yervolgen: 
Öeze dienst was het r be
houd van dien vorst,- dies> 
in 1023 voor de Christelijke" 
tijdrekening dadelijk i@ jor-

http://Jk.BSAi.ON
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daan overtrok, om aich in 
veiligheid te stellen* 

\ • , ' • • • 

CHUSAN-RASATHAIM, door 
JOSEPHUS CHÜSARTES ge-
noemd, een Ethiopiër, ko
ning van Mesopotarnië, deed 
den Israè'litén den oorlog 
aan, en bragt hen in sla
vernij. God liet zulks toe, 
om hen voor hunne afgode
rij te straffen. Zij bleven 
acht jaren in die slavernij , 
na verloop van welke, God, 
over hun berouw getroffen, 

' zich van OTHONIÖI, bedien* 
de , om hen in het jaar 
1414 vóór J . C. in vrijheid 
te stellen. 

CHTTTR^SUS ( DAVID ) , .een 
Iiuthersch predikant, den 
26 Februarij 1530, te In-
gelfingen, in Zieaben gebo
ren , en in 1600 overleden. 
Men heeft van hem ver» 
scheiden e werken , die in 
«len tijd door de aanhangers 
ssijher partij werden gezocht. 
Het meest bekende is een 
Commentarmnt op het Boek 
der Openbaring, 1575, in 
8.vo, voldroomerijen, waar
in hij zich zeer gehecht toont 
aan de leer van SOCINUS. 
Nog heeft men van hem: 
l«ö eene Geschiedenis der 
•Augsburgsche geloofsbelij
denis , Antwerpen, 1582, 
in 4.to — 2»° eene Latijn-
sche Tijdrekenkundeder Ge-
'chiedenis van HEROHOTVS 
en TttvcYDWES, Helm-
stadt, 1585, in 4.» zeer 
zeldzaam. Hij voegt er bij , 

De leciione historiarum 
recte institwnda, waarin 
hij na eenige vlugtige aan
merkingen over het nnt 
der geschiedenis, eene lijst 
van; èenige geschiedschrjj» 
vers, met aanmerkingen le
vert. — 3.° Tabnla pM-
losöpMca, seu series phi-
losophorum, in de Gr/efr-
sche oudheden. — 4«° Chro-
toicon Saxoni0\ et vicino* 
ruM aliquot gentto* M 
anno 1500 ad 1611,Lei])-
z ig , 1628, in fol., dit is 
de beste uitgave van dit 
Werk, hetwelk een gunstig 
Onthaal heeft genoten. — 
5-° Vervolg der Geschiede
nis van Pruissan, fl°or 

SCHÜTZ , in hetHoogduitscii. 
~-. 6«° ChronologiaviteAl" 
PBomi et LvDOVici %{*' 
et CAMOLI V. imperator^ •> 
Wittemberg, 1585, in v .} 
CHÏTR^US was juist hetge* j 
ne, wat men een Hoogdm -
sche Compilator noemU'in . 
ontwierp niets, uit «». lzeV 
den schrijvers putte hyst 
tot zijne werken. w 7 
zameling **$**•*?& 
Hanover in 1604 in * u 

in fol. gedrukt. 

de broeder van <*en,.?°° 
gaande, en even als »a 
thersch predikant, *'as

 R 
tor Van het college ^ ^ 
men, en zeer ervaren 
de schoone letteren. _« 
kwaam in het lezen van g 
dichten, en zelf een dj» 
ter zijnde, gaf hij versch^ 



« H S T . - ' — ' - ' C I A . 147 

dene Werken in dat vak in 
het licht, die de goedkeu
ring dep kenners van zijnen 
tijd, en vooral van zijne 
landgénooten hebben wegge
dragen» Men onderscheidt 
voornamelijk Variorum in 
Europa itinerum deliciee, 
in 8.y° eene verzameling 
van graf- en opschriften, 
welke in de verschillende 
steden van Europa gevon
den worden. Hij overleed 
in 1598, in den ouderdom 
van 55 jaren. 

C u , echtgenoote van OR-
DELAFFI , in de veertiende 
eeuw, tiran van Forli, was 

"even zoo dapper als haar 
man. Te midden der onlus
ten, welke toenmaals Italië 
beroerden, voerde ORDEIAF-
FI het hevel in Forli, en 
C u bestuurde Cesena. De
ze waren de heide wapen-
plaatsen, waarin zij hunne 
vijanden trotseerden. Dezel
ve werden gelijktijdig aan-
.gerand. ORDELAFFÏ schreef 
aan zijne echtgenoote, om 
haar aantesporen zich wel 
te verdedigen, zij antwoord
de hem: Draag zorg voor 
Forli, ih stavoor Cesena in» 
Zij zou welligt, ondanks de 
overmagt van den Legaat, die 
haar belegerde, woord heb
hen gehouden, indien ORDE-
IAFFI niet andermaal geschre
ven had, JOANNES ZAGANEL-
JCA, JACOBÜS BASTARBI,PA-
MEZZINO en BERTONUCCU , vier 
inwoners van Cesena> die hij 

alsfGuelfen, dat i s , als lie
den , die den Paus toegedaan 
waren, verdacht hield, te 
doen onthoofden. C u gehoor
zaamde niet aan dit hevel; zij 
bevond de aangeklaagde on
schuldig , en was daarenbo
ven beducht, dat hun dood 
opstand zoude verwekken. 
De vier ten dood bestemden, 
het gevaar vernomen heb
ben, waarin zij zich bevon
den hadden, vormden zich 
eene partij, waarmede zij 
CIA noodzaakten , zich in de 
citadel optesluiten. Deze 
verbitterde vrouw liet SCA-
EAGLINO en TUMPERTI , twee 
vertrouwelingen van haren 
echtgenoot, die haar aange
raden hadden , van tegen de 
vier veroordeelden niet te 
handelen, onthoofden. De le
gaat ziende, dat zij op het 
kasteel een' sterken tegen
stand bood, deed hetzelve 
ondermijnen. Om de inne
ming der stad zoo veel mo
gelijk te vertragen, kwam 
Cu op het denkbeeld, ec 
een aantal inwoners van Ce» 
sena in optesluiten, die zij 
het meeste mistrouwde. Toen-
de legaat eens de werken 
ging bezigtigen, stond hij 
verbaasd, meer dan vijf hon
derd vrouwen, met hangen
de haren, zich met een groot 
geschrei voor zijne voeten te 
zien nederwerpen, en gena
de voor hunne echtgenooten 
en bloedverwanten smeekeu, 
die onder de bouwvallen deK 
citadel zouden omkomen. 

K a • : 
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ALBOBNOS (dus was denaam 
van den legaat) gevoelde de 
l i s t , en maakte van dezelve 

jrebruik, om de overgave 
4er stad te bespoedigen, die 
werkelijk geenen tegenstand 
meer bood. Hij redde het 
leven van degene, die men 
in den toren had opgesloten, 
en C u moest hare fier- en 
trotschheid in de kluisters 
gaan boeten. 

CücoNüs (PETRUS), in 
1525 te Toïedo geboren, en 
in 1.581 te Rome overleden, 
werd doop CÜREGORIUS XIII. 
smet andere geleerden tot de 
'verbetering " van den Alma
nak benoemd. Hij was ka-
jtionik van Sevilla, en een 
man ih wien de zedigheid 
jen. cle kunde evenzeer schit
terden ; een vriend der een
zaamheid , zich enkel met 
.zijne', boeken bezig houden-. 
,"de , die hij zijne getrouwe 
wiakMrs noemde., en die wel 
verre van zijn hof bij de 

, Grooten te maken, ben zelfs 
ontvlugtte. Hij dacht, daar
over even gelijk HORATIUS : 

Dulcis inexpertis cultura po-
tentis amici; 

Expertus metui . . . . . . 

^Aah zijne arbeidzaamheid 
heeft men te danken geleer
de Aanteekeningeii op TER-
TULLIANÜS , C A S S U N U S , JPOM-

PBJUS-FESTÜS;, CAESAR, enz. 
Hij vond er zijn behagen in, 
de oude schrijvers te ver
storen, verminkte plaatsen 
te herstellen, moeijelijke te 

verklaren, en aan dezelve een 
nieuw licht bijtezetten. Nog 
bestaat er van; l.60pu$cii-
la in columntB rostrata ins-
criptïones de ponderibm et 
mensuris et minimis•., Rome, 
1608, in S.vo— 2.° De tricli-
nio romano, 1590, in 8.vo In 
eene latere uitgave te Am
sterdam , in - 12.mo , heeft 
men de "Verhandelingen van 
FÜLVIUS' ÜRSINUS en MER-
CURIALIS, over hetzelfde^on-
derwerp gevoegd, r r^v. " ° * 
t& in vetus Romanorum ca
lendarium , in het 8.e deel 
vaa het Thesaurus antipi' 
tatem van GREVIÜS. 

ClACONltJS (ALFONSUS)J t e 

Baeza in Andaluziè' g^°' 
ren; in de orde van den ü» * 
DOMINICÜS bekleedde hij niet 
roem den onderwijzerspost. 
'Hij overleed te Rome i» 
1601, mei den titel van Pa
triarch van Alexandrië-^'} 
bestaat van hem: h°--Jftta 

.et gesta romanorum ponti' 
Jicum et cardinalium, & 
Slome in 1676, in 4 f .n») 
foLmeteen vervolgherdnu* 
eene uitmuntende; ver»81?* 
ling vol geleerde nasporm-
gen. MARIA CUARNACCI he" 
dezelve vervolgd totojffj^ 

utrinsqve beïïi Bacicu f* 
.me, 1576, in fob « c * 
in dit anderzins zeldzag 
en belangrijke werk» 
CIACONÏUS beweert, dat 
ziel van TRAJANUS a°o? " 
gebeden van den heiI'S61 
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GREGORHJS uit dehel.isver- | 
lost; een sprookje s dat hoe- s 
men hetzelve ook beschou-
w e , kinderachtig en onge
rijmd blijft, maar dat men 
vóór CIACONIUS in eenige 
oude Legenden aantreft. Men 
wil: zelfs, dat er in de eer
ste uitgave van den heiligen 
JOANNES DAMASCENÜS over 
gesproken was. Deze fabel 
is wederlegd door BERNAR-
DÜS BRUSCHDS, Redargutio 
histories de anima TRAJA-
JVi" èx ïnferis suppliciis li-
ierata, in 4."> — 3.° Bi-
bliotheca scriptorum, door 
CAMUSAT, tB Parijs , 1731 
in fol. en te Amsterdam, 
1743 uitgegeven, een voor 
de Boekenkenners nuttig 
zaakregister, dat echter niet 
vrij is van misslagen; -—. 
4.° Ver Maring der zuil van 
TRAJANUS', in het Latijn, 
1576, in fol. met pi . ; in 
het Italiaansch, 1680, in 
fol» met pi. Het ontbrak 
CIACONIUS aan oordeelkun-
de. Behalve de fabel 
van TRAJANUS , die hij op de 
ernstigste wijze voordroeg, 
gaf hij het Roineinsche par
per aan den heiligen HIERQ-
NÏMÜS : hetwelk men echter 
in zekert opzigi kan regt-
vaardigen, vermits de hei
lige; Kerkleeraar, bij Paus 

JDAMASIUS , als het ware 
de bedieningen waarnam, 
die later den Kardinalen zijn 
eigen geworden. Zijne Èi-
Lliotheca, die in eene al-
phabetische orde i s , gaat 1 

slechts tot de letter E. Pa
ter MABIUCQN , zegt in zijne 
reis door Italië, dat hij in 
de Bibliotheek van het huis 
van CHYSI f Brieven van Cx- > 
AGONius heeft gevonden,; 
waaruit het schijnt, dat die 
schrijver, eene Verhande-, 
ling over dé Romeinsche 
oudheden, met pi. heeft za-
mengesteld , die nog niet het 
licht heeft gezien.. 

ClAMBERLANl (AlOVSiUS) 
werd in 1748 in het mark?-, 
graafschap Ankona geboren. 
Omtrent den tijd der Braband-
sche omwenteling kwam hij 
in de Nederlanden, als se-
kretaris van den Heer BRAN* 
CADQRO , Nuntius van den H . 
Stoel te Brusselse®, sedert 
1796', Vice --Sijpsrlor . der 
Holïandsche missiè'n.' Toen 
de Fransche omwenteling 
den Nuntius verpligt had, 
de wijk naar een naburig land 
te nemen, en hij daarna, 
uit hoofde eener andere be-r 
stemming , naar Home werd 
terug geroepen, . bleef de 
-Heer •CiA^nëtaAm: iït-Moï-
land', raet-de zorgdier-mis-
sien belast. - .JOn'der-het. be
stuur van koning LOIJEWIJK. 

•BONAPARTE, werd'dezePre
laat haar waarde geacht, en 
CÏAMBERÏJANI kon zich over 
het gedrag van dien Vorst 
te zijnen opzigte, niet dan 
met den grootsten lof uit
drukken. Hij werd door 
LOCEWUK op prijs gestelden 
bemind, en van dezé'gqnsl 
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maakte hij enkel gebruik ten 
roordeele van de Godsdienst. 
Toen de Paus , tegen het 
laatst van het jaar 1814, 
den toestand van de Gods
dienst in België wilde ken
nen, ontving den Heer Ci~ 
AMBERLANi den last, deze 
gewesten te bezoeken. De 
Souvereine Vorst, omtrent 
het doel dezer zending on-
derrïgt, had den Prelaat de 
gevraagde toestemming ver
leend, en in Janüarij 1815 
kwam de Heer CIAMBERLA-
MI te Merfielen. Hij werd 
overal met de doorslaan ds te 
bewijzen van tevredenheid, 
en met al den eerbied aan 
Zijnen rang verschuldigd, 
ontvangen , toen hij , op be. 
vel van den commissaris ge
neraal van Justitie, te Brus
sel, door de marechaussee 
werd opgeligt, en op eene 
ïuwe wijze weder naar Sol-
land vervoerd. Deze maat
regel verwekte eene alge-
Meene en kommervolle aan
doening onder de Catholij-
Jcen, welke zich in die ge
westen nog in hunne gods
dienstoefeningen , en hunne 
gemeenschap met den heili
gen Stoel belemmerd vonden. 
De Prelaat begaf zich naat 
Manster in Westphalen, 
Van waar hij de missiè'n tot 
aan zijnen dood , den 29 Ja-
nuarft' 1828 voorgevallen, 
bestuurd heeft. Om de wijs
heid van zijn bestuur in 
woeijeïijke tijden bewonderd, 
«ft om zijne godsdienstige 
deugdet, geëerd, zou de 

Heer CuMBERfcANi in staat 
zijn geweest, om in Hol
land faan de uitvoering van 
het Concordaat, en aan de 
organisatie der nieuwe Bis
dommen gewigtige diensten 
te bewijzen. Zijne Heilig
heid, had hem, om zijne 
getrouwe diensten te beloo-
nen, en om hem een bewijs 
van zijne volkomene tevre
denheid te geven over den 
ijver, waarmede hij gedu
rende 39 jaren, aan het 
welzijn der HollandSche mis
siè'n was werkzaam geweest, 
even voor zijnen dood tot 
Bisschop in partïbus be
noemd. Het vereerende be-
rigt dezer benoeming *s 

eerst eenige uren na hef o-
verlijden des Prelaats i" 
Munster aangekomen» ^ e 

begravenis heeft den 1 ïe" 
bruarij met den grootsten 
luister, plaats gehad. De 

lijkstaatsie1 was zamenge-
steld uit Z. D. H. den Bis
schop en het kapittel der 
domkerk, al de Pastoors en 
Kapellanen der stad, • *> 
kweekelingen van het se
minarie, verscheidene Pruis-
sische Veldheeren , de eet' 
ste burgerlijke ambtenaren» 
den adel," de voornaam8!? 
ingezetenen, en einaenj 
uit eene ontelbare menig' 
volks. Drie dagen ^ j f j . . 
afsterven ,, benoemde ljim" 
BERIANI, 'tot zijnen opvol
ger in de Hollandsche zen
ding, den HoogEerW-Bf^ 
G. VAN Noov, Aartspriester 
van Vtrecht en Pastoor »e 



C I A . Ï51 

Madrssen. 

ClAMPINI (JoANNES JtTSTI-
ÏJUS), meester der genade
breven, prefect dergeregts-. 
brieven enz., werd den 13 
April 1633 të Rome gebo
ren. Hij liet voor de beoe
fening der Apostolische kan
selarij de studie des regts 
varen. Die bedieningen de
den hen! echter niet de schoo-
ne letteren en wetenschap
pen verwaarloozen. Door 
zijne zorgen vormde zich te 
Rome in 1671 eene akade-
mie voor de beoefening der 
kerkelijke geschiedenis be
stemd , voor welke hij veel 
smaak had. In 1677 sticht
te hij , onder de beroemde 

, CHRISTINA , eene akademie 
voor natuur- en wiskunde, 
welke de naam harer be
schermster en de verdien
ste harer leden, weldra 
door geheel Europa heeft 
beroemd gemaakt. Die ge
leerde man overleed in 1698 , 
en heeft vele, zeer geleer
de, maar weinig methodi
sche werken, in het Latijn 
en Italiaansch nagelaten, 
waarvan de schrijfwijze niet, 
altijd zuiver i s : 1.° Conjee^ 
turae de perpetuoyzyïnorum 
usu in ecclesia ïatina, in 
4. c 0 , 1688. •— 2.° Telera 
mommenta, in qUibuspres-
cipue musiva opera, sacra-
rum profanarwmque cediupt 
struclura, dissertationihis, 
iconibnsque illustrantur, 
1690 en 1699, 2 dl.n, in 
• • ' • • • - . . - I k 

fol. Dit is eene Vérhande
ling over den oorsprong van 
het zeldzaamste wat nog in 
de gebouwen van het oude 
Rome over i s , met de uit
legging en de afbeeldingen 
dier gedenkteekenen. — 3.°; 
De sacris aedificiis a CoN-
STANTINO Magno construc-
tis, in foL, 1693. — 4.° 
Onderzoek over het le
ven der Paussen, in het 
Latijn, onder den naam van 
AmSTAsivs de Bibliotke-
carius, Rome, 1688 , in4. t 0 . 
CIAMPINI beweert, dat die 
levensschetsen doorverschei
dene schrijvers vervaardigd 
zijn, en dat slechts die o-
ver GREGORIUS IV. , SER-
GIUS II . , LEO I V . , BENE-
niCTüs III. en NICOIJAASI. 
door ANASTAS1US geschreven 
z i j n . — 5.? Verscheidene 
andere gedrukte en geschre
vene Verhandelingen. —• 6.° 
De Vice-cancellario, Romei 
1697, in 4."> — 7.° De aby'. 
hreviatoribu» de curia, J$ó-
me, 1696, in 4.» Deze 
twee zijn uitmuntende en ge
leerde Verhandelingen. Men. 
heeft de verzameling^dei; 
werken van CiAM^Nvmet 
zijne levensschets,' 3 dl.», 
in ifol., ingiet licht gege
ven , Rome, 1747, en heeft 
hierdoor aan het publiek ee
ne dienst bewezen, want 
ziyne werken zijn zeldzaam 
en worden zeer gezpcht. 

ClANÏAR (JoANNES ANTONI-
TJS jBraaf van) is zonder te-* 

. 4 .': : ' . . ' . • . . • ! • 
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genspraak de geleerdste man 
en de uïimuntendste letter
kundige, welke het eiland 
Malta op zijn grondgebied 
heeft zien geboren worden. 
Zijn geslacht, een der edel
ste des lands, dat voorgeeft 
van de PALEQLOGEN af te 
stammen, droeg en draagt 
er nog den naam van» De 
Graaf JOANNËS ANTONIUS , op 
Malta (en niet in Sicilië 
zoo a!s men ten onrêgte 
verhaald heeft) den 4 'Sep
tember 1696 geboren, deed 
met zijn 15.e jaar een e reis 
in Italië om zijne stadiën 
te voleinden * en" wist van 
toen af door de bevaliighe» 
den zijns geestes de gene
genheid en de vriendschap 
der groote heeren en der 
geleerden van dat land te 
v/innen. Hij reisde er in 
1721 voor de tweede maal 
heen-,- en \yerd- het volgen
de jaar bij zijne terugkomst 
.tfjj'Maltd iothirai benoemd, 
eeij stedelijk ambt, hetwelk 

. de groote heerën slechts aan* 
de uitmunteadste maniien 
Van het eiland toevertrouw-
dèn^% In 1747 volgde hij 
den maskgraaf CAÜMON* als 
correspóndferend lid van de 
koninklij ks academie ;van 
Opschriften en schoone lette» 
jen van 'Parys' op. Vier 
jaren daarna werd' hij Blind, 
maar 'Begaafd, «iet een zeld
zaam geheugen, en niét ee* 
ne groote begaafdheid in 
*3e opstelling dicteerde hij 
•verscheidene werkjes, die 
in Italië zeer gedocht wor

den. Gedurende zijne Wind
heid verscheen zijne uitgave 
van Malta illustrata van A-
BELA , hetwelk hij voortgezet 
en aanmerkelijk vermeerderd 
had, in het licht* Het eer
ste deel werd op Malta in 
1772 in hét licht gegeven. 
CIANTER overleed intusschen 
in No v. 1778, en zijn zoon (De 
graaf GEORGIÜS SERABHINUS 

ClAKTEB JPAMOLOGUS) gd Vft 
1780 het tweede in het licht. 
CIANTER heeft een zeer groot 
aantal meer of min merk
waardige werken in proza 
en dichtmaat uitgegeven :̂ 
De voornaamste zijn: 1» 
Comitis JoANNIS AXTOMI 
CxASTER , accademiam *«-
tronati, Epigrammala 1>W' 
I I I . Romce 1737 in éw-2> 
de B. PAULO apostolo jn

t 
Melitam sicïilo adria^Gi 

maris insulam nmifragio e* 
jeeto Dissertationes apolo-
geticea in irispectiones ntf 
ticriticas R.. P. D- ïG!fA', 
Til Gmncix de MeUten** 
apostoli- muf regio*,", "f*' 
cHpto in Act'.apostol' GAP' 
27 et 28 etc. Venetië, }J» 
3.° de antiqua inscripff^ 
nupef effossd in 'N*'ll. 
wfe,, notabili Disseri f? 
etc. Nêapoli 1749, 4-°Lrl' 
iïca de critici m o demi, «/ie 

daW anno WÈ&fin all **? 
no 1760. 5.°-Scrisret*'*t'r 
controversia del #"'vra£ 
dï S, PAULO apostolo >V * 
«e 1763. 

CIANTES (JOZEF), geb.ml" 
te Romein 1612 , ging m w 
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orde van den H. DOMISICÜS, 
onderscheidde zich in de^ 
zelve door zijne deugden en 
geleerdheid, werd tot een 
bisdom in Calabriëbenoemd•$ 
en overleed te, Rome, in 
1670. Hij heeft geschre
ven: 1.° Over de volmaakt' 
Jteid van het bisschoppelijke 
leven, in het Ifaliaansch. 
2.° J)e sacro saricta Trini-
tate es antiquorum Hebr<£~ 
orum testimoniis comproba-
ta. 3.° De incarnatione 
Verbi. 4.° De werken van 
den H. THOMAS tegen de 
Heidenen , in het He-
breeuwsch vertaald. 

CUSÏ,AS of SEISLAS , de 
16.de der koningen van Bal-
matië was een zoon des ko-
nings RODOSLAS. Toen -de 
Croaten opgestaan waren:, 
stond CIASLAS, die eenige 
henden aanvoerde, hun toe 
de krijgsgevangenen te ver-
koopen. Zijn vader voerde 
over een ander leger het 
hevel; CIASLAS liet hetzel
ve in opstand brengen en 
ontnam hem de kroon: we
gens eene zoo onnatuurlijke 
daad gaf men hem den naam 
van Apostaat. God liet de
zelve eenigen tijd ongestraft 
om zijne wraak meer te doen 
zien. CiASLAS behaalde in 
den oorlog met de Honga
ren eerte groote overwin
ning op dezelve, in welke 
hun veldheer sneuvelde. De 
weduwe van dien veldover-
ste stalde zich aan het hoofd 

des legers , trok i nD alm a-
tië nam de legerplaats van 
CIASLAS i n , die zelf onder 
het getal der gevangenen 
zich oevond. Deze heldin 
liet hem neus en ooreir af-
snijden , en vervolgens met 
ketenen, geboeid in de Save 
werpen. Zijne kinderen met 
hem gevangen genomen, 
werden op gelijke wijze be
handeld , van zijn geslacht 
bleef; maar eene dochter o-
v e r , die met TycoMit, Kart 
dè Rasciërs gehnwd i s . 
Men kan deze gebeurtenis
sen tot het jaar 860 of daar 
omtrent bepalen. 

CIBBER (CALLEY) , een en* 
gelsch tooneelspeler en dich
ter , de zoon van eenen 
Duitschen beeldhouwer werd 
te Londen in 1671 geboren. 
Hij volgde zijne neiging, 
welke hem reeds als kind 
bezield h a d , en werd , na 
eenigen tijd onder de vaan
dels van 'den Prins van 0 -
ranje gevochten te hebben, 
tegen den wil zijner vrien
den , tooneelspeler. In het 
begin behaagde hij we in ig , 
tot dat het hem gelukte , in 
de rol , welke de engelsehe 
grims (grimkoppen) noemen, 
uit té munten. Zijnen roem 
als tooneelschrijver beves
tigde hij voornamelijk door 
het s tuk: The carelesshuss-
band, waardoor hij zelfs bij 
P O P E , zijnen gezworen vij
and , achting verwierf. Hij 
overleed in 1757. 
5 K 

http://16.de


3154 C I B . 

CXBENIUS } een geleerde 
Duitscher en oudheidkundi
ge der 16.e eeuw, bekend 
door een Lexiconpoeticum et 
Jdstoricum, Lyon, 1544, een 
jseergeachtwerkin zijnen tijd. 

CIBO, een beeldhouwer, 
leefde in het begin der 17.e 

eeuw, en heeft zich vooral 
door het vervaardigen van 
een schoon standbeeld be
roemd 'gemaakt, hetwelk 
den heiligen BABTHOLOMEUS , 
gevild, voortstel t, en zich in 
de hoofdkerk van Milane 
bevindt. ' Men bewondert 
vooral de onnavolgbare juist
heid en teederheid, met wel
ke hij de spieren de aderen 
en de andere gedeelten , wel
ke den kunstenaars zoovele 
moeite kosten, juist te tref
fen , heeft weten na te maken. 

CiBoT (PETRUS MARTIA-
LIS) geboren te Limoges in 
1727 , ging zeer jong in het 
gezelschap van JESUS waar
in hij nog verscheidene ja
ren zich met het onderwijs 
bezig hield. Sedert hij de 
heilige wijdingen had ont
vangen, zonden zijne over
heden , om het verlangen , 
hetwelk hij altijd betoond 
had , zich aan de zendingen 
toe te wijden, te begunsti
gen, hem den 7 Maart 1758 
naar Eina. Het i volgende 
jaar landde hij te Macao 
aan. Na zich eenigen tijd 
in deze stad Opgehouden te 
hebben, begaf hij zich naar 
l e firn waar hij zich met de be

oefeningen der zendingen en 
de wetenschappelijke werk
zaamheden bezig hield. Pa
ter CIBOT had bijna alle we
tenschappen beoefend, hij 
deed over Sim nuttige na-
sporingen, en men is aan 
hem en aan pater AMIOT het 
grootste gedeelte der bers
ten over Sina die men ia 
de laatste eeuw in Frfflk' 
rijk bekomen heeft, vet*. 
schuldigd. Een der merk
waardigste geschriften van 
dien Jesuit is: Dissertatx-
on sur l'antiquité de l em
pire CMnois (Verhandeling 
over de oudheid van hem-
neesch keizerrijk)» DeS" 
zelfs oorsprong bepaalt bij 
tot YAO dien hij als den 
stichter en wetgever van 
dat rijk beschouwt, en stelt 
daarbij de geschiedenis 4e t 

zeven keizers , waarvan et 
in de Sinesche jaarboeken 
wordt eewag gemaakt» on
der. de Melen. Dit gevoe
len strijdt niet alleen met 
dat der Sinesche geletter
den, maar zelfs met dat van 

zijne orde-broeders , en voor 
namelijk van P a t e r ^ ? ' 
die dé echtheid der Sines^ 
tijdrekening in eene bjF' 
dere Verhandeling,™»1*" 
mende aan het hoofd 
het 2.e deel der Ge<W"K 

schriften over de Sin«*jV 
verdedigd heeft. B * * , „ 
Choix % lettres ê&**» 
(Keuze van Wchtelijte™* 
ven), Par i j s /1808, bevat 
in het derde deel blz* lüX' 
een en Brief van Pater w 
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BOT , gedagtëèkerid, Pehin , 
3 November 1772, waarin 
hij eene treffende beschrij
ving levert, van de wijze, 
waarop de Goddelijke dienst 
in de kerken der Missien ge
vierd wordt, en over de gods
vrucht, met welke de Chris
tenen erbij tegenwoordig zijn. 
Pater CIBOT overleed te Fe-
Mn den 8 Augustus 1780. 

CICCI (MARIA LOUISA), eene 
der Italiaansche Muzendoch-
ters, welke rop het einde 
der achttiende eeuw bloei
den , werd te Pisa, den 14 
September 1760 geboren. 
Haar vader, eenregtsgeleer-
de van adellijke afkomst, 
plaatste; haar in een kloos
ter van geestelijke dochtefs, 
wijl hij wilde dat de opvoe
ding zijner dochter , zich tot 
de beoefening der deugden 
en huisselijkejpligten zou be
palen. Maar MARIA LOUISA, 
door eene on weder staanbare 
neiging tot de schoone lette
ren fmedegesleept, vond het 
middel, om in het geheim ee-
nige Italiaansche dichters f te 
lezen ; van dien oogenblik af, 
openbaarde zich hare dicht-
genie. Te vergeefs onthield 
men haar inkt en papier; 
druivensap, waarin zij stuk
jes hout doopte, waren haar 
toereikende, om op verloren 
stukjes papier te krabbelen , 
die haar nu en dan in handen 
vielen. Op deze wijze schreef 
zij hare eerste gedichten in 
den ouderdom van tien ja-
*en. In den ouderdom van 15 

jaren, ónder hare familie te
rug gekeerd, en niet meer te
gengewerkt wordende i wijd
de zij zich geheel en al aan 
de beoefening der letteren 
toe. Haar geliefkoosde dich
ter was DANTE, hetgeen meh 
waarlijk niet zoude' raden * 
wanneer men hare gedich
ten leest, die bijna alle in 
den anacreontischen smaak 
en vol sierlijkheid en be
valligheid zijn. Ook beoe
fende zij de wijsbegeerte in 
LOCKE en NEWTON , en ver
kreeg eene volkomene ken
nis der Engelsche en Fran-
sche talen. Hare eerste 
Gedichten genoten het gun
stigste onthaal-, en deden 
haar de eer te beurt vallen 
van in 1783 tot lid der Ar-
•kadische kolonie van Pisa 
te worden aangenomen, waar
bij zij den naam Van ERME-
NIA TMDARIDA aannam, en 
vervolgens van de Akademie 
der lntronati van Sienna in 
1786. MARIA LOUISA, die hare 
onafhankelijkheid wénscht-
te te behouden, en niet gaar
ne van hare familie wil
de scheiden, bleef steeds bij 
haren vadee, PAULUS CICCI , 
en na • diens dood, bij des-
zelfs broeder deH Ridder 
PAULUS CICCI. Daar zij zich 
in eene ligte ongesteldheid 
verzuimd had, zoo veran
derde dezelve in eene ern
stige ziekte, waaraan zij 
den 8 Maart 1794overleed» 
door al hare bloedverwanten 
en vrienden betreurd. Met 
de letterkundige talenten, 
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vereenigde zij al de deug
den harer sekse en de zui
verste zeden. Haar broeder 
was de uitgever harer ge
dichten, die dezelve in het 
wcht deed verschijnen onder 
«en titel 5Van Poesie de 
MARIA LviGÏA Ciccr, Par-
™a>. i m , i n l 6 . m o . Aan 
«et hoofd dezer uitgave", 
™ t men de lofrede dezer 
belangrijke Dame,doordoc-
* ^ N G Ü I E ^ S C I , een' be-
J 2 Ö " ^egt s g e l ee rde «n 

- C l C f ï (PAÜÏ.US C^SAR 
Zil ^ « n m e n d a t a n u s van 
S e 7 > L l e v e ^ r o u w in JYe-

diker des konings, en lid 
' Ï L ï a n s c h e Akademie, 
werd den 24 Mei 1678 te 
n ! ! S W ' i n hetfransche 
wep. r«wc t e e y uit eene a-
öelUjke oorspronkelijk Mi-
g " e S c h e

J familie geboren. 
Gedurende ,enen vrij lan-
S L n ^ l o o P «an» hii,:de 
S ? 0i l e ,b e die»ing des kan-sels met c v e n Zo^ y e e l r o e m 

d e S r r a r - Ophetein-

zeer w! i , ' e n biJ gevolg 
tot e l ^ T ' ^ ï f o t b j 

S s T f ^ J .Jn a ziJn eenig, 

Sukte / ' T apbeid' M? ' 
» AprilMi? t0en, h« d 

Abt •ï» n S 9 0Veï leed- 1 m « de a * ' , T^-eenigd. 

J^e deugden, een bemin 

;e 
n 

en 
De 

aigde 

nelijk karakter en eene ge
stadige inborst. Zijne da
den waren geenszins, de we
derlegging zijner redevoe
ringen. Dezelve zijn te A' 
pignon , in 1761, in 6 dl." 
in Ï2.'n0 gedrukt. Eene zui
vere, gezonde en natuurlijke 
zeggingskracht, •_ juist afge-
meterie schilderingen, ge
paste aanhalingen , wel.aan-
gebragte bewegingen } *$&• 
neringen en bewijzen; ••• 
alles verzekert hein eene 
plaats onder het klein getal 
der gewijde redenaars van 
de tweede klasse. Ondet 
zijne voortbrengselen tmoet 
men vooral onderscheideni, 
zijne Lofrede op den heili
gen LODEWIJK , door bera w 
1721, uitgesproken. Dezel
ve is met vele tee<tei''ieicl 

en kieschheid geschreven-

CICERO (MARCUS Ttiw-ius) 
werd teArpinOfinhetkonin^ 
rijk Napels, in het jaar W» 
voor J. C. 'uit eene oude rid
derlijke doch weinig beroem
de romein sche familie gebo
ren. De natuur had hem n>« 
al de gaven, die in eeneiig 
denaar vereïscht worden,^ 
een aangenaam gelaat, . 
eenen levendigen doordn^ 
genden geest, met eenj> 
voelig hart, niet eene rj 
en vruchtbare v e r b e e l ^ 
kracht, begaafd» 4 n B

 0|ll 
der verzuimde niets» 
eene zoo gelukkig» „SJ^. 
aan te kweeken. Wij 
deerde onder de bflkwaj' 
ste meesters van zijnen ij 
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en maakte zulke snelle vor
deringen , dat men zich naar 
de scholen begaf, om i dit 
ontluikende wonder te zien. 
De eerste, maa l , dat hij in 
het publiek pleitte , behaaL-
de hij de goedkeuring der 
regters , de bewondering der" 
toehoorders, en deed Ros» 
cius ,: zijnen kliënt vrijspre
ken van de beschuldiging, 
de moordenaar van zijnen 
vader te zijn geweest. On
danks deze toejuichingen , 
was CICERO nog niet met 
zich zelven te vreden, hij 
gevoelde, dat hij niet alles 
w a s , wat hij kon zijn. Hij 
verliet Rome, begaf zich 
.naav.Ai&etie , en toonde zich 
aldaar gedurende twee jaren, 
minder de leerling dan de 
mededinger der beroemdste 
redenaars dier hoofdstad van 
Griekenland. APOLLÓNIUS 
MOLO , een hunner , hield 
eens , na heni eeneredevoe
ring te hebben hooren uit
spreken , eene diepe stilte 
in ach t , terwijl iedereen 
hem als om strijd toejuich
te» Nadat de jonge rede
naar hem daarvan de reden 
had gevraagd, antwoordde 
hij hem: » Ach , ik prijs en 
bewonder u ongetwijfeld; 
•maar ik betreur het lot van 
Griekenland: enkel de roem 
der welsprekendheid bleef 
aan hetzelve over, gij zult 
het van denzelven berooven 
en dien naar de Romeinen 
overbrengen.'' CICERO , in 
Rome teruggekeerd, was al
daar, hetgene, wat DEMOS-

THEJIES te Athene was g e 
weest. Zijne talenten deden 
hem tot de eerste waardig
heden geraken. In den ou
derdom van 31 jaren werd. 
bij schatmeester {questor} 
en landvoogd in Sicilië. Bij 
zijne terugkomst benoemde 
men hem tot f edile (bouw
meester) pr&tor ( s tadsr ig-
ter) en eindelijk vereerde 
men hem met het consulaat. 
Gedurende zijn bouwmees
terschap , onderscheidde hij 
'zich minder door de spelen 
en schouwtooneelen, welke 
zijn. post hem verpligtte t e 
geyen, dan door de groote 
sommen, welke hij in he t 
door den hongersnood ge
teisterde Rome verspreidde. 
Zijn consulaat is eeuwig ge 
denkwaardig door de ont
dekking der zamenzwering 
van 'CATIIINA (Zie dat ar t i 
kel) , die den volslagen on
dergang der Republiek be 
raamd had. CICERO door 
FÜJÜVIA. , de minnares van 
een der zamenzweerders ge-
waarschouwd, verijdelde het 
eedgespan, en deed de mui
telingen straffen. Vele l ie 
den hadden hem vroeger als 
een' man van twee dagen 
behandeld, dien men niet 
tot de 'eerste waardigheid 
van den staat behoorde te 
verheffen ; van toen af zag 
men in hem enkel denijve-
rigsten burger , en onder al-
gemeene toejuiching gaf men 
heni den naam van Vader 
des Vaderlands» Daar C t o -
mv& heimelijke ontwerpen 



158 C I C. 

tegen hem gesmeed had, zoo 
£zag CICERO zich verpligt , 
Rome te verlaten, en begaf 
zich naar Thessalonika in 
Macedonië. Hij onderging 
deze ballingschap niet met 
eenen zeer wijsgeerigen 
moed. » Met wetende, «egt 
een redenaar, waar hij moest 
gaan, noch wat hij moest 
doen, vreesachtig als eene 
vrouw, eigenzinnig als een 
kind, betreurde hij hetver-
lies van zijnen rang, zijne 
rijkdommen en zijnen in
vloed. Hij beweende het j 
verlies van zijn huis, dat 
CLODIUS had doen vernielen. 
Hij zuchtte, om zijne ver
wijdering van TJERENTU , van 
welke hij kort daarna scheid
de." De wenschen van ge« 
heel Italië riepen hem in 
het volgende jaar 58 vóór 
S. C terug.. De dag van 
zijne terugkomst werd jui
chende gevierd; zijne goe
deren warden hem terug ge
geven, zijne huizen in de 
Stad en buiten dezelve op 
algemeene kosten weder op
gebouwd. CICERO was zoo 
getroffen over deze bewijzen 
van openbare achting en 
vreugde, dat hij zeidé, » dat 
wanneer hij enkel de belan
gen van zijnen roem wilde 
raadplegen, 'hij de geweld
dadigheden van GCODIÜS niet 
had behooren tegen te gaan, 
maar veeleer najagen en koo-
pen." Zijhe ongenade had 
echter veel indruk op hem 
gemaakt; hij vermoeide zij- jl 
ne vrienden en bloedverwan- * 

ten met zijne Magten, en 
die man, welke de anderen 
zoo wel verdedigd had; durf
de "zijnen mond niet te ope
nen om zich zelven te ver
dedigen. .*>. Hij toonde, zegt 
een geschiedschrijver, even 
zoo vele zwakheid in de 
aanranding van domus, als 
hij moed aan. den dag had 
gelegd, Om de zamenzw-
ring van CATIWNA , in kt 
bloed der vadermoorders te 
verstikken. Hij verscheen 
in het openbaar in rouwge
waad gehuld, het plein en 
de stad doorloöpende, om 
de bescherming der burgers 
af te smeeken. Hij vergat 
zich zoo ver, en nam de 
welvoegelijkheden van dezen 
vernederenden stap. z0? 
weinig i n het oog, <fet hij 
zich, door hét medelijden 
der burgers te wille11 op
wekken , Waarlijk belagche* 
lijk en verachtelijk maakte. 
Daar het bestuur van Cilf 
cië hem. ten deel was ge-
Vallen , zoo stelde hij zie» 
aanhethoofd deE legioenen, 
om zijn gewest voor den in
val der Parthers te bever 
Ügen. Hij overrompelde <>e 

vijanden , versloeg dezelve> 
maakte zich meester van rw" 
denisse, eene hunner sterk
ste steden, gaf dezelve aan 
plundering ter prooije» e» 
Het de inwoners aa« a e 

meestbiedenden verkoopen. 
Zijne heldhaftige krAJgsvM' 
rigtingen deden hem <l°or 

•P " . . « ,it«l rail zijne soldaten , den titel van 
Imperator toekennen > en 
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men zou hem te Rome de 
eer van den zegetogt heb
ben verleend, indien de on* 
lusten der Republiek zulks 
•niet belet hadden. Deze toe
juichingen Waren des te 
vleijender, daar dapperheid 
en onverschrokkenheid de 
hoedanigheden niet waren, 
waardoor hij zich het mees
te onderscheidde. In het be
gin van den burgerkrijg tus-
schen CJSSAR en JPOMPEJÜS , 
scheen zijn karakter zwak, 
schroomvallig, wankelbaar 
en besluiteloos , berouw ge
voelende van JPOMPEJÜS niet 
te volgen, en zich niet voor 
CAESAR; durvende verklaren. 
Nadat deze laatste op zijnen 
mededinger had gezegevierd, 
kwam CICERO door dé laag* 
hartigste vleierijen in zijne 
vriendschap. In de onlus
ten , die den moord van dien 
grooten man volgden, be
gunstigde hij OCTAVIUS 
met oogmerk van zich den-
zelven tot eenen beschermer 
te maken; en de man, wel
ke zich beroemd had, dat 
zijn kleed de legcrbenden 
van ANTONIÜS had vernield, 
-gaf aan de Republiekeenen 
vijand, die honderdmalen 
gevaarlijker was. Men ver
weet hem minder den on* 
dergang der vrijheid, dan 
de verheffing van ANTONIÜS 
te vreezen. Zoodra het drie-
manschap gevormd was, 
eischte ANTONIÜS , tegen 
wïen hij'zijne PMUppische 
reden had uitgesproken, zijn 
hoofd aan OCTAVOS, die de 

lafhartigheid had, hem zulks 
toe te staan.^ CICERO wilde 
zich eerst ter zee redden, 
maar daar hij de ongemak
ken der scheepvaart - niet 
konde verduren, liet hij zich 
aan land zetten, zeggende: 
» dat hij liever in zijn va
derland, door-hem eertijds 
aan de woede van CATIUNA 
ontweldïgd, wenschte te 
sterven, dan van hetzelvever-
wijderd te leven." De moor
denaars bereikten hem, bij 
een zijner landgoederen: hij 
liet dadelijk zijne draagbaar 
stil houden, en bood zijnen 
ontblootten hals aan het staal 
der moordenaars. De tri
buun POPII,IUS-I<.«NAS , die 
zijn leven aan zijne? wek 
sprekendheid te danken had., 
voerde dezen onmenschelij-
ken last uit, hieuw CICERO 
het hoofd en de regterhand 
af, en bragt deze waardige 
schatting aan den wreeden 
ANTONIÜS. FÜI/VIA, de vrouw 
van ANTONIÜS , even zoo 
wraakgierig als haar echt
genoot, doorboorde met 
eene gouden haamaald, de 
tong van CICERO. Deze 
treurige overblijfselen van 
den grootste der redenaren, 
van den verlosser zijns va
derlands , werden op hetzelf
de spreekgestoelte ten toon 
gesteld, dat hij zoo vaak 
door zijne welsprekende 
stem had' doen weergalmen. 
Hij was 63 jaren oud, toen 
hjj ia het jaar 43 vóór J. C. 
vermoord werd. De eerste 

' uitgave van den volledigen 
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CiCEBO , is van ' Milane , 
1498 en 1499., 4 dl.n, in 
fol. die van Venetië, 1534 
- ^ 1537s, 4 deelen, in fol. 
is^ ook zeer.: zeldzaam. 
Die van ELZEVIB .is van 
1642, 10 dLn, i a I2.*°,Qf 
1661, 2 dl ." , in 4.to De
zelve bevat enkel van CICE* 
KO, cüm nous Variorum, 
in 8«vo, de Epistolcs adfa-
miliares, 1677, 2 'di.n; ad 
Atticum, 1684, 2 dL"; De 
qfficiis, 168S, l DL; Ora-
tibms*. 1699, 3 dl.n, in 6 
banden. Om dezelve volle
dig te maken, moet men er 
bijvoegen ,* de 6 dl,n, wel
ke. DAVISIUS van 1730 tot 
1745 te Cambridge heeft in 
het licht gegeven, en die 
zijn : De divinalione ; Aca
demica; Tusculanee questi-
onesi De jflnièus bonorum 
et malorum; De natura de-
orttm; De legibtis, etRhe-
toriea, Legden, 1761, in 
8.v0 De CICERO van GKO» 
NOVHJS ,. Letfden, 1692, .4 
dl'15, i n 4 . <£,. wordt zéér op 
prijs gesteld. Ër bestaat 
eene fraaije uitgave deszel-
ven, G/asgow, 1749, 20dl,n, 
in 12.mo en eene Parij sche , 
1767, 14 dl-n, in l2>o De 
werken van CICERO, ad u-
sum Delphini, zijn: De ar
te oratoria, 1687, 2 dl.", 
in 4.">; Orationes, 1684 , 
3 dl.n, in 4,t°;EpistoleBad 
familiare» ,• 1685 , in 4 ">; 
Opera pliilosopHca, 1689, 
i? 4.to Eindelijk gaf de abt 
P ^ J K T , in 1740, in 9 dl.» 
m 4.to e e n e Schoone en ge» 

\\ leerde uitgave der werken 
van den Romeinschen rede
naar in het licht. Men ver* 
deelt dezelve gewoonlijk in 
vier deelen: 1.° Zijne' Ver-
{handelingen, over'de wel
sprekendheid'.,. die aan het 
Jioofd der Latijnsche wel-
spreekkundigen. geplaatst 
zijn, even gelijk men ztj-
-ne redevoeringen, aan het 
hoofd der redenaars vinit, 
Zijne drie Boeken over k 
redeneerkunde zijn van ee
ne oneindige waarde voor 
degene, die de welsprekend
heid beoefenen. In dit uit
muntende werk .wordt de 
dorheid der grondregels ver-
vrolijkt, door alles wat de 
Romeinsche wellevendheid 
vernuftigs, kiesch en b?' 
valligs. kan uitdenken* îjn 
werk, ieredenaargenovtil, 
behoeft zoo min met betrek
king tot de grondregels als 
tot de vernuftige wendingen, 
voor hét vorige ia geenen 
deele te .-wijken. •., CicfeR» 
geeft in hetzelve; het denk
beeld van eenen volmaakten 
redenaar niet zoo als er ooit 
een geweest is , maar zoo
danig als hij zijn kan. *'j£ 
ne Zamenspraak aan p*n" 
TÜS gerigt, is eene optel
ling der beroemde personen 
die aan de balie bij d« t r e 
ken en Eomeinen hebbe" 
geschitterd. Enkel aan ee
nen vruchtbaren en WP* 
men geest, zoo als « i enV

nn 
CiCEito gelukte het, otaf»-
vele verschillende afbeeWin 

gen, zoo welgelijkena 
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schetsen. — 2.° Zijne Rede
voeringen» Dezelve worden 
naast en zelfs boven die 
van DEMOSTHENES geplaatst. 
Deze beide groote mannen, 
zoo dikwerf met elkander 
vergeleken, geraakten langs 
zeer verschillende wegen 
tot denzelfden roem. De 
welsprekendheid van den 
Griekschen redenaar is sne l . 
kracht ig, indringend; zijne 
uitdrukkingen zgn stout, zij
ne beelden s terk, maar zijn 
stijl is dikwerf dor en hard. 
De welsprekendheid van den 
den Latijnschen redenaar is 
zachter; vloeiender, over
vloediger en, welligt zelfs 
al te overvloedig. Hij ver
hoogt de gemeenste zaken, 
en verfraait diegene, welke 
het minst voor bevalligheid 
vatbaar zijn» Al zijne vol
zinnen zijn juist afgemeten, 
en het is vooral in die schik
king der woorden, die on
eindig tot de bevalligheden 
der redevoering en tot het 
vermaak des oors bijdraagt, 
dat hij in den hoogsten graad 
uitmunt. Men heeft gezegd, 
dat DEMOSTHENES te Rome 
nog meer behaagd zou heb
ben , dan CICERO , wijl de 
Romeinen van natuur erns
tig waren; en CICERO te 
Athene meer dan DEMOSTHE-
NES , wijl zijne scherts , en 
de bloemen, waarmede hij 
zijne Welsprekendheid ver-

VII . DEEI , . 

s ierde , de Athenèrs , een. 
ligtzinnig en kortswijlig 
volk, zouden vermaakt heb
ben (Zie DEMOSTHENES) .— 
3.° Zijne Wijsgeerige wer
ken. » Hetgene, wat ver
wondering moet verwekken » 
zegt een geleerde, i s , dat 
in de onrust en Vstörmen. 
zijns levens, die man steeds 
met staats- en bij zondere za
ken belast , nog tijd genoeg 
kon vinden, om zich gron
dig met al de sekten onder 
de Grieken bekend te ma
ken , en dat hij zoo wel de 
grootste wijsgeer der JRomei-
nen , als "hun welsprekend
ste redenaar was ." Zijne Boe
ken De officiis, verdienen 
lof, wegens de goede ze
den , het diepzinnige, de 
nienschlievendheid, de va
derlandsliefde , die er beur
telings in doorstralen. A l 
les is niet naauwkeurig, i n 
dezelve; doch zulks zou men 
te vergeefs zoeken, onder 
de redelijkste der oude wijs-
geeren. Zijne Boeken over 

' de Republiek en de Wetten 
zijn even zoo uitlokkend door 
derzelver uitgelezen smaak 
in het staatkundige gedeel
te , als door de Meschheid, 
waarmede de onderwerpen er 
in behandeld worden. Men 
vindt in zijne Tuseulanes, in 
zijne Ahademischevraagstuk-
ken, in zijne beide boefcen 
Over de natuur der goden (*) 

(*) Als eene bijzonderheid kan men hier aanmerken , 
dat dit werk door SlVARDVs, een Heidensch Opperpries-
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den wijsgeer, den geleerde 
en den sierlijken schrijver. 
__ 4.° Zijne Brieven, UAY-
XB gaf aan dezelve de voor
keur boven al de werken 
van dien grooten schrijver. 
J)e letterkundige, de staats
man behoorden nimmer moe' 
de te worden s dezelve te 
herlezeïi. Men kan dezelve 
als eene geheime geschiede
nis van zijnen tijd beschou
wen. De karakters zijner be
roemdste tijdgenooten, wor
den er met natuurlijke kleu
ren in afgeschilderd, de spe
len hunner hartstogteri met 
schranderheid ontwikkeld. 
Men leert in dezelve het 
menschelijke hart kennen, 
en jde drijfvederen , die het
zelve, doen handelen. CI 
CERO had zich, ook met de 
dichtkunde ingelaten. Hij 
vertaalde, nog jong zijnde, 
ABATVS in Latijnsche ver
zen; de menigte dichtregels, 
die hij er in zijn tweede 
Boek Óver de natmw der 

-goden uit aanhaalt, bewijst, 
dat; hij zich in eenen gevor
derden ouderdom, over de» 
Xe vrucht zijner jeugd niet 
schaamde. Hij was daaren
boven zulk een slecht dich
ter niet als men wel denkt, 
en men zou verkeerd han
delen , indien men hem juist 
naar het gedicht wilde be-
oordeelen, dat voor zijnen 

roem al re berucht is ge
worden. "Voor het overige 
moet men CICERO niet met 
VIKGIMUS vergelijken; men 
gevoelt Iigtelijk,' da£ de af
stand , welde hen in het vak 
van dichtkunde afscheidt, on
metelijk is. PliüTARCHüS 
heeft eenige kwinkslagen 
van CICERO opgeteekend, die 
hem bij de nakomelingschap 
'niet zeer tot eer zaUen v&t' 
strekken. In iet algemeen, 
was hij al te boertend, en 
had al' te zeer de gewoonte 
aangenomen, om goede ot 
kwade scherts, onder de 
ernstigste onderwerpen te 
mengen. Dè .Abt PREVOÏ 
heeft ons in het Fianscti 
eene Geschiedenis van Cl* 
CERO geleverd, uit 2'jne 

geschriften en de gedenk
stukken zijner eemv ont" 
Jeend; met bewijzen en op
helderingen, 5 dl." inl2.ffl0 

Dit werk naar het JSngeJscli 
van MiDiiETON, is met die 
sierlijkheid geschreven, wel
ke den stijl der ovenge 
voortbrengselen van dien 
academicus kenmerkt. Mo* 
RABIN heeft eene andere ge
schiedenis van den kaH,In" 
schen redenaar in het W* 
gegeven, 2 dl." in 4.t° J**" 
de hebben hunne verdiens
ten ; en de letterkundigen, 
die CICERO willen k*»*» moeten beide lezen, «oo wei 

***™Lfdi tlT^ die m^nt *> einde der zevende 
^ S C S ^ n e r ^ W «• openlijk verhrandwerd, *9* 
^9olV&Zyne meeninS 'taïiché stellingen omtrent 

weiwe. V e r t a l e r . 
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als de Geschiedenis der vier 
CICERO'S door den Abt MACÊ, 
en de aanmerkingen vau PLTJ-
TAKCHüs op het Leven van 
CICERO, door SECOÜSSE. De
gene, die van hem gezegd 
hebben, dat er niets aan hem 
ontbrak, dan dat hij geen 
Christen was, kunnen in 
dien zin de waarheid heb
ben gesproken, dat het 
Christendom van hem eenen 
volmaakten wijze, en eenen 
waarlijk deugdzafnen man 
zoude gemaakt hebben. Maar 
zoodanig als hij geweest i s , 
zou CICERO het Christendom 
niet tot eer hebben verstrekt. 
Hij spreekt over de goden, 
nu als een Stoïcijner, dan 
als' een academicus , en dan 
weder als een Epicurist. De
ze heiligschennige staatkun
dige wilde ten opzigte van 
de godsdienst, de minste 
onaangenaamheid niet verdu
ren j hij volgde in dat punt 
geen enkel bepaald stelsel, 
over hetzelfde onderwerp 
twistte hij voor en tegen. 
Hetgene, wat hij van den 
eenen kant vaststelde, wierp 
hij aan den anderen kant 
weder omver, zoo als hij 
jzulks, ten opzigte van den 
zelfmoord heeft gedaan. Hij 
heweert, dat God de toe
komst niet kent. In zijn 
werk 10e officüs, over de 
heiligheid en de onschend
baarheid des eeds spreken
de , zegt hi j , dat men den-
zelven moet houden, niet 
uit vreeze Gods, die er zich 

niet mede bemoeit, maar wijl 
de regtvaardigheid ons ver-
pligt, datgene na te kómen, 
wat wij beloofd hebben. In 
het derda boek der Parado
xen , beweert hij , dat alle 
misslagen gelijk zijn, een 
gevoelen, dat geheel met de 

jrede en de billijkheid strijdt. 
De raad , welken CATO aan de 
jongelingen gaf,; om de on-
. tuchtige vrouwspersonen te 
gaan bezoeken, was eerloos, 
maar de wijze, Waarop C I 
CERO denzelven in zijne re
de voor CÉUUS verdedigt en. 
goedkeurt, verdient niet min
der afgrijzen. Wij willen 
niet spreken over zijne lief
de voor zijne dochter T Ü L -
LIA. , waarvan men hem be
schuldigd heeft, maar vol
gens PLUTARCHÜS zullen wij 
zeggen, dat hij in den ou
derdom van 61 jaren van 
zijne vrouw TEREN™, scheid
de , wijl de equipagie, die 
dezelve aan zij ne dochter 
had gegeven, naar zijnen zin 
niet luisterrijk genoeg was. 
Zijne gestadige en onverza-
delijke ijdelheid, zijne on
bestendigheden , zijne vlei-
jerijen, enz. hefrben hem 
reeds bij zijn leven, schamp -
reden op den hals. gehaald, 
die hij niet dan al te zeer 
verdiend had. — Zie Coi-

LITJS, IL.UCIANÜS , SENECA, 
SoCRATES, S T I M P O , So iON, 

ZENO S enz. 

CICERO (QUINTUS), broe
der van den voorgaande, ver-

2 . „ .... '•. .-
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kreeg» na in het jaar 691 
'van Rome prcelor te zijn 
geweest, de provincie van 
Azië, waarin hij zich drie 
jaren Ophield. GSESAU nam 
hem vervolgens in den Gal-
lischen oorlog tot hoogst des-
zelfs luitenant aan, en hij 
had geene reden, om be
rouw te hebben over zijne 
keuze. CICERO spreidde in 
vele gevaarlijke gelegenhe
den, den heldhaftigsten moed 
en de grootste voorzigtigheid 
aan den dag; maar geduren
de den burgeroorlog, verliet 
hij de partij van dien veld
heer, om die van POMPEJUS 
te volgen; hetwelk de oor
zaak van zijnen ondergang 
was. In de vogelvrijverkla
ring der Driemannen begre
pen, werd hij met zijnen 
zooh in het jaar 43 vóór J. 
C gedood. In het Corpus 
póefarum van MAITTAÏRE ko
men eenige gedichten van 
hem voor: Hij is de schrij- , 
ver van het ba&k De peiiti-
one consülatus, in de wer
ken van zijnen broeder voor
komende. 

CICERO (MARCUS) , de ee
nige zoon van MARCUS-ÏW 
laus CICERO en van TEREN-
TIA , in het jaar 688 van 
Home geboren, sloeg reeds 
vroegtijdig de loopbaan' der 
wapenen in , en oh derschei-
de zich ia den ouderdom van 
ÏJ jaren, in den slag van 
•rwrealig, waarin hij het 
beveWoerde over eehen' vleu
gel der ruiterij. luitenant 

van BRUTUS, en bevelheb
ber zijner ruiterij geworden 
zijnde, sloeg en maakte hij 
C. ANTONIÜS , broeder van den 
Drieman, gevangen, en bleef 
na den slag van PMHppe, 

,aan den jongen POMPEJÜS 
verbonden. Later te Rome 
teruggekeerd, werd hij door 
AUGUSTUS tot deszelfs amt-
genoot verkozen, deed het 
besluit ten uitvoer brengen i 
waar door de omverwerping 
werd bevolen der standbeel
den en gedenkteekenen ter 
eere van MARCUS ANTONIDS 
opgerigt; daarna werd hu 
tot het bestuur van Aziëft 
Syrië benoemd. MARCUS CI
CERO i s , zelfs door zilne 

tij dgenooten, verschillend be
oordeeld , en het tijdstip van 
zijnen dood is onbekend-

ClOHOVIUS Of GlCHOSWKt > 

een Poolsch Jesuit, ifiie 

in de 17.e eeuw; wij *en" 
neh van hem de r o / g e ^ 
werken, alle te Zfrato^de 
oude hoofdstad van Polen > 
gedrukt: 1.° EpistoU ff 
rasnctica ad geiierosum ao-
mimm Jom^ScsLicnsm 
de Ruxowia V. C. ejus fi 
pistola Apologeüc&ïedto 
ta, mi addiclaest harW' 
nia fidei Catholim, **» 

fide SS. Painm pr^TL 
ecclesia a PETM WfA° 

4.to, 1655. - 2 , ° SpecfV» 
Samososihenistarum,««*» 
cinistarum, vulgo fmL 
mm, in quo osiendiUr® 
mosaithenisias, vel oe 
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nistas vel arianos, tantope» 
re in religione Christiana 
dissidere a Catholicis et E-
nangelicis, ut inter Chris-
tianos censeri non dehean t: 
sed potius esse tam D. D . 
protestantihus, quatn Catho
licis execrabiles ; editum a 
patre Nicop/io CICHOVIO, 
Soc. Jjsszr, CracovitB in 
Officium Viduts ethoeredum 
FBANCISCX Cmaris, S. B. 
M. typogr., 1662, in 4.» 

CID , wiens ware naam Ro-
DR1GUEZ DlAZ DEt BlVAR 
was, werd in 1040 te Bur
gos geboren; hij werd aan 
het hof van FËRDINAND I . , 
koning van Kastilië, op
gevoed', en door zijnen hel
denmoed, weldra als een 
der dapperste krijgsoverstep 
van zijnen tijd beschouwd. 
Na den dood van dien vorst, 
bleef hij aan SANCTIÜS I I . , 
deszelfs opvolger verbonden, 
en diende hem met roem in 
den oorlog, welken de nieu
we vorst weldra aan A L -
PONSUS , zijnen broeder, ko
ning van Zieon verklaarde. 
SANCTIÜS in de belegering 
van Zamora gesneuveld zijn
de , volgde, ALFONSUS hem 
pp , van wien CID het wa
gen durfde, op hetzelfde al
taar, waarvoor hij gekroond 
zoude worden, den eed af 
te eischen, dat hij het min
ste deel in den moord zijns 
broeders gehad had. Deze 
moed werd hem niet verge
ven, en hij viel bjj zijnen 
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-vorst in ongenade. Hoezeer 
ook aan zijne eigene midde
len van bestaan overgelaten, 
diende de held zijn vader-

. land niet minder getrouw, 
en door zijne bloedverwan
ten en vrienden geholpen, 
hakte hij vijf koningen der 
Mooren in de pan, welke dé 
provincie Bioija verwoestten. 
Ter belooning van zulk ee-
ne dienst, werd hij ten ho-
ve teruggeroepen; maar dé 

' koning, wien deszelfs aan
wezen onaangenaam was, 
zond hem op nieuw in bal
lingschap ; gedurende deze 
ballingschap, plukte hij ee-
ne menigte lauweren door de 

' schitterendste overwinningen 
welke hij op de Mooren be-

• haalde. Deze held stierf te 
• Valencia in 1099. De graaf ; 
: van GORMA raakte met hein 
\ in twist, en werd door CID-
;in een tweegevecht gedood. 
De laatste beminde CHIMENA , 

: dochter des gesneuvelden 
j graafs GORMA , en werd van 
> haar met even zoo veel tee-
! derheid bemind. De.eer vor-
j derde van haar wraak, .de 
liefde schreef haar vergeving 

«voor. De laatste behield de 
; overhand. CHIMENA verzocht 
! aan koning FËRDINAND ,, om 
; CID te mogen huwen, die 
; haar echtgenoot werd. De 
; hartverscheurende toestand 
van dat meisje, heeft COR-
NEittE in eert treurspel, Ie 
Cid getiteld, ' in • navolging 
van het Spaansch, zoo heer
lijk bezongen, dat het voor 

3 -
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een der'voornaamste stukken 
des Franschen tooneels ge
acht wordt. De oordeelkun
dige FERRÈIRA heeft echter 
de valschheidvan deze anek
dote, in het helderste dag
licht gesteld. OiD huwde do-
na CfliMENA DIAZ , uit welke 
hem een zoon en twee doch
ters geboren werden» De doch
ters traden met twee vorsten 
van het huis van Navarre, 
in den echt, en door eene 
opvolging van echtverbindte-
nissen, zijn zij de grootmoe
ders der BOURBONS gewor
den. Men heeft teSëvilla 
in 1716,' een leven van Cm 
uitgegeven, onder den titel 
van: Historici del fatnas o 
cavallero CID RUI DIAZ* 
JOSÉ PEBEV BAYAM heef ter ee
ne te Lissabon,mhütVovtVi-
geesch in het licht gegeven. 

CiENPUEGos (ALVAEÈS) , in 
1657, te Aguerra, eenëspaah-
sche stad in AHurië, gebo
ren, werd in 1676 "Jesuit, 
onderwees" niet den mees-
ten roem de wijsbegeerte 
te Composteïla, en de god
geleerdheid té Salamanka, 
Zijne scherpzinnigheid én 
bekwaamheid bewogen dé 
keizers JOZEF I . en KAKEL 
yi*, om hem bij de konin
gen van Portugal^ in ver
schillen de;; onderhandel in gen 
te gehruikèn, welke hij 
steeds tot genoegen der bei-
Ie kroonën ten einde bragt. 
«eze laats te keizer verschaf
te hek in 1720 den kardi
naals hoed doch niet zonder 

moeite , uithoofde van zijn 
werk Over de Drieeenheid, 
waarin verscheidene leeraars 
onnaauwkëurige uitdrukkin
gen meenen gevonden te 
hebben. De-keizér benoem
de hem vervolgens tot hoogst-
deszelfs gevolmagtigd mi
nister te Rome, daarna werd 
hij bisschop van Catana, en 
eindelijk aartsbisschop jan 
Montréal in Sicilië. #adat 
deze kardinaal afstand^had 
gedaan van zijn aartsbisdom, 
overleed hij te Rome, den 
i9 augustus ïn% Er,.br 
staan van hem onderschei
dene werken•;. l . e M^S» 
fheologicum, seu QuastioM* 
de Triniiate divina,WM® 
1717 2 d K in fol. ' - fe 

Vita abscondita sub ƒƒ«"*" 
bus Buchansticis, ' Bome 
1728, in fol. -r- 3.*l*™-
da del venerabïle P ^y 
NIETO. 1693, in il.w. *— 4 ! 
La vida msantoFüAXCïS' 
CO DB BORGU,1702>inM' 
Men vindt de lofrede va« 
den kardinaal GiENPüEGOs 
aan het hoofd van het iv-
deel der Rerum itahcarw 
Scriptores. 

Jesuit en bekwaam wf*\ 
stenaar, te s'JIeriogen^ 
geboren, was een W n ° A „ 
van DESCAUTES. "Vf 
der onderwees te WW 
met roem de wisk«nde ,W 
DESCARTES zijne eerste,m 
geerige werker, in het* d 
gaf. Hij las dezelve, *"j 
er groot licht in v e r s p r e 
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en deed den schrijver, «oh-
der zich bekend te maken, 
de twijfelingen voorstellen, 
welke hij over eenige plaat
sen had. DESCARTES, die 
echter ontdekte van wien de
ze tegenwerpingen kwamen, 

Was door de bescheidenheid 
en de bondigheid van den 
Jes uit bekoord, en sprak 
sedert dien. tijd. steeds met 
lof over denzelven. De aan» 
merkingen van pater CIER-
MANS betreffen voornamelijk 
de luchtverheveiingen, de 
meetkunde van DESCARTES , 
en de kleuren van den re
genboog. CtERSEiiiER heeft 
dit geschrift van pater CIER-
MANS , met het antwoord van 
DESCARTES, in het fransch 
vertaald; beide komen voor 
in het eerste deel der brie
ven van 'den laatstgenoemde. 
Pater CIERMANS vatte la
ter eenen afkeer tegen de 
school - wetenschappen op , 
en verzocht aan zijne over
sten, om in hoedanigheid 
van Missionaris naar Sitta 
gezonden te worden, men 
stond hem zulks toe, doch 
hij overleed in Portugal'in 

'1648,. ••-: 

CIEZAR ( JOZEF ) , een 
Spaansch schilder, te Madrid 
in 1699 in het jaar 40.* van 
zijhen ouderdom overleden, 
muntte uit in het schilderen 
van landschappen en bloe
men. Deze laatste zijn zoo 
natuurlijk en levendig voor
gesteld, dat men zich ver-
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beeldt dezelve door de lucht 
te zien bewegen. 

ClGALE (JoANNES MCHAè'l.), 
anders MAHOMED B É Ï ge
naamd; een bedrieger, die in 
1670 te Parijs verscheen. 
Hij gaf voor een prins uit 
Tiet Oltomanische bloed, pa-
cha, en gevolmagtigd vorst 
van Jeruzalem, het koning" 
rijk Cyprus, Trebizonde j 
enz., te zijn. Deze ge-
Waande prins werd (volgens 
ROCOLES) , van christelijke 
ouders in de stad Trogowis-
ti of Tergowisla, in Wa-
lacïiyë geboren. Zijn vader 
stond zeer in achting bij 
MLTHUS , waiwood van Mol
davië, Hij plaatste zijhen 
zoon bij dien yorst, die hem 
met zijnen resident naar 
Konstantinopel zond. Na 
den dood van MATHIAS-, 
kwam CiGAtE, in Moldavië 
terug, alwaar hij zich, door 
de heeren des lands onder
steund, hoopte te verheffen, 
maar daar hij In zijn oog
merk niet had kunnen sla
gen, keerde hij naar Kon
stantinopel terug, en werd 
een muzelman» Deze geluk
zoeker liep van het eënè 
land naar het andere, en 
bedroog bijna al de konin
gen van JEuropa, die hem, 
door het eervolste onthaal 
ónderscheidden. Hij genoot 
de vrucht van zijn bedirog , 
toen een man van aanzien, 
die hem te Weenen gezien 
had, en met z|jn geschiede* 

ét' '" 
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nis bekend was, den bedrie
ger ontmaskerde , die zich 
niet meer durfde laten zien. 

CIGNANI (I^ABEL), eenlta-
ïiaansch schilder, in 1628 
te Bologna geboren, en te 
Forli in 1719 overleden, 
was een leerling Tan den 
beroemden AÏIBANI. CLE-

JMENS X I , die dikwerf van 
zijn penseel had gebruik 

"•_ gemaakt, benoemde hem tot 
prins der akademie van JBO-
logna, nog tegenwoordig 

,de Clementijnsche akademie 
genaamd. Het helmdak der 

, Madona del Fuoco te Forli 
waarin die schilder hét pa
radijs heeft voorgesteld, is 
een der schoonste gedenk
stukken van de kracht zij
ner génie. Zijne voornaam
ste werken worden te Rome, 
te Bologna en te Forli ge
vonden. Door eene naauw-
fceurige teekehing, een be-

^vallig koloriet, eenè sier
lijke zamenstelJing verdie-

; nen dezelve alle aanbeveling. 
CIGNANI schilderde met de 
grootste gemakkelijkheid, 

taf eene smaakvolle klee-
ing aan zijne beelden, druk

te de driften der ziel zeer 
jwel uit, en zou dezelve 
nog beter hebban overge-
bragt, indien hij er zich 
niét op had toegelegd, om 
zijne schilderijen al te zeer 
te voltooijen. Deze kunste
naar véreenigde met' zijne 
talenten, eene zachtheid van 
zeden, en eene goedheid 
van karakter, dié even zoo 

achtenswaardig als zeldzaam 
waren. Hij sprak met lof 
over zijne wreedste vijanden. 
Op het Palais-Royaï te Pa
rijs , zag men van hem eene 
JVoli me tangere; en ia het 
kabinet des konings van 
Frankrijk, eene Afneming 
van hei kruis, en den Za
ligmaker, als een tuinier aan 
MAMA MAGDALEM ver
schijnende, dat twee uit-
muntende stukben ;zijn. 

GIGOLI. — (Zie CIVOM). 

CIMABÜE (GIOVANNI), een 
schilder en bouwkunstenaar 
te Florence, in 1240 gebo
ren en in 1310 overleden, 
muntte vooral uit in het 
schilderen met oliverw op 
bèkalkte muren, ïn het fee-
schilderen van glazen en in 
de bouwkunde. Eene on-
deraardsche kapel, en eene 
geschilderde M' Maagd in 
de kerk van de M. MABTA 
JYotella, te Florence trek
ken noch de bewondering tot 
zich. De groote schilders, 
welke hem •overtroffen heb
ben, hebben zich dflMW» 
voorbeelden ten nutte ge' 
maakt. Hij werd als <» 
hersteller der schilderkunst 
beschouwd. Door de'go** 
sche schilders, welke ae 

senaat van Florence beroe* 
pen had, onderwezen, oeea 
hij die kunst in zijn vader
land herleven. KMM& *• 
koning van Napels, «°° 
Florence trekkende, vereer
de hem met een bezoek» « 
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bestaan nog eenige zijner 
schilderstukken op natte 
kalk en met waterverw, 
waarin men vele geöie en 
natuurlijken aanleg waar
neemt, maar weinig van 
dien goeden smaak, welke 
meii aan de overwegingen , 
en aan de beoefening 'der 
schoone werken te danken 
heeft. 

ClMABOSA ( DoMINICUS ) , 
een beroemd Componist, 
•werd te Napels in 1754 ge
boren. Hij ontving de eer
ste toonkundige lessen van 
SACCHINI, en bragt zijn ta
lent tot volkomenheid, in 
de school van BURANTE, bij 
het Conservatorium vanLo-
.retto; hij bevlijtigde zich 
met zulk eenen ijver, dat 
hij in 1778 gelijk stond met 
de beroemde Componisten 
GÜGMELMI en PAESIELLO. Hij 

.werd achtereenvolgend in 
Rusland, en aan verschei
dene hoven van Duitschland 
beroepen , om er ernstige of 
kluchtige operas te compo
neren, en hij behaalde alom 
den grootsten lof. Maar of
schoon men van hem een 
vrij aanzienlijk getal zeer 
belangrijke Liersche treur
spelen kan aanvoeren, kan 
men toch zeggen dat hij zich 
door dichivuur, oorspronke
lijkheid, en nieuwe denk-

. beelden in de Opera - buffa 
vooral onderscheiden heeft. 
Weinig componisten zijn zoo 
Vruchtbaar geweest, als CI

MAROSA: hij heeft meer dan 
honderd twintig operas na
gelaten, waarvan er een der
tigtal nog bij voortduring op 
dé.voornaamste tooneelen van 
Europa worden uitgevoerd. 
Onder zijne ernstige operas 
onderscheidt men: la Pene-
lope, /' OHmpiade, gli Ora-
zii e Curiazii, en vooral 
il Saerifizio di Abramo >• in 
het laafste schijnt CIMAROSA 
zich zei ven overtroffen te. 
hebben; hetzelve is een 
meesterstuk der toonkunst. 
Zijne voornaamste kluchtige 
operas zijn Ie Trame delu-
se , il Pittor paragino , i 
Nemici generosi, il Credu-
lo; maar geen dat meer 
geestdrift verwekte , en bij 
voortduring met genoegen 
ontvangen werd dan il Ma-
trimonio secreto. CIMAROSA 
heeft ook verscheidene Mis
sen, Psalmen en Motetten 
enz. gecomponeerd, en in 
al zijne werken een verhe
ven talent ten toon gespreid. 
Hij was kapelmeester vari 
FERDWAND IV.; daar hij bij 
de eerste komst der Fran-
schen te Napels in 1799, 
genoodzaakt was geweest, 
een republikeinsch gezang 
te componeren , zoo werd hij 
bij de terugkomst des ko-
nings in de gevangenis ge
worpen. Het gelukte hem 
te ontsnappen en naar Ve
netië overtesteken, alwaar 
hij den II Januarij 1801 o-
verleed. De toonkunstenaars 
dier stad lieten hem eene 

, 5 
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prachtige cdtafatk oprigten, 
en die van Rome voerden 
eene requiem-mis nit, wel
ke hij in zijnen jeugd voor 
de uitvaart van den vader 
zijner eerste echtgenoote had 
gecomponeerd, en waarvan 
de stijl, de eenvoudigheid, 
en de welluidendheid aan het 
beroemde Stabat Mater van 
PERGOLESE herinneren, Ci-
MAROSA leefde steeds met de 
groote meesters , met welke 
hij het gebied der toonkunst 
•deelde, inde vertrouwelljk-
ste vriendschap. Hij zeide 
eens tot eenen schilder, die" 
hem, om hem te vleijen,bo* 
Ven»MozART verhief :•» Wat 
zoudt gij wel van iemand 
zeggen i die u boren RAPHA-
ëv wilde verheften?" CIMA-
ROSA was steeds aan de Gods
dienst verkleefd, welker voor
schriften hij met eene zeke
re schroomvalligheid in acht 
nam. 

CiMBER ( LüC. TlLMÜS ) , 
eerst een ijverige aanhanger 
van CESAR , daarna echter, 
toen hij zich in zijne ver
wachtingen bedrogen zag, 
een deelnemer der zamen-
zwering. Hij was het die 
CLESAR om genade voor zij
nen broeder bad, en hem 
schijnbaar de handen wilde 
kussen, doch eigenlijk, om 
dezelve vasttehouden , waar
op nadat OMBER , de Toga 
yanCcsAR had afgetrokken, 
«at het teekeiï tot de bloe
d e * daad was, SÈRVIUUS I 
VVASCA, den Dictator den | 

eersten stoot gaf. . 

CIMINO. *- Zie AQUIUNO. 

CIMON, veldheer der A-
theners, zoon van Mnvru-
DES , week niet van den weg, 
welken zijn vader hem ge
baand had. Deze groote man 
met eene geldboete beladen, 
overleden zijnde , zoo werd 
CIMON tot de voldoening"ran 
dezelve gevangen gezet, en 
verkreeg jiijne vrijheid en
kel weder, 'door eene schan
delijk en de Heidensche ze
den waardig verdrag, waar
door, hij ELPHINIA, zijne 
zuster, en te gelijker fP 
zijne vrouw, aan den rij* 
ken CALLTAS afstond, die 
voor hem den openbaren Fis
cus voldeed. Kort daarna 
vond CIMON menigvuldige ge" 
legenhedën , om zich in. de 
gevechten te onderscheiden. 

, Daar de Atheners de wape
nen tegen de Perzers had
den opgevat, ontweldigde hij 
aan deze laatste hunne sterk
ste steden en hunne beste 
bondgenooten in Azië. *"J 
versloeg op denzelfden « a | 
dtf Perzische legers te lanj 
en ter zee; en zonder *>) 
te verliezen, vloog hij w 

plienicische schepen te g * 
moet, die zich met de t l« ' 
zische vloot van den b**r 
ionesus kwamen vereenige > 
vermeesterde dezelve au > 
en hakte het grootste gedeel
te der troepen, waarniea 
dezelve bemand waren, «J 

pan. Hij bragt eene n°°* 
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van twee 'honderd schepen 
in zee, stak naar Cyprus 
over , viel ABTABAZUS aan , 
jnaaktezïch meester van een 
groot aantal zijner schepen, 
en vervolgde het overige ge
deelte zijner vloot tot in 
Phenicië. Op zijnen terug-
togt, ontmoette hij MEGABI-
SÜS, eenen anderen veldheer 
van AKTAXERXES, leverde 
hem slag en overwon hém. 
Deze voorspoed, noodzaakte 
den koning van Pèrziè', het 
zoo beruchte verdrag te oh-: 

derteekenen, dat den Athé-
ners en hunnen bondgenoo-
ten-eenen roemrijken vrede 
verschafte. Toen de krijgs
gevangenen, in die overwin
ningen behaald, moesten ge
deeld worden , beriep men 
zich op den overwinnenden 
veldheer: hij stelde aan den 
eenen kant de krijgsgevan
genen geheel naakt, en aan 
de andere zijde hunne gou
den halssnoeren, hunne arm
banden ,wapens, kleederen, 
enz. De bondgenooten na
men den buit, zich verbeel
dende de beste keus gedaan 
te hebben; en de Atheners 
behielden de manschappen, 
die zij duur aan de over
wonnenen" verkochten. Ci-
MON scheen even zoo groot 
in den vrede als in den oor
log. Vele zijner medebiir-
gers maakte hij gelukkig 
door zijne milddadigheden. 
Zijne tuinen en boomgaarden 
stonden open voor hetvoJk, 
zijn huis werd de schuil- I 
plaats voor den behoeftige. 

De'redenaar GÓRGIAS zeide. 
van hem, dat hij rijkdommen 
verzamelde, om er zich van 
te bedienen, en dat hij er 
zich enkel van bediende,öm 
zich te doen achten enver* 
eereil. Men kan hier in het 
voorbijgaan zien, wat het 
doel, hoedanig de ziel der 
schoonste daden van het hei
dendom was, en hoezeer TER-
TULiANUS gelijk had, wan
neer hij een Heiden, hoe 
volmaakt dezelve ook scheen, 
een ijdel en trotschr dier 
noemde: Animal gloria» 
Ondanks zijne zedelijke 
deugden , evenaarde hij TJUE-
MISTOCLBS niet in de weten
schap des bestuurs. Zijn 
invloed werd geschokt döör 
zijne menigvuldige afwezig
heden door de harde waar
heden , welke hij aan het volk 
zeide; en na zijn vaderland 
gediend te hebben, moest 
hij de smart ondervinden 
door het Ostracismus (schel-
pengeregt) uit hetzelve ver
bannen te worden. Volgens 
het gebruik van het ligt -
en eigenzinnige Atheensche 
volk, werd hy later weder 
teruggeroepen (Zie AKASTI-

DES , SoCRATES, A N Ï T Ü S , 
enz.), en men benoemde 
hem tot opperbevelhebber 
der vereenigde (Jrieksche 
vloot. Hij bragt den oorlog 
in Egypte, keerde tot zijn 
oud ontwerp terug, om zich 
van het eiland Cyprus mees
ter te maken, doch kon het
zelve niet ten uitvoer bren
gen , daar hij vóór zijne 
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komst op dat eiland , in het 
jaar 449 vóór J. C. aan hét 
Jioofd van zijn leger overleed. 

CIMON, een Eomeinsch 
grijsaard, door den senaat, 
uit hoofde van eenige, mis
daad tot den hongerdood ver
oordeeld; zijne dochter, die 
de vrijheid had, hem in de 
gevangenis te komen bezoe
ken, deed hem eenigen tijd 
bestaan door hem met hare 
horsten te voeden. De reg-
ters van deze vindingrijke 
kinderliefde onderrigt, schon
ken den vader genade uit 
aanmerking der dochter. Ti-
Tus-Livius en andere schrij
vers , beweren dathet dé moe
der dier dochter en niet de 
vader was, welke men tot den 
hongerdood had veroordeeld. 
"VALERIUS- MAXIMUS spreekt 
met verwondering over eene 
schilderij, die dezen trek 
van kinderliefde voorstelt, 
en den groofsten indruk Op 
de harten maakte* M(Brent 
ei stupent ïiomirmm, ociili, 
dum httjus facti pictam i-
maginem vident; easusque 
antiqui conditionem pre&sen-
list specfactiU admiriatione 
renovant. Eene uitdruk
king, die zeer geschikt i s , 
om het gebruik te regtvaar-
digcn, dat de Catholijken van 
beelden en schilderijen in 
het stuk van godsdienst ma
ken, benevens de plaats, 
"welke zij aan dezelve in 
mume tempels inruimen. 

CIÏUI, 
A»AN. ~~ Zie CHINI-

Ï.ADDAN. 

CINARA , een vrouw uit 
Thessalië, had twee doch
ters , die eene toomelooze 
ijdelheid bezaten, en die, 
na zich boven JUNO te heb
ben willen stellen, doorfdie 
godin in trappen werden ver
anderd, welke men bij het 
ingaan van een harer tem
pels met de voeten trad, 

CINCHON (de markgravin 
m), eene Spaansche dame, 
in 1598 geboren, vrouw des 
onder-konings van Peru, 
don PEDRO CINCHON. In «at 

land door eene hardnekkige 
koorts aangetast zynde, be
sloot zij gebruik te maken 
van een middel, dat tot dus
verre enkel bij de inboorlin
gen bekend, was. Het was 
de schors van eenen boom, 
die in de bergen groeide. 
In 1632 bragt zij eenen vrij 
aanzienlijken voorraad van 
deze schors onder den naam 
van ; lüna. of Peru-schors 
naar Spanje over. Maar 

het waren de Jesuiten f zen
delingen in Peru, die het 
meeste toebragten , om\ dl£ 

heilzame geneesmiddel door. 
Europa te verspreiden, on* 
deze reden, noemde men net 
ook Jesuitenpoeder. De i»" 
na vond in den begin"6 fe" 
genstrevers in zekere ge-
neesheeren, die bevonden» 
dat dit middel niet volgens 
de regels genas; maar &f" 
zelfs l e ik lme uitwerkselen 

bragten hen weldra totztf'J" 
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gen; en een hunner, meer 
verlicht dan de overigen, SE-
BASTIANÜS RADIUS , genees» 
heer van den, kardinaal Lu-
GO, gaf óver dit geneesmid
del eene uitmuntende ver
handeling in het licht, ten 
titel voerende: Anastasis 
corticis Peruviani j seu chi-
ne& defensio, Genua, 1661, 
in 4. t0 Om de herinnering 
aan de gewigtige dienst door 
deze dame aan de genees
kunde bewezen, te vereeu
wigen , heeft LiNN^Büs, den 
naam van Cinchona aan de 
plant- gegeven, welke dit 
kostbare ; geneesmiddel be
vat , en 'die tevens tot het 
geslacht dergene • behoort, 
Welke eene roode verwstof 
bevatten. 

ClNClNNATUS (LuClÜS QülN-
TUS , bijgenaamd), dus ge
noemd,' wijl hij krullend 
haar had, werd van den ploeg 
gehaald, om in het jaar 
458 vóór J. C. Eomeinsch 
Consul te worden. Hij was 
rijk geweest, maar eene zwa
re boete voor zijnen zoon 
moetende betalen, werd hij 
genoodzaakt, zich in ' eene 
stulp aan gene zijde van den 
Tiber te behelpen, alwaar 
hij de weinige akkervelden 
bebouwde, welke hem over* 

' bleven. Gedurende zijn be
stuur handhaafde hij de o-
penbare rust, door eene wij
ze onverschrokkenheid, en 
na den. afloop van hetzelve 
ging hij weder aijnen akker 
bebouwen. Om de Aequers 

l en Volscers het hoofd te kun
nen bieden, werd hij ander
maal tot dezelfde waardig
heid verkozen. Het eenige 
leedwezen, dat hij aan de af
gevaardigden der Republiek 
betuigde, was dat zijn ak
ker dit jaar onbebouwd zou
de blijven: maar .de senaat, 
door, zijne edele eenvoudig
heid getroffen, beval, dat de 
kleine landhoevë van den 
Consul, op kosten van den 
staat zoude bebouwd wordeft. 
Tot Dictator verheven, sloot 
hij de vijanden in , versloeg 
dezelve, en voerde hunnen, 
veldheer, en de overige of
ficieren , met kluisters bela
den naar Rome. Men-ken* 
de hem den zögetogt toe, 
en het hing enkel Van hém 
af, om even zoo rijk te wor
den als hij beroemd was. 
Men bood hem landgoederen, 
slaven en vee aan; die hij 
bestendiglijk van de hand 
wees, en legde na verloop 
van 16 dagen zijn Dictator
schap neder, om den ploeg 
weder te gaan opvatten. 
Reeds 80 jaren oud zijnde, 
werd hij andermaal tot Dic
tator verkozen, hij zege* 
vierde over de Prsenestiërs, 
en legde zijne waardigheid 
21 dagen daarna wader'ne
der. Dus leefde deze Ro
mein, even zoo groot, wan
neer zijne zegevierende han
den, zich niet schaamden 
eene vore te ploegen, als 
wanneer hij de teugels van 
het bewind bestuurde, en 
hij over de vijanden der Re-
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publiek zegevierde. Een 
geschiedschrijver heeft op 
eene sierlijke wijze gezegd: 
Gaudet tellus laureato vo-
mere* et triuwphali ciratore, 

CINEAS. — Zie CYNEAS. 

ClNNA (LüClUS CoRNEMUS), 
Èomeinsch Consul in het 
jaar 87 vóór J . C. zag zich 
daar hij MARIUS, ondanks de 
tegenkanting van OCTAVIUS, 
zijnen ambtgenoot, den voor
stander van SïM,A, had wil
len ; terugroepen, verpligt 
Rome te verlaten, en Werd 
door den Senaat van zijne 
waardigheid als Consul be
roofd. Zich onder de bond-
genooten begaven hebbende, 
hragt hij weldra een leger 
van.30 legioenen op de-been y 
kwam door MARIUS » CARBO 
en SERTORÏUS, die elk over 
een leger-corps het bevel 
voerden, vergezeld, Rome 
belegeren.; iVadat.de hon
gersnood en de overloopin-
gen den Senaat genoodzaakt 
hadden van met hem te ca
pituleren , trok hij als over
winnaar binnen Rome, ver
gadert oogènblikkelijk het 
volk, en doet het besluit ne
men tot de terugroeping van 
MARIUS» Stroomen bloeds 
vloeiden weldra door Rom«. 
De huurlingen des overwin
naars, vermoordden zonder 
medelijden, al degene^ die 
bem kwamen groeten, en 
«je hij niet weder groette: 
«it was het sein tot het bloed- il 
bad. De beroemdste senato- |j 

il ren« werden de slagtoffers 
zijner woede. OCTAVIUS, 
zijn ambtgenoot, werd ont
hoofd. Na viermalen Con-
sul te zijn geweest, werd 
die dwingeland in het jaar 
85 vóór J. C. dooreen hoofd
man van zijn leger vermoord. 
Hij bezat, zegt een geleerde, 
al de hartstogten , die naar 

„de dwingelandij doen haken, 
en geene der talenten, die 
er toe kunhen geleiden. 

CINNA (CNEÏÜS-COUNELIUS) 
had het bestaan "te danken 
aan eene klein-dochter van 
den grooten POMPEJUS. Hij 
werd overtuigd van eene za-
menzwering tegen AUGUSTUS , 
die hem op verzoek der kei
zerin JLIVIA, "vergaf, öe 
keizer deed hem in zijne ka
mer komen, herihneïdehem 
aan de verpligtingen, welke 
hij hem schuldig was, en na 
eenige verwijten ovev zijne 
ondankbaarheid, verzocht 
hij hem tot zijne vrienden te 
behooren , en gaf hem aells 
het consulaat, dat hij inhej 
volgende jaar, omtrent net 
jaar 36 der regering van AU
GUSTUS waarnam. Deze edel-
moedigheid trof CINNA «QJ 
zeer, dat hij sedert dienW 
een der ijverigste, onderda
nen van'dien vprst Jf*^ 
Volgens DION , liet hij &fl 
zijn overlijden, zijne goeae-
ren na. VOMAIHB twjl&l* 
zeer aan de toegevend^ 
Van AUGUSTUS omtrent U»" 
NA. TACMUS noch SÜETONIUS 
zeggen iets van ditvootm' 
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CINNAMUS (JOANNES), een 
Grieksch Geschiedschrijver, 
der 12.e eeuw, vergezelde 
den keizer MANUEL COMNE-
NUS op de meeste zij her rei
zen. Hij schreef de Geschie-
nis van dien vorst in 6 boe
ken. Het eerste bevat hejt 
leven van JOANNES COMNENUS , 
en de vijf overige dat van 
MANÜEC. Hij is een dier 
beste nieuwere Grieksche 
geschiedschrijvers 5 doch pn» 
danks zijne verdiensten, kan 
hij geenszins met XENOPHON , 
noch mét eenigen der oude 
geschiedschrijvers vergele
ken worden. Zijn stijl i s 
edel en zuiver, de daadza
ken wel ontwikkeld en met 
smaak gekozen. Hij komt 
met NICETAS* zijnen tijdge
noot niet altijd o'vereen. De
ze zeide, dat de Grieken de 
Latijnen op allerlei wijzen 
Verraadden ; en CINNAMUS 
Verzekert, dat de Latijnen , 
verschrikkelijke wreedheden 
ten opzigte van de Grieken 
bedreven. Zij zouden wel 
.alle beide gelijk kunnen heb
ben gehad. Du CANGE heeft 
eene uitgave van CINNAMUS , 
in fol. Jt)70 in het licht ge
geven in het Louvre in ' t 
Grieksch en Latijn, met ge
leerde aanmerkingen en ee-
nige andere verhandelingen 
gedrukt. 

De laatste spreekt over al 
de zamenzweringen tegen 
AUGUSTUS gesmeed :' zou hij 
de beruchtste, stilzwijgend 
voorbij gaan f De zonderling
heid van een consulaat, aan 
CINNA gegeven, tot prijs der 
zwartste trouweloosheid, zou 
aan al de gelijktijdige schrij
vers niet ontsnapt zijn, Di-
oN GASSIHS spreekt er enkel 
over, volgens SENEKA en dit 
stuk van SENEKA , gelijkt 
meer naar eene, hevige rede
voering dan naar eene ge
schiedkundige waarheid» 
Daarenboven stelt SENEKA het 

'tooneel in Galliè', en DION 
te Rome. Deze wezenlijke 
of gewaande zamenzwerihg 
heeft den grooten CORNEIJ.-
X.E het onderwerp tot een , 
en welligt tot het voornaam
ste zijner voortreffelijke 
treurspelen geleverd. 

CINNA (CAIÜS HEÏIVIUS) , 
een Latijnsch dichter, leef
de ten tijde der Driemannen. 
Hij had een dichtstuk in zes-
voetige verzen zamengesteld, 
Smyrna genaamd, waarin 
hij de bloedschendige liefde 
van MIBHHA beschrijft. S E R -
VIUS eriPeisciANüs hebben er 
ons eenige verzen van behou- -
den, welke in het Corpus poe-
tarum van MAITTAIBE voor
komen. Pater BRIÖT schrijft 
aan dezen dichter in zijn 
werk: Acute dicta veterum 
poetarim ; latinorum vier 
puntdichten {epigrammata) 
toe, welke naauvvelijks be
kend waren» 

CINO DA PISTOIA, eigenlijk 
GUITTONI - SjNiBAim , een £. 
taliaansche regtsgeleerde en 
dichter, werd in 1270 te 
Pistoja geboren,:, maakte 
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zich door een Commentari-
umop den Codex, door hem 
In het licht gegeven zoo gun-
tig bekend, dat onderschei
dene universiteiten, hem ge
lijktijdig de gewigtigste leer
stoelen in de regtsgeleerd-
heid aanboden; Met roem 
onderwees hij te Trevisa, 
te Perosa en te Florence, 
en overleed in 1337 volgens 
sommigen in zijne geboorte
stad, doch volgens anderen 
te Hologna. De beste uit
gave van het tommentarium 
van CINO, is dié van tronk* 
fort, 1578. De beroemde 
BARTHOLE had de regtsge-
leerdheid te Perosa onder 
dien grooten meester beoe
fend. Nog heeft men van 
dien bekwamen regtsgeleer-
de , eene verzameling van 
Gedichten, voor de eerste 
maal onder dezen titel in 
het licht gegeven: Bime di 
messer C/JVO BA PISTOÏA , 
jureconsulto e poeta cele-
bratissino etc: Rome, 1559, 
in 8,vo, herdrukt mefc een 
tweede gedeelte te Venetië', 
1589, door de zorg van FAIT-
«TINO ÏASSO. CINO is van 
al de Italiaansche dichters, 
die voor PETRARCHA leefden, 
diegene wiens wijze het 
meest met de zijne overeen
kwam en wiens verzen de 
meeste sierlijkheid en liefe
lijkheid bezitten. Men vindt 
verscheidene stukken van 
CINO onder de gedichten van 
DANTE, die zijn vriendi was. 

ClNQ-A,RBRES ( J o A N N E S ) , 

in het Latijn QÜINQUARBO-
REÜS, in de zestiende eeuw 
te Aurillac geboren, ko
ninklijk hoogleeraar der He-
breeuwsche en Syrische taal, 
aan het collegia van Frank
rijk te Parijs , overleed in 
1587 en was de schrijver van 
eene Hebrèeuwsche spraak
kunst , gevolgd door eene 
kleine verhandeling de No-
tis hmbraanm, voor de eer
ste maal itt 1546, in 4-t0 

in het licht gegevea en dik
werf herdrukt. De beste 
uitgave is die van 1609, met 
aanteekeningen Van pater 
ViGNAL. Men heeft van den' 
zelfden ook eene Latijnsche 
vertaling van het Targum 
(of Chaldeeuwsche omschrij
ving) door JONATHAN-BEN-U-

' z i ë i , over JEREMUS) Pa~ 
rijs, 1549 en 1556, in4. t0, 
met een ander fargx» vat t 

denzeïfden JONATHAN over 
den Profeet OZEAS, en om- , 
schrijvingen der vertalingen 
van ÏOSL, AMOS,. BOTH-, en 
andere Heifté prrfeten; W j 
Evangelie van den si* MM •• 
VMEVS, in het Hebreeuwse^ 
met da verhandeling en 4» 
aanteekeningen van SABASJ1* 
AAN MUNSTER ,1551, w 8-:' 
en vertalingen in het im 
van eenige werken van A-
VICENNE. 

C I N Q-MARS(HENPWK C ^; 
FIER D E ,BÜZÉ, Markgraaf ; 

van), tweede zoon^van A 
TONIÜS COIKFIER, Markg1^ ( 
van F/fiat, Maarschalk W 
Frankrijk, opperbewmanew 
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bet der geldmiddelen, werd 
in 1620 geborem Hij had 
zijne fortuin te danken aan 
den kardinaal DE RICHEMEU, 
den boezemvriend van zijnen 
vader, door wiens toedoen 
hij tot kapitein der lijfwacht, 
"daarna in 1637 tot Groot
meester der Garde-Robe des 
konings, en tvvee jaren daar
na tot groot wapendrager van 
Frankrijk bevorderd werd. 
Zijn geest was aangenaam 
en zijn gelaat verleidend. 
De kardinaal DE RICHEMEU, 
die zich van hem wilde be
dienen , om de geheimste 
gedachten van LODEWIÏKXM 
te kennen, maakte hem met 
het middel bekend, om het 
hart van dien vorst te win
nen. Hij geraakte tot de 
Hoogste gunst; doch de eer
zucht versmoorde in hem 
weldra de erkentenis, die 
hij den minister en den ko
ning verschuldigd was; in
wendig haatte hij den kar
dinaal, wijl dezelve hem o-
verheerschen wilde; ook 
droeg hij den vorst niet veel 
meer liefde toe, wijldeszelfs 
zwaarmoedige inborst, den 
smaak hinderde, dien hij voor 
de vermaken koesterde. Ik 
ten zeer ongelukkig, zeide 
hg tot zijne vrienden', met 
eenen man te móeten leven, 
die mij vanden morgen tot 
den avond verveelt. CINQ-
MARS , die zich intusschen 
met de hoop streelde, den 
minister den voet te ïigten, 
e n den staat te besturen, 

VII. DEEI . 

ontveinsde zijne afkeerig-
heid. Terwijl hij de buiten
gewone genegenheid zocht 
tiantekweeken, welke LOBE» 
WIJK XIII . hem toedroeg, 
spoorde hij GASTON , Hertog 
van Orleans,; tot den ' op
stand aan, en lokte den her
tog van Bouillon in zijne 
partij. Men. zond èerien ver-

N spieder naar Spanje $• en, 
sloot een verdrag refet GAS-, 
TON , om Frankrijk voor de 
vijanden te openen. Daar 
de koning in 1642 in per
soon uittrok ter verovering 
van Roussillon, zoo werd 
hij door CINQ-MARS gevolgd, 
die meer dan ooit in zijne 
gunst stond. LODEWIJK XIII . 
verklaarde hem dikwerf hoe 
zeer het hem smartte, dat 
een heerschzuchtige minis
ter zoodanig de overhand op 
hem had. CINQ-MARS maak
te van dit vertrouwen ge
bruik, om hem nog meer 
tegen den kardinaal te ver
bitteren. RICHEMEU, te Ta-
rascongevaarlijk ziek, twij
felde niet meer aan zijne onr 
genade; maar zijn' geluk 
wilde, dat hij het verdrag 
ontdekte met de Spaansche 
muitelingen gesloten. Hij 
gaf er den koning berigt van 
en de onvoorzigtigè CINQ-
MARS werd te Narbonne aan
gehouden, en naar Lyon 
vervoerd. Men stelde een 
crimineel geding tegen hem 
aan; er werden nieuwe be
wijzen vereischt, oin hem te 
veroordeelen. GASTON ver-
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schafte dezelve, om zijne ei
gene genade te koopen. GINQ-
MAKS werd den 12 Septem
ber 1642, eerst 22 jaren be
reikt hebbende, pnthalsd. 

CINÜS. — Zie CtNO DA 
PISTOIA. 

CJNXRAS , koning van Cy
prus, en, door zijne dochter 
MYRRHA , de vader van ADO
NIS , wordt onder de oude 
waarzeggers geteld. Hij was 
jzöo vermogend, dat de rijk
dommen, welke hij bezat, 
aanleiding r hebben gegeven 
tot het spreekwoord CinyreB 
ojpes.. Zijn rijk werd ver
delgd door de Grieken , aan 
welke hij de levensmiddelen 
niet wilde leveren, die hij 
hun voor het beleg van Tro-
je beloofd had. Men schrijft 
.hem de stichting „ van Pa-
phos en Bntyrna toe, bene
vens de uitvinding der dak
pannen, des hamers, der 
nijptang, des hef booms , en 

P aanbeelds. Zijne afstamme
lingen waren achtereenvol
gend Hooge-priesters van den 
tempel van VKNDS, tèPaphos. 

• CIOPAKO ( HERKTCES ) , te 
Sulmof ia in Italië geboren, 
heeft in de zestiende eeuw 
geleerde en sierlijke com-
mentariën geschreven, op de 
Herscheppingen van OVIDIÜS, 
fijnen stadgenoot, Frank
fort, 1661, in fol. en le
verde eene Beschrijving zij
ner geboorte stad, onder dên 
Vtel van Antiqnisrimcs et 

noMUssimes iirbis SuMontt 
descriptio, Aquilea, 1578, 
in 8.vo 

ClOLEK. — Z i e VlTELUO. 

CIRAN {Heilige) , of SKI-
JRAN, in Berry, ujt eenebê  
roemde familie geboren, ver
scheen, na te Tours, eene 
met zijne geboorte overeen
komstige opvoeding f a n 
gen te hebben, aan het hot, 
deed zich aldaar hoogachten, 
en oefende er onder U,OTA-
RÏUS I I . , den post van schen
ker uit. ToenSIGETAIE, zij" .; 
vader, die Bisschop W 
Tours was , hem wilde uitnu- , 
wen,sloegCiRAN, die,temia-
den der grootheden, f deug' 
deneens kluizenaars nitoeien- , 
de, die partij van de han^ver' 
brak kort; daarna, alle» o»: 

gang met de wereld, o n t v l 5 
' i e kruinschering ioo\l 
.handen van den Bimm , 
MoDEGrsiLUS, die zijnen JJ 
der was opgevolgd, enjer 
tot de h e f e n ^ ^ ï , ' 
vordefd. T o t . d e . v r ^ j 
heid van aarts-diakenJ* •, 
noemd, bewees^ hij 8 m 
diensten aan hef,W', 
Tours, verbeterde de « ^ 
bruiken en herstelde a ^ 
de kerkelijke tucht. HM en 

niet missen of Mjn We\ / 
zijne 

mlssen ox aij» v m 
deugden haalde" de» onaangenaamheden .t &t 

hals. De go«verneUr
v;or. 

stad liet hem , onder ^ 
wendsel van dwaasheio^ 
de gevangenis werpen, 
de l[emeï beschaamde *i 
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vijanden, ën zijn voornaam- > 
ste vervolger kwam op eene 
ellendige wijze om het le
ven. HJJ legde vervolgens, 
na zijne nog overige goede
ren aan de armen te hebben 
uitgedeeld, zijne waardig
heid neder, en begaf zich 
naar het Bisdom Bourges, 
op de grenzen van Berry en 
Sourdine, alwaar hij twee 
kloosters stichtte, dat van 
Meaübec en honrey, in welk 
laatste hij in 657, na het
zelve verscheidene jtaren be
stuurd te hebben, overleed. 
Zijn leven is door MABIXLON, 
met aanteekeningen in het 
licht gegeven. 

CIKAKI (ELIZABETH) , eene 
door hare begaafdheid voor : 
de schilderkundë beroemde : 
dame, strekte der school 
van Bologna, hare geboor
testad tot eer. Naar de schil
derstukken der groote mees- * 
ters gevormd, bezat zij 
schoone denkbeelden, die zy 
gelukkïglijk overbragt. Haar 
coloriet is frisch en beval
lig ; niaar hare manier is 
jföcli vast, noch nadrukkelijk. 
Ofschoon zij meer begaafd? 
heid bezat, voorde eenvou
dige of teedere onderwer
pen , verkoos zij echter bij 
voorkeur de verschrikkelij
ke ; maar het ontbrak haar 
saan kracht, om dezelve ten 
Uitvoer te brengen. 

CIRCÉ ,. dochter • van den 
«onnegod (Sol) en van de 

M 

nimf PBRSA , was ervaren 
in de kunst van giftmengeri. 
Zij bediende zich Van dat 
'gevaarlijke geheim, tegen» 
den "koning dèr Sarmaten, 
haren echtgenoot, dien zij ? • 
om alleen te kunnen heer-
schen, door vergif om' het 
leven bragt. Aan .hare on- / 
derdanen door die.misdaad 
hatelijk geworden, nam zij 
de •, wijk naar eene woeste 
plaats'op de kusten van Ita
lië, dat naar haar het Cir-
ceïsch voorgebergte werd ge
naamd. Het is in deze schuil
plaats, dat zij. ULYSSES ont-
ving< — Zie ULYSSES. 

Cmïtï.0 ( BERNARDINUS ) , 
maakte zich op het einde 
der 16.e eeuw, door eene in 
hét Italiaansch "geschrevene 
belangrijke en niet zeer al
gemeen bekende Geschiede
nis van Aquila, zijne ge
boortestad, bekend. Zij werd 
te Rome, in 1570, in 4.» 
gedrukt. Om eene volledige 
geschiedenis dier Stad, der 
geleerden, welke zij heeft 
voortgebragt, en der ram
pen, welke zij heeft onder
gaan te bezitten, voegt men 
er gewoonlijk die van SAÏ.-
, VATOR MASSONIO, een schrij
ver uit hetzelfde gewest, bij: 
dit laatste wérk werd te 
Aquila in 1594, in 4. t 0 ge
drukt. Volgens zijn graf
schrift door TOPPI, in zijne 
Napolitaansché Bibliotheek 
aangehaald, overleed CIRILLO 
den 15 Juljj 1575, in den 

2 . • . . , - . •• • ' . , 
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ouderdom van 75 jaren. 

CiRitto (DOMINICÜS) , in 
1734 te Grngnq , in het ko
ningrijk Napels, uit eene 
adellijke familie geboren, lég
de zich met roem toe op de 
beoefening der geneeskunde. 
Ofschoon nog jong zijnde, 
verkreeg hij, na een verge
lijkend onderzoek, deix leer
stoel der kruidkunde, door 
den dood vaii PEDILLO open
staande. Eenige jaren daar
na, kwam hij in het gevolg 
van lady WALPOIE in Frank
rijk ; alwaar hjj NOLLEN, 
BUPFON en D'ALEMBEBT leer
de kennen, en,zich bijzon
der aan DIDERÖT* verhond. 
Naar Engeland overgesto
ken zijnde, volgde hij al
daar de lessen van WILMAM 
HÜNTER , en werd tot lid 
der koninklijke maatschappij 
dier stal aangenomen. Bij 
zijne terugkomst in zijn va
derland, Werd hij achtereen
volgend tot Hoogleeraar in 
de beoefenende, en in de 
hespiegelende geneeskunde 
benoemd. Tot" dus verre oe
fende Cmiiito zijnen post 
met eene zeldzame edelmoe
digheid en belangeloosheid 
uit._ Onophoudelijk in de 
paleizen der rijken geroe
pen, vloog hij met geenen 
mindereö ijver in de hutten 
der arinen; alom vertoonde 
hij zich als een ware vriend 
der menschheïd; maar toen 
4e Pranschen den23 Janua-
n Vt<è% Napels waren bin
tten getrokken en er eene 

republikeinsche staatsrege
ling hadden uitgeroepen, 
werd hij tot volksvertegen
woordiger benoemd; CiRii> 
ï,o het beroep verlatende, 
waardoor hij zoo veel roem 
had verworven, nam dezen 
post aan, ging tot de wet
gevende commissie over, 
waarvan hij weldra tot voor
zitter werd verkozen. Maar 
naauwelijks waren er zes 
maanden verhopen of _w 
Parthénopische republiek 
bestond reeds niet meer» Ko
ning FERmNMJD keerde den 
13 Julij 1799 in Napels te-
r u g , en deed a l degene ver
volgen, die aan de nieuwe 
orde van zaken hadden deel 
genomen. "CIRIMCO werd aan
gehouden aan boord van éejl 
schip , waarmede hij n a a r 

Toulon wilde oversteken. 
Lord NELSON en WiWIAM 

HAMIMON stelden alhnnnett 
invloed in het werk om hem 
te redden; ZIJ Weiden zien 
reeds geslaagd te, zijn, 
want men vordorae.niets an
ders van hem, dan dat ftij 
tóekenen van berouw aan W 
dag leggen en den ton'"? 
om* genade smeeken #"** 
Maar hij weigerde hardnek 
k ig dit hewijs van onder 
werping te geven, en kwam 

den 24 A"««*n-J7KJ: 
het schavot om « e t £\ -
Deze kundige ëBn^ZZ 
heeft een groot aantal^ 
ken nagelaten, ^ \ T A i 
men onderscheidt: *• .fl. 
botanicas institutiones 
troductio, Napels, * " 
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in 4."> (tweeëe uitgave). —• 
2-° Fundamenta botanica, 
sive p/tilosophia botanica 
explicatio, Napels, 1787, 
2 dl." in 8.ve (3.8 uitgave). 
Pit werk is een uitmuntend 
Commen tariuni der kruidkun
dige wijsbegeerte van LIN-
NMVS. — 3.° De essentiali-
las nonnullarum plantarum 
earacteribus, Napels, 1784, 
in 8>vo _ 4.0 Plantarum 
variarum regni neapolitani 
fasciculus primus , cum ta
bulis oeneis, Napels, 1788 , 
in fol.; fasciculus secundus 
1793, enz. — 5'" La pri-
gione e Fosjpedale, discorsi 
accademici del dottor D. Ó. 
Nizza, 1787, in 8.vo. — 6'° 
he Virtè enz. of de zede
lijke deugden des ezels, aca
demische voorlezingen van 
doctor N. N. idem, in 1786, 
8.vo Deze verhandeling, be
langrijk door den geest, die 
er in doorstraalt, en door 
de zuiverheid des stijls, a-
tlemt zeer de wysgeerige 
grondbeginselen, die CIEII -
1.0 te Partfs geput had. — 
7.6 Entomologie neapolifd-
na specimen primum, Na
pels , 1787, in fol., de pla
ten , waarmede dit schoone 
werk versierd i s , zijn door 
€LENER gegraveerd. 

CmiNo (ANDKEAS) georden
de geestelijke van Messina, 
te Palermo, den 6 Septem
ber 1664, in den ouderdom 
van 46 jaren overleden, is 
de schrijvenvan onderschei- ' 

• M 

dene werken het wild be
treffende: 1'° Variarum lec-> 
tionum, sive de Venatione 
heroum libri IL, Messina, 
Ï650, in '4.» — 2.° De ve-. 
natione ei natura anima-
liunii Palermo, 1653, in 
4.to __ 3.0 De natura . et 
soleriiacanum ,• De natura 
pïseium, ibid,, in 4«t(? —... 
4.° Historia dèlle peste, 
Genua, 1646, in 4- t0 ", 

CIRO-FERRI , een Romeinscfr 
schilder en. bouwkunstenaar 
in 1634 geboren, werd door 
AI-EXANDER VU. door drie an
dere Paussen , zijne opvol-: 
gers, en door andere vors ten 
met eerbewijzen overladen. 
Pe groot-hertog van Florence 
belastte hem met het vol-
tooijen der werken, aan heit 
paleis Pitti, welke PETRUS 
BE CORTONNE, zijn meester, 
onvolledig had gelaten; de 
leerling kweet zich daarvan 
op eene waardige wijze. 
Eene verhevene manier, ee-
ne wijze zamenstelling, eene 
schoone genie zullen steeds 
zijne werken doen bewonde
ren. Peze bewondering zou 
nog beter verdiend zijn ge
worden , indien hij meer le
vendigheid en verscheiden
heid in zijne karakters ge-
bragt had. CIRO-FERRI over
leed te Rome, alwaar hij 
teekeningen voor het Vati-
kaan geleverd had, in 1689, 
uit ij verzucht hem door 8ACI« 
CI , een beroemd Genueesch 
schilder,, ingeboezemd. 
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' CIRON (INNOCÉNTIUS) , kan
selier der kerk en univer
siteit van Toulouse, onder
wees in de 17e eeuw in die 
stad met roem dé regtsge-
leerahèid. Mèn heeft van 
liern* latijnsche Aanmerking 
gen op het kanonieke. regt, 
die zefer op prijs worden ge
steld , en die vroeger nog 
meer gezocht werden, de
zelve zijn te ToUlouse 1645, 
in fol. gedrukt» 

CISNEB (NICOLAAS), een 
lutheraan, den 24 Maart 
1529, te Mosbach geboren. 
Was hoogleeraar, in de regts-
geleerdheid te ' Heide Iberg, 
en vervolgens rector aan de 
universiteit dier stad, al
waar hij in 1583, in den ou
derdom van 54 jaren over
leed; Men heeft van hem 
verscheidene werken, die 
niet ' belangrijk genoeg zijn, 
dan dat wij er de lijst van 
zouden mededeelen. Wij 
Willen echter zijne Ópuscula 
nistorica et poliïïco-philof 
logica, Frankfort, 1611, in 
8.'VÖ aanhalen, wijl dezelve 
éenige voor de geschiedenis 
en het • openbare regt van 
Duitschland nuttige stuk-' 
ken bevatten j benevens de 
uitgave, welke hij van de 
Jaarboeken van AVENTINUS 
geleverd heeft, Bazel ^ 1580, 
in fol., wijl zulks de eerste 
naauwkeurige . i%. Degene 
die vóör dien tijd in het 
licht waren verschenen , wa-
ycn alle verminkt. 

CISS^ËÜS (ULPIÜS), te 
Schalsum' een dorpje in ie 
provincie Vriesland geboren 
ontleende zijnen naam, van 
het griéksche Cïssus, klimop 
of eiloof, met welke plant 
de kerktoren zijner parochie 
oudtijds zoo zeer Begroeid 
was , dat de boeren genood
zaakt waren dezelve van tijd 
tot tijd aftesmjden, opdat 
de menigte van vogelen, dié 
daar in nestelden, het ko
ren niet zouden beschadigen. 
Hij was zeer ervaren in de 
griéksche taal, en Werd 
daarom tot hoogleeraar m 
dezelve naar ErfurtbeW' 
pen, Daar echter de Ket
terijen van LUTHEB *n die 

stad" hand over hand toena
men , zoo verliet hij dezel
ve , en keerde naar'Mjn.va" 
derland terug, alwaar M 
het priester- en predikambt 
bediende, en in het jaac 
1540 overleed. Hij vertaa-
de.uit het grieksoh » l|J 
latijn het werk van H E ^ S 

ten titel voerende: OpJ 
et Dies, en bragthetz,d 
ve vers voor vers over, 
deed zijne vertaling-daaw». 
boven met aanteekewng 
vergezeld gaan. Even ge»J 
EUASIWÜS, mét,. ^f.Jd 
v r i e n d s c h a p » - ^ ? * ^ 1 
onderhield, schreef .JJM» 
der den titel van ^ * £ . 
orum farrago, eene 
meling van spreekwooi» 
Nog heeft men van heivi.^ 
pistola gratulatona aa /» r 
riciim saxoniceDucem e" 
nige schriften tegen kUTJtf* 
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f" ClTBY DE LA GrUËTTE (S.) , 
een fransch schrijver, der 
17.e en 18.e eeuw wiens ge
boorte tijd, noch plaats, noch 
levensomstandigheden be
tend zijn, heeft zich in Het 
gebied der letteren eenen 
naam gemaakt door: lteHis-
toire de la conquête de Jé-
rusalem sur les chrêtiens 
par SAXJ.DIÏÏ, {Geschiedenis 
der verovering van Jerusa-
lem op de christenen door 
SALADÏN), Parijs, 1679, 
in I2,m°, Dit is eene ge
waande vertaling van een 
Gallisch handschrift, wel
kers echtheid in twijfel is 
getrokken. — 2.e Histöirë 
des deux triumvirats, de-
puis la mort de CATÏLÏWA 
jtisqu' a cellè d' AyxoXNE, 
(Geschiedenis der beide drie
manschappen, van den dood 
van CATILIÜA tot op dien 
vak Axxoifius). » Dit werk, 
zegt J. N., MOREATJ heeft 
mij altijd een meesterstuk 
toegeschenen , hetzelve ont
wikkelt met de grootste dui
delijkheid en met veel warm
te , eene ̂ dér gewigtigste om
wentelingen der Romeinsche 
fescbiedenis,- den val der 

tepubliek, enz," De laat
ste uitgaven van Party's van 
1719 en 1741, 4dLninl2.o, 
bevat ook het Leven van 
AUGUSTUS doorLARREY. De
zelfde schrijver heeft drie 
even zoo belangrijke als zeld
zame geschiedenissen, uit 
het Spaansch in het Fransch 
fertaald. De eerste is die 

T. : \ - ' US 

der verovering van Mexico , 
door ANTONIO DE Sous , Pa
rijs, 1691, in 4. t 0 ; de twee
de die der verovering van 
Florida, door FERDINAND 
SOTO, Pari/s, 1684, in 
12.mo; en dé derde die der 
ontdekking en verovering 
van Peru , door ZARATE , 
Amsterdam, herdrukt te Pa-
rijs, in 1716, 1742 en 1774, 
2 dl." in 12.m0

 CITRY over
leed in 1740. 

<" ClTTERS ( A R N O U T VAN ) , 
den 10 December 1633 ge
boren , een regf sgeleerde , 
werd, na zijne studiën vol-
bragt, en zich eetiigen tijd 
in dé praktijk geoefend te 
hebben, in 1667 tot raads
heer in den Hoogen-Raad van 
Vlaanderen benoemd, en in. 
September 1671 tot secreta
ris der hoofdstad van Zee
land bevorderd. Drie jaren 
later werd hij door WILLEM 
III . tot raadsheer van het 
provinciale hof van Zeeland 
verkozen; in 1680 werd hij 
raadsheer in den Hóogen-
raad, en in hetzelfde jaar 
afgezant in Engeland, al
waar hij veertien jaren ver
toefde , in een tijd waarin 
Groot-Britanniè" in de nete
ligste omstandigheden ver
keerde. In Mei 1696 kwam 
hij als buitengewoon afge
zant der - Vereenigde Neder
landen in Spanje aan, in 
welk land hij den 12 Octo-
ber van hetzelfde jaar , al
vorens nog zijne-openbare 
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intrede gedaan te hebhen, 
overleed, drie zonen nala
tende, welke mede aanzien
lijke staatsambten bekleed 
hebben. ; 

ClVIMS (CLAUDÏUS) , Uit 
het koninklijke geslacht der 
oude Batavieren gesproten, 
maakte zich even beroemd 
door zijne dapperheid, als 
hij zulks door zijne edele 
geboorte was. Nadat FON-
SDEJUS CAPITO , Romeinsch 
landvoogd van Neder - Qer-
manièl, zijn bestuur begon, 
met de inwoners te onder
drukken , durfden CiiAUDius 
CIVIMS en zijn broeder J u u -
ïis PAIILUS , zich in het belang 
hunner ongelukkige landge
nooten te verheffen ; de laat
ste moest zulks met den dood 
hekoopen, en CIVILIS werd 
in ketenen gekluisterd, naar 
Rome gezonden, en eerst 
na den dood van NERO door 
keizer GALBA weder in vrij
heid gesteld; in zijn vader
land teruggekeerd trof hij 
aldaar zijne landgenooten in 
eenen treurigen toestand aan, 
het verbond door de Romei
nen met hen aangegaan, werd 
«schandelijk geschonden, de 
vrijheid der Batavieren ver
nietigd, en zij aan allerlei 
knevelarijen tér prooije: het 
vrij heidminnende hart der 
Batavieren hijgde naar verlos
sing. CIVIMS, die, hoewel 
eenöogig, zijnen scherpen 
b«k gestadig op de belangen 
?W zijne landgenooten en 
Z1jn Vaderland gevestigd 

hield, en tevens op wraak, 
wegens den moord, aan zij
nen broeder gepleegd j be
dacht was, werd hun aan. 
voerder en wreker. De voor* 
naamsten des volks worden in 
een heilig woud door hem 
ten gastmaal genoodigd; en, 
op den oogenblik, dat de 
wijn het Batavische hart vro
lijk gemaakt en het bloed 
verhit had, staat de heldin 
het hartje van den nacht 
eensklaps op, en schetst der 
vergaderde menigte in krach
tige , mannelijke taal, ter
wijl zijn oog van vrijheide 
zucht en moed fonkelt, de 
verdrukkingen en gewelde
narijen , welke de Batavie
ren van het trotsche Rona 
hadden te verduren, hun 

tevens voorstellende, &* 
de gelegenheid om zicjj 
van allen vreemden invloed 
te bevrijden , nooit gunstige* 
was geweest, dan thans, 
vermits de Romeinsche be
zettingen- in het lana.der 
Batavieren, door den oorlog, 
die hunne overheerschers el-
ders voerden, zeer gewng 
waren. Na het eindigen de
zer toespraak, hoorde;i«» 
in de geheele vergadering 
niet dan de eenparige Kree 
van te wapen! ^ ' a T t 
wraak ! Men zwoer .wj'ffï 
behoud der dierbare vri)heia 

goed en bloed in de waag
schaal te stellen. I{ani.nfn 
ten en Belgen vereenigde»' 

zich met de Batavieren, « 
als getergde leeuwen •»« 
men nu op de Romeinen aan» 
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twee hunner winterlegers aan 
de Noord-Zee werden geplun
derd , andere door een derge
lijk lot bedreigd, staken de 
Romeinen zelve in brand. Met 
behulp der Tongeren, maakte 
CIVILIS zich van een e Ro
meinsche vloot meester, die 
uit 24 schepen bestond. Door >\ 
zulke luisterrijke overwin
ningen verkreeg CIVILIS , den 
naam van hersteller der 
vrijheid en nieuwe bondge-
nooten , en, na herhaalde 
vruchtelooze aanvallen op het 
sterke Castra - Vetera in 
Kleefsland, gelukte het hem 
zich in het jaar 71 ook van 
die belangrijke Romeinsche 
verschansing-meester te ma-, 
ken. Na tot dus verre in 
bijna alle ontmoetingen te 
hebben gezegevierd, kreeg 
CIVILIS thans in den Romein-
schen bevelhebber PETILIÜS 
CEREALIS, door keizer VES-
PASIANUS met vier keurben
den afgezonden, eenen ge-
duchten vijand. Vele volks
stammen , die aan den op-
Stand hadden deel genomen 
werden door dezen dapperen 
Romein weldra beteugeld. 
CIVILIS alleen bood hem möe-
dïglijk het hoofd: onder be- " 
gunstiging van den nacht, 
deed hij eeneh inval in dé 
Romeinsche legerplaats hij 

• ••'•• a i 

Trier, waardoor hJJ alles in 
verwarring bragt, vele vij-
anden velde, en andere op 
de vlugt dreef. CEREALIS, die 
in zijn slaapvertrek het ge
rucht daarvan vernam, vliegt 
zelfs ongekleed te wapen, 
en na zijne soldaten tot staan 
te nebben gebragt, dreef hij 
de Batavieren op de vlugt* 
CIVILIS liet in allerijl in de 
nabijheid van Vetera eenen 
dam in den Rijn werpen, 
waardoor de velden, die hen 
nog van de hen achtervol
gende Romeinen scheidden» 
onder water liepen. De Ba
tavieren en Germanen in de 
kunst van zwemmen bedre
ven , vochten nu op het over
stroomde land en bragten den 
Romeinen eenen gevoeligen 
neep toe. Kort daarop ech-« 
ter moest CIVILIS , door het 
verraad' van eenen overloo-
per', een aanmerkelijk ver
lies ondervinden. Hierom 
alsmede om de trouweloos
heid zijner bondgenooten, 
zag hij zich verpligt naar 
eett verdrag met de Romei
nen te luisteren. Op eene 
halfgebrokene brug', waar
schijnlijk over den IJssel't 
hield de Batavische held 
met CEREALIS in het jaar 79 
der Christelijke tijdrekening 
een xnondgesprek (*), het-

5 • • ' . " * ; - . - ' 

(*) De Nederlandsche Dichter F. VAN SreEifWisK Jteeft 
in het 16.e gezang van zijnen CLAVDIVS CIVIXES , aan 
CEHTALIS , hj deze gelegenheid, de volgende woorden in 
den mond gelegd: 

» Toen de eerste Caesar, die al d'aarde wist te dwingen» 
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welk een" vrede ten gevolge 
had, waarbij besloten werd, 
dat het oude verbond, het
welk door de Romeinen zoo 
schandelijk was verbroken, 
in volle kracht blijven , en 
voortaan ongeschonden zou 
gehandhaafd worden. Wat 
er echter van CIVIMS, en 
van zijne beide, zonen, na 
Két sluiten van dit verdrag 
geworden i s , is onbekend, 
vermits men na dien tijd, 
den naam van dezen verde
diger der Bataafsche vrij
heid niet meer vermeid vindt. 

ClVÓLI of ClGOLI (&ODE-

WIÏK), in 1559 op het kas
teel Cigoli in Toskanen gé-
horen, werd aldus naar zij
ne geboorteplaats genoemd, 
want zijn ware naam was 
CARDI. De studie der ont
leedkunde verwarde zijnen 
geest; maar toen de rusten 
de geboortelucht denzelven 
hersteld had, werd hij als 
schilder in de akaderaie van 
schilderkunde van Floreüeë, 
en als dichter in, die deüa 
Crusca opgenomen. H'J 
speelde zeer wel d e l m t . : 

men verweet hemi *»* d " 
speeltuig hem verhinderde 
zijne schilderstukken af te 

Gereed stond JRome't juk uw' landzaat op te dringen, 
Erkende hg den vorst , die stout hem weerstand bood, 
Uw stamheer KATTENWALD , als vrijen bondgenoot 
Van Home, en eerde zelfs dien dappren staatsbehoeder, 
UU achting voor de deugd van Mome's vriend en Üroeder: 
Uit naam eensi Caesars, die voor geen der Caesars Zwicht, 
Bewns ik u , die meer dan KATïENWAt,» vefrigt, 

"" ? , è z t I f d^ U l tmunt<?nde eer , die 's eilands held voor dezen, 
Als .bondgenoot, als vriend als broeder, werd bewezen, 
ü n d e z e gunst wordt ook uw' vrienden toegestaan. 

Vernieuw met mij ' t verdrag, toen heuglijk aangegaan 
' S-een schatting, pressing of bezetting, zal men lijden 
•• Maar ' t hu lpta l , toen bepaald, in onze heeren strijden. 

Voor t eerlijk oorlogslqpn: dus zij de vree gegrond, , 
Xot Mome's eer en d 'uwe, op ' t oude staatsrerbond. 
fc.^? uüS? t t z a ï ik- '* e i l a n d ^ansch verlaten: 
ï & S i l l T i 7 ' ^ k e-e r d e n achtsten in zijn' staten. 

- K? V ? O T h ï ï h A ° V e T f ' , z o ° T e r v a » u w g e w e s t , 
•T^H % » „ r i J k s . ? e t , e d de naaste legervest. 
ffi'kr&van^i^fn Ta*J h e t ^ a l d met mijn' bende., 
*JB KI ijgsgevangenen elkander wedermnrlpn. 

'Zoo1&L S VJ^TA ^ 0 0 t ' z o ° roemrijk als weleer, ^00. lang uw vaderlandsche en de ander*'vrüe helden, « 
Door trouw, naar ' t oud verbond fXioomfletnZ'vergelden. ' 

Waarop Uj CiviLts aldus doet antwoorden; 

U$tJ%fl* C f f i m? H miJ' i n &™ dooien, 
W l i t W,f J^d' s r i - k s t r o u w e bondgenootén: 
2oö S a f dt riiksëer £ T " '*-??!** e i s c h t ' roor,^n 

" * a r "e njKseer als de vrijheid voor te staan." 
V e r t a l e r . 
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Werken, en hij verbrak het
zelve. Men heeft aan hem, 
de teékening van het paleis 
Medicis, op de plaats Ma-
ïdama, te danken; en dié van 
het voetstuk van het meta
len paard, hetwelk het stand
beeld van HENDRIK IV . droeg, 
dat-voor de revolutie op de 
Pont-Neuf te Parijs stórid. 
Zijn penseel was vas t , krach
t ig en verraadde de genie. 
Paus PAULUS V. gaf hem 
eene breve, om hem als die
nend ridder van Malta te 
doen opnemen; hij ontving 
deze eer , in 1613 , op zijn 
doodbed. Zijne voornaamste 
werken zijn te Rome en te 
Florence. Een Ecce Homo, 
hetwelk hij ter mededinging 
met. BAROCHE en MiCHAëL-
ANGELO DA GABRAVAGGIO'ver
vaardigde j deed de schilde
rijen van die twee schilders 
'zeer in waarde dalen. Zijn 
meesterstuk is de marteldood 
van den H.JSTEPHANUS , waar
door hij den naam van Flo-
rentijmchen CoRREGGIohe-
kwam. 

CiiAiR* of CLAIRS (Heilige), 
eerste bisschop van Nantes•', 
kwam volgens het meest al-
gemeene gevoelen , omtrent 
het jaar 280 , onder de re
gering van PROBÜS in Gal-
liè', en werd niet uit Tours 
door den heiligen GATIANUS 
maar uit Rome door den Paus, 
met den diaken ADEODATUS 

f ezbnden. Men gelooft, dat 
ij dezelfde is als de heilige 

€iAm van Aguitaniè"; die. 

vaii. deze provincie, in JBre-
tagne indrongV Men heeft 
in het bisdom van Vannes 
altijd geloofd, dat hij hier 
overleden en begraven was f 
maar in, 878 werden zijne' 
overblijfselen naar de abdij' 
Saint-AvJBIN- van Angers 
gebïagt , waar zij nog be
waard worden. 

CiAiR of CLER (Heilige) i 
te Vienne geboren, werd; 
vroegtijdig door zijnemoeder 
tot de deugd opgeleid', de
ze door hare opregte gods
vrucht zoo lofwaardige vrouw* 
plaatste hem in het klooster 
van \ Saint-Ferreol, terwijl 
zij zelve het besluit geno
men had om zich in dat 
van Sainlje'Blandine te bege
ven. • De jonge CLAIR maak
te zich door zijne heilige 
levenswijze zoo beroemd, dat 
de bisschop van Vienne hem 
tot abt van het klooster Van 
Saint-Marcel benoemde én 
hem het opzigt opdroeg over 
'de nonnen van Sainte'Blan-
dine. Hij werd wéldra het 
voorbeeld van eenen volmaak
ten opziener, én met? déga-
vé van wonderen begunstigd. 
De schrijver van zijne lévèns-
bijzonderheden verhaalt, dat 
hij , gedurende zijne z iek te , 
die hem in het graf sleep
t e , 'aan zijne leerlingen de 
verwoestingen der Wanda
len en Sarracenen voorspel
de , die eerst 72 jaren daar
na voorvielen. Eenige da
gen voor zijnen dood , toen 
deze heilige Abt zich'ia-dé 
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kerk had laten dragen, sliep 
hy in een boetehemd, en 
begon te bidden. Hij over
leed den 1 Jannarij 660, dag, 
op welken sedert KAREL den 
Groote zijn feest gevierd 
werd. Zijne overblijfselen, 
die van de kerk Sainte* 
Blandike naar die van Saint-
Pierre overgebragt werden, 
werden in de vijftiende eeuw 
door de Hugenooten ver
strooid. 

, CLAIB (Heilige), een mar-
telaar, geboren teRochesier 
in Engeland. Na tot pries
ter gewijd te zijn, verliet 
hij zijn vaderland, ging naar 
Gallië', en bleef in Vexin, 
in het diocees van Botianen, 
waar hy verscheidene jaren 
in de uitoefening der schit
terendste deugden leefde. 
Dikwerf verliet hij de een
zaamheid, welke hij voor zich 
verkozen had, om de waar
heden des heils te gaan pre
diken. Hij overleed als mar
telaar der eerbaarheid, daar 
hij door twee moordenaars , 
die door eene vrouw, welke 
hem njlet tot de voldoening 
harer driften had kunnen 
overhalen, uitgezonden wa
ren , Vermoord werd. Men 
stelt z|jnen dood in het jaar 
894. Zijne vereering is zeer 
groot in onderscheidene di
ocesen van Frankrijk, 

. CLAIR (JOANNES MARIA LE). 

CiAIUAC , (LoDEWIJK A N -

DREAS DE %A MAMIE) , hoofd* 
ingenieur te Bergues, over
leden den 6 Mei 1752, heeft 
geschreven: 1.° l'ïngéniew 
de Campagne ou Traite de 
la fortification passagere 
{De ^eldingenieur of Ver
handeling over de vlugtige 
Krpgsbouwkunde), 1750, in 
4.«o Het is het beste vrerk 
dat wij over dat onderwerp 
bezitten. J. L. i s COMTE 
heeft er een uittreksel van 
jn het licht gegeven, — 2. 
Mistoire de la derniere ré-
wlutian de Perse,; avant 
THOMAS KOVU-KM (Ge
schiedenis der laatste om-
wenteling in Perzi'ë,voor 
THOMAS KÓVLI-KAN), W50, 
3 dl.n in 12.vo 

CtAlRAUT (AXEXIS CUV" 
ïnus), dèn 7 Mei 1713, t e 

Parijs geboren, was de zoon 
van eenen bekwamen mees
ter der wiskunde, die bem 
jn de eerste beginselen van 
EUCLIDES lezen k « d ö \ J J ° ' 
jonge Ci,AmAUTlas,inl7iö, 
slechts 12 jaren en 8 maan
den oud zijnde, in de aca
demie der wetenschappen» 
een opstel voor, over vier 
nieuwe meetkundige kromme 
lijnen van zijne vinding, m 
handhaafde het denkbeeld» 
hetwelk zulke gelukkige be
ginselen van hem geg^V1 

hadden, en gaf in 1 7 7 J 
in het licht: Reehert 
sur les courhes a dom6 

courbure (Onderzoeking™ 
over de kromme lijnen «f* 
eene dubbele kromming), in 
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4,to, die den grootste» land-
meters waardig zijn. De aka-
demie van wetenschappen o-
pende hem, in den ouderdom 
>an 18 jaren, alzoo vóór de 

• jaren door hare verordeningen 
voorgeschreven hare deur, en 
plaatstehemin het gezelschap 
der akademische leden,' die 
zich naar het Noorden zou
den begeven, om de gedaan
te der aarde te bepalen. Op 
de terugreis uit Lapland, 
berekende hij de gedaante 
des aardbols volgens de rege
len der aantrekkende krach t; 
flat i s : welke gedaante hare 
ronddraai] ende beweging , 
vereenigd met de aantrek
kingskracht van al hare dee-
len, aan dezelve moest geven: 
Nog berekende hij , volgens 
het stelsel van NEWTON,het 
evenwigt, dat de maan tus-
schen de zon en de aarde 
houdt. De afwijking der 
sterren en planeten, welke 
BRADLEY het eerst als een 
uitwerksel des lichts heeft 
beschouwd , heeft aan CJCAI-
RATJT de theorie te danken, 
welke er van hestaat. Wij 
willen niet over eene onein
dige menigte wis- en ster-

- rekundige Verhandelingen 
spreken, waarmede hij de 
akademie verrijkt heeft. Het 
is Voornamelijk volgens zijne 
Berekeningen, en die van 
HAIXEY (zie dat artikel), dat 
men volgens de theorie van 
NEWTON, besloten heeft, de 
kometen als planeten te be
schouwen , even zoo oud als 
de wereld, en aan algemee-

ne wetten onderworpen; hoe
wel het eene waarheid i s , dat 
derzelver geregelde loop nog; 
niet zeer bevestigd schijnt: 
CLAIRATJT zelf heeft zich be
drogen , omtrent die van 1759, 
Welke de eenige i s , die men 
met eenigen schijn, ten gun
ste van den geregelden loop 
aanhaalt. HALLEY schijnt de
zelve voorzegd te hebben, 
terwijl anderen dezelve tegen 
1757, en nog anderen tegen 
1758 aangekondigd hadden; 
HALLEY heeft het jaar niet 
durven bepalen, en is tus» 
schen 1758 en 1759 onbe
slist gebleven* Maar was 
deze staartster dezelfde als 
die van 1682? Hieraan moge 
men gerusfelijk twijfelen, 
(Zie Observ. philos. sur Ie 
Syst. bladz. 170). Er he
staat van CLAIRAUT : 1.° Ele
ment de Geometrie (Grond
regels der Meetkunde), 1741, 
in S.>o, om derzelver duide
lijkheid en naauwkeurigheid 
zeer op prijs gesteld. — 2.° 
Element d'algèbre {Grond
regels der Algebra), 1746, 
in 8.vo, die dezelfde ver
dienste hebben, in 1797 Is 
er een uitgave van in het 
licht verschenen met bijvoeg
selen gedeeltelijk uit de les
sen ontleend, aan de nor-
maalschool door LAGRAKTGE 
en LAFLACE, gegeven, en 
voorafgegaan door eene ver
handeling over de grondre
gels der rekenkunde, 2 dl.n 

in 8.vo _ 3.» Theorie de la 
jigure de la terre (Bespie
gelende kennis van de ffe-
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daante der aar de), 1743 , 
in 8.vo — 4 . o Tables de la 
lunè {Maantafels), 1754, in 
8.vo Deze werken deden hem 
als een' der eerste wiskuns
tenaars van Europa beschou
wen, en hij verkreeg de be
looningen , welke hij ver
diende. Hij was lid vandë 
maatschappij van het Dag
blad der Geleerden, dat hij 
mei uitmuntende uittreksels 
verrijkte. Deze Academicus 
overleed den 17 Mei 1765. 
Zijne zachte zeden , en zijne 
goede, gestadige en verplig» 
tënde inborst, deden hém in 
de achting aller regtschapene 
lieden deelen. 

' CiamoN (ÊLAKA JOSEPHINA 
LEYRIS DE IA TÜDE , njeer 
bekend onder den naam van 
Mejufvrouw) werd in 1723, 
in Mransch Vlaanderen, in 
den omtrek van Cohdé ge
boren* Zij wordt als eene 
ders grootste tooneëlspeel-
sters beschouwd, die ooit het 
fransch tooneel betreden heb
ben. Hoewel hare ouders 
arm. waren, hadden zij haar 
echter eene vrij beschaafde 
opvoeding gegeven. Voor 
het tooneel bestemd, opende 
zij die loopbaan, in den 
Italiaanschen schouwburg", 
en speelde daarna ach
tereenvolgend op de too-
neélèn van Bouanen, Rijs-
sel, Dtiinkerken en Gend: 
hare stem zeer bevallig ge
worden zijnde, werd zij in 

• " \ t o t de opera van Pa-
rys bwoepën, om er mejuf

vrouw I<E MAURE te secon
deren. Daar zij echter ha
re talenten niet tot de zang-
stukken wilde bepalen, ging 
zij kort daarna tot de fran-
sche Comedie over. Ver-
pligt om kleine rollen ia 
het treurspel uittevoeren, 
ontdekte zij weldra de kracht 
harer begaafdheid, en ver
zocht, om in de rol van 
PIUEDBA te mogen spelen. 
Dit verzoek verwonderde dé 
tooneelspelers, die haar nooit 
anders dan in de Soubrettes 
gezien hadden; maat de roem 
welken zij behaalde,, dealge-
meene toejuiching, welke 
zij verdiende, bewezen, da* 
zij niet door eigenwaan was 
verleid geweest. Haar roem 
was weldra gevestigd door 
de begaafdheid, welkezjMn 

de rollen van ZENOMAJ A,-
RIANA en EÜECTRA tentoon 
spreidde , en, zij wera aan 
het fransch tooneel verbon
den. Meiufvrouw Cuvwt 
bezat echter eene trotscn-
en fierheid, die nog to^en 
hare talenten verheven wa
ren. Haar hoogmoedig Ka
rakter legde zij in hare wei
gering aan den dag,omm.^ 
den tooneelspeler D a g 
in het treurspel Set l>fl 
van Calais op te treden-
het verontwaardigde pnW» 
begon te schreeuwen: J* 
nw naar &rrt&>Wr 
en den volgenden dag kW»™ 
er werkelijk een deurvvaar 
der om haar derwaarts benei 
te geleiden. De echtgenote 
van den Intendant van r« 
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rijs, die zich juist op dien 
«ogenblik bij haar bevond, 
was zwak genoeg, om haar 
in haar rijtuig te doen ge
leiden. Hare trotschheid 
bleef echter dezelfde, en 
naauwelijks in het voor haar 
bestemde verblijf aangeko
men, zeide zij tot den deur
waarder: » Ik schik mij naar 
de hoogere bevelen, maar 
mijne eer blijft ongeschon
den, en de koning zelf kan 
er niets tegen. — Gij hebt 

f elijk, zeide de deurwaar -
er: daar, waar niets i s , 

verliest de koning zijner eg-
ten." ;Na dit voorval en 
dezen hoon , was het ligte-
lijk te voorzien, dat Mejuf
vrouw CLAIRON niet weder 
op het tooneel zoude ver
schijnen; Zij verliet het
zelve werkelijk in de maand 
april 1765. Ofschoon zij ee-
ne aanzienlijke fortuin verza
meld had, hadden slechte 
winstberekeningen , dezelve 
zoodanig den bodem ingesla
gen , dat mejufvrouw CtAt-
RON te arm was, om de 
hoofdstad te bewonen, en 
zich naar het hof van den 

.markgraaf van Anspach be
gaf, alwaar zij 17 jaren.door-
bragt, waarna zij weder te 
JParijs kwam. Zij is in die 
stad den 18 januarij 1803 o-

.verleden. Onder de door haar 
gevormde kweekelingen, 
telt men den heer LAUWE en 
mejufvrouw RAUCOURT. De 
actrice heeft vele aanmer
kelijke rollen ingevoerd, en 
velen zeer zwakke belang I 

bijgezet. Hoe vele slechte 
stukken hebben niet enkel 
aan hare bekwaamheid der» 
zelver 'gunstig onthaal te 
danken. Haar bijzonder ge» 
drag en hare, zeden, waren 
het voorwerp Van vrij ern'-. 
stige hekelingen. Mejuf
vrouw GLAIRON heeft in het 
licht gegeven: Mémoires d' 
HIPJPOLTTB 'CLAIJROX en jRe-
flescions sur la declamatioip 
thé&irale , Parij s , 1799,, 1 
dl., in 8.vo. DieMemoriè'n 
zijn enkel losse stukken; 
waarin zij zorg draagt, zich, 
op eene zeer voordeelïge 
wijze afteschilderen , en 
het is niet in dezelve, 
dat men naauwkeurige. bij
zonderheden over haar leven 
moet zoeken. 

CtAPARÈDE (DAVID), een' 
protestantsch predikant, te 
Geneve, in 1727 geboren , 
maakte zich bekend door zij
ne begaafdheid voor het pre
predikambt en door zijne 
werken. Eerst was hij pre
dikant, en daarna hoogleer
aar der godgeleerdheid, en 
overleed in 1801. Hij heeft 
nagelaten: Verhandelingen 
óver de wonderen, over de 
echtheid der 'boeken., van 
liet nieuwe Testament, over 
de bezetenen, over de ga
ven der talen. Hij heeft 
ook verscheidene geschil
punten over de ff. &chrjjt 
behandeld. Eindelijk heeft 
hij in de fransche Bijbel
vertaling , te Geneve, in 
1805, in 3 dl.n i n 8.vo in 
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Ket licht gegeven, aan de 
psalmen en Profeten gewerkt. 

CLAPFERTON (HCGO), ka
pitein bij de engelsche tak-
xine,' werd in 1788, te .4»-
nan, in Schotland geboren. 
Met uitzondering der we
ienschappen , welke tot de 
scheepvaartkunde vereischt 
worden, werd zijne opvoe
ding zeer verwaarloosd. Zij
ne scheepvaartkundige leer
jaren volbragt hij in hoeda
nigheid van scheepsjongen, 
aan boord van een schip, dat 
tusschën Jliivérpool en 
Noord-Amerika handel dreef. 
Hij werd vervolgens Mid» 
shipman,) bij de koninklij-
de marine, daarna luitenant, 
en verkreeg het bevel over 
eenen schoener op de meeren 
van Canada. ïn 1817 werd de 
iïotille, die op de meeren was, 
op reform gesteld,^ en CIAP-
JPERTON , kwam niet half- lui
tenants traktement in inge
land terug. 'Eenige jaren 
daarna, werd hij gezamen
lijk met doctor OUDNEY en 
met den luitenant DENHAM 
met eenen togt naar de bin
nenlanden van Afrika be
last; de eerstgenoemde zij
ner reisgezellen, werd eèh 
slagtoffer van het luchtsge» 
s tel , en met den laatsten 
kwam hij , na,gewesten be
zocht te hebben , die ' tot 
dus verre den Europeanen 
onbekend waren gebleven, 
*M*1 junij 1825, in Èngë-
lani terug. CLAPPERTON tot 
oen tang van kapitein ver

heven , vertrok in het zelf
de jaar" weder naar Afrika, 
zich met de hoop vleijende 
van met den sultan der Pel-
latahs, een handelsverdrag 
te sluiten: hij kwaniteSac-
catoó'",- de hoofdstad der 
staten van dien sultan aan, 
die hem in alle opzigten 
te leur stelde, en alwaar 
hij den 13 april Ï82T over
leed. Zijnen knecht LIN-
DER, gelukte het de papie
ren en het horlogie van zij
nen meester te redden, en 
met dezelve in Engeland 
tërugtekomen. Men _ heeft 
te Londen in 1826 w 4.» 
en in 1829 in S.vo hét ver
haal der beide reizen van 
den kapitein CLAPPERÏON in 
het licht gegeven, •o&ohoun 
dezelve zeer belangrijk *$n.i 
vindt men er echter weinig 
wetenschappelijke bijzonder
heden in. 

sisiê'm 1193 uit èene adel
lijke familie geboren ,aeea 
in 1212 in handen van _de» 
heiligen FEANÓISOÜB afijg* 
van Ie wereld. Deze W 
ge Orde-stichter gaf «aa 

L t Boete-Kleed van J 
Lieve-Vrouw, va^ P * « . 
cula. Zij sloot zich vervo 
gens op / i n d e kerk j £ 
heiligen D A m A N ü S , ^ 
sisiè, alwaar zij ge"", ft 42 jaren met onderschoen 
deelgenooten harer g»8"?f £, heden en deugden vertoeWen 

fleze kerk was de> wieg'J 
de orde der Arme Vronffe»» 
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in Italië, iette PoVere-Don-
ne, in de Nederlanden Cla- \ 
fissen genaamd. Déze sticht
ster bestuurde dezelve, vol
gens de voorschriften, wel
ke zij van den H. FRANCIS-
CÜS ontvangen had. In na
volging van haren geestelij
ken vader, maakte zij een 
testament, ten einde aan ha
re zusters de liefde tot-de 
armoede inteboezemen. » Zij 
zag in deze deugd, zegt een 
'geschiedschrijver, de ver
nietiging aller voorwerpen, 
geschikt, om de hartstogten 
pptewekken. Zij bëschouwr 
de dezelve als de school des 
gedulds, door dë gelegenhe
den , welke Zij aanbiedt, om 
allerlei ontberingen te ver
duren, en als het middel om 
tot die. volmaakte. afzonde
ring van de wereld te gera
ken , waarin het Wezen der 
ware godsvrucht bestaat." 
Zij overleed den 11 Augus
tus 1253. Haar lijk werd 
naar Assisiè' vervoerd. De
ze lijkstaatsie, door de te
genwoordigheid des Pauses 
en der Kardinalen vereerd, 
werd als een, zegetogt, on
der het géschal der trom
petten en met alle mogelij-
Ke plegtigheid gehouden. A-
iBXANDER IV. plaatste haar 
lo r t daarna in" de rij der 
Heiligen. De religieuzen 
har er orde worden verdeeld 
in Damianisten, welke den 
regel., door den H. FRAN-
CISCÜS aan hare stichtster 
gegeven, naaw.wkeurig in 
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acht nemen; en in Ürbanis-
ten, welke de verzachte re
gels volgen, door URBANÜS 
i y . gegeven. Deze laatste 
religieuzen hebben haren, 
oorsprong te danken aan I-
SABEMJA van Frankrijk, zus
ter van den H. LOBEWIJK , 
die in 1255, het klooster 
van Long-Champ, bij Pa-
rijs stichtte. 

CJCARA (DIDIA), de doch
ter van keizer JULIANUS I.» 
werd aan den senator, COR-
JNELIUS REPENTINUS , uitge» 
huwd. Toen haar vader in 
het jaar 193 der Christelij
ke tijdrekening tot de keizer
lijke waardigheid was geko-
komen, verkreeg zij voor 
zich den titel van Augusta, 
en voor haren e.chtgenoot den 
post van stedehouder van Ro
me. Maar de laatste behield 
denzelven enkel gedurende 
deregering van zijnen schoon
vader. SEPTIMUS JSËVERÜS., 
die er hem van beroofde, ont
nam ook in hetzelfde jaar aan 
DIDIA CLARA hare hoedanig
heid van Augusta, en hèt 
erfdeel, dat zij van haren 
vader had ontvangen. O» 
deze wijze, ondervond z y , 
in het tijdverloop van eenige 
maanden, alle gunsten en 
alle gestrengheden der for
tuin. Zij was toenmaals om
trent 40 'jaren oud. 

CLARAMONTJÜS of CXARO-
wtoNTiüs (SOJPÏO.) — Zie QHI-

I ABAMOMW (SciMO.) 
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ÊLARENDON. 
(EDUARD.) 

Zie H Ï D E 

CtARius , een monnik van 
Saint-Pierre-le-Vif, teSens, 
had eerst het kloosterleven 
omhelsd, in de Abdij van 
den H. JBENEDICTUS aan de 
Loire, waarin hij zich lang 
ophield. Hij is de schrijver 
van dat gedeelte der Iiro-
mjk van het klooster van 
Saint-Pierre-le-Vif, hetwelk 
zich tot het jaar 1124 uit
strekt; dezelve is vervolgd 
tot het jaar 1184. LUCAS 
D'ACHERY , heeft dezelve 
grootendeels, in het 2.e deel 
van zijn Spicilegium mede-
gedeerd. JJ. BOUÖUET heeft 
stukken derzclve in de Ver
zameling der Fransche ge
schiedschrijvers gelascht. 
Deze kronijk is voor de ge
schiedenis van Frankrijk^ 
van het hoogste belang. 

CLARIÜS of CliARIO (ISIDO-
mis), in 1495 op het kas
teel CMari, bij Bresciag^ 
boren; vanBenediktijnervart 
Monte-Cassino, bisschop, 
van Foligno geworden , ver
scheen hij mefc onderschei
ding in de kerkvergadering 
van Trente, en deed zich 
door zijnen ijver en vooral 
door zijne liefdadigheid, bij 
het volk beminnen en eer-
Medigen. Hij 'liet onder
scheidene werken na, die 
zich evenzeer, door de ge
leerdheid, die er in door
straalt, als door derzelver 
nut aanbevelen. Het voor

naamste 1»! Vulgata \editio 
veteris et novi Testamenti, 
quorum alterum ad Aebrai-
cam, alterum adgreecamve' 
ritatem emendatum estqmm 
diligentissime, ut nova edi-
fio non facile desideretur, 
et vetus turn Mc agnoscar 
turf adjectis ex eruditit 
scriptoribus sclioliis, qv,& 
multis certe locorum mili
eus, prcBserüm difficiKorï-* 
bus lumen afferunt, Vene
tië, 1542, 1557 en 1564, 
in fol. Deze beide werken, 
die dikwerf geraadpleegd 
worden, behooren tot de bes
t e , welke in ddt vak inhet 
licht ziitt verschenen, w j 
eerste uitgave (1542) van ZW ' 
dubbel Commentarim, 
werd op den Index geplaatst» 
wijl de schrijver in eewge 
uitdrukkingen zijner voorre
de de Vnlgata niet genoeg 
eerbiedigde; maar het ver
bod, om Hetzelve te lezen, 

werd ingetrokken door ™ 
afgevaardigden der kerkver
gadering van Trente, t r 
fnderzofking der boek» 
Men zonderde echter de voor 
rede en de prolegomena'™; 
Nogheeft men vanhem-f* 
Latijnsche Leerreden,, l « J 
i n f o l . , e n 2 d l . n i r t 4 . w 

se stukjes, door M ^ 
PrAzzr,iu het l i c h t g e | ^ 
Modem, 17Ö5, .?» * v a n 
3.° Latijnsche vertalm? 
het werk van den. ***g 

losonhia, in het IU. 
van het Amplimma eow 

file:///editio
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tio van D. MARTEMNE. Deze 
geleerde en heilige Prelaat 
overleed in 1555. Ëij schreef 
zuiver en ongedwongen* 

CIARKB (SAMIJEL), een in 
de Qostersche talen zeerer
varen Engelschman werd in 
1623 te Brackley, in de 
provincie JYorthampton ge
boren. Hij werd tot be
stuurder van de drukkerij der 
universiteit van Oxford en 
tot opzigter der Bbdleïaan-
sche Bibliotheek benoemd. 
Hij heeft vele zorg te kos
ten gelegd aan den Polyglot-
Bijbel van Engeland, voor
al aan het Hebreeuwsch, env 
aan de Chaldeeuwsche en 
Perzische overzettingen. Hij 
had zelfs de bouwstoffen tot 
een zevende deel in gereed
heid gebragt, maar heeft de 
voldoening niet gesmaakt 
hetzelve gedrukt te zien. 
Nog heeft men hem te dan
ken ï Scientia metrica et 
rytlmica, seu Tracfatus de 
prosodia arabica ex aucto-
ribus probatissimus erecta, 
Oxford, 1661. Hij overleed 
'den 27 December 1669. 
"WALTHON, de voornaamste 
uitgever van dezen Polyglot-
Bijbel, huldigt in zijne voor
rede de kunde van CJCARKE. 

CtABKE ( S A M Ü E Ï . ) , een 
Ëngeïsch predikant te Lon
den, had ten tijde van CROM
WEI, veel te verduren. In 
1660 werd hij door de leden 
zijner sekte afgevaardigd, 

om KAREÏ. I I . , hij zijne her
stelling geluk te wenschen , 
en overleed den 25 Decem
ber1682, na in het licht te 
hebben gegeven: 1.° Een 
Martyrologium in het En
gelsen, 1651, in fol. — 2«° • 
Levensbeschrijvingen van. 
eenige beroemde personen} 
der vorige eeuw, met pla
ten , Londen, 1683, in fol. 
— 3.° Levensbeschrijvingen 
der Engelsche veldhéeren. 
— 4.° Verhandeling tegen 
de verdraagzaamheid enz- -r" 
5.° Geschiedenis van Wit-
LBM den veroveraar, Lon
den, 1669, in 4.t° 

ClARKE ( SAMUEÏ,) , ZOÖtf 
van den voorgaande, deelde 
in de mishandelingen, wel
ke CROMWEI, , zijnen vader 
deed ondergaan, en verloot 
den post, welken hij in hefc 
collegie van Pembrock , te 
Cambridge bekleedde, Hg 
bragt zijne overige levens-
dagen in de afzondering door, 
zich enkel met de studie bei 
zig houdende, en overleed 
in 17041 in den ouderdom 
van 74 jaren. Er bestaatt 
van hem onderscheidene wer
ken over de H. Schrift, al- ' 
Ie in het Engelsch geschre
ven , onder andere eène Over
eenkomst, Aanteekeningen 
over den geheelen Bijbel, 
eene Verhandeling over hef 
gezag der H. Schrift, enz* 

CDARKE (SAMÜEÏ.) , den 11 
October 1675, te Norwïch 
2 
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geboren» verkreeg door zij-
ïie verdiensten,."de. pastorie 
der parochie van den heili
gen JACÖBUS , te Londen, 
Hij was gedurende eeriigen 
tijd in dé partij der ni'eiiWe 
Ariaheli gewikkeld, onder 
welke zich NEWTON étt W I S -
TON bevonden. Hij Verdé* 
(Bigde zijn gevoelen in éen 
Werk, ten titel voerende: 
vë Met der Et. Schrift, ö-
ver dèprieeenheid, in 37*ÏÖ 
gedrukt, in 1719, met bij-
TOègseïen herdrukt, en tna 
zijnen dood ten derdemale, 
met'eigenhandig geschrevene 
vermeerderingen, onder zij
ne papieren gevonden, in 
het licht gegeven. Zijne al 
te bekende verkleefdheïd aan 
de sekte, welke hï( omhelsd 
had , "belette hem Aartsbis
schop van Kantelberg te wor
den. Toen de koningin AN
NA hem met deze waardig
heid wilde bekleeden, zei-
de GIPSON, Bisschop van 
honden tot die vorstin: Me
vrouw, CLAJIKE is de'ge-
leerdste en regtschapenste 
man van Engeland; ééne 
zaak slechts ontbreekt hem, 
liet Christendom namelijk. — 
CLARKE, die zich evenzeer 
door zijn karakter als door 
zijne talenten onderscheidde, 
was de vriend des Bisschops, 
van Norivich, die hem tot 
zijnen kapellaan benoemde en 
eenige Beneficiën gaf. Zacht 
en openhartig zijnde, werd 
M evenzeer door vreemde
lingen als door zijne land-
genooten gezocht. 'Hij over

leed den 17 Mei 1729, na 
het arianismus verlaten te 
hebben; maar hij bezat den 
moed niet, om zich tot de 
volledige belijdenis der ge
loofswaarheden te Verhef
fen, hoewel bij eenen op-
regtenen zich zelven gelijk-
blijvendèn 'geest, niets na
tuurlijker schijnt. Zijne wer
ken te Londen in 1742 in 
4'dï.a- in fol. in het licht 
gegeven, zijn grootendeels 
in het Engclsch. In alle 
bespeurt men eenen verlich
ten geleerde, eenen metho-
dischen schrijver, die de 
afgetrokkenste onderwerpen 
door eene bewonderenswaar
dige naauwkeurigheia e" 
zuiverheid voor iedereen be
vattelijk maakt. De schran
dere bol, die hem een waar 
redeneriwgséerktms ^ e J 
genoemd, behoorde er bij je 
voegen , . dat dit werktuig 
zoo wél bestuurd was, f 
hetzelve in alles, wat "iet 
de vooroordeelen der *f 
te betrof, niet anders dan 
overtuigend en bewind[» 
werk ging. Er bestaat van 

hem: i/VerhandeUvg^ 
gens het * « * , * * j j V 
genschappen Qods, «« 
pligtingen mn * « " ^ l 
lyké Godsdienst, * "" 
heiden zekerheidder OA» 
telijke openbaring! -\ •-
i n l6Le fcedeh ,voorg^ 3 

gen in de hoofdkerk^ ^ 

der vier -EvangehtM' 
3.° Zeventien Leerreden, 
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ver verschillende belangrij- 1 
ke onderwerpen. —•> 4.° JSrie- ' 
«e» «a» DODWEL, over de 
onsterfelijkheid der ziel, met 
aanteekeningen op het boek . 
getiteld Amyntor,of verde
diging van het Leven van 
MiiiTöN. — 5.° Brieven aan 
den lieer HOALLEY , over 
de evenredigheid der snel
heid en der kracht. — 6.° 
Natuurkunde van R011AVÏ.T, 
Jn het t«atija vertaald, l 7 l $ , 
in 18.mo _ 7.0 Eene ande
re Overzetting in dezelfde 
taal van de Gezigtkunde van 
NEWTON,. 1719* in 8.vo CLAR-
KE was een der eersten,die 
in de scholen, de grondbe
ginselen van dien beroemden 
Natuurkundige verdedigden. 
— 8.° Geleerde Aanteeke
ningen op dé Commentariè'n 
vanCjssAR, Londen,in foï. 
,—9.° De ïllias 'van Mö-
MERVs, in 't Grieksch en 
Latijn, Londen, 17S4, 4dl.1» 
in 4 . t 0 ; met zeer geleerde 
aanmerkingen. Ter helft 
met de uitgave van dit werk 
gevorderd zijnde, werd hij 
door den dood verrast. 

CIARKE ( W I L M A M ) , een 
Engelsch godgeleerde in 169.6. 
in ShropsMre geboren, en 
den 21 October 1771 over
leden, heeft zich door onder
scheidene werken beroemd 
gemaakt, zoo als onder an
dere, door De overeenkomst, 
die er tusschen <5?e Romein' 
sche, Saksische en Engel-
*che munten plaats heeft, 1 

1767, in 8.yo in hetEngelsch. 

CX.ARKE ( E D U A R D DANiè'l.),~ 
een beroemd Engelsch reizi
ger , Hoogleëraar der berg-
stofkunde in Cambridge én . 
broeder van JAMES CLARKE, 
kapeliaan en bibliothékaris 
des konïngs van Engeland, 
den schrijver der prachtvol
le levensgeschiedenis van 
NELSON , werd in 1769 te 
WMlingdon ïn Essèa; gebo
ren , reisde door geheel 
Groot - Brittannië, Frank
rijk , Duitschland, Zuiitser-
tand, Holland, Noorwegen, 
Denemarken, Zweden, Rus
land, Turkije, Syrië, E-
gypte, Griekenland, -Mace
donië, Moldavië en Moriga-
rijë. Na £ijne terugkomst; 
werd hij Tuiör van het col-

legie-JESus, eft daarna bi
bliothecaris te CamSridge* 
Hij overleed den 9 April 
1822. Geestdrift en welvvil-
lendheid waren dejjoofdtrek-
ken van zijn karakter. Zij-
pa reisbeschrijving (6 dl.» 
in 4. t0 ) vond' algemeen J>ij-
vai. De universiteit van 
Óxfora* heeft zijne «Griek*-
sche en Oostersche hand
schriften gekocht,;onder de 
.eerste bevindt zich het be-
«roemde Wetboek van PJM.-
TO , dat hij op het eiland 
Pathmos gevonden had. 

; CLARKSON (DAVID) ïn I 6 2 r 
ïn de provincie York gebo
ren, legde zich bijzonder 
toe, op de beoefeningen der 
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kerkelijke oudheden, hij was 
gredikant te Londen, van de 
niet tot de heerschende kerk 
behoorende sekte, en over
leed in 1687, CLARKSON is 
de meester van TILLOTSON 
geweest. Men heeft van 

o hem twee verhandelingen, 
de eene over den Oorspron-

"kelijkm staat der Bissckop-
jielijlie waardigheid, de an
dere Over de kerkgebruiken, 
ïn het engelsch, in hét 
fransch, vertaald, Botter-
dam, 1716. Vaneenen pro* 
testantschen predikant heeft 
inen over dergelijke onder
werpen, geene naauwkeuri-
ge opgaven te wachten. 

CLAKOMONTIÜS. —> JZie 
CHIARAMONTI (SCIPIO). 

CiiApus (Juiiüs), een be
kwaam regtsgeleerde, te A* 
lessandria delta Paglia ge
boren, bekleedde de éérste 
posten der stad Milane, en 
overleed te Carthagena den 
13 april 1575. Zijne werf 
ken zjjn te Frankfort^ge
drukt, 1636, in fol. en ge-
iheel buiten gebruik. 

GiAtffflERG (JOANNES) , een 
Calvinist hoogleeraar te 
Pukburg, te Soligen in 
West/alen, in 1622 geboren , 
en den 31 Januanj 1665 o-
•verieden , is een der eersten, 
welke de wijsbegeerte van 
ÖESCARTES, in Duitschland 
n^eft onderwezen. De keur
vorst van Brandenburg gaf 
ftem n*et ondubbelzinnige be

wijzen zijner achting. Hij 
huwde in 1651 met CA-
THARINA MERCATOR , de doch
ter GERARDUS MERCATOR, 
een bekwaam aardrijkskun
dige ; zijne werken , zijn in 
1691, te Amsterdam in 2 
dl.n in 4.to gezamenlijk uit
gegeven. Het belangrijkste 
is zijne Logica vetuset no
va , waarin hij billijker wij
ze een groot belang stelde^ 
In deze verzameling heelt 
men niet opgenomen, een 
stukie , door CLAUBERG , e 
Duisburg in 1665, mS-v» 
onder dezen titel uitgegeven. 
Ars etymologica lefonm 
e philosophia fontmtM-
rivata. MORHOF zwaait hem 
in zijne Polyhistor, gtooten 
lof toe. LEIBNITZ heeft het
zelve in zijne Collectan., e-
tyniot. opgenomen. CÏAU-
BER<S wilde dit stukje tot 
voorlooper van een gt0°: 
werk dóen dienen, hetwelk 
hij ontworpen had; J)e eau-
sis Ungu* gemamVP 
naamd; dat echter onmtge-

voerd is gebleven. 

Cl-AUDE (JOANNES), JjïJJJ. 
te Sauvetat, bij W l 
che d'Jgen geboren,'ikan , 
vader was een p f d 2 n 
en hij werd door den^ve" 
in den schoot der SP* 
leerdheid . n der ^ . 
ting opgevoed. 1" " „ . . » . 
derlonx van 26 j f n , ƒ e 

dikant zijnde, onderweesWj 

vervolgens gedurende » 
ren te* NismeS de g ^ g 
leerdheid met den wiekte 



C ] 

roem. Daar CLAÜDE zich 
tegen de wijze bedoelingen 
van sommige leden zijner 
sekte verzet had, die de 
protestanten met de kerk 
wilden vereenigen, zoo werd 
hem (door het hof het pre^ 
dikambt in Languedoc en 
Querci verboden. Hij kwam 
te Para's, en was predikant 
van CJiarenion, sedert 1666, 
tot in 1685, het jaar der in
trekking van het edikt van 
Nantes. In dat jaar begaf 
hij zich naar Holland, al
waar zijne talenten en zijn 
naam hem reeds sedert lang 
hadden, aangekondigd. De 
Prins van Oranje begunstig
de hem met eerie jaarwedde. 
Hij overleed kort daarna, 
in 1687, door- zijne partij 
als den man beschouwd, het 
beste geschikt om ABNAULD 
en BOSSUET te bestrijden. 
Zijne welsprekendheid was 
krachtvol, levendig, be
knopt , en indringend. Er 
ontbrak hem eene zekere 
sierlijkheid, maar ofschoon 
eenvoudig Was zijn stijl 
daarom niet minder nadruk
kelijk. Weinige zintwisters 
over geloofspunten, hebben 
zich gelukkiger van de fijn-
lieden der Logica, en van 
het gezag der geleerde aan
merkingen bediend, hij trok 
er al de partij van, welke 
men» er zich van kan belo
ven , wanneer men de waar
heid tegen zich heeft, en 
men enkel valsche grondbe
ginselen kan voordragen. 
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Men bemerkt deze hoedanig
heid in al zijne werken, 
waarvan de voornaamste zijn: I 
l.°Réponse au traite de la j 
perpétuité de la foi sur V 1 
Eucharistie (Antwoord op ,< 
de verhandeling over de ge- t 
duurzaamheid des geloqfs, 
ten opzigte van het aller
heiligste Altaar - geheim) ," \ 
1671, 2 dl.n 8.vo. _- 2.e 
Défense de la reformation, 
ou reponse auoe Préjugês , 
légitimes de NICOLE (Verde-, 
diging der hervorming, óf , 
antwoord op de wettige voor- j 
oordeelen van NICOLE), 2 /* 
dl.n i n 4.to} e n in 12-mo— I v 
3e Réponse a la Conférence 
de BOSSUET (Antwoord op de 
onderhandeling van Bos- f 
SUET) , in 12.mo _ 4.o Ees j 
plaintes des protestans cru- i 
ellement opprimés dans Ie 
royaume de France (Deklag- , 
ten der op eene onmenschlie-. 
vende wijze in het koningrijk \y 
Frankrijk verdrukte profes- f i 
fanten), Keulen, 1713, in 
12.BI0, e en werk, waarin hij 
de rampen schijntvergeten te i 
hebben, door de" sekte in dat 
land te weeggebragt. BAYIIE I 
zélfs drijft den spot met dé f 
klaagtoonen dér calvinisten, \ 
met hunne gewaande vervol*" 
gingen, en verklaart hun,dat 
hun gedrag volkomen de 
gestrengheid regtvaardigt j 
waarmede men hen in JBranh-
rijk behandeld heeft. —' 5»e J 
Onderscheidene Leerreden in / j§ 
8.v 0 , met eene mannelijke en m 
krachtvolle welsprekendhejcl m 
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geschreven. —- &,e JS'agelaie* 
me werken , 5 dl.nin S.vOjhe-
vattende onderscheidene god
geleerde en zintwistende ver
handelingen. Zijn; leven is 
doqr LA DBVÈSE geschreven 
Amsterdam., 1687, in 12.mo 

CLAUDE (JOANNES JACOBÜS), 
Hein-zoon van den voorgaan
de , werd in 1684, te's Gra-
venkage geboren. Beeds in 
den ouderdom van 15 jaren 
gaf hij eene latijnsche Ver
handeling over de begroe* 
tingen der ouden, in het 
licht, ; Utrecht, 1702, in 
12.010 j jn den ouderdom van 
18 jaren, eene andere Ver
handeling in dezelfde t aa l , 
Over de minnen en opvoe~ 
ders; deze beide verbande* 
lingen zijn te Utrecht in 
1702, in'l2.mo, gezamenlijk 
uitgegeven. Zich vervol
gens aan de beoefening der 
godgeleerdheid toegewijd 
hebbende, werd hij in 1710 
predikant der fransche kerk 
te Londen, en overleed zeer 
betreurd in 1712. Na zij
nen dood liet zijn broeder 
een deel zijner leerreden 
drukken, waarin meer bon
digheid , dan sieraad en ge
voeligheid doorstraalt, 

CIAUDIA QUINTIA, eene veg-
taalsche maagd, van losban
digheid verdacht, wijl zjij 
te veel tij d besteedde,, om 
»ich optetooijen, nam de 
gelegenheid eener groote 
Fe8%h*id té baat, om hare 
onschuld aan den dag te 

leggen. Het schip, dat de 
Godin IDCEA (de grootmoe
der der goden), uit PAry-
gïè naar Rome vervoerde, 
hield eensklaps bij den in
gang des Tioers stil, zon
der , dat men hetzelve kon 
doen vorderen ; maar CI.AU-
DIA, zegt de geschiedenis of 
de fabel, trok hetzelve zon
der moeite met haren gordel 
voort, (Zie VESTA). VOM 
het overige was deze groote 
godin, die de .Romeinen, 
met eene, ongeloofelijke 
vreugde en pracht ontvingen, 
niets ander dan eenen steen 
zonder .vorm of gedaante. 
» Kan men, zegt .Rouw* 
de goddelijke eer lezen» 

door een anderzins zoo Wijs 
volk, aan eenen ruwen sjeen 
bewezen, zonder de noodlot 
tige uitwerkselen der atgo-
dery te betreuren, en zon
der met de levendigste er
kentenis den barmhartigen 
Qpa tte danken, die er ons 
voor behoed heeft. 

GLAÜDIA, ^neromein^J6 

Dame,door d e n # $ B g ! 
bekeerd, waarover dieApo*n 
tel op het eiöde Van den A, • 
Brief aan TiMOTHBüSspr^ 
Het is onbekend-van *"" 
zij de huisvrouw was» 

CLATOIA (ANTONU;' 
dochtervan keizer CfcA;r\_„, 
was eerst aan CNEIUSPOMPE 
•JUS gehuwd, dié op aanh" 
sing van MESSAWNA veroor 
deeld werd, om het hoofdt* 
verliezen; en vervolgens a»» 

http://Ci.au
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SyifcA VFAÜSTÜS, dien «ij 
eenen /zoon baarde» Deze 
tweede; echtgenoot van CLAU-
p u , werd in het jaar 62 
der Christelijke tijdrekening 
op bevel vanJNTERO vermoord. 
Zij zelve "werd het slagtof
fer der barbaars chheid van 
dien Vorst. Weduwnaar 
van POPPEJA geworden zijn
de j die in hare zwanger
schap onder zijne slagen be
zweken was, bood hij CLAU-
DIA zijne hand aan, die hij 
tevens tot keizerin wilde 
doen erkennen. Zij wees 
zijne aanbiedingen van de 
hand»-en NERO liet haar in 
den bloei harer jaren van 
het JeVsen berooyen.. 

' • ? ' ' • ' < - '• • j 

CiAüDiANUS '(CiAUDIUS) , 
een Latijnsch dichter, t^A-
lexandrië in Egypte gebo
ren, bloeide onder ARCABI-
vs en HONORIÜS , die te 
zijner eer op het plein 
van TRAJANUS een standbeeld 
lieten oprigten. Hü f/fa» r4e 
vriend van STILICO, die ter
wijl hij den keizerlijken 
troon wilde overweldigen, 
het leven verloor, JDe vriend
schap van een groot man, 
die schuldig was geworden, 
werd eehe misdaad 'en CLAII-
piANus verliet het hof. Men 
is van gevoelen» dat hij zij
ne overige levensdagen in 
de afzondering en de onge
nade doorbragt. Deze dichr 
ter was met oenen leyendi-
gen en verheven geest ge
boren ; dit kenmerk straalt 

pok in al zijne schriften 
door. Eene verbeeldings* 
kracht, Welke somtijds den 
luister van die, van HOJME-
RÜS bezit, uitdrukkingent 
vol genie, kracht wanneer 
hij schildert, juistheid tel-? 
kens wanneer hij zonder 
beelden is , genoegzame uit
gebreidheid in zijne taferee-
len, en vooral de grootste 
rijkdom in zijne Meuren;: 
ziedaar de schoonheden yaii 
GIIAUDIANUS. Weinig smaak, 
dikwerf eene valsche groot
heid , eene al te eentopnige 
verhevenheid van klanken, 
die door al te indrukver-
wekkend te zyn. Weldra 
.vermoeit en het oor verdooft 
en vooral geen e van die 
zachte schoonheden, die de 
ziel uitrusten > ziedaar zijne 
gebreken. Op deze wijze 
heeft hem THOBIAS in zij
ne Proeve , over de Lofre
den beoordeeld. De schrij
vers, welke gezegd hebben, 
dat hij de Heldendichter is 
geweest, welke VIRGIJMDS 
het naaste bij is gekomen, 
hadden ook, behporen op te 
merken, jiat zulks niet dan 
van zeer: Verre i§, iïij ging 

'-ejchtei: vqpr leen der laatste 
Latijnsene dichters door, die 
in eene onbeschaafde eeuw 
eenige zuiverheid bezeten 
hebben. Onder de uitgaven 
van C&AumANUs, wordt de 
eerste Vicenzu, 1482, in 
fol., het meeste op prijs 
gesteld, die van HEXNSIÜS 
den zoon» EI,ZEVIR, 1650, 



202 C L A . 

im 12.»°; die van BARTHIUS , 
hoewel met een uitgebreid 
Commentariwm Overladen , 
Frankfort, 1650, in 4 .» ; 
die der Variorum, 1665, 
in 8.vo; de uitgave in 4. t0 

van 1667 ad usum delpMniy 
deze is niet zeer gemeen; 
eindelijk die van BURMANN, 
Amsterdam, 1670 , in 4«t0. 
De stukken, welke de ken
ners niet het meeste genoe
gen in CIAÜDUNUS lezen, 
zijn de zedepreken, tegen 
ïtuFÏNüS in twee boeken, 
die tegen EUTROPIUS, mede 
in tvvee boeken. Na deze 
stukken , komt het dichtstuk 
over de schaking van PRO-
SEBPIXM ; dat van het Con
sulaat van HOXORIUS volgt 
daarop, maar heeft niet de
zelfde verdienste. Er "be
staat eene volledige verta
ling in het fransch van CX,AU-
BIANUS , Parijs, 1798,2 dl.n 

in'-S.'vo, Onderscheidene be
oordeelaars zijn van gevoe
len geweest, dat CLAUDIA-
wus een Christen was, maar 
het schijnt, dat zij zich be
drogen hebben, en dat het 
enkel uit ontzag voor HONO-
RJÜS was, dat dé dichter, 
die Godsdienst somtijds ge
vierd heeft. 

CiAUDUNirs MAMERTINUS , 
priester en broeder van MA-
MEUTUS , Aartsbisschop van 
Vienne gaf in de vijfde eeuw 
«ene Verhandeling over de 
hoedanigheid der ziel, te-
S e n EAÜSTÜS' VAN RIEZ in 
«e*-licht, die, zegt men, | 

beweerde, dat dezelve van 
geenen geestelijken aard was, 
Hanau, 1612, ehZwickau, 
1655, 1 dl. in 8.vo. De 
Kerkelijke geschiedenis van 
den Abt RACINE schrijft hem 
een berijmd stukje tegen de 
ongewijde dichtkunde toe, 
maar dit dichtstuk is een 
vervolg op den Briel van 
den heiligen P.i.mwüs van 
Nola aan Jovivs. Met meet 
grond, wordt hem de Lof
zang des kruises toege
schreven , dat in onderschei-
ne diocesen op goeden Vrijdag 
gezongen wordt: range, 
lingua, gloriosipraïim eer-
taminis, enz. Hetzelve 
komt voor in de Bibliotheek 
der kerkvaders, en in de 
gebedenboeken. CUUDW™ 
was in zijne jeugd m°nni.fe 

geweest, en had eenge^'f 
te der Grieksche en Latijn-
sche schrijvers gelezen. HÖ 
was een der geleerdste man
nen van zijnen tyd en over
leed in 473. 

i Ci.AUDiüs-LïSiAS, trib«an 
der Romeihsche krijgsben 
den, welke bij dentenipe^ 
Jeruzalem de wacht haWJ 
Hij redde PAÜLÜS uit de öan 
dender Joden, die hem vvi 
den doen sterven; en0"1 

reden hunner vijandschap 
gen hem te kennen, sjBW'•£ 
op het punt, hem op d e p ^ 

bank te brengen, cw . 
roeden te doen g ^ n -
Maar daar de h e i l i g * * ^ 
ï.us verklaard had, dat «Hl 
een Romeinsch burger «w» 
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zoo durfde hij er niet toe over
gaan, ' maar zond hem naar 
den toren Antonia; van waar 
hij hem op de berigten, diê 
hij ontving, dat meer dan 
40 Joden tegen dien Apos
tel hadden zamengespannen, 
onder een goed geleide naar 
Cesarea liet vervoeren. 

CfcAUDJUS I . (TlBERIUS 
CLAUBHJS NERO DRUSUS) , 
zoon van DRUSÜS en Oom 
van CAttGUiiA, iwerd te Lyon 
10 jaren voor de Christelij
ke tijdrekening geboren, én 
Was de eenige zijner familie 
die zijn neef liet leven. Na 
den dood van CAMGUIA werd 
CLAUDXUS door de soldaten, 
die hem, terwijl hij zich 
verborg, om aan de moor
denaars te ontsnappen, bij 
toeval ontdekten, tot keizer 
.uitgeroepen. Hoewel de se
naat de republiek wenschte 
te herstellen, durfde dezel
ve zich echter niet tegen 
zijne verheffing verzetten, 
en erkende hem in het jaar 
41 der Christelijke tijdreke
ning. De ziekten zijner 
jeugd hadden hem zwak en 
schroomvallig gemaakt. In 
het begin van zijn bestuur 
scheen hij vrij wel gezind 
te wezen, doch weldra lo
genstrafte hij zich zelven', 

jen was niet meer dan een 
kind op den troon. Hij had 
alle hoogdravende titels, 
welke de vleijerij der hove
lingen had uitgevonden, ge
weigerd ; Rome, werd door 
hem, met publieke gebouwen, 

versierd, eb 'door zijne be
scheidenheid en wellevend
heid, zijne vlijt in het be
heer der zaken en zijne regt-
vaardigheid Was > hij de wel
lust dier stad. Doch wel* 
dra scheen hij slechts een 
onnoozele te zijn, die noch! 
zijne magt, noch zijne zwak
heid, noch zijne regten, 
noch zijnen pligt kende. Dé. 
steeds vleijende senaat, wijl 
dezelve geen meester meer 
was, kende den keizer voor 
het geluk zijner wapenen ia 
Bretanje, de eer van den ze-
getogt toe. CLAUDIUS wild e die 
eer zelf verdienen , stak in 
het Jaar 43 na J. C. naar dat 
eiland over en werd overwin
naar door zijne veldheereni 
Bij zijne terugkomst verviel 
hij in zijne eerste botheid. 
De ontuchtige MESSALINA , 
zijne vrouw, beheerschte hem 
zoodanig, dat hij hare los
bandigheden vernam, en er 
zelfs, zonder er Zich over 
te ontroeren, getuige van 
was. Indien dit gedrocht 
van wreedheid, en geilheid 
zich over de verachting vafi 
eenen minnaar wilde wreken, 
vónd'zy haren zwakken echt* 
genootsteedsgei'eëed,ombaar 
te gehoorzamen. Dertig Se
natoren en meer dan 300 rid
ders, werden onder zijn be
stuur ten dood gebragt. De 
onmensen vond vermaak die 
bloedige teregtstellingen aan 
t& zien. Hij had zich met 
het denkbeeld der folterin
gen zoo gemeenzaam ge
maakt, dat toen een zijner 
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officieren hem eens verslag 
.kwam geven van de strafoer 
feningen eens mans, tot het 
consulaat behoorende, hij 
koeltjes antwoordde: Ik hm, 
w niet gezegd hem te doen 
sterven f doch 3ii' nü èen~ 
maal zoo zijnde, is ïièt ook 
om het even* Nadat CASH!» 
ï.us, landvoogd van Dalma" 
•tiët zich totlteizer had doen 
uitroepen, Schreef hij aan 
het schaduwbeeld, datteiïo-
me. regeerde,, «enen brief vol 
bedreigingen, indien hij zij
ne waardigheid niet wilde 
nederleggen,, Indien men 
hem zulks niet belet had, 
zou. G&AUDIÜS zich onder-
Worpen hebben. Na den 
dood van MES SARINA, zyne 
derde vrouw, van welke hij 
Zich ontdeed, huwde hij met 
AGRIPJRINA, zijne nicht, hoe
wel hij gelofte gedaan had, 
van niet weder in den; echt 
te treden. Deze bragt hem 
andermaal onder bedwang; 
het is op haar aanzoek, dat 
hij NERO* ten nadeeïe van 
BRITAMÜCÜS , als zoon aan
nam. Zij vergiftigde hem 
met een ragout van kamper-
noeliè'n; maar daar het ver
gif hem enkel ziek maakte, 
liet zij XENOPHON zijnen ge
neesheer roepen, die zich 
houdende alsof hij hem een 
dier braakmiddelen gaf, waar
van hij zich gewoonlijk na 
zijne uitspattingen bediende, 
hem met eene vergiftigde 
pen in de keel stak. Hij o-
verWd daaraan in het jaar 
54 der Christelijke tijdreke

ning. Zijne moeder zeide, 
dat hij slechts een ontwor
pen mensch was, dat de na-
f uur hem begonnen had, 
zonder hem te voltooifett, 
én wanheer zij' iemand van 
dwaasheid beschuldigde, zei
de ZIJ , dat hy nog gekker 
was , dan haar zoon CLAV-
DÏUS. Van zich zelven was 
hij slechts een dom mensch; 
zijne zwakheid maakte ran 
hem een' dwingeland. Hjj 
schreef eenige werken, die 
verloren zijn\ geraakt, en 
met grond. W men voorop 
derstlllen, dat dït verhes 
niet zeer groot is. JNa zij
nen dood werd hij onder de 
goden gerangschikt; en wijl 
zulks een onveranderlijk ge
bruik ten pjzïgtederkelKerS 

was. Zoo "zeide h | oj» ee.?e 

vrij aardige wij ze, toen hij zij1* 
einde zag naderen; *..-f*̂ " 
voel, dat ifc een god word. 
Er bestaan Grieksche en Ko-
meinsche gedenkpenningen 
van dezen keizer 

RELIUsFl-AVIirs), Hffft 
de Gothische, in ? J * j " 
Illgriëgehoven,^erst Wg = • 
tribuun onder D E W U S I J ^ 
kreeg vervolgeus het fcestuu 
van zijn gewest, onder 
lEKiANüsf Het legei• r**P 
hem in 268 na d e n . ^ f ^ 
&U.MENUS *ot keizer^" 
Onder zijn bestuur verkieeg 
het rijk een nieuw aan^n 
Hij vernietigde de b e l a ^ 
gen, gaf aanwijzende f j 
sonen de goederen terug' 
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welke zijn onregtvaatdige 
voorganger hen ontnomen 
had, Eene vrouw van zijrie 
regtvaafdigheid onderrigt, 
kwam hem opzoeken, én 
zeide hem: » Mijn vorst, 
een officier CLAUDIÜS ge
naamd , heeft van GAIXIENÜS 
mijne landhóeve ontvangen; 
dezelve was mijne eenige be
zitting , , doe mij dezelve we
dergeven." CLAUBIUS, die 
wel begreep, dat zij van 
hem selven sprak, antwoord
de haar met zachtmoedig
heid: » Het is billijk, dat 
CiiAumus als keizer, dat
gene teruggevè, wat CJCAÜ-
bius als officier genomen 
heeft." Terwijl hij het rijk 
inwendig deedbloeijen, ver
dedigde hij hetzelve van bui-
ïeri. De Gfothen ten getale 
van 320,000.plunderenTra-
cië en Griekenlaud ; CLAU-
DIUS trekt tegen hen op, 
vervolgt hen tot het geberg
te HeBJiitis, en behaalt de 
roemrijkste overwinningen. 
ï)e pest, die in hun leger 
heerschte, bragt tot derzel-
ver verdelging toe. Zij sloop 
ook ongelukkiglijk in dat 
der Romeinen, rigtte er de
zelfde verwoestingen aan, 
en sleepte CiAumus in 270 
in het graf. Deze keizer 
was te gelijk eén groot veld
heer, een regtvaardige reg-
ter en een goede vorst. Een 
langer bestuur zou aan Ro
me deszelfs gëheelen luister 
en aan het rijk deszelfs ou
den roem, hebben wedergege
ven. Na den dood des keizers 

rigtten de Senaat, de solda
ten en het volk gouden en 
zilveren praalzuilen óp. 

CLAUDIUS (Heilige), te 
Saline in Bourgondië gebo
ren , Was kanonik en aarts
bisschop variBesanpoii. Hij 
legde deze waardigheid ne» 
der, om zich in het kloos
ter Saint-Öy cm, op het Ju
ra gebergte gebouwd, waar
van hij abt werd, op te si ui
ten. Men vergeleek zijne 
monniken, niet die van het 
oude Egypte. Het denk
beeld echter van diegene, 
Welke over den Religieuzen 
staat enkel oordeel en, volr 
géns deszelfs betrekkingen, 
niet de kluizenaars, is vol
komen onregtvaardig en on
redelijk. Waar staat het 
geschreven, dat men, om 
religieus te zijn, verpligt 
is in de Woestijn te le
ven, van de wetenschap
pen aftezien, de verdediging 
der Godsdienst te laten va
ren, ett zijnen ijver tot de 
bewerking zijner eigene za
ligheid te bepalen? > Indien 
de kloosters van het Wes
ten, zegt een schrijver naar 
die van ^hebaïs hadden ge
leken, zoo is het klaarblij
kelijk, dat de schatten der 
kerkelijke en ongewijde oud
heid voor de Christelijke-
wereld zouden verloren zijn. 
Wat blijft er van die van 
Syrië over ? De herinnering 
der deugden dier heilige 
kluizenaars, eéne herinne
ring , die steeds dierbaar is 
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voor de Godsdienst; doch. 
waarvan het indruksel naau-
welijks bestaat, wijl hetzel
ve niets gevoeligs heeft na
gelaten." De heilige CLAU-
Bi0S overleed in den ouder
dom van 99 jaren , volgens 
pater CHIFFLET in 703, of 
in 696, zoo als zulks de 
schrijver eener Verhandeling 
over de tijdrekenkundige or
de der eerste Bisschoppen 
van Besanpon, door de Aka-
demie dier stad in 1779 ber 
kroond , bewezen heeft. Zijn 
ligchaam heeft tot aan de 
omwenteling bestaan» zon
der het minste teeken van 
bederf, in de kerk van het 
klooster van Saint-Oyan, 
dat dien naam tot in de der
tiende eeuw droeg, wanneer 
liet dien van Saint- Claude 
aannam» Hetzelve werd in 
3794 te midden, van het pu
blieke plein der stad, die 
bij het klooster ontstaan was, 
en er den naam van had 
aangenomen, verbrand. In 
1743, rigtte er Paus BENE-
MCTUS XIV. een Bisdom op, 
als suffragaan van Lyon, en 
veranderde de abdij in eene 
hoofdkerk. Om er in opger 
nomen te worden , moesten 
de kanoniken, zestien adel
lijke kwartieren, acht va
derlijke en acht moederlijke 
kunnen aanwijzen. Het con
cordaat van 1801, vernietig
de dat Bisdom, dat van 1817 
heeft hetzelve hersteld. 

CtAtiDius, Bisschop van 
*w»»v in de 8.e eeuw, was 

een Spanjaard, van geboorte. 
De zucht tot de nieuwigheid 
uit de school van FEWX van 
Urgel geput, en op deze 
wijze, het geloof dat onver* 
deelbaar i s , verloren heb
bende, zoo verviel hijligte* 
lijk in de dwalingen der 
beeldenstormers, en dreef 
die zaken vérder door dan 
de meeste hunner. Zoo als 
zulks bij alle sectarissen het 
geval i s , ontveinsde ook hij 
in den beginne zijne gevoe
lens , uit vreeze van daar
door zijne verheffing, in den 
geestelijken staat nadeeJig 
te'zijn; doch zoodra als zij
ne eerzucht voldaan was, 
nam hij zonder eenig onfzag 
het niomaangezigt weg> l t t 

de eerste bezoeken, welKe 

hij in zijn diocees afleste, 
verbrak hij in alle kerken, 
niet alleen de beelden, maf 
ook de kruisen, en toonde 
dezelfde woede, tegen de 
vereering der overblij/seJen 
en de aanroeping der Hei*, 
gen. Een.zoo ergerhjk« 
aanslag, joeg Zyne djocej 
nen telgen hem in het har 
nas , die door het"nadn* 
kelijke van hunnen m^ 
stand aantoonden, noe ,.. 
ware staat des g e l M t ^ J 

de onderdanen a e f F w » ^ 
vorsten was. Menbegv^ 
zich van alle kanten,»" 
goddeloosheid van J j * ^ 
te beschamen. D ^ V t a i -
ODEMIRE, de vriend nes» 
chelaars alvorens hijontn»3 

kerd was , en DüNGAt, « 
kluizenaar in het tioosM 
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van Saint-Denis, maakten 
van hunne talenten gebruik, 
om de Besmetting afteweren, 
•waarmede de kerk in het 
Westen bedreigd werd. 
» Welk eene laatdunkeii-
heid, zegt deze laatste, van 
datgene met de voeten te 
treden, of met verachting te 
verbrijzelen, hetwelk sedert 
800 jaren, dat is sedert de II 
stichting des Christéndoms, 
de heilige Vaders en de gods-
dienstigste vorsten, toege
staan, ja bevolen nebben, 
van in de kerken en zelfs 
jn bijzondere huizen, ter 
eere des Heeren, uit te 
stellen ! Kan men hem, die 
datgene verwerpt, wat de 
geheele Kerk aanneemt, we! 
onder de Christenen tellen?'' 
De schriften, welke CtAUr 
BIÜS de vermetelheid had, 
om ter verdediging zijner 
goddeloosheid , in het licht 
te geven, werden door de 
Bisschoppen eenpariglijk ver
oordeeld. 

GCAUMUS , door verschei
dene schrijvers FRANCISCUS 
CLAUDIÜS genoemd , een Ce-
lestijner, leefde onder de re
gering van KAREII VI. , in 
het begin dèrvijftïende eeuw, 
en was waardig de onze te 
verlichten. Er bestaat van 
hem een wijsgeerig werk: 
Over de dwalingen onzer, 
aandoeningen en over den 
invloed dei Kerneis op de 
aarde, tégen de geregtelijke 
sterrewigchelarij, waarin hij 
zich met zoo vele juistheid 

en naa«wkeurigheid uitdrukt, 
dat men hetzelve, indien 
men het zonder den schrij
ver te noemen uit het Latijn 
vertaalde, voor een werk van 
den tegenwoórdigen tijd zou
de aanzien. Hetzelve werd 
in 1542 gedrukt. De schrij -
ver verdient naast deBACo's 
en liOCKE's geplaatst te wor
den. 

CJCAUDIUS (APPIUS) , Ro-
meinsche Tienman , zeer be
kend door den dood van VIR-
G1N1A. —• Zie VlRGlNU* 

CLAUDIÜS MARIÜS VICTOR 
of VICTORINUS , in de 5.e 

eeuw een redenaar van Mar-
seille, onder de regering 
van THEODOSIUS , den jonge 
en VAÜENTINUNUS III . ge- ' 
storven, liet een dichtstuk 
op Genesis, in zesvoetige 
verzen na, en een Brief aan 
den Abt SALOMON , tegen 
het bederf der zeden zijner 
eeuw- Deze beide werken 
ztjn in 8.vo, i n 1536, 1545 
en 1560, met de Gedichten 
van den heiligen Avmjs van 
Weenen, gedrukt. VICTOR 
overleed in 445. 

&,Aumus PütCHER (Pir« 
BMüs), zoon van APPWS 
CLAÜDIUS CCBCÜS, romeïnsch 
consul met L. Juuus Pui,-
i.us, in het jaar 249 vóór 
J. C', verloor eenen zeeslag 
in Sicilië, tegen de Kartha-
gers, hij deed een andere 
onderneming op Drepani; 
maar HASDRÜBAL, bevelheb-
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der stad, er van onderrigt 
zijnde, wachtte hem in slag
orde, aan den ingang zij
ner haven op. Hoewel 
CiiAUDius verwonderd was, 
de vijanden in goede hou
ding te vinden, viel hij de-
zélve echter onberaden aan. 
HASDRÜBAL, zich Van zijn ]J 
voordeel bedienende, boorde 
verscheidene Romeinsche 
schepen in den grond, maak
te zich van 93 derzelve mee
ster , en achtervolgde de ove
rige , tot bij Lilyhea. De vro
men des heidendoms waren 
van gevoelen, dat de minach
ting (zeer prijsbaar op zich 
zelve indien zij hare bron 
ïn eene verlichtere gods
dienst had gevonden), die 
CiAumus Voor de waarzeg
gers had aan den dag ge
legd , hèm deze kastijding 
had op den hals gehaald; 
want tóen men hem de kooi 
aanbood, waarin zich de ge
wijde vogels bevonden , en 
zag dat dezelve niet wilden 
eten, zeide h i j ; Dat Zij 
drinken., wijl zij niet eten 
willen; en op denzelfden 
oogenblik" Het hij dezelve 
in het water werpen. CI<ATJ-
pius ïn| Bonte terugekeerd , 
werd afgezet, en tot eene 
geldboete Veroordeeld. Men 
yerpligtfe hem zelfs ee-
nen Dictator te benoemen. 
Hij stelde daartoe eenen 
zekeren C. GLAÜCU voor, 
het voorwerp der bespot
ting des volks. De Se-
naat dwong dezen laatste zij
nen post neder te leggen tèn 

gunste van ATTIICIÜS COUA-
TINÜS. CLAUDIÜS eerbiedig
de zijn vaderland niet meer 
dan zijne Godsdienst. Hij 
was een dier vermetelen, 
welke tegenwoordig al te ge
meen zijn, en die evenzeer 
den spot drijven met de eer-
bewijzingen aan God, als 
met de gehoorzaamheid, aan 
mannen verschuldigd, die 
boven anderen gesteld z^n. 

CIAUDIÜS PUMHER (AF-
l?ius), jRomeinsch Consul in 
het jaar 54 voor J. C. wig-
chelaar en landvoogd van 
Cilicië onderscheidde zien 
door zijne welsprekendheid, 
zijne ervarenheid in het voor-
zegkundige en openbare regt 
en de oudheden. De ge" 
meenzame Brieven van CI
CERO , den opvolger van 
CLAUMUS in bet bestuur 
van Cilicië, bewijzen, dat 
de laatste zich niet zeer regt-
schapeti had gedragen; den 
post van Censor nam M 
echter met eene g r f t e f " 
strengheid waar, In «J 
burgeroorlog kffahn «7 m 

het leven. 

CLAVASIO. - Zie i * * * 
DE CiAVASlO. 

CÏ-AVER (PETRUS), « ^ 
der beste huizen vani ƒ ^ 
Unie gesproten, g1 ? ie 

Jesuiten, en verkreeg^ 
1610, om met eenxge an 
re zendelingen naar JWB 

^gezonden te worden,' 
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einde het geloof in Cartha-
gena en de naburige gewes
ten te verkondigen. Naau-
welijks was hij aangekomen 
of hij gevoelde zich door de 
levendigste aandoeningen vari 
medelijden en Christelijke 
liefde voor de anus Negers 
hewogen , die tegelijk onder 
de slavernij des duivels en 
der menschen zuchtten. Zich 
dag en nachtmet het heramen 
Van middelen bezig houden
de , om hunne geestelijke en 
ligchamelijke ellenden te ver
zachten , 'zou men hem voor 
den slaaf der slaven gehou
den hebben. Hij bezocht de 
gevangenissen en gasthuizen 
zen, en legde zich met ee-
nen onvermoeiden ijver toe, 
op" de bekeëring der ©nge-
loovigen en slechte Christe
nen. Het is ligt te d°nken 
met welke zegeningen de 
Werkzaamheden van zulk een 
Evangelie-dienaar bekroond 
werden. God begunstigde 
ook zijnen dienaar met de 
gave der wonderen. Pater 
CLAVER overleed den 8 Sep
tember 1654, in den ouder
dom van omtrent 72 jaren. 
BENEDICTÜS 'XIV. bevestigde 
in 1747 het besluit van- de 
congregatie der kerkgebrui
ken, welke dè bewijzen van 
den graad van heldenmoed, 
waarmede deze waardige zen
deling alle Christelijkedeug-
den heeft bezeten en uitge
oefend, als gegrond en vol
doende verklaarde. (Zie zij
ne Levensbeschrijving door 

VII. DEEL 

A. 209 

Pater FtEuniMi, 1751, in 
I2jm0) Er bestonden van de
zen bewonderanswaardigen . 
zendeling reeds twee le
vensbeschrijvingen in het 
Spaansch, en eene in het 
Italiaan sch; maar die van 
pater FLEÜRIAU, isverrefeó-
ven dezelve verheven. 

CLAVERS (HENDRIK) , den 
14 December 1723 , te Leu
ven geboren, Rector Mag" 
nificus der universiteit, 
maakte zich vooral beroemd, 
door den krachtdadigen te
genstand , welken hij in 
1788 , tegen de vernietiging 
dier beroemde school aan den 
dag legde, door zijne bal
lingschap , en de wreede be
handelingen , welke hij in 
zulk eene eervolle zaak on
derging. Hij overleed te 

-Leuven den 7 Junij 1790, 
"slechts zeer korten tijd, den 
troost genoten hebbende:, 
van de wetenschappen en de 
godsdienst gewroken te zien. 
De universiteit heeft zijne 
Levensschels in het licht ge
geven , waarin men tevens 
een treffend tafereel vindt 
van den akeligen toestand, 
waarin zich toenmaals die 
oude en regtzinnige school 
bevond. 

ClAVIGERÖ (FKANCISCUS 
XAVERIUS) , een Jesuit, in 
1719, te Mexico geboren, 
werkte bijna zijn geheele le
ven aan eene Geschiedenis 
van zijn vaderland. In den 
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loop zijner missien, door
kruiste hij hetzelve, gedu-

, rende 36 jaren van alle kan
ten. Na de vernietiging zij
ner orde, begaf hij zich naar 
Cesena, alwaar hij zich be
zig ïxield: met het regelen 
der bouwstoffen, welke hij 
verzameld had, en zijne ver
zameling verrijkte met be-
rigten, welke hem andere 
Jesuiten gaven, die uit de 
verschillende deelen van 
Mexico kwamen; hij schreef 
zijn werk in het Italïaansch 

•en gaf het onder dezen iitél 
in liet licht: Storia antica 
del Messico, etc, of Ge
schiedenis van Mexico, uit 
de beste Spaansche geschied" 
schrijvers , en de Indische 
handschriften en schilder
stukken ontleend, Cesena, 
1780 — 1781, 4 dl.nin8.vo 
De schrijver heeft in zijn 
werk de wreedheden en on-
regtvaardïgheden der Span* 
jaarden niet bewimpeld. De-
ae geschiedenis is in het En-
gelsch vertaald door K. Cuïir 
XEN , Londen', '1787 , 2 dl.n 

in 4. t0 Een kort begrip de
zer vertaling is inhetHoog-
duitsch in het licht versche
nen , Leipzig, 1789, 2 dl.n 
in 8.vo JPaterCiAviGEUO over
leed te Cesena, in October 
1793.' ,; 

CljAVIGNY (JACOBUS DE LA 
MAMOÜSE DE), uit het bis-! 

dom Bayeux, waarvan hij 
kanonik was, en abt van 
<*ondam, is de schrijver van 
onderscheidene kleine wer

ken, in lö.roo.. ],o Yerts-
ling (in het Fransch) van 
de Zondagsclte Vesper-Psal
men.— 2.° Over de Weel' 
de, volgens de gevoelens van 
TJERTULLIASUS , den heili' 
gen BASiLixrs en den heili
gen AxiGVSXims, in 12.» 
— 3.° Levensbeschrijving 
van WILLEM den verove
raar, Hertog van Norman-
dê'ë en Koning van Enge-
land, Bayeux, I675,invl2.v° 

•__ 4,to Qebeden, door-DAVlD 
als koning aan God gedaan. 
Hij overleed in 17.02. 

GGAVBO * FAXAEDOvMon 
JOZEF), een Spaansche let
terkundige, maakte ZJCIV het 
eerst bekend door zijn «ju-
schrift ten titel voerende ei 
Pensador, en eeni#e andere 
goede, werken. Op eene 
vreedzame wijze genoot MJ 
te Madrid den roem, wel
ken hij in de letter?*1 vet-
ivorven had, wen zijne öe-
trekkingen met eene zustó 

van BEAUMARCHAïSvWelK 
hij bemind had, en met mee 
beminde, hem in / en ge 
«chil van feer met den ^ e 

der Wikkelden, die»f g 
meer boosaardigheid- ^ 
moed wreekte. HeL t,,te 
daardoor, dat deze J a ^ 
Zich in de Avereld b e ^ e

o 

kend te maken« ' v' us 

U er Mi- W * g ï 
ingeschoten, e n % .„„wi, 
werkelijk al zijne pO-gjgj 
daar BEAUMAKCHAIS -W* , 
genoeg had, om hem de 0 

•.rn. OIIA ia Anen ontnw»* ve alle te doen ont 
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en stelde hem daarbij in het 
belagchelijfcste licht. Ëen 
Hoogduitsche. schrijver trok 
partij van dit voorval, om 
er een tooneelstukje, onder 
den naam van CLAVIÏO van 
te vervaardigen, waarin hij i 
na hem, op de getuigenis 
van BEAUMARCHAIS , als eenen 
eerloozen verleider te heb
ben voorgesteld, hem, om 
aan zijn stuk eene treurige 
ontwikkeling te geven, op 
het tooneel doet sterven. 
M A R S O L L I E R 't)ES VlVETIB1-

KES , en CUBIÈRËS - PALMÉ-
ZEAUX volgden dit voorbeeld 
na, doch deze dolksteken, 
waarmede men CLAVIJO op 
<le tooneel en van Weene wen 
Parijs trof, beletten hem 
niet te Madrid, volmaakt 
-welvarende te zijn , en aan 
jle uitgave van den Geschied' 
en Staatkundigen MERCV-
nius, dier stad te werken, 
waarmede hij sedert 1773 be
last was, Hij werd in al 
zijne posten hersteld, en 
was sinds verscheidene ja» 
ren onder-bestuurder van h$t 
kabinet van Natuurlijke His
torie , toen hij in 1S06 over
leed. &.AVIJO was bestuur
der van het tooneel van los 
Sitios. Hij heeft de Natuur
lijke Historie van BÜPFON 
in het Spaansch vertaald, 
Madrid, 1785 — 1790, 12 
dl,.», in 8.Y° Weiverre van 
naar het afschuwelijk afbeeld
sel te gelijken, dat BEAU-
MARCHAIS, er van geschil
derd heeft, die met. de ha

telijkste kleuren diegene wist 
aftémalen, welke het onge
luk hadden zich zijnen haat; 
op den hals te halen, bezat 
CLAVXJO zachte zeden, en; 
eenen gezonden en verlich
ten geest»' 

CLAVIIAE. — Zie MAISTRE. 

CiiAViiJS ( C H R I S T Ó P H O R U S ) , : 

een Jesuit van Éawbèrg , 
werd naar Rome gezonden, 
alwaar GREGORUJS XIII. van 
zijne dienst gebruik maak
te , ter verbetering van den 
almanak. Hij werd met de . 
verklaring en verdediging 
der hervorming heiast, die 
er in 1581 in gemaakt wer
den. Hij bragt zulks tent 
uitvoer in zijne Calendario 
Gregoriano. Dit werk werï? 
door verscheidene eerzuch
tige Protestanten, onder an
dere door JOZEF SCALIGER 
aangerand, maar CJCAVHJS 
verdedigde hetzelve met evenc 
zoo veel kunde als ijver. 
Deze Jesuit, die een'even 
zoo diepzinnige meetkundige 
als bekwame sterrekundige 
was, werd als een nieuwe 
EÜCMDES beschouwd. Méa 
heeft van ,b,em onderschei
dene werken in vijf deelera 
in fol. verzameld. » Dié 
zijn van die verzamelingen, 
zegt een schrijver, die een» 
geleerde niet kan ontberen.'* 
Men vindt in dezelve: X ° 
Comrnentanën op EÜCLIDES» 
op THEODORÜS , op ÜSACRO-

| BOSCO enz. — 2.° Meet Au»' 
' •2 ' ' 
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dige Verhandelingen. —3.° 
Verdedigschriften van den 
Moomschen Almanak, tegen 
SCALIGER. CLAVIUS overleed 
in 1612, in den ouderdom 
van 75 jaren, in het groot 
collegie der Jesuiten, of, 
volgens,anderen, dooreenen 
woedenden buffelos vertrapt, 
terwijl hij de zeven kerken 
van Rome bezocht. 

CliAïTON , of CtEYTON (Ro » 
BERT) , een Iersch prelaat, 
lid der koninklijke maat
schappij, en van die der oud
heidkundigen van Londen, 
werd te Dublin in 1695 ge
boren. In 1729 werd hij tot 
bisschop van Rillala bevor
derd , in 1735 viel hem de
zelfde waardigheid in Corck 
te beurt j in 1745 ging hij 
op den bisschoppelijken stoel 

v van Clogher zitten, en over
leed den 22 Februari] 1758," 
na een aantal geachte wer-' 
ken, alle in het Engelsch 
geschreven , in het licht te 
hebben gegeven: I»°' InleU 
ding tot de Geschiedenis der 
Joden, uit het Engelsch in 

'" het Fransch vertaald, Leij-
den , 1747, in 4.to __ 2.° 
De Tijdrekening van den 
"Sebreeuwschen Tekst ver
dedigd, 1751, in 4.» —3.° 
JVasporihgen over de ge-

." boorte des MESSIAS, 1751, 
in s.vo _ 4.° Het Leerstuk 
der Drieëenheid overeen* 
Twmstig met het licht der 
Jerfe, 1751 } j n 4, t 0 . W a a r . 
door men eene negatieve 
overeenkomst moet verstaan, 

dat is geene tegenkanting; 
een werk, dat bijna hetzelf
de i s , als de verhandeling 
van LEIBNITZ getiteld: Sacro 
Sancla Trinitas per nova 
argumenta logica defetisa, 
— 5.° Verdediging der Ge-
schiedenis van het Oude' en 
nieuwe Testament, tegen 
milord BOMNGBROKE, 1752 
— 1759, 3 dl* in «•«* .— 
6.° Dagverhaal eener Beize 
van Groot-Caïro naar den 
Berg Sinaï, met aanmerkin
gen, over den oorsprong 
der hiëroglyfen, en de bo-
denleer der oude bgme' 
naren, 1753, in 4.t0 

CLEANDEB, een Ph»ygJ 
van geboorte, behoorde tot 
den slavenstand, doch Wist 
de gunst van keizer C<"«M0" 
DUS te winnen , die-hen». *» 
182 na den dood van ft»?* 
mus tot zijnen gM*tel™f 
en kamerheer vertoef* oi-
schoon zijn voorganger.™ zijne kneveJarijen en misda 
den met den' dood gestraft 
was, wasGiEANn EBi»dJ 
neteligen post niet g e w ^ 
der dan degene, dien hij ^ 
volgde, geweest w»J[ e 
minister van staatvet'e Verkocht hij alle ambten^ 

rijks, voor geldsommen^ 
de hij vrijgelatenen J" 
senaat, en in e e n ^ 
telde men vijf e" } . \jt 
consules designafr j * 4gv 
Dl. Tijdrk. verh »»• ' 
Hij verbrak de t»«£*J£ 
der Overheden; f d S 
die hem verdacht w**». 



,.€ I 

maakte hij misdadig bij zij
nen meester. Eindelijk gin
gen zijne onbeschaamdheid 
en wreedheid zoo ver, dat 
het romeinsche volk dezelve 
niet meer kunnende verdra
gen, op het punt stond van 
aan het muiten te slaan. De 
Keizer gedwcfagen, C I E -
ANDEB aan de algemeene ver
ontwaardiging prijs te ge
ven, liet hem in het jaar 
190 na J. C onthoofden. 
HËRODIANDS verhaalt, dat, 
met oogmerk, om het rijk 
te overweldigen, deze staats
dienaar grootê voorraadschu-
reh van koren had aange
legd, ten einde hetzelve 
van pas onder het volk en 
de soldaten uit te deelen. 

' CLEANTES , een stoïsch 
Wijsgeer, te Assos in Troas 
in Azië geboren, was eerst 
een worstelaar, en plaatste; 
aich vervolgens onder de 
leerlingen "Van ZENO. Hij 
won zijn bestaan met des 
nachts water te putten, ten 
einde bij dag te kunnen stu
deren. Door den Areopa-
güs opgeroepen, om tê  ver
klaren van welk beroep hij 
leefde, bragt. hij ëenen tuin
man en eene oude vrouw 
mede, voor den eenen put
te hij water, en voor de 
andere kneedde hij deeg. 
De fregters wilden hem een 
geschenk geven, maar de 
wijsgeer, dien het zonder
linge beroemd maakte, wei
gerde zulks aan te nemen. 

Ö 
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[ Na dett dood van ZENO be
kleedde hij deszelfs plaats 
in de overdekte galerij , en 
had tot leerlingen de kohin^ 
gen ANTIGONÜS en CHRYT 
SIPJPÜS, die zijn opvolger 
was. CLEANTES, die omtrent 
het jaar 240 vóór J. C. bloei
de, stierf, volgens sommi
gen in den ouderdom van 
70 en volgens anderen in 
dien van 99 jaren, denhon» 
gerdood. Deze man, die 
geen moed genoeg had, om 
het leven te verduren, ver--

droeg vrij geduldig de boer-
terijen der wijsgeeren , zij
ne medebroeders ; zulks ge
schiedde echter niet, zonder 
in zijne antwoorden eene ^ -
delheid f e doen doorstralen. 
Door iemand met den naam 
van ezel bestempeld, ant
woordde hij : Vz oen die van 
ZENO , ik alleen oen in staat 
om zijn pak te dragen. Men 
verweet hem eens zijne bloo-
heid: Dat is een gelukkig ge
brek , zeide hij, ik bega daar
door minder 'misslagen. Hij 
vergeleek de aanhangers der 
gevoelens' vanARISTOTELES,, . 
met de muzijk-instrumenten 
die gedmisch maken en zich 
zelve niet verstaan: eene verr 
gelijking, die op vele wijs
geeren kan toegepast worden. 
Van al de werken door hein 
geschreven, blijven er enkel 
fragmenten over, die voor
komen in de Stromates van 
CIIEMENS van Alexandriè; en 
in de Carmina novem Poe* 
tarum van PLANTIN. , 

3 
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CLEARCHÜS, een Spartaan, 
werd door zijne republiek 
naar Byzantiim .gezonden, 
en maakte« Van de onlusten 
dier stad gebruik, om zich 
tot tiran derzelve op te wer
pen. Dóór Lacedemon terug
geroepen, wilde hij liever 
'de wijk naar Joniè', bij den 
jongen CYRUS nemen, dan 
te gehoorzamen. Na de o-
verwinning van AKTAXERSES 
op dien vorst, zijnen broe
der , begaf zich CLEARCHUS 
ïnet verscheidene Gfrieksche 
officieren naar TISAPHERNES 
landvoogd van ARTAXERXES. 
TISSAPHERNES hield hen aan 
en zond hen naar den koning 
die hen deed sterven, en 
zulks ondanks het vredes
verdrag van het jaar 403 
vóór J . C . Zijn groote grond
regel bestond daarin, dat 
Uien" zonder eene gestrenge 
krijgstucht • niets mét, een 
leger kan, uitvoeren: ook 
heïhaalde hij dikwerf, dat 
een soldaat zijnen veldheer 
meer moet/ weezen dan de 
vijanden. XENEPHON wijdt 
zeer in den lof van CJLEAR-
CHUS uit. Hij zegt niets 
van de wijze, waarop die 
veldheer het gezag overwel
digd had; hij stemt echter toe, 
dat hij <te Sparta ter dood 
veroordeeld was geweest. 

CiEARCHüs, een wijsgeer 
en leerling van ARISTOTEMS, 
wiens grondbeginselen hij 
aankleefde, was teSolesgè-
noren. De oude. schrijvers 
spreken met lof over feem, 

en verzekeren , dat hij het 
bij niemand zijner sekte in 
verdienste behoefde onder te 
doen. Hij heeft verschil
lende werken geschreven, 
waarvan er-slechts een frag
ment der Verhandeling over 
den slaap, door JOSEPHUS 
bewaard, is overgebleven. 

CLELIA. — Zie CLOEUU 

• CLEMANGIS of..Cu«moM 
(WICOLAAS BE), te Clamn-
qes in het diocees van C/m-
W geboren, doctor derM' 
bonne, daarna rector der U< 
niversiteit van Parijs, ** 
secretaris van den onffeW" 
gen Paus BENEDICTUS A-Ui-
Men beschuldigde hem de 

banbulle tegen den k<"»inS 
van Frankrijk te hebben op
gesteld. Daar hij w\ »*' 
geheel van deze beschui<u-
ging had kunnen vrijpleiten 

'ging hij zich in het: ka-
ïhnizev klooster van VaU* 
Projonde opsluiten, alwaar 
hij f verscheidene W * * 
schreef. Daar de koning-h» 
zijne genade verleend h»J> 
zoo verliet hij .ajne **» 
plaats , en overleed i" 4Q 
doch volgens anderen * 
als provisor van het 
gie van Mvarre-^^2 ^ 
men in de kapel > ' ra, 
Collegïe waarin . ^ g r f f t 
ven werd, zijn g'3'B 

aldus: 

"'•Belpa fui, Gatalaunu» era."-
CLAMINOIUS ortu, ^ i -

Hio humus ossa tenet, *ï 
tus astra petit. 
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Hij was kanonik van' Lan-
gres geweest, en was toen
maals zanger en aartsdiaken 
van Bayeuoc. Onder ande
re werken heeft men van 
hem :Be studiis theologicis , 
in het Spivilegium van Pa
ter AcHERi opgenomen, en 
verscheidene Brieven. Zijn 
latijn is zuiver genoeg voor 
eenen tijd , waarin de onbe
schaafdheid nog den schep-
ter zwaaide. Hij hragt veel 
t oe , om de beoefening der 
schoone letteren weder op 
te wekken, en onder zijne 
jiatie den stijl der ouden te 
herstellen, die hij zoowel 
door de welsprekendheid, 
het edele der denkbeelden, 
de sierlijkheid des stijls, de 
toepassingen der gewijde en 
ongewijde schrijvers zeer 
nabij komt. Wat de ver
handeling De corrupio ec
clesia statu betreft, door 
sommige schrijvers aan hem 
toegekend, zoo schijnt het 
zeker , dat dezelve niet van 
hem is . — Zie JOANNES VAN 
CHEHW. 

CLEMENCE " (JOZEF W I L 
LEM) , den 9 October 1717, 
te Havre de tyr&ce geboren', 
kanonik van Rouaneii, heeft 
zich door geleerde en bon
dige werken, waarin het 
Christendom met waardig
heid en nadruk verdedigd 
wordt, beroemd gemaakt; zoo 
als de Verdediging der boe
ken van het oude Testament 
tegen de wijsbegeerte der 

geschiedenis i 1768-1776, in 
8.vo, en de Echtheid der 
boeken zoo wel van het nieu
we als van het oude testa
ment betoogd en derzelver 
waarachtigheid VerdedigdY 
voornamelijk tegen den 
schrijver des Bijbels, ein
delijk uitgelegd door de aalr 
moezeniers des konings van 
Pruissen, 178,2, in 8.v°. 
Dit laatste werk verraadt 
even zoo veel geleerdheid, 
als oordeèlkimde; hetzelve 
is op eene krachtige wijze 
en zoo lakoniek geschreven 
als de zaak zulks gedoogt. 
In die betrekkingen verkiest 
men hetzelve boven, dat liet-
welk den Heer CONTANT DE 
LA. MELOTTE geschreven 
heeft, omj een dergelijk 
voortbrengsel van VOLTAIKE 
te wederleggen. »'. In den 
Heer - CONTANT , zegt een 
künstregter een groot aan
tal goede waarnemingen er
kennende, moet men echter 
toestemmen, dateene dikwerf 
'nuttelooze uitkraming van 
Hebreeuwsche taalgeleerd
he id , en taalkundige uit
pluizingen , er de plaats 
schijnen in te nemen, der 
zegerijkste redeneringen, die 
het onderwerp als van zel-
ven doet ontstaan; en dat 
in het algemeen zijne voor-
dragt rioch de juis theid, 
noeh de waardigheid, noch 
de redeneerkunde van den 
Heer CLEMENCE bezit.' ' E r 
komen echter in de verhan
deling van dezen eenige mis-

4 
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stellingen en onnaauwkeu-
righeden voor, die het ge
makkelijk zonde geweest 
zijn, te vermijden. Nog .be
staat er van hem: Dekentee-

• hens fian den Messias in JE-
svs CHRISTUS hewaarheid, 
Eouanen,ï776,2dl.n,in8.vo' 
CLEMENCE overleed in 1792. 

. CtÉKfENCET' { D . KARE1 ) , 
in~17Q3 te Painblanc in het 
Bisdom Autun geboren, ging 
den 7 JuJij 1723 in de Con
gregatie van den H. MAUV 
RUS. Na te Pont'le-Voy 
de Rhetorica onderwezen te 
hebben, werd hij naar Pa-
rif s in het klooster der 
Wit-mantels beroepen. Hij 
was een driftig mensch, die 
zeer aan zijne gevoelens ge
hecht was, en niet dart met 
moeite kön verduren, dat 
men dezelve bestreed."» Men 
moest (volgens D. CHAUDON) 
in zijne tegenwoordigheid 
noph kwaad van de Heeren 
vanPbrt-Royal3 noch goed 
Van dé Jesuiten spreken." 
Met een gelukkig geheugen 
begaafd, en met zucht voor 
den arbeid geboren , schreef 
hij tot aan het graf. Er be
staat van hem : 1.° h'Art de 
vérifier les dates, etc. (De 
kunst om de waarheid der 
dagteekeningen te lewijzen 
enz.) In dit werk komen' 
vele nasporingen en geleerde 
aanteèkèningen voor; maar 
ook vele zonderlinge denk
beelden, vreemde, en, om 
zoo te spreken, willekeuri
ge berekeningen, meteenen 

toestel van oordéelkunde uit-
gedoscht; zeer geschikt, om 
die geesten te onderwerpen, 
welke steeds, al watnieuwis, 
bewonderen. Men ziet zon
der moeite , dat de uitge
versminder gezocht hebben, 
om te onderwijzen, dan om 
zich zelve te onderscheiden, 
oplettender', om de gebaan
de wegen te verlaten, dan 
om de waarheid en naauw-
keurige orde der geschiede
nis in acht' te nemen. Ve 
uitgave van 1788 vooral is 
geheel besmet met den geest 
dier partij, welke de dwe
perijen van den heiligen MK-
DARDÜS heeft voortgebragt» 
en die , onder eenen tegeno
vergestelden schijn, zich me' 
de wijsbegeerte van den dag 
vereenigt, om', elk op «Jne 

wijze, aan de verwoesting 
van het groote gebouw» «er 
Catholijke Kerk mede *e 
werken ; even gelijk de Jfa-
rizeërs en Sadduceërs, elK 
van hunne zijde werkzaam 
waren, om, onder beguns
tiging der huichelarij en los
bandigheid, eener>k«ns-
telde regtzinnigheid en w 
het lompste mteriaH*»"' 
de Synagoge te onteeren ?* 
in den Rondte werken l ^ in den gront 
PARIS, MONTGEBÖN» 

RoCHË 

JACOBÜS en he t t og j ! 
gedeelte vanheÉarüWJ* 

dat werk, eenen brief 
het gezonde aanmerkingen » 

l i n l i f trar-enhonpn . W<*»1. . licht verschenen,, 
er sommige m de 4/e/"V„_ 
van Trèvoux, 1750, No-
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vember, bladz. 2656 zijn op
genomen. Men zie oolc het 
Journal Msiorique et lit
téraire , van 1 5 Februarïj , 
1785, bladz. 241 , — van 
1 October 1785, bladz. 240. 
1 October 1790, bladz. 1S5« 
Men vindt in dit laatste N.° 
het antwoord op de gewaan
de verdediging, des schrij
vers. Een bekende bunst-
regter heeft dit beruchte werk • 
genoemd: de kunst om de 
waarheid der dagteekenin-
gen te bewijzen, en om de 
daadzakeri" te vervalschen. 
•— 2»° Histoire générale de 
Port-Royal {Algemeene ge
schiedenis van Port-Royal), 
1755 ~ 1757, 10 dl.n in 
12.1H0 E r bestaat eene andere 
Van RACINE , én nog eene 
andere in 1786 in het licht 
gegeven» Uit al deze ge
schiedenissen leert men niet 
anders, dan dat de twist en 
partijgeest, eindelijk de ver
woesting en volslagene ver
nietiging van dat beroemde 
klooster na zich sleepte. 
I/ODEWIJK XIV. zegt zeker 
schrijver, moede van meis
jes onophoudelijk over de ge
nade en de voorbeschikking 
te zien twistredenen , de uit
spraken der Kerk verwerpen, 
van hare huizen de verza
melplaats aller oproerigen 
eener dweepachtige en ge
vaarlijke partij maken, heeft 
eindelijken overeenstemming 
met den Paus, het wijze be
sluit genomen, van,die arme 
en onrustige schepselen, in 

een' vreedzameren toestand, 
te verplaatsen, door dezelve 
in onderscheidene kloosters 
te verspreiden en hare hui
zen te doen afbreken. Dê 
ploeg is er doorgegaan, en 
men heeft heerlijke korena
ren zien groeijen , daar waar 
men niets dan treurige haar-
kloverijen.over den heiligen 
AUGUSTINUS hoorde."— 3»* 
Lettre d'MvszsE P&ILA-
LETSE etc. (Brief van Ev-
SEBIVS PMLALETHÜS aan 
FRANCISCUS MOREN AS over 
deszelfs gewaande kort Be
grip der kerkelijke Geschie
denis van FLEURT). , Luik , 
Parijs, 1753, in 12.w> Men 
vindt in denzelven het vuur 
van zijnen geest en van zijne 
partij^ — 4»° Het 10.e en 11-e 
deel der Letterkundige Ge
schiedenis vw Frankrijk. 
(zie RIVET BE LA GRANGE). 
Er is er na dien tijd nog 
een door D. CLEMENT in het 
licht verschenen. — 5>° Jus-
Ufication du èommaire de 
de Vhistoire ecclésiastique 
de RACIXE (Règtvaardigïng 
van den behnopien inhoud 
der kerkelijke Geschiedenis 
van RACINE) , 1760, in 12.° 
(zie RACINE — BONAVENTU-
RA —) __ 7.° Hij heeft met 
DÜEAND medegewerkt aan de 
Verzameling van de Brieven 
der Paussen; een werk, 
dat door COUSTANT begon
nen Was. — 8-° La véritê 
et Vinnocence victorieuses 
de l'erreur et de la calortlnie, 
etc. (De op dwaling en las-
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ter zegepralende waarheid 
en onschuld, ten opzigte 
van het ontwerp van Bourg-
Fontaine, 1758, 2 dl." in 
12.nio,(zie FILLEAÜ). * Dit 
met vuur geschreven werk, 
zegtCjKAupoN: is heteenige 
niet, waarin • de schrijver 
de Jes uiten wederlegd heeft. 
Hij gaf voor en na het be
sluit van het parlement van 
1762 onderscheidene (losse 
stukjes tegen hen in het 
licht. Het zou ongetwijfeld 
edelmoediger zijn geweest, 
geene steenen te werpen op 
•lieden, die reeds op den grond 
Jagen. Maar, wijl een re
ligieus tegen religieuzen 
wilde schreven, zoo had hij 
een gematigder toon behoo-
ren aan te nemen, de zijne 
„was [zulks zeker niet. Dat 
men et over oordéele door 
dezen titel van een zijner 
stukken: De echtheid der 
stukken van het criminele 
proces van Godsdienst en 
staat, dat sedert twee 
honderd jaren tegen de Je» 
tuiten aangesteld wordt be
wezen, 1760, in 12.mo" 
— Ook is het CLEMEHCET , 
die het meeste heeft bijge
dragen , tot de beruchte ver
zameling, ten titel voerende. 
Uittreksels der gevaarlijke 
en nadeelige grondstellin-. 
gen der werken van de Je~ 
suitën. • Een werk, waarin 
men, volgens den Bisschop 
van Sarlat[lnstructionpas
torale du 28 JSov.. 1764) 
auerwege den stempel eener 
faod e n 2 ^ n e Heiligen, de 

Kerk en hare dienaren, den 
koning en zijne onderdanen, 
vijandige hand ziet. 

CI,EMENS ( CASSIÜS ) , een 
Romeinsch raadsheer, koos 
de partij van PESCENKIÜS NI
GER, tegen keizer SEVERÜS. 
Door dien vorst in persoon 
te regt gesteld, stelde hij 
hem met vele vrijmoedigheid 
voor, dat de zaak van N I 
GER, hoewel overwonnen , 
niet minder regtvaardig was, 
dan die van • SEVERUS, ol-
schoon overwinnaar:! dalrz'J 
beide hetzelfde doel hadden 
gehad, namelijk, om eenen 
overweldiger van den troon 
te storten, en dat indien ös-
VERÜS de aanhangelmge» 
van NIGER strafte, hij ooK 
zijne eigene vrienden in»e" 
zelfde lot moest doen dee'en, 
dat hij anders eeneonregt-
vaardigheid beging» waar
van hij zich in de oogen 
der nakomelingschap mminer , 
zoude vrypleiten. Deze over- ; 
wegiligei deden den kei j t , 
in zich zelven terugkeeren, . 
hij schor'; aan CLEMENS,'» 
in het jaar 194 het l o ^ 
en gaf hem een gedeelte zij 
nèr goederen terug. 

CLEMENS. - Zie W I ^ -

BRORDDS (Heilige)-

C W N S I . W f ± ^ 
leerling van den H. •>»**• de 
door wien hij, ^efhÏjU. 
getuigenis van J^"&eia 
NÜS, gewijd werd, volg 
het jaar 91 den H. O**" 
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of ANAciiiüs' op den stoel 
van den H. PETKUS op. De 
Heilige PAÜLÜS».spreekt o-
ver hem in' zijnen Brief aan 
de Philippiërs (IV. 3): Het 
wa$ onder zijn Pausschap, 
dat JDOMITIANUS de tweede 
vervolging tegen de Chris-r 
tenen verwekte: sommige ge
leerden beweren dat men 
aan den heiligen GLEMENS 
de zending der eerste Bis
schoppen in Qallië te danken 
heeft, die anderen onder den 
HVFABIANUS stellen. Hij o-
verleed in den geur van hei
ligheid , of volgens anderen 
onderging hij den marteldood 
in het jaar 100. De han
delingen , welke METAPHRAS-
TUS ons van zijnen martel
dood geleverd heeft, ver
dienen niet het minste gezag; 
maar zulks bewijst n ie t , dat 
de H . CMIIMENS zijn bloed niet 
voor het geloof gestort zou 
hebben. RUFINUS , de Paus 
ZOZIMÜS en de kerkvergade
ring van Bazas, in 452 ge
houden , geven hem uitdruk
kelijk den titel van marte
laar. In den canon der Mis 
wordt hij onder de marte
laars genoemd. Men heeft 
aan dezen heiligen Paus toe
geschreven r l . ° , de Aposto-
lische constttutiè'n, een oud 
&n nuttig we rk . — 2.° de 
Onderzoekingen, een werk, 
door OaiöENEs, den heiligen 
EPIPHANIUS en RUFINUS , die 
van gevoelen zijn geweest, 
dat dit werk werkelijk van 
den heiligen CIEMENS was , 
«iaar dat de Ebionisten, het

zelve op eene vreemde wij
ze ontsierd hadden; Paus 
GELASIUS heeft hetzelve in 
den rang der apqcryphe boe
ken gesteld. — 3.° Vijf Brie
ven, tot de Jiecretalen be-
hoorende. Be critici komen 
tegenwoordig vrij algemeen, 
overeen, dat dit alles niet 
van dèn heiligen CJCEMENS 
is . Hetgene , wat hem on
twijfelbaar toebehoort j i s een 
Brief aan ie Corintliers , 
langen tijd verloren, doch 
in de 17e ' eeuw wedergevon-
den, en te Oxford in 1633 
door PATBICIUS JUNHIS -, vol
gens een van Alexandriè' 
gekomen handschrift, uitge
geven , alwaar dezelve ach
ter het Nieuwe Testament 
voorkomt. Dezelve is een 
der schoonste gedenkstukken 
der oudheid. » E r s t raal t , 
zegt THXEMONT , veel kracht 
en zalving in door, gepaard 
met voorzigtigheid, zacht
heid, ijver en liefdadigheid. 
De stijl van denzelven is 
duidelijk. Dezelve heeft ee
ne groote overeenkomst met 
den Brief aan de Hebreërs< 
Men vindt er denzelfdeh zin 
en dezelfde woorden in ; het
welk aan sommigen heeft 
doen ge'ïooven, dat de hei
lige CLEMENS de vertaler van 
dezen brief was ." Onder
scheidene critici schrijven 
hem nog eenen anderen Brief 
aan de Corinthers t oe , 
waarvan er ons enkel een 
groot fragment overblijft, 
door GODFRIED , WENDEIIN in 

• het Latijn, en door PATRI-
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cius JÜNÏÜS in het Grieksch 
uitgegeven. Het schijnt in 
de daad, dat hij er werke
lijk de schrijver van is. In 
zijnen brief aan SOTER, Bis
schop van Rome., getuigt de 
heilige DIONYSIUS van Co* 
rinthe, dat men denzelven 
sedert onheugelijke tijden in 
zijne kerk voorlas. De hei
lige IREN^EUS noemt denzelven 
zeer overtuigend en zeer 
vermogend. CLEMENS van 
Alexandrië voert denzelven 
aan in zijne gemengde ge
dachten (Stromates) 5.eafdl., 
overeenkomstig hetfragment, 
dat wij er van bezitten,, O* 
RIGENES haalt denzelven aan 
in zijn commentarium op den 
H. J.OANNES , en in zijn boek 
over de grondbeginselen. Het 
is valsch , dat, zoo als JOE 
BURIGNY zegt, EUSEBIÜS, de 
Heilige HIEJIOSTMVS en 
PllOTWS denzelven geheel 
en al verwerpen. PHILIPPÜS 
RONDININI heeft het leven van 
dezen heiligen Paus, onder 
dezen titel in het licht ge
geven: De sancto CL/ZMEN' 
SPE papa et martyre, ejusque 
basilica in urbeRama, Ro
me, 1706, in 4.» 

CLEMENS I I . , een sakser, 
vroeger SÜIDGERÜS genoemd, 
Bisschop van Bamberg, werd 
ïn 1046,, in de kerkverga
dering van Sutri tot Paiis 
verkozen, en overleed den 
9 October 1047. Hij was 
een deugdzaam Opperpries
ter, kroonde keizer HENDRIK 
Hl-» d«ed zijn best ter uit

roei) ing van de Simonie,en 
stichtte veel goeds. 

ClEBIENS I I I . (PAÜMS Of 
PAUUNUS) , een Romein, 
Bisschop van Preeneste, ver
kreeg den Apostolischen 
sfcoeL na GREGORIUS VIII» 
den 19 December 1187, en 
overleed den 27Maart 1191, 
na eenen kruistogt tegen de 
Sarracenen te hebben afge
kondigd. Hij is de eerste 
der Paussen geweest, die 
het jaar zijner Pauselijke 

'waardigheid, hii de plaats
en dagteekoningen heett ge
voegd* < 

Ci,EMENsIV.(Güi0oFout-
auois,rou(füETofFoüi.QifBS;» 
in het. begin der dertiende 
eeuw, uit adellijke ouders» 
t&Saint~GWes aan.W'**0" 
ne geboren, 'was eerst eei 
krijgsman, daarna een regts-
geleerde, werd secreta» 
lan "den heiligen LOPEWHK 

Na den dood zijner echtg» 
' öoote, omhelsde hi jdeng* 
telijken staat ,T werd Aar^ 
b i s i c h o p v a n i V - « , W > r 

dinaal, bisschop van Sf*> 
en legaat in Mngeland^J 
beklom den Heiligen W 
in 1265. M e n h a d W e m ^ 
te , hem de pauselijke ^ 
digheid te doen aannei»^ 
dit hij slechts 3 jare ƒ 
maanden bekleedde, **• £ 
te Viterbo in 1268 overleg 
Niets. evenaarde de *eu s 
heid van dien Paus, zoo* 
men zulks uit eenen vx 
kan zien, dien hij aan r 
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•raus den dikke, zijnen neef, 
schreef. Hij wil n ie t , dat zij* 
ne bloedverwanten, hem zon
der een bijzonder bevel ko
men bezoeken, noch dat zij 
zich verhoovaardigen , of, 
om zijne verheffing voordee-
liger posten zoeken, noch 
dat zij zich met de aanbe
veling van iemand belasten. 
Toen zijne dochters ten hu
welijk gevraagd waren, bood 
hij haar zulk een gering hu-
welijksgoed aan» dat zij l ie
ver verkozen in een kloos
ter te gaan. Die welke hij 
aan zijne nicht beloofde, be
stond slechts uit 300 livres 
tournois. (*) en nog enkel 
op voorwaarde s dat zij mei 
den zoon van een eenvoudig 
ridder in den echt zoude 
treden. Men heeft gezegd, 
d a t , toen K&REÏ. van Frank
rijk , koning van Sicilië, 
hem raadpleegde over het-
gene , wat hem te doen stond 
met C0NKADIH5 zijnen ge
vangene en mededinger, de 
opperpriester hem zou heb
ben aangeraden, van den-
zelven te doen sterven; maar 
FIEURY en MuiUTCRi regt-
vaardigen hem van deze val. 
sche aantijging, en Pater 
JACOB SPON nog beter, door 
te bewijzen, dat CóNRAriro 
eerst een jaar na het over
lijden des Pauses ter dood 

werd gebragt. Men w e e t , 
dat er na den dood van de 
zen paus , een driejarig tus-
schenbestuur heeft plaats ge
had. » Het was in dezen 
tusschentijd, zegt een an
dere geschiedschrijver, door 
WILLEM BE PÜI-LAÜRENT, en 
door de tijdrekenkunde van 
MONTFORT , met naauwkeu-
righeid opgegeven, door 
de achtbaarste latere critici 
gevolgd, en dus na den dood 
van CLEMENS IV"., dat KAREI. 
van Anjou den> jongen CoN-
RADIN deed sterven. Het i s 
dus nutteloos om met eeni-
ge geveinsde voorstanders , 
die den schijn aannemen, 
alsof zij CI-EIVIENS willen ver
dedigen van aan deze wree-
de regtspleging té hebben 
medegewerkt; het is d u s , 
zeg i k , meer dan nutteloos, 
te willen aanhalen dat K A -
REI», er door dien Paus en 
zijne kardinalen over berispt 
werd." Het is onder het be 
stuur van C L E M E N S I V . , dat 
de medebroeders van GON-
FALON , zich te Rome, ter 
eere van de H . Maagd ver-
eenigden. Dit broederschap 
i s , zegt men, het eerste en, 
het voorbeeld van alle an
dere geweest. — Men heeft 
van dezen Paus eenigè wer
ken en brieven in de The
saurus anecdotorum van 

(*) Zekere munt 7 die eertijds in Frankrijk gangbaar 
was, dezelve werd te Tours geslagen, en was^ligier dan 
de livre Par i s i s , daar deze 2 5 , en de eerstgenoemde 
slechts 20 Fransche Sous waardig was. 

V e r t a l e r . 



222 C L E. 

MARTENNE. 

CLEMENS V . , vroeger BER-
TRAND DE GÏOUTH Of DE GoTH 
genaamd, te Villandreau in 
het diocees van Bordeaux ge-
bof en , werd in 1300, Aarts
bisschop dier kerk. Na den 
dood van BENEDICTUS XI. ver-
.eenïgde zich het langen tijd 
verdeelde heilige collegie, te 
zijnen gunste. Zijne kroo
ning had den 14 September 
1305 te byon plaats, wer-
waarts hij de kardinalen be
riep. MATTHEÜS ROSSO DE 
URSINO , hun. deken, zeide 
hij deze gelegenheid: De 
kerk zal in langen tijd niet 
weder in Italië komen; ik 
hen de Qaskonjer»* De ou
de kardinaal bedroog zich 
niet- De nieuwe Paus ves
tigde het Roomsche hof aan 
de boorden der Bh$ne. H$ 
verklaarde zijn verblijf te 
Avignon te willen houden, en 
vestigde zich aldaar in 1309. 
>• Intusschen maakten alle.re
denen i zegt de abt BÉKAULT', 
het gewone verblijf van Ro-
tnet voor den Paus, zoo wel 
door de 'hoedanigheid van 
hoofd der kerk, als door die 
van Bisschop van de hoofdstad 
der wereld, tot eenenonver-
sniij del ijken pligt. Derwaarts 
was het, dat de vorst der A-
postelen uit het Oosten, het 
opperste gezag van het Apos
tolaat had verplaatst en J # -
UocTdë verlatende, had hij 
te gelijker tijd, den titel 
«ier kerft afgelegd, voor wel
ke hij bezorgd was geweest, 

eenen nieuwen Bisschop voor-
testellen. Door eene aan
eenschakeling van onwente
lingen en omstandigheden, 
waarin de vermetelste den. 
kers, de hand der Voorzie
nigheid niet hebben kunnen 
miskennen, heeft het opper
gebied van Rome, door aan 
deszelfs Opperpriesters over-
tegaan, hen aldaar opeenen 
voet gesteld, de vertieren-^ 
heid van hunnen rang even 
zoo waardig, als dezelve voor 
de heilige vrijheid hunner 
bediening guastig is. Vt> 
vlugtige verdeeldheden der 
Romeinen, de onlusten en 
gevaren van Italië* hadden 
e r , zelfs volgens de lofre-
denaars van CLEHENS^., 
een' heiligen LEO, een hei
ligen GfBEGOKius en zoovele 
andere voorbeeldig deugdza
me Paussen niet «^verban
nen: en wat behooren voor 
het overige alle Opperpries
ters te fijn, dan n > » 
boven de gewone zvvakhed n 

• der-menBohheitverhef. 

zich zeer, en o n g e l u k ^ 
scheen het gedragen^ 
MENS V. stof tot de « . . 
sprekendheid te leveren'. J 
zeiden, dat hij denhe^ge 
Stoel in Franke to*« 
v e s t i g d . o m m e t v a n ^ 
vin van PÉRIGORD, a* J01% 

ter van den graaf •£ w j 
te scheiden, o p / ^ e£ 
smoorlijk verliefd *»" U e , 
die hem altijd ve rge^ 
Men beschuldigde hem d ^ 
enboven van eenen scw» 
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lijken handel met gewijde 
zaken te drijven, enz. Dé
ze verwij tingen en andere, 
die in eenige opzigten ge
grond kunnen zijn, zijn zeer 
overdreven door VILLANI en 
andere geschiedschrijvers. 
Oto er zonder vooringeno
menheid over fe oordeelën, 
moet men de wijze en ge
leerde Verhandeling van Pa
ter JBEUTHIER lezen, welke 
men aan het hoofd van het 
13 . e deel der Geschiedenis 
van de Gallikaansche kerk 
vindt. CLEMENS vereenigde 
zich met PHILIPPUS den 
Schoone, om de orde der 
Tempelieren üitteroeij en, ver-
nietige dezelve gedeeltelijk 
in een geheim consistorie, 
gedurende het algemeene con
cilie van Viennè in 1312 ge
houden. Men kent de verschil
lende oordeelvellingen der 
geschiedschrijvers over deze 
vernietiging. Het schijnt 
ontwijfelbaar, dat de Paus 
en de koning grootelijks on-
regfc hebben gehad, ten min
ste in de handelwijze. Wij 
willen enkel aanmerken, dat 
deze vernietiging slechts 
door een provisioneel besluit 
en niet door eene bepaalde 
uitspraak, omtrent de wezen
lijkheid van de misdaden der 
beschuldigden, is bepaald, 
Non per yiodum definiti'ocz 
sententies, sedper vlampro-
visionis et ordinationis «« 
postolica- Zeker is h e t , 
dat de Tempelieren, al voor
onderstelt men dezelve ook 
onschuldig, niet; meer met 

eer en vrucht konden bestaan. 
De geschiedschrijvers komen 
bijna eenpariglijk overeen, 
omtrent de daadzaken, wel
ke men hun verweet; of 
uit v rees , of uit hoop heb
ben zij veel bekend, ofschoon 
sommige zich later weder 
herroepen hebben. Mannen, 
d u s , die laf hartig'- genoeg 
waren , om zich zelve te ont-
eeren, om zich met de schan
de der gruwelijkste misdaden 
te bedekken, konden dekerk 
Gods niet méér zonder erger
n i s , en zonder gemor der 
geloovigen dienen. (Zie Mo-
,i<AY — JACOBUS DE —) De
ze Paus overleed den 20 A.-
pril 13Ï4 , te Roquetnaure, 
bij Aviignon ,• terwijl hij zich 
naar Bordeaux deed vervoe
ren , om de geboortelucht in 
te ademen. Zijn bijna plot-
selijke dood, die het gevolg 
scheen te zijn der uitdaging 
door MOIAY (zie andermaal 
dat artikel) gedaan , en ver
schillende omstandigheden, 
die zijn leven verbitterden, 
werden als eene straf be
schouwd, van zijn gedrag 
omtrent de Tempelieren, en 
vanhet onredelijke, om Avig-
non tot verblijfplaats van den 
Opperpriester te verheffen. 
Zijne krooning werd gevolgd 
door voorteekens, die de Ita
lianen als noodlottig be
schouwden. Dit tQoneeïhad 
zoo vele aanschouwer» ui t 
gelokt, dat een oude muur , 
al te zeer met volk beladen, 
instortte, PHILIPPUS den 
Schoone kwetste , den her-
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tog van Bretagne verpletter
de , den Paus omverwierp, 
en hem de kroon van het 
hoofd deed vallen. Nog te
genwoordig noemen de Ko-
meinen de verplaatsing van 

- den heiligen Stoel, de Ba
bylonische gevangenschap. 
Men heeft aan CLEMENS V. 
eene nieuwe compilatie zoo
wel van besluiten der algè-
meene kerkvergadering .van 
Viènne, waarin hij voorge
zeten had, als van zijne 
Brieven of Conslitutiê'n•', 
Clementinen genaamd, waar
van de uitgaven van Mentz 
1460, 1467 en 1471, infol. 
zeer'zeldzaam zijn. 

CLEMENS VI. (PETRUS Ro-
CER), uit Limoges, doctor te 
JPartfs> heklom den Pause-
lijken stoel in 1342, naden 
dood van BENEDICTÜS XII. 
Hij was : een Benediktijner 
geweest van la Chaise-Dieti, 
ïn Ayvergne, daarna Aarts» 
Bisschop van Bananen en 
eindelijk kardinaal. Het be
gin van zijn bestuur werd 
gekenmerkt, door de uit
vaardiging eener Bulle, door 
welke hij gunstbewijzen be
loofde, aan al de arme gees
telijken , die zich binnen de 
twee maanden bij hem zou
den aandienen. Deze be
lofte lokte er in korten tijd 
meer dan 100,000 uit, die 
Avignon overstroomden en 
den Paus vermoeiden. CLE-
MENS wist geene betere par-
% te kiezen, dan verschei
dene voorbehoudingen op 

kerkvoogdij schappen en ab
dijen te maken, op de ver
kiezingen der kapittels en 
orden eene heffing stellende, 
die welligt meer kwaad te 
weeg bragt, dan het goede, 
dat hij er door wilde stich
ten. In 1343 verleende hij 
voor het vijftigste jaar den 
aflaat, welken BONIFACHJS 
VIII. enkel voor hei honderd
ste bad bepaald. Zpe Balie 
is de eerste, welke deze af
laat mët het Jubilé der oude 
wet vergelijkt. Men telde te 
Rome in 1350 van 1,000,000 
tot 1,200,000 bedevaartsgan-
gers. 'CMMENS VI. overleed 
in 1352, om zijn godsdien
stig gevoel zeer geprezen; 
Het jaar te voren ziek ge
worden zijnde , gaf "Ü eene 

constitutie , waarin hij zei-
de: » Indien eertijds vinee
nen minderen rang of se*er 

dat wij op den Apostohscnen 
stoel zijn verheven, ons ai 
zintwistende of predikende, 

iets is ontsnapt, *»*••«»«* 1f 
Catholijke geloof of de Chns-
tèlijke zedeleèr stnjdigis» 
herroepen wij zulks e" Je derwerpen hetzelve aa 
verbetering des H«£6 
Stoels.» PKTRAC^, f 
zijnen tijde leefde, » , 
hem 'als eenen ^eXJv..Et}S 
den Opperpriester, ^ w 
VI. verzuimde niets,"'»,.. 

van LODEWIJK van P»V . i 
d i e d e n t i t e l v a n k e ^ . 
aangenomen, te oev») 
hij zond eenen legaat naar 
koningryk Napels, om *» 
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de vereeniging der Grieken 
met de Armeniërs te arbei
den. Deze Paus heeft ver
schillende werken geschre
ven, Leerreden, en eene 
schoone Verhandeling bij de 
Heiligverklaring van den 
heiligen YVES. .FLEURY heeft 
{torn. XX..,lidre 9 6 , N.° 
33) , een niet zeer gunstig 
afbeeldsel van dezen Paus 
geschilderd, en zulks op het 
enkele gezag van MATTHEUS 
'VIIJ&ANI , eenen zeer harts-
togtelijken geschiedschrijver, 
en gunsteling van LODÈWIJK 
van Beiferen , die ten opzig-
te van CLEMENS des te ver
dachter i s , daar hij in hem, 
met uitzondering zijner we
tenschap , die hij zich de 
moeite geeft, om als gering te 
doen doorgaan, niets dan ha
telijks ziet; terwijleepeme
nigte andere geschiedschrij
vers , hem eene buitengewo
ne geleerdheid en kunde, 
eene groote weldadigheid, 
jnenschiievendheid, goed
heid en zachtmoedigheid toe
kennen , hetwelk zelfs aan 
PETRARCHA heeft doen zeg
gen , dat niemand ooit met 
meer regt den naam van CLE-
MENS (goedertieren) heeftge
dragen. Een partikulier, 
die hem, vóór zijne verhef
fing zwaar beleedigd had, 
durfde hem toen hij Paus 
was,-om eene buitengewone 
gunst verzoeken. CLEMENS 
herinnerde zich de beleedi-
ging, en zeide: Neen, nim* 
nier zal tnen mij verwijlen, 

VII , DjBEIfV 

mij gewroken te hebben; en 
op staande voet willigde hij 
hem zijn verzoek in ( Z i e 
AUDEBRAND). Het ligtzin-" 
nige vertrouwen, waarmede 
FLEUBY , de lasteringen Van 
ViLLANi herhaald heeft, moet 
voldoende zijnde, om den 
lezer op zijne hoede te doen; 
zijn tegen de oordeelvellin-. 
gen , welke zich dezeker-» 
kelijke geschiedschrijver ten 
opzigte van eenige beroem
de mannen, en vooral ten 
opzigte van eenige opper-; 
priesters veroorloofd heeft. 

CiEMENS VI I . (JuLTUS DE 
MEDICIS) , eerst ridder van 
Rhödus, volgde .in 1523 op 
ADRIANUS y i . • In zijne jeugd 
voor eenen natuurlijken zoon 
van JULIANUS DE MEMCIS ge*, 
houden, verklaarde L E O X . » 
zijn bloedverwant, h e m , op 
de getuigenis van eenige 
personen, welke verzeker
den, dat er tusschen zijn* 
vader en zijne moeder eene 
huwelijksgelof te bestaan had, 
voor Wettig. De gunst, wel
ke hij onder dien Paus ge
noot, het purper, waarmede 
hij vereerd werd, baanden 
hem den weg tot den pau-
selijken stoel. Hij ontving 
een plegtig gezantschap van 
D A V I D , koning van Abyssi-
niè'i die hem om Missiona
rissen verzocht, en in de 
vergadering van Bologna -, 
in tegenwoordigheid van KA,-
REL V . , die tot keizer was 
gekroond, zijnen voorrang 
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erkende. Hij verbond zich 
met FRANCISCUS I . , de vors
ten van Italië en den ko
ning van Mngeland, tegen 
KAREI» : Dit bondgenoot
schap, het heilige genaamd, 
wijl d,e Paus er het hoofd 
van was, berokkende hem 
niet dan rampspoeden. De 
connestabel Van Bourbon, 
die TJRANCISCÜS I . verlaten 
had »• oni zich bij KARE£ V. 
te voegen, liet CLEMENS VII. 
in 152f uitdagen, hemeenen 
doortogt door Rome te ver-
leenen, ten einde zich naar 
Napels te begeven. De Paus 
weigerde zulks, en zijne 
hoofdstad werd gedurende 
twee geheele maanden ge
plunderd. Er waren vele 
Luterschen onder de keizer--

'lijken, en nadat de soldaten 
' dier sekte zich van de klee-

deren des Pauses en van 
die zijner Kardinalen had
den móéster gemaakt, ver
zamelden zij zich in het 
Conclave, in die gewaden 
uitgedoscnt, en na CLEMENS 
afgezet te hebben, verkozen 
zij in zijne plaats den ket
ter LtiTHËR. De Paus, in 
het kasteel Sint-Angelo be
legerd, verliet hetzelve eerst 
na verloop van zes maan
den in een koopman» ge
waad. Hij zag,zich verpligt 
alle voorwaarden aan te ne
men, welke de overwin
naar hem wilde opleggen. 
HENDRIK SPEIWIANN, een En-
gelgche Protestant, schrijft in 
z $ n \ Geschiedenis der heï-
Jigschendingen, zyne onge

lukken, aan-d e bereid vaar
digheid toe, waarmede die 
Paus, op verzoek Van Wov 
SEÏ verscheidene kloosters 
vernietigde. Kort daarna 
troffen CLEMENS VII. nieuwe 
onaangenaamheden. Daar 
hij , volgens zijnen pligt, 
brieven van echtscheiding 
aan HENDRIK VUL, Koning 
van Engeland geweigerd 
had, en zich verpligt zag,r 
om zijn huwelijk met ANNA 
BOULÈN te veroordeelen, zoo 
vaardigde hij tegen hem eene 
excommunicatie - bullè uit, 
welke aan dien vorst tot 
voorwendsel diende, öm eene 
der hatelijkste scheuringen, 
welke ooit de Cathohjke 
Kerk in diepe droefheid ge
dompeld hebben, ten jat-
voer te brengen. Weinig 
onderrïgte, of aan de tegen 
de Paussén uitgestrooide la
bels, al te zeer gehechte 

, schrijvers, hebben gezegd, 
\ Aat C^mss VIL door zm 

overijling dit óngdut .»* 
berokkend had; doch di « 
een sprookje door taAP" 
zijne: geschiedkundige W 
zonderheden en door vo 
TAIRE in de Jaarboeken ^ 
rijks, bondig wederlega-
l a k t e zegt u i t d r u k * 

i dat het teonvermydeW* 
pligt van den P«» « J l -

•IBXXBBIK te excomm^ 
ren. Deze l a s t e r i n g / ^ 
daarenboven door al a ^ 
standigheden eener *°°r 

heiligen stoel zoö onag e 

name gebeurtenis wederleg t 
door alles, wat de voltrek 
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king fler scheuring WfiS Voor
afgegaan i door de klaarblij
kelijke 'onmogelijkheid, om 
HENDRIK tot 'Christelijke 
grondbeginselen terug te 
brërigéh. De Abt BÊRAüiiT 
Stelt zulks in zijne kerke
lijke geschiedenis in hét hel
derste licht, voert eene me
nigte daadzaken aan» dié 
het bedreig beschamen, we-
dërlegt het verhaal van MAR
TINI s ötr BELIAY, dat, al-
inogt hetzelve ook waar zijn, 
niets zoude bewijzen, en be
sluit, dat indien er iets 
vreemds en overdrevens in 
het gedrag van den Paus 
mogt zijn opgesloten, zulks 
zijn standvastig en Onover
winnelijk geduld i s , dat 
zelfs, nadat alle hóóp op 
verzoening volkomen' ver^ 
dwenen was , nog langen tijd 
Onwrikbaar is gebleven. Hét 
karakter van HENDRIK (zie 
dat artikel) is eene soort van 
bevestiging, van hetgene, 
wat die geschiedschrijver 
over dat onderwerp schrijft. 
Het„ blijkt daarenboven, dat 
de excommunicatie eerst den 
23 Maart werd uitgevaar
digd, en dat reeds op den 
14 derzelfde maand het par
lement gestrengelijk verbo
den had, den heiligen Stoel 
te erkennen. Hij overleed 
den 26 September 1534, en 
had PAULUS III. tot opvol
ger. Eenigen tijd voor zij
nen dood had hij te Mar-
*eille eene zamenkomst ge
had met FRAKCISCÜS I», dié 

. , , , -p 

zijnen ióön, den hertog vaif 
ÖHeaiis, later HENDRIK I I . , 
aan GATHARISA' DE1 MEDICÏS 
üithuw'dë (Zie (JËNEVE. -2-
RÖBERT DE)* 

- CLÈMENS VIII. (HIPPOLV-
^ÜSALDOBRANDÏNI), In Fano 
géborett, werd na den dood 
Vah ÏNNociÈNTius IX» den 30 
Januarij 1592 toè Opperpries
ter gekroond. Daar hij vreem
de, dat het Galvinismus niét 
HENDRIK IV. in Frankrijk 
zöudé komen den schepten 
zwaaijen, zond hij een en 
legaat derwaarts , om de Cal-
tholijken te bewegen, eenen 
koning te verkiezen; maar 
daar HENDRIK wist, dat dè 
Paus te zijtten opzigte hei
melijk Wel 'gezind was, zond 
hij öxS PERRON en OSSAT, 
later Kardinalen, naar Rome ,. 
dien het gelukte hem niet 
<len fheüigëri Stoel te verzoe
nen. De Paus, buitengemeen; 
voldaan over deze gebeurte
nis , wilde dezelve, door ge
denkpenningen vereeuwigen» 
die aan dé eene zijdeniet zïja. 
afbeeldsel en aan dé andere 
niet dat van HENDRIK IV ; 
bestempeld warenf; GLE* 
BÏENS had in hetzelfde jaar 
1595 eene nieuwe reden tot 
vreugde, die échter slecht» 
voorbijgaande was. Twee 
Russische Bisschoppen, kwa
men zich, in den naam dér 
geestelijkheid van hun land 
aan den heiligen Stoel on-

; derwerpeh; doch naaüwëlïjïcs 
in hunne diocesen terug ge-
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Iceerd, vonden zij, hunne 
kerken „, hardnekkiger dan 
ooit aan de scheuring ver-

.kleefd. Eene andere legatie 
van den patriarch van AleX* 
andrië had gelukkiger ge-

.volgen. De afgevaardigden 
zwoeren in zijne handen de 
dwalingen der Grieken af, 
en erkende den voorrang der 
Roomsche Kerk. Daar het 
•Werk van den Jesuït MOLTNA , 
tusschen de Dominikanen en 
de Jesuiten over het stuk 
der genade geschillen had 
doen ontstaan, zoo zond de 
koning van Spanje de strij
dende partijen tot CLEMENS 
VIII . , hetwelk aanleiding 
gaf, dat die Paus te Rome 
de beroemde Congregatiën 
de Auxiliis , uit beroemde 
Prelaten en leeraren bestaan
de , oprigtte. Deze Congre
gatiën begonnen zich den 2 
Januari) 1598 te verzamelen. 
De Paus nam deze zaak zeer 
ter harte. Hij was in perf 
jsoon hij alle conferentiè'n te
gen woordig, steeds door vijf
tien Kardinalen vergezeld. 
Be zorg, welke hij zich 
gaf, om die geschillen te 
doen ophouden, duurden voort 
tot aan zijnen dood , die den 
5 Maart 1605, in den ou
derdom .van 69 jaren plaats 
had» Hij had het geluk niet 
van dezelve ten einde te 
hrengen, dezelve begonnen 
op nieuw onder PAULUS V. 
In beide betrekkingen van 
Vorst en Opperpriester heeft 
CLEMSMS grooten roem nage
laten.. Hij veroordeelde de 

tweegevechten, bragt een 
aantal ketters tot den schoot 
der Kerk terug, en bragt in 
1598 niet weinig toe tot den 
vrede van Yervin$>, Nooit 
heeft een Paus zorgvuldiger 
de geleerden en mannen van 
verdienste beloond: hij ver
hief tot het purper BEIAAK-
MINOS, B A R O N I U S , TohETVS, 
OSSATÜS , PERROMÜS en ver
scheidene andere groote man
nen. Na den dood van A.T.- ^ 
FONSÜS II. , hertog vani<er-
rara enModena, vergrootte 
hij het gebied Van den Kerke-
lijken Staat, met het hertog-
dom Ferrara. GESAR D ES-
TE , volle neef van Aww-
sus» doch als bastaard ver
klaard, nam vruchteloos de 
wapenen op, en verzoende 
zich met den Paus, door af
stand te doen van het i*f^ 
resche. GMMENS VIII-M* 
hstHoomschePontifikaal™*" 
beterd, dat te Panjsi* 1664, 
in fol. en in 1683, in 12.™ 
gedrukt is f alsmede het ve> 
remoniaidtex Bisschoppen, 
ibid, 1633, in fol. E/n ge
loofwaardige geschxedscjr^ 
ver heeft van dezen W« 
ver neeit van u c ^ " / / * u . priester hetvolgendeaiö^e 
sel geschilderd; » W * 
in de voortplanting van W 
Evangelie, in de uitroe|»g 
der ketterijen, yveiw» * ^ 
ropa verwoestten , w _ 
keering der s c h e u r j » ^ 
van het Oosten, in ^ 
stelling der zeden ^ ' f " ' 
legde h« zich zoo onver 
moeid, óp al deze pl'gte" 
toe, dat noch jaren; »öcn 
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zwakheden hem in dezen ij
ver deden verflaauWen. Hij 
was een vriend der weten
schappen , en was zelfs «eer 
geleerd, milddadig, ert bui-' 
tengemeen liefdadig, spaar
zaam en matig, of liever 
gestreng, dikwerf vastende, 
en bij zijne hartelijke en 
langdurige gebeden, boete-
werken voegeride, die in eé-
hen eenvóudigen religieus 
zouden gesticht hebben. Da
gelijks biechtte hij bij den 
godvruchtigen kardinaal BA-
KONIUS; en nooit miste het, 

" of hij las dagelijks de mis, 
met eene godsvrucht, die 
hem zeer dikwijls tranen 
deed storten. Ondanks eene 
zekere gezagvoerén de hou
ding en eenen gebiedenden 
toon, was hij . nederig van 
harte en ootmoedig in al zij
ne handelingen, zoodat hij, 
even als een goede en een
voudige pastoor al degene 
in den regterstoel van boet
vaardigheid ontving, die 
zich daartoe aanboden. Of
schoon ijverig in de hand
having der regten van zij
nen stoel,o verdreef hij de
zelve echter niet; of ten 
minste hij vermeed de bui
tensporigheden , waarin 
sommige zijner voorgangers 
vervallen waren. Dit was 
de Paus , die onbeschaamde 
sektarissen, door een uit
drukkelijk artikel hunner ge
loofsbelijdenis voor den An-
techrist hielden." 

CMMÈNS IX. (Jtüuüs Ros- ' 
P1GMOSI), uit eene adellij
ke familie van Pistoja in 
Toskanen, in 1667, de op
volger van ALEXANDER V i l . , 
een milddadig opperpriester, 
de vriend der letteren, en óni 
zijn vreedzaam karakter be
roemd. Hij begon met de 
inwoners van den berkelij-
ken staat te ontheffen van 
hoofdgelden eïi andere be
lastingen, en hij besteedde 
hetgene, wat hem van zijn 
inkomen overbleef, om aan 
Candia hulp tegen de Tur
ken te verschaffen. Hij 
wenschte niet minder vurig, 
om den vrede aan de kerk 
van Frankrijk t e ; geven. 
Daar de Bisschoppen van 
Beauvais, Angers, Pamiers 
en Alet, die den grootsten. 
tegenstand hadden aan den 
dag gelegd tegen de volko
mene en eenvoudige ónder-
teekening van het formulier 
van ALEXANDER VII. , tot de 
gemeenschap van den hei
ligen stoel wilden terugkee-
rén, zoo verzekerden, zij aan 
CLEMENS I X . , dat zij. dezel
ve eindelijk, zonder eènigë* 
uitzondering noch voorbehou
ding onderteekend hadden. 
Ondanks deze betuigingen» 
verzamelden zij hunne Sy
noden t waarin zij het for
mulier met uitdrukkelijke 
voorbehoudingen lieten on
derteekenen, en zij maak
ten er proces-verbalen van, 
die zij zorg droegen geheim 

I te honden. Negentien Bis» 
3 • • - • • • ' -
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schoppen vereebigden zich 
met hen, om den Paus yah-de 
waarheid te overtuigen van 
hetgenej wat dezehem ge
meld hajden. Zulke stelli
ge verklaringen deden CWE--
MENS besluiten de vier Bjs-i 
schoppen in 1668 m ziJAe ge
meenschap optenenien, Maar 
naauwelijks; was de^e .vex-j 
zoening openbaar gemaakt, 
of de vier Bisschoppen en 
hunne aanhangers,, gaven de 
jproces-y.ei'baleiti in. hejt,licht, 
<Ue zij tot dusverre, aan de 
kenn is der geestelijkheid pnt-
trokken hadden; en zij maak
ten er uit op,, dat de.-Paus, 
door zich met hen te ver
soenen de onderteekening 
met de voorbèhoudinge'n had 
goedgekeurd, Dit heeft men 
«eer ten „onpas* den vrede, 
-van CjCEfltMirs.iX, genoemd. 
Deze Opperpriester, wiens 
regering te kort was, stierf 
«ienft December 1669, aan 
de gevolgen-vain het verdriet, 
dat. hem! het verlies van 
Catidia yefomimkifii, , 

. CWBMEJSS X." (JOANNES : BAP- : 
OTSTA iEMiius ALTIËRI) , een 
Romein,- werd doopCMSWENS 
I X ' , zijnen voorganger, tot 
kardinaal verheven. Op zijn 
Sterfbed haastte die Paus 
zich, om hem Wet het ge
wijde purper 'te bekleéden,, 
en toen AMIEIU hem voor 
zijne verheffing kwam be
danken; zeide hij hem: God 
bestemt u totmijnenfipqol-
Ve?i ik heh er.eenig voor
gevoel van. De voorzegging 

van CiiEtyENS IX. werd ver
vuld,- en zijn öpyplger, die 
den 29 April 1670 verkpzen 
werd, was even zoo zachtmoe
dig en vreedzaam: als hij. jHij 
overleed in 1676 in den ouder
dom Yan'ljÖ jaren. Dekardi* 
naal-patrpon, zjjn neef, re-

;geerdepnderzijn bestuur,- het-
wejk.ketyplk deed zeggen, 
>,dat er twee Paussen waren, 
een in de daad en een innaam."y 

" 'CLEMENS XI. ; ( JOANNES ; 
FBANCISCÜS AMANI) , tePe-
saro in 1649 geboren, in 
lè90tot kardinaal benoemd, 
werd den 23•NoXember 1700, 
na INNQCENTIUS XII. tot Pairs 
verkozen. Eerst na verloop 
van drie dagen, en na vrome 
en verlichte mannen te hebbeil 
geraadpleegd, nam h]J ^!e 

waardigheid aan. De kardi
naal DE BOUIHON , sedert kor
ten tijd deken van het heilig 
coUegie, had grootelijks deel 
aan de benoeming ™n ?*£' 
MENSXI-, wiens geest, gods
vrucht ' en voorzigtignerd, 
ziph reeds, onaef.de. vorige 
besturen ontwikkeld hadden. 

«Ö was pas 51 fr™n>°°0. h a d d e k e r k e e n e n p f » 0 

dig, d ie inde>krach tT" 
jaren was, ItaW * m \ l 
het >unt; om M / > ° ? t 
des oorlogs te worden
de daad, d i epe r crfoPfi 
ging barstte weldra uit. » . 
ïe i r 1*0*01» I. verpUgtó 
hem den aartshertog als * 
ning van Spanje te erl«n 
nen* Hoewel C i ^ f S j f " 
natuur tot Frankrijk «v» 

http://onaef.de
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helde, zag hij echter van 
deszelfs bondgenootschap af, 
en dankte de troepen af, 
welke hij gewapend had. 
Nóg werd zijn pausschap 
verontrust door de geschil
len van het JahsenismuS. In; 
1705 vaardigde hij de Bulle 
Yineam Domini Saiaoth, 
tegen diegene uit, welke de 
vijf beruchte stellingen ver
dedigden , en die beweerden, 
dat men door een eerbiedig 
Stilzwijgen , aan de onder
werping voldeed, welke men 
aan de Apostolische bullen 
verschuldigd is. In 1713, 
gaf hij de, beroemde consti
tutie Unigenitus uit, tegen 
honderd en eenë stellingen 
van het Nieuwe Testament, 
door, QÜESNEL , priester van 
het Oratorium. Volgens VOL-
TAIRE, verhaalde de Abt JRE-
NAUDÖT, dat, tóen hij in het 
éerstfe jaar des pauselijkenbe-
stuurs van CLEMENSXI. te Ro
me was , op eenen zekeren dag 
dïen.paus, den vriend der ge
leerden, en die zulks zelf 
mede was , ging bezoeken , 
hij hem vond, lezende het 
werk, hetwelk hij later ver
bood» Ziedaarv, zeide de 
Paus, een uitmuntend werk , 
in Rome is' niemand in staat 
aldus te schrijven. Gaar* 
newensehteik den schrijver 
aan mijnen persoon te ver-
linden* Maar behalve, dat 
niets verdachter Is, dan der
gelijke bijzonderheden uit 
de pen van VOLTAIRE, moet 
men echter dezen lof, inde 

P 

vooronderstelling, datdezel-r 
ve waar mogt zijn, en de 
censuur, waardoor dezelve 
gevolgd werd, niet als een te
genspraak beschouwen. Men 
kan zeer getroffen zijn, bij 
het lezen dertreffendeschoön-
heden van een werk, en er 
later de verborgene gebre
ken van veroordeeleh. Het, 
goede openbaarde zich wer
kelijk aan ' alle kanten iii 
hetzelve, het kwade moest 
er in gezocht worden, doch 
Was er ook werkelijk in aan
wezig. CLEMENS XI . over
leed den 19 Maart 172U 
Deze paus was even zoo 
godvruchtig als geleerd; hij 
vormde een genootschap, 
uit de bekwaamste sterre* 
kundigen van Italië bestaan-i 
de, ten einde den Gregoriaan-
schen almanak aan derzel-
ver onderzoek te onderwer
pen. Men vond eenige ge-̂  
breken in denzelven; maar 
wijl men dezelve, niet dan 
door zeer moeijelijke midde» 
len kon verbeteren, verkoos 
men denzelven te laten, zoo 
als hij was. CIEMENS XI . 
verleende eene schuilplaats-
aan den zoon van den pre* 
tendent van 'Engeland, die 
van dat tijdstip af steeds dë 
eerbewijzen der koninklgke 
waardigheid, in de hoofd
stad der, (Christen-wereld 
heeft genoten. Het is me
de aan dezen opperpriester 
dat het franschë gewest 
Provence t eenige met gra
nen beladene schepen, bene-

4 • • • • - • • • • . " • • " • ' •• 
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vens aanzienlijke geldsom
men te danken had, welke 
hij «zond, om gedurende de 
pest van 1720 verdeeld te 
wórden. CLEMENS XI. schreef 
uitmuntend in het Latijn. 
Het Bullarium van dien 
paus was in 1718 in fol. in 
het licht gegeven, de Con
sistoriale redevoeringen, in 
1722, in fol.' De kardinaal 
AIJSANI) zijn neef, verzamel
de al zijne werken, en liet 
dezelve te Bome, in .1729 
in 2 dl.fl in fol. drukken. 
Zijne Levensbeschrijving is 
aan het hoofd dier verzame
ling. LAFITAU en KEBOULET 
hebben er mede eene ge
schreven. De eerste heeft 
de zijne in 1752, in 2 dl.» 
in 12.m0 en de tweede, te 
Jlvignon, 1752, in 4, 'o in 
het licht gegeven. Er be
staan geene gruwelen, die de 
Jansenisten niet op rekening 
van dezen Paus hebben uit
gestrooid ; in navolging van 
alle ketters zijn zij met woe
de tegen dengenen opgestaan 
die hunne dwalingen ver
oordeeld heeft. Zijne con
stitutie is des niettemin j-
in de geheele uitgestrekt
heid der kerk een geloofs-
regel en eene soort van leus 
geworden , waaraan men ha
re ware kinderen erkent: 
men kan zeggen, dat de
zelve als het Omousios en 
het Théotocos dier eeuw is, 

•w Zie AiEXANDEB VII. 

Cï-EMISNS X I L (LiURBN-

WOT CoRsmi), Paus na BE-

NEDICTUS XIII . , in 1730, 
overleden den 6 februari) 
1740 in den ouderdom van 
bijna 88 jaren, was te Rome 
uit eene oude florentijnsche 
familie geboren. Hij'schaf
te een gedeelte der belas
tingen af, en deed degene 
straffen, die zich onder het 
vorige bestuur in hunne pos
ten kwalijk gedragen had
den. Daags na zijne kroo-
nïng , had het alom verga
derde volk hemnageroepen: 
Leve paus CLEMEXS XII.' 
regt over de onregtvaaf-
digheden van het vorige 
ministeriel Zijne inkomsten 
waren voor de armen. iVa 
dat zijn schatmeester hem 
eens zijne rekeningen over
gelegd'had; zag hij, ^athij 
geene 1500 kroonen in kas 
had. Hoe, zeidedePaus, 
ik was rijker toen ik har' 
dinaal was, dan sedert dat 
ik paus ben geworden!'en 
zulks was ook werkelijke 
geval. Na zijnen doodrigt-
te het romeinsche volk, te 
zijner eer een metalen stand
beeld op, dat in eene der 
zalen vaV het kauüw* #e" 
plaatst werd. 

' CLEMENS 'part. (^Rï 
EEZZONICO), uit eene ooi 
spronkehjk Milanesche w 
milie, werd te Venef* 
1693 geboren. Hij w a s e e ^ 
deelhebbend Apostolisch pW 
tonotaris, daarna Iandvoqg 
der steden Biéti en W " 
vervolgens fcyzitter Aevrow 
voor de Venetiaansche natie-
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CLEMENS X I I . , vol achting 
voor zijne kunde en deug
den versierde hem in 1737 
met het purper. In 1743 
werd hij op den stoel van 
Padua verheven, en onder
scheidde zijne Bisschoppe
lijke waardigheid door zulk 
eene teedere godsvrucht, eii 
zulk eene edelmoedige lief
dadigheid, dat hij na den 
dood van BENEDICTIES XIV. 
den 6 Julij 1758 tot Paus 
werd verkozen. Zijn paus
schap zal langen tijd bekend 
blijven door de uitroeijing 
der Jesuiteh in Portugal, 
Spanje, Frankrijk en het 
koningrijk Napels. De po* 
gingen des Opperpriesters^ 
om dezelve te handhaven, 
en de bulle Apostolicum, die 
hij te hunnen gunste uit
vaardigde, waren vruchte
loos, Daar hij in 1768 in 
de staten van Parma, een 
gezag had willen uitoefenen, 
hetwelk hij zich verbeeldde 
dat hem als opporleenheer 
toekwam, verloor hij het 
gebied van Avignon en het 
Prinsdom van Benevenïo, 
die eerst onder zijnen op
volger aan den heiligen stoel 
teruggegeven werden. CLE-, 
MENS XÏ I I . overleed in het 
begin van 1769, met de 
smart van de onlusten niet, 
te hebben kunnen bevredi
gen, die in de kerk ontstaan 
waren. Door zijn opregt gods
dienstig gevoel, zijn welda
dig karakter ett zijne onveran
derlijke goedhartigheid, zijn 

hem de tranen: zijner onder
danen en de eerbied zelfs 
van de vijanden der kerk i a 
het graf gevolgd. » De goe
de burgers, zegt de Graaf 
D'ALBON kunnen zonder "ee-i 
ne levendige aandoening den 
naam van CLEMENS X I I I . 
niet uitspreken; hij waS 
waarlijk de va^er des volks , 
niets ging hem meer iet. 
harte dan om: hetzelve ge
lukkig te maken, daaraan 
was hij met ijver werkzaam. 
Het hartzeer, dat hem het 
levendigste trof, en hem 
dikwerf zelfs tranen afpers
te» was ongelukkigen te 
zien, AVier rampen hij niet 
kon veriigten." De Heer DE 
LA LANDE verhaalt eenen trek 
welke ten bewijze verstrekt 
hoezeer deze Opperpriester er 
van verwijderd was , om zij
ne ontwerpen met eenige 
beweeggronden van ijdelheid 
of hét ijdele streyen naar 
menschelijke toejuichingen 
te doen gepaard gaan. » De 
Paus , " aegt hij , over de uit* 
drooging der Pontijnschemoe
rassen, sprekende, » wenschte 
zulks persoonlijk; toen ik 
aan zijne Heiligheid verslag 
deed óver dat gedeelte mij
ner reis, stelde zij er eene 
levendige belangstelling in , 
en vraagde mij met geest
dr i f t , wat ik Van de moge
lijkheid en de voordeeïen 
van dit ontwerp dacht; ik 
ontwikkelde haar dezelve, 
en nam de vrijheid er bij te 

" voegen, dat zulks eene roem-
5 ' -
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rjjke onderneming voor haar 
bestuur zoude zijn; oogen-
blikkelijk brak de godsdien
stige Opperpriester dit we-
reldgezinde gesprek af* en 
de handen gevouwen ten her 
jneï heffende,. zeide hij mij 
bijna mei de „tranen in dé 
oogen: Niet door roem wor
den wij gestreeld; het is 
enkel het heil onzer onder
danen dat wij beoogen.'* 
Degene, die de gevolgtrek
king hebben opgemaakt dat 
hij in: geene overeenstem
ming met de magten der 
aarde heeft kunnen zyn , 
hebben welligt de pügten 
van zijnen stand, en den 
geest der Godsdienst, waar
van hij Opperpriester was, 
niet genoeg overwogenv 

ClEMENS X I V . (JoANNES 
VlNCENTIUS A.NTONIÜS GANGA-
NELLI), was de zoon vaneen 
geneesheer en werd den 31 
Óctober 1705, te St. Archati-
gelo,jeen vlek bij Rimini, ge
boren. Reeds in den ouder
dom van 18 jaren, ging hij 
in dee rde , der kloosterlij
k e minderbroeders, en na 
de godgeleerdheid in ver
schillende Italiaansche ste
den onderwezen te hebben, 
kwam hij in den ouderdom 
v,an 35 jaren, die wéten
schap te Rome in het Col-
legie der heilige Apostelen 
onderwijzen, De schran
derheid van zijnen geest» 
fto vrolijkheid van zijne in-
horst , deden hem door BENE--
Ï"CTUS XIV. beminnen: ón-v 

der het bestuur van dien Op
perpriester werd hij Consulta-
tor van het heilige Officie» 
een belangrijke post te Rome, 
CLEMENS XIII. versierde hem 
in 1759 met het purper. Die 
£aus in 1769 overleden zijn
de, was het conclave zeet 
onstuimig. Eindelijk Verkoos 
het heilige collegie, door den 
kardinaal DE BERNIS daartoe 
overgehaald, den fcardinaaf 
GANGANEH.1, den 19 Mei 
1769, tot Opperpriester./ 
Nooit was er een Paus onder 
neteliger tijdsomstandighe
den verkozen. Een zwijmel-
geest had zich alom ver
spreid, en randde troon en 
altaar aan. CMSMENS XIV. 
zocht zich eerst van degoe* 
de genegenheid der vorsten 
te verzekeren; hij zond eenen 
nuntius naar Jbissabon,, my 
schafte het lezen der bulle 
In ccena Domini, dat aea 
vorsten mishaagde, af;_me 
Spanje en FranhrijhtffH 
in onderhandeling,, Gedron-
gen om uitspraak te doen, 
omtrent hetlotder Jesuitn, 

verzocht hij om tyd, » 
einde deze gewigtif **$ 
té onderzoeken. » l \ ^ L 
schreef hij, * de ^ e t £ 
geloovigen, en vooral . 

w « : **?%$& 
roemde orde met ven» . gen, zonder reden te heb
g e n , zonaer Ï«SU™. -
l e n , die mij voor f « J f ; 
van God en van d e , .f *V 
melingschap regtvaardige»r 
levendige/dan ooit aang^ 
spoord, vaardigde n«» "., 
21 Julij 1773 de breve «» 



,tyi.I<- E» 

waarbij de maatschappij van; 
JESUS vernietigd werd. CUE-» 
MENS XIV. overleefde dezeT; 
vernietiging n ie t - lang , hij 
overleed den 22 September' 
1774' Zpjne ziekte was ont-
staan uit eene naar binnen' 
geslagene vurigheid op de 
huid , die de kunst der ge-
neesheeren vruchteloos naar 
buiten zocht te drijven. Het 
gerucht van vergif, datpar-
tijdigen hebben uitgestrooid, 
om de gedachtenis der Je-r 
suiten hatelijk te maken, i s 
plegtiglijk wederlegd door 
den Heer SALICEXTI, den ge
neesheer des Pauses , eenen 
man, wiens regtschapenheid 
zijne uitgebreide geneeskun
dige bekwaamheid evenaar
d e ; hij bezat die eigenschap
pen reeds door den algemeer 
nen regel des regts Cui lo
tto? CLEMENS X I V . vormde 
een Museum, waarin hij ve
le 'kostbare overblijfselen der 
oudheid verzamelde. Hij was 
mat ig , belangeloos, en hè* 
Nepotismus was hem geheel 
vreemd. Zijne nalatenschap 
bedroeg geene f 350,000. 
Men spoorde hem aan, een 
testament te maken, doch 
hij antwoordde: » de goeder 
ren zullen; komen aan dege
n e , welke dezelve zullen 
toebehooren." De markgraaf 
van CARACCIOH heeft zijn 
Leven in het licht ge
geven, Parijs, 1775, en 
1776, in 12.w>; dit is slechts 
eene compilatie uit de dag
bladen van den tijd.., vol 
valschheden en lasteringen, 

De Brieven, ook inhe,tJvTe-s 
derduitsch, .ondej? •zijnen, 
naam in 'he t licht, gegeven,, 
4mster"dam, 1777 , 2 dj ,n i n 
$,vo zijn geheel en al door 
dien markgraaf gefabriceerd. 
De graaf van ALBON spreekt; 
in zijne Verhandeling over de 
Geschiedenis, het bestuur 
enz. 2-de deel bladz. 236 , o-
ver dezen Paus , op de vol
gende wijze: » De gevoe
lens zijn ten opzigte van 
CLEMENS X I V , zeer verdeeld j 
en de afbeeldsels, welke er-
verschillende handen van ge
schetst hebben , gelijken elk
ander zoo weinig, dat het 
onmogelijk i s , er het gelaat 
en de trekken van denzelf
den persoon in te ontdek
ken. Sommigen spreker» over 
hem met den ovërdrevensten 
lof, zij prijzen hem als een 
zeldzaam man, die ziehzel-
ven geschapen hééft, en die 
in- korten tijd de eer heeft 
gehad , van zich beroemd te; 
maken. Anderen met het bij
tende der hekeling , verzeke
ren , dat men hem met eenen 
enkelen trek afmaait, dpox 
te «eggen, dat hij enkel het 
treurige en ongelukkige ta

lent* .heeft bezeten, oni zich 
berucht te maken. Hoe zal 
men de waarheid onthullen, 
en haar van de dikke wol
ken bevrijden , waarin men 
dezelve wil bedekken? Men 
Stelt ons groote boekdeelen 
in. handen, om ons de ui t 
gebreide kunde,den schran-
deren geest, de bondige oor
deelskracht, de diepe injsig-

O 
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ten, de bekwaamheid in het 
bestuur van den Opperpries
ter voor oogén te stellen. 
De geestdrift moet nimmer 
de plaats van bewijzen in
nemen; de vrienden, de be
wonderaars van Paus GAN-
GANEMJ, bewegen en kwel
len zich welligt vruchteloos, 
om aan het publiek de ge
voelens inteprenten, waar
van zij doordrongen zijn. Er 
biedt zich een korter en 
veiliger weg aan, om het 
raadsel optelossen. Welk 
goed, heeft die opperpries
ter gewrocht? Dit is het-
gene, wat tot verdediging van 
zijn gedrag en zijne werken 
dient. Vernemende watpiij 
gedaan heeft, zal iedereen 
klaarblijkelijk weten wie hij 
Was." 

CLE&ÏENS VII . , als onwet
tige paus beschouwd, nam 
dien naam aan in 1378. —>. 
Zie GENÈVE (JROBERT DE). 

CIEBÏENS VI I I . , niet ér-
kende paus. — Zie MUGNOS 
(GILLIS). 

• CLEMENS van Alexandrië 
(Heilige), een Platonisch 
Wijsgeer, verbond zich, 
Christen geworden zijnde, 
aan den heiligen PANTENUS, 
die de school van Alexan-
drië bestuurde, en dien hij 
met eene nijvere bg verge-
Mikt, dié haren honig uit 
<*e bloemen der apostelen en 
profeten vormde. CIEWENET 
werd na hem, In het jaar 

tén) oi BehangseUr^ 
verzameling van im'6..\* ^ , i n 8 l o e k e n v e r d e e W 
waarin weinig orde heersen 
» Men kan, zegtde.sf"J t ver zelf, dit werk niet n£ 
eenen tuin vergelijken, w 
in de boomen en de pi»"1 

190 aan het hoofd dier school 
geplaatst. Hij had een groot 
aantal leerlingen, welke men 
later'; onder de beste mees
ters telde i onder andere OBI-
GENES en ALEXANDER, bis
schop van Jeruzalem. Hij 
overleed in het jaar 217. On
der zijne beroemdste werken 
telt men : I.° Zijne 'Verma
ning aan de Heidenen, wel-
ke ten doel heeft, om 4» 
ongerijmdheid der afgoderij 
te doen gevoelen ; en deze ; 
ongerijmdheid wordt bijzon- , 
der in het oog loopendè, door f 
het beknopte geschiedkundig { 
overzigt, welk de schrijver 
van de Heidensche goden
leer levért. De heilige CM-
MENS heeft in dit werk, on
derscheidene nuttige ontdek-' 
kingen gelascht, welke % 
op zijne reizen gedaan nart» 
waarvan hij zich bedient, 
om zijne redeneringen te ver
sterken, die den lezer op ( 
eene aangename wjze boei-

deze is, volgens hem, een 
meesterbestemd,omeenkintt 
op den weg des HefflelsW 
geleidenVen hem «| j « 
staat van kindschhew e 
dien van volwassene. ov«^ 
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met evenredigheid geplaatst •; 
zijn; het geljjkt veeleer naar 
eene verzameling van wilde ;. 
boomen j die, van zelve op» 
geslagen, wijd en zijd ver*- : 

spreid zfl'n.". Hij voegt er ; 
bij , dat hij. het vervaardigd i 
had, om henï in zijnen oü* • 
derdom, wanneer zijn ge? : 
heugen-liern zou beginnen -
te bedriegen, tot een zaak-^ 
register te dienen. .Men 
heeft hem beschuldigd, de 
grondbeginselen der oude 
Wijsgeer en al te zeer gevolgd 
te hébben , van zich niet al
tijd naauwkeurig genoeg te 
hebben uitgedrukt. Maan 
men kan in het algemeen 
de plaatsen, welke duister, 
of niet j zeer naauwkeurig 
schijnen, op eene gunstige, 
wijze verklaren. Al is ooki 
de stijl van dit-werk eenig-
zins hard , zoo wordt men 
er Voor schadeloos gesteld, 
door de schranderheid, die 
er in doorstraalt, en door 
den overvloed en de ver
scheidenheid der bouwstof
fen , welke het bevat. — 4.° 
Zijne Hypotyposes of #« -
derriglingen, waarin hij het 
Platonismus wat al te zeer 
doet doorstralen, vooral voor, 

• eenen leeraar, die zoo nabij 
aan den tijd der apostelen 
grenst. De school van Aleoc-
undri'ê legde er zich niet ge
noeg op toe, om dit verwijt 
te vermijden : hare hoofden 
schenen zich, bij het uit
vinder! van stelsels op de 
hovennatuurkunde gegrond, 
van de eenvoudigheid des 

.geloof» te verdij deren'.. C I E -
MENS, bezat zoowel in hetugë-

iwijde, als öngewij de eene. die
pe geleerdheid. Hij was 
veel sterker in, het zedekun-
dige dan in het leerstellige. 
Hij ' jchreef bijna altijd;zon
der: iordeen.zpn der aaneen
schakeling, zijn stijl is i n 
het algemeen eenvoudig be
halve in zijnen Pedagoog, 
waarin dezelve bloemrijker 
is. » Wij stemmen toe, zegt 
een kundig go'dgeleerde, dat 
deze kerkvader dikwerf duis
ter i s , dat hef moeijelijk i s 
de ware zin te treften, van 
hetgene , wat hij zegt; maar 
de wijsgeeren, die hij na
schrijft, of weder!egt, waren 
zelve ;niet zeer»duidelijk. Al 
wie , zich echter de moeite 
zal geyen van^hemte lezen, 
zal door zijne uitgebreide ge
leerde aanmerkingen, door 
de verhevene denkbeelden , 
welke hij van de goddelij
ke barmhartigheid, van de 
kracht der verlossing, van 
de heiligheid , waarnaar een 
Christen moet streven , ge
troffen zijn. Hij heeft de 
Heidenen, die hij zeer wel 
kende, met minder gestreng
heid beoordeeld, dan vele 
andere kerkvaders zulks ge 
daan hebben; maar hij heeft 
noch hunne dwalingen noch 
hunne ondeugden verborgen." 
De beste uitgave der wer
ken van dien kerkvader i s 
die van Oiïford, door doc
tor POTTER in 1715, 2 dl." 
in'.fol. Ook wordt die van 
Parijs, 1629, die niet al-



•238 t> ' u E» 

gënïeeri i s , zeèï oJ> prij§ gë-
steld. In eèhë verhande
ling aan hét"hööfd van het 
Roqmsche „ Martjjrblogvtm 
-geplaatst • j bètWiSt- BEixEbïö-
TÜS XIV* hèiii dén" titel yah 
Heilige; • hei schijhi: échter 
*dat men hem dferizëlvén móet 
geyéni,':::; '':'--':''" ''-•"-•*"-

i ":.Giié»iiÊNT (JACÖBUS)J eeii 
Dömihikanery volgens 'Som
migen in hel? dorp Sofbon, 
ïn bét diocees- yari 'Rheims'', 
en volgens andéréiti te Sor-
honne, bij Sens geboren ] 
was omtrent* 22 jaren, èn 
pas ëvéh' priester gewijd j 
töèn hij hét besluit opvatte, 
HENDRIK l i l . , te vermoor
den. Hij bezat een en zwak
ken geest èn eéhe onregel
matige : verbëeldirigsltracht; 
Hif vertrok van Parijs"den 
Jaötsten Julij 15S9, mét ver-
schëïdene 'brieven van aan
beveling, en f Werd dooi* iA 
<5ÜESI.E , algemeene procu
reur, ' n aar Saint - Gloud gè-
bragti Deze eenéiï misdadi-
geri aanslag vermoedende $ 
liet hém des nachts bespie
den; men vond hem in die
pen slaap met zijn brevier 
aan zijne zijde, geopend op 
de bladzijde waar de moord 
Vkri HoiOFERNES door JüDITH 
verhaald werd. De konings-
moörder, dèn volgenden dag 
voor HENDRIK gebragt, bragt 
zijn gruwelijk ontwerp ten 
uitvoer. De Heeren, wel
ke fcg dën * vorst waren, 
doorboorden dèn moordenaar 
met duizenden steken, Zjjn 

lijk werd vervolgens op ee-
hé horde gesleept,- met vier 
paarden van elkander ge
scheurd en verbrand. Het 
i s nutteloos en onredelijk, 
de omstandigheden eener ha
telijke daadzaak, welker 
hérinnééing de Godsdienst 
zoöWél als de menschheid 
doet zuchten, meer in het 
bijzondere te ontivikkêha 
De noodlottige verdeeldheil, 
welke het rijk verscheurde, 
de wederkeerige haat dei 
Catholijken Nm Séötarissen • 
hebben iiatüü'rlijkër wijze j 
uitwerkselen moeten te weeg \ 
brengen j die voor de rer-
schillende geesten min oï 
méér rampzalig waren, vol
gens de verschillende graden 
van geestdrift, ^elke dfi 

hartstogtén, de sektengeest, 
of een slecht verlichte gods
dienstijver hadden doen ont
staan; maar wanneerdie ge
vaarlijke , vernieuwde aan- | 
vallen plaats hebben gemaa , 
voor derede , endoor b j 

daarder gesteltenissen, » 
het Vöorzigtig, om,volg 
den raad van eenenog 

al' het onheil, dat ƒ S 
ben gestichtv in » ^ . 
der vergetelheid te »B. 
ven: " 

^xcidatilladies«VÓ,n«cfM 

tera credaut *iceamus , 
Sajcula, nos eerte, ** , 

et obruta nmlta nal:aBiuï | 
Nocte tegi nos.tr» pa*ia 

, crimina g e n t i s ^ ^ ^ ( 

De 'grondbeginselen derf ' ! 
dendaagsche wijsbegeerte* 

http://nos.tr�
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voornamelijk dié van RAY-
•NAL, in de omwenteling van 
Amerika,, rëgtvaardigen der
gelijke- misdaden, maar de 
geest • dés Christendoms 
gruwt ér vam — De Paters 
FREDÈRÏK STJSIIA en M A T -
THEÜS DOLMANS, ''Deminika-
nen, hébben verhandelingen 
in het licht gegeven, ó'm 4e 
bewijzen, dat de moordenaar-
Van HENDRIK I I I . niet was 
ÏACOBÜS CLÉMENT, maareen 
Hugenoot, die na hem ver
moord te hebben, zich in 
zijn gewaad had gehuld. De 
lezers dier Verhandelingen 
kunnen : óver de waarschijn
lijkheid oordeelen, die e r in 
ontwikkeld i s . 

' C L É M E N T (NICOLAAS) , te 
Toul in 1647 geboren , ves
tigde zich te Parijs, alwaar 
hij opzigter der koninklijke 
Bibliotheek Werd , en aldaar 
in 1712 overleed. Er be
staat van hem: \.° "Défense 
de Vantiquité de la éille et 
siége épiscopal de Toul (Ver
dediging der oudheid van de 
stad eê den Bisschoppelijk 
ken stoel van Toul), Parijs, 
1702, in 8.vö Dit is eene 
verhandeling tegen het tijdre
ken - en geschiedkundig stel
sel der Bisschoppen van Toul 
door den abt RIGUET. —• 2.° 
Mémoires et jtégociations 
secrèles de la cour de tran
ce , touchant la paios de 
Munster (Memoriè'n en ge» 
heime onderhandelingen van 
&et hof van Frankrijk, be
trekkelijk den Munslerschen ' 

vrede), Amsterdam ,\7\0', 
in fol . , en in4dl . n , in8iVO; 
deze verzameling van C L Ê -

. MENT i s door JÓANNES AY-
MON in het licht gegeven. 
Hij hééft veel gewérkt aan 
'de Catalogus dér Bibliotheek 
des kónings van Frankrijk, 
en dezelve met aantëekeriin-
gen verrijkt, Mènmoetheni 
niet verwarren niet eérién an
deren NICOLAAS CLÉMENT , 
mede van Totil, die in het 
Latijn de Koningen en Her
togen van Austrasiè [ hééft 
geleverd , Keulen, 1 5 9 3 , 
in 4."> 

CLÉKÉENT (DIONYSÏTJS X A -
VEIUÜS), lid ^der Akademïë 
van JSancy, deken der stift-
kerk Van Ligny, prediker 
des konirigs van Frankrijk , 
Biechtvader van MÊSDAMES; 
te Dijon den 6 October 1706 
geboren i overleed in 1771 , 
den roem van godsvrucht na
latende. Reeds vroegtijdig 
wijdde hij zich tot den kan
sel en het gewetensbëstuur 
toe , en in deze dubbele be
trekking diende "hij de Kerk 
met het gebotste 'hüt. Met 
eene zachte en geduldige lief
dadigheid bragt hij verschei
dene ongeloovigen en eehige 
losbandigen tot de waarheid 
en de deugd terug. Zijne 
Leerreden zijn in 1746, in 
S.vo, 1770—1771 , 9d l . " in 
12,mo, waaronder 3 dl n Lof-
en Lijkreden, gedrukt. De 
eenvoudige en krachtvolle 
welsprekendheid van een* 
deugdzaam man, die zij-
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ne sieraden niet uit de .on» 
gewijde schrijvers geput, 

Vaar zich van zijne jeugd 
.af, met de zelfstandige melk 
des Evangelies gevoed heeft, 
heerscht in dezelve. » In
ktten zijne woordschikking,, 
•eegt een kunstregter, min
der, ongelijk was; indien 
zijne denkbeelden juister en 
'diepzinniger waren; indien 
zijn koloriet steeds aan de 
levendigheid van zijn ge
voel beantwoordde, zou men 
hem aan de Christelijke re-, 
denaars als ;een voorbeeld 
leunnen voorstellen; maar hij 
bezit noch de overtuigende 
•welsprekendheid van BOUR-
BALOUE , noch de overreden
de wegslependheid van MAS-
SILLON} noch de teedere zal
ving van CHEMINAIS , noch 
de levendige schittering van 
Pater NEUVILLE. |)e wel
sprekendheid van den Abt 
CLÉMENT nadert vaó tijd tot 
tijd, tot die van' elk dezer pre
dikanten zonder echter eenè 
enkele hunner voordragtwij-
zen geheel te bereiken.'' -— 
Ook bestaan er eenige stich
telijke werken van den abt 
CLÉMENT, waarin hij den
zelfden geest openbaart als 
ijl zijne Leerreden, doch 
welker stijl koeler en naauw-
keuriger is. De voornaam
ste zijn: .1.°. Avis a nne 
personne . engagée dans. Ie 
monde (Raadaaneenen inde 
wereldgewikhelden persoon), 
in 8.Vo _ 2.° Méditation 
*w ia Passion (Overweging 
over het Lijden) r in 12,mo 

— 3.° Instructions sur Ie 
sacrifice de la messe (On-
dérrigtingen over de offer
ande der Mis). —. 4.° Ma
ximes pourse conduire c/irè-
tiennement (Grondregels, om 
zich Christelijk ie gein-
gen), *—• 5.° Exercice de l'ü-
me pour la Pènitence et 
VJSucharistie (Oefening der ; 
ziel voor de Biecht en het > 
allerheiligste Sacrament des 
Altaars), in 12.»o — 6.° 
Exercices spirituels de Saint \ 
ïamcE (Geestelijke oe
feningen van den fyeiligw : 
Je-SATIUS). Al deze werken ; 
zijn dikwerf herdrukt. 

CLÉMENT (PETRUS), te<?e-
neve, in Januanj 1707 ge
boren , vertoefde vrij hns m 
Engeland, alwaar hijin " ö l 

en 1752, onder den titel van 
Letterkundige berigien van • 
Frankrijk, dagbladen in J« 
licht gaf,; die men in IW9» 
i n ö d l n i n 8.v° verzamel-
de,, en welke men t e X F j ' ; 
in 2 dl." in l%f 9 nerdw^ ; 
te. Di t ineen v lugg J , 
levendigen stijl g M ^ Ï 
werk, "door het * J • « £ 
gezonde oordeelt»»^ ^ 
Llijk gemaakt, en jol ^ 
partijdige oordeelvoliw» 
behaagde ^ r , .*»&Jït 
betamelijkheid er ^ ^ 
in beleedigd wordt r » ^ . j 
schrijver door geertje it. 
lijkheid al te zeer *» de 
schitteren. Hij wJJ« J 
man der wereld en o & j 
des vermaaks schijn^'.« -
niet dan al te veel hangt^ 
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den toon dezer beide perso
nen uit. Nog heeft inen van 
hem: I.° de Vrij-Metselaars 
verraden, een tooneelstukje, 
in één bedrijf en in onrijm, 
Londen, 1740, in 8.vo — 
2.° MEROPJE. — 3.° De Lon-
densche koopman, een treur
spel, uit het Engelsch ver
taald; dit-laatste stuk is het 
eenige, dat nog in aanmer
king komt. Deze schrijver 
bezat veel smaak Voor de he
keling, en in die gevaarlij
ke schrijfwijze ontbrak het 
hem niet aan talenten. De 
buitengewone vlugheid Tan 
Zijn verstand krenkte zijne 
zintuigen, zijne geestvermo
gens verbijsterden, en hij 
overleed te Chareiiton, in 

° 1767. Na zijnen dood zijn 
ër nagelatene gedichten in 
het licht gekomen, waarin 
veel vuur doorstraalt. 

- CJCÉMENT (dom FRANCIS-
C Ü S ) , in 1714 te Berge, bij 
Qijoh geboren, ging in de 
congregatie der Benediktij-
nen van den heiligen MAÜ-

--ÏHJS en légde zijne gelofte 
af den 31 Mei 1731 , in de 
Abdij van Vendóme, Hij had 
zijne studiën onder de Jesui-
ten van Dijon yolbragt. Door 
zijne oversten in Ket gesticht 
der wit-mantels van Parijs 
beroepen , werd hij met het 
vervolg der Letterkundige 
geschiedenis van Frankrijk 
belast. Hij bragt er het elfde 
deel van ten einde, ontwierp 
het geheel van het twaalfde. 
• VIL DEEÏ. . : ,. : •"! 

Grootendeels had hij de bouw
stoffen tot het dertiende reeds 
in gereedheid gebragt, toen 
het kloosterbestuur zijnebé-
stemming veranderde, en hém 
met het vervolg belastte der 
Verzameling van Fransctie 
geschiedschrijvers, die Poi-
RET had laten varen. B R U I . 
ondersteunde hem in diea 
arbeid , en hij gaf er het 
twaalfde en dertiende deel 
van in het licht. Door de 
nasporingen, die hij tot de 
uitgave zijner werken ver-
pligt was geweest te doen, 
bevond CLÉMENT zich met 
de wetenschap der tijden ge
meenzaam bekend. Hij on
dernam alstoen eene nieuwe 
Uitgave van de kunst om de 
waarheid der Dagteekenin-
gen te bevestigen, waaraan 
hij zonder ophouden gedu
rende 13 jaren Werkte. De
zelve kwam in 1783 , 1784 
en 1787, in 3 dl.» in fol. 
in het licht. D i t werk i s 
oneindig verheven, boven 
die welke DANTINE en C L É -
MENCET over het zelfde on
derwerp hadden geschreven, 
of liever men kan volstrekt 
geene vergelijking daarstel-
len : dit is het schoonste ge -
denkteeken van geleerdheid < 
der achttiende eeuwj en als 
men er slechts vlugtig de 
oogen in werpt , verschrikt 
de verbeeldingskracht, bij 
het denkbeeld van den tijd 
en den arbeid, die er ver-
eischt worden , om van zoo 
vele verspreide en slecht 
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zamenhangende bouwstoffen 
een geheel te maken i On
gelukkiglijk worden de voor-
oordeelen der school van 
ffort-Royal op elke bladzij
de van dit geleerde Werk 
weder gevonden. Hetzelve 
moet met Voorzorg en wan
trouwen gelezen worden, 
vooral ten opzigte van de 
onlusten van het Jansenis-
mus. De Fransche omwen
teling kwam weldra de rust 
Storen, Welke deze geleerde 
in zijne geliefkoosde afzon
dering genoot. Doch ondanks 
de stormen van dit noodlot
tige tijdvak, zette hij zijne 
nasporingen met ijver voort. 
Hij stelde zich voor , om in 
het licht te geven: de kunst 
om de waarheid der dagtee-
Jteningen vóórJjssvs CHMS-
TUS te bewijzen; dit moei-
jelijke werk was reeds ver 
gevorderd, doch de dood be
lette hem hetzelve ten ein
de; te brengen. Hij werd 
door eene beroerte getroffen ̂  
en overleed den 29 Maart 
1793. Dit kostbare werk 

.en zijne overige handschrif
ten zijn gedeeltelijk in han
den vanBKUi,; en gedeelte
lijk in die van DUBOÏ LAVEE-
NE;, zijnen achterneef, beamb-, 
te" bij de koninklijke Boek-
drukkerij,gebleven. DeEteer 
DE SAINT-AILAIS heeft het 
handschrift bekomen betrek
kelijk de kunst, om de waar
heid der dagteekeningen te 
toewijzen * hij heeft eene 

luierde uitgave van dat werk 
*n verscheidene deelen in 8.° 

geleverd, welke niet) aan 
de verwachting des publiek» 
heeft beantwoord. DomCii-
MENT heeft verscheidene an
dere werken nagelaten: 1.° 
eene Uitgave der Nieuwe 
ophelderingen over den oor
sprong en de vijf Boeken 
van MOZES der Samaritanen) 
door dom PONCET, 1760» in 
8.vo Een gedeelte van het 
negende hoofddeel over deSa-
'rnaritaansche tijdrekening»' 
het geheele twaalfde over de 
Samaritaansche overzettin

gen zijn van dom CLÉMENT i 
zoo wel als de voorrede. — 
-2.p Catalogus manuscripti-
mm codicwm collegii w* 
ramontani, $uem excipit 
Catalogus manuscnptonm 
domus professce Parisiennh 
utergue digesW et «"** 
ornatus, 1764, inJ']S& 

der opschriften, van w 
b i j l i l w a s , e^e•**£«!* 
Ung voorgelezen, over > 

koning RoBBnr,«/ h 

ztjnen zoon. »?* zme. deling werd xn de ve 
lingdiergeleerdemaa^f , 

pij opgenomen. 

ANNES KABEL), cons" .;. 
nele Bisschop van ' y „ i t 
les, ie Creteil f i ' . ^ 
eene regtsgeleerde _$d 
geboren, werd voor ™»%$ 
telijken staat b e s t e n i a - j 
de gevoelens van P ö ^ f i e t 
toegedaan, weigerde J»J 



C I E . 243 

formulier te onderteekenen, 
en kon te Parijs de heilige 
wijdingen niet ontvangen; 
hij begaf zich naar Auxer-
re, bij den Heer CAYLUS , 
die hem tot priester wijdde, 
en tot schatmeester zijner 
kerk benoemde, in 1755 
werd hij door de-geestelijk
heid van het diocees tot af
gevaardigde bij de provinci
ale vergadering van Sens 
benoemd. Hij bezat het vol
le vertrouwen van den, heer 
CAYLÜS , maar hij verloor zij
nen invloed onder den op
volger van dien Bisschop, 
den Heer CONDORCET, die 

. zeer tegen het Jansenismus 
was ingenomen. De Abt 
CLÉMENT deed in 1752 eene 
reis naar Rome, o m , zegt 
men, eenen zijnen gevoelens 
gunstigen Paus te doen ver* 
kiezen. Hij begaf zich ver
volgens naar Spanje, alwaar 
hij zich met de vijanden der 
Jesuiten verbond, en was 
later bij de vergaderingen, 
der Jansenisten in Holland 
tegenwoordig. In 1786 had 
hij het schatmeesterschap 
van AuXerre nedergelegd. 
Tijdens deFransche omwen
teling voegde hij zich bij de 
constitutionnele partij , nam 
deel aan de vergaderingen, 
welke aanhangeïingen der-
zelve onder den naam van 
Synoden hielden, en werd 
in 1797 door hen tot het 
Bisdom van Versailles be
noemd. Bij het concordaat 
(1801) deed hij afstand van 

dien ti tel . Hij heeft ver
scheidene Werken nagelaten» 
ten voordeele der gevoelens: 
welke,hij omhelsd had , on
der welke men moet onder
scheiden: l . 6 VEpiscopat 
de Franee (De Bisschoppe
lijke waardigheid in Frank-* 
rijk), 1803. — 2.° Lettre 
apologétique etc. (Verdedi
gende Brief der kerk van 
Frankrijk , aan Paus PlVS 
Vll.gerigt) , Londen, 1803 , 
in 4 . : o , een 'los stukje van. 
32 bladzijden. — 3.° Jour
nal etc. (Dagverhaal, Brief
wisseling , en Reize doórl-
talië en Spanje, in de ja
ren 1758 en 1768), Parijs , 
1802, 3 dl.n in 8.vo Hij 
schreef ook tegen het Ritu
aal van,den heer DEJUI&MÉ. 
De abt CLÉMENT overleed den 
13 Maart 1804. Men heeftin 
1812, in S.vo geheime Ge
denkschriften van het leven 
van den heer CLÉMENT , b i s 
schop van Versailles, in het 
licht gegeven, om tot ophel
dering te dienen van de ker
kelijke geschiedenis der Ï8e 
eeuw. Deze Gedenkschriften 
zijn ,van weinig belang. 

CLÉMENT DE BOISSÏ (ATHA-
NASIÜS ALEXANDER), oudste 
broeder van den voorgaande, 
te Creteil, den 16 Septem
ber 1716 geboren, was raads
heer bij de rekenkamer, en 
gedurende het grootste ge
deelte zijns levens werkzaam, 
om nasporingen betrekkelijk 
de regtsgeleerdheid en de 

2 : 
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voorregten der maatschappij 
te doen. Deze Verzameling 
in tachtig in fol. Waden, 
wordt ia 3e koninklijke Bi
bliotheek van Frankrijk ge
vonden. De tafel.der stuk
ken , waaruit dezelve is za-
menges-teld ,' is in 1787,'. in 
4. t 0 "gedrukt. " Er Bestaan 
van hem de 'navolgende wer
ken: 1?enfant grammairien. 
{Mei taalkundige kind)$ 
1775, in 12.mo; herdrukt 
onder-.'den titel van,' La-
tijnsclie spraakkunst, Pa~ 
rijs, 1777, in J2.UK> — 2.» 
Uart des langues {De kunst 
der talen), Parijs, 1777, 
in Ï2."">' — 3.° Alrègè et 
Concorde des livres de la 
sagesse {Beknopte inhouden 
overeenkomst van de Boeken 
der wijsheid)*^ Parijs,-17,67, 
in.12.mo;—.'4,° & auteur de la 
nature {Be oorzaak der na" 
tuur), Parijs ,1785,3 dl.«, 
in ' 12.mo — < 5.° J)e la gra-
ce de Dieii, et de la pré* 
destination {Over de genade 
Gods en de voorbeschikking), 
Parijs, 1787. — 6.° Traite 
de la prière {Verhandeling 
over liet geled), 17S§ ,: in 
12.mo _ 7.°JESUS-CHRIST 
iiotre amour {JESVS CHRIS-
TVS, onze liefde), 178S^ 
in l&mo --. 8.° Mamiel des 
samtes écriiures {Handboek 
'der Heilige schrift en) ,1789, 
3; ̂  dl.»,-' -in 12.mo — 9.0 £e 
ïnépris dés choses hümdpies 
(öe verachting der mensclie-
ty'he voorfbrengselen), 1791, 

"•"— ïO.'^Eene Verin 12.ma 
tali?i. 'S (in het IVansch) der 

Navolging van JESUS CJÏRIS-
TVS. Eindelijk schrijft men 
hean eene menigte gelegen-
heidsstukjes toe, zoo als Ie 
Bïaire: du palais (Be opper-
hofmeester), 1771, in 12.""» 
Be réleciion des évêquei 
et des curés (Over de ver
kiezing der Bisschoppen en 

"• Pastoors), 1791, in 8.vo enz. 
Tot gebruik zijner kindek 
had CLÉMENT de meeste de
zer werken, als vruchten 
zijner godvruchtige leesoefe-
ningen vervaardigd. 

. CIÏÉMENÏ (JOANNËS MAR» 
BBBNA-BDUS) té Bij on AM 
25 December: 1742, gebo
ren, was in den begin
ne voor de balie Bestemd» 
maai- hij toonde zoo veel te
genzin voor die wetenschap, 
dat zijne ouders hem toe
stonden, zich geheel aan öe 
beoefening der schamel^ 
teren toetewyden. *"J™ 
kree«-,nog zeer jongmf> 
l e r i e e r s t o e l ^ h e t c o j ; , 

gie van Dijon, dien hyW , 
dra verliet ten gevolge^ , 
een geschil m*W°££ . 
den,Saan welke H »%£. , 
nen even zoo hevige»^ . , 
voorzigtige^ brief Sc» .ch , 
want, daar dezeHeeren^ 
belecdigd waanden iWa»rle. 
zij een "besluit van h e t p ^ , 
ment tegen hem te k s 

maar CÏ-EMENT
 fiau. ..'^as 

kranen voorzien, en ö\| 
te 'Parijs reeds in ,. g 
heid. Deze l e t t e f W , 
had een openhartig v 
norsch karakter, »et eei 

http://J2.uk
http://in.12.mo;�
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gestrengen , smaak en eene i 
neiging (ot.de hekeling; hij ) 
vergaf nooit in het stuk van 
letterkunde de misslagen zij
ner vijanden of zijner vrien
den, welken letterkundigen 
roem, zij ook tnogten ge
nieten. CLÉMENT-was i a den 
beginne.een groot bewonde
raar van VOLTAIRÉgeweest, 
en ofschoon sedert dien tijd 
zijne bewondering zeer ver
minderd i s , zou hij zonder 
eene bijzondere omstandig
heid, echter niet op het 
denkbeeld zijn gekomen , om 
zijne critiek, tegen hem in 
het werk te stellen. SAINT-
LAMBERT had den grijsaard 
van Ferney uitgeroepen als: 

Vainqueur des deux vivaux qui 
couronnent Ia scène. 

(Overwinnaar der beide mede
dingers , die het tooneel tot 
sieraad verstrekken.) 

CLÉMENT zag in dezen dicht
regel eene beleediging der 
gedachtenis1 van RACINE en 
CORNEILLE aangedaan. Hij 
vaarde tegen het gezegde van 
den schrijver der jaargetij
den uit ; en uit de critiek 
van eenen enkelen dichtre;-
gel werd eèi\ even zoo langdu
rige, als hardnekkige twist 
geboren, "VOLTAIRE wreekte 
er zich over op zijne wijze 3 
hij overlaadde hem met eenen 
stroom van smaadwoorden, 
en gaf hem den naam van 
lnclément (Ongenadige), 
dien iedereen onthouden heeft. 
SAINT-LAMBERT was nog min
der toegevend, want liet ge- 1 

lukte hem, dengenen-, die 
zijn gedicht had durven he
kelen in Fort-l'Evêqiie te 
doen opsluiten» J.. J. Mous-
SEAÜ , over eene barbaarsch-
heid verontwaardigd, die 
eenen schrijver in' boeijen 
kluisterde, wiens eeaige mis» 
daad Was geweest, dichtre
gels- slecht te hebben gevon
den, .era. van zulks te heb
ben durven zeggen,..-maakte 
van zijnen -invloed..gebruik 
te zijnen gunste, en stelde 
hem drie dagen daarna op 
vrije voeten. CLÉMENT ver
kreeg zelfs de vergunning 
om de Critiek tegen het 
dichtstuk der jaargetijden in 
het licht te geven. Dit 
voorval belette hem niet 5 om 
met dezelfde geestdrift te 
schrijven; hij had in het. 
vervolg hevige geschillen 
met LA HARPE; doch pa de 
omwenteling verzoenden zjj 
zich weder met elkander, 
en werden zelfs vrienden. 
CLÉMENT had een begin aan 
den roem van LEBRUN ge
maakt, door de verdiensten 
van sommige zijner gedich
ten te doen kennen ; . niaatr 
hij hield op, hem te bezoe
ken , zoodra die dichter de 
PINDARUS der omwenteling 
was geworden -, en vervaar
digde zelfs tegen hem een 
puntdicht, 4at hunne vriend
schap geheel en al verdoof
de» Tot heimelijke listea 
onbekwaam en zonder eer
zucht, vond CLÉMENT aijn 

J geluk i n de afzondering, en 
3 • . ; * ' . ! 
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het onderhoud der vriend
schap , en liet zich niet» 
zoo als vele zijeer kunstge-
iiooten, door het dolzinnige 
der staatkundige gevoelens 
jnedeslepen. Hij overleed te 
Parijs, den 3Februari) 1812. 
CLÉMENT heeft een aantal 
•werken nagelaten, onderwel-
ke men onderscheidt: 1.° Ob-
servations criliques, etc. 
(Beoordeelende aanmerkin
gen , op de nieuwe verta
ling in Fransche verzen der 
Jjandgedichten van VlRGl-
Zïus, en de Gedichten der 
Jaargetijden, der Voordragt 
en der Schilderkundé),, Ge-
neve, 1771, in S.vo CLÉ
MENT wordt niet regt be
schuldigd, de Landgedich-
ten van DEI.II.1E al te streng 
beoordeeld, van al te zeer 
bij ligte gebreken blijven 
staan en verzuimd te heb
hen "t de groote schoonheden 
te ontleden; dit werk zege
vierde over de hekeling: 
maar aan de Jaargetijden is 
hetzelfde geluk niet te beurt 
gevallen. — 2.° Nomelles 
observatlons etc. (Nieuwe 
beoordeelende aanmerkingen 
over verschillende letter
kundige onderwerpen), Pa
rijs , 1772, in 8.vo: CLÉ
MENT bewijst in dit werk 
eenen uitmuntenden smaak* 
— 3f Première lettre etc* 
{Eerste Brief aan den Beer 
OÈVOLTAXBE), gevolgd door 
acht endere, waarvan de laat
ste in 1776 in het licht ver* 
scheen, — 4." Medea, treur
spel m drie bedrijven, Pa

rijs, 1779. Ondanks ver
scheidene schoone trekken, 
werd dit stuk echter slecht 
ontvangen. *— 5.° Be la tra
gédie etc, (Over hét treur
spel, om tot een vervolg te 
dienen op de Brieven van 
den Heer DE VoLTAIitE), 
Parijs, 1784, 2 dUinS.v° 
— 6.° Essai sur la manu' 
re etc, (Proeve over de wij
ze , om dichters berijmd U 
vertalen), in 8.*9 Dit werk 
en het voorgaande worden 
als de beste voortbrengselen 
van CLÉMENT beschouwd. — 
7.° •, Essai de cntique efa 
(Beoordeelende proeve over 
de' oude en nieuwe letter
kunde), 1785, 2dl.«in 12.™ 
— 8.° Satires (ÏÏekeUich-
ten), 1786. - 9.° Verta
ling' (in het Fransen) van 
onderscheidene ledwoeMa-
gen van CICERO, 1786,1787, 
8 d.n in 12.™; Ae eerste 
deelen zijn door D W f ' f * 
v e r t a a l d . ' - 1 0 . ° ^ ^ 
tionnaire etc (foordev 
boekje des hofs en der stad), 
7 s 1MB in 12/mozeer Parijs, 1788, in 1 ^ 
zeldzaam. **- **• ;* j e r 
tion etc. (Omwentem .. 
Welchen,indefe^ 

den voorzegd),' a» *°.,:ng 
zeer vernuftige « f l g g 
van verscheidene .P1» io 
der heilige Schrift <f ^ 
Fransche omwenteling' 
12.° Jerusalem dèli^%M. 
lost Jeruzalem), e<*Wyi 
stnk naar TASSO g e v 0 ^ 
1800, in S.vo Ondank J ^ 
scheidene schoone vei* 
is dit Dichtstuk geheel 

http://Dei.ii.1e
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de vergetelheid getaakt. — 
13.° Les améurs 'etc. (De 
yniinnarijeti van LEUCIPPUS 
én CLITOPHOM), op nieuw 
uit het Gfrieksch van AcniL-
tES TATIÜS , bisschop van 
Alexandrië vertaald, Pa
rijs, 1800, ift 12.mo Hij 
werkte daarenboven aan de 
uitgave van onderscheidene 
dagbladen, zoo als aan het 
Journal de Monsieur, het 
Journal Littéraire en het 
Journal Frangais. CLÉMENT 
bezat eenen gezonden smaak 
en eene duidelijke wijze van 
voorstelling, maar men ver-̂  
wijt hem gebrek aan beval
ligheid in zijne schriften, 
en ëenë al te strenge bedor* 
deeling van die van anderen. 

CLÈNARD. — Zie KLEIN-
ÏIARTS (NlCOLAAS), -

CLÉOBIS en BITON waren 
twee broeders , die zich be
roemd maakten, door hun
ne teederheidvöor hunne moe
der , eene priesteres van Ju-
NO. Daar een offer, hetwelk 
zij volbrengen moest, vorder
de, dat zij op eenen prachtï-
gen wagen naar den tempel 
werd gebragt, voorzagen zij 
in het gehrek van ossen, 
welke men op dien oogen-
felik niet kon bekomen, en 
.zich zelve voor den wagen 
ylaatsende, trokken zij haar 
«aar den tempel. Huhnenioe-
der door dit bewijs van tee-
derheid jegens haar getrof
fen , bad JÜNO hun de groot-

• • - • :• - Q 

'ste Weldaad te bewijzen ,~ 
welke rde! mënschen van de 
goden • kunnen ontvangen. 
Nadat deze jongelingen vol
gens gewoonte met hunne 
moeder het avondmaal ge
nuttigd, hadden begaven zij , 
zich té rust; en den volgen
den dag Werden zij dood in 
hun bed gevonden; 

CÜÉÖBÜLTNA , de dochter 
van CLÉOBULÜS , in het vol
gende artikel vermeld, maak
te zich even beroemd door 
hare schoonheid als door ha
ren geest. De Egyptenaren 
bewonderden hare raadsels. 
Men moet gelooven, dat de 
geschiedschrijvers de slecht
ste tot kde nakomelingschap 
hebben doen overkomen; 
want er bestaat er geen en
kel, dat in het minste onzer 
dagbladen verdient opgeno
men te worden. 

CI,ÉOBUÏ.ÜS , zoon van EVA-
GORAS, een der zeven wij
zen van Griekenland, deed 
eene reize door Egypte, om 
de wijsbegeerte van dat volk 
te leeren. Hij was de tijd
genoot en vriend vanSoLON.̂  
Men kent hem niet anders 
dan door zijne grondregels, 
die vrij algemeen bekend 
zijn. Hij beval voornamelijk 
aan, zich niet te verhoo-
vaardigen, in den voorspoed 
en in den tegenspoed, den 
moed niet al te zeer te la
ten zinken; zijne vrienden 
te Verpïigten, om dezelve 

: £ ' •• 
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al meer >én meer aan zich 
te verbinden, en zijne ^vij
anden, om dezelve tot vrien
den te maken ; zijne vrouw 
in tegenwoordigheid van 
vreemdelingen, noch tevlei-
jen , noch te beknorren, daar 
het eerste eene lafheid en 
het andere eene onbeschei
denheid i s ; te onderzoeken, 
alvorens men zijn hnis ver
laat, Wat men, zal doen, én 
bij zijne terugkomst Wat men 
gedaan heeft ; niet te'wen-: 
schen van te bevelen noch 
te gehoorzamen, daar de ge
hoorzaamheid gewoonlijk in 
afkeer, en het bevel in dwin
gelandij ontaardt. Hij over
leed in het jaar 560 vóór 
J . C. in het 70.e jaar van 
zijnen ouderdom. — Er heeft 
nog een andere CLEOBUIUS 
bestaan, die een ketter der 
eerste eeuw, en een tijdge
noot van fSimoN den, tqove' 
naar was, maar zijne dwa
lingen hebben weinig voor
standers gehad, en zijne sek
te heeft niet lang geduurd. 

CiiEOMBRoTus, de naam van 
twee Lacedemonische konin
gen , de eene in den slag 
van Leuctra in Besotië, 
door EPAMINONDAS , een The-
baansch veldheer, gewonnen 
in het jaar 371 vóór J. C. ge
dood; de tweede, de schoon
zoon van LEONIÖAS, en die 
ten nadeele van zijnen schoon
vader den troon van Spar fa 
beklom. De laatste, door 
oe Lacedemoniërs terug ge
roepen , vervolgde den ver

rader, die hem van zijn rijk 
had beroofd, en veroordeel-
de hem ten dood. CHILO-
NIS, echtgenoote vanCiiEoaï-
BROTUS had haren echtge
noot verlaten, om haren va
der in zijne afzondering te 
volgen. Deze vrouw, eene 
even zoo ongelukkige doch
ter als echtgenoote, ver-

; neemt het vonnis, dat te
gen haren echtgenoot ge^ 
is. Zij gaat zich aan de 
voeten van LEONIDAS wer
pen, die de doodstraf in 
eene ballingschap verander
de , en zijne dochter aan
spoorde, om aan zijn bofte 
blijven, dan CHILONIS wilde 
liever haren echtgenoot vol
gen. — Men kent eenender
den GIEOMBROTDS, een wrjs- • 
geer, -geboortig, van Afra-
sia, die uit ongeduld» om 
het genot des anderen levens 
te smaken, zich,.-.na net 

Bpek van PMTO over de on
sterfelijkheid der «el gem
zen te hebben , !xn deze 
stortte; de gewone^ yrncK 
der wijsgeerige bespiegel" 
gen, z'elfs der v e r s t a n d ^ 
wanneer dezelve van |jj « 
krachtiging en hethcj deE 

Godsdienst verstoken «9* 

CLÊOMEDES, ^lff, 
worstelaar, was zoo? 
dat hij, zegt m e n ^ , ^ ' . 
van den prijs der oven 
ning, welken hij i n » ^ / . 492 vóór J. C. in d e n ^ 
tèlstrijd óp eenen -Mm 
van Êpidaurm behaald na» 
beroofd werd, de zuil eene 



C JE» E. 249 

school brak; waaronder 60 
kinderen verpletterd werden. 
Hij redde zich iri eene begraaf
plaats , en volgens PLUTAR-
qjHüs in éenen koffer, waar
in men zeer verwonderd was > 
hem niet weder te vinden. 
De godspraak over deze ge
beurtenis geraadpleegd, ant
woordde , dat hij de laatste 
der helden was. Een zon
derlinge held, die zich ver
beeldt zyne wraak bot te 
vieren, door zoo vele on
schuldigen te • verdelgen! 
Voor het overige meent men 
hier eenige verminkte trek
ken der geschiedenis; van 
SAMSON te ontdekken. 

CJLEOMENISS I . , koning van 
Lacedemonië', opvolger van 
ANAXANDRIDES , zijnen va
der, in het jaar 519 vóór 
J. C. overwon de Argiërs, 
ett bevrijdde, de Atheners 
van de dwingelandij der Pi-
sistratiden. De eerste had
den zich verzet tegen den 
inval zijner legerbenden ih 
Argolide. Aan het hoofd 
der Lacedemoniërs en hun
ner bondgenooten, behaalde 
CLEOMENES op hen eene over
winning, die even zoo bloe
dig als luisterrijk was, niaar 
hij bezoedelde dezelve door 
eene gruwelijke wreedheid. 
Vijf duizend Argiërs namen 
de' vlugt in een naburig 
woud. Ondanks het smee-
ken der overwonnelingen 
liet CiiEOfENËS hetzelve in 
den brand steken, en de on- ' 

Q 

I gelukkigen werden alle eene 
prooi dèr vlammen* CLEO
MENES wendde vervolgens 
zijne wapenen tegen de Egy-
meters, en strafte dezelve 
op eene niet minder bar-
baarsche wijze. Zjjne wraak» 
gierige inborst, veranderde 
op het einde zijner dagen 
in woede, en in.'eeneh. aan
val van dolzinnïgheid, door
boorde hij zich in het jaar 
480 vóór J . C. met zijnen 
degen„ 

I CLEOMENES I L , koning 
van Sparta, in het jaar 370 
vóór J. C. opvolger van AGE-
SIPOLIS 11., zijnen oudsten 
broeder, lieeft in eene zes
tigjarige regeering niets ver-
rigt, dat waardig i s , om 
aan de nakomelingschap te 
worden overgebragt. AREUS, 
zijn kleinzoon volgde hem 
in 309 op. 

CLEOMENES H L , zoon van 
LEONIDAS ,, koning van La-' 
cedemon of Sparta volgde 
zijnen vader in het jaar 230 
vóór J. C. in den ouderdom 
van 17 jaren op. Zijne eer
ste gedachte bij het beklim
men van den troon, was den 
Ephoren het gezag te ont
nemen, daar deze in Tuace-
demon zoo vermogende, o-
verheidspersonen zelfs den 
koningen ;de wet voorschre
ven. Zijne zegepralen op 
de Aeheërs maakten hemde 
uitvoering van dit ontwerp 
gemakkelijk. In Spaha, 
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teruggekeerd, liet hij de 
Ephoren ombrengen, enden 
naam van meer dan 80 bur
gers, tot de ballingschap 
veroordeeld, openlijk aan
plakken. Het volk, door 
deze geruchtmakende daad 
afgeschrikt, nam al de wet
ten aan, welke hij aan het
zelve wilde geven» H|j deed 
de meeste van die van LT-
CURGUS herleven, overmees
terde het- eigendom der bur
gers, ging tot eene nieuwe 
verdeeling der landerijen o» 
ver, vernietigde de schul
den en verbond zich daar
door de verkwisters eïï los-
bandigen. Nadat zijn ge
zag bevestigd was, doorliep 
hij gewapenderhand Arcadia 
en Elis, heroverde eenige 
«teden van de Acheërs, en 
versloeg dezelve in eenen 
geregelden veldslag. AHA-
ivs, het hoofd der over
wonnenen, riep tegen den 
overwinnaar de hulp in van 
ANTIGONUS , koning van Ma
cedonië'. Zijn legfer bekwam 
in den slag van Selasia vol
komen de nederlaag; CLEO» 
MENES begaf, zich daarop 
naar Egypte, en kwam al- i 
daarop eene ongelukkige wij- ' 
ze om het leven. DoorP-ro-
IOMEÜS EVERGETÜS , koning 
van dat land', wél onthaald 
zijnde, verviel hij echter in 
ongenade bij deszelfs opvol
ger, die hem in de gevan
genis liet werpen. CLEO-
MENES verbrak zijne kluis
ters, verwekte eenen op
stand en eindigde in het 

jaar 221 vóór J. C. met den 
zelfmoord. Het leven van / 
CLEOEÏENES is door Pttn-An- / 
CHUS beschreven, dat men 
met POLYBIUS moet verge
lijken , om hetzelve te ver- j 
beteren. I 

CLEOKTENES, een Atheenscli 
beeldhouwer, de zoon van 
APFOM.OBORUS, had de stand
beelden der negen Zanggo» 
dinnen, in de kleeding der 
vrouwen vm Thespls ver-
Vaardigd. Ook schrijft.men 
hem het beroemde standbeeld 
der -VENOJS vaii MEDICIS toe, 
tenminste op hetvoetstuk van 
heteelve, leest wen, dat «et 
door dien kunstenaar ver
vaardigd is;:maarmentwj-
feit aan de -echtheid T ™ i 
opschrift, heiweJk »«?.JJ' j een bUgebragt stuk bevwdt. , 

"CM; een Atheen^ j 
veldheer in eenen gering , 
« n d geboreö, ™ rhfpp

z" j 
tot de eerste range* -tot* 

publiek, ^{ZSJS* talenten dan door hei«nfJJe 

kuiperijen , en nai J k 

voordeden te JeUj» 
haald, werdif^ioo1 
naald , wem ».y -" kwani 
SIDAS overwonnen,ei ^ 
voor AmpUpolis, -y 
jaar 422 voor de On»s ^ 
ke tijdrekening ö i n " heeft 
ven. ' ARISTOPHANES 
hem niet gespaard m ' - U 
blijspelen, en voorname»? 
in dat der Bidders-

CIEON, een 
Griekse 
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beeldhouwer en kWeèkeling 
van ANTIPHANES van Argos, 
leefde in het jaar 388 vóór 
J. C. PAUSANÏAS en PLINIUS 
halen onderscheidene belang-5 

rijke stukken aan welke men 
aan den beitel van dien kun
stenaar te danken heeft: de 
voornaamste waren twee 
Standbeelden van JÜPITER , itt 
metaal; de standbeelden van 
eenige der overwinnaars in 
de Olympische spelen, eenen 
metalen VENUS , hebbende 
aan hare voeten een verguld 
metalen kind, en een stand
beeld van ADMETÜS* , 

CÏEONICE, eene aanzien
lijke jonge dochter, welke 
PAUSANUS te Byzaniium 
liet schaken, om dezelve tot 
zijne minnares temaken»-In 
het huis van dien veldheer 
aangekomen, verzocht de 
nog schroomvallige, en met 
de kuischheid van haren 
ouderdom geheel doordron-
gene CLEONICE, dat men, al-

, vorens zij de kamer van ha
ren roover binnen trad, al 
de lampen mogt uitdompén•; 
maar terwijl zij het bed na
derde , wierp zij er eene 
omver. De reeds ingesia» 
ien PAUSAÏJUS, ontwaakte 
ij dat gerucht, neemt zij

nen dolk 9 en zich verbeel
dende met eenen vijand te 
doen te hebben, treft hij 
dit meisje, dat aan de be-
komene wonden overleed. 
Deze gebeurtenis bragt alle 
«ondgenooten tegen hem in 
opstand. 

CIJEONYMUS , zoon van Cu2o-
MENES I I . , koning van Spar- . 
ta ontevreden op zijn vader
land , dat hem van de kroon 
had beroofd, om dezelve aan 
AREUS , zijnen neef, te geven, 
riep de hulp in van den 
vermaarden PYRRHUS , ko
ning Van Spirus tegen XM-
cedemon. PÏRRHUS beleger
de, hem, en zag zich ge
noodzaakt af te deinzen. De 
moed der Spartaansche vrou
wen , die zelve aan de ver
schansingen werkten, bragt 
in 273 vóór J. C. veel toe 
tot het opbreken van het 
beleg, 

CtÉóPATRA, dochter van 
PTOLOMEUS PHILOMËTOR, ko
ning van Egypte, de echt-
genoote van drie Syrische 
koningen, en de moeder van 
vier vorsten, welke de kroon 
droegen, huwde in den be
ginne met ALEXANDER JBALA 
en daarna met DJBMETRIUS. 
Daar deze laatste vorst haar 
voor RODOGUNA ontrouw was 
geweest, zoo bood zij hare 
hand en hare kroon aan AN-
TiocHüs, zijnen broeder. 
SEIJEUCUS , oudste zoon van 
DEMETRIÜS, wilde den troon 
van zijnen vader beklimmen. 
Hij vormde zich eene partij 
en vcnd in CLEOPATKA eene 
wreede moeder en eene on-
voorzoenlijke vijandin. Deze 
heerschzuchtige vrouw, die 
dèn dood des vaders had ver
oorzaakt, door hem eene 
Schuilplaats in Ptolomais te 

| geven, stak zelvei den dolk in 
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hethartdeszoons. Dezemoord 
bragt het volk tegen haar 
in opstand. CLEOPATBA be-' 
vredigde hetzelve, doorAN-
TIOCHUS, h^ren tweeden zoon, 
te kroonen. Deze jonge 
Vorst, tot den titel van 
koning bepaald, zonder er de 
magt van te bezitten, ver
droeg met ongeduld, dat zij
ne moeder het opperste ge
zag met hem deelde. CLEO
PATBA , nog heerechzachtiger 
dan hij, liet een en vergif
tigden beker toebereiden , 
dien zij hem na den afloop 
van eenige ligchaamsoefe-
ningen aanbood.'~ Haar zoon 
die hare boosaardigheid ver
moedde dwong haar het ver
gif te nuttigen, dat zij voor 
hem had toebereid. Op de-
jse wijze kwam dit gedrocht 
van heerschzuchl" en wreed
heid , in het jaar 120 voor 
j . C. om het leven. Het is 
deze CLEOPATRA, die in de 
EODOGUNE van den grooten 
CORNEILLE, eene rol speelt. 

CLEOPATBA , dochter van 
PTOLEMEUS-EPIPHANES , we-
duwe en zuster van PTOLE* 
MEUS-PHILOMETOR, wilde na 
den dood des vaders de kroon 
aan haren zoon verzekeren; 
maar PTOLEMEUS -PHYSCON» 
koning van Cyrenaïca, 
dwarsboomde hare ontwer
pen. Een Romeinsch afge
zant bragt een vergelyk t«s-
schen hen te weeg, waarbij 
bepaald werd, dat PHYSCON 
met CLEOPATRA zoude hu
wen j de zoon der koningin 

zou tot erfgenaam des trqons 
worden verklaard; maar 
PHYSCON ZOU er gedurende 
zijn leven genot van hebben. 
Zie PTOLEMEUS PHYSCON. 

CLEOPATBA , dochter der 
voorgaande en van PTOIE-
MEUS-PHILOMETOR;, gaf hare 
hand aan haren oom PTOIE-
MEUS-PHYSCON. Deze vorst, 
die van de moeder was ge
scheiden; om met de^doch-
ter te huwen, stierf kort 
daarna, -en liet aan^deze 
laatste het k o n i n g r i j k ^ ' 
te 'én twee kinderen na, 
met de vrijheid van denge
nen aan zich te verbinden, 
dien zij verkiezen zoude. 
CLEOPATRA plaatste ALEXAN-
BER, haren tweeden zoon, 
ten aadeele van hm™*' 
haren oudsten zoon.' °P Q

 r 
troon. De jonge vorst, dooi 
de eerzucht zijner moede' 

aan welke ^ f°fte T. 
daden niets. £ ° s t t e ' , 3 t schrikt, zag zich genoodza 
de kroon nederteleggen,maj 
het volk T ^ . ^ J j f S 
dat niet g e d o o g e n * ^ 
eene vrouw alle* • n0od. 
stuur in handen^a"', r e a 
zaakte de koning"1 «CJ.Ë. 

izoon terug t e ^ r o e g . ^ 
OPATRA, die »ieYa"fn]£lJjfce 
Verduren, de- kon^hJem 

iliagt te deelen , bes* 
van kant te helpen. ̂  .^ 
ANDER, van haar voorn 
onderrigt, kwam w™ gg 
dpor haar in het g 
VÓÓK J . C . te /oenJtf& 
Deze. heerschzuchtige 
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ontaarde vorstin had alles 
opgeoiferd aan de toomelooze 
begeerte, om te heersenen. 
Zij werd voor hare misdaden 
gestraft, door eene andere 
misdaad, die de hare even
aarde. 

CLEOPATRA,' koningin van 
Egypte, dochter van PTO-
IEMECS-AULETES. Haar va
der liet 'bij ' zijn overlijden, 
in het jaar 51 vóór • / « C 
de kroon , aan zijne oudste 
kinderen van beiderlei ge
slacht n a , met bevel van , 
volgens het gebruik zijner 
familie , met elkander in den 
echt te treden* -PTOIEMEUS 
DJONYSIUS, broeder van CLE« 
OFATRA , wilde alleen rege
ren , zond dus zijne zuster 
in ballingschap, en liet het 
testament zijns vaders door 
POMPEJÜS verbreken, die 
hem den Egyptischen troon 
toekende. Daar deze Ro-
meinsche veldheer omtrent 
denzelfden tijd, in den slag 
van P/tarsalos overwonnen 
w a s , werd hij , voor GESAR. , 
in Egypte vlugtende, op 
bevel van PTOLEMEUS ver
moord. Het was bij deze 
gelegenheid dat CI.EOPATRA 
aan zijnen overwinnaar, regt 
tegen haren broeder vraagde. 
Zij bezat alles, wat er ver-
ei'scht wordt, om eenen die
pen indruk op het hart van 
dien held te maken: zij was 
de schoonste en schrander
ste vrouw van haren tijd , 
sprak alle talen, welker 
«ennis haar nuttig kon zijn, 

en had nooit eenen tolk noo-
dig. Daar deze vorstin zel
ve aan Gaas AR , om zijne 
gunst wilde verzoeken, zoo 
kwam -zij des" nachts aan 
den voet des kasteels van 
Alexandrië. Men meest de 
Egyptische wacht bedriegen; 
haar ; gids verhorg haar in 
een pak ldeedereh , en droeg 
haar aldus op zijne schou
deren in hetapaleïs van CM-
SAR. Deze Romein zag haar , 
en hare zaak was gewon
nen. Hij beval, dat zi|j, ge* 
zamenlijk met haren bloe
der, Egypte zoude besturen. 
Haar regter was reeds haar 
minnaar. Hij verwekte bij 
haai' eenen zoon CSESARION , 
en beloofde haar mede naar 
Bome te nemen en met haaf 
in den echt te treden. Hij 
rekende er o p , eene wet te 
doen doorgaan, waardoor het 
den Romeinschen burgers 
zou worden toegestaan, zoo 
vele vrouwen, al waren het 
ook vreemde, te huwen , 
als zij verkiezen zonden. Te 
Bome aangekomen zijnde, 
liet hij het standbeeld zijner 
minnares in den tempel van 
VENÜS, naast dat der godin 
plaatsen. Nadat PTOLEMEÜS 
in den Nijl verdronken was , 
verzekerde G ^ S A R de kroon 
aan CLEOPATRA , en aan ha
ren anderen broeder, toen
maals pas elf jaren oud ; 
maar desse heerschzuchtige 
vorstin deelde den troon niet 
lang met hein; zij liet hem, 
zoodra hij zijn 15.e jaar be
reikt had , dooi? vergif van 
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het leven berooven. Na den 
dood van GESAR, verklaarde 
zij zich voor de driemannen. 
ANTONÏÜS , overwinnaar te 
PFiilippi, daagde haar, voor 
zich 3 om op eenige tegen 
haar ingebragte beschuldi
gingen te antwoorden. CLE-
OPATRA besloot van toen af 
ANTONÏÜS te kluisteren, zoo 
als zy zulks CSESAR gedaan 
had. Zij deed hare reis op 
eene galei, schitterende van 
goud, met de schoonste 
schilderstukken versierd j 
met zijden purperkleUrige, 
en met goud gestikte zei
len 9 met zilveren roeirie
men, die enkel op het ge
luid eener menigte muzijk-
instr omen ten bewogen wer
den. CIIEOPATRA in het ge
waad eener uit de zee'op
stijgende VENÜS gehuld, 
verscheen onder eene luis
terrijke tent vaa goudlaken. 
Hare vrouwen stelden de 
Nimfen en de Bevalligheden 
,voor. De voor» en achter
steven j waren met de schoon
ste kinderen als minnegood-
jes gehuld, bedekt. Erwas 
niet zoó veel noodig om A N 
TONÏÜS te verleiden. De ko
ningin van Egypte maakte 
zich zoo zeer meester van 
zijnen geest, dat hij op haar 
verzoek, de prinses ARSI-
Noé', hare zuster, die te 
Mileiüs in den tempel van 
DIANA , als in eene onge
naakbare schuilplaats ge-
vlugt was, liet ombrengen, 

geheele tijd van haar D 
verblijf ^ Tarstfg, werd in » 

feesten- en feestmalen door-
gebragt. Deze feesten wer
den te Alexandrië met ee« 
nen luister vernieuwd, waar* 
van er geen voorbeeld be
staat. Het was op het ein
de van eenen dier maaltij
den , dat CLEOPATRA , eene 
parel van eene onnoemelijke 
waarde uit haar oor nemen
de , dezelve in eenen beleer 
met azijn wierp, en dezelve 
aldus inzwolg, om zoo doen
de in eenen oogenblik zoo 
vele schatten te verteren, 
als ANTONÏÜS had aange
wend, om aan hunne pracht 
en uitspattingen te voldoen. 
Eene reis van ANTONÏÜS naar 
Rome, maakte een einde 
aan deze verkwistende fees
ten. Gedurende de afwezig
heid van haren minnaar, 
herstelde CMOPATRA «^ Bi
bliotheek van Alexandne, 
die eenige jaren te voren 
afgebrand was, en « e e r 
derde dezelve met d i ev j 
Pergamus, die uit meer* 
200?0DÖ boekdeelen bes on 
Dit is op verre na .n» ^ 
eerste voorbeeld ,£» ^ 
vrouw, die m Aenj 
d e r ^ o n d e u g d e n ^ a a i - . 

zucht voor de f*J L 
pen hebben aan den dag g 
legd. ANTONÏÜS, n a a r ^ 
andriè terug gekee

n
r"'nden 

aldaar eenen;.«WgJ i lBA 
i n t o g t ^ e ^ l i e t ^ C g ^ ^ 

roepen. Niet lang •*«"£ 
het, of OCTAVIÜS v e » 
de den oorlog aan de w 
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minnaars. Dezelve eindigde 
met den slag van Aefiim, 
waarin CLEÖPATRA verschrikt 
de vlugt nam, en door AN- : 
TONIUS gevolgd werd. Deze 
vorstin vreezende hare kroon 
te verliezen, verraadde ha
ren minnaar, en koesterde 
de hoop ook OCTAVIUS aan 
zich te boeijen. De poging, 
die zij met hare bevallighe
den s daartoe in het werk 
stelde, was vruchteloos. Om 
alstoen de schande te ver-, 
mijden, van in zegepraal 
naar Rome gevoerd te wor
den , liet zij zich door ad
derslangen in den boezem 
bijten, en overleed in het 
jaar 30 vóór J. C. in den 
ouderdom van 39 jaren. Dit 
verhaal, hetwelk naauwkeu-
rig i s , dient om den dich
ter HORATIUS van vleijerij en 
geschiedkundige onnauw
keurigheid te overtuigen , 
daar hij in zijne Ode: JYnnc 
est bibendum, enz. over de
ze vergiftiging als over eene 
heldendaad spreekt. Het is 
zeer te bejammeren, dat 
zulk een schoon stuk aan 
de huldigïging der logen is 
toegewijd. » Indien deze 
vorstin , zegt eeri geschied
schrijver, de hoedanigheden 
des harten had bezeten, zoo 
als zij die des geestes be
zat, zou zij eene volmaakte 
koningin zijn geweest ; . . . . 
maar de hoedanigheden des 
harten ontbraken haar. Dit 
wezenlijke gedeelte", door 
hetwelke de mensch i s , al
les wat hij i s , maakte hare 

schoons zijde niet uit, en 
om naar waarheid te spre
ken , zoo had zij een vaa 
natuur bedorven en valsch 
hart. Door haren smaak en 
haar karakter was zij ligt-
zinnig en losbandig... Haar 
geliefkoosde hartstogt was 
de heerschzucht; en door een 
onvermijdelijk gevolg dezer 
eerste drift, was zij wreed,' 
geveinsd en trouweloos. Het 
gebied der geheele wereld 
zou naauwelijks aan hare 
heerschzuchtige begeerten 
voldaan hebben» Het was 
minder de hartstogt der lief
de, dan de hoop van ko
ningin van Rome te Wor
den, die haar. tot minnares-
se van den dictator JÜMUS 
CLESAR , en naderhand tot 
vrouw van ANTONIÜS maakte.. 
Daar zij niet zeer angstval
lig was , omtrent de keuze 
der middelen, om hare 
heerschzuchtige bedoelingen 
te bereiken, zoo viel haar 
ook geene misdaad te zwaar. 
Aan dezen hartstogt offerde 
zij hare '•. beide broeders en 
hare zuster op, die zij of 
door̂  het staal of door het 
vergif deed omkomen. AN
TONIÜS was het laatste slagfr? 
offer van haren hartstogt en 
eindelijk zij aelve*" Onder 
haren naam heeft men twee 
werken in het licht gege
ven, die niemand voor de 
hare heeft gehouden ; maar 
die hare zucht om te behagen, 
door eenen snaak aan haar 
heeft doen toeschrijven: \>°De 
medicamine Jaciei, epistoles 
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erotica!, in het Petrone va-
riorum. — 2-° De mortis 
mulierum, in Gyntsciorum 
libri ab Js. SpACCMO cól-
lecti,, Straatsburg, 1597 , 
in fól. 

CLEOPHAS, een der beide 
leerlingen, die , terwijl zij 
zich van Jeruzalem naar het 
vlek Ernmaüs begaven, J. C. 
op den dag zijner Verrijzenis 
ontmoetten, en Hem , zon
der Hem te kennen, over zij
ne levens- en lijdensgeschie
denis onderhielden. Niets 
is treffender en overtuigen
der , dan de natuurlijke en 
onnavolgbare eenvoudigheid, 
Waarmede dit gesprek in het 
24e Hoofddeel van den E-
vangelist LUCAS verhaald 
wordt. , 

i - . 

CLEOSTKATUS, een Gfriek-
sche sterrekündige, te Te-
nedos, in hét jaar 536 vóór 
3V C. geboren, ontdekte het 
eerst de teekens van den 
dierenkring, of Zodiak, en 
verbeterde den Almanak der 
Grieken^ 

CLÉRAMBAÜLT. — Zie CME-
BEMBADliT. 

CLÈRAMBAULT (LODKWIJK 
NICOLAAS) , te Parijs in 1676 
geboren, en in dezelfde stad 
in 1749 overleden, behaagde 
aan LODEWIJK XIV. door zij-
»e Cantaten. Deze vorst 
benoemde hem tot hoofdbe-
stuuraer der Bijzondere con* 
certen van Mevrouw DE MAIN-

TENON. Hij was reeds orga* 
nïst van Saint -Cyr, Men 
heeft van hem Cantaten in 
5 dl.» in fol. 1703 — 1710, 
onder welke die van On-
PHE0S als zijn meesterstuk 
Wordt beschouwd. Men heeft 

\ hem verscheidene Motetten 
en muzijkstukken te dan-

| ken, voor bijzondere feesten 
' zamengesteld. CLÊRAMBirai 

vereenigde met de hoedanig' 
1 heid van een bekwaam toon

kunstenaar, die van goeden 
vader, goeden echtgenoot, 
goeden vriend, en de eigen
zinnigheden, die sommige 
kunstenaars zoo gewoon zijn» 
hebben zijne talenten nooit 
bezvvalkt. • i '' 

CLEKC f JOANNÉS IE) , bP 
genaamd Bussy procureur bg 
het parlement van Panjs; 
werdgedurende de onlusten 
der ligue, door den hertog 
van GUISE, tot gouverneur 
van het Bastille benoem*. 
Hij was eersr wapensch«J-
ter geweest. Een der hoof 
den van de factie der Ze 
tienen geworden, kwam *fl 
indegrootekamervanS a_ 
parlement, door vijt»fe,rfd 
telliteri gevolgd, en ^f 
aan die vergadering een*. 
zoekschrift, of hevec g 
bevel aaabieden, ,°m

f r n 0 B . 
met den overste iet * » £ 
lieden , schepenen en 
gers van Parijs te vete ^ 
gen ter verdediging w 
Catholjjke Godsdienst tepe 
het koninklijke huis. Ji 
de weigering van het pa1 



G h E. m 
ment bragt hij in 1569, met 
den degen ' in de hand, al 
diegene Baar het Bastille , 
die zijner partij niet waren 
toegedaan. De eerste presi
dent, AciHLLES DE HARIIAI» 

en omtrent zestig andere le
den dier vergadering, volg
den dien onbeschaamde, die 
hen als in zegetogt aanvoerde. 
Hij liet hen te water en te 
brood vasten , om die over
heden te noodzaken , zich 
uit zijne handen los te koo-
pen ; door deze handelwijze 
verkreeg hij den titel van 
Groot - Penitentiarius van 
$,et Parlement. Toen de 
hertog van Mayenne, • in 
159!',- Parijs van de factie 
der Zestienen bevrijdde, gaf 
ws CI-ERC het Baslille, bij 
de eerste opeisching, op 
voorwaarde van lijfsbehoud, 
over. Men hield te zijnen 
opzigte woord, en hij red
de zich naar Brussel, al
waar hij in 1634 nog leefde, 
weinig, doch met zelfvol
doening, over de groote ont
werpen sprekende, die hem 
mislukt waren. 

CLERC (ANTONitfs LE) , Heer 
van laForest, rekwestmees» 
ter der koningin MARGARE-
THA VAN VALOXS , werd den 
23 September, 1563, te 
Auxerre uit eene familie ge
boren, die derzelver regt-
streeksche afkomst van Jo -
ANNES LE CLEHC , in 1420 , 
kanselier'van Frankrijk, be
wees. Hijstreedeerstvoorde 

VII . DEEI, 

Calvinisten, doch omhelsd?? 
later de Catholijke Gods
dienst, aan welke hij zijne 
talenten toewijdde. De hei
lige F.RANC1SCUS VAN S A M S , 
de heilige VINCENTXUS VAN 
PAULA, de Kardinaal DU 
PERRON, en de deugdzaam
ste en verlichtste mannen 
zijner eeuw waren met hem 
verbonden. Hij overleed in 
1628 te Parijs in den geur 
van heiligheid. Men heeft 
zijn leven beschreven, on
der den titel van den Vol* 
maakten Wereldling» De 
Kardinaal D'ESTAMPES wilde 
hem doen zalig verklaren ; 
maar de dood van dien vorst 
der Kerk verijdelde dat ont
werp. Men heeft vah X,E 
CI,ERC eenige stichtelijke, 
regtsgeleerde. ea letterkun
dige werken. .''•..•• 

CtERC (MïCHAè'i L E ) , te 
Albi geboren, advokaat bij 
het parlement van Parijs, 
een der 40 leden van de 
Fransche -Alcaderniey - over
leed in 169ï. Hij i s voor
namelijk bekend door eene 
Fransche Vertaling der vijf 
eerste geaangen van het Ver* 
lost Jeruzalem, door.TASs.Q-, 
welke hij bijna woordelijk, 
in eene». stijl, verre boven 
het middelmatige verheven, 
heeft overgebragt. Hij had 
een werk in onrijm begon
nen , dat ten titel moest 
voeren: Overeenkomst der 
Grieksche, Latijnsche, Ita-
Haansche en Fransche dich' 

R 

http://door.TASs.Q
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ters. Zijn oogmerk was , om 
aan te toonen , dat de dich
ters veelal niet anders doen, 
dan elkander afschrijven, en 
dat zij bijna al hunne wer
ken, aan diegene te dan
ken hebben, welke hen zijn 
voorgegaan. Nog schrijft men 
hem de treurspelen toe,, van 
ViRGINIA, ÏPHlGENIAj O R E S -
TES en het zangspel ORON-
XIIMA, in 1688 ten tooneele 
gevoerd. Het is deze schrij
ver , welken RACINE met het 
puntdicht: Tusschea LE 
€Z,ERC en zijn1 vriend Co-
nAS, enz. vereerde. 

CLERC (SEBASTIAAN L E ) , 
teekenmeester en graveur, 
•werd te Metz, den 26 Sep
tember 1637" geboren, en was 
de zoon van eenen goud
smid, een' bekwaam teeke
naar , die tevens zijn mees
ter was. Reeds in den ou
derdom van 8 jaren, behan
delde hij de etsnaaïd. Te 
gelijkertijd legde hij zich op 
de beoefening* der meetkun-' 
de , dervergezigtkunde, der 
vestingbouwkunde en der 
"bouwkunde in het algemeen 
toe , en maakte daarin even 
zulke snelle vorderingen als 
Sn de teeken- en graveer-
kunst. De maarschalk IA 
STERTÉ verkoos hem tot zij
nen aardrgkskundigen Ingé
nieur; LOBEWIJK XIV. op 
Voordragt van COLBERT, tot 
aijnen gewonen graveur, en 
*aus CIEMENS XI . vereerde 
«*m met den titel van Bo-
nieinsch Ridder. Met eene 

verhevene verdienste, en 
den smaak voor. alle kuns
ten i, paarde I E CLERC een 
zacht en innemend karakter 
Hij overleed te Parijs, in 
1714. Deze meester behan
delde alle onderwerpen met 
denzelfden goeden uitslag: 
landschappen, bouwkundige 
stukken, sieraden, enz.men 
bespeurt in hem eene leven-
vendige , schitterende, Aocn 
wel geregelde verbeelding»» 
kracht, eene zeer naamv-
keurige teekening , eene be
wonderenswaardige vrucht
baarheid, edele en sierlpe 
uitdrukkingen, eene schoo-
nè uitvoering. Ue voort
brengselen zijner F * ' 
stift* welker getal boven de 
3000 gaat, zouden voldoen
de zijn geweest, om hem 
eenen grooten naam te ver
schaffen , zonder da* m e n 

daartoe zelfs de voortbreng
selen zijner pen inaatmt 
king bêWfde te I w j j g 
De voornaamste der laa 
zijn: 1.° ^aité de geop 
Ze etc. (Verhandemsj^ 
de bespiegelende en.*£ 
nende meetkunde), M' ieS 
in 8.vo, met het »v»_ %q 
schrijvers herdrukt. 
TrJé d'archiiecm^ 
handeling over * *'** g.» 
de), 2 dl." in *'"f<le 
Discours sur Ie P< y t 
vue {Verhandeling o^^, 
gezigtspunt), een 
werp , dat de schrijf B ^ 
dig onderzocht _ h a j . i s 

CAIXOT (zie dat f,11*' fa 
hij de graveur, d i e v 
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duidelijkste "wijze» eene uit
gestrektheid vaa vijf tot zes 
mijlen Jands , in eene klei-
jne uitgestrektheid heeft doen 
zien, — Men moet hem niet 
verwarren met SEBASTIAAN 
XE CLEEC, eenen schilder, 

/ in 1763, te Para ' s overleden. 

CLERC (DAVID I E ) , pre
dikant en hoogleeraar in de 
jhebreeuwsche taal te Geneve, 
overleed in die stad in 1635, 
in den ouderdom van 64 ja
ren. Zijne Qucestiones sa-
crce, zijn met de werken 
van STEPHANÜS LE CLERC , 
zijnen broeder, in 1685 en 
1687, door JOANNES LE CLERC, 
zijnen neef, hoogleeraar te 
Amsterdam-, waarover wij 
spreken zullen, in het licht 
gegeven. 

CLERC (DANIEL MG), een 
geneesheer van Geneve, en 
staatsraad in zijne geboorte 
s tad , in 1652 geboren en 
overleden in 1728, wewl 
door zijne medeburgers , om 
zijne goedheid, opregtheid 
en de eenvoudigheid van zijn 
karakter , bemind en geacht. 
Hij was van natuur vrolijk, 
maar zijne vrolijkheid was 
koel en daar door des te in
nemender. Hij verkreeg on
derzijnekunstgenooten eenen 
vrij uitgebreiden roem: 1.° 
door de Geschiedenis der ge
neeskunde , tot op den tijd van 
GALLENÜS ingesloten, voort
gezet, Ams terdam, 1729, 
in 4«t0 Dit werk; vol ge 

E 

leerde nasporingen; is zui
ver geschreven, en de 
schrijver ontwikkelt in ihet-
zelve op de duidelijkste wij
ze , het karakter der ;oude 
geneesheeren, hunne gevoe
lens , hunne praktijk en hun
ne geneesmiddelen. .„ Het is 
in de eerste hoofddeelen van 
dit werk dat VOLTAIRE, die 
zelden de oorspronkelijke 
schrijvers Vooral de griek» 
sche, l a s , al datgene ge
put heeft, wat hij ten op-
zigte van HERMES , van Zo-
ROASTER en van de Egy'pte-
naren zegt. — 2-° Hislo-
ria naturalis latorum lum-
hricorum, Geneve, 1715 , 
in 4»t0 Deze verhandeling 
over de spoelwormen wordt 
zees op prijs gesteld. Ook 
heeft' hij met MANGET de 
Ontleedkundige Bibliotheek 
ia het licht gegeven. 

CLERC (JOANNES LE)j_troe-. 
der_ran^^»^ToorgaaTrae_r^in 

- i roefvan DAVID , werd te 
Geneve m 1657, met het 
gelukkigste geheugen, en 
eenen aanleg voor allerlei 
slag Van letterkunde geboren. 
Na door Frankrijk, Enge
land en Holland gereisd te 
hebben , vestigde hij zich te 
Amsterdam, alwaar hij de 
schoone letteren, de talenen 
de wijsbegeerte onderwees.; 
In Mei 1728 , verloor hij , 
terwijl hij zijne leerlingen 
les gaf, eensklaps het spraak
vermogen. Sedert dit toeval 
verzwakten zijn geheugen 
2 
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en zijn geest, ea vanden 
geleerden I E CLÈBC , bleef er 
slechts een kwijnend bewe
gend werktuig over. Hij 
sprak, het scheen zelfs aaft 
zijn samengesteld gelaat, 
dat hij noch dacht; maar al 
zijne denkbeelden Waren 
zonder orde en zonder sa
menhang. Hij vermaakte 
zich in zijne schrijfkamer 
met lezen, schrijven enver-
heteren, gaf zijne Madstuk-
ken aan zijnen afschrijver, 
om dezelve naar den druk
ker .te brengen, die dezelve 
oogenblikkelijk in het vuur 
wierp. In 1732 trof hem 
daarenboven eene beroerte 
in de tong, die heni bijna 
volkomen buiten staat stelde 
om eénigett verstaanbaren 
klank voorttehrengen. Te 
midden dier toevallen ver
loor hij in 1734 zijne huis
vrouw MARIA LETI de doch
ter van GTRECORIQ EETX. Hij 
volgde dezelve in ! 736 in 
het .graf. Men kan hem 
veel ijver voor het werk, 
eene uitgebreide geleerdheid, 
een bondig oordeel, eene 
verbazende vruchtbaarheid , 
eene grootê geniakkelijkheid 
om over allerlei onderwerpen 
te schrijven toekennen; maar 
sommige zijner werken dra
gen den stempel der overhaas-
tïtig, waarmede hij dezelve 
vervaardigde, en der al te 
groote verscheidenheid zij
ner letterkundige werken, 
«ij had bijna altijd vijf of 
2es stukken onderhanden en 
Werkte er gewoonlijk aan 

naar mate de drukker kopij 
ontbrak. Eene zestigjarige 
studie had heni niet tot de 
waarheid terug kunnen bren
gen. Een geheim aanhan
ger van SOCINUS zijnde, ver
gat hij niets, om verscheide
ne der wonderen, in het 
Oude en Nieuwe Testament 
verhaald, volgens natuurlij
ke wegen te verklaren, om 
.zoodoende aan de profetó 
die den Messias betreffen, 
eene andere Wending te ge
ven ; en de teksten, die de 
Drieëenheid en de Godheid 
van J. C. bewijzen te ver
minken. Men beschuldigde 
hem het werk te hebhen 
geschreven, het welk ten 
titel voert: Sentiment ae 
queïques . iUologiens etc. 
{Gevoelens mn eenige IM-
landsche godgeleerden,,..w-
trekUUjli & beoordeeleiW 
geschiedenis van het om 
Test amen t door df »' 
gmov) en üe Verdedtgat 
van dat zelfde werk, "eC 

oogmerk, om de mgeving 
del gewijde Boeto te v^ 
nietigen, '2.dl.MnS. ^ 
tracht er zeer ™n£7lo. in aan te toonen, « ' , 
ZES de schrijver van bet r ^ 

fateuchus niet is > ee„ 
Geschiedenis van i°» . « 
slecht Wijeind.end treuKF_ 
i s , en hei H o o g l i e d ^ , 
gewijd en verliefd »" ,. 
dicht. Zie hier diegene^ 
ner werken, die het ni t 
opg.ang7hebbengemaaW. 
Bibliotldque etc iA'? ' m. 
ne en GescïiiedhunWge v 
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bliotheek); een 'dagblad.» in 
1686 begonnen, en in 1693 
ten einde gebragt, bestaan
de uit 26 dl." in 12«mo Men 
vindt in hetzelve vrij uitge
breide en tamelijk naauw-
Jkeurige uittreksels, van ee-
nige belangrijke boeken, dik
werf niet geleerde aanmer* 
kingen van den dagblad
schrijver vergezeld. Hij 
houdt er echter de Christe
lijke liefde niet baj in het 
oog, welke hij aan andere 
zoo zeer aanbeveelt. De hei
lige Vaders en de Catholijke 
godgeleerden , zijn in hetzel
ve; het gewone voorwerp ,aij-
ner met gal geschrevene 
hekelingen. JOANNES COR-
NAND DE IA CKOZE , waS 
voor dit werk de deelgenoot 
van JOANIVES iiG CiiEBq-. Het 
grootste gedeelte van het 
20.° en der 5 volgeiïde dee-' 
ïeh zijn van JACOBÜS BER-
SSARÜ. — 2.° Biblioihègue 
choisie (Uitgezochte Biblio
theek) , om tot vervolg- df» 
de algemeene Biblotheek te 
dienen, in 28 deelen. Het 
eerste I s vatï 1703-'en'het 
laatste van 1713. — 3.° 
Bibliothèque anciënne^ et 
moderne (04de en heden-
daagsche Bibliotheek), om 
tot vervolg te dienen op de 
algemeene en uitgezochte 
bibliotheken, 29 dl," in 

, 12.»10, van 1714 tot 11727. 
— 4." Ars critica, 3 dl.n in 
S.vo, 1712 en 1730; men 
heeft de vrijheid gelaakt, 
met welke hij aich over ver 

scheidene schrijvers en voor
namelijk over de heilige 
Vaders uitdrukt. —- 5.° 
Traite de V incrédulité 
(Verhandeling over - het 
ongeloof) Waarin men, de 
beweeggronden en redenen 
onderzoekt, die de ongeloo-
vigen bewegen, de christe
lijke Godsdienst te verwer
pen, X714 en 1733, in 8.vo 
—-. 6.° Parrhasiana, ou 
Pensees^ diverses etc. ^(Par
rhasiana , of verschillende: 
gedachten over oordeel' ge
schied- zede- en staatkun
dige onderwerpen), sommi* 
ge gegrond, andere gewaagd 
ofvalsch, Amsterdam, 1699, 
in 12.mo Tot de zamenstel-
ling van dit werk heeft hg 
geene andere moeite gehad, 
dan te compileren en bij 
zijne • nasporingen , eenige 
aanmerkingen te voegen, 
die aan zijn werk een cri-
tisch enjwji $g$wi2>xf*a»1*»*~ 
jn^»-g<yvBnv — 7* Jjatijn,-
sche Gommentarïën, over 
de meeste hoeken der heili
ge Schrift; Amsterdam, 
3710 — 4731, g dl.n in fol.' 
~ - S.° Marmonitt evangelie 
ca, in het grieksch en in 
het latijn; Amsterdam, 1700, 
in fol: dit is niet veelmeer 
dan een© plundering van den 
•heer: THOYHAPOJ. — 9°. Eene 
Vertaling Van, . het nieuwe 
Testament ia het fransch, 
ittet aanteekeningen, 17©3 , 
2 dl»" in 4.t° Bezse werken 
over de H. Schriffcmishaag-
den aan de catholijken en 

R 3 
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protestanten , door eene me
nigte sociniaansche verkla
ringen welke ME CIERC er 
nu behendiglijk, en dan 
weder openlijk deed inslui-

' pen. — 10.° •Nieuwe.'üï*-
gaven van verscheidene ou
de en nieuwere gewijde en 
ongewijde schrijvers, van 
PEDO ALBXNOVANUS , van 
CóRNETiTÜS S E V E R U S , Van 
SÜMPITIUS SEVERUS, van JE* 
SCHINES, van TITÜS L I V I U S , 
van MENANDER , van PHILÉ* 
MON, van AUSONIVS, van ERAS-
MÜS , van de verhandelingo-
ver de godsdienst doorGRO-
TIÜS ; eene uitgave der godge
leerde leerstellingen door Pa
ter PETAU , 2 dL" in fol. 
met aanmerkingen, on der den 
naam van THEOPHINUS A-
JDETHINÜS, die moeten gele
zen, worden, als zijnde van 
JOANNES LE CIERC , dat is 
van een en sociniaan, of-
schoon P.T ook vele oordeel
kundige en nuttige in voor
komen. Hij leverde ook vier 
Amsterdamsche uitgaven van 
het woordenboek van MORE-
JRI: die van 1702 werd met 
6 k 700 nieuwe artikels ver- , 
Bieerderd, eene Uitgave der 
apostolische Vaders , door 
J . B. COTEMER , met aan
merkingen enz. Amsterdam 
1698.en 1724, 2 dl." i„ fol. 
—- 11.*' Ulistoire des JPro-
vinces Unies des Pays-Bas 
van 1560 itot 1728, eene on
nauwkeur ige , en slecht ge
schrevene compilatie, te Am-
*terdam, i n 1738, in 3 dl.» 
m tol. herdrukt; dit werk 

is ook in het' Nederduitsch 
vertaald onder den titel van 
Geschiedenissen der veree-
nigde Nederlanden,, sedert 
den aanvang der Republiek, 
tot op den vrede . van U-
trecht, 1713 , en/iet trac-
taat van Barrière, 1715, 
met de afbeeldsels der voor
name personaadjen 3 dl,nin 
fol. en 4 dl." in A.i0 ~ 
12°«' Vie dn Cardinal ae 
BtcHELiEU {Leven van\de» 
Kardinaal van BICBMUEV) 
2 dl-" in Ï2.m°, met bij «ro
dere stukken in 5 dl.» i« 
fol. herdrukt. De vooroor-
deelen en gevoelens des 
schrijvers nemen er di&w*" 
de plaats der geschiedenis 
in . Men ziet aan het hooH 
der uitgave van 1696, een 
zeer wel i n den smaak van 
CALLOT uitgevoerd T?law feI 

belegering van la Bochellf 
—. 13.° Vele twist-schrif' 

dheW 
13-° Vele twist

t e n , waarin vervvaan 
en bitterheid dikwerf * • 
toon geven. — 1*' uf\ 
pMlolphica, Amsterdam, 

1710, 4 dl-n m lf Li® 
15.° Compendium M"™ 
nniversalis, Am**0**' 
169S in 8.vo enz. 

CMURO (PAULÜS if)',f5" 
Jesui t , te Orléant ui'iw 
geboren, onderwees » e t ^ 
de schoone letteren. . ^ 
Parijs beroepen, peKie f 
hg onderscheidene pos 
en overleed in 1740' o »* 
heeft van hem : •• 0. 
de etc. (Leven van #** 
NIVS MARIA UMI>DISI)> 
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la Flèche, 1686,in 16.mo, 
en sedert dien tijd verschei
dene malen herdrukt. Pater 
JACOBUS BIBERMAN i lid der-

• zelfde maatschappij , had dit 
Leren in het Latijn beschre
ven. -—2.° Réflexions etc. 
{Overwegingen op de vier 
uitersten), Parijs, en elders. 
— 3.° Vérités et pratiques 
chrétiennes etc, (Christelij
ke waarheden en oefeningen, 
met voorbeelden, vooral ge
schikt , om de zeden der 
jonge lieden te vormen). — 
4.° Vele andere stichtelijke 
werken. 

ClERC DE BEAUBERON of 
BEAUPERON (NICOLAAS FRAN-
CISGUS LE) ,- te: Condé.sür-
JYoireau in 1714 geboren, 
omhelsde den geestelijken 
staat» en onderwees, gedu
rende 50 jaren, te Caen de 
godgeleerdheid. Hij is be
kend door verscheidene wer
ken , waarvan het voornaam- II 
ste ten titel voert: Ttwcrrfc 
tns theologico - dogmaticus 
de komine lapso et repara-
to, Luxemburg, 1777,2dl.n 
in 8.vo; een geleerd en diep. 
zinnig theologisch werk; dit 
is 'eéne der heste Verhande
lingen over de menschwör-
ding des Woords; Menhe-
weert, dat hij ook verschei
dene andere Verhandelingen 

, zou hebben zamengesteld, 
als over de boetvaardigheid, 
de wetten, de vergoeding 
enz. Hij is den 4 Decem
ber 1790* overleden. 

R 

CLEREMBAÜLT Of ClERAM-
BAUIiT ( P H I L Ï F F D S BE PAL-
LUA'Ü Graaf van), maarschalk 
van Frankrijk, ridder der 
koninklijke orden, in 1620 
geboren, begon in den ou
derdom van 16 jaren de wa
penen te dragen, werd in 
1644 kapitein der ligt ge
wapende ruiters van den kar
dinaal van KICHELIEU, daar
na veldmaarschalk,. en ein
delijk luitenant-generaal. In 
1637 was. hij bij het beleg 
van Landrecies, in 1640, 
bij de inneming van Atrecht, 
bij de belegeringen van Per-
pignan onder de maarschal
ken SCHOMBERG en MEILLE-
RA^E,. van Diedenhoven, 
Sirck en Philipsburg; in 
1645 bij de gevechten van 
Frihnrg en Nortlingen; bij 
de inneming van Kortrijk, 
Berg- St. Vinoc, Mardick, 
Veurne en Duinkerken in 
1646, enbi i die^jcsux. 

Jsp4»w«l--BTr" de schans van 
'Mont-Bond, in Berri, in 
1651 tegenwoordig. Het was 
bij deze gelegenheid, dat hij 
den maarschalksstaf ver
kreeg. — De maarschalk 
CliEREMBAULT , Zijn ZOOn, 
kwam als luitenant-generaal, 
na den slag van Hochstiitt, 
in 1704, bij het overtrek
ken te paard van den Do-
nau, om het leven. — Su-
XIÜS DE &.EREMBAUI.T, ZJjft 
tweede zoon, abt van Si, 
Taurin, te Evreux, was de 
opvolger van IA FONTAINE hij 
de Fransche akademie, deze 
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is enkel bekend door de bóer-
terijen, waartoe zijne buiten
gewone mismaaktheid aan
leiding gaf; men zeide, dat 
iEsoFus verkozen was,*om 
J.A. FoNTAlNE te 

C*,BRFAYT (FaANCISCUS'SE-
BASTIANUS ICAREÏ. JoZEE1 DÉ 
CROIX , Graaf van), veld
maarschalk der .Oostenrjjk-
sche, legers, met dé orde-, 
teekens van MARIA THERESIA 
en hét gulden-vlies versierd, 
een der/bekwaamste veld* 
he.eren, die in de eerste yèld-
togten der omwenteling tegen 
Frankrijk zijn opgetreden» 

jwerd in 1733 op het kasteel 
^Bruille, bij Binehe, ia He-
nègouwen geboren. Praag» 
hiss'a, Hocïtkirchen en Lieg: 
tlitz. ware» de eerste ge
tuigen zijner dapperheid, bij 
het begin zijner militaire 
loopbaan, in den zevenjari
gen oorlog; de veldtogten 
van 1788-en-1789 tegen de 
Turken verschaften: hem de 
gelegenheid, nieuwen roem 
tè behalen, hiaar de oorlog 
tsgen Fmnhryk zette het 
zegel op dezen roem, In 
17.92 viel hij in Champagne, 
maakte zich meester van Sle-
<nay en van den doortogt van 
Gtoix-üux-Bois, beschermde 
de bewegingen van den ko
ning .van. Prmssen , en den 
hertog, van Mrunsmjki en 
ttïaakte na den slag van Jem-
Mapes, eenen zeer versfan-
«gen aitogt. In 1793, deed 
m AOOP een stout bestaan 
net beleg van Maastricht 

opbreken,- Won den slag van 
Neerwinden, stond zevea 
malen de aanvallen van Pi-
CHEGRU in West-V'laanderen 
uit, en nam eenen geregel
den aftogt. Gedurende den 
veldtogt van 1795, viel hjj 
achtereenvolgend de drie 
Fransche legerbenden aan, 
dwong dezelve tot den af
togt, en deed het beleg vm 
IfêentZ opbreken. Ditwatea 
zijne laatste heldendaden, 
tot den opperho/raad van oor
log te Weenen beroepen, 
overleed CLERFAYT in die 
stad, in Juli) 1798. De stad 
Weenen heeft hem een praal
graf opgerigt. 

Gï-ÊRGBRiE. ---Zie BB* 

CLERI (PETEBMANN)», }«• 
1510, teM-eijburg,irxmf 
seriand geboren, ^f^"1 ' 
dienst van HBMBBIKII.» «pr 
na kolonel van een ./.wi 
BWBoh. regiment,, » « f j 
van K A R E I I X . , ^vvej » 
onderscheidene togten.go^ 
te diensten ^ n 3die vorsten* 

Hij onderscheidde••«<*•" 
den slag van ^ « ^ ; e ; n 

loor het leven * » j ^ X 

het hoofd van zijn ^ f " ^ 
dat zeer veel aan «e, o • 
winhing toe^agt, ƒ » < 
van dapperheid • te o d 
verrigt. HENBRIK. »*• 
hem in 1554 .tot ridder ge 
slagen. 5 

CLERIC (PETRUS) , ffj" 
inrit, te Beziers geboren» , 
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en te Toulowe in 1740 in 
den ouderdom van 79jaren, 
na er 22 jaren AeR&etorica 
te hebben onderwezen ,over
leden, werd acht malen door 
de akademie der Bloem-Spe-
len bekroond. Deze Jesuifc 
bezat veel van dat vuur het
welk den dichterkenscheist; 
maar zijge ver beeldingskracht 
was niet genoegzaam gere
geld, en aan zijne werken 
ontbrak eene naauwkeurige 
correctie. Men heeft van 
hem het treurspel EIECTRA 
van SOPHOCLES, in Fransche 
verzen , en verscheidene an-
d ere dichts tukken , in h et 
Latijn en in het Frarisch. 
De vertaling van EWSCTRA 
is in handschrift gebleven. 

ClER MONT- TüNNERRE ( §TA-
NISLAUS , graaf van), zoon 
van den markgraaf van CLER-
MONT-TONNERBE , en klein
zoon van den maarkschalk 
Van dien naam, werd in 
1747 geboren. ZeeE--v*t>€g" 
sloeg hij de loopbaan der wa
penen in; en reeds voorde 
omwenteling was hij kolonel, 
en had hij zijne hervormings» 
ontwerpen kenbaar gemaakt. 
"Voorzitter * der kiezers van 
den adel van Parijs, Was liij 
de eerste dier orde, die tot 
de algemeene staten gezon
den werd. Hij toonde zich 
aldaar den aanmatigingen van 
den burgerstand gunstig, en 
ondersteunde de eischenvan 
denzelven. .̂ Weldra zag men 
hem met onderscheidene zjj 

ner ambtgenooten, 'tegen de 
beraadslagingen van de meer^ 
derheid des adels proteste
ren , en zich aan het hoofd 
der minderheid stellen, die 
hem belastte het woord te 
voeren, toen zij zich met den 
burgerstand ging vereenïgën, 
die zich onder den naam van 
Naiiomie Vergadering ge- > 
constitueerd had. De rede
voering, welke hij uitsprak, 
was vrij hevig, en eindigde 
met deze woorden: » Wij« 
brengen ti de schatting; van 
onzen ijver en van onze ge
voelens, en komen met u 
aan het groote werk der o-
penbare wedergeboorte ime-
dearbeiden."; Deze redevoe
ring waarin hij in zekerqpzigfc 
de meerderheid zijner orde 
had trachten; te Verschoonen, 
en waarin hij aan de afge
vaardigden van den burger
stand niet den titel van iVa-

tionale 'Ver£ad££iP<sc~>*e^rEBS:~ 
j^^wwT^waarop zij zoo naij-
verig waren, mishaagde in-
tusschen aan alle partijen. 
Vol bewondering voor de Èn-
gelsche constitutie, stelde hij 
dezelve aan de compassie 
voor, die met de voordragfc 
eener staatsregeling belast 
was; maar de vergadering 
verwierp dit ontwerp, en, 
de Heer GMIRMONT-TONNERRE 
was geen lid meer van de 
nieuwe commissie met de 
voordragt eener andere he
iast. Van- dien oogenbïik af 
deden hem zijne gematigde 
gevoelens, enhetdenkbeeld, 

B 5 . . •.; • 
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dat hij openbaarde, ten gun
ste van het willekeurige ve
to, geheel en al de volks
gunst verliezen, en zélfs 
den haat der demagogen op 
den hals halen. Hij ontving 
van de vergadering van het 
Palais-Boyal, door CAMIL-
IUS DESMOÜMNS, en andere 
hoofden bestuurd, eenen brief 
in deze bewoordingen ver
vat : » De vaderlandslieven
de vergadering van het Pa~ 
lais-Boyal, heeft de eer u 
te berigten, dat, indien de 
Aristocratische partij , za-
nïengesteïd uit een gedeelte 
der geestelijkheid, een ge
deelte des adels, en 120 le
den der domme of omgekoch-

i te volkspartij , voortgaat de 
eensgezindheid te storen, en 
nog de willekeurige bekrach
tiging wil, er 15,000 man 

| gereed staan, om hunne kas-
teelen te verlichten, en voor
namelijk do uwe, mijn heer 

: de graaf." Na deoiqwente-
' ling van den 14 Julij, ver-

Zette Zich CtERMONT-TONNER-
RE, zonder het gedrag der 

, ministers echter goed te 
keuren, tegen hunne afdan
king , en in den nacht van 
den 4 Augustus 1789, gaf 
hij zijne goedkeuring aan al
le vernietigingsbesluiten der 
voorregten , en liet het stads-
regt aart alle burgers verlee-
nen\ zonder hunne Godsdienst 
noen hun beroep in aanmer
king te nemen. Hij stemde 
vervolgens voor de instelling 
der Jtiry's, door zijnen ambt
genoot JSYEYES voorgesteld, en 

sprak te gelijkertijd de lofrede 
van dit achtbaar lid uit. CLER-
MONT-TONNERRE stelde den 
22 Februarij 1790 vruchte
loos voor, om den koning 
met de uitvoerende magt te 
bekleeden, en ondanks hef 
voorbeeld van onderscheidene 
leden, met dezelfde grond
beginselen als hij. bezieid, 
die de vergadering , na de 
gebeurtenissen van denden 
6 October verlaten hadden, 
bleef hij tot op het einde der 
zitting, zich nog ste«dsmet 
de hoop vleijenj zijn voor
stel door de beide kamers te 
doen aannemen. Hij rigtte 
alstoen met MAXOUËT enee
nige andere, die tot de zoo
genaamde monarchale pamj 
behoorden, een staatkundig 
genootschap op, om zich te
gen de club der Jacobqnentó 
verzetten; maar deze «wat 
schappij, werd door BABN£ 
VE aan de vergadering wel 
dra als een hoop zamenzvve 
ders aangeklaagd, endezj 
vezagzichgénoodzaakt,^ 

te ontbinden. Hi,Wx]deg. 
volgens het J ^ f f 0 t partiaus {Dagblad der^ 

partijdige®), tfflHeer gen, en werd door den de 

BEFONTANES ondersteun", 
beide overdrevene F"U.„ j 
deden dit dagblad rfcjjj»: 
hetzelve kwam slechts g ^ 
rende twee maanden i 
licht. A l s t o e n z a g C ^ R ^ 
TONNERRE zióh aan de gene volkswoede blootgesteld, ŷ 

titel werd door het ge^. 
ingenomen, dat hem *°ni1 
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een besluit der vergadering, 
waardoor het verstrooid werd, 
vermoord zoude hébben. Om 
zijn leven niet bloot te stel
len, sprak CLERMONT-TON-
NERRE daarop met vele ge-
matigheid en verscheen en
kel op de tribune, om wet
gevende of financiële onder» 
werpen te behandelen. Tij 7 
dens de vlügtj des könings in 
1790, werd hij door het ge
meen in de Tuileriën aan
gehouden , en hij zond da
delijk zijnen eed van getrouw
heid aan de nationale verga
dering. Onder voorwendsel i 
dat in zijn hotel wapenen 
verborgen Waren, kwam het 
gemeen den 10 Augustus 
1792 hem in hetzelve beren" 
nen. Voor de sectie gebragt^ 
regtvaardigde hij zich, en 
TVerd vrijgesproken terug
gezonden; dan terwijl hij naar 
•zijn huis terugkeerde, viel 
het gemeen, op nieuw door 
eenen kok aangehitst, dien. 
hij uit zijne dienstka^-w^g"" 
gezonden , hem op de straat 
aan. Aan het hoofd door 
een zeissen gekwetst, vlugt» 
te hij bij * Mevrouw BE BRIS-
SAC , alwaar hij tot op de 
vierde verdieping achter
volgd , en onmeedöogend ver
moord werd. Zijne Btaat* 
kundige Gevoelens, zijn ge
zamenlijk uitgegeven ,1794, 
4 dl.n in S.vo Nog heeft hij 
in het licht gegeven, eene 
Ontleding der Constitutie 
van 1791, in S.vo Ook wordt 
hem toegeschreven: Dagblad 
van het Dagblad van PRÜD-

HOMMB , of geringe Aanmer
kingen op groote overtoegin-
'gen, 15 N.os in 8.vo 

CiERiMONT-ToNNERRB, kar
dinaal , aartsbisschop van 
Toulouse. — Zie TONNERRE 
(CLERMONT). , 

CLERMONT-GALÏ.ERANDE(KA-
REI, GEORGE , Markgraaf van), 
pair van Frankrijk, in 1744. 
geboren, was tijdens deFran-
sche omwenteling veldmaar
schalk, en inspecteur der 
ruiterij geworden- Hij week 
in den beginne uit, doch 
keerde weldra tot den ko
ning terug, bleef aan zijne 
zijden op den dag van denv 
10 Augustus, werd gedu- ^ 
rende het schrikbewind in 
hechtenis gesteld, en had 
zijn behoud enkel aan den 
9 Thermidor te danken. Hij 
was het, die na den 18Bru^ 

maire ~je_-2«*#> i* i r"' t r tn ï^ 
ing bestuurde, waar

van het doel was, om aan 
BONAPARTE de rol van MÖNK 
te doen spelen. Door I*o-
DEWIÏK X VIII. werd hij in 
de eerste benoeming van pairs 
van den 4 Junif 1814 begre
pen, en in 1816 tot luite
nant-generaal benoemd. Hij 
overleed ia 1823. Er be
staat van hem: Memoires 
particuliers etc. (By'zondere 
Gedenkschriften , om te die-
nen tot de geschiedenis der 
omwenteling, *» 1789, in 
Frankrijk voorgevallen), Pa
rijs, 1826, 3 dl.n in 8.vo 
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CLERY (JOANNES BAMISTA) S 

in 1762 te'JardyJez-Vau-
cresson, een dorp in de om
strekenvan Versailles, gebo
ren , zoogbroeder van den 
hertog van Montbazon, later 
prins van Rahan, werd door 
de bescherming van Mevrouw 
DE GUÉMENÊE, tot kamerheer 
van" den hertog van Norman-
dij'è (LODEWIJK XVII.) be
noemd. In 1792, werd hij 
door PETION , maire van Pa
rijs;, bestemd om dezelfde 

'bedieningen bij den onge-
lukkigen LOBEWIJK XVI-, 
gevangen in, den Tempel, 
Waartenemen. Met vermaak; 
belastte, zich CLERY met de
ze gevaarlijke bediening, en 
kweet zich Van dezelve met 
den grootsten ijver. Daar 
LODEWUK XVI. zich in de 
onmogelijkheid bevond, hem 
zoo als hij zulks gewenscht 
had, zijne erkentenis uïtte-
druklveuf KOO IiBval h)j.hem 
in zijn testament aan saijne 
familie aan* en belastte hem, 
aan zijne echtgenoote en kin
deren , verschillende voor* 
werpen ter hand te stellen, 
waarvan de gemeente van 
Parijs , zich meester maak
te. Na den dood van zijnen 
meester, stak CMIRY 'naar 
Landen over, alwaar hij in 
17-98, een Dagverhaal van 
datgene, in het licht gaf, 
wat er in den toren, des Tem
pels , gediende de gevan-
genschap van LODEWIJK: 
%-Vl.) koning van Frankrijk, 
ie voorgevallen, 1 deel, in 
8.vo Het kon niet missen, 

of dit werk moest de nieuws
gierigheid en belangstelling 
verwekken; hetzelve is in 
bijna alle Europesche talen 
vertolkt. CLERY overleed te 
Weenen, den 10 Junijl809. 

CLETÜS (Heilige) zie A-
NACIiETÜS. , 

CIEVEÏ-AND (JOANNES),ee« 
Engelsche dichter, dereeu\s 
van • K A M * I. onderscheidde 
zich evenzeer door .zijne 
verkleefdheid aan^zjjn«i 
Vorst als door zijne bedicti' 
ten. De partij van.CRoJ-
WEL beroofde, hem van <n 
voordelige posten, die AJ 
wn de 6 universiteit van 
Cambridge bekleedde, en 
hij zag zie* ge™f™%% 
UcTx te honden verborgen£ 
houden, dwaar h « ^ 2 
«en vriend S A M ^ S van de milddadigheid der g 
ningsgezinden .leefde, W 
ovefteed aldaar,, den 2 9 £ 
prii ness. mn n&fi 
Mm tijd *£.«2gft$» 
den,-m,M »«„,», 
verscheidene malen jero 
maar na zijnen : ^ S -^ 
dezelve slechts . e ^ ; f ! i c h t 
1687 óp nieuw «* n e 

verschenen. 

CtBYNEN(CirRlSWAAj)' * £ 
gulier karionik van * « 
^ , l s d e s c h r i j v e r g 

tio ad cantum &s°e%. 
Ook heeft hij e e f re* 
kundige Verhandeling"1» 
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Latijn geschreven, die in 
handschrift bij de kanoni-
ken van Tongeren bewaard 
werd. 

CWCTHOVEUS (JöDOCUs), 
te Nieüwpoort in West-, 
Vlaanderen geboren, doctor 
der Sorbonne, in 1543 als 
theologaal van Chartres o« 
verleden, was een der eer
sten j die tegen LUTHER in 
het strijdperk traden. Zijn 
Anti LTJTHERTJS , Parijs , 
1524 in fol. wordt zeer ge
acht. Indien de oordeel-
kunde en de wetenschap der 
ta len, hem niet ontbroken 
hadden , sou hij in den rang 
der beste ccnü'oversisten 
geplaatst zijn. Hij was met 
de heilige schrift volmaakt 
wel bekend, en had de hei* 
lige -vaders gelezen. Bon» 
dig wederlegt hij de dwa
l i ng , zonder eenig© verbit
tering tegen de dwalenden. 
Zijn latijn is zuiverder, dan 
dat der Schölasükérs, en 
minder sierlijk, dan dat van 
verscheidene redenaars van 
zijnen tijd. Men kan zijne 
werken nog met vrucht le
zen. ERASMUS noemt dezel
ve eene overvloedige bron' 
van goede zaken, iiberri-
mum rerum optimarum fon* 
tem. Tot dezelve behoo-
ren voornamelijk: 1.° Be 
veneratione sanctorum, Keu
len , 1525, in 4.«>. — 2.° 
Elucidatorinm ecclesiasti-
cum, Parijs, 1516 in fol, 
— 3.° De officio regis , Pa -
*ijss 1519, in 4."> - i , ° 

De vita et moribus sacer* 
dotm,' ib id, 1520, in.4.» 
enz. 

Ci.ïPl?oRD (GEORGE), een 
Amsterdamsche regtsgeleer-
de der .18,e eeuw legde zich 
voornamelijk öp de kruid-
kunde en Natuurlijke Histo
rie toe, en bezat te Sarte-
hamp in de nabijheid van 
Haarlemi op het t i jdstip, 
dat LiNNJEüs naar ïtetfden 
kwam, om de lessen van 
BOERHAVE bij te wonen , .de 
rijkste verzamelingen in. 
planten en dieren, welke 
men tot dusverre gezien had. 
Mot het bestuur der pïanten-
tuinen van CI IFFORB belast 
zag LINN^NUS zich in staat 
gesteld, om zijnen gelukki
gen aanleg te' ontwikkelen: 
hij heeft zijne dankbaarheid 
jegens zijnen weldoener aait 
den dag gelegd, door aan 
èene nieuwe plantensoort den 
naam van CMFFORTIANA te 
geven, en vooral door onder 
den titel van Hortus Clif* 

fortiams, de beschrijving 
der in dien tuin zich be
vindende zeldzame planten 
p levéren, waarvan C M Ï F » 
FORD eenê pracht uitgave 
bezorgde. 

Cl-IMACHUS. — Z i e JoAN-
NES CLIMACHUS (Heilige). 

CUNG of CWNGIÜS (KOEN-
RAAD), een DuitscheE, relï* 
gieus der orde van den hei
ligen FRANCISCUS , leefde in 
1550. Hij heeft onderschei-
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dene wederleggende Verhan
delingen geschreven : 1.° een 
Cathechismns, Keulen»1570 
in 8.v0 — 2.° De securita-
te cQtiscientitB, tegen het 
Interim van ^KAREL V . , i-
Md, 1563, in fol. Men 
moet met behoedzaamheid 
datgene lezen , wat hij over 
de regttfaardigmaking ge
schreven heeft. 

CI.INGSTET. — Zie KuNG-
STET.• 

CLINUS, vader van A L -
CIBIADES, deed de gastvrij
heid tusschen de Atheners 
en Jjacedemoniè'rs herleven. 
Hij onderscheidde zich in 
den oorlog van XERXES , op 
eene galei te zijnen koste 
gewapend en sneuvelde in 
den slag van Cornea, in het 
jaar 447 vóór J. C. 

CLINIAS , een aanhanger 
der leer van PYTHAGORAS , 
leefde in het jaar 520, voor 
de Christelijke tijdrekening 
vervrolijkte zijne wijsgeeri-
ge lessen door de bevallig
heden der toonkunst. Hij 
had een onstuimig en op
loopend karakter; maar hij 
vond in de toonen zijner 
lier een verzachtend middel 
dat de bewegingen zijner 
gramschap leenigde. ' Hij 
was gewoon bij die gelegen
heden uit te roepen Ik ver
zacht mij zelvenl 

CÏ,TOTON (HENDRIK) , een 
kngelsch veldheer diende 

in 1775 met roem in Noord' 
Amerika, onder de bevelen 
van BURGOYNE en HOWE, 
nam de vijandelijke verschan
singen in den slag van 
Bünhers«Uiïï, bij _ Boston, 
weg, was overwinnaar te 
Long-Island, kwam binnen 
New York, en maakte zich 
meester Van Bhode-lshnd. 
Tot het opperbevel verheren 
toen HOWE naar JSngelad1*.-
rugkeerde, ontruimde CtASr 
•3TON PMladelphia, nam m 
goede orde den aftogt, stak 
de Amerikaansche kapers, 
diè in de haai van Accusst-
net geweken waren, in den 
brand, en maakte zich mees
ter van S'avannak en war-
lestovm. Sedert 1780 wa
ren de veldtogten voor hem 
minder roemrijk: zijne po
gingen mislukten .om ^ 
vijanden te verleiden ven ha 

kon den veldheer CORNET-
ws niet tijdig genoeg on 
dersteunen, om hem te .D 
letten van te « p r f j » j £ 
maakte zich gereed.tot ee_ 
nentogt , tegen de y o i y j 
tingen6der Fransche» oP« 
Antiimche ^ f * ? d w « 4 hij naar zijn vaderJaflbelo(), 

terug geroePen* l n , gaf 
ning zijner diensteI^ | e t 
men hem zitting , .(nUr 
parlement en h e . . W ^ 
van Limerick, mj •" ^Q. 
in 1795, kort n a ^ e

v a n 
noeming tot het J e s ^ 
Gibraltar. Er ^fjeh 

keMjk den ongeluhktj,en 0* 
slag van den veldtogt 



C L I . 271 

1 7 8 1 , Londen, 1782, in 
8.vo, en Aanmerkingen op 
de Gesc/dedenis van den A-
ttierihaanschen oorlog (door 
STEDMAN geschreven), Lon
den, 1784, in 4 . t 0 

CLINTON (GEORGE) , onder» 
president, der Vereenigie 
Staten van IS oord-Amerika 
in 1739 geboren, en den 20 
April 1812 te Washington, 
overleden is een der mannen 
die het meest hebben bij
gedragen lot de. Amerikaan-
sche onafhankelijkheid. In 
1758, gaf hij bij de inne
ming der schans Frontenac 
bewijzen van zijnen moed, 
en maakte den veldtogt me
de van 1760 onder de beve
len van den generaal A M -
HERST. Na de verovering 
van Canada, wijdde CLIN
TON zich onder WILLIAM 
SMITH van New-York aan 
de beoefening der wetten 
toe. In 1773 tot lid der 
Goloniale vergadering be
noemd , bestreed hij met on
verschrokkenheid de gewel
denarijen van het Engelsch 
bestuur, nam zitting in het 
congres van 1775, nam de 
wapenen weder op, in hoe
danigheid van brigadier-ge
neraal verlamde de meerdere 
krachten , welke de Engel-
sche veldheer HENDRIK CLIN-
TON tegen hem deed opruk
ken, en belette hem dön ge
neraal BOURGOYNE te onder
steunen. In 1777 tot gou
verneur van den staat van 
New-York benoemd, bekleed? 

de hij dien post tot in 1810 
en begunstigde de ontwik
keling der kunsten en des 
handels : hij droeg op eene 
krachtdadige Wijze bij tofc 
de vrijmaking van zijn va
derland, door de algemeene 
bank der Vereenigde Staten 
waarvan bijna al de aandee-
len in de handen van En
geland waren, te doen ver
nietigen. 

CLIO , eene der negen mu
zen of zanggodinnen, doch
ter van JUPITER en van M N É -
MOSYNE , had de zorg over 
de geschiedenis en het hel
dendicht. Zij -wordt afge
beeld met eenen laurierkrans 
gekroond, in de regterhand 
eene bazuin, en in de lin
ker een boek houdende. 

CLISSON (OLVIIER » E ) , in 
1380 onder KAREL V I . , Con-
nestabel van Frankrijk, 
kweekeling van BERTRAND 
DU GUESCLIN , een Bretanier 
zoo als hij. Hij droeg eerst 
de wapenen tegen Frankrijk, 
maar KAREL V . lokte hem 
door sterke jaarwedden, en 
door de hoop op groote pos
ten in zijne dienst. Hij 
voerdein 1382, het bevel over 
de voorhoede in den beruchten 
slag van Rosbec, tegen de 
Vlamingen , die in denzel-
vén 25,000 man verloren. 
Toen hij zich vijf jaren 
daarna naar den Hertog van 
Bretagne had begeven, zoo 
liet deze hem, na hem met 
liefkoozingen overladen te 
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hebben , in hechtenis nemen. 
Hij beval aan BAVALAN , 
kapitein van zijn kasteel ta 
'l'Merming, hem in eenen zak 
te ïiaaijen, en in de zee te 
werpen. BAVALAN , die op 
het berouw des Hcrtogs re
kende , oordeelde hst niet 
van pas zijn bevel ten uit
voer te brengen. Zijn mees
ter tot aica selven terug 
gekomen, stelde zijne ge
vangene weder in vrijheid, 
doch enkel na een groot los
heid te hebben bekomen. 
Zij verzoenden zich later 
zoo opregtelijk, dat JOANNBS 
V. , bij zijn overlijden, zij
ne kinderen onder het op-
sigt van CLÏSSON liet. Hij 
verdiende dat vertrouwen 
door zijne jisamvgezette regt-
schapenheid-; want toen MAK-
GAKETKA ? Hertogin van Pen-
ikiévre, zijne dochter , Hem 
had 'Willen overhalen , zich 
van zijne pupillen ïe ont
doen s om de Hertoglijke 
kroon van Breianje op het 
'hoofd van JOANNES VAN BÏ,OIS, 
haren echtgenoot, te plaatsen, 
werd CMSSON over dit gru
welijke voorstel zoozeer ver
ontwaardigd, dat de Herto
gin , indien zij zich niet da» 
delijk verwijderd had , de uit
werkselen zijner gramschap 
zou hebben ondervonden. De 
cönnesiabel ia Frankrijk te
ruggekeerd , Meld zich met 
het ontwerp bez ig / om de 
Engelschen uit het rijk te 
yerjagen: toen PETRUS DE 
^RAON, aan het hoofd van 
een twintigtal booswichten, 

in den nacht van den 13 op 
den 14 Junij 1391 op hem 
aanviel ; na zich vrij lang 
verdedigd te hebben, viel 
CiiissG^*, op drie plaatsen 
doorboord van zijn paard, 
en werd als dood door zijne 
moordenaars achtergelaten. 
Zijne wonden waren niet ge
vaarlijk en hij genas van de
zelve'. Koning KARM y-
werd kort daarna, aotói-
nig. De hertog van Bof!' 
gondië en Berry, regenten 
des r i jks , beroofden den 
connestabël van al zijne amb
ten , na" hem tot eene eeu
wigdurende ballingschap en 
cene boete van 100,000 mar
ken zilver verooordeeld.w. 
hebben. Hij nam de m* 

nam Breta#*e*'WT0rT opz i jn kasteel vat>/<>sselm, 
den 24 April 140T, door de 
krijgslieden bemind, *™ 
welke hij alles toestond.» 
van de grooten gehaat, * 
hij met trotschheid behj 
di lde. Men vergeleekJ 

n3n moed **,*»*»£ 
.GOBNUH; ïrX\V% vet
te) boven dien ^J%b 
vèn in de kunst omj^^ 
redmiddelen, t e J > 2 z u c W 

en om voor &in\ t e vor-
gunstige otf^orpej. 
men. Mindw b « ^ 
dan zijn voorbeeld^ for-
bij zijn ove r lnden^ Ji¥ieS 

tuin van 1 » " o u ' r " A i s , 
n a , hetwelk ve rba^T JeS 

indien men de waar 
gelds to-totto&J*^ 
eeuw in aanmeilung eS 
Zijne tijdgenooten ffare» 
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door geërgerd: • zijn /Iandge<-
noot , SAINTE - Foix alleen, 
heeft hem in zijne Proeven 
over Parij's getracht te regt-
vaardigen. •' ., 

CJMSTHENES , een overheids-
persoon vmAtkene, uit het 
geslacht der AiCMÊc-NiDEN, 
maakte eene nieuwe verdee
ling des volks. Hij verdeel
de hetzelve in tien stammen 
in plaats van in vier, en 
was de insteller der wet van 
het Ostracisnms (Schelpen-
geregt), waardoor een burger 

• tot de verbanning werd ver
oordeeld uit vreeze , dat hij 
de dwingeland van zijn va
derland zoude worden. Het 
woord van Ostracismus ? 
neemt zijnen oorsprong van 
Het woord Ostracon, dat 
schelp beteekent, wijl de 
naam van den banneling op 
eene schelp geschreven werd. 
Door deze wet liet CWSTHE-
NES den tiran HIPPIAS ver
drijven en herstelde de vrij
heid der republiek in het 
jaar 510 vóór J . C . Hij Was 
de groot-vader van PERICLES. 

CHTA , dochter van ME-
ROPS , koning van Rfyynda* 
cm, trad met Cvzicus, den 
stichter der stad Cyzieum, 
in den echt. Deze vorstin 
Wurgde zich, om haren echt
genoot, dien zij teeder be
minde , niet te overleven: 
vreemde wijze om bloemen 
te strooijen op het graf van 
«enen echtgenoot! Intus-
. ^ H . DEKI., '.' "'. 

sehen .h,ëbbeh de volken van 
den Indostan, van het ko
ningrijk Jiiida, in Afrika 
en vele andere het Van pas 
geoordeeld haar na te Vol
gen , en volgen haar nog na, 
en zulks op eene nog ver
schrikkelijker, en barbaar-
scher wijze. 

CILÏTOMACHUS , een' Kar-
taagsch wijsgeer, verliet zijn. 
vaderland in den'ouderdom 
van 40 jaren. Hij begaf 
zich naar Athene alwaar hij 
in het jaar 150 vóór J. O 
de leerling en opvolger van 
CARNÊABES werd. Hij had 
een aantal werken geschre
ven , waarin men veel be
lang stelde, doch die ver
loren zijn geraakt. In hefc 
jaar 100 vóór J. G. bragt hij 
zich zelven om het leven. 

CLÏ*OPHON , een oud ge
schiedschrijver van Rhodes 
of Rhoda eene volkplan
ting der Rhodianen bij de 
RMne verdient eenïge ver
melding. Men haalt onder
scheidene vrij belangrijke 
werken van hem aan, waar
van er nog slechts fragmen
ten , in het boek der stroomen, 
en der kleine vergelijkingen 
aan PLOTARCHUS toegeschre
ven ,, voor handen zijn. 

CIJÏTUS, broeder van HEI.-
I.ANICE, min of voedster-
vrouw van AMSXANDER den 
groote, onderscheidde zich 

« onder, dien vorst, en jvdde 



274 C L I. 

hem het leven hij den over-
togt van den Granicus. Een 
Satrapes stond op het punt 
om met eene bijl het hoofd 
van den held af te houwen, 
toen C1.1TÜS met eenen sa-
ïelsJag, den reeds op'gehe-
ven arm af hieuw. Door de
ze dienst won hij de vriend
schap van ALEXANDER» Ver
trouwelijk en gemeenzaam 
ging hij met hem om. Op | 
eenen zekeren dag begon 
die koning in eenen aanval 
van dronkenschap zijne hel
dendaden te verheffen, en 
die van PHILIPPUS zijnen va
der te vernederen; CWTUS , 
die waarschijnlijk niet min
der opgewonden was , door 
dezen alleenhandel van roem 
verontwaardigd, durfde de 
daden van PMIMPPÜS ten 
koste van zijnen zoon te ver
heffen , hij ging zelfs zoo 
ver, dat hij hem den dood 
Van PHKIOÏHAS en PARMÉ-
NION verweet. AiiEXANOER, 
in het vuur des tóorns en 
des wijns, doorboorde hem 
met eene werpspies, hem 
zeggende: Ga w dan [mét 
PmzTpptrs, PABMJEXTOIÏ en 
PHILÖTHAS vereenigen. 
Toen de rede bij hem was 
terug gekeerd, en hij CM-
Tus ih zijn bloed zag zwem
men,-wilde hij jiich aan zij
ne „schimmen opofferen: de 
wijsgéerën CALMSTHENËS en 
ANAXARCHUS beletten hém 
*ullcs* men weet, dat der
gelijke menschen altijd eer
der gereed zijn, de koningen 
te ondersteunen, dan de slagt

offer s des koninklijken tooms. 
-r- In de geschiedenis van 
AiiEXANDER wordt er van 
drie andere CMTUSSEN mel
ding gemaakt; de eene voer-
de het bevel over eene ben
de voetvolk van zijn leger, 
de tweede' over eene bende 
ruiterij; de derde was «e 
zoon van BARDVLISJ bontog 
van ïlïyrië, en stond te
gen AJCEXANDER op. 

CWVE (BoBERTf Korf)l 
pair van Ierland, vrijhei 
van Plassey, landvoogd van 
Bengalen, in 1725geboren, 
heeft uifstekende diens , 
a a n de Oost- Indische^ 
schappij bewezen, e n ^ 1 

Tet^dehhoogstentrapja'' r^mnrSeftï;s 
ner ondernemingen, JJ^ 
bekwaamheid en d a p p ^ . 
zegevierden over ̂  Je n 

derpalen, , n o ? a ^ X v 0 r s -verschilleriaelnd^b ;., 
ten,omyeraragtente ^ 
ten, die voor het:&fc* 
bestuur; zeer voorde*<jft i n 

ren, « ^ H S - v i j l » * » . 
de achting ?JJ n e r

p ' aan-
deelen. Bezitter ^ r f e B ' 
zienlijke fort*»*. P é . 
zynde, werd m. ]aE(jen 
gunstigen van kg* he 
Beschuldigd , doch d» U 
lagerhuis, waarvan J

zaa)£ 
wlS;envoorhetwelk^egpl0. 
gebragt werd, 'v^puntj 
feen. "Hij • ^ , a ï ï 5 « 
om tot het hevelheoo raen) 
teruggeroepen te 
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toen hij zich in 1774, in 
eenen aanval van zwaarmoe
digheid van hét leven be
roofde. 

CLODION of CHLODIO , de 
langharige (Ie Chevelu*), 
opvolger van PHARAMOND, 
zijnen' voogd, erf", volgens 
GREGORIUS van Tours, den 
zoon van THÉODEMIBL, wordt 
voor den tweeden koning van 
Frankrijk gehouden. ïïij 
heklom den troon in 430, 
nam Doornik en Kamerijk 
in , en breidde zijne verove
ringen "tot aan de Somme 
uit. Even als zijne voorza
ten was CJJODION ook veld-
overste der Saliè'rs, een' 
Frankischen stam, welke 
zich in 207 in Toxandri'ê', 
thans de Kempen in de pro
vinciën Noord * Braèanden 
'Antwerpen gevestigd had
den. Daar CiomoN zich ech
ter even zoo zorgeloos ge
droeg , alsof hij in geen o-
verwonnen land was ge
weest , zoo kwam JÜTIUS , 
terwijl hij zich met zijne 
veldheeren aan de vermaken 
der tafel, en aan eene ge
ruste vreugde overgaf toe
snellen , overrompelde en 
versloeg hem. Doch CLO-
BION , later weder moed 
scheppende, maakte zich 
meester van Artois en A-
miens, en overleed in 448. 

CioDius ( PUBMUS ) , een 
Roineinsch raadsheer, een 
slech,t burger, en een vijand 

der republiek, werd overval
len in eene bijeenkomst met 
POMPBJA , de vrouw van CAE
SAR, in het huis zelfs van 
haren echtgenoot, alwaar 
men op dien dag dé gehei
men der Goede Godin vierde. 
Men weet, dat het den man
nen verboden was, er op te 
verschijnen. CLÓbius drong 
er binnen in het gewaad ëe-
ner zangeresse.* Hij werd in 
regten betrokken,' kocht zij
ne regtërs om, en werd vrij
gesproken. CLODIUS , tri
buun geworden, deed CICE
RO verbannen, en werd la* 
ter , in het jaar 53 vóór J . 
C. door MiLö gedood. C I 
CERO nam de verdediging dés 
moordenaars pp zich, die 
desniettemin naar Mar$eifle 
verbannen werd. 

Ctomtis (CHRISTÏAAN A U 
GUSTUS), een schrijver, die 
niet zonder invloed bleef voor 
zijne eeuw, in 1738 te An-
naberg, in Saksen, geboren, 
en in 1784 als Hooglëeraar 
der dichtkunde in Leipzig 
overleden, werd,in descnóoï 
van KLEIST en GEiiLPR^, 
met welke hij persoonlijk 
omging, gevormd. Er be
staan van hem onderschei
dene werken, zoowel dich
terlijke als prozaïsche , op
stellen. 

CtonoAtDüS of CJ.OUD 
(Heilige), het jongste der 
kindéren van CHIIODOJJIIR , 
werd in 522 geboren* Door 
2 
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eene bijzondere bescherming 
der Voorzienigheid, aan den 
moord en de woede van CLO-
TABIUS ontsnapt, begaf hij 
zich naar den heiligen SE- . 
VERINUS,* eenen godvruchti-
geh kluizenaar inde nabijheid 

"Tan Par§'s'inëéne cel opge
sloten; Ofschoon de gelegen
heid zich meer dan eens 
aanbood, om het rijk van 
zijnen vader te heroveren, 
wilde hij. er echter nooit ge-

"bruik van maken. » De ge-i 
nadé, zegt een geschied
schrijver, had hém het nie
tige der menschelïjke groot
heden ontdekt; zij had hem 

l geleerd, dat een Christen 
meer wint, ér van beroofd 
te zijn, dan dezelve te be
zitten ; dat de wezenlijke ko
ning diegene i s , die zich 
zelven beheerschen en zijne 
hartstogten beteugelen kan, 

"van Welke laatstede vorsten 
* der aarde niet dan al té flik-
•WerÏÊ de slaven zijn. Hij 
behaalde deze overwinning 
op zijne neigingen, en leg
de er zich bestendig op toe, 
om dezelve door de oefening 
aller Christelijke deugden 
te behouden. De vrede , 
welken hij in zijne kleine 
cel genoot was storeloos; hij 
smaakte eene ware vreugd, 

"die hij niet zou hebben wil
len verwisselen tegen ge
neugten des hofs," welker 
bekoorlijkheden, door dë on
rust en Verwarringen ver
giftigd worden." In 551 
w.«*d hij door EOSEBIUS, 
Bisschop rm Parijg, tot 

Priester gewijd, bouwde een 
klooster in het dorp IVô ê»*, 
"Saint-Cloud genaamd, dat 
later in een stift is veran
derd. Hij overleed in den 
geur van heiligheid en 560. 
Hij is de eerste prins, uit j 
het bloed der Fransche ko
ningen , dien de kerk open
lijk als eenen Heilig ver
eerd heeft. 

CLODOVEUS of Ciovis l 
gewoonlijk als de weikelg» } 
stichter der Fransche mo
narchie beschouwd, \<(f? ] 
465 geboren, en volgde in 
481 op CHILDEBIK, *p»» 
vader. Hij breidde de «J* 
winniögenJ der• f ^ 
uit, bevestigde hunne m | : 
en verttietigde die der B 

meinen, i n V g l e e i ; ï 

de Setae en de AlsMJBo. 
g è n . SiACBius, een ^ 
Snschveldheer, werf*j 
h e m overwonnen, .e t t / , 
Soissom, alwaar• &i o 
winnaar den zetel 4 * ^ 
stuurs v e s t i g d e ' j f ^ a , 
Deze overwinning" * \ 

pralen op de w veïsloeg 

dezelve in 496 bfl ^ 
thans Zulpich*1" ,eD is, > 
sche. Toen 2fe

n
m

m& & 
gonnen te WJjke»>» ̂  w i j . 
vorst eensklaps «' ( ^or
den van den strijd . 
schijn, hief o ^ g a n ^ ^ 
den' hemelwa&rts, ci,-
tot den God zijnei•%<* h 
tige echtgenoote *en 
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zeide h i j : » Heer, wiens 
magt mij honderdmalen, bo
ven die van al de mogend
heden der aarde en der go
den, welke ik tot dus ver
re heb aangebeden, is ver
heven , verwaardig U in den 
uitersten nood, waarin ik 
mij bevind, er mij een be-
•wijs van te geven; indien' 
Gij mij deze gunst betoont, 
zal ik mij ten spoedigste 
doen doop en , om voortaan U 
alleen te aanbidden." Naau-
welijks had hij deze woor
den uitgesproken, die door 
een groot aantal zijner offi» 
eieren en soldaten gehoord 
werden, of door eene klaar
blijkelijke hulp des heniels, 
behaalde hij de roemrijkste 
overwinning. Zóodra hij te 
Reims was aangekomen, 
hield de heilige REMIGIÜS , 
Bisschop dier stad, bij hem 
op de vervulling der pleg-
tige door hem afgelegde be
lofte aan. De koning ant
woordde, dat hij zulks niet 
in bedenking szoude nemen, 
maar dat hij een leger had, 
door hetwelke hij zijn be-
sliuit wilde doen goedkeu
ren , en dat hij zelfs wilde 
aansporen, zijn voorbeeld te 
volgen. Na zijne soldaten, 
en de aanzienlijksten der 
Fransche natie bijeen geroe
pen te hebben , sprak hij hen 
op dien overluigenden toon 
aan, die steeds indruk moet 
verwekken. Hij schetste 
hen den slag van Tolbiuc, 
d e belofte, welke bij aan 

den Gfod der Christenen in * 
hunne tegenwoordigheid ge-v 
daan had ; de snelle en 'ge- -* 
lukkige verandering, ' die 
vah overwonnenen', zoo als 
zij waren, hen in éenen oo-
genblik tot overwinnaars had 
gemaakt. Toejuichingen bra
ken de redevoering des vors- • 
ten a t : » Wij verzaken de . 
sterfelijke goden, en wil
len enkel den onsterfelijken ' 
aanbidden: wij erkennen gee-
nen anderen God meer, dan 
dien, welken de heilige Bis
schop REMIGHJS ons predikt. ' ' 
CLODOVEUS werd op Kers -
dag van hetzelfde j aa r , met > 
30Ö0 personen van zijn le
ge r , door den heiligen R E - ' 
MIGIÜS gedoopt. Deze groo-
te Bisschop sprak hem met 
eene Christelijke onver
schrokkenheid aldus t o e : 
» Sicambrisehe vorst , buk 
het hoofd onder het j u k van 
J. C . ; verbrand he tgene , 
wat gij aanbidt, en aanbid 
hetgene, wat gij verbrand 
hebt." CLODOVEUS was toen
maals de eenige Catholijke 
vorst, die op de wereld 
leefde. Keizer ANASTA-
SIÜS begunstigde de Eu-
tichianen; de koning der 
Wandalen in Afrika, T H E -
ODORICH, koning der Ostro-
Gothen, in Italië, ALARICH , 
koning der Visi - Gothen^ in 
Spanje, GONDEBAUD, koning 
der Bourgondiërs, waren 
Arianen. In 4 9 7 , het jaar 
na zijn doopsel, gaven de 
volken tusschen de nitwate-i 

3 
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ringen der Seine en Loire ge
legen , alsmede de Romeinen, 
die aan de boorden der Loire 
woonden, zich aan hem o-
ver. Na zijne wapenen te-« 
gen A1.ARICH I I . , koning der 
Gothen gewend te hebben, 
won hij op hem den beroem» 
den slag van Vouiïlé, bij 
Poitiers, en doodde hem ei
genhandig. Hij onderwierp, 
vervolgens al de gewesten , 
die zich van dé hoire tot 
de Pireneën uitstrekken, 
nam Angoulème &\Towlouse 
inj maar werd in 509 bij 
Ar les, door THEODOBICH 
overwonnen. ANASTASIUS , 
keizer van het Oosten , VpoE 
zijn dapperheid beducht, 
en zijnen voorspoed bewon
derende, zond hem.de titel? 
en sieraden van consul, van 
patriciër ën van AUGUSTUS , 
met eene gouden kroon en 
purperen mantel. Het was 
alstoen, dafe Parijs de hoofd
stad werd van zijn rijk. Hij 
overleed aldaar in 511, in 
den ouderdom van 45 jaren, 
pa ëen dertig jarig bestuur. 
Deze held zegevierde niet 
alleen door de wapenen; hij 
deed zulks ook door de kracht 
zijner genie, en vooral door 
de kunde en de onschatbare 
hulpmiddelen, welke hij in 
het Christendom vond. » Wij 
gelooven, zegt de president 
HÉNAUI/F, dat de bisschop
ten en de godsdienst veel 
hebben bijgedragen tot den 
ïj^orspoed van CLonovEns. 
*Je Qallië'rs hadden noch wet
ten | noch. bestuur; de kei

zers van het Oosten, die er 
alleen, de meesters van wa
ren , lieten dit volk door 
de factièX besturen» Al- ; 
les was in eenen staat yan 
regeringloosheid, toen Cto- j 
DOVEUS niet zijn leger ver- , 
scheen; de geestelijkheid be
gunstigde zijne overwinnin
gen, deed hem zijne valsche 
goden verlaten, -beiwricW , 
rijn huwelijk «iet CI#HH»A» f eene vorstin, die zich even- ; 
zeer door de verhevene j 
van haren geest? a l s J j ; 
hare voorzigtigneid en ha» ; 
godsvrucht ondetsobeidj. 
roenmaaïs maakte he t J» ; 
roerig bestuur de groote^ ; 
salen^otonderdruk^r^J 1 

en beleedigde de w 

tehikheid nieia *l- , . 
om het ge^ag dier dw»ng j 
landen t e / e r m f g 6 » . • 
bediende zich van de J en 

dienst, om eemg 1j*-eenige deugden onder 

V0lk
& te versprexden. e de 

daar weldaden, ; J m 

verdienen." ^ K f g C n t i * 
schatbare v o o r ^ ë V ^ ^ s 
tendoms, }*»« vm karak-
eene wreedheid v de 

ter , die g e e n g j woord-
zachtmoedigheid b^n S t h e Sv zachtmoedjgheia enStheIïv 
de, welke de godsaoezente„f 

had behooren »>te* de W 
Hij bedl-eef ongehoor t e 
baar schheden tenopz^ 

al de Pri»%ÏÏ*«»ri* verwanten. **y ""* 

http://hem.de
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meester van. hunne staten. 
SIEGBERT , koning van Keu
len, CABAIUCH, koning der 
Morinen, BANAC&RIUS ,• ko
ning van Kamerijk, ËENO-
MERTÜS, koning van Mans, 
werden de ongelukkige slagt-
offers zijner bloeddorstige 
heerschzucht* De uitstekende 
diensten, welke hij aan de 
godsdienst; bewezen heeft, 
geven aanleiding tot het ver
moeden j dat de Heer hem 
de genade zal hebben ver
leend, om berouw over zijne 
misslagen te gevoelen. Men 
verhaalt dat hij, alvorens te
gen ALARICH , koning der 
Gothen optêtrekken , en ee-
nen voet op yijandelijken bo
dem te hebben gezet, 
aan zijn geheele leger ver
bood, er heilige vaten noch 
altaarsieraden te plunderen-j 
aan gewijde maagden of we
duwen, geestelijken of hun 
gezin, of zelfs aan de be
dienaars der kerk eenig be
letsel toetebrengen; en dat 
hij na den oorlog aan de bis
schoppen liet weten , dat ie
dereen het verlorene terug 
bekomen en de vrijheid der 
slaven vragen konde. Door 
eenen bij zonderen eerbied , 
welken die vorst aan den 
heiligen MARTINUS toedroeg, 
liet hij., voorbij Tours trek
kende, het verbod afkondi
gen van er iets anders , dan 
gras en water te nemen. Toen 
«en soldaat aan eenen armen 
Wan hooi ontnomen had, zeg
gende , dat zulks slechts 

gras was, j deed de koning 
hem oogenblikkelijk sterven; 
En hoe zouden wij de over
winning behalen; zeide de 
vorst, indien men den groO' 
ten heiligen MARTÏXVS be-
leedigt? De groote eerbied, 
welken hij voor de gedacht 
tenis van den heiligen Ht-
iiARius -bezat, was. oorzaak, 
dat hij met de grootste zorg 
aan het behoud van de lan
derijen der kerk van Poi-
fiers arbeidde. Hij werd te 
Pari/s in de kerk van den 
H. PETRUS en PAÜLUS , thans 
van de heilige GENOVEVA of 
het Pantheon begraven, wel
ke hij , ten einde den zegen 
des Memels op zijne wape
nen te erlangen, begonnen 
en gesticht had , alvorens hij 
de verovering van; Gallië op 
de Arianen ondernam. Men 
merkt op, dat er zich in 
deszelfs ruime uitgestrekt
heid vele schilderstukken be
vonden, die Heiligen uit de 
beide Testamenten voorstel
den , en dat er aan het graf 

• van de heilige GENOVEVA ve
le wonderen geschiedden. 
Deze kerk werd later vol
tooid door de zorgen der ko
ningin CtoTiiiDA. Het praal
graf van CLODOVEÜS } dat 
men in het koor dier kerk 
zag, is een nieuw werk; op 
last van den kardinaal I.A 
RoCIIEPOÜCAOLD o p g e r ï g t t 
Men vindt in AIMOIN , «en 
grafschrift van Cr.oDovjeüs , 
door sommigen aan den hei-

" ligen REMIGIUS toegesciire* 
S 4 
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ven , niet deze dichtregels 
beginnende: 

Bïres opuni, virtute potens, 
clarusque tüumpho , 

Condidifc hanc sedem rex CLO-
BOV^EUS , et idem 

Patricius magno suMimis ful-
sit honore. 

Zijne vier zonen THEQDORICH, 
CHLODOMIR, CHILDEBERT en 
CLOTARIUS verdeelden onder
l ing de staten van hunnen 
vader. Hét is onder dezen 
vors t , dat het gebruik der 
zij wormen uit Indiè' vreni 
overgebragt. E r bestaat eene 
^Levensbeschrijving van CLO-
DOVÉUS , door VuitON ge
schreven, vol geleerde naspo-
ïingen, doch waarin men meer 
oordeelkunde wënschtte. 

GCODOVEUS of CLOVIS I L , 
zoon van DAGOBËRT I . , kwam 
na hem in 638 , naauwelijks 
negen jaren bereikt hebben
d e , onder het voogdijschap 
zijner moeder NANTILDA, die 
met de .opperhofmeesters re 
geerde , in de koningrijken 
'Nemïriè' en BoUrgondië aan 
het bestuur.. Deze vorst trad 
met BATHIMÏA in den ech t , 
en overleed reeds in 655. 
Hij was de eerste Fransche 
vors t , die van een rijtuig , 
tot dusverre enkel voor de 
koninginnen bestemd, ge
bruik heeft gemaakt, voor 
welk rijtuig vier ossen ge
spannen werden. Alen moet 
daarbij in aanmerking ne
men, dat deze koning met 
«ene wankelbare' gezondheid 
«ad te worstelen. Voor het 
PVenge W R S j,jj d e v a d e ; ; d e r 

armen. Na in eenen hongersi 
nood zijne schatkisten uit
geput te hebben, om zijne 
onderdanen te ondersteunen, 
liet hij de zilveren platen 
wegnemen, waarmede zijn 
vader de kap van het koor 
der kerk van den heiligen 
DioïWSïus had doen dekken, 
en de waarde derzelve on
der de armen uitdeelei' Tot 
schadeloosstelling vóou 4» 
abdi j , Wrkreeg deze vorst 
in êene vergadering van bis
schoppen eene vrijheid ran 
allen regtsdwang , die door 
LANDERICH , bisschop vari^ 
rijs bevestigd werd. Mij w 
drie zonen na, T H E O P O K ^ 

CLoTARitis IH- , ^ C H , I ; D E 

RIK I I . 

CLODOVEÜS of Cwvisin., 
zoon van THEODORICH I L , 1^ 
ning der Franschen envoi| 
d e ° h e m in 69L op- « 
regeerde vijf jaren, <J 
de voogdijschap v a n J ^ 
van Herüml,o^^°%: 
t e r , die zich v a n M * 
ninklilke gegg -h-gj in 
gemaakt. K" V^^naa 

14 jaren bereikt w 

CLODULPHITS of VJ? JDOt. 
lige),' ook ^.igenaanid, 
PHüsofHoDütPflüfP; -AB, 
zoon van den neii'fc _t • 

opgevoed, Uet ^ 
Vroegtijdig ee»« J , ^ 
neiging voor de de»g« 
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ken , en onderscheidde zich 
door zijne vorderingen in de 
'gewijde en ongewijde we
tenschappen. Hij verscheen 
met glans aan het hof der 
Austrasische koningen, bezat •, 
de eerste posten onder D A -
GOBERT I . "en SlEGBERT II»', 
en maakte van hei aanzien, 
Waarin hij stond, enkel ge
bruik tot roeni en geluk van 
den staat. Maar daar de 
ondervinding hem geleerd 
had, hoe moeijelijkhet zelfs 
voor de deugdzaamste zie
len is , om te midden der 
menschelijke grootheden voor 
God te leven, zoo kops hij 
eènen staat, waarin hij min
der aan ' de verleiding was 
blootgesteld. Daar de kerk 
van Metz haar hoofd ver- ( 
loren had, zoo werd de hei
lige GiODULPHüs, met een
parige stemmen, en tegen 
wil en dank verkozen, om 
hem te vervangen. Zoodra 
hij gezalfd w a s , hield hij 
er zich enkel mede bezig , 
om, als een goede herder , de 
pligten van zijnen stand te 
vervullen. » Zijne liefde voor 
de armen, zegt een schrij
ve r , was zoo teeder, dat 
hij zich om hen te onder
steunen van dingen, die tot 
het leven noodzakelijk wa
r e n , beroofde. Aan den 
voet des kruises overwegen
de, voedde bij zijne ziel met 
het brood des levens , en 
verkreeg dien geest van i j
ver en zalving, die aan de 
verkondiging des GfoddeJij* 

ken •'woof ds zoo veel kracht 
bijzet. Vol jjVer voor de 
eer van J . C, en teederheid 
voor" zijne kudde , werkte 
hij met eene onvermoeide 
gêestdriftj aan de heiligma
king der aan zijne zorgen 
toevertrouwde zielen*" De
ze heilige Bisschop overleed 
in 696 , in den ouderdom 
van 91 jaren , na 40 der-
zelve aan het bestuur zijner 
kerk te hebben besteed. Zij
ne geloofwaardige Levensbe
schrijving is door Pater HEN-
SCHENIUS met aanteekenin-
gen in het licht gegeven. 

CiiCEtiU, eene der Ro-
meinsche dochters, die aan 
PORSENNA in gijzeling werden 
gegeven, toen deze Vorst 
in 507 vóór J . C. Rome 
kwam belegeren, om de 
TARQUINIUSSEN op den troon 
te herstellen. De onrustig
heid van het leger moede, 
ontsnapte zi j , en zwom on
danks do pijlen, die van den 
oever op haar werden afge
schoten over den Tiber. POR
SENNA aac< wien men haar 
terug zond, gaf haar een 
prachtig uitgerust paard teil 
geschenke, en stond haar 
toe , bij haar vertrek die
gene harer gezellinnen me
de te nemen, welke zij zon
de begeëren. Zij verkoos de 
jongste wijlharejaren haar het 
meeste blootstelden. De se
naat liet ter eere van deze hel
din op het publieke plein een 

, standbeeld te paard oprigteri. 
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CLOOTZ (JOANNES BAPTIS-
5DA nu VAL DE GRACE), een 
Pruisisch vrijheer, werd in 
1755 te Kleef geboren; hij 
wa$ een neef van den be~ 
ruchtèn schrijver CORNELIÜS 
PAUW, en, werd reeds in 
den ouderdom van 11 jaren 
naar Parijs gezonden, om 
er zijne ,. opvoeding te vol-
tooijen. Bezitter eener aan
zienlijke fortuin, dacht hij 
er niet aan > om naar Pruis-
sen terug t^keêren, en koos 
Parijs tot zijn vaderland. 
Dé gevaarlijke werken, wel
ke hij l a s , wonden zijne 
raaskallende verbeeldings-
krapht zoodanig op, dat hij 
zich geroepen waande, ter 
hervorming der volken; te 
dien einde wilde hij van 
Parijs, de hoofdplaats van 
het menschelijke geslacht 
maken, Om zijnen naam in 
overeenstemming met zijne 
verhevene ontwerpen te bren
gen, wilde hij niet meer JO
ANNES BAPTISTA , maar A.NA-
CHARSUS CLOOTZ genoemd 
worden, en het is onder de
zen naam dat hij Engeland, 
Italië, Duitschland en an
dere Europesche gewesten 
doorkruiste, alomzijne dwaas
heden uitkramende. Bij zij
ne terugkomst te Parijs, 
zag hij voor altijd van zijn 
geboorteland, van denDuit-
schen adel en van zijne voor-
regten af, en deed al deze 
titels vervangen door dien 
van Redenaar des mensche-
ty'ken geslachts. Met zul
ke buitensporige denkbeel

den, kon hij niet dan met 
overdrevenheid de revolution-
naire grondbeginselen aan
hangen , in welke, hij ecrie 
gunstige gelegenheid moest 
zien, tot het ontwerp zij-
per algemeene hervorming; 
ook zag men hem eenen stroom 
van gelukwehschingen, ver
zoekschriften en redevoerin
gen in de nationale verga-
dering uitstorten. Ojrww» 
zekeren dag verspreidde *K& 
het gerucht in Panjs , ^ 
er in die hoofdstad afgevaar
digden uit alle natiën der 
aarde waren /^gekomen, 
om de nationale vergaden g 
geluk te wenschen. iot^ 
fntvangst van dat . g j - £ schap wordt er eene avona_ 

hijeenkomst f ^ Z , 
zelve bestond «« V 
,„it den schrijf . W ^ 
Engelsch da# a d ^ t t l a t s c h e 
eenige Neger oi .DfM^ . 

huisbedienden, f ^ f 

r i f i e C i f o o ï Z moerde W 

menschelijke g e . b g . 0Ilt. 
Nationale V e r g a W J)jeC ving deze maSkaradJeaf. 

deftigheid,. en .«. t ma-
gevaa rd igden^ m 
schelijke geslacht» e n ge. 
de eer verzochten, ¥t 
deelte uittemaken^nden ,4 
beruchte verbond w d a . 
Julij, zoo wees *fl l a a t s 
zelve eene Won&fJ0ue<>' 
aan. D a a r d e f f d t

s c h r * 
len van September^ veI-
door g e h e e r i ' ^ f ' ^ n 
spreid haddenj * » 8" 

http://ge.bg
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de muitelingen aan de kies? 
Collegien de afgevaardigden 
op, welke zij moesten zen-, 
dén; CLOOTZ deden zij door. 
de kiezers van het Dep.1 

Oise, welke hem nooit ge
kend hadden, henoemen. Lid 
van het wetgevende ligchaam 
geworden zijnde, stelde 
CLOOTZ geene grenzen meer 
aan zijne dolzinnigheid. Niet 
te vreden, alle .magten der 
aarde aanteranden, zoo ver
klaarde hij den oorlog aan 
den korting des Hemels, en 
noemde zich het hoofd aller 
ongodisten, Hij predikte 
alom zijne algemeene repu
bliek, denkdjg aan allé fcroo-
nen verklarende, hoonde in 
de eerste plaats zijnen Vorst, 
dien hij den Noordschen 
SARDANAPA&US noemde j,. en 
smeekte de vergadering des* 
zelfs hoofd, zoo wel als dat 
van den Hertog van Bruns-
wijk op prijs te stellen, zij
ne fortuin tot belooning ee-
ner zoo schoone daad aan
biedende. Hij verhief de 
daad van ANCKARSTROEM , 
den moordenaar des konings 
van Zweden, en stemde voor 
den dood van .EOBEWOK X V I , 
er bijvoegende: » Insgelijks 
veroordeel ik den eerloozen 
FREDERIK WILLEM tot den 
dood." Hij verdedigde de 
moordtooneelen van Septem
ber en nam met den groot
sten ijver de partij dier 
moordenaars op, welke de 
gematigde leden der Con
ventie wilden doea straffen. 
Het is in dien z i n , dat hij 

in 1792 een pamphlet in het 
licht gaf, ten titel voeren
de : Be algemeene Republiek-
Hij had dezelfde grondbe
ginselen reeds aan •'den dag 
gelegd, in een ander ge-
schrift te honden in.. 1780*' 
onder den titel van Zeker
heid der bewijzen van het-
Mahometaansche gelooft in 
het licht gegeven ;;welk stuk
je hij als eene hulde der con
ventie aanbood, op denzelfden 
dag waarop zij de even zoo 
buitensporige als goddelooze 
feesten der rede vierde (zie 
CHAXJMETTE). De Conventie 
verwaardigde zich zijne hul
de aantenemen, en zond 
het boek aan de Commissie 
van openbaar * onderwijs ; 
maar ofschoon deze verhef» 
fing, hem de gunst der me
nigte verwierf, verwekte 
zij echter tegelijkertijd te-
gek hem de afgunst van R O 
BESPIERRE , die de onder
gang van hem en van al zij
ne aanhangers besloot. Öe 
schrik was op dien ^ogen
blik ten top gestegen 5 de 
revoluf ionnairen mistrouwden 
elkander, en er werd eene 
nieuwe club gevormd, waar» 
in enkel de gezuiverdste le
den werden toegelaten. De 
praissische vfijheer bood 
zich bij dezelve aan, en op
dat men hem mogt waardig 
keuren , van toegelaten te 
worden, verklaarde bij , dat 
zyn hart franschgezind, 
en zijne ziel sansculottisch 
ws; maar ROBESPIERRE voer 
heviglijk tegen hem uit» 
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verweet hem het gezantschap 
der wereld, zijne algemeene 
republiek, en zijn gedroch-
teiijk ongeloof. Hij werd 
met goedkeuringen en toe
juichingen overladen, en de 
vrij heer buiten de club ge
sloten. Eenigen tijd daarna 
werd CLOOTZ met HEBERT 
en eenige andere zijner par
tij aangehouden, in staat 
van beschuldiging gesteld, 
en den 24 Maart 1794 ter 
dood veroordeeld. Hij vol
hardde tot op zijnen laatsten 
oogenblik in zijne grondbe
ginselen en zijne dolzinnig
heid , en verzocht dat zijne 
strafoefening eerst na al die 
van zijne medepligtigen mogt 
plaats hebben, » ten einde 

'! zeidé hij , tijd. te hebben , 
om zekere grondbeginselen 
vasttes tellen , terwijl hun
ne hoofden zullen vallen." 
Volgens de dagbladen van 
dien tijd, beriep hij zich 
het schavot beklimmende, 
ten opzigte van zijn vonnis 
op het menschelijke geslacht. 
In de daad zijn titel van 
Redenaar des mensckelyhen 
geslacht* gaf hem daartoe 
regt. Deze revolutionnair 
heeft de volgende werken 
in het licht gegeven: 1.° 
Adresse etc. {Adres van 
eenen pt-uis aan eenen en-
gelscltman), 1790, in S.vo 
Deze engelschman is ED-
MOND BÜRKE. —? 2.° Let
tre sur les juifs etc. (Brief 
over fe joden aan eenen 
geestelijken mijner vrienden 
•**.) , Berlijn 1783, in l&nip 

3.° £ ' Alcoran des princet 
(De Koran der vorsten), 
£t... Petersburg, 1783, in 
S.vo Men weet thans dat dit 
werk niet van hem is. — 
4.° ANACHAHSLS te Parijs, 
enz. 1791, in 8-vo —5." 
Voordragt (om den Koning 
Parijs t te doen bewonen) 
1790, in 8-vo — 6." Cor-
respondance etc. (Briefwis
seling niet den ridder » 
Eox), 1791. — 7-° & 0-
rateur etc. (De redenaar 
van het menschelijke ge
slacht, enz.), W91. — 8-
Base Constitutionele etc. 
(Constitutionele grondslag 
der republiek mn het men
schelijke geslacht) ,W3, *n. 
S.vo 

MEHÜN, teMehm^1^ 
geooren, werd C ^ I N E } 
genoemd, wijl hij * » j g 
wasi Hij legie zich toj 
de godgeleerdheid, de wi 
begeerte, de sterrekunde» 
s cfei- reken- en vooral^ 
de dichtkunde» H n J » 
maakte het hof ***** 
*vs den schoonefoot^ 
geest en zijne vrmj 
ïn den beginne> had l » . ] . ^ 
door menige Wem aW# 

stukjes bekend g 
De roman der # o 0 V n , 
hem in de handen ge^ I e n ; 
en hij besloot deJ^° 
Vervolgen. Wit-LEM » ^ a a t 
RIS, eerste schrijver/*, 
werk, had hetzelve met *u 
nen ten einde ï»'«nften,

llPw 
zinnelijke liefde, de Ju* 
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heid, en-predikant, der hoo^ 
geschool van Braneher, al$ 
waar hij in 1652 overleed. 
Hij gaf verscheidene werken 
in het l i ch t , die bijna alle 
verzameld zijn door zijnen 
kleinzoon . , JOANNBS MARK , 
hoogleeraar te Lei/den, en 
onder den titel van J . 
CLOPPENBÜRGII 7 theologica 
opera omnia , Amsterdam, 
1684 — 1689, 2 dl." m4-«> 
in het licht gegeven. Bazel? 
ve bevatten Verhandelingen, 
onder andere over de offer
anden der aartsvaders, over 
den dag , waarop J . C . en de 
joden net paaschlam hebben 
gegeten, over eenige duis
tere plaatsen vssn het Oude 
en Nieuwe testament, tegen 
de doopsgezinden en de so-
cinianen, over den woeker 
enz. Deze schriften bewij
zen , dat hij in de geleerde 
talen en in de gewijde oor-
deelkunde ervaren was. Men 
stelt minder belang, zelfs 
bij de Protestanten van zij
ne twistschriften. Sommige 
zijner verhandelingen heb
ben in de Critici sacri 
plaats gevonden. 

l ingen, de zedeleer,_, en ge
leerde aanmerkingen , heb
ben beurtelings de overhand 
in hetzelve. Het is eéne 
mismaakte opeenstapeling 
van hekelschriften, vertel
sels , kwinkslagen, onbe-
schaafdheden, zedelijke en 
onbetamelijke trekken. Voor 
een' oogenblik vermaaks , dat 
men al lezende zal smaken, 
ontmoet men honderden oo-
genblikken van verveling. 
Er komt eene naiviteit in 
voor, die behaagt, wijl de 
zelve niet van onze eeuw 
i s ; dit is deszelfs geheele 
vérdienste, wat er ook de 
abt LENGLET van zeggen 
moge, die in 1735, eene 
uitgave van dien roman, in 
3dl." in 12.1™ geleverd heeft 
(zie "MOMNET). Nog heeft 
CtopiNEi. eene Vertaling 
(in het fransch) geleverd v a n 

het boek over den troost 
der wijsbegeerte, door den 
beroemden Boë-rais, 1494, 
in fol. eene andere van de 
brieven van ABEIIAARD ; een 
stukje over de antwoorden 
der Sibillen, enz. Men 
meent, dat hij in 1364 o» 
Verleed» 

CliOPPENBURG (JoANNES). 
den 13 mei 1592, of 1597 
te Amsterdam geboren, be
zocht bijna al de Protestant-
sche universiteiten van JEw-
ropa. In zijn vaderland te
ruggekeerd , nam hij de 
predikdienst op verscheide
ne plaatsen waar , werd hoog
leeraar in de godgeleerd* 

CtoRiviÈRE (PETRUS J O 
ZEF PICOT DE) , een jesuit 
werd in 1735 in Bretagne 
geboren. Hij nam zijnen 
intrek bij de paters der 
maatschappij, en na de ver
nietiging dier o rde , werd 
«ij pastoor van Parame, bij 
Saint - Malo» Onder het 
schrikbewind bewees hij 
groote diensten aan de gods-
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dienst en stelde zich bloot 
aan het verlies der vrijheid 
en welligt zelfs des levens, 
door aan de geloovigen, 
die hij door zijne voorbeel
den en zijne redevoeringen 
stichtte, schuilplaatsen te 
verkenen, en hun, de Sa
cramenten toe te dienen. 
Sommige der godvruchtige 
broederschappen & welke hij 
heeft opgenigt, bestaan nog. 
Onder BONAPARTE verdacht 
van betrekkingen met de 
koningsgezinden van Bre-
tagne te onderhouden, werd 
hij aangehouden, en kwijn
de gedurende verscheide~ 
ne jaren in de gevangenis.^ 
Daar tijdens de herstelling 
der BOURBONS , verscheidene 
oude jesuiten, hun eerste 
huis te Parijs,, rue des 
pqsies, hadden opgerlgt, 

, zoo ging CLORÏVI&RE zich 
met hen vereenigen, en 
stierf in hunne armen, den 
5 Janüarïj 1820. Hij was 
een uitmuntende geestelijke 
en een goede schrijver, Er 
bestaan, van hem verscheide
ne werken , zoo als : 1.° 
Vie _ de etc. (Levensbe'-
sckrijving van JLoDEWUK 
MARIA GRIGNIOKDE3ÏONT~ 
FORT), aan mevrouw Vxc-
TOIRE, opgedragen; Saint-
Malo, 1785, in ISJtn.o. ~ 
2.° Exercices etc. {God
vruchtige oefeningen van 
AzoYsrus VAN. GOXZAGA),: 
uit het Italiaansch vertaald 
«oor p a t e r GALPJN , 17S5,in 
12.mo _ 3.o Considérati- , 
ons etc, {Overwegingen over 

de oefening des geèeds), 
1802 , in 12.mo — A.°Ex-
pïication etc. {Verklaring 
der brieven van den heili
gen JPMTRITS), 1809, 3dl'n 

in 12-mo Bit is een zeer 
goed werk, waardig be
ter hekend te zijn. Hetzel
ve zondigt door eene al te 
groöte wijdïoopigheid, doch 
de schrijver maakt dit ge* 
brek weder goed door iïp& 
leer, zijne godsvrucht, en 
de ontwikkelingen, wefte 
hij aan zijn ontwerp geeft. 
CLORIVIÈRÉ was diep door
voed , met het lezen der ge
wijde boeken. 

Ctos» -7- Zie Dvchos. 

CWAÏtlusI. , vier*» zoon 
van CIODOVEÜS, en de der
de en laatste van CLOTIIM 
geboren, aanschouwde « 
497 het eerste ievenshcM» 
werd in 5H k o n ! n i V f 
Soissons, en vereenigde^ 
ne wapenen met die van 
CHLODOU en CHIMEBEBT, 
tegen S I 6 » D U S , S f 
van Bourgondie. W J 

tegen den koning van i«M 

n ^ ^ , v e r e e n i g d e ^ c h v e
r 

volgens, met z « n e n g a m 

CltttDEBERT, e \ J„542 
gezamenlijk met, ha* j j a 
eenen togt in . SpW*£, 
den doodë van T H E O D O ^ 

verkreeg CLOTARIUS J*« ^ 
van Auslrasië, en.na 
van CHILDEBERT m 5 f i „. 
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de zich tegen de Saksers en 
Thuringers, en overleed te 
Compiègtie in 561. Een jaar 
te voren was CHRAMNÜS , zjjn 
natuurl|jke zoon, tegen hem 
opgestaan. Daar zijn vader 
hem met de wapens in de 
hand verrast had, liet' hij 
hem met zijne geheele fami
lie, in eene hut, waarin hij 
hen had doen opsluiten, ver
branden. De misdaad van 
CHKAMNTJS was ongetwijfeld 
hatelijk , maar de straf' was 
zulks niet minder. De na
tuur wreekte hare regten, 
door de wroegingen , welke 
CLOTARJÜS ondervond, die 
dit Verschrikkelijk offer, 
slechts één jaar overleefde ; 
want hij overleed in het vol
gende jaar, op denzelfden 
dag en hetzelfde uur, waar
op hij zijnen Eoon had doen 
sneven. Op zijn sterfbed 
liggende, riep hij uit: Hoé 
maglig is de Koning des he
mels , toijl Hij aldus over 
de grootste koningen der 
darde beschikt! » Woor-
den, zegt een geschiedschrij
ver , die een vorst, zoo als 
hij , voor' het groote gehoren, 
gedurende zijn leven had be« 
hooren te overwegen, in 
plaats van zijn laatste uur, 
aftewachten, om dezelve uit
te spreken. Echtbreuken, 
hloedschendingen, wreedhe
den, moorden en gruwelen, 
bezoedelen de geschiedenis 
van zijn bestuur en desniet
tegenstaande bezat CLOTA-
ÏUUS groote hoedanigheden/' 
Deze vorst was even zoo ^ 

wreed, als ongeregeld van 
zeden ; hij had een groot deel 
genomen in den siuikmoord 
zijner neven, zonen van 
CniiODOMiR, aan Welke hij 
een gedeelte des koningrijks 
van Orleam ontroofde. Hij 
had te gelijk zes vrouwen, 

> en huwde te zei ver tijd twee 
gezusters, INGONÖE en HAR-
DEGONDE geheeten. Hij dwong 
de weduwe van CHLODOMIR 
(zijne schoonzuster), wier 
kinderen hij had doen sneven , 
om de echtkoets met zich te 
d«elen. Hij liet den broe
der van RADEGONDE, zijne 
krijgsgevangene, ombren
gen, en noodzaakte haar 
met zich te huwen. Hij 
was in al zijne krijgsverrig-
tingen gelukkig, behalve in 
Spanje, alwaar hij voor Sa-
ragossa geslagen werd. Hij 
liet vier zonen na, die hen* 
opvolgden. Zijn lijk werd 
naar Soissons gevoerd, en in 
de kerk van den heiligen 
MEDARDUS, door hem be
gonnen, en door zijnen zoon 
SIEGBERT voltooid, begraven. 

_ CLOTARIUS I L , in 584, 
in den ouderdom van vier 
maanden , zoon én opvolger 
van CHILPERIGH I . , werd 
door FREDEGONBE , zijne moe
der , tegen de pogingen van 
CHILDEBERT beveiligd, Zij 
behaalde op dien vorst, bij 

j Soissons, in 593, eene roem
rijke overwinning. Na den 
dood zijner moeder, werd hij 
door THEODEBERT en THEO-

' DERICH geslagen, en nadat 
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deze beide vorsten, overle
den waren,. vereenigde bij 
de geheels Fransche monar
chie. /Hij beteugelde de 
iSaksers, doodde eigenhan
dig hunnen hertog BERTHO-
AI1D5 aa was er na de over
winning enkel op bedacht, 
om den vrede van den staat 
ie bevestigen, door er de 
regtvaardigheid en den over
vloed te doen heerschen. Hij 
overleed in 628 in den ou
derdom van slechts 45jaren, 
twee zonen, BAGOBERT en 
CHARIBERT* nalatende. De 
liefde tot de wetten, de 
kunst om te regeren, de ij
ver voor de opvolging der 
canons, hebben gedeeltelijk 
zi}ne wreedheid doen verge
ten. Hij liet de vier kinde
ren van THEODQRICH zijnen 
neef ombrengen, veroordeel
de BRUNECHIMJE tot een en 
wreeden dood, leverde de 
Saksers aan de woede der 
soldaten over, enz, 

CtoTARius I I I . , oudste 
zoon van CLODOVEUS I ï . > 
was koning van Bourgondië 
en Neust?ië. Na den dood 
van zijnen vader regeerde 
zijne moeder BATHILDA , door 
den heiligen ELIGIUS onder
steund , gedurende zijne min
derjarigheid met vele wijs
heid. Nadat deze vorstin 
harenintrekin hetklopstervan 
Cheïles had genomen, maak
te EBROÏN, opper-hofmees-
*eF •> zich meester van het ge
heel© gezag, en deed zich door 
a«ne wreedhedenJen onregt-

vaardigheden, algemeen vet» 
foeïjen. CJCOTARIÜS III. over
leed, zonder nakomelingschap, 
volgens somnïige kronjjk-
schrijvers , in 670; hetjuis-
te tjjdstip van zijn' dood is 
onzeker. ' 

CLOXHO, eene derdriescMk-
godinnen, houdt fretswrok 
m de hand , en spint het lot 
der menschen. Zij w * 
voorgesteld met een lang 
kleed van verschillende kleu
ren , en eene kroon met ze
ven sterren versierd op het 
hoofd. 

Chvnh»x(ïïeMge),eM° 
dochter van CmtrBincfl, Ko
ning • der Bourgondiërs,,haa 
het geluk van in de Catho-

opgevoed, f ^ i d e 
verpïigt zag, °>» °"" ,,, „ 
Arianfn t e V c n , „ ^ J 
echter de g r o » % * „ van het ware geloof, d ^ n f 

haar reeds y a n > J i | , 
inboezemde, diepe indrtó 
len op hare nel. ^ 
vroegtijdig 8 J 7 5 S 5 - , 
om de wereld te ve' a e n 

en hare g ^ 1 ? " " vat l god-
door de uitoefemng ^ ^ e e r 
vruchtige werken»1 ^ „ „ n ' 
en meer verstei-J»v j . . ^ 
schuld had n ^ l i / d e r 
van de bekoorbj^T a i e 
wereldsche } f ^ ' o f 
haar van alle K^ zji 1» 
ringde. In 4 9 3 . « £ * „ , 
den echt met ^ ° » ° „ 
eersten Christen-ko»1"^. 
Franhryh* D°o r h a a r 
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stand en hare deugden, droeg 
zij veel bij tot zijne bekee
ring (Zie CLODOVEUS of CLO-
VIS I.) Daar er na den dood 
van haren echtgenoot in 511, 
oorlog tusschen zijne kinde
ren was ontstaan , -begaf zij 
zich naar Tours, bij het graf 
van den heiligen MARTINÜS , 
alwaar zij hare overige le
vensdagen in het gebed, het 
vasten, waken en andere 
boete-werken doorbragt. Na
dat zij in hare laatste ziekte I 
hare zonen bij zich laten ko
men , en hen op de aandoen-
lijkste wijze vermaand had, 
God te dienen, zijne gebo
den in acht te nemen, de 
armen te beschermen, hun
ne volken met eene vader
lijke goedheid te behande
len , gezamenlijk in eene 
volmaakte eendragt te leven, 
door alle mogelij ke middelen 
den vrede en de openbare 
rust te handhaven, overleed 
zij den dertigsten dag, na 
de heilige Sacramenten ont
vangen , en eene openbare 
geloofsbelij denïs afgelegd te 
hebben, den 3 Junij 543. 
Haar lijk werd naar Parijs 
overgevoerd , in de kerk van 
den H. PETRUS en PAULUS, 
waar CLODOVEUS ook begra
ven was. Behalve de stift-
jkerk van den heiligen JPJE-
2RVS - le-PueHier, eer tij ds 
door Christelijke maag
den bezeten, telt men nog 
onder de prachtige gestich
ten dier heilige koningin, 
«e kloosters van; AnUehj, 

VII. DjBEI,, 
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van Saint-Germain d'A.ux-* 
errfi en van Chelles. 

CLOVIO (JULIO), een Sla
vonisch schilder, te Rome, in, 
1578 in den ouderdom van 80^-
jaren overleden, muntte uit 
in het miniatuur schilderen.; 
Men heeft van hem bewonde
renswaardige afbeeldsels in. 

, dien smaak, welke men op het-
paleis van FARNESEIR een met 
de hand geschreven getijden
boek der H. .Maagd bewaart. 

CLUENTIUS, een Romein» 
werd door zijne moeder So-
SIA beschuldigd, van OPPX-
NIANICUS, zijnen schoonvader, 
in het jaar 54 vóór J. C. 
van het leven te hebben be
roofd ; maar CICERO nam zij
ne verdediging op zich, en 
sprak te zijnen voordeele de 
schoonerede/>ir0 ClnentioxAu 

CLUGNY (FKANCISCUS DE) , 
in 1637 te Aigues-Mortes y 
in Languedoc geboren, ging 
zeer vroeg, onder de con
gregatie van het Oratorium , 
te Parijs. Na met roem in 
verschillende collegién te 
hebben onderwezen, werd hij 
in 1665 naar Dij'on gezonden. 
Aldaar bragt hij zijne ove
rige levensdagen door, zich 
bezig houdende met het be
stuur der zielen, met predi
ken , biecht hooren en cate
chiseren. Hij overleed te 
Dy on in 1694 in den ouder
dom van 57 jaren. Zijne 

II (Euvres Spiritwlles (Gees-
T 
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teïijhe Werken) zijn in 10 
dl." in 12.mQ: men leest de
zelve weinig, wijl dezelve 
vol zonderlinge en eigenzin
nige denkbeelden en uitdruk
kingen zijn, die met de waar
digheid der onderwerpen wei
nig ströokèn. -

CLUSA (JACOBUS DE) ook 
wel Parades of de Paradiso 
genaamd, haar den naam eens 
kloosters van de Cistercien-
ser«orde, hetwelk hij in JPo-
len, in het diocees van Po
sen bewoonde. Men zegt, 
dat hij vervolgens karthuizer 
werd, en 20 Jaren In het 
fcarthuizer-klooster van Er-
fart leefde, waarin hij in 
1465, in den ouderdom van 
80 Jaren overleed. Men: 

heeft van hem eene verhan
deling : De apparationïbus' 
animarutnpost esöitwm, acor~ 
poribus, et de e.arumdem re-
céptaculis, tè Burgdorf, in„ 
1475, in fol. gedrukt. • Som
mige schrij vers onderschei
den JACOBUS DE CLUSA, van 
JACOBUS DEPARADÏSO, en een 
JACOBUS DE PAIIADISO van 
een' anderen van denzelfden 
naam, den schrijver van het 
Speculum Reïigiosorum. Wij 
aijn hét denkbeeld gevolgd, 
'dat ons het waarschijnlijkste 
heeft toegeschenen , ten on-
regte kent men aan eenen 
schrijver van dien naam, de 
verhandeling toe, Önus Mc-
clesiee enz* genaamd. •— Er 
heeft ook een PAULUS PA-
ÏUBES 0f PARADISI bestaan, 
(zie dat artikel). 

Ctusiüs (KABEL); of DB 
L'EOLUSE, den 18 Februari} 
1525, te AtrecM geboren, 
doorkruiste eèn groot gedeel
te van Europa, om kruid
kundige kennis optedoen. Hij 
had het zich tot eene vet 
gemaakt, om zich in de be-

; schrijving der planten enkel 
aan zijne eigene oogen te 
vertrouwen: ook heersen* de 
angstvalligste naauwtoung-
heid in zgne beschrijvingen 
en afbeeldingen. De keizers 
MAXIMILIAAN II. en Runoü? 
I I . , vertrouwden hem hun
nen plantentuin toe. Het sla* 
felijke van het hof leven moe' 
de, begaf hij zich naariwi-
fort aan den Mem,™™' 
volgens xiBSxLeijden,m\ 
hij in 1 W als hoogleeraaï 
der kruidkunde overleed. My 
ne werken zijn verzameld, 

1601, 1605 en 1611, m 
platen. Dezelve ^hane^ 
over de wetenschap, W» . 
hij beoefend had. 

CLUVÉRiusofCtirW^; 
MPI>ï,s), in 1580, <°JX 

oetemngaerr^» , a 

m d , 4 d„er g (reisde door 
toetewyden. *».)L , vn„e. 
Polen, DuitSomd,m 
land, Franknjh) *J ;fcjj 
de Nederlanden, W™^ 
zïch alom beroemde, v» ^ 
maakte, en eenen_sc« ^ 
geleerdheid opdeed. * _a 
I e . hield men f flDg„u. 
op aan, hem aldaar te» 
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den, zijne sfücht voor de ta - ] 
len en letteren, verwierf 
hem in die stad eene menig
te bewonderaars. De Ne
derlanden vooral waren voor 
hem eene kweekschool der 
wetenschappen, hij geraakte 
aldaar in kennis met den be
roemden J . SCAMSER , die 
de oorzaak w a s , dat hij zich 
onherroepelijk tot de aard
rijkskunde bepaalde. Met 
vlugheid sprak hij tien ver
schillende talen, zoo a l s , 
het Grieksch, het Latijn, het 
Hoogduitsch, het Fransch , 
het Engelsch, het Neder-
duitsch, het Italiaanse!), het 
Hongaarsch, het Poolschen 
het Boheemsch. Aan zijhen 
onvermoeiden ijver heeft men 
verscheidene aardrijkskundi
ge werken te danken, zoo 
a l s : 1° Be trilus Rheni 
alveis, atque ostiis et de 
quinque populis quondam de-
coUs, Leijden, 1611, in4. to 
dit zeer geleerde werkje be
staat ook in het Nederduttsch 
onder den titel van Batavi-
sclte Oudheden ,of Verhan
delingen over de drie wit-
loopen van den Ryn, mits
gaders wegens de vijf vol-
hen , die eertijds aan dezelve 
gewoond hehhen,&& AeTox-
anders, Batavieren, Kani-
nefaten, Friezen en Mare
saten, 2 dl." in 8.vo^sQra-
venhage, 1709; hetzelve komt 
ook voor in het volgende: 
2.° Germanitë antiqim Ulri 
tres, neenon, vindelicia et 
varinm, Leijden, 1616, 2 

dl.n in fol* — 3l°:SieW& 
antigua libriduo, Bardinia, 
ac Corsica antïqua , ibid $ 
1619, in fol. — 4.* Ilalia 
antigua, Leijden ,~ 1624 ,'2 
stukken in 1 deel , in M . , 
na den dood van CLUVERIOS-
8oor de zorg van DANIEI. 
HETNSIÜS' in hét licht gege
ven. Bij dit werk kan :men 
voegen de aanteékèhingen 
Van LUCAS HOLSTENIUS, die 
met den schrijver; had ge
reisd, en hem bijna altijd gè^ 
lukkiglijk verbetert.-—5.°lW-
troductio in universam geo* 
graphiam, tam veterem quant 
novam, in het Fransch ver
taald door pater LABBE , ih 
1697, in 4 . t 0 , Amsterdam, 
met de aanteekeningen vari 
R E I M U S ; en ih het Latijn 
herdrukt in 1727; in 4."> 
door de* zorg van BRUZEN DB 
£A MARTINIÈKE, dié dezelve 
met zijne aanmerkingen en 
die van verschillende geleer
den verrijkt heeft. — .6.° 
Dïsquisiiio Se JTrancis et 
\Francia. CLUVERIUS . over-' 
leed te Leijden, in 1623> 
als de, eerste aardrijkskun
dige beschouwd, die zijne 
nasporingen; geregeld heeft 
weten voortestellen, en aaii 
gropdregels te onderwerpen. 
Ofschoon hij zich" dikwerf 
bedriegt , moet men in aan
merking nemen , dat men in. 
het stuk van aardrijkskunde, 
zonder plaatskennis, die een 
Schrijver niet kan verkrij
gen, zonder alles door zich 
zelven te zien, bijna onmo-

f'2 • • 

file:///Francia
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gelijk alle dwalingen kan 
vermijden. Een gegrondeE 
verwijt i s , dat hij tegen als 
waar erkende voorstellen ee
ne bitse en verachtende cri-
tiek opwerpt, en zich tegen 
lieden verheft, die ten op-
zigte van die artikels beter 
onderrigt zijn dan hij. 

CtTIVEMUS (JOANNES), ZOOn 
van den voorgaande, hoog
leeraar in de geschiedenis, 
aan de Leijdsche akademie, 
is bekend door een Ejpitome 
historiarum totius mundi, 
in Holland verscheidene ma
len herdrukt, en steeds met 
bijlagen; de eerste uitgave 
is van het jaar 1630, in4. t 0 

en eene der laatste van het 
jaar 1668. Het is een nut
tig werk, voornamelijk met 
betrekking tot de geschiede
nis des keizerrïjks, die er 
beter in ontwikkeld wordt, 
dan die van andere rijken* 

CMTOÏENE , eene nimf, de 
flochter van ÖCEANUS en 
THETIS, Apoi,t>o beminde 
en huwde haar. Zij baarde 
hem PHAETON, en ïdeszelfs 
zusters LAMPETIA , PHAETHU-
SA e n I»AMPETUSA« 

CLYTEMNESTRA, de dochter 
van JUPITÉR'en E,EDA, de 
vrouw van AGAMEMNON , volg
de gedurende den Trojaan-
schen oorlog hare drift voor 
EGYSTHUS in» EGYSTHUS liet 
wet hare toestemming AGA-
TWEMÏSON te midden van een 
gastmaal vermoorden. Na 

dien moord huwde CLYTEMM» 
TRA openlijk met haren min
naar en zette hem de kroon 
op het hoofd. ORESTES een 
zoon van AGAMEMNON , wreek
te den dood zijns vaders, en 
doodde zijne moordenaren. 

CLYTU, eene dochtervan 
OCEANÜS en THET/S werd 
van den zonnen-God bemind 
en vatte, wijl zij A&™ 
hem verlaten zag, zulk eenen 
ijverzucht tegen LEÜCOTHOÉ. 
op, dat zij zich liet dood 
hongeren; maar APoUovei* 
anderde haar in eene bloem 
Helioirapus of Zonnebloem 
genaamd, omdat zij mUm* 
naar de ster des lichts keert. 

CNOX — Zie JKNOX'' 

boren, volgde «ene d # M 
tische loopbaan, w«*« 
het hof van W"»*^ 
verscheidene zending J 
dekreitsen vanhetnj 53 
las t , en verkreeg * j 

minister m i**9" ̂  ie 
Hij stichtte eene a j ^ 
van wetenschapper 
kostelooze * e f f S 'L c hei -
Erussel, ™aakt? Jpringen, deue nuttige verbeter^ de . 
en overleed in l ' 
zelfde stad. 

e 

van), zoon van den voo s 3 ) 

de,geborente^»^^ i n I ' 
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werd in. 179? tot gezant 
van Oostenrijk aan het hof 
van & Petersburg benoemd, 
verwierf zich door zijne be
minnelijke hoedanigheden de 
gunst van de keizerin CA-
T H A R I N A I L , en bemiddelde 
de verbondsverhandeling van 
Oostenrijk met Engeland en 
Rusland. Hij was insge
lijks de onderhandelaar des 
keizers voor het verdrag 
van Campo Formio (17 Oct. 
1797), en sloot in de maand 
December, daaraanvolgende 
eene krijgsovereenkomst met 
BONAPARTE. Na in 1798 voor 
de tweede maal als afgezant 
in Rusland geweest te zijn, 
Werd hj|) tot gevolmagtigde 
bij het Congres van Lune-
ville benoemd, en sloot met 
JOZEF BONAPARTE het vredes 
verdrag van den 9 February 
1801. De keizer droeg hem 
vervolgens de posten van 
minister van staat en der 
Conferentien, en van onder
kanselier van staat bij het 
departement van buitenland-
sclie zaken op. De graaf deed 
in 1805 na den slag van Aus-
terlitz afstand van deze be
dieningen , en overleed te 
Weenen, den 22 Febr. 1808. 

CoBENZEï, (PHILIPPUS graaf 
van) , neef van den vorige, 
overleden te Weenen, in 
1810, was in 1779 door de 
keizerin MARIA THERESÏA 
naar TescAen gezonden, om 
met Pruissen den vrede te 
sluiten, en werd vervolgens 

tot onder-kanselier van staat 
benoemd. In 1790 belast 
zijnde, om in de in opstand 
zijnde Nederlanden de rust 
te herstellen, voldeed hij niet 
aan de oogmerken van het 
hof van Oostenrijk, bekwam 
in de maand Mei van het 
volgende jaar zijn ontslag, 
en keerde naar een zijner 
landgoederen, terug. 'Maar 
hg werd in 1801 terugge
roepen, en tot afgezant-in 
Parijs benoemd. Dè." oorr 
log van 1805 maakte een 
einde aan zijne diplomatische 
loopbaan. Hij was de laatste 
spruit van zijn geslacht. 

' CoCCAÏE. ZieFoLENGIO. 

COCCEIOS , een bekwaam 
bouwkundige te Rome d i e , 
naar het zeggen vaneenigen 
een der voorvaders van den 
keizer NERVA , die denzelf
den naam droeg, was, heeft 
zich door verscheidene schoo-
ne gebouwen beroemd ge
maakt. De tijd heeft e ree -
nigen van geëerbiedigd, zoo 
als den tempel, dien CAiiFUR-
NIÜS aan AUGUSTUS toewijd
de, in de stad Pozzuolo of 
Puteoli, in het koningrijk 
Napels, welke thans de 
hoofdkerk dier stad i s . Ee
ne nog merkwaardiger on
derneming heeft hem eenen 
onsterfelijken naam bezergd: 
het is de grot, die zich van 
Cuma tot het meer Averno 
uitstrekt. Eene oude overle
vering, waarvan de bouwing 

3 
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des tempel»'te JPozxuoh en 
de onderneming der grot hij 
Cunia misschien de bronnen 
Zijn, kent hem insgelijks dié 
van Napels of Pozzuolo toe» 
Het is een doorgraven berg, 
van bijna een e mijl lang, waar
in twee rijtuigen elkander ge
makkelijk kunnen voorbijrij
den» ADDISSON , een zeer oor
deelkundig reiziger, meent 
met veel waarschijnlijkheid > 
dat men eerst slechts ten doel 
had de steeneii uit den berg 
te'halen,, om de stad en de 
steenensluizen van JYapeïs 
op te bouwen, en nnen daar
na op de gedachte gekomen 
is den berg tot aan de an
dere zijde te doorgraven, 
om er eenen weg door te 
banen. Zijn vermoeden is 
hierop gegrond, dat men om 
den berg geene hoopen ziet, 
en schijnt zich te bevesti
gen door het gezigt, der 
steengroeven , welke men in 
de nabijheid van Maastricht 
aantreft, die zeer groote on-
de'raardsche gangen van eene 
zeer lange uitgestrektheid 
aan het gezigt voorstellen. 

CoCCHJIÜS Of CoCK (JoAN-
NES) , geboren te Bremen , 
in 1603, werd eerst Hoog-
ïeeraar in de Hebreeuwsche 
taa| in zijne geboorteplaats, 
vervolgens in hetzelfde vak, 
en 7 jaren later ook in de 
godgeleerdheid, te Franeker 
voor welken ïaafsten post 
««n eindelijk in 1649 den 

k*1,00* a a n Leijdens hooge-
school werd opgedragen, web-

ken hij tot aan zijnen dood 
bekleedde^ Thans heeft hij 
nog een aantal aanhangers, 
Coccejanen genoemd. YOET 
en DESMARETS bestreden met • 
veel ijver zijne gevoelens, 
en lieten der^elver uitvin
der vdor eenen ketter door» 
gaan. COCCEJUS geloofde 
dat er in de wereld een zigt' 

"baar rijk van J. C, moest 
bestaan , dat het rijkvwxto-
antichrist zoude vernietigen; 
en dat wanneer dit) rijk voor 
het einde der wereld , na de 
bekeering der joden en alk 
volken gesticht zijnde, de Ca-
tholijke kerk in haren luister 
zoude zijn. Hij vownd̂ een 
bijzonder, stelsel van God
geleerdheid, daar hij de o-
vereenkomst van het oude 
en Nieuwe Testament op 
eene nieuwe wijze regelde, 
en bijna overal de aankomst 
van X C. en die van^n 
antichrist aantrof. • g * 

heeft Jifl- ^ « • • • ^ • " H ; 
ontwikkeld „in.,*jn Su>M« 
doctrine de fczdere etj' 
tcmento Deix.mn^ 
theologie ex-MjXïnl 

gewone handboeken.jt. v 
Ie zonderbare ge1efde

166°9 

verleed te &¥eV\lm 
Zijne w e r k e n ? P ^ n 
in fol. verzameld» v v ^ 
de 8 eerste te #Z'& 
aan den Main^^f/J 
d e 2 1 a a t s t e r e J ^ f f l X : 

1706 in het^lic»! T " i n V rt ÏS V8fl 
schenen zijn. JN°g 1 „. 
hem in 170S W f A 
Opera anecdota, tAeoW 
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ca et philologica 2 «til.11 in f 
fol. Deze zeer groote ver
zameling kan in zijn geheel 
glechts door eenen Cocceja-
ner gelezen worden. JÜRIEU 
Schildert hem af als eenen 
regtschapen, zachtaardigen 
en bescheiden man, die voor 
een groot werk bekwaam,maar 
van natuur beter geschikt was, 
om de droomerijen van an
deren af te schrijven en de 
zijne er bij te voegen, dan 
om grondig te denken. 

COCCEIUS (HENDRIK), in 
1644 , te Bretnen geboren, 
was Hoogleeraar in ds reg-
ten tefiieidelberg, teUtrec/it 
en te Frankfort. Na* het 
openbare regt door zijne rei
zen in Engeland, Frankrijk 
en Duitsc/iland grondig be
oefend te hebben, vereerde 
hem de keizer, die zich in 
geheime en wigtige aaken 
van Zijnen raad bediend had, 
in 1713 met den titel van 
yrijheer des rijks. Hij o» 
verleed te Frankfort aan de 
Oder in 1719. Er bestaan 
van dien kundigen regtsge-
leerde verscheidene werken 
over de wetenschap, in wel
ke hij had önderrigt gege
ven, die in Duitschland, 
zeer hoog geacht worden» 
l.°Juris publici prudentia 
compendiose exïdlita, 1695 
in 8.w 2.° Hijpomnemata 
jnris 1698 in 8.vo _ 3,0 
Prodromus justitiae genti-
nm, ïn 8.v0 -*~ 4.° Deduc' 
tionet, conHZia, in fol,— 

T 

h.°Eene, verzameling zijner 
thesis, 4 dl." in 8'.*: Coc-
CEÏUS had zijne bekwaam
heid slechts aan de overwe
ging en de werkzaamheid 
te danken; want hij had 
noöit eenige lessen gehoord 
dan oyer de instellingen des 
regts. Zijn karakter was 

• zacht en verpligtend, zijne 
vegtschapenheid en belange
loosheid waren voorjbeelde-
loos. ,- • ' 

COCCEIUS (SAMUE& VON) 
een duitsche vrijheer, zoon 
van den voorgaande, gebo
ren te BeideIberg in 1679 
en overleden te Berlijn den 
22 öctober 1.755, verhief 
zich, door zijne grondige 
kennis in het openbaar regt 
tot de posten van. staats-
minister en van groot kan* 
selier des konings van PrvAs-
sen, FREDERIK I I . Deze 
vorst droeg den baron COC
CEIUS de verbetering der. 
regtspleging in zijne staten 
op. De Codex FREDERICVS, 
welken die staatsdienaar in 
1747 vervaardige,'heeft niet 
aan de verwachting der ge* 
leerden, en nog minder aan 
de bedoelingen des konings 
beantwoord, onder wiens re
gering de bes tier ing der 
regtspleging altijd in eenen 
onbestendigen en onzekeren 
staat bleef, en eindigde met 
willekeurig te zijn. De vorst, 
over de geringe vrucht der 
ingevoerde nieuwigheden 
moedeloos of vertoornd ge-
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worden' zijnde, had besloten, 
om dikwijls zelf alle mo
gelijke geschillen, voor of 
na het vonnis der regters, 
te beslissen, hetgeen zeer 
vreemde tooneelén hééft te 
Weeg gebragt. Het proces 
van den molenaar ARNOLD 
heeft,vonder andere, veel 
opspraak in de wereld ge
maakt. Behalve dit werk, 
hetwelk uit 3 dl.n in 8-vo 
bestaat, bezitten wij nog 
Van den baron COCCEJÜS eene 
uitgave der verhandeling 
over den oorlog en den vre
de van GROTÏÜS, die omvat
tender is dan eenige andere 
die tot nogtoe het licht ge
zien heeft. Zij is in 1755 
te Ziausane, 5 dl." in 4 ' t 0 

gedrukt. Het eerste deel 
dat tot inleiding van het 
Werk dient, ïs van COCCE;-. 
aus^den Vader. 

Coccm (ANTONÏÜS COSI.ES-
SINUS), geboren te Beneven-
io den 3 augustus 1695, was 
achtereenvolgend hoogleeraar 
in dé geneeskunde te Pisa, 
ïn de wijsbegeerte en in de 
ontleedkunde te Florence, 
en: oudheidkenner van den 
groothertog, die de geleerde 
mannen van alle landen be
schermde. Hoewel het voor
naamste doel zijner studiën 
de geneeskunde was, riiunt-
ie hij toch ook in de letter
kunde uitt Hij vertaalde in 
het latijn den roman Ahro-
eome en Antïria, door X E -
^ » O N , welke te Londen In 
1726, *n het grieksch enktyn, 

in 4-° gedrukt werd. Hij 
hield ook verscheidene re. 
devderingen in het Italiaansch 
over geneeskundige onder-
werpen, en over eenige ge
leerden welke te Moren-
ce in 1761 in 2 dl." ge
drukt zijn. Zijne Verkn> 
deling over den Pijthapri* 
schen leefregel is in hét 
fransch vertaald, in 8.TO 

nog heeft hij gesctamtu 
\.° Epistolae phy$ico\ 
cae, 1732 in 4. t0 2.°.. 
grieksche en latijnsche ui
gave vso. OROBASÜS enSoBA-
NUS over beenbreuken en w 
rekkingen, Florence, 1754 
in fol, Deze kundige man 
overleed den 1 Januari)' 1758* 

CocCius (JÜBTCS), een 
kundige Zintwister over God
geleerde geschillen, geboor
tig van Bilfeld, Was eerst 
een Lutheraan, otoihebde 
daarna de Cathohjke Gods
dienst te Keulen, enJfa 

kanonik van Gulik. Er be
staat van hem een breedvoe
rig werk over godgeleer
de geschillen indeteW-
sche taal géSchre^"; g e 
teld: Thesmw ^ ° E 
herdrukt te Keulen m 167* 

2 dl." in fol.1 he* T . i minder gelezen dan BBiWB 
MINUS en is zulks ook J " 
der waardig. HijofIee<1 

den 31 December J»18' 

CoCCOPAM (JO^^ZT, 
Êombardyschen ««f^Sf 
geboren te l / w » , 1 " 1 , 
was een werktuigkundig8» 

http://Cosi.es
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bouwkundige, schilder, meet
kundige, verwierf zich ee-
nen grooten roem en werd 
in 1622 door keizer FERDI^ 
'NAND Iï. naar Weénen beroe
men, die hem in zijne legers 
als ingenieur aanstelde. Na 
zijne terugkomst in Moren-
ce, bediende zich de groots I 
hertog van hem om het pa
leis van Villa imperiale te 
bouwen; ook werd naar zijne 
teekeningen en onder zijn op-
zigt het schoon e klooster der 
karmelieten gebouwd. De I 
groot-hertog benoemde hem I 
vervolgens tot eenen hoog
leeraars post in de meetkun
de, welken hij tot aan zijnen 
dood, in 1649 bekleedde. 

COCHEM(MARTINUS VAN), een 
Capucjjner, geboren, te Co-
c/iem, eén stadje in het keur-
vorstendom Trier, overleden 
in 1712 in eenen gezegenden 
ouderdom, is de schrijver van 
een groot aantal godvruchtige 
werken, waarin men meer ij
ver dan oordeel aantreft. Men 
Jcan desniettegenstaande niet 
ontkennen, dat dezelve heb
ben bijgedragen om de Gods
vrucht onder het volk der 
Catholijken vorsten van 
Duitschland te onderhouden. 

COCHET DE SAINT VALIIEB 
(MELCHIOR) , was in het eerst 
secretaris van den legeren
den hertog van Orleans, ver
volgens raadsheer en voor
zitter in het parlement van 
Parijs, en overleed in die 

stad, in1738, in den ouderdom 
van 74 jaren.' Hij is voorna
melijk bekend door eene Trai
te de l'inditlt (Verhandeling 
over de Pausselijke vergun
ning of den aflaat), in 3 dl.» 
in8.v0 1747. De schrijver on
derzoekt grondig eene zaak, 
die tot op dien tijd slechts 
zeer oppervlakkig door RAY-
NAUDIN en PiNSON behandeld 
was. Deze kundige regts-
geleerde stond in 1725 eeii 
kapitaal van tien duizend li-
vres rente af, waarvan de 
opbrengst bestemd werd, om 
twee adellijke en arme juf
vrouwen uit Provence wel 
te bezorgen , als aan de eene 
een huwelijksgift om in: den 
echt te treden, en aan de 
andere om den sluijer te aan
vaarden. Alle welgezinde 
burgers prezen de fondatie ',• 
en derzelver stichter. 

COCHIN (HENDRIK), te Pa? 
rijs in 1687 met den geluk-
kigsten aanleg geboren, wij d-
de zich vroegtijdig aan dé 
pleitzaal toe, voor welke het 
scheen, dat de natuur-hem 
had doen geboren worden. 
Hij vereenigde met de studie 
der regtsgeleerdheid, die der 
oude en hëdendaagsche Griek-
sche, Latijnsche, Italiaan-
sche en Fransche redenaars 
en wijsgeeren. Als advo-
kaat in 1706 toegelaten, ver
bond hij zich eerst aan den 
grooten raad, en bepleitte 
daar, in zijn 22stejaar f z j j n e 

" eerste «aak met denzelfden 
' S ' 
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bij val, als eenoude redenaar 
in zijne laatste zou gehad 
hebben. Zijne vorderingen 
svaren zoo vlug, dat met zijn 
dertigste jaar zijnen naam 
naast dien der bekwaamste 

^ kerkelijke regtsgeleerden ge
steld werd. Sedert hij in het 
parlement verscheen, bragt 
hij den roem van den ver^ 
maarden LE NORMAND, de 
Aigle du barremt {Adelaar 
der pléitzaai) bijgenaamd, 
aan het wanke/en. Zijn mond 
en zijne pen werden weldra 
het orakel van het publiek. 
Hij werd doof geheel Êr ank-
rijk geraadpleegd, en over
leed te Parijs, den 24 Fe
bruari 1747. Eene bijzon
dere zedigheid vergrootte den 
luister zijner deugden en be
kwaamheden* Een zijner 
ambtgenooten (dezelfde Heer 
I E NOBMANP) zeide hem na 
zijn eerste pïeitgeding, dat 
hij nooit iets zoo welspre-
kends gehoord had. Men 
ziet wel antwoordde hemCo-
CHIN, dat gij niet van het 
getal dergene Zijt^ die zich 
Zelve hooren. Wat men 
van zijne werken heeft kun
nen verzamelen bevat 6 ,dl.n 

in 4.to Parijs 1751 en vol
gende jaren. Er worden 
Memorien, raadgevingen^ re
devoeringen , pleitgedingen 
enz. in gevonden. Ook zijn 
er uitgezochte uittreksels 
van zijne wérken in het licht 
verschenen. De nieuwe uit
gave zijner werken, welke 
*"e« onlangs in 8.dl." in 8.v» 
heeft bezorgd, strekt derzel-

yer bewerker tot eer. Men 
zegt van hem, dat hij in de 
pleitzaal dezelfde was, die 
JBOURDALQUE op den kansel 
voorstelde. Zijne welspre
kendheid is te geljjker tijd 
edel en eenvoudig, vol kracht, 
sierlijkheid en juistheid. Hij 
bragt al zijne bewijzen opeen 
eenigen terug, weLMi/onder 
verschillende gedaanten deed 
voorkomen, én a l t i j d Het
zelfde voordeel. Hij test
te de meeste zijner zaken 
naar eenvoudige uittreksels; 
de treffendste en schitterend
ste uitdrukkingen kwamen 
eerst in het vuur der behan
deling ten voorschijn. » f 
heb met aandacht, ^ de 

abt AUGER (Vertaling van 
•DEMOSTHENES en &scM) 
devoornaamstepleitged^n» 
en memorien on^er beroemd
ste advocaten gelewn, w 

CHIN heeft mij ab *• « J J toegeschenen , d x e h e ; e
e i i 

wigt met den A tneef. n. 
redenaar kan « f f d 5 
ver onder hem staat mscjieij 

bewijzen in ^ . d v a n 

voudigheid en, \ , f°m et vet-
stijl. Hij schrift,«* dt 

maat en ovewen* en 
zijn styl wordt ver» 
vurig in gewig»gc

 DB. 
Naar het voorbeeld v . ^ 
MOSTHENES overweeg1* t< 

srys sstf •* 
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grondstellingen' van af, die. 
door derzelver klaarheid tref
fen en verrukken. Het voor
naamste en meest afdoende 
bewijs ontsnapt hem niet; 
hij stelt hetzelve bij herha
ling onder verschillende oog
punten voor; en bevestigt 
daarmede zijne andere hulp
middelen. Dit zijn dè groote 
voorregten, waarin hij geens
zins voor den Griekschen re
denaar onder doek Men heeft 
van zijnepleitgedingen slechts 
diegene bewaard, welke.hij 
zelf in den vorm van gedenk
schriften had doen drukken. 
De lezers, die meer in het 
bijzonder dien grooten man 
willen kennen, kunnen de 
voorrede raadplegen, waar
mede de Heer BERNAKD het 
eerste deel zijner werken 
versierd heeft; COCHIN wordt 
er in beschreven als een re
denaar , schrijver. Christen en 
burger. Men verhaalt van 
dien advocaat een geval, het
welk bewijst, hoezeer hij van 
de waarheden der godsdienst 
doordrongen was. Als eene 
vrouw van aanzien, voor wel
ke hij even te voren gepleit 
had, hem gezegd had, dat 
hij zoo zeer boven de andere 
'nienschen verheven was, dat 
indien nog de tijden van het 
Heidendom bestonden, zij 
hem als den god der wel
sprekendheid zoude aanbid
den : In de waarheid van het 
Christendom, Mevrouw ant
woordde COCHIN, heeft de 
Wensch niets, waarvan hij 
*fcA den roem kan toeUge-

nen. Het is voorzeker niet 
zoo, dat onze laatdunkende 
geesten, zoo zeer met zich 
zelven ingenomen, zouden, 
geantwoord hebben: zij, die 
alles van hunne eigene krachr 
ten meenen te ontleenen, en 
die enkel het belagchelijke 
van hunne aanmatigingen 
zich kunnen toeeigenen.» Wat , 
moet men denken, zegt ze
ker schrander oordeelkundir 
ge over die gewaand aange
name welsprekendheid, wel
ke het eenige doel van onze 
hedendaagsche redenaars» 
en vooral van die der pleit-
zaal schijnt te zijn. Het 
beuzelachtige vernuft onzer 
eeuw heerscht er in, gelijk 
elders. Na den smaak voor 
de ware en grondige schoon
heden uitgedoofd te hebben, 
opent zij een en vrijen weg 
voor de zonderbaars te stel
lingen , van daar ontstaan 
die zoo gemakkelijk verkre-
gene loftuitingen, die de 
waardigheid van dat gedeel
te der schoone letteren ont-
eeren. Is het door wijsgee-
rige spreekwijzen , door onbe? 
tamelijke spotternijen, door 
eenen puntdichterlij ken stijl, 
door eenen toon en door manie
ren , overeenkomstig de ont
zenuwde zeden van onzen 
tijd , dat men ons in de edel
ste der bedieningen, die ver
hevenheid en vooral die be
tamelijkheid, welke bij de 
Romeinen de verdedigers der 
wetten kenschetste, wil af
schilderen?". 
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COCHIN (JACOEUS DIONY-
BXUS) doctor der Borhonne, 
geboren té Parifs den 1 Ja-
nuarij 1726, vond in CI.AU-
DIÜS DIONYSIUS COCHIN eenen 
teederminnendenen deugdza-
jnen vader, die niets ver
zuimde om hem eene ter ont
wikkeling van zijnen gelukki
gen aanleg, geschikte opvoe-
dingte verschaffen, die tevens 
met den smaak overeenkwam, 
welken hij sedert zijne j eugd. 
aan den dag gelegd had, 
om zich aan de eerwaardige 
bedieningen van den Prie
sterstand toetewijden. Reeds 
had hij eenen zoo schitte
renden' als wel verdienden 
ïoem behaald, toen hij in 
zijn dertigste jaar tot de pas
torij van den heiligen JACO-
jjtrs van Matit-pas bevorderd 
werd. Daar verscheen zijn 
ijver in al zijnen glans, vooral 
zijne Christelijke liefdevoor 
de armen. » Men zou,.zegt 
zeker schrijver, zich waarlij k 
moeten verwonderen , dat een 
man alleen had kunnen doen , 
al wat ,hij gedaan heeft, zoo 
vele gestichten oprigten, zoo 
veel onderstand aan allerlei 
behoeftigen bezorgen, indien 
men niet wist, dat men tot 
alles in staat i s , als men 
met het verstand, met den 
goeden wil , en met de ver-
kregene kundigheden, zoo
danige als* de heer COCHIN 
ïn zich vereenïgde, het ver
langen om wel te doen paart, 
»»tgeen een soort van behoef-* 
w^-wwdt voor zekere men-
schen en vooral voor hen. 

welke de godsdienst, de zui- . 
verste en vermogendste der 
beweeggronden, bezielt." 
Van alle inrigtingen is de 
óprigting van het hospitaal 
voor arme zieken van zijne 
parochie, diegene, welke 
hem het meeste tot eer ver
strekt, en welke Mnoghet 
genoegen had voltooid te wen 

voor zijnen d o o d ' .d l
1

e d"w« Junij 1783 voorviel, wij bezitten van dien beönnnens-

waardigen en ' 8 ™ " * * ^ * 
&ev:l?°Prönè* (Leerrede^ 
4 dl.", in 12."°.— \ ƒ * 
ercices de retraite {Af^ 
deringsoefeningen), «J *ƒ• 
— 3.° CEuvres sptntuelies 
(Geestelijke werken), OTe 

de broeder van denschrjjveï 
na zijnen dood in het licht 
gaf. De heer COCHIN. had 
een zeer uitmuntend talent 
om leerreden en onderrigtin* 
gen te houden. Men ging 
hem met geestdrift hooren, en 
men werd zoowel door den 
gevoelvollen en overtuigend!» 
toon, met welken hij zijne 
redevoeringen uitsprak, e» 
door het -natuurlijke- e» A» 
gemakkelijkheidJ ^ n v S Sitspraak bekoord. Men vm« 

d i e L e d a n i g h e d e n x ^ e ^ 
derwi zingen, * e ^ ° i-L, 
geestelijke werken uitmaken-

COCHIN ( K A K E t N ^ 8 ) 
een beroemde §?*!}£,ia 
Parijs, overleed ^ \ ^ , 
den ouderdom van 6M' 
hield zich in zijne jeuga». 
de schilderkunst bezig 5» 
welk hem veel voordeel T» 

http://Ci.au
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schafte voor de graveerkunst. 
Men vindt in zijae werken 
dien geest, die overeenkomst, 
en dienaauwkeurigheid, wel
ke de voortreffelijkheid dier 
kunst uitmaken. Zijne voor
naamste schilderstukken zijn 
BEBBKKA, de heilige BA-
SILIUS , de Oorsprong des 
vuurs, naar F . , I E MOINE ; 
JAKOB en LABAN , naar den 
Heer RESTOUT ; de Dorps
bruiloft , naar WATTEATJ , en 
de verzameling van Schilde* 
rijen der Invaliden, welke 
zijne moeijelijke zorgen en ] 
eène aanhoudende werkzaam
heid van bijna tien jaren hem 
in staat gesteld hebben met 
voordeel in het licht te geven. 

CoCHIN ( K A R E L NlCOlAAS), 
geboren te Parijs den 22 Fe-
bruarij 1715, werd door zij
nen vader tot graveur des 
konings aan zijne akademie 
van schilder- en beeldhouw
kunst bestemd en door zijne 
moeder , die dezelfde kunst 
beoefen de , tot het teeken en 
en graveren. Met zijn vijf
tiende jaar, gaf deze jonge 
kunstenaar, reeds een' af
keer hebbende van de koele 
en eentoohige werkzaamheid, 
aan de beginselen der gra
veerkunst met het steekijzer 
verbonden , zich aan de nei
ging over, die hem tot het gra
veren met sterkwater aan
spoorde , en sedert dien tijd 
ontvouwde hij en liet hij zijne 
zeldzame bekwaamheden, 
"waarmede hij begaafd was, 
kennen; eene vernuftige op

legging der kleuren, de dich
terlijke genie en de schpone 
zaïnenstelling, welke de wer
ken van dien beroemden kun
stenaar kenschetsen. COCHIN 
vereenigde met zijne groote 
talenten de hoedanigheden des 
geestes en des gemoeds, ge
schikt, om hem van diegene 
te doeri beminnen, welke hem 
gelijk en die boven hem wa
ren. , In het vervolg werd hij 
verkozen om den 20 Decem
ber 1749, in gezelschap van 
den Heer DE VANDIERES , die 
door den koning tot algemeen 
bestuurder zijner gebouwen, 
in plaats van TOUKNHEM zij
nen oom, benoemd was, naar 
Rome te gaan; eenereis, die 
tot het einde van September 
1751 duurde. InhetzeJfde jaas 
1751 j den 27 November, werd 
COCHIN met toejuiching, en 
zonder aan de akademie een 
schilderstuk tot opneming in
geleverd te hebben, tot lid 
der akademie aangenomen 4 
en den 4 December daaraan
volgende toegelaten, om den 
gewonen eed in handen van 
CQYPEL , eersten schilder des; 
konings, bestuurder en rec
tor der koninklijke akademie 
van schilder - en beeldhouw-
kunde afteleggen. Het over
lijden van CoypEi,, den 23 
Jünij 1752 voorgevallen, deed 
de plaats van bewaarder der 
schilderstukken van zijne ma
jesteit in de galerijen van het 
Louvre openvallen; COCHIN 
werd tot dien post benoemd, 
waarin bij voortging zich 
niet alleen als eertenbekwa-
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men kunstenaar, maar ook 
als eenen geleerden man te 
doen kennen; door een aan
tal redevoeringen, door hem 
op onderscheidene, tijden in 
de akademie ov«r verschil
lende onderwerpen der kunst 
gehouden, en waarvan de 
meeste in druk uitgegeven 
zijn, heeft hij verdient, om 
tot sèkretaris en geschied
schrijver der koninklijke aka
demie van schilder • enheeld-
houwkunde, den 25 Januarrj 
1755 verkozen te worden» 
IIODEWIJK XV. verleende hem 
brieven Van adeldom, en liet 
hem vervolgens in de orde 
van den heiligen Miciuëi. 
toe, in welke hij den 28 
November 1756 opgenomen 
werd. flïj Overleed den 29 
April 1790. Er zijn weini
ge kunstenaars, door wier 
hatidert meer stukken ver
vaardigd zijn, dan door die 
Van COCHIN, aan wien de 
Voorzienigheid tot in zijn 
vijf en zeventigste jaar, het
welk een einde aan zijne 
werkzaamheden gemaakt 
heeft, de beoefening zijner 
talenten gelaten heeft. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
JLYCVRGUS , gewond in een 
oproer; de titelplaat van de" 
Encyclopédie, de platen van 
BoizEAV, welke hij zelfge» 
graveerd heeft, dè zestien 
groate veldslagen vanSina, 
samengesteld door zendelin
gen tè Peten, en waarvan hij 
Z°™ e e n gedeelte teekenin-

ï'aten zyn door de bekwaam

ste graveurs der T8.e eeuw 
gegraveerd. De verzameling 
der platen van kei verloste 
Jeruzalem voor de uitgave 
van MONSIEUR ; die der pla« 
ten voor de Fransche geschie
denis van den president HE-
NAÜIX enz. enz. 

COCHLÉE , in het htijn 
- CocithMvs (JOANNES) , in 1479 
te Wendelstein nabij Neu
renberg geboren, deken van 
Frankfort aan den Mein, 
werd door de lutheranen uit 
die stad verdreven; en daar 
na kanonik . van Breslmu 
Hij redetwistte met ijver te
gen LuTHER , OSIANDEB, Bü" 
CER , MEI.ANCHTHON, pAIr 
VINUS en andere predikers 
der nieuwigheden. Zijn» 
uitvallen tegen de nieuwe 
godsdienstleeraars zijn een 
weinig tè sterk; maar zfjno 
bedoelingen waren pp«gfc 
Hij' werd echter niet zoo zeer 
als ECKIÉJS door de catho-
lijken geacht, noch zoozeer 
door de protestanten ge' 
vreesd. Hij hield zich ge
woonlijk aan algemeene 
grondstellingen, zonder de 
bijzondere vraagpunten te 
doorgronden; en bepaalde 
zich meer, om de dwalingen 
te. wederleggen, dan oW «. 
betwiste waarheden grondi| 
te bewijzen. Zijn stijl tf/"J 
vloeijend maar onnaanWKe"" 
rig. Zijne voornaamste wer
ken zijn: Historia hutnia^ 
rum, Menz, 1549, m »»• 
Een zeldzaam en uitmunten* 
werk, een der beste van dien 
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schrijver. — 2." Commen-
taria de actis et scriptis 
XiUTHÈBl ab anno 1517 ad 
1546, in fol. 1549. COCH-
ÏIÊE. had de schriften van 
dien patriach der reformatie 
en die der andere protestan
ten ijverig gelezen: hij he-
bediende er zich met vrucht 
van, om hen van vérarideri^ 
gen en tegenspraken te over* 
tuigen: 3.° Speculutit circa 
missam in 8.vo — 4,° yita 
THEODORTCI regis, quon-
dam astrogotftorum et Ita-
liae, Ingolstadt, 1544, in 
4.° StoUolm, 1699, in4;° 
Men heeft in deze laatste 
uitgave gevoegd * hetgeen 
in de meeste oude schrijvers 
over dien vorst gevonden 
wordt; en hierom wordt de
zelve zeer gezocht. 5.° Cön-
citium," cdrdinalium dé emè'n-
danda ecclesia conscriptum 
ét'exhibitum: anno 1538, 
Accessitdiscussio e t c , ad 
ioïlendam etc., in religio-
ne discordiam, 1539, in 
8,v° een zeldzaam werk. 
Om te doen zien , dat de lu
theranen , die geen gezag 
der kerk erkennen, de hei
lige schrift konden misbrui
ken , deed hij in 152?" een 
werk in het licht verschij
nen, dat met voordacht inet 
gewijde plaatsen doorwéefd 
was, om te bewijzen, dat 
J. C. geen God i s ; en een 
ander in 1528, om te be
wijzen, dat men aan den dui
vel moet gehoorzamen, en 
fet de heilige maagd haren 
maagdeïijken staat verloren 

had. Zoodra de uitlegging 
der H. Schrift willekeurig 
wordt t doet men haar tot 
allerlei dwalingen dienen. 
Hij overleed te Breslau in 
1552. 

CoCKBURN (CATHAKINA) , 
éene dochter van DAVID 
TROTTER , een schots ch edel
man, scheeps-kapitein onder 
KAREI. II,".werd te Londen 
in 1679 geboren, legde zich 
van hare jeugd af op de 
dichtkunde toe, en gaf ih 
dat vak bewijzen van hare 
talent door het uitgeven van 
een gedicht, hetwelk zij den 
titel gaf van de Negen zang
godinnen. " Zij beoefende 
ook de wijsbegeerte, en ver
vaardigde bet Verdedig-\ 
schrift der verhandeling van 
het menschéUjke 'verstand 
van LOCKE. Zij ging tot de 
catholijke godsdienst over, 
huwde in 1708 met den heer 
COCKBURN, en overleed in 
1749. Men heeft de verza
meling harer werken in 2 
dl.n in 8.vo in het licht ge
geven. Men vïndt er onder
scheidene treurspelen in, 
welke gezocht worden, als 
Inès de Castro. De nood" 
lottige vriendschap."Be on
gelukkige boeteling. J)è om
wenteling in Zweden. Twee 
blijspelen waarvan het een 
zeer op prijs gesteld wordt, 
ten titel 'voerende: Aan
merkingen over de beginse
len en redeneringen van
den leeraar RUTJMSRFOIITII, 
in zijne proeven over de na-
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tuur en de verpligtingen der 
deugd. Zij schreef dit werk 
in den ouderdom van 68 ja
ren-

COCLES — Zie HORATIÜS. 

CoCLES (BARTHOLOMEUS 
bijgenaamd della Rocca), 
werd te Bologna den 9 Maart 
1467 geboren. Hij hield 
zich bezig, met te voorspel
len , en verscheidene zijner 
voorzeggingen werden waar
schijnlijk bevonden. COCLES 
zegt men, voorspelde aan 
LUCAS GAURICO, eenen ver
maarden regtsgeleerde, dat 
hij weldra eene straf zoude 
ondergaanj zonder dezelve 
verdiend te hebben; maar 
dat hg er niet aan sterven 
zoude. Toen indedaad BEN-
TIVOGLIÖ , heer van Bologna, 
vernomen had, dat GAURICO 
in den zin gekregen had te 
voorspellen, dat hij voor het 
einde des jaars uit zijnen 
staat zoude verdreven wor
den, liet hij hem aan eene 
wipgalg ophangen, COCLES 
verzamelde zijne voorzeg
gingen waarin zijne kunst 
ontvouwd was. Deze ver
zameling van COCLES was 
getiteld: PAysionomiae ac 
CMromantm anastasis\ 
sive compendium, ex phiri-
bus et pene infinitis aucto-
ribus cum aprobatione A-
lexandri Acjiillini, Bolonim 
1504 en 1523. Hij gaf la-
t-et eene Verhandeling over 
«e gelaatkunde enz. in het 
«ent zoo dw men hem als den 

voorlooper en gids van LA-
VATER en van Doctor GAM 
mag aanzien. ACHILLINI ver
sierde dezelve met eene voor* 
rede , welke op gelijke wij
ze van vrienden en vijanden 
der vcorzegkunde bewonderd 
werd. Dit Compendium 
werd te Straatsburg 1533— 
36 _ 5 l _ 8 6 , in8.vo, en 
in het fransch vertaald te 
Parijs, 1546 —60-^1698 
enz. uitgegeven. COCMSO-
verleed, zoo als hij zelt 
voorzegd had, aan eenen 
slag op het hoofd. HEEMËS 
DE BENTIVOGHO, een zoon 
van den heer van Bologna 
liet hem op eene verra
derlijke wijze door CAI?ONI 
doodslaan, die hem, ter-
wijl hij zijne deur open
de , eenen slag met de w 
toebragt. Maar het treffend
ste daarvan, is , dat toe" 
CAPONI COCLES,-aan w * 
niets bekendwas, ging raad
plegen, deze hem zeide. 
Ach! mijn vriend, gij %%f! 
eenen moord hegaan, f00 

dat Ut nacht is. Na"^"1 

dood vond men in zij"e fu" 
deerkamer voorzegginf", 
aangaandediegen^n^n 
nissen van welke ny de na 
en het gelaat g e Z i e n J«" ' 
welke alle zoo **%% 
lijk zijn als deze, ten e 
stenaar het verhaal J Xfc 
RILLAS; maar men w n t 
deze schrijver niet y . . 
geloofd te worden v ^ r e . 
geleerden hebben g, fc 
ven , dat, hoewel A^Re,, 
voorzeggingen t»J eenm»ö 
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Igk toeval zeer naauwkeürig 
in vervulling gebragt zijn, 
men dezelve veeleer aan den 
kwaden geest, dan aan de 
geringe kennis van de gereg-

(lelijke sterrekunde moet toe
schrijven. 

Cocoti (DOSIINICÜS) een 
bekwaam Italiaansch meet
kundige, geboren teBrescia 
in 1747, onderscheidde zich 
vroegtijdig door zijne uitge
breide kennis in de wiskun
dige wetenschappen. Toen 
de vernietiging der jesuiten-
orde de leerstoelen van hun 
collegié te BrëSsia open ge
laten had, werd Cocon tot 
dien van de natuur- en meet
kunde benoemd, welke hij 
meer dan 30 jaren bekleed
de. Ten tijde dat eene nieu
we regering in zijn vader
land ingevoerd werd, kwam 
deze geleerde in bedienin
gen, waarin zijne talenten 
vereischt werden. Hij werd 
in 1802, tot lid van het 
keurvorstelijke collegié der 
DotU, en later, in 1805, 
tot inspecteur generaal der 
wateren en wegen van het 
konigrijk Italië, door den 
keizer NAPOLEON benoemd, 
en overleed in 1812. Hij 
heeft geschreven: 1.° Ele-
menti di geometria e trigo~ 
nemetria, Brescia 1777. — 
2.°Elementi di itatica, ibid 
1779. — 3.° eene verhan
deling over de nituiatering 
der rivieren in de zee, in 
handschrift dat ïn eenen 

y i i . DBEI.* u 

brand in 1799 verteerd werd, 
toen het Austro russich le
ger ïn Italië' viel, en — 
4.° Eene volledige verhan
deling over de meetkunde, 
in handschrift gebleven* 

COCQ (FLORÈNTIUS DE) , re
gulier kanonik van de abdij 
van den heiligen MlcBAëx, 
te Antwerpen, van de pre-
monstratenzer orde, werd 
hoogleeraar der godgeleerd
heid en verwierf door zijne 
biutengewone ervarenheid 
in de gewijde schriften ee
nen grooten naam. Men 
kent van hem; JPrincipia 
totius theologiae moralis et 
speculativee ex sacra scrip-
tura sanctis Patribus, maxi-
mo sancto AvavsTimo et 
aliis. Probatis auctoribug 
compendiose deprompta, 3 
dl.« in kl, 8.vo Keulen1682. 
Dit werk is aan den kardi
naal AZZOMNI opgedragen» 
Hij heeft zeer vele andere 
godgeleerde verhandelingen 
nagelaten, en overleed in 
1691. 

Cocus (RÖBERWS), een 
engelsche godgeleerde, vi-
carius Van Leeds, overle
den in 1604, heeft zich be
roemd gemaakt door zjjn 
werk, getiteld: Censurae 
guorumdam scriptorum, qui 
sub noininibus patrum anti
quorum a pontificiis citari 
solent, Londen, 1623, in 
4.° Hij onderscheidt daarin 
met vele scherpzinnigheid 
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de echte werken der kerk
vaders van diegene, welke 
men hun valschelijk toekent. 
Het is jammer, dat de geest 
en de taal der sekte zijne 
aanmerkingen misvormen. 

CöBDE (WlMEM VAN DER) 
een protestant, geboren te 
Leyden in 1575,, was hoog
leeraar der hebreeuwsche 
taal in zijne geboortestad; 
werd er van ontzet, wijl hij de 
partij der Arminianen ge-
kozen had; een vrij zonder
ling uitwerksel van de zoo 
zeer door de Calvinisten, 
gepreekte verdraagzaamheid. 

lij overleed in 1619, en 
lie't na: 1.° Aanmerkingen 
over den profeet OZEAS , 
ïieyaen, 1621, in 4.w ~ 
2,° Sylloge vocum versmm* 
que proverbialium , 1 6 2 3 , 
étlZ. WlHiEM • ,VAN DER 
CODDE had drie broeders, 
JOANNES, ADRIAAN en Gih' 
BERTUS, die , met ee-
nen zekeren ANTÖNÏÜS COH-
NÈws-zoon i eenen,oorsprong 
aan de sekte , profeten ge
noemd, in Holland gegeven 
hebben. Zij begonnen met 
de priesters te lasteren, als 
lieden, dié zich het regt 
aanmatigen alleen in de 
kerk te spreken, en die teh 
koste van anderen een wer
keloos leven leidden. Zij 
voerden; bij zich het döopen 
door indompeling in , en 
beweerden dat'het den chris-
*<** niet geoorloofd was, amb
ten te befeleedcn of soldaat 
™ worden. Zij verwierpen 

in het algemeen alle geloqfs» 
belijdenissen, en hielden 
zich omtrent de voorbeschik. 
king (predestinatie), aan het 
gevoelen van ARMINIUS. De 
geestdrijvér JOANNES VAN 
DER CODDE beroemde zich, 
dezelfde gaven van den hei
ligen GëèSt ontvangen te 
hebben, als de Apostelen* 
en dat toen dezelve op hem 
nederdaalde, het buis sctaA* 
de. Een zekere OUDAAN, eetf 
bakker van befoep, bestuur
de na den dood van VAN DER 
CODDE deze J seetarissen. 

CODDE of KODDE (PETBU8) 
CODDAEÜS, geboren te AM-
sterdam, in 1648, ging"1 

het genootschap van het W« 
ratorium, werd aartSDis* 
schop van Seba^tei èn •pafli 
sélijkè vicarius van de Ver-
eenigde Provinciën; in de
ze laatste waardigheid wig-
de hij JOANNES VAN Mf B* 
KASSEL op (zie datartike! 
en werd droeviglijk berm*» 
door de weigering, om het»». 
mulier te oliderteekenen,,« 
doorzijnevèrbindtenisfenmet 

dejansénisteparty. Hü; f 4 
in zijne kerk onlusten 
ergernissen ie ^f ' 
Rome ontboden vpAe>™L 
vaardigde hij **£!$% dat hjj dooreen b f « | e z e t 

werd. Na zijne ter"fvmt 
in Holland, ging W ^ e te 
inet aldaar ve*l / « f ^ a S 
Stichten, en overleed 
18 december iriO- De f^ 
t i j , van welke hy de bevor 
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deraar geweest was, plaat
ste hem-onder de hei l igen , 
en liet eene plaat graveren 
waarop de heilige P E T R U S ; 
hem in den hemel opnemen
de , voorgesteld werd. Ik 
weet n ie t , zegt de schrij
ver van de tijdrekenkundige 
gedenkschriften, of de -hei
lige PETRUS hem den hemel 
opende; maar de Paus ver
bood voor hem, als in zijne 
hartnekkigheid en dwalingen 
gestorven zijnde, te bidden. 

CODINUS (ÖEORGius), hof
meester van Konstantinopel, 
omtrent het einde der vijf
tiende eeuw , liet Ha: ï . ° 
Een kort begrip over de 
oudheden van Konstantino
pel, 1655, in fol. met de 
werken Van CONSTANTINUS 
MANASSES , die een deel van 
het Bytantium, uitmaken. 
Het is eene ware compilatie, 
waarvan men zich kanover-
tuigen door het boek van 
CODINUS met de werken van 
HESYCHIUS van Milete te 
vergelijken. De Originibus 
Constantinopolitanis, door 
MEÜRSIUS in 1613 uitgege
v e n . — 2.° De imperatori-
bus Consïantinopoliianis, 
dóór LAMBECIUS , in 1655 in 
het licht gegeven. — 3.° He 
Bignis, statuts et aliisspec-
tatédignis Constantinöpoli, 
Cfeneve, 1607 , in 8.vo _ 
4.° Over de bedieningen van 
het paleis en van de kerken 
yan Konstantinopel. Zij zijn 
Jlv 164,8, in fol. verzameld. 

CoDRirs , zoon van MELAN-
THUS, de zevende en laatste 
koning van Athene, raad
pleegde , zegt men , de god
spraak omtrent de Heracli* 
den, die zijn land verwoest* 
ten , en kreeg tot antwoord, 
dat het volk, wiens aanvoer
der gedood werd , overwin
naar zoude blij ven. Bi t ant
woord bragt hem op de ge
dachte, om zich als eenen 
boer *e verkleéden. Hij vol
voerde het en werd in het 
jaar 1095 vóór J . C. door 
eenen soldaat gedood, wél
ken hij met het oogmerk om . 
de godspraak te vervullen, 
gekwetst had. DeAtheners 
veranderden na zijnen dood 
hunnen staat in een gemëe* 
nebest, en werden door over-
heidspersonen geregeerd, 
welke men Archonten noem
de ; MEDRON , zoon van Co-
DRUS was de eerste. 

GODRUS, een Iiatijnscho 
dichter , waarvan JUVENAÏJS 
meldibg maakt, was zoo arm, 
dat zijne armoede tot een 
spreekwoord geworden i s : 
Codropauperiof. Deze dich
ter leefde onder de regering 
van DOMITIANUS , en bad een 
gedicht, getiteld Theseidet 
vervaardigd, hetwelk niet 
tot ons gekomen is. 

CODRUS (ÜKCÉUS). — Ziü. ' 
URCEUS CODRÜS. 

CODURË (PHILIPPUS) , ge

boortig van Amonay•, over-
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Jeden in 1660, omhelsde na 
te Nimes predikant geweest 
te zijn, de Catholijke gods
dienst. Wij bezitten van 
hem : Een goed Comrnenta-
rium over JOB, Parijs 1651, 
in 4 . t 0 , dat bij de Critici-
sacri van Londen en Am
sterdam ingevoegd is , en 
eenige andere werken, zoo 

* a ls : Traite des mandrago-
res leerhandeling der man-
dragoras), tegen welke Bo-
CHARD geschreven heeft. Hij 
was ervaren in de Hebreeuw-
sche taal» 

COEBEL , was in het jaar 
1566, raadsheer aan het hof 
te Brussel, en dus in een der 
neteligste tijdperken. Kort 
na het overgeven van het be
ruchte smeekschrift der ede
len aan de landvoogdesse, 
hadden de staten van Hol
land besloten, een bijnader-
gelijk verzoek als de edelen 
te doen, onder de benaming 
van Ontwerp eener Mode-
ratte, tol matiging der Pla-
haten. De afgevaardigden, 
•die gelast waren, hetzelve 
<ler hertoginne aantebieden, 
•waren niet zoodra te Brus* 
sel gekomen, of zij verna
men , dat het vertoog reeds 
ten hpve. gelezen was» COE
BEL was het, die dit den 
advokaat niet alleen bekend 

.maakte, maar er zelfs bij
voegde: "» Hoe dat het ver
toog was bevonden , te zijn 
*»» gelijken inhoud als h'et 
T«»*k«chrift der edelen, 
« e men Geuzen noemde, en 

welker bedrijf bij den ko
ning zoo kwalijk genomen 
werd, dat zij gevaar liepen, 
in deszelfs hoogste ongenade 
te vallen." Hierom gaf hij 
in bedenken, of de staten, 
met het inleveren van hun 
vertoog, het bedrijf der Geu
zen niet zouden billijken, 
en zich dus ook aan gelijk 
gevaar met hen blootstellen. 
Vervolgens overgaaf tot 
een onderzoek van het ver
toog zelf, merkte Wj aan, 
dat daarin eene vrnheid be
geerd werd, die het land 
voor allerhande verleiders en 
kwaaddoeners moest open
stellen: zoodat het mkomen 
van vreemde leeraars., net 
openlijk prediken, de op
schuddingen onder de ge
meente , en andere zwarig
heden, die er uit te wach
ten waren , den staten zou
den worden te last gwf' 
Ten besluite zeidehij, »«» 
hun vertoog geen vrucht m 
zou, wijl zy geen ander ^ 
woord van de landvoogd*» 
wachten hadden, dan dat aan 

de geuzen gegeven j a * d a n 
al deze redenen tfjj* 
ook het inleven van 
vertoog gestaakt. 

COEF^TEAÜCN^UAS),!» 
1574 te SainPCalms,* , 
Fransche D e p . J > * f f \ ^ 
boren, werd in i * . doOE 
nikaner, verhief »«J ^ 
zijne verdienste tot o i de> 
ste bedieningen *W>" toen 
en overleed in ï°*?T'Tr tot 
hij door LODEWIJK A» 1 ' 
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het bisdom van Marseille 
benoemd was. Schoon hij 
toen slechts 49 jaren oud. 
was, had hem de jicht, waar
aan hij veel onderhevig was, 
zeer verzwakt. Hij was, 
èenigen tijd te voren, bis
schop van Dardania, inpdr^ 
iibus, geworden, met de 
hoedanigheid van bestuurder 
en suffragaan van het dio
cees van Metz. Zijne wel
sprekendheid schitterde met 
luister in zijne leerreden en 
werken, die zeer zuiver voor 
den tijd, waarin hij leefde, 
geschreven zijn. De voor
naamste zijn :•" 1.° Antwoor
den , aan den koning van 
Groot-Brittanië, aan Du-
PLESSIS-MORNAY , en aan MAR-
cus ANTONIUS DE DOMINIS. 
HENDRIK IV., had hem ver
kozen om tegen den eerste 
te schrijven, en GREGORIUS 
XV. om den tweeden te ant
woorden. De twist wordt 
daarin met waardigheid en 
eenen edelen toon, en niet 
met die geestdrift van eeni-
ge godgeleerden van zijnen 
tijd, behandeld. — 2.°His-
toire rotnuine dépuis Au-
GVSTE jusqiï a ConsTAJf-
TXN {Romeinsche Geschiede
nis sedert AUGUSTUS tot op 

KÖNSTANTTJN), in fol. JPa-
rijsj 1647; een werk, dat, 
hoewel onnaauwkeurig, ech
ter voor de uitgave der laat
ste werken over dit onder
werp met eenig genoegen, 
felezsn werd. — 3.° Eene 

rertaïing (in het Fransch) t 

van FWRVS, die eenigen 
tijd als het. meesterstuk der 
Fransche taal, aanbevolen 
werd. VAUGELAS haalt het 
als een voorbeeld aan. Te
genwoordig is het geheel in 
vergetelheid geraakt. — 4.° 
VArgenis, een staatkundige 
roman van BARCLAY, in het 
Fransch vertaald, Parijs , 
1621, in 8 > : 

COEHOÖRN ( M E N N O TAN), 
werd in 1641 op Lettinga-
staate, eene lusthoeve niet 
ver van Leeuwarden gebo
ren. Zijn vader GOZEWIJN 
VAN COEHOORN, kapitein ee-
ner compagnie infanterie, 
ten dienste van den staat, 
ontdekte reeds vroeg de nei
ging tot de krijgsdienst, 
waarmede de jonge MENNO \ 
bezield was, en belastte zich 
zelven met de ontwikkeling 
van dien aanleg, waardoor; 
hij door de uitstekendste vor
deringen van zijnen zoon 
heerlijk beloond werd. Deze 
vertrok daarop naar Frane-' 
her, alwaar zijn oom BER-
NARDUSFULLENIUS, alshoog-
ïeeraar in de wis- en ves-
tingbouwkunde Vriesland? 
hooge school tot luister ver
strekte ; onder diens opzigfe " 
bragt COEHOORN het weldra 
in de wiskundige weten
schappen zoo ver, dat hij 
zich in staat bevond, om 
zich in al de deelen der 
vestingbouwkunde zelven té 
oefenen. Met zijn zestiende 
jaar werd hij reeds tot ka-
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pitein bevorderd, en in 1674 
gaf hij bij de belegering van 
Maastricht, door LODEWIIK 
XIV. ondernomen, alsmede 
in de veldslagen van Sennef, 
Castel en §t. Bênis zulke 
doorslaande bewezen van 
kunde en moed, dat hij wei
nige jaren daarna op aanbe
veling van prins HENDRIK 
CASIMIR tot kolonel der bei
de bataillons van Ndssati-
Vriesland bevorderd wëjrd. 
Een geschil met den kündi-
gen, vestirigbouwer PAAN, 
over het stuk van versterr 
kingen , deed COEHOORN de 
pen opvatten, en een werk
je in het licht geven, het
welk een altijddurend ge-
denkteeken zijner kunde in 
dat vak zal opleveren , en 
waarin hij zoodanige nieuwe 
beginselen voordroeg, als 
er in het vak van yesting-
bouwkunde nog nooit waren 
uitgedacht. In beide de be
legeringen van Keizersweeri 
en Bonn, door den keur
vorst van Brandenburg ver* 
ineesterdj heeft COEHOORN 
den grootsten roem verwor
ven. In 1690 was hij , als 
brigadier bij den voor de 
bondgenooten ongelukkigen 
slag van Fleury tegenwoor
dig , waarbij hij de uitste-
kendste dapperheid ten toon 
spreidde. Dan in plaats van 
hiervoor billijk beloond te 
Worden, berokkenden hem 
*»}}4 en afgunst, de ontzet-
^ S v a n zijnen eerpost, zoo-
?a* m enkel het bevel ovei 
beid het bevel over 

e genoemde bataillons 

behield, hetwelk hij liever 
verkoos mede neder te leg
gen , dan langer tegen bit
tere en rustelooze afgunst 
te worstelen. Koning WIL-
MAM III . echter, die zijne 
verdiensten óp prijs wist te 
stellen , plaatste hem aan het 
hoofd van een regiment, en 
zond hem naar Namen, om 
het kasteel dier stad door 
nieuwe werken te verster
ken, van welken last toj 
zich tot 's vorsten bijzonder 
genoegen kweet. Het nut 
van dit nieuwe-werk Week 
reeds in het volgende jaar 
1692, bij de belegering van 
Namen, door den krijgskun
digen VAUBAÏI, die toen het 
kasteel, door gebrek aan 
vele behoeften, en de «o»' 
delijk geoordeelde :yerffon-
ding van COEHOORN , in 2>jne. 
handen viel, aan dezen bij 
de eerste ontmoeting- *'er" 
klaarde: » Ik heb zeven ma
len de batterijen van mjj 
p-eschut veranderd, voor 
ik eenen aanval op uwe vet 

schansing heb durven J» 
gen," :± Vmjare'.iUg* 

Mmmm belegerd; de • *» 
schen, welke «ie s t«d 3 
hielden, beschouwden d** 
ve als zoo onwinbaar,day 

op eene der P ° o r t ; " i , 

maar niet overwonne ^ ^ 
den. COEHOORN > a a

 r w 
de koning de zojg o V f l o . 
beleg had opgedragen , 
genstrafte echter «««?« 4 genstraite eeuw* ••-• ,.-
ze grootspraak, «aar «^ 

de 
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sstad weldra deed bezwijken, 
en kort daarna ook het kas
teel voor zijn ' schrander 
krijgsbeleid deed bukken» 
In 1607. begon hij op last 
•der staten en des konings 
de vestingwerken van Gro
ningen, Nymegen en Bergen 
op Zoom in beteren staat te 
brengen. In 1702 belette '• 
hij niet 10,000 man, met 
•welke hij door de staten te
gen de Franschen was op
gezonden , dat de laatste in 
Vlaanderen, op welk ge
west zij het hadden toege
legd, iets van belang kon-
,den uitrigten. In den na-
jzomer van hetzelfde jaar 
bragt hij Venlo aan de zijde 
.der bondgsnooten. Aan .de 
verovering van het kasteel \ 
te Luik en de Karthuiser-
«chans aldaar had hij mede 
een roemrijk deel. In 1703 
werd Bonn door hem, tot 
verbazing van alle * die met 
;de sterkte der stad bekend 
waren, veroverd; daarna 
werd hij met SPAR door 
MARLBOROTJGH belast, om de 
liniën, waarmede het land 
van Waas door de Franschen 

.versterkt was, in te nemen, 
hetwelk dan ook plaats had. 

.Doch dit waren zijne laat
ste diensten den staat be
wezen: hij werd door eene 
beroerte overvallen, die hem 
den 17 Maart 1704 uit dit 
leven wegrukte; hij bekleed- | 
de bij zijn overlijden de pos
ten van luitenant-generaal 
van het voetvolk, gouver

neur van Staats-Vlaandéren*, 
en de forten aan de gehelde, 
generaal der artillerie, en 
directeur - generaal der ves
tingwerken. Zijn zedelijk ka
rakter, als zijnde van den oud 
Vrieschen stempel, wordt 
zeer geprezen» Zijne kunde 
werd zelfs door buitenlan
ders zeer geroemd: de Fran
schen noemden hem gewoon
lijk Ie VAÜBAN Hollanddïs* 
Het lijk van CoEHooRiiwerd 
in de kerk te Wijhei, een 
dorp in Vriesland, ter aarde 
besteld, alwaar zijne kin» 
deren te zijner gedachtenis , 
een prachtig praalgraf heb
ben s doen oprigten. : 

CoEiitis of de Memel, de 
oudste der goden, was een 
zoon der aarde en had eene 
menigte kinderen. SATUR-
'NDS een derzelve overviel 
zijnen vader in den nacht 
en verminkte hem met eene 
zeis. Uit het bloed, het
welk uit de wond op de aar
de vloeide, ontstonden de 
reuzen, de Furiën en ;de 
Nimfen MÈMADEN, het ove
rige werd met dè zeis in 
zee geworpen, en u i t het 
schuim, hetwelk zich hier
door verhief, werd VENCIS 
gevormd, welke de golven 
op het eiland Cyprus aan
spoelden. 

COET (JACOBTJS DE) uit I -
peren in Vlaanderen, een 
Jesuit en godgeleerde was 
met vele zaken bekend, en 

4J. 
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verstond dezelve in den f 
grond. Tot vermaak ver
vaardigde hij een gedicht in 
Leoninische verzen, maar 
zonder er zijnen naam voor 
te plaatsen, hetwelk ten ti
tel voert: 

Norma Ministrorum, *eu sim
plex regula morum,^ 

Juxta iter errorum tine lege 
reformatorum I 

Hij heeft op gelijke wijze nog 
verscheidene andere stukken 
geschreven, getiteld: DeJu-
bal et Tiibalcaiffi; Deaureo 
vellere / De Jubilaeo; De 
Matthia HoviiArcIiiepiscopi 
Mechliniensis. Hij overleed 
in 1621 te Brugge in den pui-
derdom van 50 jaren. 

COBTIVY (PREGENT, heer 
van) een Britsch Edelman 
onderscheidde zich door zij
ne dapperheid en schrander
heid in onderscheidene be
legeringen en veldslagen, 
werd in 1439 admiraal van 
Frankrijk, en in 1450, na 
Jn den veldslag van Formig-
fiy uitgemunt te hebben» in 
de belegering van Cherbonrg 
door een' kanonskogel ge
dood* AliANUS DE CoSTI-
-VY zijn broeder werd ach
tereenvolgend bisschop van 
J)ol) van Cornouailles, van 
Apignon, en vervolgens 
Kardinaal. Hij werd in ver-> 

. schillende gewigtige zaken 

f ebruikt, en overleed te 
lome den 22 Julij 1474 in 

*g» ouderdom van 69 jaren. 
v J l J v a s , e e n bekwaam, maar 
•««WW e n somwijlen op. 

geblazen man. Men zegt 
dat hij in het volle consis
torie den paus Pxvhvs II. 
verweet, dat hij trotsch, gie
rig, geveinsd was, en dat 
hij al zijne misdaden ver
momd had, om de stemmen 
van het heilige Collegie voor 
zich te winnen. 

CtETLOGON (AUNÜSEMMA-
NÜEÏ. DE), uit eene beiöem-
de familie van Bretagne m 
1646 gesproten, ging in 
1670 uit de land- in de zee
dienst over» Hij bevond 
zich in elf zeeslagen, on
der andere in de gevechten 
van Bantry en Ierland m 
1688 van la Hogue in-1692 
en van Velez-Malaga m 
1704. liODEWiiK XV. ver
hief hem, om zijne dien* 
sten te beloonen tot.riddet 
zijner orden *, en vereerde 
weinige dagen voor zijnett 

dood zijnen ouderdom weÉ 

den Maarschalks-staf v an 

Brankrijk in 1704, waar
naar hij langen tijd gereik
halsd had. Toen hij denzel-
ven bekwam, riep hö m« -f.f 
nobis, Domine, no»*'»** 
sed nomini W {da glortam. 
Hij eindigde den 7 J««'J 
1730 zijnln levensloop, en 
had altijd indenongehuw 
den staat geleefd. l n 

nen hoogen ouderdom ov 
verschillende onregtvaaraifc 
heden nadenkende^ g « 
COSTLOGON in h e t , n o

 0 „P . 
der Jesuiten. W. ™£l 
slacht zijns broeders g "S 
in den persoon van den J»?11* 
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graaf CasMiOGoN, in 1791 te 
Parijs overleden, te niet. 

CrnuK (JACOBUS), geboor
tig van Bourges, drong zich 
ofschoon een koopmans zoon, 
aan het hof van ICAREI. VII. 
in en werd deszelfs kassier 
dat is , sehatmeester der be-
zuiningen. Hij diende den 
koning in het financiewezen 
zoo wel, als de DUNOIS de 
I.A HIRES en de SAINTRAIL-
UES door de wapenen. Hij 
leende hem 200,000 gouden 
kroonen om de verovering 
van Normandye te onder
nemen , hetwelk hij nimmer 
zonder hem zoude heroverd 
hebben. Zijn handel strek
te zich in alle deelen der 
wereld uit, in het Oosten 
met de Turken en Perzers, 
in Afrika met de Sarrace-
nen. Schepen, Galei]en , 
300 op verscheidene plaat
sen verspreide zaakvoerders 
maakten hem , dén rijksten 
partikulier van Europa. KA
BEL plaatste hem in 1448 
onder het getal ambassadeurs 
die naar Jbausane gezonden 
waren, om een einde aan 

-de scheuring van FELIX V. 
te maken. Zijne vijanden 
en benijders maakten zich 
Zijne afwezigheid ten nutte 
om hem te doen vallen, door 
zijne betrekkingen met den 
Dauphin, daarna LOBEWIJK 
XI. , verdacht te maken. 
De koning zijne diensten 

•vergetende, gaf hem aan de 
hebzucht der hovelingen o-

ver, die zijnen buit verdeel-
| den. Hij werd in de ge

vangenis geworpen, het 
parlement maakte zijn pro
ces op, en veroordeelde hem 
eene openbare schuldbeken
tenis af te leggen, en 400,000 
kroonen te betalen. Meii 
beschuldigde hem van geld
afpersing, en durfde hem 
zelfs den dood van AGNES 
SOREI, ten laste te leggen, 
welke men geloofde aan ver
gif gestorven te zijn: maar 
men kon niets tegen hem 
bewijzen, dan dat hij aan 
eenen Turk eenen Christen 
slaaf, die zijnen meester ver
laten had, had laten We
dergeven en dat hij aan den 
Sultan van Egypte wapenen 

I had laten verkoopen. JACO
BUS COEUR vond in zijne 
bedienden eene regtvaardig-
heid eö edelmoedigheid, die 
hem voor het verdriet, dat 
hij ondervond schadeloos 
stelden. Zij verbonden zich 
bijna allen, om hem in zijne 
ongenade bij te staan. Èen 
onder hen, namelijk JOANNES 
DE VIIXAGE , die zijne nicht 
getrouwd had, nam hem uit 
het|klooster dei Franciskanen 
van Beaucaire weg, wer-
waartshij uit P o i ^ e ^ o verge-
bragt was, en maakte hem 
het middel om zich naar Rome 
te redden, gemakkelijk. Toen 
Paus CALIXTÜS III. hem het 
bevel over een gedeelte der 
vloot, die hij tegen de Tur
ken uitgerust had, had op-

•1 gedragen, overleed bij bij 
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zijne aankomst op het ei
land CHo in 1456. Wat 
men verhaalt van zijn nieuw-
lot, van zijne reis naar het 
eiland Cyprus, van zijn 
tweede huwelijk, van zijne 
hieruit, gesprotene dochters, 
is een verdichtsel zonder 
eenigen grond. BONAMI lid 
der akademie van opschrif
ten en schoone letteren be
wijst zulks in een opstel, 
in de vergaderingen van dat 
genootschap voorgelezen. De 
schrijver van de Proeve ö-
ver de algemeene Gescfde~ 
denis heeft op gelijke wijze 
geene kennis van die ver-
Handeling gehad, of heeft 
er niet van willen gebruik 
maken, wijl hij zegt, dat 
JACOBUS CCBÜR zijnen handel 
op Cyprus ging voortzetten. 
Een gedeelte der goederen 
van dien vermaarden koop
man werd zrjnen kinderen , 
uit hoogachting der diensten 
van hunnen vader terugge
geven. Een-van hen,. Jo-
ANNES .COE?UR werd Aarts
bisschop van Bourges, maak
te zich geacht door zijne 
verdiensten en overleed in 
1483. 

COPJPIN (KARET.,) werd in 
1676 te Buzanci in het bis
dom Rheims geboren. Te 
Varijs volbragt hij zijne stu
diën, die hij te Beauvais 
begonnen had, Voortbreng
sels in versmaat en in pro-
«L' w a a r i n m e n den La;-
v W T 6 * s t « l v a n d« eeuw i M» &mmTüs w c d e r o p m e r l i : ? 

te , gedichten over de alge
meen bekende gebeurtenis
sen , redevoeringen over om
standigheden, die hem in 
persoon betroffen, eene Jbij-
zondere begaafdheid om de 
jeugd te vormen, waren de 
redenen, dat hij in 1713tot 
eersten opziener van het col-
legie van Beatmis verkozen 
werd. Er kwamen uit deze 
school eene menigte vaannen 
te voorschijn, die döM»-
ne wetenschappen den be
stuurde? hunner studiën tot 
eer verstrekten., In W» 
verkoos hem de universiteit 
van Parijs tot rector, en zijn 
rectorschap werd beroenj 
.door de herstelling .van ,n« 
kostelooze onderwijs; aa? 
welke gebeurtenis bij *» 
deel had, en welke hij*»* 
,een zeer .schoon man<le!«ent • 
vierde. Deze man, dierbaar 
.voor de wetenschappen >wej 
,ke hij aanhoudend »et.^JJ 
gevolg beoefende, wew. , 
in 1749 ontnomen, Qi*™* 
was het begin df ^ f" 
tusschen het parlement « 
den aartsbisschop van • 
rijs. Daar Gom** f } ^ 

senist, in zijnen _ i e c h t . 
tegevveigerdhad,een 
briefje te toonen, oWi<* . 
ste Sacramenten "» yet. 
gen, bleef hij f , „„der 
stoken, en oyerIef, fiods-de hulpmiddelen ^ m 

dienst. Dit g f ^ S a a t s -
te opspraak» e n ,„ klaatel» persoon bragt er ^ k ^ 
over in , bij net pa"c 
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Hierdoor begonnen die lange 
reeks van aanklagten , waar
van de regtszalen weergalm
den tegen de weigeringen 
van Sacramenten aan de ap
pellanten. In de laatste ja
ren zijns levens had hij zich 
met de ^herziening der An-
ti-Lucretia van den kardi
naal POMGNAC bezig gehou
den. Dit is een der, laatste 
diensten, welke hij de Gods
dienst dienende, den weten
schappen bewezen heeft. Hij 
is voornamelijk door de Hym
nen bekend, die hij voor het 
Breviarium van Parijs ver
vaardigd heeft, en die daar
na in alle nieuwe Brevieren 
aangenomen zijn. Eene ge
lukkige toepassing van groof 
te beelden en van de verhe-
venste plaatsen der Schrift; 
eene wonderbare eenvoudig
heid en zalving; eene zui
vere en aangename Latijnsche 
stijl, zullen aan dezelve steeds 
een der eerste rangen onder 
de werken van dien stempel 
verschaffen. Heeft SANTEUIL 
door dichtvuur en dichtkunde 
uitgemunt, zoo heeft COFFW 
die prachtvolle eenvoudigheid 
bezeten, die het karakter dier 
soorten van voortbrengselen, 
behoort te zijn. Men heeft 
in 1755 eene volledige ver
zameling zijner werSen, 2 
dl.n, in 12.mo in het licht 
gegeven. Er bestaan nog 
verscheidene kleine dicht-
stukken, onder andere l'Ode 
sur Ie vin de Champagne 
(fiierzang op den Champagne-
Wijn), die i*i bevalligheid 
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en ongedwongenheid GVXDHJS 
en CATüiiLüS nabij kpmen t 
en al zijne ongewijde gediph-
ten ver overtreffen; er heerscht 
,een geest en een vmt. in, 
het vocht waardig, Tietwelk: 
hij bezingt. ï)entaifi,hems 
erkende zijne verdienste door 
een jaarlijksch geschenk ha-
rer beste wijnen. 

CopjPiNAL DU BAIL (JOAN-
NES BAPTISTA) , onder-presi
dent van de revolutionnaire 
vierschaar van Pari/s, en 
een der gedychtste regfcers 
van dat verschrikkelijk lig-
chaam, in 1746 te Aiirillac, 
departement van Cantal ge
boren , was eerst geneesheer 
geweest, daarna wetgeleer
de; zelf als medepligtige 
met FouauiEB - .TiNviiiLE en 
KOBESPIEERE naar het scha
vot geleid, onderging hij 
zijn vonnis den 18 Thermi-
dor het tweede jaar (27 Ju-
lij 1794) met dezelfde onge
voeligheid , als hij in het ter 
dood geleiden zijner tallooze 
slagtoffers betoond had. Men 
kan, zonder eenige verwon
dering met verontwaardiging 
gepaard, niet aanmerken, dat 
deze woestaard, welke aan 
den geleerden L.1TOIS1EH, die 
ter dood veroordeeld was, 
een uitstel van vijftien da
gen weigerde om een schat-
baar werk te eindigen, zelf 
vele geleerdheid bezat. 

CoGEB (FBANCISCUS MA-
RIA), hoogleeraar der Rhetori-
ca in hot collegie JMazatin» 
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en oud rector der universi
teit te Parijs in 1723 gebo
ren, heeft zeer vele Latijn-
ische gedichten vervaardigd, 
die door de beminnaren dier 
oude taal, wegens de zui-

> verheid van den stijl wel 
onthaald zijn; maar niet door 
de ware dichters, omdat aan 
die stukken het dichtvuur 
ontbreekt» Wat hem het 
meeste heeft doen kennen, 
is Critique de Tèloge de 
Monseigneur Ie Dauphin 
{Beoordeeling der lofspraak 
van Monseigneur den Dau
phin) ,• door den Heer THO
MAS, 1766, in 8.vo en dat 
ovei' BELISARIUS , doorMAK-
MONTEL, 1767* De goede 
smaak en de ware letter
kundige en godsdienstige 
grondbeginselen, schitteren 
daarin uit. VOLTAIRE, die 
in dit oordeelkundig geschrift 
niet verschoond werd, wreek
te zich hierover naar zijne 
'gewoonte, door spotternijen. 
Hij noemde den bekwamen 
oordeelkundige niet anders , 
dan Coge pecus. De hoog-
leeiaar verzette zich tegen 
den stroom van schimpreden, 
door dien twistzieken wijs
geer tegen hem uitgebraakt, 
slechts door matiging en ver
achting, en vergenoegde zich 
met tot prijsvraag der uni
versiteit deze zoo gemakke
li jk, door zeer duidelijke 
grondstellingen en daadza
ken , te bewijzene waarheid, 
^«ortestellen: Dat de wijs* 

lfJiU mzer da#en niet mMer eene vtymdin der 

wetten , dan der Gódsdientt 
is. COGER overleed den 18 
Mei 1780, betreurd door die
genen * wier goede neigin
gen tot de studie hij door 
zijne milddadigheden onder
steund had , en die zonder 
dien bijstand, uit gebrek 
aan vérmogen, dezelve niét 
hadden kunnen verwezenlij
ken. Men vindt in het dag
blad van Parijs vati.4eu29 
Mei 1780 eene geschiedkun
dige verhandelingo ver COGEB. 

' CoGESHALES (RoEMND of 
RADULPHUS) , een Engelsche 
geleerde en kanonik, daar
na geestelijke van de orde 
van Citeaux, bloeide op net 
einde der twaalfde en in het 
begin der dertiende eeuff' 
Wij bezitten van hem: /««f* 
boek van het heilige tMfi 
dat des te kostbaarder is > 
Wijl hij getuige der daatoj; 
ken geweest was, welkenij 
verhaalt. Hij was te J«»"^ 
zalem, en werd er zelfs gf; 
Wond, toen SALADIN va. 118S 

hetzelve belegerde. "etz..Ze 

is uitgegeven in het vu 
d e e l v a n d e J ^ f ' ^ ^ 
lectio van doctor M^^J 
als ook Chroriicon fnSfca 

mm ab amoWöfff 
mm 1200, et ^ellfTZ 
motibusAngimfW^-
AftSE rege,'• welke va» 
zelfden, schrijver zjfn- v a t l 

SEUS maakt er weM"'^. ... 

van Engeland. CoGKf^* 
i s , naar alle waarschijn^* 
heid , in 1328 overleden-
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COGNATÜS. — Zie CAUSIN. 

COGNOI,ATO(GAETANÜS), den 
27 Augustus 1728 te Padua 
geboren, bestuurderder ver
maarde ; in deze stad onder 
den naam van Seminarie ge
vestigde school, waarin hij 
zelf zijne eerste studiën vol-
bragt had, beoefende met 
een gelukkig gevolg deGriek-
sche en Latijnsche talen, 
alsook de oudheden. Men 
heeft aan hem te danken, 
eene zeer geleerde en in zeer 
zuiver Latijn geschrevene 
voorrede, aan het hoofd van 
het Latijnsche Woordenboek 
van FORCELMNIgeplaatst, als 
ook zes uitmuntende Rede
voeringen, te Padua in 1769 
uitgegeven, waarvan vier o-
ver wetenschappelijke zaken 
handelen, en twee op deri 
dood der kardinalen , GAIXO 
en VEROUÈSE betrekking heb
ben. COGNOLATO is den 10 
December 1802 overleden. 

COGOLIN (JOZEF DE CÜERS) , 
een edelman uit Provence, te 
Toulon geboren, was ver
scheidenejaren in zeedienst, 
hoewel zijn ligchaamsgestel 
zich aanhoudend tegen die 
dienstverzette. Hij gaf zich 
vervolgens aan de dichtkun
de over; de Vertaling in 
Fransche verzen der episode 
Tan ARISTEKS in het vierde 
hoek der Jhandgedichten van 
VIRGIMUS , en die van den 
Twist tusschen AJAX en V-
vrsE&, om de wapenen van 
ACBIJCLES , uit OVIDIUS ont

leend , doen betreuren , dat 
hij niet in het geheel een en 
dier twee gedichten vertaald 
heefti Daarenboven bestaat 
er nog van hem: Een Lier
zang op de Kunsten, een 
Gedicht tegen het Ma-
terialismus, en een over de 
Opvoeding, 1657, in 8.vo 
Deze voortbrengsels bewij
zen, dat hij niet zoo als het 
meeste gedeelte onzer heden-
daagsche dichters, zijne ta
lenten misbruikte om de on
deugd en de ongodsdienstïg-
heid té hezingen. Hij over
leed te Lyon, den 1 Janu
ari] 1760, in den ouderdom, 
van 57 jaren. 

COIGNET (MICHAEL), een 
meetkundige uit Antwerpen, 
overleden in 1623, in deri 
ouderdom van 74 jaren, liet 
na in het Fransch:, Eene Ver-
handeling over de .Scheep
vaart , 1581, die te zijnen 
tijde hem eenen grooten roem 
verschafte. 

COIGNET (GIM,ES), een. 
schilder, geboren in 1530 te 
Antwerpen, en te Hamburg 
in 1600 overleden, had met 
STELLA in Italië gereisd, en 
zich door talrijke schilder
stukken bekend gemaakt, 
welke hij in onderscheidene 
steden van hét land , waarin 
hij verbleef, achterliet. Bij 
zijne terugkomst in het va
derland in 1561 , werd hij 
in de akademie opgenomen, 
en zoo beroemd, dat, h$ 
niettegenstaande zijne bui-
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tengewone vlugheid en aan
houdende vlijt, welke hij aan 
het werk besteedde, ver-
•plïgt werd CORNELIS MOLE
NAAR aan zich te verbinden, 
om den grond, de landschap
pen en het bouwkundige ge
deelte van de meeste zijner 
schilderijen te schilderen. 
Zijne meest bekende voort
brengsels zijn uitwerkselen 
van licht. 

COIGNET (HORATIÜS) , een 
toonkunsteflaar, in 1736 te 
Lyon geboren, waar hij den 
29 Augustus Ï82I overleed, 
een lid der akademie van 
die stad, alsook Van der-
zelver conservatorium der 
kunsten , is vooral bekend, 
als opsteller der muziek tot 
den PYGMAMON van J . J, 
KOUSSEAU. 

CoiGNY ' (FRANCISCUS VAN 
FRANQUETOT, Hertog van), 
Maarschalk van Frankrijk, 
Bidder der orde des JKonings 
van ïfrankrijk, en van het 
gulden vlies, werd in het jaar 
1670_op het slot Frtmqwtot 
ïn Neaer-Normandije gebo-. 
ren, en overleed den 18 De
cember 1759. Hij diende 
den staat bij uitnemendheid, 
tvón den 29 Junij 1739 den 
slag bij Parma, óp de kei
zerlijken , en den 19 Sep
tember daaraanvolgende dien 
van Güastalta, in welken de 
Koning van Sardinië zich 
™ X a - Hijhadtotgéheim-
m * * ^ d i c h t e r BER-

COIGNY (HertogDE),maar
schalk van Frankrijk, com
mandeur van de orde van den 
heiligen "LODEWUK, ridder 
van de orde van den heili
gen Geest, commandeur van 
eer van de Sint-JANS orde 
van Jeruzalem en lid van 
het legioen van eer, trad in 
zijne vroegstejeugdin diens*, 
woonde een gedeelte der Han-
noversche oorlogen hij,' eti 
voerde het bevel over een 
corps paarden volk niet den 
rang van veldmeester. Hij 
Mom achtereenvolgend langs 
verscheidene rangen op, en 
werd den 1 Maart 1780 tot 
luitenant-generaal benoemd; 
als afgevaardigde van dena* 
del Van Caen bij de Staten-
generaal in 1789, ondertee-
kende hij alle tegenverkla* 
ringen der minderheid, bleei 
altijd op het pad der eer, 
week in 1792 uit, maakte 
de veldtogten der vorstelijke 
legers mede y muntte door 
eene langgeoefende dapper
heid uit* en begaf zich ver
volgens n&m Portugal, wf 
hij, even als de heer Vw-
MENIL, kapitein-generaal £ , 

worden was, ^ t g e » ™£ • 
den rang van maarschalk van 
Frankrijk gelijk .ftaaf fJJ 
hertog van CoïGNvkeerlem^ 

den Iconing ift Wé,f£ 
Frankr&k terug, ^ « L 
1 3 J a n „ i r i j l 8 l 6 , d o o r J g 
vorst tot gouverneur _v«*» 
kasteel van FontaineMeM'f 
van het • Mtel Au I***'*** 
benoemd, en'aldaar door den 
generaal D'ARNAUD, C 
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mandant van het hotel , den 
29 van dezelfde maand in die 
hoedanigheid opgenomen» 
Ten zelfden tijde werd hij 
tot de kamer der Pairs be
roepen , en nam zijne bedie
ningen altijd op de veree
ren swaardigste wijze waar; 
den 3 Juli) 1816 is hij door 
een besluit tot den rang van 
maarschalk van Frankrijk 
verheven, en den 19 Mei 
1821 in eenen zeer hoogen 
ouderdom overleden. Hij was 
onder drie koningen LODE-
WIJK X V . , LODEWIJK X V I . 
en LODEWIJK XVIII . aan het 
hof verschenen. D E ROSAM-
BO heeft in de kamer del-
Pairs zijne lofrede uitgespro
ken. Daar deze hertog gee-
ne kinderen had, is hem 
Zijn klein-zoon LODEWIJK DE 
COIGNY opgevolgd. Zijne 
klein-dochter is met den te-
genwoordigen minister van 
buitenlandsche zaken van 
Frankrijk (1831), den Heer 
SEBASTIANI , gehuwd. 

COINTE ( KAREI, LE ) , te 
Troyes in 1611 geboren, 
trad zeer jong in het genoot
schap van het Oratorium, 
waarin hij door den Kardi
naal BERULLÉ opgenomen 
werd. SERVIEN, gevolmag» 
tigde hij het vredes verdrag 
te Munster, eenen Pater 
van het Oratorium tot aal
moezenier verzocht hebben
de , volgde hem I<E COINTE , 
bewerkte de . voorafgaande 
vredespunten, en bezorgde 
3e noodige memoiiën tot het 

verdrag. COLBERT bezorgde 
hem in 1659 eene jaarwedde 
Van ÏOÖO livres , en drie ja
ren later eene andere van 500. 
Het was toen, dat hij te Pa
rijs zijn groot werk in het 
licht gaf, getiteld: Annales 
ecclesiastici Francorum, 8 
dl." in fol , die met het jaar 
235 beginnende en in het jaar 
835 eindigen. Het is eene 
compilatie zonder sieraden, 
maar zeer uitvoerig, en vol 
bijzondere nasporingen, met 
veel oordeel en scherpzin
nigheid vervaardigd. Zijne 
tijdrekening is dikwerf ver
schillend van die der overi
ge geschiedschrijvers; maar 
als hij van hen afwijkt» 
geeft hij er gewoonlijk zijne 
redenen van op. Het eer
ste deel verscheen in 1667, 
en het laatste in 1679 in 
het licht. L E COINTE over
leed te Parijs in 1681, zoo 
wel wegens zijne kundighe
den als om zijn karakter ge
acht. ALEXANDER V I L , die 
hem te Munster had ieeren 
kennen , vereerde hem dik
wijls met zijne brieven. 

COISEVEAUX. — Zie COY* 
SEVOS. 

COISMN (HENDRIK KAREÜ 
DU CAMBOÜSÏ, hertog van), 
bisschop van Metz, den 15 
September 1664 te Parijs 
geboren, in 1732overleden, 
bezat deugden en kundighe
den. Zijne bisschoppelijke 
stad heeft aan hem de ka» 
sernen en een seminarium te 
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danken. Hij vermaakte aan 
de abdij van Saint-Germain-
des-Prés de vermaarde boek-
verzameling van den kanse* 
lier SÉGÜIER, van welken hij 
dezelve geëerfd had. Pater 
MONTFAÜCON heeft de Naam
lijst der Grieksche hand
schriften van die verzame
ling in 1715, in'fol. in hét 
licht gegeven. Het Rituaal, 
hetwelk deze kerkvoogd in 
1713 , in 4.» liet drukken, 
vol nuttige onderwijzingen, 
werd zeer toegejuicht; men 
kan zelfs zeggen te veel, 
want die te ver gedrevene 
loftuitingen, vooral van den 
kant van eenige personen, 
schenen bij diegenen onrust 
te verwekken, welke altijd 
in de overdrevenheid eenige 
hedoelïngen vermoeden. Zijn 
voorschrift voor de aanne-
neming der bulle TJnigentius 
maakte veel opspraak» De 
Paus beklaagde zich over de 
onderscheidingen der ver
klaringen , welke hjj aan de 
honderd en eene veroordeel
de stellingen gaf, en veroor
deelde het voorschrift als 
geschikt, om tot scheuring 
en dwaling aanleiding te 
geven : de raad des konings 
van Frankrijk, trok hetzelve 
als beleedigend voor Zijne 
Heiligheid en de Kerkvoog
den der geestelijke vergade
ring, bij een besluit van den 
5 Julij 1714 weder in. — Men 
«ioet hem niet verwarren met 
«en Kardinaal DE COISUN, 
eene* Bisschop van Orleans, 
«»e te Panjs in 1630 gebo

ren j en den 5 Februarij 1706 
overleden i s , door LODEWIJK 
XIV» geacht en dierbaar 
aan zijne parochianen we
gens zijne regelmatigheid, 
en zijne groote liefdadigheid. 
De hertog SAINT - SIMON 
spreekt er in zijne gedenk
schriften met zoo veel ver
wondering over, als of deze 
kerkvoogd elders niet betend 
was, men' zou zelïs eetneen 
twijfel over zijne gevoelens 
moeten opvatten. Delofspra-
ken der partijzuchtige lie
den zijn eene geduchte zaak 
voor den goeden naam van 
weidenkenden. Wat hier 
ook van weze moge , *>AIÏW 
SIMON verhaalt van hein den 
volgenden trek': »Hij gat «v 
livres als jaarwedde aan ef 
nen armen ongelukkige" e" 
delman, die noch vrpuw, 
noch kinderen had, en deze 
edelman was bijna alm «? 
zijne tafel, zoo lang aJs ™J 
zich. te Orleans bevond- JJp 
eenen morgen bevonden de be
dienden van den Heer van W' 
leans dat twee zware statu» 
zilverwerk uit zijne *aj£ 

verdwenen waren > een hen had bespeurd, &t d«e 

edelmariindenointrekaerzel 
ve veel gesnuffeld had. f» verhaaldenhunvermoeden^an 

hunnen meester, d i e " aaft 
kon gelooven, i"aar ,D im a n 
twijfefde, wijl de •***£ 
niet meer verscheen, 
verloop van eenige^S d e e d 
hij hem ontbieden, en 
hém onder vier oogen 
kennen, dat hij se) (huldig 
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was. Toen zeide de bisschop , 
van Orleatis, dat hij onge
meen verlegen moest zijn 
geweest, om eene daad van 
dien aard te bedrijven, en 
dat hij groote reden had, 
om zich te beklagen over zijn 
gering vertrouwen van hem 
zijne behoefte niet geopen
baard te hebben. Hij trok 
twintig Louis d'or uit zijnen 
zak, die hij hem gaf, en ver
zocht hem om naar gewoon
te bij hem te komen eten." 
Wegens zijne schitterende 
verdiensten werd hij verko
zen om den post van groot 
aalmoezenier van Frankrijk 
waar te nemen. De koning 
van Frankrijk benoemde hem 
daarenboven tot commandeur 
van de orde van den heili
gen Geest, en de paus ver
hief hem tot Kardinaal. 

COITER ( VOJCCHEB) , in 1534 
cte Groningen geboren, beoe
fende de geneeskunde te Pisa 
en te Padua. Hij oefende 
zijne kunst in lialie, 
Duitschland en Frankrijk 
uit, volgde de fransche legers 
om meer gelegenheden te heb
ben de Tijken te ontleden, 
en overleed in 1600 met den 
roem van eeh bekwaam 
geneesheer en uitmuntend 
otttleedkundige te zijn. Er 
bestaat van hem: 'l.° De 
ossibus et cartilaginibus 
eorporis hwmani tabulce, 
Bologna,1566, in fol. 2.° 
Externarum et internarum 
principaliUM humani corpo-

"VII. DEEIC. 

ris partiunt tabulis at que 
anatomicm exercitationes, 
observationesqtce varieB, etc. 
Neurenberg, 1573 in foL, 
Leuven, 1653 in fol. enz, 

COKE, of COOKE (EDUARD) 
eerste regter van de konink
lijke bank in Engeland, té 
Mile/iam in 1549 geboren, 
en te Stokepoges in 1634, 
na verscheidene posten itt 
de regering bekleed te heb
ben, overleden, liet zeer 
vele werken na, waarvan 
het voornaamste ten titel 
voert: De instellingen der 
toetten van Engeland. 

Coi; ARDEAU ( JULIANUS) , 
procureur des konings van 
Frankrijk te Bontenai - le-
comte, zijne geboorteplaats", 
overleed den 20 Maart 1669 
in den ouderdom van 79 ja
ren. Hij wist de vermaken 
der dichtkunde met de dor
re studie der wetten te ver
binden , en heeft geschre
ven: 1.° Larvina, Satyri-
eon in chorearum lascivias 
et personata tripudia, Pa
rijs, 1629, in 12.° De ver
zen van dit stuk verraden 
den duisteren stijl van A-
PULEUS, welken de schrijver 
trachtte na te volgen; maar 
het onderwerp strekt h"e,tt 

tot eer, wegens zijnen ijver 
voor de goede zeden. — 
2.° Tableaux des victoire* 
de LoviS XIII- (Tajeree-
len van de overwinningen 

I mn LOJ>£MJKXI1I.<—Z.° 

V. •'•. 
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Description du chdteau de 
RlCHELWV [Beschrijving 
van het kasteel van RICHE-
I,IEU*) Deze gedichten in 
fransche verzen getuigen van 
het talent des schrijvers. Ec 
hestaat ongedwongenheid in 
zijne gedichten, en kracht 
in zijne beschrijvingen. 

CoLARDEAU (KAREI, P E -
TRUS), den 12 Octoberl732 
te Janville in het gebied 
vsa,tOrléans geboren, beoe
fende van zijne kindschheid af 
•de fransche Muzen. Hij maak
te in 1758 een begin met de I 
vertaling in verzen van den 
hriefxsa HELOISE aan ABAÜ-
X.ARD» door POPE. Het oor
spronkelijke is vol dicht-
vuur, én de kopij ver-
eenigt met de warmte des 
gevoels, die der uitdrukkin-
kingskracht; en der beel
den; maar men ziet ligt in, 
dat in die soort van voort
brengsels niet alleen de ze
den en het verstand weinig, 
voordeel vinden, maar dat de 
letterkunde er zelfs niet door 
uitgebreid wordt, omdat zij 
«iet van dien aard zijn, om 
grondige schrijvers noch met 
betrekking tot het onderwerp 
noch tot de uitvoering als 
voorbeelden te dienen. Zij
ne treurspelen over ASTAR-
JBE en CAHSTE, het eenein 
1758 en het andere in 1760 
gespeeld, genoten minder 
^3val. Men bewonderde in 
dezelve meer het werktui
g j e . der gelukkige en 
schitterende dichtkunst, dan 

het talent des tooneels. L' 
Epitre a M» DUB&UEL 
(Brief aan den heer J)ÜHA-
MEL) Le Temple de GXIDE 
(De Tempel van GXIDE) in 
versmaat gebragt. Les hom
mes de PnoMETIiÉE. (Be 
mannen van PROMETHBVS) 
en het blijspel Perjidies a 
la mode (Trouweloosheden, 
naar de mode), die nader
hand in het licht versche-
nen, zijn in het algemeen 
op eene zachte en welluiden
de w\]ze gedicht; maar de w-
re wijsbegeerte ontdekt in die 
stukken op eene ondubbelzin
nige wijze die wending van 
geest, die weekheid van 
stijl, die gedrongenheid van 
gedachte, welke het verval 
der wetenschappen _ en het 
einde van uitgebreide W 
ken aankondigen. De fff"1" 
sche academie benoemde hem 
in het begin van 1796 tot 
een harer leden; n>aajj- •.? 
dood nam hem den 7 Apj1 

van hetzelfde jaar, voordat 
hij zijne redevoering v a " ° | " 
neming uitgesproken haa > 

in deS bloei k™rjZ?r' 
uit dit leven weg. D e *^L 
hen van Co*ABD*«r «H» J 
2 dl." in S.vo ge»»*»1** 
uitgegeven, Parijs» ! " » • 

CoLAS (JOANNES F R ^ V 
cus,) ook GÜVENNE naar^ ̂  
naam zijner moeder ge" 
werd jn 1702 te " _^& 
geboren, maakte ^ e r » r i 
studiën bij deJeSinten,tratt 
in dat gezelschap, en b 
er gedurende dertig Jai 
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onderrigt. Hij verliet het 
vervolgens om als wereld
lijk geestelijke te leven, en 
werd achtereenvolgend ka-
nonilc van Saint-Pierre-Eni-
pont, en van de koninklijke 
kerk van Saint-Aignan. Zij
ne bekwaamheid in de we-
reldsche bediening maakte 
hem zeer dienstig voor die 
twee kapittels. Hij werd 
tot lid en vervolgens tot ee
nen der bestuurders van het 
letterkundig genootschap van 
Orlèans benoemd. COLAS 
overleed den 3 November 
1772, en heeft de volgende 
schriften nagelaten. 1.° 0-
faisoh funhbre de hovis D ' 
ORLEANS , duc d'Orleans 

premier prince du sang 
(Lijkrede op LOBEWIJK 
VAN ORLEANS, hertog van 
Orleans ,, eerste prins uil 
den bloede) Orleans 1752, 
in 4.to 2.° Discours sur la 
JPucelle d'Orleans (Rede
voering over de maagd van 
Orleans) 1766. 3.° Ma-
nuel du cultivateur dans 
lés vignobles d'Orléans «-
tile a tous les autres vig
nobles du royaume (Mand" 
leiding van den landman in 
de wijnbergen van Orleans, 
dienstig voor alle andere 
wijnbergen des' rijks). Or
leans, 1770 in 8.vo 

COLBERT (JOANNES BAPTIS* 
> A ) , markgraaf van Seigne-
fai, geboren , te Eeims in 
1619, had eenen oom, die 
secretaris des konings van 

Frankrijk, en koopman te 
Troyes was, en hem bij M A - . 
SERANNI enCËNAMi, bankiers 
Van den kardinaal MAZARIN, 
plaatste. Deze staatsman 
kende zijne bekwaamheden; 
en vertrouwde hem zijne za
ken toe. Op zijn sterfbed 
verkoos hij hem tot eenen 
der volvoerders van zijn t e s 
tament. Men moet onderde 
diensten, welke deze kardi
naal aan Frankrijk bewees, 
rekenen, dat hij zoozeer het 
vertrouwen des'konings voor 
COLBERT , bijgenaamd prest* 
dent HENAVLT, heeft voor
bereid , dat hét geheel ge
vestigd was toen hjj over
leed.' Hij beval hem aan als: 
eenen man van eene onver
moeide vlijt, van eene be
proefde getrouwheid, en van 
eene zeer groote bekwaam
heid in handelzaken. COL» 
BERT volgde FOUQUET in 1661 
in den post van Controleur-
generaal op. Hij had veel 
deel aan de ongenade van 
dien staatsdienaar. Een i e 
der kent het honende kl ink
dicht , dat de dichter H E -
KAULT tegen COLBERT ver
vaardigde; en zijn antwoord 
aan degene, aan welken hij 
vraagde, of de koning er in 
beleedigd was : Meen, zei
den zjj. — Ik ben het dm 
ook niet. De nieuwe minis
ter van financiën herstelde 
weldra de orde, die zijn 
voorganger gestoord had, en 
hield niet op voor den luis
ter des konings, en voor da 

2 
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grootheid van den staat te 
arbeiden. De luisterrijke 
eeuw van LoBEWUK XIV-
begon te ontluiken. Men 
verleende gratïficatien aan 
de geleerden van Frankrijk 
en aan die van vreemde lan
den» De brieven, waarme
de de minister deze gunst
bewijzen vergezelde» zijn nog 
vleijender dande giften ael-
ve. Ofschoon de koning uw 
vorst niet is, schreef hij aan 
ISAAK Vossius, wil Mj niét 
te min uw weldoener zijn. 
Ontvang dezen wisselbrief, 
als een bewijs zijner ach
ting en als een onderpand 
zijner bescherming. De ko
ning , zelf de verdienste van 
COLBERT kennende, benoemde 
hem in 1664 tot eersten op
ziener zijner gebouwen. Al
le kunsten, die eenige be
trekking op de gebouwen 
hebben, schenen toen te her
leven. Frankrijk zag mees
terstukken van . schilder -
beeldhouw- en bouwkundej 
de voorgevel «van het Low 
vre, de galerij van het rond 
gebouw, de stallen van Ver-
tailles'., het Observatorium 
enz. Nieuwe genootschap
pen van geleerde mannen en 
kunstenaren werden door zij
ne zorgen opgerigt. De a-
cademie van opsch rif ten on t-
stond in 1663 zelfs in zijn 
huis. Die van wetenschap-' 
pen werd drie jaren later 
«pgerigt, en die der bouw-• 
«\»dein 1671. De genoot-

XÏSï fV- d i e IaIÏS t e voren 
gevestigd waren, als aeFran-

sche academie, en die van 
schilder en. beeldhouwkunde 
genoten de bescherming, die 
de nieuwe MECENAS aan alle 
kunsten bewees. Met te 
vreden zijnde met de geld
middelen hersteld, en alle 
mannen van verdienste aan
gemoedigd ie hebben ves
tigde hij zijne aandacht op 
de regtspleging, op de po-
licie, op den handel, op het 
zeewezen. Een raad, gevormd 
om al die zaken naauwkeu-
rig te onderzoeken, -gaf we 
regels en die schoone bevelen, 
welke nog heden de grond
slag van het Fransche gou
vernement zijn. De handel, 
dien Frankrijk tot dusverre' 
slechts onvolkomen gedreven 
had, werd algemeen bloei' 
jend» Er ontstonden <to*. 
maatschappijen, deeeiievoor 
Oost-Indiè , de andere voor 
West-lndië, en de derde voor 
de kusten van Afrika: al w 
maatschappijen werden aan
gemoedigd en beloond. W? 
raad van koophandel wer* 
gevestigd. Het kanaal van 
Languedoc, voor de gemeen
schap der beide zeeën onder 
nomen, bragt tot in hethart 
vani /W^^delevensnud-
delen , en de koopwaren jan 
alle gedeelten der wereld " 
ver. Een groot aantal sen^ 

pen en galeijen wfn£m 
weinig tijds^ gebouw^ 
senalen te fflar$ettte>, 
Ion, Brest, en te f f 

fort gebouwd, bevatten ai 
wat tot de oorlogstoerU6»"ë 
en de wapening van versen»' 
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de vloten Vereischfc werd. 
De fijne lakens, de zijden 
stoffen, de spiegelglazen, 
het blik, het staal, het 
schoone aardewerk, het ma* 
rokijn leer, welke vreemde 
volken zeer duur in Frank
rijk verkochten,werden ein-r 
delijk in dat rijk vervaardigd. 
Elk jaar zijner bediening 
werd merkwaardig door de 
oprigtihg eener fabriek. Men 
telde in Frankrijk, in het 
jaar 1669, 44,000 werkstoc-
len in wol. Bij het aanvaar
den van het ministerie der 
geldmiddelen, liet hij drie 
millioeri aan hoofdgelden 
kwijtschelden, als ook al 
wat van 1647 tot op' 1656 aan 
belastingen had moeten op- , 
gebragt worden. Zoodanig 
Waren de aanhoudende' be
zigheden van dien waardigen 
staatsdienaar, toen hij in 1683 
in den ouderdom van 64 ja
ren en 6 dagen overleed, uit
geteerd (zegt zeker geschied
schrijver) van hartzeer en 
verdriet, welke hem Louvois 
berokkende, door hem te 
noodzaken het volk, het
welk hij door den handel; 
verrijkt had , door knevela-
rijen in den grond te wer
ken; hij overleed als de ee-
tiige martelaar, dien het al-
gemeene welzijn gehad heeft, 
de eenige minister van fi-
nantiën die in zijne bedie
ning overleden is. Hij was 
maar acht dagen ziek. De 
koning van Frankrijk schreef 
hem eenen brief, zoodanig als 

een man verdiende, "diedoor 
den handel op te rigten en 
alle kunstenaren aan te moe-' 
digen, zijn vaderland hon
derd milliöenen inkomsten 
bezorgd had. De stervende 
legde denzelven zonder te ope
nen onder het hoofdkussen, 
zeggende, dat men weinig 
getroffen werd doorvdie ach
ting, wanneer men op het 
punt stond, om aan den ko
ning der koningen reken
schap af te leggen. Hij ant
woordde Mevrouw CoiiBERT, 
die niet naliet hem over za
ken te spreken: gij wilt mij 
dus zelfs geenen tijd laten, 
om te sterven? Onder de 
werkzaamheden van het mi
nisterie, vond hij den tijd 
om eiken dag eenige hóofd-
deelen uit de H. Schrift 
te lezen, en den Brevier te 
bidden. Hij liet er een 
drukken tot zijn gebruik, 
en voor dat van zijn huisge
zin , Parijs, 1679, in8.vo, 
hetwelk weinig bekend is. 
» Deze staatsdienaar, die 
het voorwerp van eene eeu
wige erkentelijkheid in 
Frankrijk behoorde te zjjn, 
zegt de schrijver van het 
Verval der letteren, en der 
ieden-, meer geprezen', meer 
bewonderd, dan nagevolgd » 
aan welken geestdrijvers eene 
schijnheilige vereering be
wezen hebben, om zich bij 
de vooringenomene en altijd 
bedrogene menigte aan hem 

' gelijk te maken i en waar
door andere geestdrijvers, 
3 
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door de dwaasheid verleid , 
en lasteraars van dien groo-
ten man, de heilrijke inrig-
tingen vernield hebben. De
ze grondlegger des rijkdoms 
van Frankrijk, door zijne 
nuttige en tallooze gestich
ten ., door de schattingen, 
welke hij door de twee zeëen 
te vereenigen, door den han
del te beschermen, door het 
zeewezen geducht te maken, 
van alle werelddeelen ge
trokken heeft, COLBERT, 
moedigde alle kunsten en 
^kunstenaren aan. Als een 
MECENAS van alle geleerden, 
Fxanschen en vreemdelingen 
zonder onderscheid, stortte hij 
over hen de koninklijke wel
dadigheid u i t , en de bevallig
he id , waarmede hij die ver
gezelde, vermeerderde er de 
waarde van." Daar echter 
niets volmaakt in de men-
scheïifke "zaken i s , en het 
kwaad zelfs in het goede 
feiemt, Jieeft men gemeend, 
dat de schitterende vlugt , 
door COLBERT aan de weten
schappen;; den handel en de 
kunsten gegeven, de een
voudige en nuttige werken 
liad doen yerwaarioozen; dat 
de landbouw er door gele-
den heeft; dat het platte 
l and , door de vergrooting 
dér steden ontvolkt i s , waar
heen de weelde en'de smaak 
voorwetenschappen eene zeer 
groote menigte eigenaars, 
die aan het vreedzame bui
tenleven gewoon[Waren, heb
ben «loen te zamen komen, 
« a t «e o p e r a r e g e d e n e r 

eene groote schade door ge* 
leden hebben , en dat het 
redenerende verstand, het
welk steeds den voortgang 
der kunsten en wetenschap 
pen volgt , de omwenteling 
voorbereidt, die eene eeuw 
daarna, het schoonste ko? 
ningrijk eene menigte onge
lukken berokkend! heeft.. 
Maar het is zeker, dat die 
droevige gebeurtenis nog an
dere oorzaken bevat, welke 
men niet in het bestuur van 
COLBERT moet zoeken. Zijne 
Levensschets wordt in het 
5-e deel van de beroemde 
Mannen van Frankrijk, 
door D'AÜVIGNY, gevonden. 
Zie het artikel CQURWTZ. 

COLBERT (JOANNËS BAWIS-
TA) , Markgraaf van Beigne' 
lai, en oudste zoon van oen 
voorgaande , werd te JPwfy* 
in 1651 geboren. Bj ê1DS 
in de voetstappen z|jnS.^?" 
ders voort, werd minister 
en secretaris van staat, ein
digde "met het zeewezen ea 
dèn handel tot den hoogsten 
trap van luister te verhetten, 
beschermde de kunsten en 
wetenschappen ^ overleeo 
den 3 November WW' 

COLBERT ( K A ^ ' S 
graaf van Croissf, "f1*™ 
en secretaris van staat. ^ 
van SEIISNELAI» ^'erz v e ï . 
LODEWIJK XIV. i n

 p e a e I 1 

scheidene gezantschap!. 
eenige gewigtige o n d e " \ « de l inge /be la s t : waarvan h | 

zich met roem kweet' 
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overleed in 1699, in den ou
derdom van 67 jaren, van 
de goede burgers betreurd. 

COMJERÏ (JOANNES BAPTIS-
TA), markgraaf van Torcy, 
neef van den vorige, werd 
den 14 September 1665 ge
boren. Vroegtijdig aan ver
schillende hoven gezonden 
zijnde, verdiende hij van»in 
1689, tot sekretaris van staat 
bij het departement van bui-
tenlandsche zaken, in 1699 
tot eersten algemeenen op
ziener der posterijen , en tot 
raadsheer bij den regerings
raad gedurende de minderja
righeid van LODEVVIJK XV. 
benoemd te worden» Hjj be
kleedde met veel roem die 
verschillende posten. Zijne 
gezantschappen in Portugal, 
Denemarken en Engeland 
plaatsten hem in den rang 
der bekwaamste onderhande
laars. Als lid van eer der 
akademie van wetenschap
pen overleed hij te Parijs 
in 1746. Hij had eene doch
ter van den staatsminister 
ARNAUIID DE POMPONE ge
huwd; uit welk huwelijk 
hem verscheidene kinderen 
geboren werden. Men heeft 
tien jaren na zijnen dood, 
in 1756, zijne Mémoires 
pour servir & VHstoïre des 
négociations, depuis Ie trai
te de Riswick jusgu'a la 
paix d'Uf recht {Gedenk
schriften om te dienen tot 
de geschiedenis der onder
handelingen , sedert het ver

drag van Rijswijk tot óp déw 
vrede van utrecht), 3 dl.D, 
in 12.m°, verdeeld ih vier. 
stukken, in het licht gege-ï 
veri. Het eerste is toegewijd 
aan de Onderhandelingen over-
de troonsopvolging 'in- Span-" 
jei het tweede aan deonder-
handelingen met Holland, 
het derde aan de onderhande
lingen met Engeland,, énhet: 

vierde aan de onderhandelin
gen voor den UtrecKtschert 
vrede. Deze Gedenkschriften 
bevatten bijzonderheden, die 
hun slechts van nut zijn, die 
zich grondig onderrigten wil
len. Zij zijn in eenen zuive
ren stijl geschreven, eb men 
herkent er den smaak in van 
het hof van LODEWIJJÊ XIV. 
Daarenboven bestaat er van 
hem Relation de la fontaine 
sans fond de Sablé enAnjow 
{Verhaal van den fontein 
zonder grond van Sablé in 
Anjou), voorkomende in de 
gedenkschriften van de aka
demie der wetenschappen. 

- COLBERT (EOXIARD I'RAN-
CISCÜS), Graaf van Maule-
vrier, broeder van den gröo-
ten COLBMRT , staats-minis-
ter en ridder van de konink
lijke orden van Frankrijk, 
werd luitenant-generaal over 
deszelfs legejrs. Zijne dap
perheid openbaarde zich bij 
verscheidene gelegenheden 
luisterrijk. De hoedanighe
den van zijn hart en van 
zijnen geest verschaften hem 
de achting des koning». Hij 

4 : 
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overleed in 1693. 

XoLBERT (JACOBUS NlCO-
XA.A8),; zoon van den groo
ten COLBERT j doctor van het 
gesticht en de maatschappij 
van Sorionne, abt van Ie 
Bec , en Aartsbisschop van 
Bananen, overleed te Pa-
vdjs in 1707,, in den ouder
dom van 53, jaren. Zijn ij
ver, zijne liefdadigheid, zij
ne geleerdheid, plaatsten 
hem in den rang van de be-

, ïoemdste .bisschoppen der 
eeü.w/ van LODEWWK XIV* 

. COLBERT (KAREL-JOACHIM) t 

zoon van den Markgraaf DE 
CROISSI fi broeder van den 
grooten COLBERT , omhelsde 
den geestelijken staat. Hij 
\vas slechts meester in de 
godgeleerdheid > en bereid
de zich voor tot zijn licen* 
tiaat toen de Paus INNOCEISK 
TIUS XI. overleed. Deze 
gebeurtenis deed bij hemïiet 
verlangen opkomen om naar 
Home te gaan,- de Kardinaaal 
PÜRSTEMBERG verkoos hem 
tot een zijner bedienden in 
het Conclave, Op zijne te
rugreis van Rome, na de 
roridezing van ALEXANDER 
VIII. werd hij door eene 
JHpaansche partij opgeligt, 
beieedigd, naar Milane ge
voerd en in het slot dier 
stad opgesloten. Hij had in 
<Ue gevangenschap veel te 
lyden, welke hij zich ech-
*e^ ten nutte maakte door 
taal a f*£ Iee ren der Spaansche 
xm' ZoQd»a hij dë vrjjheid 

weder bekomen had, kwam 
hij naar Para's terug, f rad 
-in het licentiaat,' en ontving 
den doctoralen hoed. In 1697 
tot het bisdom jHontpellier 
benoemd, stichtte hij door 
zijne voorbeeldeh het bis
dom , dat aan zijne zorgen 
toevertrouwd was, werkte 
mede aan de bekeering der 
ketters, en bragt er ver
scheidene tot de Kerk te
rug. Zijne tegenkanting te
gen de Buile TJnigeniUi 
heeft eene menigte brieyen, 
mandementen, herderlgke 
onderrigtipgen voortgebragt, 
waarvan eenige zeer hevig 
zijn en hem weinig tot eer 
verstrekken, zoo als die; 
welke hij tegen het Concilie 
van Embrun uitgaf, waarin 
hij zegt, dat de Bisschop
pen van bijna alle Catholjp 
volken de verdedigers van 
afschuwelijke en -ver/oef?*' 
Ujke stellingen zijn,. *n 

die, welke'op de gewaande 
wonderen, ten voordeele va» 
de tegenstanders der ö»»e 

Vnigenifus gedaan, -bette»' 
king hebben, ^.f00T. 
hij zich onbetamejïfer 

haar gezag en. t e g ^ ^ 
uitspraken. » l ,""*, A(.t zee/ijverig v e r d e a ^ j e 
dweepJziekeë g e e A J 
welke de meer g e W

f i2n . Jansenisten als eene se' 
de der sekte b e s c * » « ^ 
en zag in de • n * « g i £ l 
SAINT-MÈDARD wonderen j ^ 
den eersten rang» la

 y y # 
rigtte hij aan LODEWWK A 
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eenen brief met schimpreden 
^ tegen de Fransche Bisschop

pen opgevuld, welke hij als 
boosaardige burgers afschil
derde , wijl zij aan de uit
spraken der Kerk onderwor
pen waren. Deze brief is 
meesterlijk in het 7.e deel 
van de Acte» du Clergé we-
derlegd. » Wij verdragen, 
zeggen de Bisschoppen, zich 
aan den koning wendende, 
wij verdragen sedert langen 
tijd, al wat de ongebonden
heid en de kwade trouw, 
de vyanden van de bulle É7-
nigenitus tot dus verre heb
ben doen ondernemen, dm 
zoo het mogelijk ware, dat 
regt der Kerk te vernieti
gen. .Wij verwachtten, dat 
de tijd en de overweging' die 
onrustige geesten magten tot 
inkeer brengen. Wij ver
letten ons tegen de'kunst
grepen , tegen de lasterin
gen, tegen de spotternijen, 
welke zij niet opgehouden 
hebben tegen ons in het 
werk te stellen, slechts 
met eene matiging, waar
van wij al te zeer de nutte
loosheid en het nadeel 
ondervinden. Maar zullen 
wij bestand zijn , Sire, om 
ons niet te verzetten tegen 
eenen vermetelen en oproe-
rigen brief, door den Heer 
BB MONTPELMEK aan U. M. 
geschreven, in welken hij 
zijne tegenstrevers eenen 
slechten naam tracht te ge
ven,, en hen bij den koning 
verdacht te maken; in wel

ken hij uit de Protestant-•', 
sche schrijvers de hatelijk-' 
ste daadzaken en uitdrukkin
gen oötleent, om in. den 
geest der volken, de achting 
te vernietigen, die zij aan 
het Hoofd der Kerk verschul
digd zijn, en in wélken hij. 
eindelijk grondbeginselen 
voorstelt, geschikt;om al de 
grondslagen van ons geloof 
te ondermijnen." Na tegen 
de Bisschoppen geschreven 
te hebben, randde COLBERT 
den Paus aan , en gaf tegen 
CLEMENS XII. eenen herder
lijken briefY gedagteekend 
den 21 April 1734, in het 
licht. Moede van zich zel-
ven en de Kerk ten gunste 
eener twistzieke sekte te 
Verontrusten, overleed hij in 
1738, in den ouderdom van 
71 jaren. Be werken onder 
zijnen naam in het licht ge
geven , zijn gezamenlijk in 
3 dl.n in 4 . » , 1740, Ver
zameld. Zijne Catechismus, 
welke in vele opzigten, een 
zeer goed werk is (zie Pou-
ïBii) en het grootste gedeel
te zijner herderlijke onder* 
rigtingen zijn te Rome ver
oordeeld» en eenige dier 
laatsten ook, door net we
reldlijke gezag; 

COLBERT (MICHAEI.),# een 
bloedverwant van den minis
ter van den*cifden naam, trad 
zeer jong in de Premonstra» 
tenzer orde, volbragt zijne 

fodgeleerde studiën in de 
'orbonne, waarin hij als doe» 

5 
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tor opgenomen werd. Hij 
bekleedde in zijne orde ach
tereenvolgend de posten van 
meester der nieuwelingen , 
van onderprioor ën van prioor. 
Bekoord door zijne goede hoe
danigheden en zijne talenten, 
besloot de algemeene abt de 
SCELLTER, die .afgezonderd 
wilde leven, zijn best te doen 
om hem tot zijnen opvolger te 
laten benoemen J in hei ka
pittel , waarin hij zijn ont
slag verkreeg, gelukte het 
hem COLBERT te doen kie
zen; maar daar de ver-" 
kiezing niet volgens de ge
wone vormen 'verrigfc was? 
200 verzetten zich de stem
mende leden van het kapit
tel tegen dezelve en het was 
eerst in het jaar 1670, dat 
COLBERT door den inhoud 
zijner familie, zijne bullen 
bekwam. Deze kerkvoogd,. 
een goed bestuurder en vriend 
der wetenschappen, be« 
schermde de goede studiën, 
en trachtte zijne orde te dóen 
bloeijen door in dezelve raan-i 
nen optenemen, die door hun-, 
ne talenten beroemd waren» 
onder andere de abt VERTOT. 
Hij liet het collegïe der pre-
monstratensers, hetwelk in
stortte, weder opbouwen, en 
bezorgde aan hetzelve eene 
toereikende dotatie om een 
zeker aantal studenten in 
hetzelve te onderhouden. Er 
bestaat van COLBERT: I.° 
Brief van eenen abtaan zy-
*e Moosterbroeders > Parijs, 

tJhi H 8 'v o •— 2*° Troe--
««Me brieven, gerigt aan 

mevrouw PLOT , zijne zus
ter, die weinig te voren ha
ren nïan, den eersten presi
dent bij het parlement van 
Rouaiien verloren had. De 
abt COLBERT bestuurde zijne 
orde gedurende32 jaren, en 
overleed te Parijs den 29 
Maart 1702, in den ouder
dom van 39 jaren. 

COLCHESTER (KMIEÏ. &&• 
BOT, Lord), van 10_H-
bruarij 1812, tot in Junij 
1817 een redenaar van <"» 
kamer van koophandel in «et 
lagerhuis 'm Engeland, W™ 

u in 17155, in Devonsfore ge-
| boren', en was de zoon van 

ëenen schoolmeester; ni) stu
deerde te WestmunsUT, e« 
bekwam in zijne vroegst 
jeugd, voor het vervaardigd 
van eenige Verzen ter eete 
van de kiezerin CATIUB,NA 

van Rusland, eenen gouden 
gedenkpenning, welke» d ie 

vorstin hem door haren am-
bassadear liet ter hand^1-

leni ABBOT w e r d ^ l " ^ 
len m de jare,n * 7 ^ ' , v j e en 1802 als afgevaardge 

De aanzienlijk",. I 0V 
welke hem bij *8f S , 
derjarigheid ten &?lJTt verÏÏaauVeinhetmxnst»^ 
zynen smaak voor ae D 
fening der wetten j h ^ . 
zien niette min, v0°' i eVan 
lijk onder het minder"; fi-

den Heer P I T T , °P ^erd 
naneie-wezen toe, '•cn_afle.; 
tot voorzitter der verfe ^ 
ring, metdie werkeaarohew 
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i belast, benoemd. Toen, in 
1808 en 1809, Engeland, 
door eenen inval bedreigd, 
regimenten vrijwilligers tot 
deszelfs verdediging op-
gerigt had, werd de Heer 
ABBOT tot bevelhebberi ee-
ner compagnie ruiterij, met 
den rang van Luitenant-Co-
lonel benoemd. De liefde 
voor het vaderland en het 
algemeen gevaar bepaalden 
hem, om met geestdrift deze 
nieuwe bedieningen, zoo 
vreemd aan diegenen,welke 
hij tot dusverre had waarge
nomen , aan te nemen. De 
Heer ABBOT werd , uit aan
merking zjjner lange en nut
tige diensten tot de kamer 
der P a i r s , onder den naam 
van Lord COLCHÉSTER be» 
roepen, en het parlement 
heeft, daar het hem een 
jaarlijksch traktement van 
4,000 P . St. toelegde, om 
zijne nieuwe waardigheid 
staande te houden , gewild , 
dat de zoon van zijnen ou
den redenaar, gedurende zijn 
leven, een inkomen genieten 
zoude, gelijk aan het drie 
vierde gedeelte dier som. 
Toen Lord CASTLEREAGH voor 
den Heer, ABBOT de bewij
zen der volksdankbaarheid in 
de kamer van het lagerhuis 
verzocht heeft, hebben zich 
in de rij der tegenpartij ee-
nige afkeurende stemmen 
laten hooren; maar deze te
genkantingen hebben geen 
gevolg gehad. De Heer A B 
BOT heeft verscheidene wer
ken over de wetgeving en 

eene Verhandeling over de 
regt'tgeleerdheid en den zee-; 
handel in 8^° in het licht 
gegeven, 1810; en over liet l 
gebruik en het misbruik van j 
het hekeldicht, naamloos, 
in 8.vo Osóford, 1786. A B -
BOT wordt onder de hard-* j 
nekkigste tegenstanders der ' 
Emancipatie gerekend en o- , 
verleed in Mei 1829. 

COMJORÉ, een graveur in i 
fijne steen en, zoo wel ver
diept als verheven ," maakte 
zich op het einde der 16.d e 

eeuw beroemd, wegens de | 
fijnheid en sierlijkheid van 
werk. Zijne portretten zijn 
even zoo wel gelijkend als 
bevallig. Men vermoedt,, 
dat COLDORÉ een spotnaam . 
i s ; want men noemde hem 
COI^DORÉ (Quldenhals), w«! 
hij verscheidene gouden ke- > 
tenen om zijnen hals droeg, 
die hem volgens het gebruik 
dier tijden van den koning 
als belponingen ten geschen
ke gegeven waren, en dat 
de ware 'naam van dien kun
stenaar JULIANUS DE FONTE- ' 
NAI i s ; dezelfde, welken j 
HENDRIK- I V . , in zijne öpe- ) 
ne brieven van den 22 De
cember 1608 met den titel 
van zijnen kamerheer, en , 
van zijnen graveur in fijne | 
Steenen vereerde. 

COI,ÉONI (BAKTHOMMEUS) , 
fe Bergamo uit eene familie 
geboren, die het oppergebied ;jj 
dier s tad b e z a t , en door ee - 1 
ne partij in 1410 van. destel- jf 
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ve beroofd werd, had het 
opperbevel over de Veneti-
aansche troepen tegen die 
van PHIUPPUS VISCONTI , her
tog van Milane. Na tegen 
dien vorst uitgemunt te heb
ben, omhelsde hij zijne'par
tij. De Venetianen riepen 
hem terug, en steld.en hem 

.als overste aan over een le
ger , dat tegen de Turken be
stemd was. Hg overleed bij
na ten zelfden tijde den 4 No
vember 1475. De "Venetiaan-
sche Senaat liet voor_ hem 
een metalen standbeeld te 
paard oprigten. Men zegt, 
dat hij het gebruik om het 
zware geschut mede in het 
veld te jieinen, ingevoerd 
heeft. 

CotET (JOANNES), geboren 
te Londen in 1664, dootor 
en deken van de kerk van 
den heiligen PAULVS , sticht
te bij deze hoofdkerk eene 
schooi, overleed in 1519', 
ett liet fta: Leerreden, eene 
Verhandeling over deopvoe* 
ding der hinderen, ën ande
re werken. 

_ COLETI (NICOLAAS) , een 
Venetiaansch priester, in 
1680 geboren, behoorde tot 
eene familie, die de zucht 
voor dë letteren meer nog 
dan die des Vermaaks tot het 
boekdrukkersberoep had be
wogen. Zijn oom J. D. Co-
**** had het plan ontworpen, 
OÏ& eene verbeterde en ver-
?"«*«ae uitgave van het 
ltaha *«<""« van FERDI^AND 

ÜGHEtLi te leveren, een met 
dwalingen en gebreken op
gevuld werk , en hetwelk 
slechts tot hét jaar 1648 ging. 
NICOIAAS COLETI bragt dit 
ontwerp ten uitvoer, en de 
uitgave, die in 1717 onder
nomen was , werd in 1733 
voltooid. Zij werd aan paus 
CMMENS XI. opdragen, en 
bevat 10 dl.n, in foL Het 
werk i s , ondanks &e zorg, 
die hij aan deze uitgave^e-
steedde, echter nog niet vrij 
van fouten. Toen men te 
Venetië sprak om met bij
voegingen en verbeteringen» 
de verzameling der « h e n 
van pater LABBÉ te herdruk
ken, belastte GOÏ-ETI zich 
daarmede, en de aanmerkin
gen , waarmede hij dat wer* 
Verrijkte , zijn van zeer ff°°' 
te waarde. Hij was onver
moeid, en de ouderdom» 

. scheen zijnen ijver voor de 
stadie in hem te vergr°ote"; 
Behalve dié twee zeer groot» 
•uitgaven, heeft COKET*. g_ 
achvevenï l.° Series epsc? 
porum cremonensium a«cl"l 
Milane, 1749,m f ""^ . 

ttin over de wrt* , 
heiligen MozES, onder den 
t i tel t Monnmrtta^ f 
VeneUae S a n c t ^ ^ 
1758 . in 4.» HlJ oVe 

in 1765. 

Nius),zooals dê voorfe ,g 

de een boekhandelaarj n 

door de volgende *«*^ 
bekend; 1." Catalogi deli* 
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maar op den oogenblik, dat 
hij de ontelbare bouwstoffen, 
welke hij verzameld had, 
zoude bewerken, werd hij , 
daar KABEL III. alle Jesui-
ten uit zijne;staten verban
nen had, genoodzaakt zija 
ontwerp te laten varen, en 
naar Europa terug te kee-
ren, alwaar hij uitgaf: 1.° 
Dizzionario geografico dell\ 
Americalmeridionale, Vene
tië, 1771, 2 dl."> in,4.t° 
Dit werk, volgens de zie? 
kerste berigten, is het bruik
baarste , dat diegene raad
plegen kan , welke zich met 
de aardrijdsbeschrijving van 

I Amerika bezig houdt.—2.° 
Notae et siglae quae in 
nummis et lapidibus apud 
Romanos obtinebant expli-
catae, met aanmerkingen 
van VILLOISON, Venetië r 
1785, in 4."> 

storia d'Italia, welke hij 
"gezamenlijk met zijnen broe
der opstelde, Venetië, 1779, 
in 4,t0 -r- 2° Lijkrede op 
paus CZEMENS XIIÏ., Ve
netië, 1769. — 3.° Eene 
andere op den groot-kanse
lier HïERONYMVS ZACCAWI 
Venetië, 1772. Deze twee 
lijkreden zijn in het Latijn. 
— 4.° I versi di San GJRE-
GOBIO NAZlANZEifo sovra 
la carita, redotti in versi 
sciolti etc, 

COLETI (JOANNES DOMINI-
CÜS) uit hetzelfde geslacht 
als de twéé voorgaand en, werd 
in 1727 geboren en behoorde 
tot de maatschappij der Je-
suiten, had de voortzetting 
der Italia sacra, tot welke 
de geleerden zijner familie 
reeds zoo veel bijgedragen 
hadden,.-. ondernomen; en 
werkte met ijver aan de uit
voering van dit onderwerp 
tot het jaar 1798, waarin hij 
overleden is. Zijn werk, 
dat de tien reeds bestaande 
deelen met tien anderen ver
meerderen' zoude , is in hand
schrift overgebleven. Hij 
heeft op gelijke wijze ver
scheidene Verhandelingen 
overde gedenkwaardigheden, 
te- Aquilettt te Venetië, te 
Trevisa enz. gevonden, on
uitgegeven nagelaten. Deze 
geleerde Jesuit was te Mex
ico geweest met het oogmerk 
om hier op de plaatsen, de 
geschiedenis van dat land en 
•van de missiën, welke daar 
Verrigt waren, te schrijven; 

COLETI (JACOBUS) , jmede 
een geleerde Jesuit uit de
zelfde familie, geboren in 
1734, en overleden in 1812, 
is bekend door de volgende 
vverken: 1.° Dissertazione 
swgïi antic/ii pedagoghie, 
Venetië, 17S4, in 4. t 0 De
ze Verhandeling bevindt zich 
in de verzameling der Opus-
culi Ferraresi. j — 2.° De 
sitxt Aridonis urhis natalis 
Sancti HXEJIONIMT, Vene
tië, 1784, in4. t 0 Deze Je
suit heeft ook medegewerkt 
aan de Verzameling 11-
lyrium sacrum, van zijnen 
ordebroeder pater Dwiëi> 
FERRATI. 
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COLETTA {Heilige), her
stelster der orde van de hei
lige CJCARA, den 13 Janua
ri} 1380 té Corbië in Pi-
cardye geboren, was ëene 
dochter van den timmerman 
ROBERT BOILET, en van de 
bijna zestigjarige MARGARE-
THA MOTON. Zij bragt de' 
eerste jaren van haar leven 
in de boetvaardigheid door, 
en toen z i j , na den dood 
harer ouders aan de armen 
datgene, wat zij haar na
gelaten hadden, verdeeld 
had, ging zij in een bagij-
nen klooster, dat onder het 
bestuur der religieuzen van 
<ïen heiligen FRAXCISCUS 
stond. Toen zij dezeinrig-
ting te ongebonden bevon
den had, ging zij in die 
van den heiligen URBANT/S , 
vervolgens in die der Bene
dictijnen over, maar in al 
die orden niets vindende, 
dat haren ijver voldeed , nam 
zij, het kleed van de derde 
orde van den heiligen FRAN-
ciscvs, boelvaardigheid bij
genaamd , aan, deed eene 
bijzondere gelofte om het 
klooster niet meer te verla
ten, en oefende vrijwillig 
groote gestrengheden uit. 
"Vervolgens hield zij zich 
bezig met de hervorming der 
kloostervrouwen van de hei' 
lige CLABA , en ging, in 
1406, te Nizza PETRUS DE 
ÏAJNA , welken men in Frank-
*8k onder den naam van 
«ENEt)1CTÜg x i l l . voor paus 
f kende, bezoeken. Zij ver
t e e g van hem alle magt, 

: welke zij wenschën kon, 
om hare godvruchtige ont
werpen ten uitvoer te bren
gen. Daar zij, in Frank
rijk haar doel niet had kun
nen bereiken, begaf zjj zich 
naar Savooij'e, waar zij hare 
hervorming tot stand bragt, 
welke zich in het vervolg 
in verscheidene gewesten 
verspreidde. Zij overleed 
f e Qend den 6 maait 1447 , 
in den ouderdom van J66 ja
ren en 52 dagen. Eenige 
franciskanen omhelsden OOK 
•hare verbetering: zij hadden 
vele gestichten in Bourgon-
die', wavmenhenColetanen 
noemde, maar men vereenig-
de hen in 1517 met de 0Js<T 
vantijnen. SIXTUS IV.ver
leende haar'mondeling den ti
tel van beata et sancta. Ctö' 
MENS VIII. stond aan de CU' 
rissen van Gend toe, om <to?J" 
van jaarlijks plegtigee"offi
cie te houden, volgens de ge
wone getijden der maagden. 
URBANÜS 'VIII. strekte ̂ eze 
vergunning over de g?"ee 

orde van den heiligen HR^ 

derpaal harer W ^ . 

p a u ^ o n t v a n g e n h a ^ J 
m den slmjeir * e \ w i I ] e B 
haar gegeven had, tm 
sterven. Toen echter 
ligchaam in 1747 vv^r ^ 
het graf genomen was' v o l . 
den er wonderen PIaai ' ï,aal gens welke het proces-vei 

heeft, die den 3 M a a r t i j 
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op eene plegtige wijze door 
PIDS VII. is uitgesproken. 
Gedurende de vervolging door 
JOZEF II» aangerigt, bragten 
de Colletinen yan Oend, 
genoodzaakt om haar vader
land té verlaten, in 1783 haar 
ligchaam naar Poligni in 
Franche Comlé over, waar 
zij tien jaren abdis geweest 
was. Hare levensschets, 
door verschillende geschied
schrijvers vervaardigd, en 
door eenen ongenoemde in 
een kort begrip gebragt, is 
door den abt de MONTIS , met 
die van PHILIPPINA , hertogin 
van Gelder, in het licht gege
ven , Pari js , 1771, in 12.mo 

COMGNI, (GASPARDDE), de 
eerste van dien naam, heer 
van Chutillon-sur-Lqing, 
uit een oud geslacht van Bour-
gondié is de eerste zijner fa
milie , AiezichinFrankryk, 
sinds deze provincie met de 
kroon vereenigd was , geves
tigd had. Hij volgde in 1494 
KAREL VI I I . naar Napels, 
voerde in 1509 het bevel o-
ver eene kleine bende in den 
veldslag van Aignadel, en 
in 1515 over eene aanzien
lijker in dien van Matig.* 
nan. Zijn huwelijk even 
zoo min als zijne verdien
ste droegen bij tot zijne ver
heffing. Hij was tegen het 
einde van 1514, gehuwd met 

LOUISE VAN M0NTM0RENC5f, We
duwe van FKRRI DE MAIÜM , 
vrij heer van CONTI, en oud
ste zuster van ANNA , hertog 
van MONTMORENCY, die daarna 
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eerste veldöverste werd. De 
invloed van zijnen schoon-
broeder, die toenmaals al
vermogend w a s , bespoedig
de de vergelding, die men 
hem schuldig w a s ; hij werd 
in 1516 maarschalk, vervol
gens ridder der orde en lu i 
tenant des konings in Cham
pagne en Picardye. Toen 
HENDRIK V I I I . . koning van 
Engeland, in 1518 genood
zaakt was om Doornik aan 
Frankrijk over te geven, 
werd COMKÏNY derwaarts ge
zonden om het in bezit 
te nemen. Terwijl hij Fon-
iarabie wilde te hulp ko
men , overleed hij te Acqs 
in het jaar 1522. 

COLIGNI (ODET DE) , in 
zijn 1S.° jaar kardinaal van 
CMtillon, in zijn 19.de 
aartsbisschop van Totilouse, 
en in zijn 20. e Bisschop 
van BeauvaiSf werd in 1515 
geboren en was de 2. e zoon 
van den voorgaande. Zjjn 
broeder ANDELOT die reeds 
den admiraal tot het calvi-
nismus gebragt had, ver
leidde er ook den kardinaal 
toe. Paus Pius IV . benam 
hem, na hem geëxcommuni
ceerd te hebben* het [purper 
en de bisschoppelijke waar
digheid. COLIGNI , die het 
kleed van kardinaal had af
gelegd, en zich eenvoudig 
graaf van Beauvais Het 
noemen, hernam hetzelve 
en huwde in eene roode to
ga. In het Concilie van 
Trente veroordeel*!, was hy 

http://19.de
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zijnen vorst niet getrouwer 
dan hij het Zijner godsdienst 
geweest was, want die twee 
trouweloosheden gaan altijd 
gepaard; hij nam de wape
nen .tegen hem op, bevond 
zich in 156S in den slag 
van Saint Denis, en er 
werd een besluit van in hech
tenisneming tegen hem uit
gevaardigd. Toen hij zich 
naar Engeland begeven had, 
werd hij daar den MFebru-
arg . 1571 door eënen zijner 
huisbedienden vergeven, die 
zich naar Frankrijk wilde 
redden, maar te la Rochel-
7e gevat en met den dood 
gestraft werd. 

CoMGNi (GASPARD DE), de 
tweede van dien naam , broe
der van den voorgaande, ad
miraal van Frankrijk, Werd 
den 16 Februari) 1517 te 
CMtillon - sur - hoing ge
boren. Hij droeg van zijne 
teederste jeugd af de wape
nen, ondel/scheidde zich on
der FKANCISCÜS I. in den 
slag, van fïérisoles, en on
der HENDRIK I I . , die hem 
tot kolonel generaal over de 
fransche infanterie, en ver
volgens in 1552 tot admi
raal van Frankrijk benoem
de. Hij verdiende deze 
gunstbewijzen door de schit
terende daden, die hij in 
liet gevecht bij Eenti ver-
ïigtte, door zijnen ijver 
*oor de krijgstucht, vooral 
«aor de verdediging van 
*«*»* Quenlin. De admi-
ïaal drong door in deze plaats 

en deed wonderen van 
dapperheid, maar toen de 
stad met geweld ingenomen 
was, bleef hij als krijgsge
vangene achter* Jrïij heeft 
zelf een verslag dier bele
gering gegeven, onder den 
titel van: Mémoires de Va-
miral dè CotlGM {Gedenk-
schriften van den admiraal 
BE COUGNI) JPaqjs, 1665, 
in I2 . m 0 ; Grenoble 1669* 
Na den dood van HEOTUIKII. 
stelde hij zich aanhetnootd 
der Calvinisten, en vormde 
eene zoo magtige parttf ,fi» 
de Catholijke Godsdienst ih 
Frankrijk op het punt stond 
van te gronde te gaan. »Ji« 

•hof, zegt aeker geschied
schrijver, had geen geduchter 
vijand. CONDÉ was eerzucn-
tiger, ondernemender, W»' 
zamer. COÏJGNI had een be
daarder, gematigder, gemoed, 
dat geschikter was, om tiet 
hoofd eener partij te ZJjn i*£ 
even zoo .ongelukkig' i n T 
oorlog als GONDÉ, maat JJ 

• door zijne bekwaamheide 
Wijls herstelde, wat onhtf 

c ^ i w , . scheen; gevaafJ stelbaar scheeni s"'~-g^ 
ker na eene nederlaag,^ 
zijpe vijanden na «**£% 
Winning: overigen* met % 
vele delgden « g £ ' ± 

Hij tSdezi jnbloeavo^^ 
Toen hij eens ffj"^^ 
en zijne vrienden 
hem weenden, zegden.^^ 
met eene ongelooteifl* ,, 
bloedigheid: Moet/e ^ 
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niet zoowei aan den dood 
als aan het leven gewennen ? 
-De eerste geregelde veld
slag, die tusschen de Hu-
genöoten en dé Catholijken 
geleverd Werd, was die van 
Dreiix in 1562* De admi
raal streed dapper, verloor 
denzelven, en redde hét le
ger. Toen weinig tijds daar
na, de hertog vm Guige, in 
liet beleg van Orleans, door 
verraad vermoord was, be
schuldigde men hem van dien 
lafhartigen moord oogluiken
de toegelaten te hebben; hij 
ontkende het onder het af
leggen van eenen eed; Maar 
hij werd in het verhoor, het
welk men JOANNES JPALTROT , 
den? moordenaar van HEN
BRIK , hertog ; van Guise , 

. deed ondergaan, zeer in de 
waagschaal gesteld. Zijne 
regtvaardiging, die hij onder 
den titel van Béponses aux 
interrogatoires etc. {Ant
woorden op de ondervragin-

• gen enz) 1563, in 8.v°, i n 
het licht gaf, bevestigde al 
meer en meer, dat hij aan 
die zamenzwering deel ge
nomen had , zoo slecht ver
dedigde hij zich. De burger
oorlogen hielden eenigen tijd 
op, om in 1567 met meer 
Woede te beginnen. COLIGNI 
«n CONDÉ leverden den slag 
"van Saint- Denis tegen den 
eersten veldoverstè MONTMO-
RENCY. Op dezen onbeslisten 
Slag was in 1569 de van 
Jarnaa, voor de Calvinis
ten noodlottige slag gevolgd. 

TH. DEEI» 

Toen CoNDÉ in het geVecht 
van Jarnax gesneuveld was, 
moest COLTGNX aan de gehee-
le partij het hoofd bieden. 
Hij alleen verdedigde die on
gelukkige zaak, en werd in 
het gevecht vso. fltoncpntoitr 
in Poitou andermaal over-1 

wonnen. Een gelukkige vre
de maakte weldra in 1571 
in schijn een einde aan die 
bloedige twisten. COJMGNI 
verscheen aan het hof j en 
werd, even als al de aan
hangers zijner partij, vleijend 
ontvangen. Om hem aan zich 
te verbinden, en hem te be
letten in het vervolg weder 
optestaan,' liet KA,REI« IX. 
hem honderd duizend fran
ken uit zijne beurs geven , 
en gaf hem zijnen rang in 
den raad terug. Toen de 
admiraal eens van het Lou-
vre kwam, schoot men op 
hem uit een venster, waar
door hij aan de regterhand 
en den linkerarm gevaarlek 
gekwetst werd. KAREL IX. 
betoonde hierover een zeer 
groot smartgevoel, Het de 
daders opsporen, en gaf aan 
COLIGNI den naam van Vader. 
Maar op het ingebeelde ge
rucht eener zamenzwering, 
welligt een valsch gerucht, 
maar dat door de vorige ge
beurtenissen gewigt verkre
gen had (geenszins door een 
voorbedacht plan j gelijk 
slecht onderrigte schrijvers 
verhaald hébben) 5 nam hij 
eensklaps een gewelddadig 
besluit, dat, gelijk men weet, 

W 
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op den", vooravond van den 

, feestdag „van den H . BAR* 
THOLÖMEUS, in 1572, ten xüt-
voer gebragt is . (Zie KAREL 
IX. ) COUGN'I werd in dien 
ihoord betrokken op verschei
dene plaatsen doorstoken, en 
door het venster in den hof 
van zijn huis geworpen. Ge
durende drie dagen werd zijn 
lijk aan de woede des volks 
blootgesteld, da t , wegens de 
langdurige en wreede oorlo
gen , welke hij in hetFran-
schë rijk verwekt had, ver
bitterd was , en eindelijk bij 
de beenen aan de galg van 
Montfaucon opgehangen» 
JIONTMORENCY , zijn neef, 
liet er hem afnemen om hem 
i n stilte in de kapel va\i het 
Jkasteel van Chantilly te be
graven» Daar een Italiaan 
•den admiraal het hoofd af
gehouwen had, om het aan 
CATHARINA DE MEDICUS te 
hrengen., liet deze vorstin 
Jiètzelvc balsemen en zond 
het naar Mome. COMGNI hield 
•een dagboek,; dat na zijnen 
«lood aan KAREI* IX* werd 
ter hand gesteld. Deze vorst 
vond dat dagboek den druk 
waardig; maar de maarschalk 
J I E T Z deed het hem in het 
vuur werpen. Wij willen 
zijne levensbeschrijving door 
GATIANUSDECOÜRTH/Z, 1686, 
in 1 2 , niet aanhalen; men 
vindt er eene nieuwere in 
4e Beroemde mannen van 
Frankrijk{Hommes illustres 
« e Üranee), beid« zijn te 

^oerüer, welken men alsee-

neri der grootste geesels moet 
beschouwen, die Frankrijk 
verwoest hebben. Men moet, 
echter bekennen, dat de ram-
p e n , die hij zijn vaderland 
berokkend heeft, minder in 
zijn persoonlijk karakter, dan 
in dat der sekte , waarvan hij 
ongelukkig het hoofd gewor-
den was , hunnen oorspcong 
hebben genomen; hij/ver-' 
zocht zelfs aan KMIEI» IX.. 
deszelfs inwilliging o™ e m 

leger Hugenaoten naar 
Vlaanderen tegen Spanje op. 
tezenden, om hèn te ver
hinderen Franlirijh te ver
ontrusten, hetgeen EAREI-» 
die met zijne naburen in vre
de leefde, niet wilde toe-' 
staan. » De admiraal * zeg' 
BRANTÓME bij deze g e i l 
heid, zag wel in degeaam'iew 
zijner Hugenoofeh>, (lat W1" 
dien hij hen «niet van binten 
bezig hield en vermaak^» 
zij weder van binnen zouden 
beginnen onlust te •?«*•«*• 
k e n , z o o z e e r erkende n>J 
hen voor heethoofdigc opro« 
makers , rustverstoorderS e 

liefhebbers van ***W*W®' 
I k w e e t / w a t h i j ^ " 1 ^ 
té la Roebelle v a » ' * 
alwaar ik hem * a ? . £ * 
b e z o e k e n . ' ^ C g - J 
LODEWIJKA.UA' » " ivr0B-
•XIV. t SowWAM j^Jliet 
NAv). H e t . i s « ^ . j X „ , 
waar , dat hij de g l"Yee„a, 
door DES ADRETS g e P 1 ^ 
scheen goed tft k e u r e n ' ^ ; g . 

de slechts e e n i g z m % 2 " , 
telijk denkende prff^Q 
verfoeiden, en dat '».) MJ 
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meer dan eene gelegenheid j 
bewijzen van eene bloeddor* 
stige en woeste dweepzucht 
gaf. Men moet hem niet be-
oordeelen naar hetgeen de 
heer DÊSORMEAIJX van hem 
zegt in zijne Geschiedenis 
van het huis van Bourbofi, 
een werk opzettejijk ver
vaardigd, om het gedrag der 
Protestanten te régtvaardi-

{;en , en om dat der Catho-
ijken hatelijk te maken. 

CotroNi (FRANCISCÜS DE) , 
Heer van Andelot, vierde 
zoon van GASPARD DE Co-
IIGNI, den eersten van dien 
naam, werd te (JA&tillon-suf- ; 
Loire in 1521 geboren. Hij 
-wendde zijne dapperheid aan 
in de burgeroorlogen tegen 
zijn vaderland, den koning, 
en de Godsdienst zijner va- , 
deren. Hij werd in 1551 , 
door het ontslag van den ad
miraal, zijnen broeder, ko
lonel-generaal der infanterie 
in. het leger der opstande
lingen, en overleed in 1569 
te Saintes volgens eeni-
gen aan eene besmettelijke 
koorts , en volgens anderen 
aan vergif. 

CoiiGNr (GASPARD DE) de 
derde van dien naam, kolo
nel generaal der infanterie, 
en maarschalk van Frank
rijk , onder den naam van 
maarschalk van Chfctitton 
bekend , in 1584 geboren , 
zoon van FRANCISCÜS DE 
COMONI J Admiraal van 

Guïenrie, muntte inverschei-
;dene belegeringen en ge
vechten uit. Hij won, den 
20, Mei 1635 met den maar
schalk BRÉZÉ, den slag 
van Aveni, en overleed ia 
1646, op zijn kasteel van 
ChaiiUon. 

COMGNI (GASPARD DE), d© 
vierde van dien naam, her
tog Van Chatillon, zoon van» 
den voorgaande, zwoer in 
1643 de ketterij af, werd 
luitenant generaal, en over
leed , in den ouderdom van 
39 jaren, te Vincennes, aan. 
eene wond, welke hij in den 
aanval van Charenton, den 
9 Februari) 1649 bekomen 
had. Zijne weduwe ELTZA-
I3ETH A N G E M C A DE MoNTMO-
RÉNcr, zuster van den her
tog van Luxemburg, was? 
eene der bevalligste en ver
nuftigste personen van het 
hof van LODEWIJK XIV* Zij 
huwde in 1663 met den her
tog van Mechletiburg•', en 
overleed in 1695 te Parijs, 
in den ouderdom van 69 ja 
ren* Zij is het, over welke 
in den hekelachtigen en las
terlijken roman van Bussi-
RABUTIN gehandeld Wordt. 
Na den dood van den hertog 
van yCh&tillon bragt zij hem 
nog eenen zoon ter wereld, 
die in 1657 overleed, en 
met wien de mannelijke stam 
van dat beroemde geslacht 
een einde nam. 

CoMN DE BAB (AlcEXIS-
2 . 
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HENDRIK), werd in 1768 te 
Pondichery uit een oud ge
slacht van hotharingen ge
boren , dat beweerde van de 
beroemde graven van BAR 
aftestammen. Hij werd in 
178 5 tot secretaris van het 
regtsgebied van Pondichery, 
vervolgens tot bijzitter in 

e het lagere geregtshof* daar
na tot voorzitter van het hoo-
ger geregtshof, en eindelijk 
tot commissaris van justitie in 
<Jezelfde stad benoemd. Hij 
nam aldaar in 1803, die bedie
ningen waar, toen hij bij het 
vertrek der Fransche afdee-
ling, door de Engelschen ge
vangen genomen werd. Toen 
hi j , na zijne vrijheid her
kregen te hebben, te Parijs 
terug gekomen was, sohonk 
jnen hemde kruisen van het 
JLigiöen van eer en van den 
heiligen. MlCHAëL, en hij 
bekwam den post van procu
reur-generaal der hooge ge-
regtshoven van Indië. Door 
reene hevige beroerte over
vallen, is hij den2Julij 1.820 
te Parijs overleden, en heeft 
nagelaten: Vuist oire de Vin-
de etc. (Geschiedenis van oud 
en nieuw Indië of Indostan, 

"beschouwd metbetrekking tot 
'desze/js oudheden, aard
rijkskunde, zeden, de gods
dienst van deszeljs inwo
ners, deszelfs staatkundige 
beroerten, tegenwoordigen 
handel en slaat; met eene 
haart van Indië en van dé te
genwoordige verdeelingenvan 
*™°*1an en van de onuit-
segevene bukken) , P«-

rijs, LiE NORMANT j 1814,2 
'dl.nin 8.vo Dit werk, het vol
ledigste, hetwelk over dat uit
gestrekte gedeelte der wereld 
bestaat, is zeer belangrijk 
wegens de .daadzaken, die 
het breedvoerig over den val 
van het keizerrijk van My~ 
sore, de oorlogen van HÏ-
DEN Avs, en van TTPOO-
SAIB , deszelfs zoon en op
volger vermeldt; Aaadzaken 
waarvan de schrijver, öaar-
enboven in Indië geboren, 
getuigen geweest is» en 
waarvan hij door gevolgtrek
kingen de identiteit op de 
plaatsen zelven hééft kunnen 
bekrachtigen. 

COLINBS (SIMON DE) een 
beroemde Fransche iitmer, 
huwde in 1521 de weduwe 
van HENDRIK ETXENNE, oen 
eersten van dien naam, *>e* 
diende zich eerst van des
zelfs letterteekens, maar ge
bruikte er ih het vervolg 

fraaijere. ' Hij ™?d° * 
Frankrijk de cufsjjf-le«art 
i n , die men de voorkeur 
geeftböven die van A*wwj£ 
& 3- ^ AP uitvinder 
NüTius, die er d» m 
van is . Daar hij wnö » 
de, had hij den tijdeenaan-
frboekeïl drukken .waar
van men de naamlijst 1» 
MAITTATRE zie" kan. j « n 

acht vooral de uiw fe_ 
welke hij van eemge^ 
sche werken geleerd h * * 
Men legt hem ten l a s t°J„« 
in de fLije « Ü ^ ^ S 
van het nieuwe *eS*a ';,et 
bezorgde, deze plaa^ ««* 
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Vulgata uitgelaten te hebben: 
Tres sunt oui testimonium 
dant in.eo.ela etc JOAN. 1.? 
Br. L' 5. Hij , overleed in 
1547 te Parijs. Men kent 
echter voor het jaar 1550, 
geenè door zijne erfgenamen 
ohderteèkende werken. 

Coïtus (JACOBUS) van Ant
werpen, achterneef vaft OR-
TEMUS , werd den laatsten 
December 1563 geboren. 
Wegens den handel ging hij 
te Londen wonen, maar dit 
belette hem niet de volgen
de werken in het licht te 
geven; 1.° Syntagma her-
barum encomiasticon, — .2.° 
De statu civitatis Londi-
fiensis peste laioratitis 3 
Paraphrasis Psalmi 104, en 
127., • '. 

CoLïiADO (DiDATius), een 
Dominikaner, werd te Ru-
Zadas in Estramadura ge
boren. Brandende van ijver 
om het geloof aan de onge-
loovigen te gaan verkondi
gen, vertrok hij in 1619 
naar Japan, en de vervol
ging , die hij daar onder
gaan moest, yerflaauwde zij
nen ijver niet. Hij werd 
door zijne kioosterbroeders 
naar Rome gezonden om van 
Paijs UHBANUS VUL eene 
.uitgebreidere magt te ver
zoeken. Van Rome ging hij 
naar Spanje; de koning 
'schonk hem opene brieven 
naar de Philippijn§che ei
landen , werwaarts hij zich 

met vier en twintig zende
lingen uit zijne orde begaf; 
in Europq teruggekeerd, be
gaf hij , zich weldra op zee 
om naar, Manilla te varen; 
maar het schip, waarop hij 
zich bevond, leed schip
breuk. Pater CoiXADo kon 
zeer goed zwemmen, en zou 
zich hebben kunnen redden; 
maar zijne reisgenooten in 
den oogenblik, waarop zijne, 
dienst hun net noodzakelijkT 
ste werd, niet willende ver^ 
laten, kwam hij, als marte
laar zijner menschenliefde, 
met hen om het leven. Dit 
ongeval had in 1638 plaats. 
Pater COLLADO heeft ver
scheidene werken nagelaten 
die. bijna alle in het belang 
der .zendingen zijn, en waar
van wij willen aanhalen: 1.° 
Ars grammatica japoniccs 
Unguce, Rome, 1631, in 
4.w, ibid.. 1632. — 2.° 
Historia ecclesiastica de los 
succesos de la Christiandüd 
de Japon, etc. Madrid 
1633, in 4.K> .—- 3r° Dicti~> 
pnarium lingua Sinensis 
cum explicatione Jatina ef 
Ikispanica charactere Sinen-
si et Latino. Het schijnt 
dat dit laatste werk in hand
schrift is gebleven.; 

< CöiiloAERT ( ADRÏANÜS ) , 
schilder en graveur, te Ant
werpen in 1520 geboren, en 
aldaar in 1567 overleden', 
heeft met het steekijzer, 
volgens zijne eigene teeke-
ningen, als ook naar MAB-

http://in.eo.ela
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XltiV» DE VoS, 3' STRADAN 
en JUSTÜS MONPEB, een 
groot aantal vrij naauwkeu-
ïige stukken gegraveerd, 
amaar die in hët algemeen 
van overeenkomst en zacht
heid ontbloot zijn. Zijne 
meestgeachte stukken zijn: 
De boodschap , IzAAK, SAM~ 
sqsr, 'de heilige JOASNJBS 
BAPXISTA en de Herders. 
— JOANNES , zijn zoon en 
leerling, hielp hem bij heit 
grootste gedeelte zijner wer
ken, en heeft alleen de stuk
ken van het Missaal van 
MORETUS naar RUBENS , de 
Schudding- der rots, naar 
ïu LOMBART , en verscheide
ne andere platen geleverd, die 
hem boven ADRIANUS stellen. 

CüLLANGE Of CoiLANGES 
(GABBIÖI. B E ) , in 1524 te 
•Tours in Auvergne geboren, 
was kamerheer van KAKEL 
IX . Hoewel êenopregtCa-
tholxjk zijnde, werdhij ech
ter voor een' Hugenoot ge
houden, en als zoodanig in 
1572 op den BARTHOLOMEUST 
nacht Vermoord. Hij heeft 
vertaald en vermeerderd: 
Polygraphie universelle, en 
VEcriture cabalisliaue de 
IRITHÊME {Algemeen gehei
me schrijfkunst, en de gehei
me uitlegging der Bé Schrift 
van TRÏTIIÊMWS), Parijs, 
1561, in 4.">, hetwelk een 
Vriesch, DOMINÏCUS VAI? 
HOTTÏNGA genaamd, onder 
seinen naam, zónder van TRÏ-
***«us noch van C W N G E 
^ W ^ g te maken, teEmö-

den In 1620, in4.«>heeft uit
gegeven . Coir, ANGE had ook 
eeiiige kennis van de meet
kunde en de wereldbeschrij. 
ving, 

CoiAATiNus (kucws TAII-
QUINIUS), echtgenoot vanLu« 
CRETIA , die door SBXTPS , 
"den zoon van TARQVIMUS, 
onteerd werd. COM.ATINUS 
verbond zich metBwreus, 
verdreef de TARftumïusSEN 
uit Rome, en werd met hem 
in het jaar 509 voor J- V-
tot consul verkozen; maar, 
daar hij van de koninklijke 
familie was, werd hij eeW-
gen tgd daarna weder afge< 
zet. BRÜXÜS haatte hém 
daarenboven, wijl. COLUW* 
NUS regtvaardiger was «an 
hij. Toen TARQÜIMUS afge
vaardigden in den senaat ge
zonden had, om van denzel-
ven zijne goederen en «ie 

zijner vrienden enbloedver» 
wanten, die hem in z,.lne 

vlügt yergezeld hadden, te
rug te eisohen, werd Jet 
vraagstuk in den senaat be* 
handeld- » BBVTUS (zegt een 
hedendaagsch schrijver)» jj» 
onmededoogend, . b g s c h -
vig, heerschzucntig «« 
enëèen vleijer des volks, 
Stelt eert besluit voor, 
volgens hetwelk het vjlB 
zelf bepaalde, dat degoeje 

ren van TAMVWIVS> ™' 
zijne vrienden en bloedver 
wanten, alle aristocrate", 
aan het volk toebehoorden, 
maar de meeste der senaw 
ren, eer lpe lie<??» e» $m 
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de burgers zjjnde, waren; 
verontwaardigd over de eer
loosheid en net ohregfc eens 
dergelijken b'esluits: zij 
stemden, dat men de goede-* 
ren aan TARQUINHJS en des-
zelfs vrienden zou wederge
ven , wijl zij zich daarvan 
bedienen moesten, om den 
oorlog tegen dé opkomende 
republiek te voeren; dat 
noch aanzien, noch vrees 
de overhand moesten hebben 
op de heilige en onschend
bare regton des" eigendoms. 
De party van BJRTITUS wist 
zich echter door schijnbare 
drogredenen te verdedigen* 
De koning i$ de man der 
natie, hij mag niets bezit-, 
ten 5 hij mag .geen eigenaar 
zijn , zijne eigendommen zijn 
dïe van den staat: COM.A-
TINÜS, het hoofd der tegen
partij , had aan zijne zijde 
de regtschapenheid, regt-
vaardigheid en menschlie-
vendheid ; bjjj stond op het 
punt om de overhand te be
houden, toen BRTJTUS woe
dend naar het openbare plein 
l i ep , roepende dat COLI,ATI-
uus een verrader was , 
en dat Rij'milde bijdragen 
•om den oorlog en] de dwin
gelandij te onderhouden te
gen diegenen, welken het 
tot eene misdaad gerekend 
wr.di zich zelfs van eenvou
dige levensmiddelen te voor
zien , otn zich in hunne bal
lingschap fe. onderhouden, 
BRTJTUS verwachtte ongetwij
feld, dat feet volk slechts het 

t-U.- 8 • •' !• 3 4 3 : 

oor aatkdèn haat en het ei*., 
•': geribelang leenende, den 
•! regtschapen COLLATTNUS ter

stond zoude opofferen 3 niaar 
er waren-toenmaals geene; 
lantaarnen té Rome, en voor- -
al was de voortgang der wijs
begeerte en der spitsvinnig-
hedèn. nog nietzoo .aanmer
kelijk'bij het eenvoudige en 
deugdzame, vo lk ; de rede 
was er nog niet ,zoö ver 
vooruitgegaan, dat men ze l f s , 
staatkundige middelen van 
dien aard kon uitdenken. 
Men was nog niet bedacht 
eette vergadering van onder- , 
zoek en eene verschrikke
lijke inquisitie tegen onge
lukkige mannen, die genood-, 
zaakt waren, hun vaderland 
te verlaten, op te- r ig ten: 
de regtschapenheju| en de 
grootheid van ziel van COL-
JJATINÜS schepen^ in de oogen 
des volks verkieslijker dar» 
de onregtvaardige enonmen-
schelijke dweepzucht van 
BRÜT'ÜS ; hij bepaalde d a t , 
wijl hij den kostbaren schat 
der vrijheid genoot, mende 
verachtelijke rijkdommen aan. 
de dwingelanden gehoorde 
terug te,zenden» ;Een zoo
danig volk is der- vrijheid 
waardig, het was in staat 
om aan het heelal wetten 
voor te SGhryven»"; • 

CottATlOs. — Zie At*ö* 
&OMUS ColiIiATÏUS» 

, CotLé (KAKEL) - voorlezer 
I van den hertog'van ürZeans, 
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en een van deszelfs gewone 
gehéimschrijvers te Parij* 
in 1709 geboren, en aldaar 
den 2 November 1783 over
leden , heeft zich eenennaam 
verworvefr door zijne tooneel* 
stukken,- onder welke men 
liet J agtgezelschap van MJEX* 
JWIK lVé onderscheidt. In 
gezangen' muntte hij uit. 
Zijne werken zijn te zamen 
in 2 dl.n, in 8.vo uitgegeven 
onder den titel van Thédtre 
de sociéfé (Gezelschappelijh 
tooneeiy, 1767. Er worden 
vele zaken ih gevonden, die 
eerie strenge; wijsheid zoude 
hebben döorgestreken. Hij 
gaf de regelen van het goe
de en ware blijspel op, wel
ke hij echter niet naauwkeu-
rig gevolgd heeft, en stelt de 
nieuwmodische toonéelstuk-
leen, op ëenè schrandere wij
ste in een belagchelijk licht. 

CoMiENüctiio (PANDÜLPHUS)' 
eéh regtSgeleerdè van Pesa-
ro, werd door den hertog' 
van JBerfardÏTL een gezant
schap naar keizer MAXIMI-
XUAN I. gezonden. JOANNES 
SPOROE , een dwingeland van 
Pesaro, liet hem in het jaar 
1507 in de gevangenis wur
gen ; anderen zeggen dat Gae* 
SA-R -BORGU hem deed omko
men. Hij" is de schrijver ee-
ner ; Geschiedenis van hét 
Napoliiaansche rijk, in het 
ïtaliaansch, die «iet vermeer
deringen en aanmerkingen 
*?•* THOMAS CÓSTO te Vene-
f /»l59I5 in4.to, inhetl icht II 
V gegeven, en door JoANNES f 

NICOLAAS STÜSANO, in het La
tijn vertaald, Bazel, 1572, in 
4. t 0 i dezelve gaat tot het jaar 
1459. Nog beslaat er van Cot-
IENUCCIO : Oratio ad MAXI-
MVüIAmMl.i 'm hettweede 
deel der Berum gemanica' 
rum scriptores door FREHËR. 
ANGELO P O M T I A N I , LKA\DEK 

AEBERXI spreken met veel 
lof van dezen geleerde. 

COLLEOM. - ^ Zie COMÏOM. 

COM.ET (JOANNES). — Zie 

GOLET. : 

COLLET (PHIMBERTÜS) , te 
Chdtillon-les-Domèes, geto 
ren, advocaat,bij het parle
ment van Dombes, bragt 
eenigen tijd bij deJestösi* 
door en overleed in 1718. in. 
den ouderdom van 66 jaren» 
Hij was zeer werkaam, inaaE 

had buitengemeen zonderlin
ge gevoelens," zelfs in het 
stuk van Godsdienst fan
gen tijd hield men heter 
voor, dat hij zonder Goos-
dienst leefde, ofschoon zij
ne ongodsdienstigheid meet 
in zijne taal dan in maMrt 
gelegen was. Menheeftvan 

munications Werlimdehng 
omr de eiscommnicahen), 
1689, in 12.™ Hetxseene 
geschiedenis der excon"^ 
nicatien van eeuw -tot <* 
Toen de schrijver M™Z 
ih het licht gaf, was « 
den kerkelijken * J , j j 
hij met geweld verni"» 
had, dat men eenen F* 
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soon in de kapel' begroef, 
welker patroon- hij was. r-r-' 
2,° Traite de Vusure{Ver» 
handeling over den woeker), 
in 8.™, 1690, waarin hij 
de gewoonte van I,A BRESSE 
tracht te verdedigen, om de 
rente met het vorderlijke ka
pitaal te eischen. —<3.0JSw-
tretiens s,ur lesdimes etau-
tres libéralitêsfaitesal'égli-
se(Over de tienden en andere 
liefdegiften aan de kerk ge
daan) , in 12.m° Hij wil 
daarin bewijzen, dat de tien
den noch goddelijke, noch 
kerkelijke, maar domeinreg-
ten zijn; eéne meenig gron
dig wederlegd, door de ware 
begrippen der tienden, op de 
beginselen van de kerkelijke 
en burgerlijke régtspleging 
gegrond, door den Heer 
GHESQUIERE, Luik, 1785* 
in 8.vo — 4,o JËntretiens 
sur la clöttire des religieu-
ses {Onder Rondingen over 
het opsluiten der nonnen),, 
waarin hij voor de vrijheid 
om zich optesluiten, tegen 
den kardinaal CAMUS , bis
schop van Grenohle, streed, 
die kort te voren zijn pro
ces met de nonnen van 
Montfleuri gewonnen had. 
— 5.° Explication des sta-
tuts, coutumés des provin-
ces de Bresse, Bngey, etc.; 
précédée d'un abrégé de 
l'hïstoire de Dombes (Ver~ 
Maring der wetten en reg-
ten der provinciën van 
Bresse , Bugeij enz.; voor* 
afgegaan door een kort be

grip der geschiedenis van 
Dombes), Lyon, 169S , in 
loh en meer andere werken, 
in handschrift. , Het gelaat 
zoo- wel als\.de geestvan 
CpMiET waren oorspronke
lijk. Hij had het uiterlijke 
aanzien van eenen wijsgeer 
der oudeakademie. Al wat 
van de algemeene gevoelens 
afweek, behaagde Jiem, en 
hij hield zij ne denkbeelden 
met ijver staafde. Zij , die 
met hem verkeerden, waren 
door de uitgebreidheid van 
zijn geheugen bekoord, maar 
niet op gelijke wijze tevre
den met zijn oordeel. De 
levensschets van JPHIMBER-
TÜS COLLET, door den Abt 
PAPILLON beschreven, fbe-
vindt zich in het derde deel 
der letter- en, geschiedkun
dige gedenkschriften door 
pater DESMQLETS. 

Cot.i.ET (PETRUS), pries
ter van de "Congregatie der 
zending, doctor enoudhoog-
leeraar der godgeleerdheid, 
den 6 September 1694 te 
Ternais in Veiidomois gebo
ren, en den. 6 Octoberl770 
overleden $ heeft zich onder 
de godgeleerden eenen be
roemden naam verworven, 
en door zijne, schriften en 
zeden de achting der god
vruchtige . lieden verdiend. 
Zijne werken zijn zeer tal
rijk: De voornaamste zijn: 
Vie de Saint VfxCEM nn 
PAULE {Leven van den hei
ligen VxXCEtfTIVSVM PAV' 

' 5 • • ' • : • • 
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IA) 2 dK"in 4 .^1748 , of 
4 dl.n in 8.va, met eenige 
vermeerderingen. 2.° His-
toire abrégée du tne'me (Be
knopte geschiedenis van 
detizelfden) 1" dl. in 12.«">, 
1764. De beknopte is be
ter dan de groote geschie
denis , die Iangwjjlig i s , 
wegens eene menigte niets-
beduidende bijzonderheden , 
waarbij bijna niemand be
lang heeft: dit gebrek be
staat bijna, in alle geschied
kundige werken van dien 
schrijver. 3*0 Vie de M. 
BoUDotf (Leven van " den 
keer BOÜDÓN) 2 dl.nin l2*mo 
1753. Hetzelfde beknopt 
in 1 dl. in 12.mo 1792. 4.° 
Vie de saint JEAW DE LA 
CROIX (Leven van den hei
ligen JOANSBS VAN BET 
KRtrrs) 1769 1 dl. in 12.™ 
5.° Traite des dispenses en 
gênéral et en particulier 
(Verhandeling over de dis-
pensatien in het algemeen 
en in hét bijzonder) 1753 , 
3 dl.n in 12'róo Dit werk 
is eenig in zijne soort en 
vol geïeerde nasporingen. 
Er is hiervan in 1788 eene 
verhandeling door den heer 
COMPANS verbeterde en ver
meerderde uitgave; 2 dl.n in 
8.v0 in het licht verschenen :•, 
deze uitgave heeft bij de eer» 
ste veel vooruit» 6,° Traite 
des indulgences et du Ju* 
UU (Verhandeling over de 
aflaten en het jubel/eest.) 
l j T 0 » 2 dl.n in l2.mo 7 / 
i l r / i * *>'officedivin(Ver-
bandehng 0VBr de Goddchj* 

fa dienst) 1763, 1 dl. to 
8.vö Traite des gaints mys-
tères (Verhandeling over de 
heilige geheimen] 2 dl-n in 
12.1H0 , ' 1768 of 1817 met 
bijlagen door eenen hooglee* 
raar van het Seminarie van 
Parys. 9° Traite des ep-
orcismes de 1'égHse (Ver
handeling over de duivel
bezweringen der kerk).1770 
1 dl. in 12.™ 10.° Abrege 
du Dictionnaire des cos de 
conscience de PoXTAs (Be
knopt woordenboek van ge
wetenszaken door PoUfM) 
1764 en 1770 2 dl.n in ^ 
11.° Lettres critiqnes* ete. 
( Oordeelkundige brieven) on* 
der den naam van den i j f 
oor van den heiligen W" 
Mvs, 1 dl. in 8-vo, IW-
12'° Bibliothêque d"iMje"' 
ne ecclésiastique (Boekw?' 
vameling van eenen j ' o n ^ 
geestelijke), 1 dl. i« f'. 
Dit stukje is van weiw? 
belang; de schrijver gfe" 
niet altijd de beste boeken 
op, hetzij dat hij aezelva 
niet kende, of wijl bij me^-
de er, ondanks derzel^r"''^ 
eenige aanstootelflke P™0 
sen I n te o n t d e k ^ . 3 ; , 
Theologia moraH^m^ 
17 dl.n in 8.V0..14.0 ƒ*** 
tutiones theologie® **««£ 
setninarioru«t7ii'nin Aa 
-in** ._ : i„.„„rT<» iarefl' *" 

De Deo, ejusgue^ 
attributis 1768, & f> ,f 
8.v<vl7<° Les devoirs»^ 
pasteurs (De pW«* ** 



C 0 1» m 
ierdert) 1769,1 SL in 12.>«Q; 
18«° Devoirs de la viereligi-
euse {Pligten van het kloos
ter leven) 1765,2 'dl*n in 12-° 
19.° Traite des devoirs des 
gene du monde {Verhande-, 
ling over de pligten van de 
toereldlingen 1763, 1 dl. ïri 
12.mo 20.° Devoirs des é-
coïiers {pligten der\scholie-
ren) 1 dl. in klein 12.° 
21.° Insiructtons, pour les 
domestiques (Onderrigtin-
gen voor de dienstboden) 
1763 1 dl. in kl. 12.° 22.° 
Instructions IA l'usage des 
gens de la campagne {On-
derrigtingen ten gebruïke 
der landlieden) 1770 in kl. 
12.° 23.° Sermons et dis
cours ecclèsiastiques tfCer-
kelyke leerreden en rede
voeringen) 1764, -2 dl.n in 
12.mo niet meer sierlijkheid 
dan welsprekendheid ge
schreven. 24.° Mêdilations 
pour servir auos retraites 
(Overwegingen ten dienste 
des afgezonderden levens) 
1769, 1 dl. in 12.m° 25." 
La dévotion au sacré cmur 
de Jjtisus , étdblie et redui-
se en pratique {De gods
vrucht tot het heilige hart 
van JESVS , ingevoerd en 
in oefening gebragt) 1770, 
1 dl. in 16.° («e MARGARE-
THA MARIA ALACOQUE). Hij 
maakte zich gereed, om ande
re vyerken te schrijven , toen 
de dood hem overviel. Men 
«et aan deze boekenlijst, 
dat de „pen van dien schrij
ver zeer vruchtbaar Was , 
WWat zijn stijl ig eettigzins 

stroef 1ö het latfjn. ^hoewel 
in het algemeen zuiverder 
dan die der scho;olschen), 
en onnaauwkeurlg jn feei 
fransch. Hij ,legde in den 
omgang verstand' en' ijver 
aan den dag; men bespeurt 
die i beide hoedanigheden in 
eenige zijner werken. Hfj'. 
verbindt somtijds de spot
ternij met de èri^stigste za
ken, maar zijne spotternijen 
zijn geenszins op derzelver 
plaats. In zijhen ouderdom 
had hij zich van dit gebrek 
verbeterd, en in het alge
meen zijn zijne werken lof
waardig wegens den over
vloed van nasporingen, en 
de orde, (welke hij daarin 
heeft weten té brengen. Z$-
ne Verhandeling over de 
dispensatien 'wordt tegen* 
woordig onder* al zijne wer
ken het meeste geraadpleegd 
en is vooral belangrijk we
gens de in Düitschland ont
stane verschillen aangaande 
de raagt, dié eenige bis
schoppen zich aanmatigden, 
om te dispenseren in de 
wetten der algemèene kerk, 
namelijk in de hindernissen, 
die het huwelijk onwettig 
maken. Dit artikel wordt 
er met bijzondere aaridach* 
in behandeld." 

CottETET (WILLEM) > ad» 
vokaat bjj den raad, een der 
veertig leden van de Fran^ 
sche akademie, werd in 1598 
te Partfs geboren, en overleed 
aldaar in 1659, niet genoeg 

« nalatende) om. «r vatoegra-
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ven te kannen „worden. De 
kardinaal DE BICHELIEU nam 
hem onder de vijf schrijvers 
die hij uitgekozen had om 
eenige toonee'I spelen te ver
vaardigen. CÖLLETET ver
vaardigde alleen Cy minde, 
en werkte mede aan de blij
spelen , getiteld:'./ Aveugle 
de Smyrne et les Tuileries 
{De blinden mn Smyrna en 
de Tuilerierif. Hij las de 
alleenspraak Van dit laatste 
stak den kardinaal voor, en 
toen hij aan de plaats was, 
die met dit vers begint: 

La cane s'humectant dans la 
bourbe de 1'eau. 

gaf RICHEMEU hem een ge
schenk van 600 livres voor 
de zes slechte dichtregels, 
die daarop volgden. "Waar
op COLLETET dit koppeldicht 
maakte; 

ARMAND, quipoursixversm'as 
donné six cents livres, 

Que ne puis-je a ce prix te yen' 
4re tous mes livres! 

HARXAY , aartsbisschop van 
Varijs, beloonde niet min
der edelmoediglijk deszelfs 
lofzang op de Onbevlekte 
ontvangenis; hij zond hem 
een' zilveren APOÏ.LO. COI-
IETET was voor de tweede 
maal metCtAUDiNE, tevoren 
zijne dienstmaagd, gehuwd, 
en, om zijne keus voor de 
oogen van het publiek te 
«gtvaardigen, deed hij on-
*»w haren naam verscheide-
** 4 iJht»**k«P in het licht 
verschenen; maar de oordeel-

knndigen ontdekten • zijne 
kleine list , en bespotten 
de gewaande SAPHO , en den 
armoedigen god, die haw 
bezielde. De werken van 
COLLETET kwamen in 1655 
in 12.m« in het licht; het 
zijn lier' rust- en klinkdich
ten , en eenige werfcen in 
proza; maar zijl behooren 
sinds lang onderde boeken, 
die niet meer gelezen vfor-, 
den. - . 

C0M.ETET (FBANCWOUS), 
zoon van den voorgaande tf 
door de plaats, die.BoiiEAü 
in zijne hekeldichten^ hem 
ingeruimd heeft, bekend, als-
mede door VAbrêgè des 0' 
nales et antiquith de. ra-
ris {Kort begrip derWf' 
boeken en oudheden m»""0 

rijs)> 1664, 2 dl." in 12.mo 

dat beter | s dan het .W»i!> 
werk van CIAUDIUS to**f 
OBE. Hij vervaardigde opit, 
gelijk zijn vader, gedichten 
en opstellen in onrijm, ge.es" 
telijke gezangen, en een| 
drink- minne- en.ioerW 
stukken. ZyneMtmnf. 
zanggodin is i" 4 r w t a a r Hij leefde nog in het jaac 
1676. 

een beroemd regtsgelee
d0 

„en den 21 Februanj 1° e g t verleden, o n d e r w e e ^ g ^ 

te üeideïberg en K
fïlr.xsTÏ, 

werd kanselier van t * » 
AAN, prins van MttJf' de. 
bïj verscheidene ondeïhano 
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lingen in Frankrijk, Duitsch-

\ land en Engeland gebruikt, 
! en gaf cenige regtsgeleerde 

wérken inhet licht, zoo als: 
Consiliarius principis; Cont-

\ xientarius ad titul: F. F. 
i de diversis regulis; Axio-

mata de nobilitate enz. Hij 
hield zich dikwerf onder ver
momde namen, zooalsIiAM-

• FURGNANUS , W E R N E R U S 6HZ. 
! verborgen. Hij was een man 

van genie en van veel door-
zigt, maar vol trotschheid 
en zeer onrustig; hetgeen 
hem .vele onaangenaamheden 
veroorzaakte. 

COLLIER ( JEREMIAS ) , in 
j 1650 teStowqtti, iri de pro-
! Vincie Ca'mbridge geboren, 

werd voorlezer van Grays* 
Jnn; maar omdat hij gewei
gerd had den Godsdiensteed 
in Engeland aftèleggen, ver* 
lóor hij dien post.* De schrif
ten , die hij om zijne han-

1 deling te verdedigen in het 
licht gaf, berokkenden hem 
de ongenade en de verwij
tingen der Grooten. Onder 
de koningin ANNA. beloofde 
men hem vruchteloos aanzien
lijke vergeldingen. Hij leef
de én ̂ stierf als eene ij verige 
tegenstander der heerschen-
de godsdienst in Engeland. 
Hij vereenigde volkomen den 
eenvoudigen geest van den 
Christen met de hoffelijkheid 
van edelman. Evenzeer er
varen in, de wijsbegeerte, 

(*) Uy was door'de part 
1713 tot bisschop gewijd. 
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Godgeleerdheid , welspre
kendheid, en in de gewijde 
en ongewijde oudheden, heeft 
hij zijne natie met verschei
dene belangrijke werken ver
rijkt. 1.° geschied- aardrijks-
en geslachtkundig woorden* 
boek , voor eén gedeelte uit 
hetFransch^vanMoRERi ver
taald en met een groot aan
tal artikelen vermeerderd, 
1721 , 4 dl.n in fol. — 2.° 
Zedekundige proeven over 
verschillende onderwerpen , 
3 dl.n in 8.vo achtereenvol
gend in 1697, 1705 en 1709 
in het licht gegeven. — 3.° 
Verhandeling , waajcin hij 
aantoont dat God niet de be
werker van het kwaad is1. — 
4.°' Eén blik óp de onster
felijkheid'en de verdorven
heid van het Engehche too-
neel, met het oordeel der 
ouden over dit onderwerp , 
in hetFransch vertaald door 
pater DE COURBEVII,I,E een 
Jesuit. — 5.° Kerkelijke ge
schiedenis van Groot-Bre-
tagne, voornamelijk van En
geland, sedert de invoering 
van het Christêndöpi tot op 
het einde der regering van 
KABEL IÏ., met een kort 
verhaal van de godsdiensti
ge zaken in Ierland, Lon
den, 1714, 2 dl.n in fol. in * 
het Engelsch. COLLIER O-
verleed in 1726 (*> 

COLLIN (de abt N . ) , in 
1754 overleden, rentmeester 

i der niet heerschende herkin 
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vafl het kapittel der kerk van 
Parijs, bestudeerde vroeg
tijdig de fijnheden der La-
iijnsche en Fransche talen. 
Deze kennis i was hem van 
dienst om met even zooveel 
naauwkeurigheid als sierlijk
heid den Orator (Redenaar) 
van CICERO te vertalen in 12.° 
Deze vertaling, de vrucht 
der langdurige, moeijelijke 
en vlijtige inspanning van 
een' kundig-man, verscheen 
jnet eene uitmuntende voor
rede in het licht, die te ge
lijkertijd een beredeneerd 
cominentarium over het werk, 
en een grondig kort begrip 
der rAetoricais. Men vindt 
er' oordeelen in over onze 
hedendaagsche redenaars, en 
overwegingen over de rede
naars der oudheid. Hij had 
in de Fransche akademie drie 
prijzen behaald. Nog bestaat 
er van hem: het léven van 
MARIA LUMAGUJS, weduwe 
van, den heer POLAILLON ; 
stichtster van de dochters der 
voorzienigheid, 1744, in 12.° 

COLMN de Vermond ( H Ï -
ACINTUS) , lid der koninklijke 
akademie van schilderkunst 
.voor het geschiedkun dige ge
deelte , in 1693 te Versail-
les geboren, en in 1761 te 
Parijs overleden , onder» 
scheidde zich door de juist
heid zijns penseels. Er be
staan van hem: 1.° Verschei
dene schilderstukken in het 
Schip der kerk van de Ca» 
P*te®Men du Marais; ~ 2.° I 
M* Boodschap des Engels, I 

in de Sint MBDERicvS'fierk, 
— 3.° Het Manna, dat in 
de WoestijnvaltyindeUé 
van den heiligen JOAXNES, 
in Grève. 

COMIN (HENDRIK JOZEF 
EDLER VON) , de; zoon van 
eenen geneesheer, te Wee' 
nen in 1773 geboren, wed 
in 1809 'geheimraad bij bet 
departement der geldmidde. 
len , en bekwam ';deoïde van 
den heiligen LÈOPOIWS* 
Hij was zoo onvermoeid 
werkzaam, dat hij zelfs zij
ne lievelingsstadie, de dicht
kunde, aan zijne ambtsplig-
ten opofferde , en dat de da
geraad niet zelden hem nog 
aan zijne studeertafeel ver' 
raste. Eene zenuwkoorts 
maakte in 1811. een einde 
aan zijn werkzaam kven' 
Een eenvoudig gedenkteken 

in de kerk van den H« &*•" 
REI, wijst aan, waarzijne0* 
verblijfsels rusten. Voorna
melijk muntte CoiuN ais 
tooneeldichter uit, ?n.f^" heeft aan hem verscheidene 

voortreffelijke « < * " 
danken, bijv,f^s> 

BALBOA, BIAMA DJOJS 

PoRTAtMAMOVtnteJ10 

RWMX en CüfitATlEJ*. 

ANNES F R A N C I S C Ü S ) . e e ' r 

neeldichter, lid v a n i^Lfe-
stituut, in 1755 te M « ^ 
* » . iEureen Z«fJ% 
ren, en den JA x e , n . p n 
1806 te Par&* overleden» 
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had do pleïtzaal verlaten, 
pm zich op de letteren toe-
teleggen, en - voorzag het 
Fransche tooneel van ver
scheidene kenschetsende blij
spelen, waarvan de verdien
ste des te grooter is , wijl 
zij in eenen tijd verschenen, 
waarin de kwade smaak hét 
Fransche toorieel beheersch-
te. Zie hier de lijst zijner 
stukken, waarvan eenige 
thans nog bij het publiek 
wel opgenomen worden : 1.° 
Xj'inconstant(I)e onstandvas
tige.) — 2.° De Optimist. 
— 3.° Les chateaux en Es-
jpagne (De kasteelen in de 
lucht.) — 4.° Le vieux cé-
libataire (De oude ongehuw
de.) T- 5. M. DE CBAC dans 
son petit castel (De Êeer 
BE CXIAC in zijn kasteeltje.) 
— 6.° ROSA en PJCARD.T-* 
1° ha déjense de la pelité 
Ville (De verdediging der 
kleine stad.) —" 8.° Les ar-
tistes (De kunstenaars^) — 
9.° Les deux voisins (De twee 
naburen.) — 10.° Les moeurs 
du jour (De zeden van den 
dag.) — 11.° Les riches 
{De rijken.) — 12.° Maliee 
pour maliee (Quiterij voor 
gniterïj.) — 13.° hes vieil-
iards et les jeunes gens 
(De grijsaards en de jonge 
lieden.) —- 14.° ha querelle 
des deux frères (De twist 
der beide broeders.) Deze 
beide laatste stukken zijn 
na den dood des schrijvers 
ten toöneele gevoerd, men 
heeft hem buitendien eeni* 
ge dichtstukken in de dag

bladen , alsmede InAenMu* 
Zenalmanak geplaatst, te dan-» 
ken. De werken van COHIN 
B'HARIJEVIMJS zijn gezamen
lijk uitgegeven onder den ti
tel van: Thê&tre et poésies 
fugitives (Tooneel- en losse 
gedichten enzf), 1805,4 dl.11 

in 8»voK en herdrukt onder 
den titel van: Théutre com
plet (Volledig tooneel.) 
De laatste uitgave zijner 
werken, voorzien met het 
portret Jen met eene verhan-
ling over zijn leven, is in, 
1821, in 4 dl.», in S.vo, 
in het licht verschenen. 

CottTNI (CoSMTJS AtEXAN-
DER) , een Italiaansche ge
leerde, in 17,27 te Florence 
geboren, en in 1806 te Man-
heim |overleden, lid van de 
akademie van wetenschappen 
en bestuurder van het kabi
net van natuurlijke historie 
dier stad, had sedert zijn 
twintigste jaar , de achting 
van Vor.TAiKE verdiend en 
en deszelfs vriendschap ver
worven , die hem in 1752 bg 
zich als geheimschrijver nam, 
en onder wiens begunstiging 
hij , zes jaren daarna, 'als 
onderwijzer in bediening trad 
bij den graaf van §AÜËR te 
straatsburg) vervolgens 
(1759) als geheimschrijver, 
en eindelijk als geschied
schrijver, bij den keurvorst 
van Palts-Beyeren. Er be
staat van hem: 1.° Verhak* 
deling over de geschiedenis 
van Duittchland, 1771. —: 
2.° Korte inhoud der ge-
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schiedenis van den Rijn-
palts, Frankfort, 1763, in 
g.vo — 3.° Geschied- en 
oordeelkundige Verhandeling 
over den gewaanden nitda-
gingsbrief door KAUEL LO* 
HEWIJK, keurvorst vanden 
Palts , aan den markgraaf 
vanTurenne gezonden, 1767, 
een geschrift, waarop VÓL-
TAIRE eene hoogdravende lof
rede houdt, (hoofdstukXII. 
der Eeuw van LODEWIJK 
XIV.) — 4.°Dagboek van 
eenen reiziger'\ datVerschei-
dëne waarnemingen over 
bergstoffenenz. bevat, M«n-
heim, 1776, in 8.vo, met 
vijftien platen. —- .5.° Be
schouwingen der vuurspu
wende bergen, ibid, 1781, 
in 4>to —. 6.° Aanmerkingen 
over den veerkrachtigen 
steen van Brazilië, enz.— 
7.° Verklaring" van het ver
drag van Manheim, 1794, 
in 8.vo — 8.° Brieven Over 
Diiitschland, 1787, inl2.m°, 
2.de uitgave; een werk waar-
Tan twee Fransche Vertalin
gen bestaan, de eene geti
teld : Voyage de Risbeck en 
Allemagne (De reize van 
Misbeck door Duitschland), 
Parijs, 1793, 3 dl.n, in 
8.vo, naar de Duitsche ver
taling van den vrijheer van 

' Risbeck vervaardigd , Zu-
rich, 1784, 2 dl.n, i n 8.vo; 
de andere naar eene Engel-
sche overzetting vertaald.— 
9-° Mon séjour auprès de 
VozTArnE, et lettres iné-
«**•*• etc. (Mijn verblijf bij 
VOLTAMB en onuitgegeven 

brieven), een na zijn dood 
uitgegeven werk ± Parijs, 
1807 , in 8.vo 

COLLINS (ANTONIUS), in 
1676 te Heston, tien mijlen 
Van Londen, uit eene adel
lijke en rijke familie gespro
ten, schatmeester van het 
graafschap Bssex, bekleedt 
eene (plaats op de lijst der 
ongeloovigen. H\ï bragt bij
na zijn gansche leven dooi 
met tegen de Godsdienst te 
schrijven, en overleedmUe-
cemberl729,teffar%-Sp 
are, na Verklaard te hebben; 
» dat hij altijd gemeend had, 
dat een ieder al zijne krach
ten irfoest inspannen, om zoo 
goed mogelijk, God, jnen 

vorst "en zijn vaderlandse 
dienen , dat de grond der 
Godsdienst in de liefde je
gens God en den ™f6 

bestaat." Eene vevklamg, 
strijdig met al hetgene,wat 

hii geschreven heelt, w 
zoo I r een God bestaat, moe 

men Hem* eerbewi jzen^ 
de bekentenis van den W^ 
hanger van S p ^ A i g S 
schaver van « e ^ £ 
natuur: en bestaat er 
wet, om dennaa^ejejl 
minnen, zoo is het au 
Godsdienst, die er «e 
krachtiging en &«*%£.. 
van zijn ^ n . V / , J " ardoor 
naamste werken, > aaI1 
hij zijn ongeloof heel ]0 
den dag gelegd , ? | 
Verhandeling over J ^ , 
bruik der rede, tn"\,aaf. 
stellen, waarvan de /•<« 
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Uijkelijkheid van de men- j 
schelp ke getuigenis afhangt; 
vol valsche redeneerkunde, 
en geschikt om zwakke ver
standen in den troosteloozen 
staat van het scepticismus 
te storten. — 2° Wijsgee-
rige onderzoekingen over de 
vrijheid van den niensch ; 
een zoo uitmuntend Werk, 
zegt een zeer verdacht schrij
ver, dat doctor CLARKE er 
met schimpreden op ant
woordde. Zou hij niet, ge
lijk zoo vele anderen , de 
redeneringen voor beleedi-
gingen aannemen ? Die van 

' CI-ARKE waren zeer geschikt 
om zijnen tegenstrever in 
verlegenheid te brengen. — 
3." Verhandeling over de 
gronden en bewijzen der 
Christelijke Godsdienst, met 
eene verdediging der vrij
heid om te schrijven. — 4.° 
"Voorbeeld der letterlijke 
voorzeggingen. Dit is een 
vervolg van het vorige werk s 
wederlegd door verscheidene 
schrijvers, vooral door doc
tor JOANNES ROGEBS , in zij
ne Noodzakelijkheid der god
delijke openbaring. — 5,° 
Verhandeling over de vrij
heid van denken: een werk 
dat bij zijne geboorte veel 
Opspraak verwekte, en dat 
niet meer gelezen wordt dan 
in Engeland door de aan
hangers van CoiiiiNs. Het
zelve werd in 1714 in het 
Fransch vertaald, in 8.vo 

CotMNs ( JOANNES ) ,. in 
y \ \ . DEBI.. 

1624 te Wood-Eaton, bij 
Oxford geboren, lid van het 
koninklijk genootschap van 
Londen m1667, bezorgde 
de uitgave der beste meet
kundige werken. Hij heeft 
ook in 1665 een werk over 
de rekenkunde in het En
gelsen in foï. uitgegeven. 
Men noemde hem den En
gelschen MERSENNE, en hij 
verdiende dezen naam. Hij 
was met a!le geleerde van. 
Europa in onderhandeling-
De Engelschen beweren dat 
men door zijn Commerchim 
epistolicum de analysi pro-
mota, in 1712 op last van 
het koninklijke genootschap 
in 4. t0 gedrukt, duidelijk be
wijzen kan, dat men aan hem 
de analytische leerwijze te 
danken heeft. Deze be
kwame meetkundige overleed 
in 1683. 

Coixtus (FRANCISCUS) , doe-
tor te Milane in de 17 eeuw, 
maakte zich zeer beroemd 
door zijne verhandeling De 
animabus paganorum, in 1622 
en 1623 te Mtlane va. helt 
licht gegeven 2 dl." in 4.'o 
Hij onderzoekt hierin , hoe
danig het lot van' verschei
dene beroemde Heidenen in 
het andere leven zijn zal. 
Hij maakt gissingen over za
ken , vyelker kennis God al
teen toekomt; e» wanhoopte 
noch aan de gelukzaligheid 
der zeven wijzen van G-rie~ 
henland, noch aan die van 

II SOCRATES ; maar hjj ver-
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oordeelt zonder mededoogeh. 
PYTHAGORAS , ARISTOTELES 
en verscheidene andere, hoe
wel hij erkende, dat zij den 
waren God gekend hebben. 
Men moet aannemen, dat, 
indien deze regter der afge
storvenen het leven en ka
rakter zijner uitverkorenen 
juist gewaardeerd had, hij 
hun geen heter lot toegeschre
ven heeft, dan aan zijne ver-
worpelingen (Zie ANDRADA 
— THOMAS LUCIANUS, ZE-
NO, enz.) Overigens, is het 
werk van COLMÜS , eigenlijk 
gezegd, slechts eene gees
tige boerterij, door den schrij
ver gekozen om met zijne 
geleerdheid te pronken. Er 
is in de daad veel goeds in 
zijn hoek; maar nog meer 
ligtzinnigs en ijdels. Ook 
bestaat er van hem: Concïu-
siones theologicae, 1609, in 
4 . t 0 ; en eene verhandeling 
dê Sanguine Christi, vol na-
sporingen en aanhalingen , 
de vorige waardig; maar 
meer algemeen. Dezelve is 
in 1617 iné.to te Milane in 
het licht verschenen. 

CoLI,OREDO ( KoDOM'HtrS ) ? 

graaf van WaU-see, ridder 
van Malta, groot-prioor van 
Bo/ieme, én Maarschalk-Ge-
neraal der legers van. de kei
zers FERDINAND I I . en FER-

, DINAND I I I . , werd wegens 
ztjne dapperheid en yerkleefd-
heid aan het huis van Oos-
ïenrijji beroemd, en overleed 
d e* M Januari) 1657. 

C0M.OREDO (ELlERONïMUS 
JOZEF FRANCISCUS de Paula 
de), aartsbisschop van Sak-
burg, en, in deze hoedanig
heid, prins van het Heilige 
Kijk, apostolische legaat en 
primaat van DuitscMand, 
werd den 31 Mei 1732 ge
boren , en den 14 Maart 1772 
tot den zetel van Salzlurg 
verheven. Als zoon eens mi
nisters van JOZEF-.11.5 kei
zer van Oostenrijk, hielp 
hij dien vorst zijn plan der 
kerkelijke hervormingen ten 
uitvoer brengen. Hij zond 
in 1782 aan de pastoprs zjjns 
bisdoms eenen herderlijken 
brief, waarin hij de pracht 
der kerken laakt, ê beel
den en schilderijen afkeu", i 
en op eenige godvrnch«ge | 
iverken, door de Cathólijken ; 
zeer op prijs gfteM, he ; 
vermoeden van hijg"00*00 

vallen. Hij berigt w den-
zelfden brief aan diegenen, 

welke zich tot den geeste-
lijken staat bestemmen, «a 

de geleerdheid, die znW«« 
heilige Schrift, en de heil 

ge f aders ?***>J«£[ 

hen zoude vornieu,^ 

houd- en natuurkunde' 
natuurlijke g ^ 1 ^ 'zon« 
ze wetenschappe» « J ^ 
der twijfel in ^ ë. maac 
bediening zeer nu«^ e l i e r . , 
mogen geenzms in ee

 n. 
derlïjke onderrig«»g "* ,.„* 
derwerp eener aanNve»"» 
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zijn. Bij deze zonderlinge 
onderrigfingën Voegt hij som
tijds vermetele verzekerin
gen ;'. als dat de vereering 
der heiligen geen wezenlijk 
punt der Godsdienst i s , en 
dodr er met weinig eerbied 
over te spreken, zet hij zich 
op tegen de Godsdienstige 
gemaaktheden en de kerke
lijke kwakzalverij. De bis
schop van Pistoja en vele 
andere prelaten, namen die 
leer aan: een hunner F, S. 
VAN SALM, bisschop van 
Gurck, ging nog verder: hij 
ontsloeg zijne pastoors van 
het brevierlezen j gelukkig 
dat andere prelaten, aan wier. 
hoofd de kardinaal MIGAZZI , 
aartsbisschop van Weenen, 
de kardinaal ÉE FRANKEN
BERG, aartsbisschop van Me-
chelen, en de bisschop van 
JYeustad stonden, zich tegen 
deze nieuwigheden verzette. 
Die strijd eindigde met den 
dood van JOZEF I I . , die in 
1790 voorviel. Men zegt, 
dat deze vorst in zijne laat
ste oogenblikken betreurde, 
van zoo slecht geraden te zijn. 
De aartsbisschop van Salz-
lurg leefde lang genoeg om 
getuige der noodlotige ge
volgen dier nieuwigheden te 
zijn ;, hij werd er zelfs het 
slagtoffer van. Zijn zetel, 
die sinds de 16de eeuw be
stond , werd in het stelsel 
van wereldlijkverklaring ver
vat, en hield op te bestaan. 
COU&OREDO , genoodzaakt zijn 
ontslag te nemen, ging naar 

Weenen terug met eehe jaar
wedde , welke hij tot scha
deloosstelling ontvangen had " 
en overleed in die stad den 
20 Mei 1812. Heeft Cotto-
REDO als aartsbisschop de 
berisping van al diegenen 
verdiend, welke aan denand* 
having der kerkelijke over
levering en tucht gehecht 
zijn; zoo heeft hij als We-
reldsch vorst door een wijs 
bestuur zich de liefde en 
achting zijner onderdanen 
verworven. Hij gaf een ge
deelte zijner inkomsten ten 
beste, om zijne staten voor 
hongersnood te bewaren, liet 
eene nieuwe vérdeeling der 
belastingen maken, die te 
veel op de werkzame en be
hoeftige klasse drukte; be
ijverde zich om de régtvaar-
digheid in zijne Staten te doen 
heersenen, en moedigde door. 
de bescherming, die hij den 
geleerden verleende, de be
oefening der wetenschappen 
aan. 

C0M.0T ( HERMANÜS ) een 
Fransch heelmeester onder 
LODEWIJK XI. , is de eerste 
der Fransche natie, die de 
operatie van den steen door 
middel van insnijdingen on
dernam. Voor hem riep men 
Italiaansche heelmeesters bij 
deze kwaal. Toen CoLiOT 
hunne kunstbewerking ge
zien had, beproefde hij het 
op lijken en eindelijk op èe-
nen misdadiger, die ter dood 
veroordeeld was. Deze on-

% j . •••• 
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gelukkige, stond moedig de 
operatie door, en door dit 
middel herkocht hij zijn le
ven (daar LODEWUK XI, hem 
het leven geschonken had 
ingeval hij er aan ontsnappen 
mogt) en werd niet meer van 
den steen gekweld. COLLOT 
werd beloond zoo als hij 
het verdiende. Zijne fami
l i e , erfgename zijner behen
digheid, heeft, na hem, niet 
opgehouden, met hetzelfde 
gelukkige gevolg te.werken. 
— JPHIMPPUS COLLOT, die 
in 1656 te hugon, in den 
ouderdom van 63 jaren over
leden i s , bragt de lessen der 
kunst zijner voorvaders met 
eene bekwaamheid in wer
king, die diegene overtrof, 
welke zij getoond hadden. 
ÏBj ontdeed hunne wijze van 
operatiën van al het ruwe 
en moeijelijke, en had zoo 
vele bezigheden te Parijs , 
dat de Kardinaal CHIGI (na
derhand ALJEXANDER VIL) 
hem niet kon bewegen zich 
naar Keulen te begeven» 

COH,OT-»'HÉKBOIS (J« M«), 
een der overdreveaste revo-
lutionnairen. Zijn gelaat, 
zijne gebaren , zijn gang , 
alles kondigde in' hem een 
wreed, laaghartig en boosaar
dig karakter aan; zijne gestal
te eindelijk was zoodanig, als 
een schilder, die een sa
menzweerder wil voorstel"' 
j * n , zich dezelve kan in
beelden. Voor de revolutie 
w H* a l s r e i z e h d comedi-an« itt verscheidene groote 

steden gespeeld, en vervol
gens te Genene een tooneel 
opgerigt, waarvan hij direc-
teur Was. Het is ongetwij
feld in deze stad, dat hij die 
gemeenebestgezinde grond
beginselen opdeed, die, in 
het vervolg, door liet mis
bruik van sterke dranken 
in eene dolzinnige dwaas
heid ontaardden. De kracht 
zijner taal, en &e tooneel-
achtige redevoeringen be
gonnen hembijdeklubsder 
Jacobijnen bekend te maken; 
maar'het begin zijner staat
kundige loopbaan was een 
werkje, dat hy vervaardig
de , onder den titel van. 
Almanach ét père G&W 
{Almanak van P^e[..f'^ 
BAUD), en waardoor hij «en 
prijs behaalde, welfcen f 
clubs der Jacobijnen bdpf * 
had aan het werk, fat}™ 

beste den voorspoed deVf ' we orde van zaken zou «oen 

gevoelen. Na de oVfV^ 
ning v a n W ^ o p d e » P 
standelingen van .N«W 
gaf COLLOT, om & 8""? l e s volks te winnen, aan j e 
wetgevende v e r g a f e * 
verzoekschrift . °™>J* gunste, van e e n i g e » e . 

ment van ¥ ' ' " - , „ „ hiin-die, volgens de we ten ^ e n 

ner kantons naar de g U 
te -.Breit f > z o n f l Leer-
Wij! zij zich » * £ & . & 

lingen verbonden ^ . p 

ir*«»rr'iïi-
dit verzoekschrift gcn" „j, 
en die soldaten kwamen," 
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, óp hunne geheele reis fees
telijk onthaald te zijn, te 
Parijs aan, waar een prach
tig gastmaal hen in het ge
bouw des genootschaps 
wachtte. PETION , maire van 
Parijs, stelde voor die mar~ 
tëlaten der vrijheid een bur
gerlijk feest i n ; geplaatst 
op éene kar , met witte 
paarden bespannen, boven 
Welke hun beschermer met 
kleine driekleurige vaandels 
omgeven, het ovei'zigt had, 
waren zij in zegepraal van 
het plein ha Bastille tot op 
het veld van MARS voortge
gaan, waar men ónder re-
püblikeinsche gezangeti, den 
eed hernieuwde om vrij te le
ven óf te sterven. Deze va-
derlandsche galeiboeven, la* 
ter aan dé vergadering voor
gesteld zijnde j bekwamen de. 
eer der zitting. Die zege
praal is de oorsprong van de 
róode muts der revolutionnai-
rèn. Aangemoedigd door den 
gelukkigen uitslag, waagde 
hij het kuiperijen te'gebrui
ken om tot het ministerie 
van justitie te geraken, en 
toen hij gijn doel niet had 
kunnen bereiken, werd hij 
de bitterste vijand van Lo-
0EWUK XVI. Den 10 Au
gustus tot lid van het nieu
we gemeentebestuur van 
Parys verkozen, was hij 
vervolgens voorzitter van de 
kiesvergadering, die de af
gevaardigden voor de Con
ventie benoemde, en was een 
der eersten, die verkozen 

werden. Hij was ook een dei 
eersten , om aan de Conven
tie de afschaffing der konink
lijke regering te verzoeken. 
Daar hij zich gedurende het 
proces van LODEWIJK XVI . 
te JYizza bevond, en aan, 
den kqningsmóprd wilde 
deel hebben , schreef hij dat 
hij zijne stem vootdendóód 
gaf. Met ROBESPIERRE ver-, 
bonden, hielp hij hem in 
dcszelfs goddelooze ontwer
pen , en bragt misschien 
meer bij dan hij tot de af
schuwelijke vogelvrijverkla
ringen, die het bestuur dier 
niagt berucht maakten. Toen 
de vergadering van openbare 
veiligheid eens over de partij 
beraadslaagde, welke de ïévo-
lutionnairen kiezen moesten 
om zich van de verdachte 
personen te ontdoen, en ver- . 
sóheidene leden hunne stem 
gegeven hadden, om hen te 
verbannen, zeide COLLÓT; 
» men moet niets verbannen, 
men moet alle zaïnenzweer-
ders verdelgen; dat de plaat
sen , waar zij gevangen zit
ten ondermijnd worden; dat 
de lont immer brande, om 
hen in de lucht te doen sprin
gen j indien zij of hunne 
aanhangers nog' durven za-
inenzweïen tegen het ge-
meenebest," Achtereenvol
gend in de departementen 
van Oise en Zioiret gezon
den , bereidde hij hier, doot 
zeer velen in hechtenis te 
nemen de afschuwelijke 
moordtooneelen van hyon * 
3 
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voor. Toen hij ïn 1793 naar 
die ongelukkige stad gezon
den was, liet hij hier door 
de hand des scherpregters, 
door het schieten met gewe
ren [of kanon , zestien hon
derd slagtofifers omkomen, 
wier misdaad alleen was,, 
dat zij het juk der dwinge
landij hadden willen afschud
den. Tpen kort daarop, een 
besluit van den 21 vende-
iniaire, de slechting v&nLyori 
bevelende, Bepaalde, dat de 
bpuwvallen dier schoone stad, 
Ville affranchie (Vrijge
maakte stad), zouden heeten; 
xjgtte COLLOT aan de Con
ventie eene redevoering, 
waarin deze uitdrukking 
voortkomt. » Wij zweren het, 
het volk zal gewroken wor
den , de grond, door het Moed 
der patriotten gevervyd, zal 
vernield worden . . . . • en 
op de puinhoopen dier trot-
sche en oproerige stad , die 
bedorven genoeg was, om ee-
ïien meester te vragen , zal 
de reiziger met genoegen 
eenige eenvoudige gedenk-
teefcenen zien qpgerigt, tot 
ïoem van de vrienden der 
vrijheid enz," Hij trachtte 
zelfs het medelijden |n alle 
gemoederen uit te dooven. 
In eene proclamatie, noemde 
hij de algeineene troosteloos
heid afl,tirepilbHkeinsc7te 
Zwakheid, en verklaarde 
dat men al diegenen als 
verdacht moest behandelen, 
Welke het minste teeken 
van treurigheid of medelij -
oen zoudeu laten ontglippen. 

Een verzoekschrift teu'gutv 
ste der ongelukkige inwo
ners van Lyon werd aan 
het geregtshof ingediend; 
maar om de uitwerking, die 
het kon te weeg brengen, 
tegen te gaan, trachtte Cpt« 
LOT de volkswoede rte ver-
grooten, door in Parijs het 
afbeeldsel van CHALIER, te 
Lyon ter iood gebragt,te 
doen rond dragen op gelnfce 
wijzeals eertijdsiWroNimhet 
orómeinsche volk aangemtst 
had door aan hetzelve «e 
bloedende ovérblijfsels^'aii 
C^SAE te vertoonen.^Ueze 
vertooning had de mtvver-
king, die hij er van ver
wacht had; het bevel om 
de regtsplegingen voort te 
zetten werd Waa ld :maa 
daar COLLOT niet naar/i^« 
terug gekeerd was , wrnun" 
derden, zij aldaar aanmerke
lijk, en hadden bijna opge
houden , toen zij in de hoom-
stad menigvuldiger werden, 
Intusschen begon Zie" 
verdeeldheid onder diehooj 
den der woedende v o l g t 
tijen te openbaren. ^ 
PIERRE en to iwi > 
elkander onderling J J » * 
oog. Toen C o i ^ * » g 
BlSl 1794'ten eendre na 
middernacht naat zgj 
terugkeerde, werd b« 

eenen J°"ge l infj I e„, dieop genaamd, aangeyaUef l , , 

hem twee P ^ f - j e t ge-
maar waardoor Jg { flifc 

troffen werd. * £ J
ezind-

voorval zijne VQIKSg 
heid vermeerderde, .w» 
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het de geheele ijverzucht vaA 
ROBESPIERRE op, "die zich 
als zijn vijand verklaarde; en 
het was alstoen, dat zich dat 
belagchelijke driemanschap 
Tan jRöBBESPÏERRE , CotlTHON 
en SAINT J U S T vormde; maar 
het duurde slechts eenige 
weken, en werd den 9 ther-
midor, ;bij de in hechtenis
neming van ROBESPIERRE tot 
welke COLLOT D'HERBOIS 
Veel had bijgedragen, ont
bonden, maar op zijne beurt 
door LÉCOINTRE aangeklaagd 
zijnde, zag hij zijne ambt-
genooten, de dagbladen, spot-
schrifteh en de Conventie 
zich tegen v hem verheffen; 
beducht om het algemeene 
gevoelen wederstand te bie
den, beval die Conventie, 
welke kort te voren, de 
moordtooneelen toejuichte , 
die COIXOT had laten ten 
uitvoer brengen, den2maart 
1795 deszelfs gevangeneming 
en vervolgens deszelfs ver
banning naar Guiane. Daar 
èr zich eenige weken daar
na , een opstand , die men 
aan zijne aanhangers- toe
schreef , openbaarde, beval 
de Conventie, dat hij ge-
regtelijk voor de vierschaar 
van Charente zoude ver
hoord worden, maar hij was 
reeds naar Guiane vertrok
ken. Toen hij bij zijne aan
komst , pogingen aangewend 
had om de zwarten tegen de 
blanken in opstand te buen-
gen , werd hij in het fort van 
Sinnamari opgesloten, waar 
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hij , door "eene heete koorts 
aangevallen, in eenen oö-
genbïik van ijlhoofdighèid, 
eene flesch brandewijn, le
dig dronk, die zijne ïhge-J 

, wanden verbrandde, waaraan 
hij den 8 Januarij, 1796, te" 
middenr der hevigste smar
ten , op den öögenblik waarop 
men hem naar het hospitaal 
overbragt, overleed. Men 
zegt, dat hij in zijn' laat-
sten oogenblik het grootste* 
berouw over zijn gehouden' 
gedrag, en over de rampen, 
waarvan hij de bewerker ge
weest w a s , betoonde. COL-
LOT bezat tqoneelkundige 
bekwaamheden , welke hij 
ongelukkiglijk tot voorplan
ting van regeringlooze grond
beginselen gebruikte. Van 
dé verschillende werken , 
die hij nagelaten heeft, zul
len wij aanhalen: 1.° Zes-, 
tien tooneelstufcken onder 
welke men telt Adrienne, 
of het familie geheim 1790, 
in 8.vo; het proces van So-
CBATJSS 1791, in 8.vo; De 
boeren staatsman, gevolgd 
naar het Spaansch van CAL-
DERON, 1790, in S > De 
Vaderlandslievende familie 
of het Verbond 1790, ïn 8.° 
— 2.° Et rennes awx amis 
etc, {Nieuwjaarsgeschenken 
aan de vrienden der JPran-
sche Constitutie, of onder
houdingen van Vader GE-
BARD met zijne medebur
gers). 1792, in 12.m<>; in 
het Engelsch, Hoog- en Ne-

I derduitsch vertaald. Tezelf-
C 4 
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der tij cl verscheen er een 
naamloos schrift ïn het licht, 
getiteld: Almanaeh de l'ab» 
bé MAVRY etc. (Almanak 
mn den abt MAVRY , of we
derlegging van den Almanak 
van vader GEHARD), waar
van drie uitgaven bestaan. 
CoLtoT D'HERBOIS heeft bo
vendien Brieven nagelaten, 
en een verdedig-schrift 
zijns gedrag, of antwoorden 
op de beschuldigingen tegen 
hem gerigt. 

COIXUTHUS, priester en 
pastoor van Alexandri'ê, 
scheidde zich omtrent het 
jaar 315, ten tijde dat ARIUS 
zijne dwalingen aan den dag 
hragt, van de kerk af. Hij 
kwam op het denkbeeld om 
priesters te wijden, en was 
met de belagchelijke eerzucht 
hezield, om zich het bestuur 
zijner kerk aantematigen en 
éene ingebeelde bisschoppe
lijke waardigheid te vormen, 
onder voorwendsel dat die 
hem noodzakelijk was, om 
Zich met vrucht tegen de 
uitbreiding van de leer van 
Auius te vérzetten. Deze 
ketter leerde dat God niet 
de boos vvi ch ten geschapen 
heeft, en dat Hij niet de 
oorzaak der rampen en kom
mernissen dezes levens is. 
Het concilie van Alexandriè' 
Veroordeelde hem in 321, en 
zette de priesters af, die hij 
gewijd had. CokiuTHus O-
verfeed in het jaar 340. 

CoXiSUN Of COÜOMANUS , 

(Heilige), werd den 13 0c« 
tober 1012 in Oostenrijk ge« 
martiliseerd. Zijn lijk werd 
van Slolckeraw naar Moelek 
overgebragt. Het Roomsclie 
martelaarsboek maakt den 13 
der maand October melding 
van hem. Oostenrijk heeft 
hem onder het getal zijner 
beschermheiligen geplaatst, 

COLMAN (GÉOKGIUS), een 
tooneeldichter, ia 1?3S l.c 

Florence geboren, waar zijn 
vader Engelsche resident 
was, en overleden int net 
dolhuis te Londen in 179a. 
Hij had de regten bestu
deerd, maar volgde zijnen 
smaak voor de dichtkunst. 
Hij kocht den HaymarW* 
schouwburg, welken hij zeer 
hoog optrok. Van zijne stik
ken noemen wij. voorname
lijk: Clandestine martagt 
(Eetgeheime huwelijk)- y0* 
zijn zoon GèoRGrcrs, eige
naar van den BaymarkW' 
schouwburg, is een vrnow-
bare tooneeldichter; Wij »e' 
zitten ook van hem eene 
voortreffelijke vertaling " B 

TERENTIUS. 

Vermaken van bPa^e
ntpttj, 

Portugal, een mtmung 
werk en veel n a a m ^ 
gar, dan die soort nn^ 
schrijvingen gewoon"^ &{& 
De fraaiste uitgf e1?, „ i n 

van Leyden>inïé.f''lt 
l2 .mo m e tpI ' !maar2" j S V 
misvormd door de 4m* 
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nen en valsche beschuldi
gingen van eenen dweepzie-
ken volger der sekte, die 
tot pp de platen den stem
pel van zijnen haat tegen de 
Cathqlijke Godsdienst heeft 
uitgedrukt. Nog bestaat er 
van denzelfden: Jaarboeken 
van Spanje en Portugal, 
Amsterdam, 1741, 4 dl." in 
4.W,'en 8 dl.n i n 12.n"> . 

CoLMENARES (DlEGO D Ë ) , 
een Spanjaard, in Segovia 
geboren, Pastoor der paro
chie van den heiligen JOAN-
NES, in dezelfde stad, over
leed,' in 1651. Er bestaat 
van hem Geschiedenis der 
stad Segovia, met de Be
knopte geschiedenis vaïiKaS' 
tilië, Segovia, 1637 , in fol. 
in het tëpaansch. 

CöIiÖMANUS. — ZieCoLMAN. 

COMMBA of COMMBA (Hei
lige) Maagd en Martelares 
van Cordova, werd den 17 
September 853 door de Sar-
racenen ter dood gebragt. — 
Er beslaat eene andere heili
ge COLUMBA , Maagd en Mar
telares van Sens, waar men 
meent, dat zij in 273 de 
martelkroon bekomen heeft. 

COLOMBANÜS of CoLUMBA-
NUS (Beiïige), omtrent'het 
jaar 540 in het landschap 
Leinster in Ierland geboren, 
leerde van zijne jeugd af de 
vrije kunsten, de spraak
kunst, de \yelspreek- en 

D L . 1361 . 

B meetkunde. De natuur hadi 
hem met alle hoedanighe
den des geestes en eene be
vallige leest begaafd. Hij 
vreesde de aanlokselen van 
den wellust en de ijdele ver
maken, die de wereld hem 
beloofde, en begaf zich on
der de leiding eens heili
gen grijsaards, SILEN ge
naamd, in het klooster van 
Bancor. Ora zich meer en. 
meer aan de wereld té ont
trekken , stak hij naar 
Groot - Britannië over, en, 
van daar naar Galli'è met 12 
religieuzen. Een oud bouw
vallig kasteel in de wilder
nissen van hét Vosgesch ge
bergte , was zijne eerste afge
zonderde verblijfplaats. Toert 
zich eene menigte leerlin
gen bij hem aangeboden had
den, bouwde hij omtrent 
het jaar 600, een klooster 
op eene geschiktere plaats 
te Jjuxeuil, en kort daarna 
een ander te Ifontaine. De 
koning THEODORICH zond hem 
in ballingschap naar Besan-
$on, op verzoek van .JBitu-
NECHII.DE , aan welke de hei
lige met eene vrijmoedig
heid, Waardoor zij beïëedigtl 
werd, te vergeefs heilzame 

.vermaningen gaf. -Hij ging 
daarop naar Italië > stichtte 
de abdij van Boblio en over
leed aldaar den 2L Novem
ber 615, na fle verschrikke
lijke voorzegging volbragtté 
zien, die hij gedaan had, 

| over de ve'reeniging aller 
i akroonen van Frankrijk op 

\ 
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het hoofd van CIOTAMUS. 
Men heeft van hem eenen 
regel, 'die langen tijd in 
ixalliè' gevolgd i s , en die 
gevonden wordt in de Co-
deüc regularum van den hei
ligen BENEDICTÜS van Ani-
ane, gedrukt met aanmer
kingen van dom HUGO ME-
NARDEN , 1638 , in 4 . t 0 , ee
nige dichtstukken, eenige 
hrieven, en andere asceti
sche werken, die zich in de 
bibliotheek der Kerkvaders 
bevinden. Deze Heilige 
wordt door den" abt VELLY 
in zijne Geschiedenis van 
Frankrijk zeer zwart ge
maakt, maar hij wordt op 
eefte zegepralende wijze van 
<Ie valsche beschuldigingen 
deze» schrijvers in het be-
rigt voor het Vlfi deel der 
Jhetterkundige Geschiedenis 
•vsa.Frdnkrijk (blz. 9) ge-
regtvaardigd door de Bene
dictijnen van den heiligen 
MAURÜS: ofschooa men zich 
niet kan onthouden van hem 
bij eenige gelegenheden meer 
geleerdheid en gematigd
heid toe te wenschen, voor
al in zijne twisten over het 
Paaschfeest, in welk stuk 
hij de Quartodecimans nabij 
fcwam. Zijne werken zijn 
verzameld en voorzien met 
aanmerkingen door PATRI-
curs FJDAMINGUS , door THO
MAS SiRröüs uitgegeven, 
Leuven 166?, in fol. 

<N 
CofcoMBEI. Of CoLUMBEt, 

!^ICPX,AAS ) , een schilder, 
teerling van EÜSTACHIÜS I,E 

SüEun, in 1646 te Sotte-
vitte, nabij Rouanen gebo
ren, bleef langen tijd ia 
Italië om zich volgens RA-
PHAEL en POÜSSIN te vor
men , welke hij echter geens
zins gevolgd heeft. Zijne 
teekening is naauwkenrig, 
zijne zamenstellingen rijk, 
en gepaard met fraaije bouw
kundige gronden, die hij wel 
verstond, even als het per
spectief; maar zijne over
eenkomst der kleuren is te 
hard, en zijne zeer alge-
meene hoofden gelijken al
len elkander. Zijn mees
terstuk is een OBFHEVS op 
de lier spelende, die in de 
diergaarde van Versaijlf 
was. COLOMBEÏ. overleed w 
1717 te Parijs, als lid der 
akademie van Schilderkunde. 

CoLOMBÏ (JoANNES)) e e n 

Jesuit, in 1592 te Manos-
que in Provence geboren, 
onderwees achtereenvolgend 
verscheidene wetenschappen 
in de collegien zijner orde, 
en overleed in 1679 te LyM> 
na zeer vele werken » »e 

licht gegeven te hebben, i» 
welke ieleerdhed en oor. 
deelkunde te vinden ^ . ^ 

voornaamste zijn• *•• ^ 

in fol., hyon 
rarchia angeUcaetmmna, 
J P , *°..„ 1647- —'•*• 

fol, ibid,"l656. He* _ 
moest 12 dl.» ****#?„«f 
«•- Eistoria < * » g * £ 

InS. Scripturam,,1 <"; fc 

3. 
junioris Comitis 

va. 
19,-fi 

quieri, Lyon, 1663 
Deze W » de-Jonge » 
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in 1207 overleden. — 4.° 
De rebus gestis episcopo
rum Sislarensium, Lyon 
1663, in 8.vo — 5.° J)e 
Munuesca urbe provincia li-
bri tres, 1663, inI2>«io Hij 
vervaardigde eene schoone: 
lofrede over de stad Ma-" 
nosque, over hare schilder
achtige ligging en over de 
vruchtbaarheid van haren 
grond. — 6.° De rebus ges
tis episcoporum Vasionen-
sitcm , Lyon 1656 , in 4.t° 
— 7'° Episcoporum Valen-
tinorum et Diensium,] 1638 , 
in 4.° —'8.° Vivariensium, 
1651 , in 4.° De jneeste de
zer geschiedkundige werken " 
zijn gezamenlijk in 1 dl. in 
fol'. uitgegeven} Lyon, 1668. 

CoLOMBIÈRE (CliAUBïüS DE " 
IIA)» een beroemd Jesu i t , t e ' 
Saint-Sympliorien, twee mij
len van Lyon, geboren, maak
te zich beroemd door zijne 
kanselwelsprekendheid. Het 
hof van koning JACOBUS hoor
de hem gedurende twee ja
ren met genoegen envrucht, 
maar aangeklaagd en niet o-
vertuigd zijnde van aan ee-. 
ne zamenzwering deel geno
men te hebben, werd hij uit 
Engeland gebannen, en o-
verleed te Parai, in het 
Fransche departement Saoné 
en Loire, in 1682, in den 
ouderdom van 41 jaren. Hij 
heeft met MARIA ALACOQUE 
eene wijze gegeVen aan de 
viering van het feest van 
tiet heilige hart van JESUS, 
e » er de officien van zamen-

gesteld. - Dezei JeSuit had 
een fijn en kies vérstand, 
en men gevoelt zulks on
danks zijne buitengewone 
eenvoudigheid van sti j l , zegt 
de abt TRÜBLET sprekende 
over deszelfs Leerreden', die 
te Lyon 1757, 6 dl." in 12.° 
uitgegeven zijn. Hij bezat 
vooral een levendig en ge
voelig hart ; de zalving van 
Pater CHEMINAIS,, maarmeec 
ijver. De liefde voor God 
bezielde hem. Alles ademt 
in zijne leerreden deteeder-
ste en levendigste gods
vrucht : ik ken er zelfs gee-
nen , welke die verdienste 
in gelijke mate bezi t , en die 
zonder in het dweepachtige 
te vervallen godvrüchtiger 
i s . De beroemde PATRU, zijn; 
vriend, spreekt over hem 
als over eenen der mannen 
van zijnen tijd, die het bes
te in de fijnheid der Fran
sche taal doordringen. Men, 
heeft nog van hem: Des Bé-
flexions morales et des let
tres spiriitielles (Zedelijke 
overwegingen en geestelijke 
brieven). 

CoLOMBIERE. — Zie VüLSON. 

COLOMBINI (Heilige JOANNES) 
of COLOMBINUS stichter van de 
orde der Jesnaten van den 
heiligen HIERONYMUS was te 
Sienna geboren. Zijn rus-

!

tige geest , zijne strenge l e 
venswijze, zijne godsvrucht, 
verspreidden'zoo vele stich
t ing, dat verscheidene per
sonen verlangden hem na te 
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volgen; in wéinig tijds zag 
men eene nieuwe religieu
ze orde ontstaan. URBANÜSV. 
keurde te Vilerbo in Ï367 
deze ïnrigting goed. Co-
tosïBiNi overleefde slechts 
35 dagen deze goedkeuring, 
daar hij den 31 Julij 1367 

. overleed. Zijne religieuzen 
volgden deü regel van den 
Miligen AUGVSTWUS. De 
naam van Jesuaten [werd 
hun gegeven, omdat de stich
ter .steeds den naam JESUS 
in den mond had. Zij voeg
den dien van den heiligen 
HTJBRONTMUS er bij, wijl 
aij hem tot hunnen bescher
mer namen. Gedurende 
meer dan twee eeuwen zijn 
de Jesuaten slechts Leeke-
broeders geweest. PAULÜS V. 
vergunde hun in 1606 de 
heilige vvijdingen te ontvan
gen. In de meeste hunner 
gestichten, hielden die re
ligieuzen zich met de art
senij - bereidkunde bezig. 
CLEMENS I X . , vernietigde 
dezelve in Ï66S. Er zijn 
echter nog éénige nonnen 
kloosters van dezelfde orde 
in Italië. De godvruchti
ge MÓÏUGGU, generaaleer 
der Jesuaten, heeft eene 
Levenschets van JOANNES 
CQLOMBMÏ , en die zijner 
eerste leerlingen geschre
ven {*). • • 

arif T749 te Bretóia gebo
ren , had van zijne jeugd af 
eene bijna onoverwinnelijke 
neiging voor het herders
dicht. Hij omhelsde den 
geestelijken staat, doch ee-
higzins tegen zijnen zin, ge* 
lijk hij zulks zelf verhaalt 
in eene berijmde geschiede
nis van zijn leven. Hij werd 
tot hooglèeraar der schooao 
letteren te Brescia, benoemd, 
en vormde /onderscheidene 
leerlingen, die zich thans in 
de letterkundige loopbaan on
derscheiden. Hij hekelt 
gêstrertgelijk den stjjl door 
ALFIERI in zijne Treurspelen 
aangenomen; men randde 
hem heviglijk aan; hij ver
dedigde zich nadrukkelijk, 
en zag zich in deze worste
ling ondersteund door CoB-
RMNr, den schrijver van 
Secoïi del la letterütnraita' 
lianu; maar het gunstige 
onthaal, hetwelk aan dezen 
tréurspeldichtér te beurt 
viel, bragt meer tóe, om 
zgne hekeiïng van alle ge* 
Zag te berooven, dan alles, 
wat hij te zijner verdedjjring 
had kunnert zeggen. Vaar 
dit geschil hem eemgen at-
keer had ingeboezemd tegen 
het verblijf in de steden, 
zoo begaf COLOMBO zich naar 
de velden van &alMano,M' 

COLOMBO fDoBiiNicüs), een 
«ahaansch dichter in JaHu-

469? V*rS9ty* Remede mijne aantekening VI. Dl. M* 
V e r t a l e r . 

ue velden van .erae/t"»»"» — 
waar'hij te midden der her
ders leefde. Tijdens -£n in
val der Franschen in/w"» 
werd h|j aan eenige vervol-
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gingen blootgesteld, wijl 
hij zijne gemeente, waarvan 
hij tot burgerlijk officier was 
benoemd, tegen commissaris
sen had willen beschermen, 
die er met de inzameling 
van ' granen belast waren. 
Bij de herstelling van den 
vrede werd hij op nieuw tot 
den leerstoel van welspre
kendheid van Brescia be
noemd; maar hij weigerde 
zijn geliefdkoosd dorp van 
Gabbiano te verlaten, al
waar hij dan ook den 2 A-
pril 1813 overleed. Onder 
zijne werken merkt men voor
namelijk op twee herders
zangen, welke de beroemde 
abt PARRTCI, in het Ency
clopedische dagblad van Mi' 
lane laschte (10e dl. 1781, en 

vfie Dl, 1792.) Nog heeft hij 
nagelaten: 1.° Piaceridelict, 
solitndine, Brescia, 1781. 
— 2.° Jl dramma e la tra-
qedia d'ltalia dissertazione, 
'Venetië, 1794. —• 3.° Sci~ 
olli of Landgëdickten in 
vrije verzen, Brescia, 1796. 
A.NDREA.S CASTELLANI , een 
zijner oude scholieren, be
zit nog verscheidene hand
schriften van hem. 

COLOMBO. — Zie COLUM-
BUS (CHRISTOPHORUS.) 

COLOMEZ {dom JÜAN), een 
Spaansche Jesuit begaf zich 
tijdens de vernietiging zijner 
orde naar Italië* Hij bezat 
Veel smaak voor de dicht
kunde, en beoefende naar» 
SÜglyk de ïtaliaanschetaal 

in welke hij drie treurspelen 
heeft geschreven, die met 
geestdrift ontvangen werden. 
Het eerste CORIOLANO, kwam 
in 1779 in het licht; het 
tweede ".lires DE GASTRO, 
in 178.1; en het derde, Scï-
PIONÈ a Cartagena, in 1783. 
De ïtaliaansche geletterden, 
beijverden zich., om zijne 
talenten te huldigen. COLO
MEZ overleed te Bologna in 
1799. 

COLOMIES (PAULUS) , te la. 
Roebelle den 2 December 163S 
geboren, was de zoon van ee-
nen Protestantschèn genees
heer, doorkruiste Frankrijk* 
en Holland, en overleed te 
Londen in 1692. Het ge
bied der letteren heeft hem 
verscheidene werken te dan
ken, over de burgers, die 
hetzelve beroemd hebben ge
maakt: 1.° Gallia orienta-
lis, 's Gravenhage, 1665, 
in 4.w, in 1709, in 4.c<>, 
met zjjne overige werken, 
door de zorg van den geleer
den FABRICWS, herdrukt, 
Parijs , 1731, met de aan-
teekeningen van DE LA MQN-
NOYE. Dit werk, vol geleerr 
de aanmerkingen, handelt 
over het leven en de schrif
ten, der in de Oostersche 
talen ervarene Franschen. -— 
2.° Italia et Hispania ori-
enïalis met aanteekeningen 
van WoLp,Hamburg, 1730, 
in 4.to, in. den smaak van 
het voorgaande. - ^ 3.° Bi-
bliotlihque c/ioisie (ÏJitge-
zochte bibliotkeefi), in 1731 
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tè Parijs', met de aanmer
kingen van LA MONNOYE her
drukt j men ontwaart in dit 
werk eëne uitgebreide boe
kenkennis. — 4.° Levensbe
schrijving van Pater SIR-
mom, 1671, in 12.° —5.° 
Theologorwm presbyteriano-
rum icon. In dit werk Iaat 
hij zijne verkleefdheid aan 
de Episcopaalsche sekte blij
ken. De predikant JUKIEÜ , 
die op verre na zoo onpar
tijdig , noch zulk een regt-
schapen man was als COM
MIES , behandelde hem zeer 
onheusch, in zijn werkover 
den geest" van ARNAULD.— 
6.° Beoordeetende en ge
schiedkundige' stukjes, in 
1709 door ALBERTUS JFABRI-
CIOS verzameld en in het 
licht gegeven, — 7.° Ge
schiedkundige Mengelingen , 
enz.,, in 12."?° Dit is eene 
Verzameling v̂an verscheide
ne kleine, belangrijke en 
aangenanie trekken, ten op-
zigte van eenige geletter
den. COMMIES was geen ge
leerde , om ontdekkingen 
te doen. Zijne begaafdheid 
bestond in het gebruik ma« 
ken van zijne leesoefenin-
gen: de zonderlinge zaken 
stelde hij ter zijne, en ver
sierde er zijne boeken mede. 
In de zijne komen vele goe
de zaken voor, maar de or
de ontbreekt aan dezelve. 
Hij was in de boekenkennis 
zeer ervaren , en is nuttig 
geweest s a a „ a\ degene, 
weifce xich,, die wetenschap 
hebben toegelegd. COWMIÈS 

heeft een aantal werken ge
schreven , die het1 al te wijd-
loopig zoude zijn, alhier te 
willen aanvoeren, 

CotOMME (JoANNES BAPTIS-
TA SEBASTIAAN), algemeen 
overste der Barnabiten, te 
Parijs den 12 April 1712 
geboren, en in die stad, in 

I 1788 overleden, is beÈend 
door de volgende werken: 
l.°' Plan. raisonnè etc. (Bé-
rèdeneerd plan der openba
re opvoeding, met betrek' 
hing tot dat gedeelte, het
welk de studiën betreft), 
Avignon en Parijs, 1762, 
in I2.m° De Heer BARBIEK 
is van gevoelen, dat dit 
stukje niet van hem is, het
zelve kwam juist op het tijd
stip yan de .vernietiging «er 
Jesuiten in het licht. Het 

ledige, dat zij in de opvoe
ding nalieten j de noodzake
lijkheid, om zoo vele colle-
gien te vervangen, welke 
onder hun opzigfc waren, 
trokken toenmaals de gehee-
le aandacht der schrijvers 
tot zich. CHAMTAIS schreeÉ 
eerie proeve van Nationale 
opvoeding, om die der Je
suiten tè doen vervangen, 
welke hij beweerde gebrek
kig te zijn. DIDEROT schreef 
over hetzelfde onderweg 

a-af »i" 
I)e en J. JT. ROÜSSEAU g-

«en EMILE in het licht' 
ondervinding doet ons zien» 
of zij beter is geweest, sinas 
zij er zich niet meer m«» 
bemoeid hebben. — 2- % 
chrétienne etc. {ChriswV 
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leven* of grondbeginselen 
der wijsheid), 1774, 2 dl.» 
in 12»no — 3;° Dict. porta-
tifetc. (Draagbaar Woor
denboek der heilige Schrift), 
1775, in8.vo Dit is eene tijd-
reken - geschiedkundige én 
beoordeeïende plaatsbeschrij
ving, der rijken, gevesten, 
steden, enz., waarvan er in 
de Vulgata wordt melding 
gemaakt. Dit werk was 
reeds in het licht gegeven, 
onder den titel van Aantee-
keningen op de Heilige 
Schrift.— 4.° Manuel etc. 
(Handboek der Religieuzen), 
1778, in 8.vo — 5.° Eter-
nitémalheureuse etc. (Ramp
zalige eeuwigheid, of de e 
eeuwige straf der verdoem
den), uit het Latijn vertaald 
naar DREXEUUS , Parijs, 
1788, in 12.° In eene uit
gebreide voorrede, verheft 
hij zich met nadruk tegen 
de ongeloovigen, en de he-
dendaagsche wijsgeeren. 

CoLOMNA. — Zie CotONNA 
(FABW) . 

CotON (FRANCISCUS), te 
Nevers, in 1764 geboren, 
beoefende de geneeskunde 
aan de universiteit van Pa
rijs, en werd in 1789, aan 
die van Reims tot docter be
vorderd. COION stelde nut
tige verbeteringen voor? in 
het gesticht van Bicètre, 
waarvan hij bestuurder was. 
Hij was een der ijverigste 
voorstanders der koepokïnê'n-
t i nS > welke hij kosteloos 

aan al degene toediende, die 
zich bij hem aanboden. Hij 
overleed den 17 Julij 1812. 
Al de werken, door hem in 
het licht gegeven, handelen 
over de koepokinenting: 1.° 
Éssai sur Vinoculation etc» 
(Proeve over de koepokinen
ting, of middel om voóral-
lijd en zonder gevaar voor 
de kinderziekte te behoeden), 
Parijs, 1801, in ' 8 , p ; in 
het Nederduitsch vertaald, 
door PRUSS , Rotterdam, 
1800, in 8.°; en in het 
Spaansch door PIGUIIAEM: , 
Madrid, 1800, in 8.° — 
2.° Recueil d' observations 
etc. {Verzameling van waar
nemingen en daadzaken, be
trekkelijk de koepokinen
ting), 1801, in 8.° — 3.° 
Hisioire de l'introduction 
et desprogrès etc. (Geschie
denis van de invoering en den, 
voortgang der koepokinen
ting in Sranhryk), 1801, 
in S.° — 4.° Mémoire pré
senté au premier consul etc. 
(Memorie, den eersten Con
sul aangeboden, over de 
noodzakelijkheid en midde
len, om de koepokinenting 
in Frankrijk 'te versprei
den), Parijs, 1803, in 8.0 

CöLONIA (DoMINICUS DE), 
te Aias den 25 Augustus 
1660 geboren, Jesuit ia 
1675, overleed te Lyon 
den 12 September 1741. De
ze stad, die hem gedurende 
59 jaren bezat, gaf hem uit 
achting en erkentenis eene 
jaarwedde. De vruchten zy-
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ner letterkundige werkzaam-
lieden zijn: 1.° De arlerhe-
torica libri quinque:, 1710, 
in 12.° tot twin figmalen ge
drukt, een zeer methodisch 
werk, en met welgekozene 
Voorbeelden versierd. •— 2.° 
JLa Béligion clirétienne etc, 
(De Christelijke Godsdienst 
goedgekeurd, door de ge-
ttiigenisseti der Heidensche 
schrijvers), Lyon, 171S, 
2 dl.n in 12.° COLONIA had 
dit werk bij gedeelten voor
gelezen in de akademie van 
Jhyon 3 waarvan; hij lid was; 
dit genbotschap juichte de 
onderneming en de uitvoe
ring toe. De schrijver had 
nooit de beoefening der Gods
dienst van die der ongewij
de schrijvers afgescheiden, 
men ziet zulks genoegzaam 
aan de gelee -de nasporingen, 
Welke dit werk verrijken. — 
3.° Histoire littéraire etc, 
(Letterkundige geschiedenis 
der stadhyon, met eene JS*-
hliotheek der gewijde en on-
geivijde Lyonnesche schrij
vers), Lyön 1729 — 1730, 
2 dl.ii in 4.° De geschied
schrijver heeft onderschei
dene Lyonnesche schnjvers 
overgeslagen, en over* ver
scheidene andere of opper
vlakkig of onnaauwkeurig 
gesproken. — 4«° Antiqni-
tês etc. (Oudheden der stad, 
Qyon, met eenige belang
rijke bijzonderheden), Lyon, 
^ 0 1 , in 4.° — 5.° Biblio-
mque etc. (Bibliotheek der 
Janseniste Boeken), in 12.° „ 
2 dl.n, i„ 1749, > tae, Jl 

geheel omgewerkt, verbe
terd en vermeerderd, onder 
den titel van Woordenboek 
der Jansenistê boeken, in 
12.°, 4 dl.i 1752 (de drie 
laatste deélen zijn van Pa-
ter î ATouiLLET). Aan bet 
einde vindt men eene Anti-
Jansenistische Bibliotheek* 
Zijn ijver tegen die sekte 
heeft hem dezelve dikwerf 
doen ontdekken, daar waar 
zij niet i s : hetwelk gedeel
telijk het uitwerksel zijner 
overijling, of eener uitspo-
rige verkléefdlieid aan ge
voelens kan wezen, die 
slechts meeningen zijn, of 
wel uit de moeijeb'jkheid 
ontstaan kan, om altijd vei-
liglijk en naauwkeurJgliJK 
de sporen eener listige e" . 
geveinsde ketterij na tegnsa, 
die meer dan eenige andere» 
zich achter het dubbelzinni
ge, en drogredenen heett 
Weten te verbergen. Pa t e r 

COLONU was zeer ervaren 
in de beoefening der oud
heid en de penningknntJe-
indien het waar i s , dat ny 
zich eens bedroog, ten op-
zigte van een.meu#get*~ 
briceerd stuk, ^ t hy vooi 
zeer oud Meld, zoa men 
zeer Verkeerdelijk handelen» 
hieruit eene afleiding tegea 
zijne wezenlijke ktmde op 
te" maken, wijl erg°°f 
soort van Wetenschap » > 
waarin de b e k w a ^ * « ^ 
eenige misslagen ""*,.. 
hebben, en wijl dfi-enbo 
ven de beoefening der op« 
heden, gelegenheden «», 

i 
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dwalingen aanbiedt, Waarin 
de geleerden ligter verval
len dan de onkundigen. 

GotoNNA (VICTORU). — 
Zie AVAÏ.08 (FERDINAND FRAN-
CISCUS »') 

COLONNA (JOANNES), is een 
dergenen , welke het meest 
hebben bijgedragen tot de 
grootheid eh de verheffing 
zijner familie, eene der be
roemdste van Italië, en zeer 
Vruchtbaar in groote man
nen. In 1216 door HONO-
Rius I I I . , tot kardinaal be
vorderd, en tot legaat van 
het Christelijke leger ver
klaard , bi;agt hij , door de 
geestdrift, waarmede hij de 
legerhoofden en soldaten be
zielde, veel toe tot de in
neming van Damiate. Dooi
de Sarracerien gevangen ge
nomen, werd hij veroordeeld 
om door midden gezaagd te 
Wordenj maar op het punt 
staande, om dien wreeden 
folterdood te ondergaan, deed 
zijne onverschrokkenheid die 
ongeloovigen, zoo verbaasd 
staan, datzij hem de vrijheid 
en het leven schonken. Hij o-
verïeedin 1245. Hetgasthuis 
van Lateranen is een gedenk-
teekett zijner godsvrucht. 

COLONNA (JOANNES), een 
Dominïkaner uit dezelfde 
familiq als de ^voorgaande, 
Aartsbisschop van Messina, 
werd met verschillende ge-
wigtige zaken belast. Hij 

VH. B E E I . 5 

overleed te Rome, tüsschen 
1280 eh 1290. Er bestaat 
van hem: 1»*'Verhandeling 
over de heerlijkheid dès He
mels, — 2«° Eene andere 
Over het ongeluk der hove
lingen. — 3.° Mare Msfo-
riarum ab orbe condito ad 
sancti Gallice regis LUDO-' 
VICI IX. tempora inclusivï; 
men vindt van dit stuk twee 
schoone handschriften in dj» 
koninklijke Bibliotheek van. 
Frankrij&{N.° 4684 en 4684-
2.) Men moet dit werk niet 
verwarren met eene nutteloo-
ze compilatie, de Moeder der 
(geschiedenissen, Parijs, 
1488, 2 dl.n in fol. en latejc 
met vermeerderingen. 'Dit'is 
van een' Jakobijnschen theolo-
gant, BROCHART genaamd, 
die hetzelve in 1475, onder 
den titel van Mudimentum 
novitiorum, in fol. in het 
licht deed verschijnen. 

COIONNA (JACOB0S), werd 
door NICOI/AAS I I I . , tot het 
purper verheven. Hij nam 
grootelijks deel aan de ge
schillen, waardoor Rome, 
onder BÖNIFACIUS VIIL be
roerd werd. De familie 
van den opperpriester, welke 
die van CAJËTANÜS was, en 
tot de partij der Gitelven 
behoorde, had nooit in goe
de verstandhouding met die 
derCOLONNA'S geleefd. Wel
ke der Gibellijnsche factie 
was toegedaan. De kardi
nalen dier familie padden 
zich tegen de verheffing Van 



370 c ° *" 
BONIFACIUS verzet. JACOBUS 
COLONNA, en PETRUS, zijn 
neef, mede kardinaal, mis
noegd , dat het hun niet had 
kunnen gelukken, hem bui
ten te sluiten, en, welligt 
voor zijne wraak bevreesd, 
vielen in Palestrina of Prce-
neste, alwaar SCIARRA Cp-
XONNA, een hunner neven, 
toenmaals het bevel voerde, 
en verhieven den standaard 
des opröers. Nadat BONIPA
CIUS zich van de stad had 
meester gemaakt, schoot hij 
de kerkelijke bliksems op 
de muitelingen af, beroofde 
JACOBUS èh PETRUS van het 
purper, excommuniceerde 
SCIARRA, en stelde hun 
hoofd op prijs. SCIARRA 
vlugtende, om zich in vei
ligheid te stellen, werd op 
zee door kapers overvallen 
èn in kluisters geklonken. 
PHIMPPUS de sc/ioone liet 
hem te Marseille, werwaarts 
de zeeschuimers hem ge-
bragt hadden, in vrijheid 
stellen, en zond hem in 
1303, met WiMia NOGA-
HET naar Italië, om BONI
PACIUS op te ligten. Zij o-
yérvielen den opperpriester 
in Ahagni, alwaar, zoo als 
men zegt, SCIARRA. COLONNA , 
hem met zijnen ijzeren hand
schoen in het aangezigt sloeg 
(Zie BONIFACIUS VIII.) JACO
BUS COLONNAoverleed in 1318. 

CoLÖNNA (PfiOSPERTIUS), 
^ ^ dezelfde familie, zoon 
Y** ANTONIUS , prins van Sa-
terno „ omhelsde de partij 

der Franschen, toen KAREÜ 
VIII. de overwinning van 
het koningrijk Napels on
dernam ; maar zijne staat
kunde wierp hem vervolgens 
in de partij hunner vijanden. 
In 1515 ondernam hij de 
verdediging van den door-
togt. der Alpen tegen de 
Franschen, die hem over
rompelden, op den ogen
blik, dat hij te Ville-fran-
che du Po het middagmaal 
nuttigde. Hij werd gevan
gen genomen en naar/<«/;;; 
rijk gevoerd. Zoodra hij 
zijne vrijheid had terug be
komen, nam hij met meet 
moed de wapenen weder op. 
Evenzeer bezield door de 
wraak en door zijnen moea 
versloeg hij de Franschen f 
1522 in den slag W** 
coque. BONNIVET, MiWe 
eenigen tijd daarna f Mo-
keerd hebbende, werd door 

COLONNA genoodzaakt zie» 
te verwijderen. Deze veld 
heer overleed in hetvo^ 
gende jaar 1523, * „ . 
ouderdom v a n r i j ^ n - Z | n 

roem was zoo f^Jen 
men slechts . d f L S a t s 
in de fransche ^ghept 
hoorde W « ^ ^ n :

f f * W 
Moed/ W"**f%% 
voerde den oorlog ^ 
wijsheid dan met i ^ 
daar het hem aan ktachfc 
eischte werken^ n d t e 
ontbrak, om f ^ ^ e -
vermoeijen ot te deren 

len; doch va.n ^ b u i t e n 
kant bezat hij eene »«" 
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C O l i . an 
gewone waakzaamheid, om 
niet overrompeld te worden. 

COLONNA (FABRICIUS), een 
beroemd veldheer, de zoon 
van EDÜARD COLONNA, Her
tog van Amalfi, verbond 
zich aan den koning van 
Napels, en werd de onver
zoenlijke vijand van het huis 
der URSINO'S , hetwelk hij 
den oorlog aandeed. De ko
ning van Napels benoemde 
hem tot Connesfabel en KA
KEL V. liet hem dien ge-
wigtigen post behouden. FA
BRICIUS COLONNA, voerde in 
1512, in den slag van Ra
venna , waarin hij gevan
gen werd genomen , het he
vel over de voorhoede. AL-
FONSUS , Hertog van Ferrare 
stelde hem in vrijheid. FA-
EOICIUS bewees op zijne beurt 
groote diensten , aan zijnen 
bevrijder, tegen Junus H-
Hij overleed in 1520, den 
roem nalatende, van een e-
ven zoo bekwaam staats-als 
krijgsman te zgn geweest. 

COLONNA (MARCUS ANTO-
NIUS) , onderscheidde zich 
in de Italiaansche oorlogen, 
voornamelijk tegen de Fran-
schen. Nadat de Vrede in 
1516 gesloten was, lokte 
FRANCISCÜS I. hem op zijne 
zijde, en genoot van hem 
groote diensten. In 1522 
werd hij hij de belegering 
van Muane^ door een schot 
wit een slangstuk gedood, 
dat PROSPERWÜS COLONNA, 

zijn oom, tegen hem had doen 
rigten, zoniler hem te ken
nen. Hij was in het 5Ü.e 
jaar van 'zijnen ouderdom. 

COLONNA (POMPEJUS), had 
tOt VOOgd PROSPERTIUS Co r 

LONNA , zijnen oom, over 
wien wij 'in een der vorige 
artikels gesproken hebben. 
Het was op zijn bevel, dat 
hij zich aan den geestelij
ken staat verbond. Zijne-
neiging was voor de wape
nen en hij verliet dezelve 
niet. In 'het hezit van het 
Bisdom Rieti, van sommige 
abdijen en van verscheidene 
kloostervoogdijschappen ge
steld , hield hij een twee
gevecht meteenen Spanjaard 
en was zoo gebelgd, dat men 
hen kwam scheiden, dat hij 
zijn priesterlijk gewaad aan 
flarden scheurde. LEO X. 
vereerde hem met het purper. 
COLONNA , steeds door zijne 
krijgszuchtige inborst mede-
gesleept, onderscheidde zich 
in de geschillen welke de 
verheffing van CLEMENS VIL, 
te weeg bragt, die hem den 
kardinaalshoed en zijne be-
neficien ontnam: met HÜGO 
DE MONCADO nam hij Rome 
in. In het volgende jaar 
(1527) kwam de Connesta-
bel van BOURBON die stad 
belegeren, welke inwendig 
aan -verdeeldheid ter prooije 
en uitwendig aan de keizer
lijke wapenen blootgesteld 

„ was. CLEMENS, op het kas
teel van Sint Angefo aan-

2 
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gehouden, nam jsijne toeï-
vlugt tot dengenen, dien 
hij van dé waardigheid van 
kardinaal beroofd had. Co-: 
XONNA , edelmoedig genoeg , 
om alles te vergeten , werk
te aan de bevrijding des Op
perpriesters , die hem her
stelde , en hem de legatie 
van het markgraafschap An-
Jiona gaf. Hij overleed in 
1532, in den ouderdom van 
53 jaren, als onderkoning 
van Napels. Deze kardi
naal was een vriend der let
teren, en beoefende dezelve 
mét het gelukkigste gevolg. 
Men heeft van hem een 
dichtstuk De laudibus mu» 
lierum, dat men in hand
schrift vindt in de biblion 
theek van hetVatikaan. Hij 
viert daarin de deugden van 
VICTORIA COLONNA , zijne 
bloedverwante, weduwe yan 
den markgraaf VAN PESGARA , 
onschendbaar aan de gedach
tenis van haren echtgenoot 
verknocht, aan wien zij hare 
begaafdheid voor dedachtkuti-
de geheel en al toewijdde. 

COÏ,OKNA (FRANGISCUS), ie 
Venetië geboren, en in die 
Stad. in 1527 in den ouder
dom van 94 jaren overleden, 
was een Dominikarier. Hij 
had zich beken a\ gemaakt 
door een zonderling en zeld
zaam wérk, ten titel voe
dende : mpnerotomacMaPö-
Kpltili: het eerste woord be-
te*k£nt Sfrfd van den slaap' 
Tft U^de> het tweedebe-
T a t ö e n «aam des schrijvers 

niet, maar dien van dé jonge 
persoon, welke hem aldus 
deed dröomeh, te Venetië ̂ va, 
1499, en in 1545 in fol. ge
drukt. De duistere en raadsel
achtige stijl van dat werk, 
heeft van den kant van diege
ne^ welke hetzelve hébben ge
tracht té doorgronden, tot ve
le willekeurige vergaringen 
aanleiding gegeven Lieden, 
daarenboven vol van een ge
zond verstand, he\>bén ge
meend er de grondbeginselen 
aller wetenschappen mie vin
den; Goudzoekers hebben et 
het groote werk in gezocht, 
dat zii erinmeénengevonden 
te hebben. Dit boek tf* 
het Fransch vertaald, r«" 
rifs, 1561 > in fól. 

ColONNA Of C0W»!NA7(Ff" 

Bio), werd te Jfyp«J * 
1567 geboren, en haA tot 
vader HIEKONYMUS, n » " 
lijken zoon van den I n 
naai POMPEJUS CotosNA. v 
zijne teederste je«gd J ^ 
legde hy, zich toe op de JW 
tuurlijke Historie en vog 
ü opJ die der pJan^»- *£ zocht^e,elve te e e r e ^ 

nen uit de schriften der o 
den 5 en door eenen « * J 
moeiden «ver, ontsl"^; , 

hti , onderde fo^^I-
van de handschnite»i w ^ 
den, datgeneVh^^inder 
^ . a n d T ê n bestendig doordrwgend e» a g > v e r . 
in zynen arbe" 
borgen zou a»Jn f fc 3e 
D e a l e n , de t o o n t j e 
wiskunde, de teekenk«"st' 
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schilder-en gezigtkunde, het ; 
turgerlijke en canonieke 
jregt,, bezetten de oogenblik-
ken, welke hij niet aan de 
kruidkunde toewijdde. De 
werken, welke hij in het 
laatste vak in het licht heeft 
gegeven, werden,, alvorens 
men de vrucht der werkr" * 
zaamheden der laatste kruid
kundigen genoot, als mees
terstukken beschouwd. Men 
heeft hem té danken: 1.° 
,<j)wrp8«8r«»o.e.» *Wö plantarum 
aliqwt ÏMtQrta*, etc, Na-
pets, 1592, in4.t(>, met ko
peren platen, volgens som
migen- door den schrijver 
aelveii', zeer naatiwk-eurig 
gegraveerd* Dé wijze» wel* 
Jee hij volgt, werd zeer toe
gejuicht. Er ibestaat van dit 
werk eene uitgave van Mi-
ïane, I 7 # j . jift 4<t0 * die 
minder op , prijs wordt ge
steld dan de eerste. — 2.° 
Minus cognitarum varia-
ruwque stirpium descriptio, 
etc, Rome, 1616, 2 dl.» 
in 4.t0 Aan dit werk, dat 
•men als een vervolg op het 
voorgaande kan beschouwen, 
viel dezelfde lof ten deel. 
Bij het beschrijven van on* 
derscheidene zeldzame plan
ten , vergelijkt COLONNA de
zelve met dezelfde planten, 
zoodanig als men deze!» 
ve in de werken, der oude 
efe nieuwere schrijvers aan
treft. Dezs vergelijking 
geeft hem aanleiding, om 
dikwerf eehe oordeelkundige 
«rittek tegen MATTHIOM , Di» 

OSCORIDËS ; THEOPHRASTES , 
iftiNius enz. aan den dag te 
leggen, Op verzoek van den, 
hertog'^van AQUA - SJPARTA , 
die over het eerste deel van 
dit werk zeer voldaan waÉ 
geweest, gaf er de schrij
ver een tweede deel var* in 
het licht. De druk van bei
de werd aan den drukker 
vlan het genootschap dei: 
Juyncm toevertrouwd, dat 
eene maatschappij was, door 
dien hertog ontworpen, en 
welker doel was, om aan de 
Natuurlijke Historie te ar
beiden. Dit nuttige genoot
schap » hetwelk slechts tot 
in 1630,- dat is tot aan den 
dood van degzelfs doorluch-
tigen beschermer bestond 9 
is het voorbeeld v,an alle 
dergelijke in geheel JSuroptó 
geweest. GrAiiiiEï, -PORTAJ 
AcHiiiiiiNi, GoLONNA, waren 
de sieraden van hetzelve, -r-
3.° Eene Verhandeling ovet 
de serpentsteencn, in het 
Latijn, hetwelk vereenigd is 
wiet een werk van Aü^us-
TINUS SciiiLA, over de zee-
ligchamen, Rotne, 1747, in 
4,tp ~~ £%° Hy heeft mede
gewerkt aan de Amerikaan-
schè planten, van HEBNAN-
DÉZ, Rome, 1651, in fol. 
met platen. — 5.° Eene Ver
handeling over het purper + 
in het Latijn; een stukje j 
dat zeer op prijs wordt ge
steld , doch zeldzaam gewör-f 
den, en te Kiel, in DiMsch* 
land, in 1675, in 4.to, m e t 
aanteekeningen van DAKIÖ!» 

' 3 
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MAJOB, een Duitsch genees
heer , herdrukt is. De eer
ste uitgave is van 1616, in 
4.° COLONNA overleed te Na
pels', in 1650. 

CoLONNA (MARCUS ANTO-
KIÜS), hertog van Palliano, 
gróot-connestabel van Na
pels , onderkoning van Si
cilië , verwierf, als bevel
hebber voor de Spanjaards 
veel roem. Bij den beroem
den slag van Lepante, te
gen de Turken, in 1571 , 
streed hij in hoedanigheid 
van luitenant - generaal en 
van generaal der pauselijke 
galei jen. Bij zijne terug
komst, wilde JPius V . , die 
over deze zegepraal der 
Christenen zeer verheugd 
was, dat COLONNE» naar het 
voorbeeld der oude Romein-
sche veldhèeren, Rome zege
vierende zoude binnen trek
ken. Men rigtte zegebogen 
op , onder welke hij door
trok 'i met gevangenen verge- ? 
zeld, onder andere met de 
kinderen van den pacha ALI. 
Hij beklom het Kapitool, en 
kwam vandaar naar het Va-
tikaan, alwaar de Paus, door 
de Kardinalen omringd, hem 
ontving, zoo als het hoofd 
des Christendoms, den over
winnaar der ongeloovigen 
kon ontvangen; en de be
roemde MÜRET sprak zijne 
lofrede uit. Hij overleed in 
Spanje den X Augustus 1585. 

MARCUS ANTONIUS CO-
I.ONN4 is ook d e n a a m v a Q 

penen §eleerden Kardinaal 

derzelfde'/amilie, die Aarts
bisschop van Sdlerno, en 
Bibliothekaris van het Vati-
kaan was. GREGORIUS XIII., 
SIXTÜS V. en GREGORIUS 
XIV. gebruikten hem in on
derscheidene gezantschap
pen. Hij overleed • te Zaga-
rolla, den 13 Maart 1597. 

COLONNA (ASCAGNUS) , een 
geleerde Karfthiaal, onder
koning van Arragon, Bis
schop van Pdleslrina, was 
dè zoon van MARCUS ANTONI
US COLONNA , hertog van Pal-
liano, en overleed in 1608. 
Er bestaan van hem Brieven 
en andere werken , onderan
dere eene Verhandeling, te
gen den Kardinaal BARONIE/S» 
ten opzigte van Sicilië. 

CoLONNA(FREDERlK),hert0g 
van Tagliacotti, prins van 
Butero, connestebel van het 
koningrijk Napels, en onder-
koning van dat van Valentia, 
werd te Madrid opgevoed. 
Hij bewees gewigtigedjens-
ten aan PmwPPtJS IV. woor 
zijnen moed, zijne regtófha-

penheid en zijne g f a « 
heid won hij alle harten. Hg 
overleedinl641,oud40jaren. 

COLONNA DE G Ï O É N I ^ 
RENTIUS ONUPHRUS) , OOOT 
tabel van Napels, »%roote 
den voorgaande, was ^ 
van Spanje, r l d?® r

v a np aJ, 
Gulden-vlies, pn"s v a n

p „ 0 . 
liano en Castighone, ,e" 
verleed den 15 Ap"l ]W 
HIJ had totechtgenooteJVM 
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KUMANCINI, eettë nicht van 
den kardinaal MAZARIN , die 
zich gevleid had de echtge-
noote van LODEWIJK X I V . te 
worden. Zij heeft zich be
roemd gemaakt, door haar 
verdedigschrift, met betrek
king tot de geschillen met 
haren echtgenoot, dat zij on
der den titel van Memoriën 
(kl. in l2.mo Keulen, 1676, 
en in het Italiaansch, 1678) 
in het licht gaf. Zij over
leed in 1715, drie zonen na
latende}, waarvan de jongste 
KAREI, COIONNA in 1739 , 
als kardinaal is overleden. 

COÏJÓNNA (GILMS) , anders 
^EGIDIUS ROM^E genoemd, 
Overste der Augustijnen, 
daarna Aartsbisschop van 
Bourges, was de eerste zij
nerorde, die aan de univer
siteit van Parijs onderwees. 
In 1281 was hij bij de kerk
vergadering dier stad tegen
woordig, alwaar hij, ofschoon 
eenvoudig leeraar voor de 
bisschoppen tegen de bedel
broeders sprak. Zijne eeuw, 
volgens de toenmalige ge
woonte , om beroemde leer
aars, door eenigen gepasten 
bijnaam , te < kenschetsen, 
noemde hem Doctor funda-
tissimus {Zeer grondige 
leeraar). PHHJPPUS de stou
te , aan wien hij door zijne 
verdiensten dierbaar was ge
worden, vertrouwde hem de 
opvoeding van PHIMPPUS den 
schoone toe. De meester 
hoezemde zijnen kweekeling 

smaak voor de schoone let
teren in. Het Was voor flien 
vorst, dat hij de verhande
ling schreef: De Regimine 
principis, 1473 , itt fol. en 
Venetië, 1498. In een ka
pittel zijner orde , werd be
paald , dat, zijne gevoelens 
in de scholen zouden aange
nomen worden. COLONNA. O-
verleed teAvignon, in 1316. 
Zijn l$jk werq naar Parijs 
vervoerd, alwaar men zijn 
graf, met dit krachtvol op
schrift ziet: Hic jacet aula 
ihorum, vitm munditia ar-
chiphilosoplda Arisiotelis 
perspicacissimus commenta
tor , clavis et doctor theo
logie, etc. {Hier rust het 
voorhof der zeden, de zui
verheid des levens, de scherp
zinnigste verklaarder derpe-
ripatetïsche wijsbegeerte o-
ver den oorsprong der din
gen , de sleutelen doctor der 
geleerdheid). Nog bestaan er 
van hem verscheidene wij s-
geerige en godgeleerde wer
ken, Rome, 1555, in fol. 

COLONNA (FRANCISCUS M A 
RIA POMPEJÜS), een bekwaam 
wijsgeer, liet eenige belang
rijke werken n a , waarvan 
het voornaamste i s : Natuur
lijke historie van het Heel
al, 1734, 4 .dl.»' in 12.ffl(> 
Hij kwam in den brand van 
zijn woonhuis te Parijs in 
1726 om het leven. 

CoLQUHOUN ( PATRICIUS ) , 
een staatkundige schrijver 

4 
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en Engelsche overheidsper-
soön, consul der Hanze -
steden, werd in 1745 te 
Xiümü0tóht in Schotland, 
uit één oud geslacht van dat 
rijk geboren ; hij was, een 
kwéekélirig van den Beroem
den SMÓLLÉT, verloor reeds 
vroeg zijne ouders, èn ging 
scheep naar Virginia, alvyaar 
hij gedurende een zesjarig 
verblijf,, de beoefening der 
wetten en der staatkunde,, 
niet de handel - bezigheden 
verëenïgde. Om den toestand 
zijner gezondheid, genood
zaakt haar zijn. vadèrjaittcï te-
rugtekeeren, rigtte hij aldaar 
eeii handeïhuJs op, dat wel
dra aanzienlijk werd, nam 
een levendig aandeel aan de 
staatkundige verhandelingen, 
betrekkelijk den Amerikaan-
scheri opstand; en geduren
de • at den tijd , dat deze 
gedenkwaardige worsteling 
duurde, toonde hij zich, als 
burger en overheidspersoon, 
steeds, aan de ware belangen 
dés handels en dës bestuurs 
van zijn land verknocht. 
Met eenen der in 1792 nieuw 
gevormde policie-posten te 
Londen, alwaar hij met zij
ne familie sedert verschei
dene jaren, woonde, begunö-
tJgdj legde hij eenen on-
yermoeiden ijver in de uitoe
fening zijner bediening aan 
jfen dag, en overleed den 
2& April 1820, algemeen ge
acht en betreurd. Hetgene, 

wat der gedachtenis van Goi,-
«ÜHOUN Vooral tot eer ver
strekt i is dat"hij gedurende 
eene 39 jarige dienst, in 
verschillende posten, tot be
stendig doel zijner pogingen 
stelde , de verbetering en het 
heil van de geringste klas
sen der Maatschappij. Dit 
is 'de geest, welken men in 
de talrijke werken (alle. in 
het Èngelsch. geschreven), 
door hém in het licht gege
ven aantreft, èn waarvan 
de belangrijkste zijn; h°¥er-
handeling over de polide der 
hoofdstad, enz. Londen, 
1795, ïb . Ï8Ó6,'8« uitgave, 
— 2.° Verhandelingen over 
de bevolking, van het tirit' 
scherijk, enz-Eonden, 1815» 
ih 4.° 2e uitgave. De ove
rige schriften „van CoiW' 
HOÏJN (ten gètalïe van twin» 
tig) handelen over de vor*. 
deringen van den koophan
del, het onderwijs der be
hoeftige klasseri en de pö»-
cie; dezelve zijn van 1787 tot 
1814, in het licht gegeven. 

['[ COIOTBA. - Z^ Cotoia-
BA ( Heilige )r 

COLUMBANÜS. - . Z i e C o -
LOMBANUS \ÏÏemer 

; Cox.üMBuS of C o ^ 
(CHRISTOPHOBÜS), W B M J . 
1441 in den Genueschei. f «w 
geboren; de JnWj F j J 
echter is onbekend(*), ™n 

aSLSom^én #even Caguretto, in, den staat 'W öf™M 
«nderen Cuccaro in Montferrafc, en nog anderen Artibnla, 
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vermoedt dat hij op het kas
teel Cogoreo, door keizer 
OTTO I L , aan zijne familie 
geschöftken (die, wat men 
er ook van zeggen moge, 
aanzienlijk was), het eerste 
levenslicht aanschouwde. Ee-
nige reizen op zee, en het 
gerucht, dat de ondernemin
gen der Portugezen toenmaals 
maakten, bezielden hem met 
lust voor de scheepvaart. Hjj 
begreep, dat men iets grbo-
ters kondoen, danhetgene, 
wat men tot dusverre be
proefd had; en door de en
kele beschouwing eener kaart 
van ons halfrond, of door 
eene redenering uit de ge
steldheid der aarde, ontleend, 
oordeelde hij, zegt men, dat 
er nog een ander halfrond 
moest bestaan; h|j besloot, 
om op de ontdekking van 
hetzelve uittegaan (sommige 
schrijvers verhalen de zaak 
eenigzins anders. — Zie BE-
HAIM of BOHEIM). Nadat Ge~ 
nua, zijn vaderland , hem 
als een gelukzoeker behan
deld, en JOANKES HL, ko
ning van Portugal, zijne 
dienst /van de hand had ge
wezen , begaf CowraiBirs zich 
naar het iSpaansche hof, al
waar , de koniiigin ISABELLA 
hem drie schepen toever
trouwde» 'Van de Kanari* 
scïie eilanden, alwaar hij an» 
kerde, besteedde hij slechts 
33 dagen, om in 1492 het 

eerste Amerikaansche eiland 
te ontdekken. Gedurende 
dezen kleinen overtogt, hield 
zijn scheepsvolk niet op te 
morren. Er waren er zelfs, 
dié vrij luide zeiden, dat de 
kortste weg was, dien geluk
zoeker, welken niets te ver
liezen had, in de zee té 
werpen, en-, dat zij sleqhts 
behoefden uittestrooijen, dat 
hij , bij het beschouwen den 
sterren er in gevallen was. 
JMaar zoodra z ĵne reisgezel* 
len, op het eiland Guana-
Iiani, een der IiucajiscJie 
eilanden, door hein San-
Salvador genaamd, voet aan 
wal hadden gezet, begroet-; 
ten zij. dien ^vermetele, wel
ken.! zij hadden willen- ver
drinken , als admiraal en 
onder-koning. De eiland
bewoners, op hetgezigtvan 
drie Spaansene vaartuigen; 
verschrikt, vlugtten naar de 
bergen. COLUMBUS konziehr 
slechts van eene vrouw mees
ter maken, aan welke hij 
brood, wijn, ingemaakte 
vruchten en eenige juweeïen 
deed geven: deze goede be
handeling deed , de wilden 
terugkomen. Be Kastilianen, 
gaven hun voor goud, ge-? 
brokene aarde potten, stuk* 
ken glas, en andere niete-
beduidende voorwerpen. De 
vorst of het stamhoofd dier 
eilandbewoners, stond hnu 
toe eene houten schans op 
5 

e*n geïmcht bij Sayona, 
üvs op. 

ah de geboQrieplaafs mnCoLVM-
.Te r t a l e r . 
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het eiland te houwen, dat 
zij Hispaniola genoemd had
den. COLUMBUS liet er 38 
der zijnen achter, «nkeerde 
naar JËnropa terug. FERDI-
NAND en ISABEMJA ontvingen 
hem, zoo als hij zulks ver
diende ; zij lieten hem als 
eenen Groote van Spanje, 
in hunne tegenwoordigheid, 
zitten en dekken, veradel-
den hem en zijne geheele 
nakomelingschap, benoem
den hem tot groot-admiraal, 
eh onder-koning der Nieuwe 
wereld, en zonden hem in 
1493 met eene vloot van ze
ventien schepen terug. Hij 
ontdekte nieuwe eilanden, 
zoo als de Caraïhische en 
JamaïAa. Op het laatstge
noemde eiland, zou hij zon
der eene buitengewone list 
van.honger zijn omgekomen. 
Er moest weldra eene maans
verduistering plaats hebben: 
hij liet dus de wilden uit den 
omtrek opsporen, verweet 
hun. hutine hardvochtigheid 
te zijnen opzigte, bedreigde 
hen, dat zij weldra een ver
schrikkelijk voorbeeld van 
•wraak van den God der Span
jaarden zouden worden , en 
voorzeide hun, dat reeds op 
denzelfden avond de maan 
blozen, verduisteren en hun 
haar licht weigeren zoude. 
De verduistering begon wer
kelijk eenige uren daarna, 
«e verschrikte wilden gin-, 
ge» zich, onder het uitboe-
zemen der vervaarlijkste kre
ten» aan de voeten van Co-
MJMBUS aedwwerpen, hem « 

zwerende, van het hem aan 
niets meer te zullen laten ont
breken . Na zich eenigen tijd 
te hebben doen bidden,nam 
COLUMBUS een zachter toon 
aan, en beloofde aan.zijnen 
God te vragen, de maan we
der te doen verschijnen. De
zelve kwam ook werkelijk 
eenige oogenbiikken daarna 
weder te voorschijn J en de 
ongeloovigen, die hem reeds 
als een man van eenevethe-
vene natuur beschouwden, 
waren overtuigd, dat hij wel
gevallig over den hemel en 
de aarde beschikte. Het was 
bij de terugkomst van dezen 
togt, in 1505, dat hij zij
ne benijders , door eene be
roemd gewordene boerterij 
beschaamd maakte. Zijzei» 
den, dat niets gemakfee'Öfer 

was, dan zijne ontdekk"1" 
gen, die aan eenen ge""" 
gen moed en aan veelgejaK 

toeteschrij ven waren. Hij stel
de hun voor, om een ei regt 
op zijn punt te doen staan, 
en daar niemand hunner hier
in kon slagen, brak hij &« 
punt v a n h e t e i ^ ^ r e r e e -
nigzins op te drukken, en 
deed het aldus staan. # w £ , 
ivas gemakkelijker,^^ 

omstanders. — * . * hm 
twijfel ik niet," zeide, Jan 
Coi!oMBÜs; * ™ ^ n i e S n 
is op het denkbeeld d a ^ 
gekomen, «"..Tfjfieuwe 
wiize, heb ik a» *• r e n 
wereld ontdekt." H ^ ' J 
diezelfde béntfderS, * « * 
hem in den geest van * J* 
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getracht zwart te maken. 
Regters, op zijne: tweede 
J-eis-, zelfs op zijne schepen 
geplaatst, om zijn gedrag te 
bewaken, voerden hem aan 
handen en voeten gekluis
terd naar Spanje terug. Men 
hield hém aldaar vier jaren 
op, hetzij dat men vreesde, 
dat hij het ontdekte voor, 
zich behouden wilde, zoo 
als zijne vijanden zulks had^ 
den uitgestrooid, hetzij dat 
men hem den tijd wilde ge
ven , om zich te reetvaardi
gen. Eindelijk zond hem men 
naar de Nieuwe wereld te
rug; en het was op dezen 
derden togt, dat hij het vas
te land, op tien graden af-
stands van den evenaar, en 
de kust, waarop men Car-
tïiagena gebouwd heeft, ont
dekte. CoiiUMBüs, van de
ze derde reis teruggekeerd, 
eindigde kort daarna in 1506, 
te Valladolid, eenen levens
loop, die meer roemrijk, dan 
gelukkig was geweest. Er 
bestaat van dezen beroemden 
zeevaarder: De insuïis nu-
per inventis epistola, in het 
tweede deel van het Hispa-
nia illustrata, en in de 
Gesta Dei per Francos: het 
oorspronkelijke is in het 
Spaansch , hetzelve is in het 
Latijn vertaald, doorAtUN-
BER »E Cosco. Men heeft 
te zijner eer te Genua een 
standbeeld opgerigt, FERDI-
NAND COWMBUS , zijn zoon, 
heeft het leven van zijn'va
der beschreven. Aan AME-
WOUB VESPÜWÜS, een' FJto-

rentijnschen koopman, is de 
eer ten deel gevallen, zijnen 
naam aan de helft des aard
bols te geven. Hij beweer
de het eerst het vaste land 
ontdekt te hebben. Al mogt 
het ook waar zijn, zegt 
de< .schrijver der Proeve over 
de algemeëne geschiedenis, 
dat hij deze ontdekking ge
daan had, 2oü hem die eer 
echter niet toekomen: dezel
ve komt onbetwistbaar aan. 
dengenen toe , die dën geest 
en den moed bezat, om da 
eerste reis te ondernemen. 
COÜUMBUS had er reeds drie 
in hoedanigheid van admi
raal en ondef-kbning onder
nomen, vijf jaren vóór dat 
AMERICUS VESPUTIUS er ee-
ne in hoedanigheid van aard
rijkskundige ! gedaan had. 
Wat MARTINÜS BEHAIM be
treft , aan wien vele schrij
vers de eerste kennis der 
Nieuwe wereld toeschrijven , 
zoo is het zeker, vooronder
steld , dat hij dezelve wer
kelijk bezeten heeft, dat hij 
niets heeft gedaan om de
zelve tot volkomenheid te 
brengen; maar het schijnt 
echter waar te zijn, dat Co-
LUMBUS van de door hem 
nagelatene . aahteekeningen 
gebruik heeft gemaakt (Zie 
BEHAIM.) 

COLUMBUS (don BARTHOÉO-
MEUS), broeder van Cfmis-
TOPHORUS , maakte zich be
roemd door de Zee-kaarten 
en de Aardbollen, welke hij 
voor, zijnen tijd, zeer wel 



380 C O IA 

\ vervaardigde. "Vóór zijhen 
broeder was hij uit Italië 
naar Portugal overgestoken, 
alwaar hij meester in de we-
ïeldbeschrijving was geweest. 
Don FEBDINAND COLUMBUS , 
zijn neef, zegt, datzjjnoon» 
die naar Londen was scheep 
gegaan, door kapers werd 
gevangen genomen, die hem 
riaar een onbekend land voer--
den, alwaar hij tot de ui
terste ellende' werd gebragtj 
dat hij zich uit dezelve red
de, door het vervaardigen van 
kaarten, voor de zeevaarders, 
en dat hij na eene kleine 
som gelds verzameld te heb
ben, naar jËngeland over
stek, den koning eene door 
hem vérvaardigde wereld
kaart aanbood* hem het ont
werp verklaarde, waarmede 
zijn broeder zwanger ging, , 
omift den Oceaan verder door- j 
tedringen, dan men tot dus
verre gedaan had; dat die 
vorst hem verzocht CHRisTo» 
WIORUS bij zich te. doen ko
men, hem belovende in al 
de kosten der onderneming 
te voorzien; doch dat deze 
niet kon komen, wijl hij 
met de Kastiliaansche kroon 
reeds eene verbindtenis had 
aangegaan. Een gedeelte van 
dit verhaal* en vooral het 
voorstel aan den koning van 
Engeland gedaan, schijnen 
hersenschïnimig. Wat 'hier 
ook van wezen moge, BAR-
ïHot̂ jvtEUS had deel aan de 
^iWdadigheïd, door den ko
ning *m Ramlië zmCHKis-
*oraoRus fee^enj e n i n 

1493 f werden deze beide 
broeders en DIEGO COLUM-
BUS , die de derde was, tot 
den adelstand, verheven. Don 
BARTHOXIOMÉUS deelde met 
CHRISTOPHORUS , de zorgen 
en vermoeijenissen, van groo-
te réizen onafscheidbaar, die 
zij gezamenlijk ondernamen! 
Öij overleed te Sint-Domin-
go, in 1514, met eer en 
fortuin overladen. 

CoLUMBUS (donFERPlNAl«D)i 
zoon van CHRISTOPHORUS, 
omhelsde den geestelijken 
staat» en bragt eene rijke 

Ijoekverzameling bijeen > vat 
twintig duizend gedrukte 
boekdeelen, met zeldzame 
handschriften bestaande, die 
hij bij zijn overlijden, aan de 
kerk' van Sevilla naliet- » e t 

is deze Bibliotheek, welke 
men dö Colomèiaansdeheeit 
bggénaarad, Omtrent hèt 
jaar 1530 heeft hij het M-
ven van zijnen vader ve' 
schreven. 'Zie COMJMBU» 
(CHRISTOPHORUS.) 

COLUMEMA (hVCXVSJ^' 

US MODERATÜS),'t» C * * J 
geboren, een Bom Pin J 
wijsgeer, leefde in het'» f 
den der eerste eeuw, onde 

keizer CLAUDIÜS, en «e 
twaalf Boeken na, of'f: 
landbouw en eene F«*« 
deling over deboomen-• » « e w U e n zijn koster 5 

de voorschriften e n d e n » 
in dien van CoMiMS«£j» 
speurt men pog het MH.I 
der eeuw van AUGÜ*TÜS* 
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Men vindt de Verhandelin
gen De re rustica, en dié 
De arboribus, in het Bei 
rustica ècriptores, Leipzïg, 
1735, 2 dl.n, in -4.» De 
oom van CoLVMÉhhx bezat 
in de omstreken van Caditf 
rijke landsdouwen , met eene 
menigte vee voorzien. Om 
de Wol zijner kudde te ver
beteren , liet hij uit Mau
ritanië rammen niet fijne 
wol komen, welke met de 
Spaansche schapen verzaam-
den : men meent, dat op de
ze wijze het schoone schapen
ras de Merinos ontstaan is. 

COLUMNA, (GÜIDO) , te Mes» 
sina, in Sicilië' geboren, 
volgde EDUARD , op zijne te-
rugreize «it het Heilige Land 
naar Engeland. In 1287 
schreef hij eene kronijk in 
36 boeken, en eenigè Ge-
schiedkun dige Verhandelin
gen, over Engeland. Het 
belangrijkste werk van Co-
lUMNA is de Geschiedenis 
van het beleg van Trooje, 
in het Latijn, te Keulen, 
'1477, in 4.°, en teStraats.' 
burg, 1486, in fol.'gedrukt. 
Deze uitgaven zijn zeer zeld
zaam, zoowel als de Itali-
aansche vertalingen dier ge
schiedenis, "Venetië, 1481 , 
in fol. door PHIMPPUS CEP-
FÏ » éeh Florentijner; en 
Florence, 1610, in 4.°door 
SEBASTIAAN BE Ros si; maar 
die van Napels, 1665 , in 4*", 
is zulks veel minder. 

COMJTHUS,
 e e n Grieksch 
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dichter te Lycopolis gebo
ren , leefde onder keizer 
ANASTHASIUS I . , in het be
gin .der zesde eeuw. Er blijft 
ons van hem over een dicht-
stuk over de schaking van JffE-
LEN'A; te Otrante, door den 
kardinaal BESSARÏON weder-
gevonden, ie Bazel, 1555, 
in 8.", en te Frankfort, 
1600, In 8.° gedrukt. Hét 
vonnis van PARIS is het bes
te , wat in dit voortbreng
sel gevonden wordt, dat 
geenszins boven zijne eeuw 
verheven is. COLTJTHUS had 
ook een dichtstuk in zes 
boeken geschreven, Caly~ 
doniaken genaamd, bene
vens dichterlijke Lofreden. 
Hij leefde in een en tijd, 
waarin de goede dichtkunde 
verloren was, en niyae genie 
was niet sterk genoeg, om 
zich boven zijne tijdgenoo-
ten te verheffen. 

Coivius (PETRUS), te 
Brugge, in 1567 geboren, 
en te Parijs in 1594 over
leden, heeft in het licht ge
geven: I.° Lvcix APULEÏ 
opera cum notis, keijden , 
1588 , ïn8 . p PaterANDREAS 
SCHOTT , heeft dezer uitgave 
grooten lof toegezwaaid. — 
2.° &IDOMX AJPX>ÖLI.T1?ARIS 
opera, cum notis, Hanau , 
1617, in 8.° 

CoMBAMJSIEK (FRANCISCDS 
ÖE PAULA) , een Geneesheer, 
den 24 Augustus 1762, te 
Saint - Andéol, een vleht 
in het Fransche Departement 
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Gard geboren, was zeer er
varen in zijne kunst, en.het 
was deze * ervarenheid, die 
hem den post van Hoogleer
aar der artsenijmengkunde 
aan de universiteit van JPa-
rijs, en dien van lid der 
koninklijke maatschappij van 
Montpeflier verschafte. Hij 
is door twistschriften be
kend, over de geschillen der 
heelmeesters en geneeshee-
ren , en door eene Latijnsche 
Verhandeling over de Win-

. den, waardoor het mensche-
' 3ijk ligchaam gekweld wordt, 

1747, inl2.°iinhetFransch 
vertaald, 1754, ödl.nin 12.° 

COMBATJM ( N . ) , in het 
begin der I8 e eeuw geboren, 
en in 1785 overleden, was 
een der beste kweekelingen 
van den beroemden KOLLIN. 
Indien de openbare opvoe
ding dikwerf zulke voorwer
pen opleverde, zou zij ze
ker zoo vele tegenspraak niet 
hebben ondervonden. Hij 
putte uit dezelve de onver
anderlijke zucht voor de 
deugd, den arbeid en de 
letteren;zaken, die zoo wel 
gepaard gaan, en die men 
niet dan al te dikwerf van 
elkander scheidt. Nooit wa
ren zij bij hem gescheiden. 
Als vader des huisgezins , ' 
als regtsgeleerde en als ge
letterde, heeft hij zijne schuld 
aan den staat en aan zijne 
medeburgers volkomen 'be-
taald, en op zijne loopbaan 
Woemenverspreid, die thans ., 
nog znner gedachtenis tot II 

sieraad verstrekken. Men 
heeft van hem , eenige ge
drukte dichtstukken , die 
zijner begaafdheid eer aan
doen. De tijdgenoot, vriend 
en medestrever van COFFIN 
zijnde, vervaardigde hij ge
meenschappelijk met zijnen 
vriend, lofzangen, door de 
kerk van Parps aangenomen. 
Hij bekende onder anderen 
het deel, dat hij had gehad 
aan den lofzang van den H. 
PETRUS, Tandem laborum, 
over den welken de Paus, 
dooreen breve, aan den heer 
COFFIN zijne tevredenheid be
tuigde : wij willen de bei
de belangrijkste verzen'van 
dezen lofzang aanhalen, die' 
geheel van hem zijn, en wel
ke men kan gelijkstellen, met 
het schitterendste wat er uit 
de pen van JSANTEUIII is ge
vloeid. De kenners znlien 
er ligtelijk al de schoonhe
den van gevoelen» die,het 
onmogelijk is* fn eene ver-: 
taling over te brengen, hoe
wel dezelve ook mogte ge
slaagd zjjn: 

Superba sordentCaesares cada-

Queis 'urbs litam impü cul
tus ferax; . . „„„IT,,.,, 

Apostolorum glowatur ossibus 
F&amque adörat collibus sui. 

crucem. 
Nunc o cruore purpurats »°" 
Novisque felix Eoma, c""3"0" 
Horum tropheis ancta} <lnau 

to verius , ,„ _:.:-
Rigina fulges orbo toto cm 

tas! 

suis 
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Het is in zeker opzigt de 
korte inhoud der schoone 
redevoering van den heiligen 
LEO, in Natali PMTBI et 
PAVLI. In het tweede vers 
erkent men" dat van den 
Röomschen brivier: O Ro-
ma felix qua duorum prin-
cipüm, enz.; maar op eene 
zeer voordeelige wijze ver
anderd. 

COMBB (MABU DE )̂. — Zie 
CYZ. * 

COMBE (JOANNES DE).— Zie 
CpMBES. 

CoMBE ( GüIDO BE RoUS-
SEAU DE X A ) , in 1705 tot 
den eed van advokaat bij 
het parlement van Parijs 
toegelaten, en in 1749 over
leden, heeft in het licht ge
geven : I.° Becueil etc. (Ver
zameling van burgerlijke 
regtsgeleerheid des lands, 
van geschreven regt, en 
landsregten), in 4.° , waar
van hij in 1746 eene tweede 
veel vollediger uitgave in 
het licht gaf, die in 1769 
andermaal herdrukt is. — 2.° 
In 1738 gaf hij eene nieuwe 
uitgave in het licht, van den 
algemeenen regtshandelaar 
van COUCHOT, vermeerderd 
met eene kleine Verhande
ling over de provisionele 
uitvoering der vonnissen en 
hevelen, der eerste regters 
in, verschillende onderwer-
pen, en over de besluiten 
van verdediging, en andere 
oe*faiten, op verzoekschrif

ten— 3.° Eene nieuwe uit
gave der besluiten van Lou-
ET , met verscheidene beslui
ten vermeerderd. — 4.° Ee
ne Nieuwe verhandeling der 
criminele onderwerpen 1736', 
in 4 . ° — 5.° Recueil etc. 
(Verzameling van canonieke 
regtsgeleerdheid, enz.) vol
gens de Memoriën van FÜET, 
1 dl. in fol.1748. Na zijnen 
dood heeft men in het licht 
gegeven. Commentaire, etc. 
{Aanteekeningen op de nieu
we bevelschriften betrekke
lijk , de er/gaven, de tes
tamenten, de vervalscJite 
stukken, enz.) 

COMBE (TAYLOR), een En-
gelsche oudheidkundige, leg
de reeds vroegtijdig zijnen 
smaak voor de oudheidkundi
ge nasporingen aan den dag, 
hij was zeer ervaren in ie ken
nis der Engelsche en Saksi
sche gedenkpenningen; maar 
hij muntte vooral in de Griek -
sche en Romeïrische uit. Hij 
is den 7 Julij 1826 overle
den als bestuurder der maat
schappij van oudheidkundi
gen, en opziener der oud
heden en gedenkpenningen 
van het Britsch museum. 

COMBEPIS ( P R A N C Ï S C U S ) , 
in 1605, te Marmande, in 
het Fransche Dep.1 hot-eU 
Garonne geboren, ging in 
1625 onder de orde van den 
H. DOMINICOS , werd door de 
Fransche Geestelijkheid, die 
hem gekozen had , om aan 
de nieuwe uitgaven en ver-
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talingen der Grieksche kerk
vaders te arbeiden, met eè-
ïie jaarwedde van 1-000 li-
wes begunstigd. Vóór hein 
had geen geestelijke derge-
ïijke belooningen gehad. Hét 
gebied der letteren heeft 
ïiem te danken i ï,- A&Uit-
gftve der werken van den 
heiligen AMPHILOCHUS, van 
<dèn heiligen METHODUS , van 
<len heiligen ANDREAS van 
Créta, Parijs 1644, .2 dl.» 
ïn fol. en van verscheidene 
andere werken der Griek
sche Kerkvaders.— 2.°Eene 
Bijlage tot de Bibliotheek 
der ' Kerkvaders, in het 
Grieksch en in het Latijn; 
2 dl.« in fol,, Parijs, 1672. 
ïn het tweede deel dezer 
Verzameling heeft hg ge
plaatst Historia Monotheli-
tanm, waarvan hij de schrij
ver is. — 3*° Eene Biblio
theek der Kerjivaders voort 
de predikers, 1602, 8 dl.n 

in fol. -— 4.° De Uitgave 
der vijf Grieksche geschied
schrijvers , die sedert THE-

'ÖPHANUS geschrevenhebben, 
om tot een vervolg te dienen 
óp de Byzantische geschiede
nis , een deel, in fol., Pa-
rij*, 1635. Het was op be- I 
vel-vandengrootenCOMERT, j' 
dat hij dit werk ondernam. 
Nog' heeft men van hemt 
Origïmtm verumgue, Con-
stantinopolilamrum eoc va-
riis auctorihus manipulus, 
Ï6G5 in 4.° Dit zijn ver-
«ehjUende verhandelingen 
v a n verscheidene oude schrijr 
vers ove* de Geschiedenis 

| van Konstantiïiopel. Deze 
geleerde religieus overleed 
te Parijs , in 1679, uitge
teerd door de gesfrengheden 
des kloosters, de vlijt in 
zijne studiën, en de smart 
des steens. Het ware te 
wehschen geweest, dat Pater 
COMEEFIS, de Iiatf/nsche taal 
even zoo volmaakt verstaan 
had als de Grieksche; zijne 
vertalingen zouden alsdan 
duidelijker en verstaanbaar
der zijn; maar de geestelij
ken kunnen er hulpmidde
len in vinden, die men 
slechts behoorlijk behoort 
aan te wenden.. 

COMBES (JOANNES BE), ad* 
vokaat des konings bij het 
landsgeregt van Rioffli #ai 

in 1584 eene Verhamlelin 
in het licht, o ver de hoofd-
en andere onderstandgel' 
den , en over de insiellmg 
en den oorsprong der diens
ten, betrekkelijk de geld
middelen. Dit voor zynefl 
tijd vrij zuiver geschreven 
werk, is vooral belangrijk, 
door geleerde n^pori-gen 
en eene oordeelkundige c«-
tiek.~Menffloethemmei 
verwarren met feBtisg 
COMBES, die w Hf % 
Burgerlijke Te^S^f! 
der\eregtsUmrf fyXt 
teli/ken geUe&s «•*«*"• 
gaff Ei" bestaat o j ^ 
Sem de Crimineel resm 

dingen, in 4." 

COMBES-DOÜNOÜS (^ ... 
JACOBÜS) werd den 22 •"»« 
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1758, te Moiifauban gebo
ren. Hij was der protestan-
sche godsdienst toegedaan, 
en scheen eenen goeden aan
leg voor de studie te bezit
ten. Men zegt, dat hij het 
grieksch geheel alleen en 
zonder meester leerde, het
welk wel eenigzins twijfel
achtig zou kunnen schijnen. 
Hij had tot meester in de 
wiskunde, eénen zekeren 
"VALLETTE , oud secretaris 
van VOLTAIRE , wiens grond
beginselen met de zijne o-
vereenkwamen. Zich naar 
Toulouse begeven hebbende, 
om,zijne cursus in deregts-
geleerdheid te volbrengen , 
werd hij aldaar tot advokaat 
aangenomen en oefende dat 
beroep gedurende eenige ja
ren uit. Toen de fransche 
omwenteling losbarstte be
vond COMBES - DOUNOUS zich 
te Parijs en toonde een i j 
verig voorstander der nieu
we grondbeginselen te zijn. 
Hij kwam niet in de gele
genheid , om zich al te zeer 
op het tooneel te vertoonen , 
want in kennis gekomen 
zijnde met lord P E L T Y , la
ter markgraaf van Lands
douw, bewoog hem deze 
eene reis naar Londen te 
doen, en gaf hem verschei
dene aanbevelings - brieven 
mede. Bij zijne terugkomst 
in Frankrijk, werd COMBES 
DOUNOÜS, tot regter der 
regtbank Van het distrikt 
Montauban, en later tot 
president van het Dept. Lot 

VII DEEL* 

: benoemd. Men. moet hem 
het regt doen, wedervaren 

-van te zeggen, dat hij t i j - , 
dens het schrikbewind, dè ge

welddadige middelen zijner 
republikeinschc ambtsbroe
ders niet goedkeurde , en, dat 
h i j , wijl hij zich niet op 
de hoogte der omstandighe
den had weten te plaatsen T 
in de gevangenis werdL 

• geworpen, waarin hij 13 
maanden tot op den dood 
van ROBESPIERRE vertoefde. 
Hij werd daarop in de toen
maals gevormde centrale 
scholen geplaatst. Daarna tot 
commissaris des Tbestuurs 
bij de burgelij ke en crimi
nele . regtbanken van het 
Dep.1 Lot benoemd, verkóost 
men hem in 1795, als afge

vaardigde van het Dep.t Tarn 
et Garonne in den raad der 
vijfhonderden. Ofschoon eea 
republikein, was hij echter 
gematigd in grondbeginselen, 
en gevoelens, en stemde 
dus nie t in de omwenteling 
van den 18 Brumaire, die 
Frankrijk in handen van 
NAPOLEON overleverde. Hij 
begaf zich naar Montauban^' 
en werd aldaar in 1810 reg
ter bij de burgerlijke regt
bank. Gedurende dien tijd 
hield hij zich met de letter
kunde bezig, tot dat hij» 
bij de terugkomst van Bo« 
NAPARTE van het eiland El-
ba als afgevaardigde van 
hetzelfde Dep.* Tam et Ga
ronne , bij de nieuwe kamer 
verkozen werd , alwaar by 
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zich enkel bepaalde tot het 
uitbrengen zijner stem. In 
1816 ontnam men hem zij
nen post als regter , en gaf 
hem denzelven drie jaren 
daarna terug. Hij had er 
echter niet lang genot van; 
door eene verschrikkelijke 
beroerte getroffen, overleed 
hij den den l ifebrnari j 1820 
in den ouderdom van 62 ja 
ren. Hij! heeft de volgende-
werken nagelaten: I ' ° In-
iroductim,, etc. (Inleiding 
tot de wijsbegeerte van 
PLATÓ), volgens , het 
grieksch van AJUWRIS, Pa
rijs, 1 8 0 9 . — 2«° Disser-
tations de Maximes, etc 
(Verhandeling der grondbe
ginselen vavi Ti/rus),'1S02, 
2 dl-" in 8«yo Men heeft in 
deze - vertaling vele missla
gen tegen den stijl waarge
nomen, -i— 3»° Mis Ai sur 
la divine autorité etc. 
(Proeve over het goddelijk 
gezag des niieuwen testa
ment*), volgens hët engelsch 
van ^BOGJUE-, Parijs, 1803 , 
in l2.mo. De schrijver, dit 
werk in het lich t geven de , 
had er ongetwijfeld een voor
werp van winstberekening 
van g«maakt> want , volgens 
zijne andere werken te oor* 
•deelen,. geloofde hij niet al 
te zeer: aan; het nieuwe tes» 
tament , en nog minder aan 
het gezag van hetze lve-~-
4»° Histoire etc. (Geschie
denis der burgeroorlogen 
*«» de romeinsche repti-
;"**)•»• naar het grieksch 
van AWÏANUS ; Parijs , 1808 ; -« 

3 dl-0 in 8.vo — 5.° .Etui 
liistoriqueetc.(Gesckiedliun-
dige proeve over PLATQ, 
en vlugtige blik op de ge
schiedenis van het plak-
nismus, van PLJITO tot op 
onzen leeftijd), ibid: 1809, 
2 dl»ö in 12.™° Deze proeve 
was niet anders, dan eene 
vertaling in het fransch, 
eener nieuwe uitgave der 
werken van PIATO; het is 
in dit werk, dat COMBES-
DOÜNOÜS , zijne ziel geheel 
en dl ontsluijert; en de Ge-

. schiedkündige proeve m 
PLATO, wordt onder zijne 
pen , eenregtstreekscheaan
val tegen het christendom. 
De bewonderenswaardigste 
voorschriften- van J» C. w°r-

, den er als ongerijmd en &e" 
lagchelijk in voorgesteld! 

' e n de .'Zaligmaker worüt er 
de SOCRATES van JeruzaU» 

in genoemd. N i e ^ f 5 ? . ' 

mng van den S r . r„i. 
wi jsgeer , door• eemge w 
sche vooronderstellingen,^ 
goddelooze s?hampredenen» 
zoodanig als Vc***** ** 
dezelve5 naauwefefe J e r

f l 
oorloofd heeft, v e m x ^ t * 

hebben, !*& C
AT<Z"va" NOÜs de g r o n d e n ^ 

een Evcngehe der r 
waarvan hij de toek°m^ 
aanneming v o o i z e g ^ ^ 
gaat vervolgens tot J ^ ^ 
kunde over; e n , ' m . l i t a i r e 
ne voorrede, a e , u ^ j van 
talenten, de g ^ v e r h e -
ziel van B o N i ^ E ^ d 
ven , enzichverontvvaaroife 
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tè hebben* van hem met 
LODEWIJK XIY vergeleken 
te zien, vaart hij in den 
loop van zijn werk tegen de 
dwingelandij en de overwel
diging, op zulk eene dui-
deJyke wijze uit , dat hij 
geen twijfel overlaat, of hij 
bedoelt dengenen zelven, dien 
hij in het zelfde werk zij
nen wierook toezwaait: men 
vindt er onder anderen deze 
heide dichtregels uit den 
HERACMUS van CORNEILIE in: 

. . . . . Qui comme moi d* une 
óLscure naissance > 

Monte par la révolte & la tbute-
puissance v 

(..'.. Di?, zoo als ik, uiteen' 
vergeten stam geboren, 

Zich door den opstand tot de 
almagt ziet verkoren.) 

En vervolgens de hoop aan
voerende, welke DJONYSIUS 
de oude koesterde, van aan 
zijnen Zoon eene magt na
telaten wit diamanten dra
den geweven, voegt hij er 
hij: » zulke berekeningen 
maken de dwingelanden. Zij 
wanen ernstigljjk voor de 
eeuwen te- werken , wanneer 
zij in waarheid slechts wa
terbellen in de hand houden; 
getuige hiervan is DIONY
SIÜS , getuige ALEX ANDER, 
getuige GaasAR, ATTIJCA, de 
ABPOUÏ.RAHMANS , THAMAS 
KOULI-KAN, BORGIA, ge
tuige.. ...*;' Binnen twee 
duizend jaren, zal men deze 
lijst kunnen uitbreiden." Men 
"wet zich verwonderen, dat 

de bóek-censüur van BONA
PARTE deze billijke, doch 
bittere hekeling heeft laten 
doorgaan , maar men zal zich; 
noch meer verwonderen, dat 
dezelve aan de waakzame, 
nasporingen van dengenen 
ontsnapt is» die, toenmaals 
aan het hoofd der letterkun
dige censuur was, en d i e , 
zegt men } koyt te voren be-> 
let had y dat de dagbladen: 
verslag zouden geven j yam 
de verwoestingen, welke een; 
wolf in de omstreken van 
Parijs aanrigtte, uitvreeze 
dat men dien wolf met Bo-
NAPARTM rnogt gelijk stellen. 
6-° JVotïce etc- {Aanteehe-
ning ober den 1$ JBrjumaire 
door een ooggetuige die 
zeggen kan: Quod vidi tea-
tor), naamloos 1814,in8.v° 
Hij gaf daarenboven in 1789 » 
eene Verhandeling in het 
licht, aan de algemeenesta
ten gerigt. De stijl van 
COMBES-DOUNOÜS , is w a k 
zonder kleur, wijdloopig, 
laag, plat en in alles een 
Sans-eulotte waardig. Zijne 
grondbeginselen in het. stuk 
van godsdienst schijnen veel 
overeenkomst te hébben ge
had met die van HEBËRT, 
CIÏAUMETTE en andere be
ruchte godverzakers; en in
dien CHAÜMETTE de onge
rijmde en goddelooze dienst 
der rede wilde instellen, 
had COMBES-DOÜNOUS zich de 
uitbreiding van het Etiah* 
gelië derzelve voorgesteld. 

2 . 
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CoatËNius (JOANNES AMOS) , 
een taalkundige en protes-
tantsche godgeleerde (*),• 
werd in 1592 in het dorp 
Comma in Moravië geboren. 
Door het edikt van 1624 
waar door de . predikanten 
verbannen werden, uit zijn 
vaderland verdreven, ging 

t hij te Lesna in Polen, het 
* latijn onderwijzen» .Met eenè 
nieuwe wijze, om de talen 
te onderwijzen, was hij zeer 
ingenomen. Zijn werk Ja
nna 'linguarum reserata, 

- niet alleen in twaalf euro-
jeschë talen vertolkt, maar 

»zelfs in het arabisch, 
turksch, perzisch en rao-
göllisch, verspreidde zijnen 
naam alom, zonder zijne 
denkbeelden te. kunnen doen 
aannemen. Nadat COMENIUS 

; Sileziè', Engeland, Zweden, 
v Brandenburg•, Hamburg en 
enz. bezocht had, vestigde 
hij zich te Amsterdam. Met 
was in deze stad, dat hij 
zijne Nieuwe leerwijze in 

• folio, liet drukken, een 

voortbrengsel, dat niets uit
voerbaars aanbiedt, noch in 
de denkbeelden noch in de 
regels. Be hervorming der 
scholen was 2ïjne eenige 
dwaasheid niet: hij verviel 
ook in dié der gewaande 
nieuwe profeten, die zich 
verbeeldden den sleutel der 
voorzeggingen van tiet Boek. 
der; openbaring te bezitten. 
Deze hersenlooze beloofde 
aan de gekken, öie naat 

:hem luisterden, een duizend
jarig Bijk, dat onvermijde

l i jk in 1672 of 73, begin
nen zoude,?op deze wjf 
zijne hersenschimmen en ij
dele berekeningen, bij de 

dwalingen der Milleharissen 
voegende. Hij had den W 
niet, de vervulling *#e» 
droomen te zien, daar hij 
in 1671 overleed, door &}' 
ne leerlingen als een pro
feet en door bet publiek y 
als een, tachtigjarige f00* 
mer beschouwd. Men heelt 
van COMENIUS. 1» , J " 
menlariën op het Boek aer 

(*)CO3IMNIVS Behoorde eigenlijk met zijne f a ^ n > 
de sekte der zoogenaamde Moravische Broeders, w ' . . . 
trentmet de Hernhutters (van welke sekte er U *%£>£ 
Amersfoort, gevonden worden) overeenkomen, ^e m°u in 

. sche broeders zijn eene soort, van geestdrijvers »•• we^im 
: eenzame plaatsen gemeenschappelijk zamenlëveii en• 
•_ den handel bestaan. Zij hebben vele overeenkomst «l_ 
JJeïsten, en Vnitarissen. Zij hutven slechts onder' • ^ 
der, leggen eene gemaakte menschlievendheid wfa ^ 
en hebben hunne bijzondere toetten. Menvinfe"iin 
*» Moravië, en in andere gewesten « Da»tscB1 
1?w • , * a v i c > e» «» anaere g> 
•^"geland, Schotland en elders. V e r t a l e r * 
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Openbaring. ,'2.0 Pan* 
sophia prodromus, Oxford 
1637, in 8.y° ,~:.3*° His-
toria fratriim Boemorum, 
Halle, 1702, in 4"> — 4.° 
Eindelijk het wérk , Waar 
over wij reeds gesproken, 
hebben, Jartua linguaruni 
veserata, dat hij te Lesna 
in 1631 ,• in 8.vo in het licht 
gaf, en waarvan de uitgave 
van 1661 in 8.vo in vijf ta
len i s . ABELUNG (Geschie
denis der men schel jjke 
dwaasheden 1 dl.) geeft het 
leven van COMENHJS,. met 
de lijst zijner werken ten 
ge talie van tvvee» en- negen 
t ig op , en deze lijst i s nog 
niet volledig. Wij hebben 
er enkel de voornaamste van 
aangehaald. 

>, COMES (NA TAMS) , een 
venetïaan, door SCALIGER 
Homo futilissimus genoemd, 
heeft eene erbarmelijke Fer-
taling van ATHENEUS, in 
hét latijn nagelaten. D A -
XECHAMPS heeft er eene he
tere van geleverd. HÜET 
zegt , dat indien COBIESniet 
blind van eigenliefde en ver
waandheid was geweest, hij 
gezien zou hebben, dat hij 
tot vertalen geenszins in 
staat was, en {i&t hij eene 
zaak ondernam, die zijne 
krachten te boven ging* Hij 
heeft ook eene geschiedenis 
van zijnen tijd nagelaten, 
in 30 hoeken, in het latijn, 
Venetië, 1581 , in fol. van 
*545 tot 1581 ipgesloten 

in het Italiaansch vertaald 
door KAREÏ. SARACENI , Vene
tië; 1589, 2 dl.n in 4.">; . 
en eene latijnsche Goden
leer , in 8.vo. Het is door 
het laatste werk , dat hij 
voornamelijk hekend is . Hij 
overleed in 1582. Men moet 
hem •'„'.niet..- verwarren, met 
HiERONYMus . COWES van Sy-
racnsa, een^^childerv_^-enr 
dichterj-<trè omtrent het 
j a a r 1 6 5 5 hloeide. Er be
staan van dezen onderscheider 
neltaltaansche dichts tukken. 

COMESTOR. 

CpajESTOR. 
Zie PETRUS 

COMEXRAS (VICTOR ;DEL-
PECH D E ) , den 11 Septem
ber 1733, te Saint-Hippo-
lyte du Gard geboren, 
zoon van FRANCISCÜS D E L -
PECH DE COMËVRAS , gene-
raal-majoor der koninklijke 
legerbenden van Frankrijk , 
was commendataris-abt van 
SylvaneZ, en kanonik-groot-*, 
yikaris van Beaiivais, Men 
kent van hem de volgende 
werken: 1.° Considération-
sur la ppssibiliiê uto. (Over
weging over de mogelyhheid, 
het belang en de middelen, 
welke Frankrijk zoude heb
ben , om den ouden weg van 
Indië weder te openen, ver
gezeld niet nasporingen over 
de landengte van Snez, en 
over de vereeniging der Roo-
de zee), 1798, in 8.vo _ 
2° La voix du sage etc. 

JB.3 
(De stem des wijzen, of het 
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welbegrepen belang der vol-
hen in dè uitoefening des 
régts van oorlog en over
winning), 1799, in 8.va -r. 
3.° 'Suite de Vabrègé etc. 
{Vervolg op het kort be
grip tian de algemeene ge
schiedenis der reizen van 
X.A HARPE) van het 32.eitot 
het 32.e deel. -± 4°Abrégé 
eïcï"Mart:begrip aan deal' 
gemeente geschiedenis der 
•reizetf in Europa gedaan), 
3804 L-1805,12'dl.nia 8.vo 
Bit werk wordt niet zeer dpi 
prijs gesteld. — 5." LeGéo-
graphe mamtel (Het aard
rijkskundig handboek), 1801,-
in 8.vo, 1803, in 8.™ De 
Heer DÈBRAY heeft aan deze 
"uitgave medegewerkt. •— 6.° 
Histoire politique etc. 
(Staatkundige en beredeneer
de geschiedenis van het con-' 
sulaat), ï 801. De schrij ver 
houdt zich hierin niet énkel 
met het Komeinsche consu
laat Bezig. — 7.° Tableau 
genéral de la Russie mo
derne etc. (Algemeen tafe
reel van het hedendaagsche 
Rusland, en staatkuüdigé 
toestand van dat rijk, in het 
begin der negentiende eeuw, 
Parijs, Ïg02, 2 dl.n in 8«vo 

~ 8.,p Histoire de l'astró-
iiomiè etc. (Geschiedenis der 
oude en hedehdaagsclte ster-
rehunde) . door BAILLY , eéft 
werk, waarin men, bij het 
Weglaten der Willekeurige 
berekeningen, hypotheti
sch* aanteekèningeh en we
tenschappelijke afwijkingen, 
*en tekst behouden heeft, 

1806, -2.dl.tt in 8.v° Maar 
dit Werk, is van VALEOTI-
NUS DE GuLOON. De abt 
DE CÖMEYRAS heeft in hand
schrift nagelaten eene Ge
schiedenis van MARIA STV-
ART j eene Geschiedenis van 
dè maagd van Orleans, en 
een werk ten titel voerende; 
Staatkundigeschaal der ver
schillende staten,van Bit-
ropa. Men verwijt aan den 
abt DE CÖMEYRAS grove mis
slagen te hebben begaan, 
vooral, in : zijne werken, 
die betrekking tot de aard* 
rijkskundë hebben. Hij 
was een deugdzaam en aoot 
al degene, die hem gekend 
hebben geacht geestelijke; 
en is te Parijs den 29Maart 
1805 overleden. 

GOMIERS (Cixümvs), } * ' 
rionik van Embruti, W™ 
geboorteplaats, overleden te 
Qüinze-Vingls in/l693 ̂ .on
derwees te Parifs de meet
kunde, en werkte eenden 
tijd mede aan het ^ J 
der geleerden. Men • hée» van hera verscheidene wer 
ken over de meet-, natnur 
en geneeskunde en over ge 
loofsgèschillen; f a"< J hield zich met al die ^ 
tenschappen onledig^ 
voornaamste zijn: 1 • 
veile scienceete-iV^y1

 der 
hennis van den c(irJ mr 
kometen), %0Vi^lrZ 
les coJèles>(*«*»*& 
over de kometen )i !! 1 6 g l 
Mercurius van JanuariJ » 
opgenomen. Het doel van 

http://-2.dl.tt
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dit werk is te bewijzen, dat 
de kometen geene rampen 
voorbeddóW <3;° Trois Dis
cours etĉ  (Drie Verhandelin
gen over de kunst om het lenen 
té verlengen). De schrijver 
vervaardigde dezelve bij ge
legenheid van een artikel in 
de Hollandsche Courant over 
zekeren LODEWHK (SALDO , 
een' Italiaan, welken hij be- • 
weerde 400 jaren geleefd te 
hebben. Zij zijn belangrijk 
•wegens eene gelukkige ver-
eeniging van het geschied-
metnet natuurkundige.—4.° 
Traite des Lunettes (Verhan
deling over de verrekijkers), 
in een buitengewoon blad 
van den Mercurius, Jjulij , 
1682. — 5.° Traite deópro-
phéties etc. (Verhandeling 
over de "voorspellingen / 
waarzeggingen, voorzeggin
gen en voorkennissen, te
gen den predikant JÜRIEU > 
in 12.a«> — 6.° Traite de 
la jparole etc. (Verkande-
ling over de spraak, de ta
len en schriften, en de 
kunst om geheimzinnig te 
spreken en te schreven), 
Luik* 1691, een zeldzaam 
werk in 12.m° enz. 

CoMINES. — ZieCoMMINES» 

COMINIUS ( POSTHIIIHUS ) , 

AURUNCÜS, werd te gelijk 
met TITÜS LAKTIÜS tot Con
sul van Rome verkozen in 
het 253.stcjaar van de stich
tingdier stad.. Het was onder 
dit consulaat, dat de Latij

nen op verzoek van OGTAVIUS 
MAMILIUS , schoonzoon van: 
TARQUIISHJS, die hen door zijne 
gebeden en beloften bewoog, 
om de vrije terügkeering 
der bannelingen te bezor
gen, en hun hulp te ver
schaffen, de Romeinen ver
lieten en dat de slaven in. 
Rome opstonden en zamen-
zwoeren om verschillende 
wijken dep stad in brand te 
steken. Ds zamenzwering 
werd ontdekt, en de oproer-
lingen gevat en opgehangen* 
In het jaar '261 der stad 
Rome, droeg het volk op 
nieuw aan COMINIUS het con
sulaat op, die toen SPURIUS 
CASSIUS tot ambtgenoot had» 
Onder het geleide diep con
suls werden de Sabynen, ge
heel overwonnen en aan de 
Romeinen onderworpen. Zij 
namen het consulaat in be
zit den 1 September, vroe
ger dan naar gewoonte, daac 
te voren de consuls niet 
voor den 1 October in be
diening traden. COMINHÏS 
belegde. den senaat, om te 
raadplegen, over de midde
len om het volk, dat zïch 
naar„ den heiligen berg be
geven had, terug te roepen $ 
tot welks terugkeer AG RIF-
PA MËNENXÜS, de oudste der" 
senatoren en de wijsste man 
van dien tijd, veel bijdroeg. 
COMINIUS werd met dén oor
log tegen de Volscers belast, 
versloeg hen en nam de stad 
JEiongula in , waarin hij ee
ne RömeinSchV bezetting 

5 4 • 
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plaatste. Vervolgens ging 
hij Polusque in de nabijheid 
van Longuia belegeren. Op 
den eersten dag van het be
leg werd het stormenderhand 
ingenomen. Be consul straf
te de aanstokers van den op
stand , vorderde groote schat* 
tingen, ontwapende de in
woners en onderwierp hen 
geheel en al aan de repu» 
Bliek. Na deze overwinnin
gen trok hij tegen Corioles, 
de hoofdstad der Volscers 
op, die zich dapper verde
digde, maar. eindelijk ge
noodzaakt werd zich over te 
geven. Daar MAKCIÜS zich 
in diü beleg onderscheiden 
had, hield COMINIUS over 
hem aan het hoofd des le
gers eene lofrede , en ver
leende hem groote eerbewij
zen. ; Deze zoo wel verdien
de onderscheiding was het 
Volk zeer aangenaam> het
welk niet minder de beschei
denheid en belangeloosheid 
dan de dapperheid van MER-
CIÜS bewonderde, en hem den 
bijnaam van CORIOX»ANUS gaf. 

CoMrooto ( P A U W S ) , een 
Jesuit van Perusa in Italië, 
overleed in 1626 in zijne ge
boortestad, in den ouderdom 
van 89 jaren, wordt met regt 
voor eenen der besten casuis-
ten van zijn gezelschap ge
bonden j en heeft hetzelve 
vereerd door verscheidene 
werken. Er bestaat van 
r f 1 " . ' l ' ° : ConsUia moralia, 
2r - r 2.° Eene verhan-
mmg over de overeenkom* 

sten&az. Hij bestreed met veel 
kracht het probabilismusi 

COMMANDINO ( F R E D E Ï H K ) , 
te Vrbino in 1509 geboren, 
en den 3 September 1575 
overleden , verstond de meet
kunde en het GriekscL Hij 
bediende zich van zijne ken
nissen om in het Latijn te 
vertalen: I.° AMCHIMEDJES , 
Venetië, 1558, infol. — 2.' 
APOLLOXIVS V'M VERGA, 
Bologna, in fol. —3.° Pro-
hOMEUSi Venetiët 1558, in 
4,io — 4,° EUCL/DES , Pem-
rot 1572,infol."enz. BËBNAB-
EINUS BALDE, zijn leerling, 
heeft zijn leven beschreven. 
CoMMANDiNo was zacht van 
aard en bevallig in den om
gang, maar zijn onderhoud 
was streef, en'hij scheen meer 
geschikt om te schrijven dan 
om te spreken. Zij" geheu
gen en begrip waren niet 
vlug, maar zoodra hij eene 
zaak begrepen had, vergat . 
hij dezelve nooit meer. 

COMMANVIM-E (bekend on
der den naam van abt ECHABDJ* 
priester uit het bisdom van 
Rouanen, leefde tegen he 
einde der ïr.eeeuw, en heett 
in het licht gegeven: 1. n 
des Saints (hevensbeschnj^ 
ving der Heiligen),^1 

1714, 4 dl.«, i n l ^ r -
2.° Histoire deWsfes^.g chévechés etc. (Geschieden^ 
van alle aartsbisdommen W 
bisdommen der wereld, «** 
een Woordenboel, ««««» 
men de uitlegging *>«» Ml 
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merkwaardigste vindt), Rou-
anen, 1700, 1 d l . , in 8.vo 
De tjjdrekenkundige tafel 
dier geschiedenis, is op nieuw 
in het licht gegeven, door 
D. VAISSETTE in zijne ker
kelijke en burgerlijke ge
schiedkundige aardrijksbe
schrijving. De abt COMIHAN-
VILLE heeft nog eenige an
dere werken geschreven. 

CoMMEMN (HlEUONïMUS) , 
een vermaarde boekdrukker, 
geboortig van JJonai, oefen
de eerst zijn beroep uit in 
Frankrijk ,• maar daac 
Duitschland hem eenschoo-
ner tooneel scheen aantebie-
den./ vestigde hij zich eno-
verleed t&Èeidelherg'm 1598. 
Hij bragt de naauwkeurig-
heid der pers zoover, dat 
hij de schrijvers, welke hij 
in het licht gaf, naar oude 
handschriften verbeterde. Er 
bestaan van hem geleerde 
aanmerkingen over HELIODO-
RÜS en Apoi,i,onoRus, en Bri-
tannicorum rerum scriptores 
vetnstiores et praecipui, 
Heidelberg, 15S7, in fol. De
ze verzameling wordt zeer op 
prijs gesteld, omdat men er 
de oudste schrijvers over dit 
onderwerp in vindt , welke 
COMMEUN uit de boekverza-
meling van den Palts te Hei
delberg getrokken had , ten 
tijde dat zij nog bloeide. De 
nazieners (reviseurs), die 
hij aanstelde, beantwoordden 
aan zijne zorg en zijnen i j -
"ver. CASAUBON maakte veel 

werk van deszelfs uitgaven. 
Verscheidene werken , die 
van zijne persen kwamen 
hadden deze woorden ophefc. 
titelblad \ Ex officina $. An-
dreana. Er bestaan andere 
beroemde drukkers van. den
zelfden naam. 

COMMEMN (IZASK) werd ge
boren te Amsterdam den 19 
October ,1598 , en overleed ; 

den 3 Januarij 1676. Hij 
heeft zich door zijne schrif» 
ten beroemd gemaakt, als 
een gedeelte van de beschrij
ving der stad Amsterdam f 
het bijeenbrengen van liet 
Mollandsck Ptakaatboek, 2 
dl." in fol. I)e eerste reize 
naar Oost-Indièn, 2 d l . n in 
4 . t 0 Leven van prins FRE-
DMRÏK EENDRTK , in fol. en 
de Vertaling van den weg
wijzer door, en beschrijving 
van Frankrijk, Spanje en 
Italië. 

COMMEÏIIN (JACOBÜS) jong
ste-broeder van IzAaK mede 
te Amsterdam geboren , was 
ook een ijverig schrijver en~ 
kundig verzamelaar van 
fraaije en, wetenswaardige^ 
zaken betreffende de 'Neder
landen, doch meest in de 
Fransche taal. Ook zijn door 
hem bijeengebragt de Keu
ren van Delfland. 

GOMMEMN (GASPARD) zoon 
van Iz.iaic COMMELIN werd 
den 28 Februarij 1636 te 
Amsterdam geboren, en is 

Z 5 
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aldaar in 1693 overleden. 
Deze heeft in het licht ge
geven , de vermaarde be
schrijving zijner geboorte
stad , 2 dl.n in fol., te wel 
bekend om er iets van te 
zeggen, en waaraan zijn va
der medegewerkt had. Hij 
liet twee zonen na: JOANNES 
en GIASPARÜS, mannen, die 
mede hunner geboortestad 
tot eer verstrekt hebben. 

COMMEMN (JOANNES), oud
ste zoon van IZASK COMME
MN , den 23 Julij 1629 ge
boren, bekleedde binnen zij
ne geboorteplaats de waar
digheid van Baad, waartoe 
hij in 1672aangesteld werd, 
en behield dezelve tot aan 
zijnen dood, die in 1692 
voorviel. "Van hem heeft 
men de volgende werken: 
1«° De Nederlandsche Hes-
perides. — 2.°' Catalogus 
Plantarum. — 3 . ° Catalo
gus Horti Amsteiodamensis, 
- i- 4.° Hïstoria Plantarum 
Morti -Medici* — 5.° Mor-
tus malabaricus. 

COMMENDO (JOANNES FRAN-
CÏSCÜS), in 1524 te Venetië' 
geboren, was de Zoon van 
ANTONIUS COMMENDO eenen 
geleerden wijsgeer, en uit
muntend geneesheer. Met 
zijn tiende jaar maakte hij 
reeds voor de vuist Latijn-
sche verzen. Zijne toene
mende verdienste verschafte 
??.m d e " post van kamerheer bg p a u s jrü L w g m D e z e 

opperpriester Keide , dat hfl 

te veel verdiensten bezat, 
om hem niet dan tot verzen* 
maken te gebruiken; hij 
droeg hem verscheidene even 
zoo moeijelijke als belangrij
ke zaken op; zónd hem ach
tereenvolgend naaf Vlaande
ren, Engeland, Portugal; 
en COMMENDO kweet zich met 
ijver en schranderheid Van 
al de onderhandelingen waar- * 
mede de paus hem belastte. 

1 MABCEtttJS II . , Plt»*»ïV'., 
Pms I V . , die heil op_het 
verzoek van den heiligen 
KAREI. BORKOMEUS met het 
purper vereerde, en de va
ders van het concilie van 
Trente belastten hem Met 
verscheidene niet minder be-
langl-ijke zaken. , Toen Pi-
vl V. hem tot legaat » 
Jpuitscïiland en Polen be
noemd had, droegCOBBÏEB» 
veel bij tot het afkondigen 
vande besluiten van het con
cilie van Trente in «f §e" 
deelte van Europa. <*REGO-
RIDS fXIII. liet CowffiNno 
niet altijd hetöelfde regt we
dervaren, Hij ontving hem 

srwar1^0"^* 
openlijk defe groote diensten, 
dL hij der kerk bewezen had, 
maar in het vervolg scheen 
hij hem niet te achten, » 

, aan deszelfs vijanden over 
leveren, die hem v e r v v ^ 
dat hij bij het kiezen ;fe

d 0 

nen koning voov Pf?°\ 
belangen van W^Lmi-
ven die van k e i z e ï ^ ^ 

had. *o e n 
MAAN gesteld 
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GREGORIUS XIH. ziek ge- B 
worden was, vormden zeer 
vele kardinalen het plan om 
hem op den pauselij ken stoel 
te verheffen; en zij zouden 
het ten uitvoer hebben ge-
bragt indien dezelve toen
maals ledig was geworden. 
COMMENDO overleed weinig 
tijds daarna te Padua in 
1584. » Het hof van Rome, 
zegt FLECHIER , had nooit een 
verstandiger, werkzamer, be-
langeloozer noch getrouwer 
dienaar. Hij torschte den 
last der gewigtigste onder
handelingen in Zeer moeije-
lïjke tijden, trok met ee-
nen öngèloofelijken ijver, 
naaf de verst afgelegene 
koningrijken, verwierf de 
vriendschap der vorsten , don
der aan hunne dwalingen 
noch hartstogten toetegeven, 
werkte onvermoeid mede 
om het geloof en de kerke
lijke tucht te herstellen, en 
verzette zich, met eene stand
vastigheid en buitengewone 
wijsheid, tegen den stroom 
der opkomende ketterijen." 
Hij liet eenige dichtstukken 
na in de Verzameling van 
de academie der Occulti, 
waarvan hij de voorstander 
was. Men heeft eene le
vensbeschrijving van dien 
kardinaal in het Latijn door 
GBATTIANI, bisschop van A-
mèliaï 1669, in 4.t°, even 
zeer op eene sierlijke wijze 
in het fransch vertaald door 
FLECHIER , bisschop van Ni-
*nee, in 4.w, en 2 dl." in 
I2.ma f e Parijs drukte men 

in '1573, in 4 . ' P zijne Oratio 
ad Polonas," en er verscheen 
hetzelfde jaar eene fransche 
vertaling in8«v0, van in het 
licht door BEMIEFOREST. 

COMMERCON (PmiilBERTUS), 
een zeer beroemde natuur-
pnderzoeker, : voornamelijk 
een plantenkenner in 1727 
te Ckatillon les Domhes ge- • 
boren, was" geneesheer te 
Montpellier, waar hij het' 
grootste Herbarium, dat ooit 
een partikulier bezeten heeft 
aanlegde. Op verlangen van 
LiNN-aaus gaf hij voor de ko- x 

ningin van Zweden eene be
schrijving der zeldzaamste 
visschèn der MiddellandscTiè 
zee in het; licht. Hij was 
een der natuuronderzoekers, 
die de koning uitkoos om 
met BOUGAINVILLE de reis om 
de wereld te maken. Naar 
eene jonge fransche Dame, 
HOBTENSE BARRE, die hem 
in mannelijke kleeding bê -
geleidde , noemde hij de ons 
bekende schcpne bloem Hor
tensia. • In 1773-overlëedhij 
op ïsle' de Francs. 

COMMINES ' (PjHIMPPUS DE) , 
in 1445 op het slot van dien 
naam gelegen aan de• Lps, 
twee uren van M'eenen gebo
ren, stamde af uit een adel
lijk geslacht, en bragt de 
eerste jaren zijner jeugd door 
aan het hof van KAREL den 
Stoute, hertog van B^óur-
gondiè. LODEWIÏK XI.., die 
niets spaarde om den vor-

11 sten van zijnen tijd de man-
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nen ,te onttrekken, die hij 
meende dat hun dienstig wa
ren , lokte hem tot zich. 
Zijn nieuwe meester maakte 
hem kamerheer, landvoogd 
T»n Poitiers, en ging zoo 
gemeenzaam met hem om * 
dat zij dikwerf zamen slier 
pen. COMMINES wondeszelfs 
vertrouwen door de diensten 
die hij den koning in , den 
oorlog en in verscheidene 
onderhandelingen hewezen 
had. ^ Op gelijke wijze maak
te hij zich verdienstelijk bij 
deszelfs opvolger KAREL'VHÏ. 
welken hij in het veroveren 
van Napels vergezelde; maar 
zijne gunst was van geenen 
langen duur. Onder dien 
koning werd hij beschuldigd 
van de partij van den her
tog van Orleans (naderhand 
LODEWIJK XII . ) begunstigd, 
en van aan hem het geheim 
van het hof verraden te heb
hen , even gelijk hij , zeide 
men , dat van den hertog van 
Bourgondië aan den koning 
ym'JPrdnkrijk verraden had. 
Hij werd gevat en naar Lo
ches vervoerd, waar hij in 
een e ijzeren kooi opgesloten 
Werd. Na eene gevangenis 
van meer dan twee jaren te 
Jjoc/ies en te Partjs, werd 
hij van alle misdaden, die 
men hem ten laste legde, 
"«gesproken, , Aan eenige 
geschiedschrijvers, maar niet 
aan hen , die de wereld Jcen-
"e i>v schijnt het wonderbaar 
«at de hertog van Orleans , 

o°°/ W I e \ h i J d i e n x smaad ««dergaan h a d n i u 

niets dééd om hem in zijne 
langdurige gevangenschap te 
ondersteunen; maar daaren* 
hoven niet eens aan hem 
dacht, nadat hij tot de kroon 
gekomen was. COWMINES 
was gehuwd met HELENA DE 
CHAMBES , uit het geslacht 
der graven van Momoreau 
in Anjow, en overleed den 
1T October 1509 in zijn slot 
Ar gent on in Poifaw. Met de-
bevalligheden des ligohaams 
vereenigde Jbij.de bekwaam
heden des geestes. De na^ 
tuur had hem een geheugen 
en eene zoo' gelukkige te
genwoordigheid van geest 
geschonken , dat hij dikwijls 
op denzelfden tijd aan vier 
secretarissen brieyen over 
de moeijelijkste staatszaken 
dicteerde.: Hij sprak; ver-; 
scheidene talen, het Fransen, 
het Spaansch, het Hoog-
duitsch , was een vriend van 
geleerde mannen , en> begun
stigde dezelve. Zijne ge
denkschriften over de ge
schiedenis van LOREWIJK Ai? 
en van KAUEr- V l i l y X 

het jaar 1464 t ° ^ l 4 9 S ' ? I 
een der belangrijkste stuk
ken der geschieden^ van 

Frankrijk. J o w i ' ^ v 
stelde dezelve gelijk met 
a l h e t b e s t e watdeoudiied 

opleverde, zelfs met P o ^ 

gelijken hem met i-*cn * 
en ' W b e n hem 'ion i j j j ; 

Deze ijver heeft hen t e™ 
gedreven. » COMMINES? W» 
zeker geschiedschrijver.»D0 

,:üu 

http://Jbij.de


c o ai. 397 

zit noch hunne bevallighe
den , noch1 hunne fraaije or
d e , noch dien stijl, waar
voor de fransche taal niet 
Vatbaar is , en die bij de ou
den , aan wier zijde men. 
hem plaatst, zoo veel kracht 
en schoonheid heeft: maar 
natuurlijker, openhartiger, 
en minder geheimzinnig dan 
TACITUS , opregter dan Po-
MBIUS ; te veel aan de Ro * 
meineh gehecht, zal CORI-
raiNES , hoewel niet zoo be
wonderd, echter meer be
mind worden dan zij , zijne 
braafheid zal hunne beval
ligheden overtreffen. » Men 
heeft hem echter beschuldigd 
van met de achterhoudend
heid van eenen hoveling, 
die zelfs na den :dood van 
LODEWUK X L , nog vreesde 
de waarheid te zeggen, ge
schreven te hebben. Men 
kan hem echter de bevallig
heden van eenen natuurlij
ken en vloeibaren stijl, die 
den geheelen stempel der 
gedachten opneemt, en de
zelve in hare wezenlijke en 
groote verscheidenheid, laat 
z ien , en Vooral eene diepe 
kennis der menschen en za
ken niet betwisten. De bes
te uitgave zijner Gedenk
schriften , die achtereenvol
gend een aantal geleerden 
hebben bezig gehouden, is 
die van den abt LENGLET DU 
FRESNOI, te Pari/s onder 
den titel van Londen 1747, 
4 dl." in •4t°. Zij is naar 
het handschrift herzien met 
aanmerkingen, platen, eene 

wijdloopige verzameling van 
bewijsstukken en met eene 
lange zeer belangrijke voor
rede verrijkt. De uitgave van 
ELZEVIR, Ï 6 4 8 , in 12.m°, 
is in een gemakkelijker for
maat , en niet zeer algemeen. 
SLESDAN heeft eene beknop
te latijnsche vertaling van 
deze Gedenkschriften gele
verd, Straatstürg, 1545 , 
in 4.to ; Frankfort, 1578 , 
in fol. Amsterdam 1648. 
Het latijn is fraai; maar de 
vertaling niet getrouw. Pos-
SEviN beschuldigt hem dat
gene weggelaten te hebben , 
wat CoMMiNEs tégen de aan
matigingen der- andersden
kenden geschreven had. G A S . 
PARD JBARTHIÜS heeft hier
van eene naauwkeurigeruit
gave bezorgd. Ook zijn deze 
gedenkschriften in het I tal i-
aansch en JSpaansch vertaald. 

COMMIRE (JOANNESY, een 
Jesuit te Amboise in 1625 
geboren en te Parijs in T7Q2 
overleden. De natuur schonk 
hem eene gelukkige genie 
voor de dichtkunst; hij oe
fende dezelve door het beoe
fenen der oude schrijvers. 
Er bestaan van hem 2 dee-
len in 12 Lattjtiscfie gedicïi~ 
ten en nagelatene werken, 
1754. Bevalligheid, volheid, 
gemakkelijkheid zijn in het 
algemeen het karakter zijner 
verzen; maar meer geëigend 
om te verfraaijcn, dan om 
zich te verheffen, heeft hij 
n ie t , volgens eenige oor-
deelkundigen die vrijmoedig-



398 C O M . 

heid» dat vuur j dien na
druk, die juistheid, welke 
de dichtkunst boven alle 
kunsten stellen. In zijne 
gewijde omschrijvingen {Pa-
raphrases sacrèes)heeft hij 
niet de verhevene eenvou
digheid der heilige boeken 
gekend; hjj vergenoegt zich 
met sierlijk te zijn; en heeft 
gedachten, die zeer fraaije 
verzen opleveren. Zijne ge-> 
wijde en ongewijde Herders
dichten hebben eenen meer 
•voor defzelver aard geei-
genden stijl dan zijne Om
schrijvingen , bevallige beel
den, eene zuivere woord
schikking , levendige ge
dachten, en eehe gelukkige 
overeenstemming. Nog be
ter slaagde hij in de Fabe
len en in de Lierzangen, 
én deze zijn vooral zeer be
vallig. Hij schijnt uit PEUE-
DRUS sierlijke eenvoudigheid 
ontleend te hebben; en uit 
HoRATius dien smaak der 
oudheid, welken men bijna 
niet meer bij de nieuwe La-
tijnsche dichters vindt. Het 
vertoog De arte parandtë 
famtz, welke men aan het 
einde van het eerste deel 
ziet, is vol Attisch zout en 
uitmuntende inzigtén over 
den gekunstelden roem en de 
lage middelen om zich den-
zelven te verschaffen. Men 
leest er onder anderen deze 
^Merkwaardige plaats, die 
juist de loftuitingen der wijs
geren en der sectarissen 
««drukt Exercent quasi 
queedam monopvlia jumez et 

societates laudwfn. Laudant 
mutue ut laudentur, fcenore 
gloriam dant et accipiunt, 
cestéris omnibus obtrecfant. 
Naar dit voorschrift heeft 
een geestig schrijver in het 
licht gegeven. 'De humt m 
met weinig hosten eenen 
schitterenden èêndaagschn 
roem te verwerven, Berlijn,^ 
1776. Pater COMMIRE was 
zeer oploopend, enweesde 
gensprekers onbeleefd^vati 
de hand: Pater U , R w , 
zijn vriend, zeide hem eens 
lagchende, dat hij , indien 
hif hem overleefde, op hem 
dit grafschrift' zoude maken. 

CosniiRVS jacet lm; »#i« f* 
et nomine mirus, „ 

Turofuitpatria, morrn'aw 

ro'fuit.'. 

CoMMODUS (tiOCltlS» o f 

us) ANTONINÜS,
 E o » l e m S 

keizer, zoon van »Uyj« 
AÜREMUS , en achter-klein
zoon van TRAJANUS, door zijne 

moeder FAUSTW* ,, ^ " J J 
het jaar 161 der christe ffi 
t y d r ^ n g i n ^ w e ^ 

Eenige dagen **» 
zijns vadert W j r d ^ J ^ 
in het jaar 180 ^ k d c -

geroepen, ven»" . . r t w 
feeren, ondernamen«jjb* 
en zijnen geest te vorm 
maar zij slaagden « « £ ' ^ 
ten minste m e t * f Mt de 
slecht gevolg, alsot»Jvan 
wijsgeerige opvoeding 
NEBO (zie dat artJjg j e 
ten had. Even gelflj**01 
liet hij da voornaamste per» 

»iÜ 
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nen van Rome ombrengen, en 
vervolgde de Christenen op de 
wreedste wijze. Zijne bloed
verwanten waren niet vrij 
voor zyne woede. Een ze
kere CLEANDER , een Phry-
,giër van afkomst, een ge
boren slaaf , werd door des 
keizers losbandigheden te 
begunsligen zijnen staats
dienaar , en ondersteunde de 
wreedheid van den dwinge
land. . Voor hem had hjj, tot 
staatsdienaar gehad zekeren 
PERENNIS, die door de sol
daten in stukken gehouwen 
werd» OLEANDER onderging 
hetzelfde lot; maar COMMO--
DUS werd er echter niet 
menschlievender door. Een 
voornaam jongeling wilde 
hem eenen dolksteek toe
brengen, toen hij door eene 
duistere plaats binnen kwam 
en, zeida: ziedaar pat de 
senaat u zendt. De keizer 
had den tQd om den steek 
te vermijden* e» van toen af 
vatte hij eenen onverzqenlij-
ken haat op tegen de senato
ren. Rome werd een tooneel 
van bloed en der schandda-
den. Toen hem voorwendsels 
om slagtoffers te verkrijgen 
ontbraken, verdichte hij in
gebeelde zamenzweringen. 
Even zoo wulpsch als wreed, 
want deze twee hartstogten 
gaan immer gepaard, (zie NE»-
RO) , schond hij zijne zusters, 
bestemde 300 vrouwen eh 
even zooveel jongelingen 
ter voldoening zijner lasten» 
Zijne verbeeldings - kracht, 
even zoo ongeregeld als zijn 

hart , bewoog hem den va
ders naam af te leggen, en 
dien zijner moeder aan eene 
zijner bijzitten te geven; 
in plaats van den naam van 
GOMMODÜS , zoon van MAR» 
öus.. AUREWÜS te voeren, 
nam hij dien van JJÉRKULES 
zoon van JUPITER aan; en 
wee hem, die zijne godheid 
ontkende. De nieuwe Ai.-
CIDES 'wandelde in de stra
ten yan Rome, gekleed in 
eene leeuwen - huid, eene 
groote knods in de hand, 
en wilde, naar het voor
beeld van den . ouden, de 
gedrochten vernielen. Hij 
wjlde den haam van Rome 
in dien -van Collonia Com-
modiana herscheppen, en 
men ziet uit deszelfs munt
stukken , dat de laffe senaat 
daarin bewilligde. Op die 
geldstukken komt hij in de 
kleeding van HERCULES voor, 
Wiens daden hij trachtte na 
te bootsen: hij doodde op 
eenen dag 100 'leeuwen, den 
eenen na den anderen 9 met 
even , zoo vele spiesen. In 
plaats van wijze raadsman
nen, had hij aan zijn hof 
mooren en parthische boog
schutters. De eersten had
den hem het spieswerpen, 
de andere het boogschieten 
geleerd. Eens liet hij het 
hoofd van het beeld der;zon 
afnemen, om er het zijne 
met dit opschrift op té plaat
sen. COMMODES , overwin
naar van duizend zwaard" 
vechters. Hij liet al die-

I genen uit het laagste volk 
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verzamelen, welke ziek of 
Verminkt werden bevonden; 
en na hunne beenen gebon
den en hun sponsen in 
plaats van steenen gegeven 
te hebben om die op zijn 
hoofd te werpen, viel hij 
die ongelukkigen op het 
lijf^ en sloeghen metknods» 
sïagen dood. Hij schaamde 
zich n i e t , om zich op het 
tooneel t e vertoonen, enten 
schouwspel te stellent Hij 
wilde geheel naakt, als een 
zwaadvechtër, in het open
baar verschijnen. MARTIA 
zijne bijzi t , LAETUS, Prae-
fectus Praetorii, en ELEC-
TUS, zijn kamerdienaar, poog
den hem Tvan deze buiten
sporigheid terug te brengen. 
COMMODUS , wiens vermaak 
het was niet om zijne sta
ten te bestieren en zijne le
gerbenden aan te voeren, 
maar om tegen leeuwen, tij
gers , luipaarden en tegen 
zijne onderdanen te strijden, 
ging in.,'.zijne' Kamer een 
doodvonnis schrijven tegen 
diegenen, welke hem had-
tien durven raad geven. 
MARTIA zijn ontwerp ontdekt 
hebbende,overreikte hem een' 
vergiftigden drank, toen hij 
u i t het bad kwam. COMMO
DUS sluimerde i n , ontwaak
te weder en braakte aanmer
kelijk!. Men vreesde tlat hij 
het vergift mogt uitwerpen, 
*n liet hem , in den ouder
en» van 31 j a r en , in 192 
na J* c . , wurgen. Zijn 
naam W o r ( j t geplaatst onder M 
die van TJEERWS , Dojwm- \ 

ANUS , en van die andere ge» 
„kroonde monsters, welke 
den troon en de menschheid 
onteerd , hebben. Hoe on-
menschelijk COMMODUS, ook 
was , bezat hij de lafhartig
heid der dwingelanden; 
want hij durfde zich door 
niemand laten scheren en 
brandde zich ze/ren den haard 
afr even als Diomsius van 
Sijracusa (zie het einde van 
het artikel CALiGmA). 

COMMODIANUS GASÜËUS , een 
zekere verzenmaker onder 
de christenen der 4de eeuw, 
is de schrijver van een werk 
getiteld: Onderwijzingen. 
Het i s , zonder voet- of vers
maat, in den vorm van ge
dichten opgesteld. Bij bedt 
alleen 'in acht genomen dat 
elke regel-eenen volkomen 

zin bevat. De schrijn* 
neemt den titel van Beder 
laar van •.ƒ.:(?• a a n e n 

preekte in eenen zeer stroe-
ven stijl de armoede. AJJ» 
werk heeft lang in het ver
borgen ï ^ g ^ X l e M t e 
GAÜD gaf het voor de « 
maal in 1650, in ^ i n ^ 
l ich t , en DAV,E S .heeft M 
in 1711 a^ter zijnen Mi 
nutim Mix uitgegeven. 

der vorsten uit dat ^° 
de geslacht onder hunnen 

doopnaam. 

STEPHANÜS- CONSTANTIN"^ 

werd in 1749, . in ^m%c 
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geboren, was de zoon van 
CoNSTANTINUS CoMNENUS, 
wiens geslacht zich op dat 
eiland gevestigd had. De 
oudste broeder van DEME-
TRIUS , een godvruchtige 
geestelijke, werd in de kerk 
van Saint. Germain - des -
Prés, te Parif*, geplaatst, 
en overleed in 1800. De 
jongste, de graafGEORGIUS, 
leeft nog , is ridder van de 
orde van den heiligen ho~ 
DMIVJJK, en kapitein onder 
het voetvolk. DEMETRIUS 
COMNENUS, die het voorwerp 
van dit artikel i s , begaf 
zich naar Rome, waar de 
bescherming van den maar
schalk AUBETERRE, afge
zant van Frankrijk bij den 
heiligen stoel, hem in het 
collegie AwPropaganda deed 
opnemen ; maar daar hij gee-
nen roep voor den geestelij
ken staat had , keerde ï,!?, 
in den ouderdom van 18 ja
ren naar Corsica terug, en 
trad in 1775 in dienst. Vier 
jaren daarna werd hij tot 
kaptitein der ruiterij be
noemd, en men droeg hem 
vervolgens eene zending naar 
den Levant o p , alwaar in 
hem het aandenken aan zijne 
magtige en luisterrijke fami
lie weder opkwam, aan wel
ke hij al zijne schriften 
heeft toegewijd. Na de te
rugkomst van zijne zending, 
deed h i j , als een nakome
ling van -de COMNENÜSSEN, 
keizers van Éionstantinopel\ 
2Ün titels erkennen. Deze 

VU DEEJC. A 

t i tels , die de geslachtlijst 
der -COMNENÜSSEN bevatten, 
werden onderzocht door den. 
heer CHERIN, geslachtkun* 
dige van LODÉWM'K X.VÏ. 
Het resultaat hiervan was , 
dat de COMNENÜSSEN, tia 
den troon van Konstantino-
pel en dien van Treiison.de 
bezeten te hebben, waarvan, 
zij door de Turken verjaagd 
werden, naar het land der 
Manwien waren getrokken, 
waar zij gedurende twee 
eeuwen regeerden. Toen zij 
ook uit dat gewest door hun
ne aanhoudende vijanden ver
dreven waren, hadden zij hun
ne toevlugt naar Corsica ge
nomen. Eindelijk dat ICON-
STANTIJN, de vader van BEME*-
TRIOS, de 41.«e nakomeling 
van NÏCEIPHORÜS was , den eer
sten der COMNENÜSSEN , die op 
den troon van het Oosten g e 
zeten had: » Men kan niet 
twijfelen, zegt verder C H E 
RIN, of de heer COMNENÜSI 
stamt in eene regte linie van 
DAVID, den laatsten keizer 
van Trehisonde, die op be
vel van MAHOMEO I I . in het 
jaar 1460gedóodis , af.'' Het 
is alzoo dat , door de wissel
valligheden der fortuih, de 
nakomelingen der aanzienlij
ke COMNENÜSSEN eenvoudige 
partikulieren en onderdanen 
des konings van Frankrijk 
zijn geworden. DEMETRIUS 
verkreeg de eer om in de 
koetsen des konings te r i j 
den , aan welken hij steeds; 
getrouw bleef. Hij huwde , 

a 
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i n 1784 met mejufvrouw 
BoÜCHEByiLLE BE LA. C H A Ü S -

SÉE , bij welke hij geene 
kinderen verwekte. Hij was 
een zeer geleerd man; ver
stond het oude en nieuwe 
Grieksch, en sprak [ ver
scheidene talen. Tijdens de 
staatkundige onlusten van 
Frankrijk, en ten gevolge 
van het vertrek van LODE-
WIJK X V I . naar Varennes, 
v/aar deze vorst werd aan
gehouden , kwam de heer 
COMNENDS bij de regering-
loozen in verdenking, die 
hem in de gevangenis wier
pen. Toen hij zijne vrijheid 
terug bekomen had, ging 
hij zich te Coblentz bij de 
uitgewekene prinsen van de 
familie der Bourbons vér-
voegen. In 17ö6 zond Mon-
seigneur de . graaf van Ar~ 
tois (later KARET, X) hem 
als zendeling , naar FERBI-
NAND IV, %oning" van Na
pels* " Hij ging. Vervolgens 
naar Spanje, en van daar 
naar iparma, waar de re
gerende vorsten dier landen 
ieder hem. eene jaarwedde 
toelegden. Toen de Fran-
schen met geweld in Italië 
gevallen waren . en reeds 
JParma naderden, zag zich 
COMNÉNÜS , om niet in hunne 
Handen te vallen, genood
zaakt die stad te verlaten, 
en vond tot in 1802 eene 
schuilpaafs in Beijeren. De 
lieer DE VAÜBECOURT , , te 
Mtinchen met de zaken van i 
•LonewHK XVIÏ I . belast, 
noodigde hem toen uit naat 11 

Frankrijk terug te - keeren 
om hier zijn cqrespondenf te 
worden. Hoewel de heer 
COMNENUS BONAPARTE in 
Corsica gekend had, en 
zijn landgenoot was, Ver
zocht hij hem nooit om ee-
nige {'gunst, en leefde tot 
óè terugkomst den Bourbons 
afgezonderd. LODEWUK 
SI VIII. verleende hem het 
kruis van den heiligen Lo~ 
nnwiJK met den rang van 
veldmaarschalk. Hij is den 
8 september '1821', in den 
ouderdom van 72 jaren, te 
Parijs overleden en heeft 
geschreven: 1«° Précis his-
torique etc. '.(Qescltiedhun.* 
dig verhaal van het keizer-
lijke huis der CouïïS-
xirssEN, waarin men den 
oorsprong, de zeden en ge? 
bruiken der $j[anioten vindt, 

1 voo/afgegaan van eene af
stamming in eene regte 
lijn en erlienê' door open 
brieven des lioningir, wn y 
de maand april 1782),«•?" 
dert DAVID , den laatste® 
keizer van TreUsmdeyio 

thans kapitein der rmterf 
Amsterdam (Panjs), 178*. 
in S.vo 184 bladzijden. -~-
SL- Lettre de DM*"' 
m etc. (Brief wn »f * 

heer Kom, lid <*»**,>• 
tribunaat^hr^XX 
werk getiteld: Umw, • 
iingen van Europa, .over 
de*opheldermg « * "£%. . 
scUedkundig punt* *et"'de 
UWk het treurige eMae 



C O M. 403 

van DAVÏD Cömsmsj 
ladtsteh keizer van Trebi-
sonde, voorafgegaan en ge
volgd door een geschiedkun
dig vefslag- over het kei
zerlijke huis van CoMNÈ-
NUS) Parijs, 180/, in 8.vo 
-— 3«° Notice sur lainaison 
etc. {Verhandeling over-hét 
huis van COMXEXUS , over 
de wisselvalligheden en de 
lol gevallen, die hetzelve 
naar Erankrijk verplaatst 
Jiehben, en over de verkleefd-
Jieid van den vorst DEUE-
XRlVS COMÜESVS aan de 
zaak des honings gedurende 
dé omwenteling), Parijs, 
1815, één blad. DEMETRI-' 
tis COBJNENUS heeft een 
werk in handschrift nagela
ten , waarin hij aantoont dat 
vóór HOMERUS de volleen van 
Griekenland: géenaihs ruw 
waren, en reeds het geluk 
der beschaafdheid genoten. 

• COMO (IGNATIUS MARIA), 
in Ï75Ü te Napels overle
den , heeft zich door zijne 
Latijnsche gedichten , door 
zijne kunde iri de oud
heid , en nog meer door zij
ne godsvrucht eenen naam 
verworven.* Wij bezitten" van 
hem: 1.° Inscriptiones• sti/-
lo lapidario histdricas vitas 
exhibentes summorumponti-
ficum et cardinaliuih regni 
Neapolitani, ~ 2.° Eené£e« 
sehiedenis over de vermaar
de oprigting van het broe* 
derschap der allerheiligste 
drievuldigheid van Napels, 

in hetïtaliaahsch, eenaantal 
Gedichten en Opschriften^ 

COMPAAN (NICOLAAS) , een 
Hollandsche zeerover heeft 
zich in de 17.e eeuw» door 
de stoutmoedigheid zijner 
ondernemingen, en dooree
ne menigte schepen , die 
hij geplunderd en geroofd 
heeft, berucht gemaakt. 
Hij verkreeg van de staten 
generaal vergiffenis en over
leed in eenen zeer hoogen 
ouderdom iri groote armoede* 

CoMPARETTl (ANDREAs) , 
een Italiaansch natuurkundi
ge en geneesheer, in Augus
tus 1746 in Frioiilgeboren, 
maakte uitmuntende studiën, 
te Padua y ging vervolgens 
te„ Venetië de geneeskunde 
uitoefenen, waar hij een werk 
in het licht gaf, getiteld: Oc-
cursus medici, hetwelk de I-
taliaansche en Hoogduitsche 
dagbladen grooten lof toe
zwaaiden, en Waaraan hij te 
danken had , dat hij naar Pa -
dua beroepen werd, oni hier 
aan de universiteit dert leer
stoel der bespiegelende ea 
beoefenende geneeskunde té 
bekleeden. In zijne nieuwe 
bedieningen gaf 'hij éenige 
verhandelingen, betrekke
lijk i$ne kunst, ih het licht 
waarvan de merkwaardig
ste ten titel heeft: Observa-
tiones de luce irtflexa et colo-
ribus, Padua, 1787in 4.<Vmét 
platen. Hij liet achtereen-

I volgend andere werken iri het 
a 2 .' 
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licht verschijnen, on der wel
ke wij zullen aanhalen: 06» 
servationes anatomica de 
aure interna comparalu^ 1 
dl«, in 4.'o, met platen, 
Padua, 1789v en eeneproe
ve der geneeskundige school 
in het "hospitaal van Padua, 
in 1767 uitgegeven. Zijn 
laatste werk was het eerste 
deel over de hennis der 
dierlijke lewegings kracht 
der insekfen, even als het 
voorgaande in de Italiaan-
sche taal. Deze verhande» 
ling is even zoo belangrijk 
als leerzaam, en vol nieuwe 
inzigten vooral wat op de 
bewegingswerktuigen betrek
king heeft. COMPARETTI i s , 
<len 22 December 1801, te 
Padua overleden. 

.CoMTE (IIODEWIJK LE) , een 
beeldhouwer, te Boulogney 
bij Parijs geboren, opgeno
men in de akademie van 
schilder- en feeeldfaouwkun-
de in 1676, overleed in 1694. 
Onder .de beeldhouwknndige 
stukken, waarmede hij Ver-
tailles verfraaid heeft» on
derscheidt men LODEWHK 
den Groote, in een Bo-
wieinsch gewaad, een HER-
KUI.ES, de Bedriegerij, de 
Koetsier der renbaan, twee 
groepen VENÜS en ADONIS , 
ZEPHÏRUS en FLORA voorstel
lende» { : •', Deze kunstenaar 
muntte insgelijks uit, door 
zijne bekwaamheid in het fi
gureren, en door zijnen 
smaak m de sieraden. 

COMTE (LIODEWIIK LE) , een 
Jesuit, in 1729 te Borttaw;, 
zijne geboortestad, overleden, 
werd in 1685 als zendeling 
en . meetkundige naar Sina 
gezonden.. Bij zijne terug
komst gaf hij over den staat 
Van dat keizerrijk, in den 
vorm van brieven, 2 deelen 
Gedenkschriften, in 12.m0 

in het licht. Men las er 
i n , dat dit volk gedurende 
twee duizend jaren de ken
nis van den waren Go^ be
waard hadden; dat het in 
den oudsten tempel der we
reld aan' den Schepper geof
ferd had, dat de ginezende 
zuiverste lessen der zedeleer 
uitgeoefend hadden, terfljH-
de overige natiën der wereld 
in dwaling: en zédenbedert 
vervallen waren. 

De abt 
BOILEAU, brpeder van den 
hekeldichter, deed dien lol 
op de Sinêzen, als eene 
lastering " voorkomen, die 
dit volk, bijna met het Jood-
sche gelijkstelt. De facul
teit veroordeelde negentien 
uittreksels uit verscheidene werken van den zendf !*"°' en het werk, waamt m«n 
die ontleend had. Deswlfife 
beweeggrond bewoo^he par 
l ementomdi twerk ,b i lg 
sluit van den 6 Maart 1762, 

ten vure te doemen. J> 
Gedenkschriften v a n p ^ 
COMTE werden Wetgenoege 
gelezen,,voor d a t j ^ g « 
schiedenis van &filta Jen ter » Ü H A L D E bezaten- Men 

kan dezelve nogxaWW".! 
als men de onpartijdige* 

http://kui.es


C O Bl 405 

des schrijvers wantrouwt, en 
tegen de vooroordeelen ten 
gunste der Sinezen op zijne 
hoede is ,• vooroordeelen waar
van noch pater DU HAIIÖE, 
noch een zijner medebroeders 
geheel van vrij zijn'geweest. 
Men Weet daarenboven, datde 
zendelingen van dat land, niet 
de naauwkeurige waarheid 
durven zeggen, omtrent dat
gene, wat dit ligtzinnige en 
ijdele volk aangaat. Het zou 
eene hoofdmisdaad zijn des-
szelfs hooge oudheid, en bui
tengewoon sterke bevolking, 
de uitgebreide kennissen zij
ner geleerden, de verhevene 
wijsheid van zijnen CONFÜ-
SIUS (zie DU HALDE en Ie 
Journal kist. et litt. 1 Fe-
bruarij 1777, bladz. 171) te
gen të spreken. Men moet dus . 
naar dien gedwongen stand 
de verhalen beöordeelen , die 
óns van dat land geworden. 
Nog moet men opmerken dat 
de algemeene denkbeelden 
dér natie op die der zendelin
gen invloed hebben, en einde
lijk dat deze slechts, in verge
lijking met de woeste streken 
en onbeschaafde volken, die 
zij in Afrika en Ameriha~be-
zocht hadden, zoo gunstigom-
trent Sina gesproken hebben. 

"COMTB.— Zie COMÈS (NA-
TALIS.) 

COMTE (FJCORENTIUS I,E) , 
een Parijsche beeldhouwer en 
schilder, is meer door de 
naamlijst der bouw-, beeld-, 

houw-, schilder- en graveer* 
kundige werken van verschil-1 

lende meesters, dan door zijne 
eigene, bekend. De liefheb
bers vooral der graveerkunde 
zoeken dezelven, met-ij vér', 
wegens de denkbeelden, die 
hij van het karakter, de ken-
teekenen en van hét getal 
dér werken van onderschei
dene graveurs opgeeft. . Zijn 
werk is getiteld J Cabinet 
de singulariiés eïc. {Kabinet 
van bouw-, schilder- , beeld
houw- en graveerkundigë 
zeldzaamheden) , Parij's, 3 
dl.n in 12.""> De twee eer
ste deelen werden in 1699 
uitgegeven ; maar de schrij
ver , de gebreken dier twee 
deelen gevoelende, deed 
nieuwe nasporingen; die ge
voegd bij de ophelderingen 
voor de voorgaande, er eétt 
derde deel van uitmaakten , 
hetwelk hij in 1700 in hèfc 
licht gaf. Hij schrijft vrij 
slecht; en de geschiedenis 
dér verschillende schrijvers 
is op eene eenigzins ver
warde wijze voorgedragen. 
JLE COMTB overleed ±é Pa
rijs, in 1712. 

COMUS, de God,Jdievoor
zitter was bij. de vreugde
feesten , bij 'de nachtelijke 
vermaken, bij de kaptafels 
der vrouwen en mannen, 
Welke behagen scheppen in 
zich op te tooijen. Men stel
de hem voor als een* zeer wel
varend jongeling, omkransd 
met rozen en mirten, hou-

% 3 
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dende in de eene hand eene 
vaas, en in de andere een en 
schotel met vruchten en spijs. 

COACHES (WILLEM DE), 
een taalkundige en wijs
geer in Normanchje geboren 
en in 1?1150 overleden, is de 
schrijver van een Glossarium 
over de Evangeliën en van 
verschillende wij sgeerige ver
handelingen. Nadat hij het 
geheim der H. Drievuldigheid 
bijna op de wijze als ABEIL-
]LARD verklaard had , herriep 
bij zulks in een geschrift ge
titeld : Dragthaticon, hetwelk 
eene zamenspraak* is tus-
schen HENDRIK I I . , hertog 
van Norniandye , en hem 
zelven. Het is in het hand
schrift bewaard in de Bibli
otheek van Mont Saint Mi-
chel. Het merkwaardigste 
zijner werken , De mliiris 
creaturarum, sive de opere 
sesc cfierum lib. 3 3 , is kort 
na de uitvinding der boek
drukkunst, zonder jaartal, 
noch drukoard, in twee zwa
re deelen in fol. uitgegeven, 
en is zeer zeldzaam. 

CoNCiiïLiüs, — Zie Có-
ftUILLE, 

CONCINA (DANiëL), een 
Pominikaansch godgeleerde, 
in 1686 in een dorp van Mï-
ml geboren, hield zich ge
durende zijn geheele leven 
bezig met prediken en schrij
ven. BEÜJEDICTÜS XIV., die 
^ x lJne verdiensten kende, 
?'g«e dikwijls zijne beslui-

fl ten naar de raadgevingen 
van dien geleerden Geeste
lijke in. Hij werd voorden 
grootsten ', tegenstander der 
vrije casuisten gehouden en 
overleed te Venetië in 1756. 
Men heeft aan hem eene 
groote menigte Italiaansche 
en Latijnsche werken te dan
ken., De voornaamste zijn: 
ï .° De oude en nieuwe tuc/tt 
der Boomsche kerk, qmtrent 
de onthouding in den vas
tentijd , uitgedrukt in twee 
brieven van paus BENEDIC-
TUS XIV. , met geschied
en ooodeelkundige en godge
leerde aanmerkingen , in 4.' 
1742. — 2.° Geschiedkun
dige verhandeling, over het 
gebruik der CAokolade op 
vastendagen, Venetië', ïïfs-
— 3.°; Godgeleerde, ' »*" . 
en oordeelkundige verhan
delingen over de geschiede
nis van het probabUumw 
en de gestrenge M™^' 
waarin de spitsvindighedea 
der nieuwe prolabiluteth 
ontwikkeld, en htoA°ff%' 
dige leerstellingen dei: Mtf» 
telijfo godgeleerdhe.d- teg » 
gesteld worde»,,/ <"• 
I t o , Lucea, * $ > ^ . 

ging der ^ P ^ % 
stellingen, die *» » 
eeuw veelin ™™ëjï% 
in 4.to, 1746: d i t i v f ^ 
door' pater Dupoü« » m 
Fransch vertaald, ^ , 
verdedigt zich in. *%**& 
tegen Ie v i e r £ e v ^ n < 
hem z ne vijanden vervv 
— 5.'>Leerstelsel der Boom 
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sc/ie kerk over den woeker, 
in 4 . t 0 , Napels, 1746. — 
6.° Over de geopenbaarde 
godsdienst tegen de De'isien, 
Atheïsten, Materialistenen 
onverschilligen, Venetië, 
1754, in 4. t 0 Al deze wer
ken zijn in het Italiaansch. 
De meest bekende in het 
Latijn zijn: 1.° Theologia 
chrisiiana , . dogmaticö mo' 
ralis , 1 2 dl." in 4 .» , 1746 ; 
een werk hetwelk hetiaeest 
tot zijnen roem heeft hij ge
dragen. — 2.° De sacra-
nientali alsolutione %mper-
tienda aut differenda red' 
divis , consuetudinariis, 
1755* in 4 . t 0 Deze verhan
deling i s i n het Fransch ver
taald, en met de geschied
kundige lofrede des schrij
vers en de naamlijst zij
ner werken verrijkt:: zij 
is zeer geschikt om de mis
bruiken te verbeteren, die 
dé toegevendheid dor biecht
vaders, in de bediening van 
het sacrament van boetvaar
digheid heeft doen insluipen. 
T— 3.° De spectaculis thea~ 
tralibus , Rome, 1752, in 4.° 
De » schrijver is 'het tooneel 
niet zeer gunstig , enz. enz. 

CotforNi of CONCINO , be
kend onder den naam van 
maarschalk van Ancre, werd 
te Florence geboren en was 
de zoon van BARTHOLOMEUS 
CONCINO , die van eenvoudig 
secretaris staatssecretaris 
werd. De [zoon kwam in 
1600 met MARIA DE MBDICIS 
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echtgenoote van : HËNDRÏIC 
den Qroote in frankrijk. 
Eerst gewoon Edelman van. 
die vorstin zijnde, verhieÉ 
hij zich van die bediening: 
tot de hoogste gunst door 
den .invloed zijner vrouw * 
LEONORA GAMGAI, de doch
ter der minne van MARIA DE 
MEDÏCIS. Na den dood van 
HENDRIK IV . kocht CONCINI 
het markgraafschap Ancre, 
werd eerste kamerheer , be
kwam het bestuur over. 
Normandye, we rd , zegt 
een spotter, zonder den 
degen getrokken te heb
ben, maarschalk van Frank» 
rijk; en een man van ver
nuft en staatsdienaar, zon
der de wetten des rijks te 
kennen. De fortuin van 
dien vreemdeling maakte de 
ijverzucht der voornaamste 
heeren van Frankrijk gaan
de, en zijne grootheid hun
ne wraak. CONCINI l igt teop 
zyne kosten 7000 manschap
pen, om tegen de misnoeg
den het koninklijk gezag te 
handhaven , of liever da t , 
hetwelk hij onder den naam 
van eenen kinderachtigen 
koning en van een e zwakke 
koningin uitoefende. • L E O -
NORA GAMQAI misbruikte op 
eene niet mindere onbe
schaamde wijze haar ver
kregen aanzien: zij weiger
de den vorsten, vorstinnen 
en den grooten des rijks den 
toegang. Dit gedrag ver
haaste den val van beide. 
LODEWIJK X Ï Ï I . , die zich 

a 4 
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dóór de raadgevingen van 
LuyNEs , zijnen gunsteling, 
liet leiden ,* beval dat men 
dan maarschalk zoude gevan
gen nemen. VITRY , met dit 
hevel belast, eischte van hem 
in naam des konings den de
gen en opzijn weigerend ant
woord , liet hij hem , den 
24-April 1617 op de ophaal
brug van het Loüvrg, met 
een pistool doodschieten. Zijn 
lijk , zonder plegtigheid ber 
graven^ werd door het woe* 
dende volk weder opgedol-
ven, en tot aan het einde der 
Pont Néuf. langs de straten 
gesleept. 3VIen hing hem bij 
de beenen aan eene der gal-' 
gen op, die hij had laten 
öprigten voor hen, welke 
kwaad van hem spraken. Na 
hem naaf Grbve en andere 
plaatsen gesleept te hebben 
oEêleedde, men hem en sneed 
hein induiaend stukken. Ie
der wilde een stuk van den ge-
excommuniceerden jood heb» 
ben; dit was de naam, dien 
het onstuimige volk hem gaf. 
Zjjnë ooreij werden vooral 
duur gekocht, zij ne inge
wanden in de rivier gewor
pen en de bloedige overblijf
selen op dePoMtf JVe«/,voor 
het standbeeld van HENDRIK 
IV. verbrand, Des anderen
daags Werd zijne asch voor 
een '.kwart kroon het ons 
verkocht. De woede om 
wraak: te riemen was zoo 
groot, dafc zeker mensch 
h e n i liet hart uitrukte het 
op^kolen liet gaar koken, en 
m openlijk op at. Het par

lement van Parijs gingvoort 
zijne gedachtenis te vervol
gen, veroordeelde zijne vrouw 
om onthoofd te worden, en 
verklaarde hunnen zoon ver
vallen van den adelstand en 
ongeschikt om eenigen post 
in het rijk te bedienen. In 
hetzelfde jaar 1617 verscheen 
in 8.y° iiet treurspel mn 
den Markgraaf d'AscRE in 
4 bedrijven in versmaat of de 
Overwinning van denfrm-
schen PBOEBÜS tegen den 
PxTBOiï van dieniijd. iVlen 
vond in de zakken vani I t o 
CINI de waarde van .1,985,(MW 
livres in papier, eiiliM)"6 

kleine woning 2,209,000 li-
vres aan andere rescriptten, 
Dit was in de oogen van een 
ontbloot volk eene vr i j s 
te misdaad. CALIGAI beken
de dat zij voor meer Jlati 
120000 kroonen aan edele 
gesteenten bezat. Men am 
haar als eene knevelaarste^ 
hebben kunnen veroordeelen» 
doch men wilde haar liever 
als eene tooveres verbranden. 

Men nam .Ag*Hf Vf*> *» 
ke zii als f altmannen 

de haa5 Schtd onft", 
g e n fJ koningin te betoove-
om de koningin .. ^ ^ ^ 
ren ren. UAI>"*AI "r,.-, onmis-
heer verontwaardigd en i 
n o e g d o v e r M A ^ ^ ^ 

trotschheid: MP»* ggm 
h-acht U ^^If^rke 
weest, hetwelk :**,<•#& 
zielen Boven de zmh^ 
ten moeten lez>.Wn> " 
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zou moeijelijk zijn op den 
Maarschalk ANCÉÊ een vei-
l ig vonnis te vellen. Maar 
ANQUETIL , BASSOBIPIERRE en 
de Maarschalk D'ESTREES 
hebben hem minder streng 
beoordeeld dan LODEWIJK XI I I 
en de Parij zenaars. • 

CONCORDIA , de Godin der 
eendragt. Haar beroemdste 
tempel in JRowie, werd door 
CAMIMIUS op het kapitool 
gebouwd. Jaarlijks vierde 
men op den 16 Januari) haar 
feest. Men stelt haar voor 
met bloemenkransen gesierd, 
in de eenehand twee hoornen 
van overvloed, in de andere 
eenen bundel roeden of ee-
nen granaatappel houdende. 
Zinnebeeldig stelde men de 
eendragfc voor door twee in 
elkander gevlochtene handen 
of met den MERCOBIUS-staf. 

CONDAMINE (KAREI, MARIA 
DE L A ) , Ridder van den hei
ligen LAZARUS lid van de fran
sen© Akademie en van die van 
wetenschappen Van Parij's, 
der koninklijke genootschap
pen van Londen, werd te 
Parijs , den 28 Januari] 1701 
geboren , en overleed aldaar 
den 4 Februari} 1774, aan 
de gevolgen eener kunstbe
werking , ter genezing ee
ner breuk, waarmede hijbe-
hebt was. Reeds vroeg ver
liet hij de dienst, om zich 
aan de wetenschappen toe te 
wiiden en ondernam ver
schillende reizen, waarop 

A 

hij verscheidene waarnemin
gen verzamelde. Na langs 
de MidfZellan'dsche zee de 
kusten van Afrika en Azië 
bezocht te hebben , werd hij 
in 1 7 3 6 , . met de Heerën 
GODIN en BbüGUER verko
zen , om in Peru de gedaan
te der aarde te gaan bepa
len.* eene re i s , welker vruch
ten niet aan de verwachting 
van het publiek hebben beant
woord. (Zie SNEÏXIUS-WII . -
LEBRORÖUS — ) . Onze waar
nemer was bijna het slagt
offer geworden van het wan
gedrag van een zijner togt-
genooten ; een zekere SENIER-
GÜES , door zijne losbandig
heid en trotschhëid , de bur
gers van Ctienza verbitterd 
hebbende, verwekte over zich 
zelven en over al dé leden 
der akademie, eenen storm, 
die gelukkelijk hem alleen 
.trof* In zijn vaderland te
ruggekeerd , vertrok CONDA-
MINE eenigen tijd daarna naar 
Rome; Paus BENEDICTKS 
schonk hem zijn portre t , en 
verleende hem dispensatie, 
om met eene zijner nichten 
in den echt te treden. Hij 
huwde in den ouderdom van 
55 jaren met die nicht, die 
hem in de zwakheden, waar
mede hij te worstelen h a d , 
de teedérstè zorg bewees, en 
hem troostte over de soort 
van onregt, welk hij op zij
ne laatste reis naar Ênge-,c 

land meende ondervonden te 
hebben, en waarvan hij gee-
ne herstelling had kunnen 

a 5 v. 
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bekomen, ondanks hij de
zelve met al het vuur zijner 
natuurlijke inborst had inge
roepen. Er bestaan van hem 
verschillende .werken 1.° Ee-
laiion abrégéeetc. {Beknopt-, 
.verhaal eener reis in Zuid' 
Amerika ondernomen), 1745; 
in 8.v» Deze reis is met 
belangstelling geschreven. 
Men ontdekt alom eenen bui
tengewoon werkzamen man , 
wiens moed boven alle hin
derpalen verheven, en wiens 
lust, om te zien en te ken
nen , onverzadelij k is. . Het 
is echter treurig te moeten 
aanmerken, dat zoo vele 
vermoeijenissen en gevaren» 
misschien niet juist zijn on
dergaan , Ier bevordering der 
wetenschappen, en teh dien
ste der menschelijlcheid, 
maar ook om bijzondere in-
zigten en aanmatigingen te 
voldoen. — 2.° La Jigure 
de la terre etc. {De gedaan
te der aarde'i bepaal^ door 
de waarnemingen van de 
Weeren LA CoïïDAMIXE en 
BOVGVMR) 17-19, in 4.*o De 
geleerden, welke aan geen 
stelsel verbonden waren, zijn 
van gevoelen geweest, dat 
deze waarnemingen de zaak 
.die er het voorwerp van i s , 
niet beslissend bepaald had
den. » De aarde, zegt een 
physico-meetkundige, kan in 
hare gedaante en uitgestrekt
heid niet bepaald worden, 
ponder dat men de uitgestrekt
heid van eiken graad in de 
"g*«»g van den Meridiaan 
fcennc, en deze is niet be

kend , »' PlCARÏ», MARAMH, 
DE MAYRAN, EISENSCHMID, 
de beide CASSIMS, hebben 
de graden van breedte bij 
de eVennachtsJijn langer ge
vonden: de waarnemingen op 
bevel van het Fraiische hof, 
te Torneo, in"Finland en te 
Quito in Amerika gemaakt, 
zeggen 'integendeel, dat de 
graden van breedte, hij de 
evenhachislijn kleiner en bij 
de polen of aspuntett langer, 
zijn. De schrijver te?Etu
des'de la nat ure', beweert, 
dat indien de poolgraden lan
ger zijn, «de aarde bij de po
len uitgezei i s ; het;grootste 
gedeelte der_ physico - wis
kunstenaars verzekert het 
tegendeel. Eindelijk neb
ben eenige wiskunstenaars, 
door het verschil der bere
keningen s welke zij in bij
na al "de waarnemingen op
merkten te leur gesteld, be
weerd ,, dat de beide nalt-
ronden wel niet gelijk konden 
zijn, anderen hebbeu staande 
gehouden, dat de aarde ten 
minste groote onregelmatig
heden in hare gedaante hart, 
en dat hare meridianen met 
gelijk waren; een gevoelen 
datJ Pater BoSCOWiCHonde-
nomen heeft v om m deszeis 
geheele ontwikkeling, * f 
te stellen. Be g ^ o l g ^ 
king, welke de onpartyd/g 
man uit dit alles oP«»a»^f' 
dat de aarde, v « / J * 
teksten der H. S*rlf< "*f, 
meetbaar i s : W f ' A 
mensuras ejus si nosn. , 
guis tetendit super ea0 «• 
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neam ? (JOB XXXVIII . 5*) 
Altitudinem cceli et latitii,-
dinem terra gids demensus 
est? (Ecclesiasticus' l . 2.) 
— 3°. fflesurès des trois etc. 
{Meting der drie , eerste 
graden van de middaglijn, 
in het oostelijke halfrond), 
1741V in 4 , ° : - - 4.° Jour
nal du voyage etc, {Dag 
verhaal der reize , op bevel 
des konings naar de even-
nachtslijn gedaan), met ee-
ne hij lage, in 2 dl.» 1751 -
1752 in 4.° gevolgd van de 
Geschiedenis, der pyramiden 
van Quito, die afzonderlijk 
was gedrukt, in 1751 in4.° 
5.° Verschillende Verhande
lingen over de inenting, in 
2 dl." ,in 12.mo verzameld. 
Hij bragt niet weinig toe , 
om het gebruik dezer kunst
bewerking in Frankrijk in 
te voeren, en deed dit on
derwerp met al de levendig
heid zijner inborst gepaard 
gaan. » ,Na vruchteloos , zegt 
dei heerLiNGUET, een gedeel
te zijn s levens en zij ner ge-
zondheid, in die even zoo 
beroemde als kinderachtige 
onderneming, de meting der 
grkden te hebben doorge-
i r ag t , was hij de apostel der 
kunstmatige kinderziekte ge
worden." De stijl der ver
schillende werken van CON
DAMINE is eenvoudig en on
gekunsteld; maar dporzaaid 
met aangename en bevallige 
trekken, die aan dezelve le
zers verzekerend De vlug-
tige dichtkunde was ecne 
der talenten van dezen ac«-

demicus en men heeft van 
hem geestige gezelschaps-
dichten. Door de lieden dec 
wereld werd hij gezocht, 
wij l hij vol kwin ks1agen., en 
zonderlinge » aanmerkingen 
was , geschikt om hunne 
nieuwsgierigheid bezig, te 
houden. De izijne was bui* 

•tengewoon, men verhaalt e t 
trekken van, die bijna on-
geloofelijk zijn. Op eenen 
zekeren dag door de kamer 
komende, waarin mevrouw 
DE CHOISEUÏ4 w a s , • en ee
nen brief schreef, kon hij 
aan de bekoring niet wedcr-
staan , om haar onopgemerkt 
van achteren te naderen, ten 
einde te lezen, hetgene, wat 
zij schreef. Mevrouw DE 
CHOISEUL , die zulks echter 
bespeurd had , ging voort en 
schreef, het volgende: » I k 
JZOU er u wel meer van zeg* 
gen, indien de Heer DE I A 
CONDAMINE niet achter mij 
stond , lezende hetgene, wat 
ik u schrijf — Ach ! Me
vrouw riep LA CONDAMINE uit^ 
niets is onregtvaardiger, en ik 
verzeker u dat ik niet lees. 

CoNDE (TüBSTINÜS V A N ) J 

Aartsbisschop van York, in 
het dorp Condé-sur>Seule, 
bij Bayeux geboren. In 1119 
werd hij door GAWXTÜS I I . , 
in de "kerkvergadering Van 
Beim» gezaifd, op welke 
hij zich bevond, ondanks het 
verbod des konings vaniJra-
geland, die hem uit zijn 
rijk verbande. Na verloop 

.van twee jaren teruggeroe? 
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pen, wijdde l i j zich geheel 
en al toe aan de waarneming 
zijner bediening, en maak
te zich bij zijne diocesanen 
zeer bemind. De Cister-
ziénser monniken hebben 
hem hunne invoering in JEn-
geland te danken. TURST»-
NÜS wist den moed des krijgs
man s ntet de zachtheid der 
bediening des Evangelies te 
vereenigen. JYadat de Schot
ten eenen inval in het Noor
delijke gedeelte van Enge
land gedaan hadden, verza
melde hij zijn volk; moe
digde hetzelve aan door har
telijke vermaningen, voerde 
zelf het ten strijd, en behaalde 
eene volkomene overwinning 
op de vijanden. Deze krijgs
haftige Bisschop eindigde 
in 1140 met monnik te wor
den, en overleed kort daaiv 
na. Hij had tot broeder Au-

D0UANÜS VAN CoNDE, B i s -
schop van J&vreua, een, door 
zijne zachtheid en milddadig
heid , der beroemdste prelaten 
van Normandye.^, 

CoNbé (È.0DEWIJK I . VAN 
BOURBON, Prins van), werd 
in 1530 geboren, en was de 
zoon van KAKEI, VAN BOUR
BON, hertog van Vendóme. 
Hij maakte zijnen eersten 
veldtogt onder HENDRIK I I . , 
onderscheidde zich in den 
slag van Saint-Quintin, en 
verzamelde te ia Fèrë de 
overblijfselen des legers. Hij ; 
mende niet minder nuttig bij I 
oe belegeringen van Calais \ 
en medenhoven, in 1558; i 

maar na den dood van HEN. 
DRIK I L , deden zijne eer
zucht en zijne onrustige in
borst hem de partij der zoo
genaamde Hervormden om
helzen. Hij was, zegt men, 
hét stomme hoofd der zamen-
zwering van Amhoise, en 
zon door beulsfaafiden zijn 
omgekomen, indien de dood 
van FRANCISCUS II. , de za
ken niet had doe%. verande
ren. KAREL IX. stelde hernia 
vrijheid, en de Prins Van CON-
BÊ maakte er enkel gebruik 
van, om zich op nieuw aan 
het hoofd der Protestanten 
te stellen. Hij maakte zich 
meester van, onderscheidene 
steden, en beraamde net 
plan, om zijne veroveringen 
verder doortezetten, toenny 
ih 1562 in den slag van 
Dreux gekwetst en gevan
gen genomen werd. De her-
togVan Guise, dien hij ten 
uiterste vijandig was, ont
ving hem met onderschep 
ding, en daar er slechts ee
ne kamer en één bed.voor 
handen was, aten zij d.es^" 
vonds *e zamen, en^siiepen 
bij elkander. De vrede ^ d 
gefloten, enomCoNDKaan 
het hoofd te houden, legde 

GAXHARmABEMEDlCIS.bem 
een inkomen van öO,«J 
kröonen «ït de geèstebjfee 

goederen toe. Nienn* °" 
lusten staken het bootd o£ 
CATHARINA sluit eene ove 
eenkomst met M * ' 0 ™ ' « « Protestanten te onderwerpen. 
terwijl CoNDÉ tot; hunne 
hulp, bijstand van Duitscn* 
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vorsten erlangt.. Hij "bele
gert den koning in Parijs, 
en levert bij Saint-Denis, 
slag aan .MONTMORENCY , die 
in dit gevecht sneuvelt» Het 
verbond „van den 23 Maart I 
1568' schonk Frankrijk nog
maals eenen oogenblik den 
vrede,, welke de koningin-
moeder" te baat ham,- om zich 
van den persoon van CONDÉ 
te verzekeren: maar hij zocht. 
in la Rochelle eene schuil
plaats , en van daar begint in 
1569 een oorlog van verwoes» 
ting. De krijgstogten werden 
met den slag van Jamais, 
Waarin CONDE , den 15 Maart 
1569 sneefde, geopend. Op 
den dag van den slag , droeg 
hij den arm in eenen slui-
jer. Tegen den vijand op
trekkende, sloeg hem het 
paard van den graaf LA Ro-
CHEPOüCAUiiT , en bragfc hem 
eene aanmerkelijke wonde 
aan het heen toe. Zonder 
zich te beklagen, wendde 
zich de prins tot de edel
lieden, die hem vergezelden 
en zeide hun: gij ziet dus 
dat schichtige paarden, in 
een leger meer nadeel toe-

"brengen;, dan zij van dienst 
zijn. Op denzelfden oogen-
fclik viel hi j , met „zijnen 
arm in den sluijer,' en zijn 
been geheel gelsneusd, derr 
vijand aan. Van alle kan
ten in het naauw gebragt, 
was hij verpligt zich aan 
twee edellieden overtegeven, 
die hem met menschlievend-
**eid behandelden, maar 
WfotjTESwiou, kapitein der 

lijfwacht van den hertog van 
Anjou, die zich over eene 
bijzondere belediging wilde 
wreken, hadi de wreedheid 
hem koelbloedig met een 
pistoolschot te dooden. De 
prins van CONDÉ was klein, 
bultig en echter vol beval-, 
ligheden, geestig, en de 
man der wellevende vrou
wen, voorregten, die niet 
tot de zegepraal geleiden. 
In 1565 werd er eene Ver-, 
zameling van stukken,, de 
zaken betreffende, waaraan 
hij deel had, ih 3 dl.n kl. 
in 12.mo gedrukt, waarbij 
men een in 16.«"> voegde in 
1568 gedrukt, en een ander 
in 1571. Maar de uitgave 
dier verschillende Memorien 
door SECOUSSE en den Abt 
LENGLET , in 1743, in 6 dl.n 
in 4. t0 in het licht gegeven 
is veel vollediger. De
zelve heeft den prijs der 
oorspronkelijke uitgave, die 
altijd zeer zeldzaam blijft, 
aanmerkelijk •.. doen vermin
deren. 

CoNDi (HENDRIK I . VAN 
BOURBON) , zoon van LODE» 
WIIK' L , werd den 9 Decem
ber 1552 léFerté-sur-Joila' 
re geboren. Hij was naawve-
lijks zestien jaren oud, toen 
hij vaderloos werd , wanneer 
hij ónder de Protëstantsche 
banieren dienst nam, van 
welke de admiraal DE CO-
iitGNi het hoofd geworden 
was. De jonge adelborst 
onderscheidde zich door 
sterkte en goede manieren: 
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te dien aanzien, zegtBRAN-
TÓME * van hem , * dat hij 
zeer mild , zachtmoedig, in
nemend, en zeer welspre
kend was , en; dat hij hoop 
gaf, eens zijnen vader,, als 
krijgsman te zullen evena
r e n ' . . ••"* Op den Bartho-
lomeus-naclit in hechtenis 
genomen, zou hij den dood 
niet ontkomen zijn, ten zy 
hij beloofd had, de Catho-
lijke Godsdienst te omhel
zen : naauwelijks: was hij 
op vrije voeten gesteld, 
of hij vlugffe naar Umtsch-
land. Van daar zond hij bij 
HENDRIK III . een" verzoek
schrift i n , ter vrije uitoefe
ning zijner gezindheid. Zich 
in de hoop van eenen goe
den uitval op zijn rekwest, 
te leur gesteld ziende , keer
de hij naar Frankryh terug, 
wierf aldaar krijgsvolk , aan 
het hoofd van hetwelk hij 
zich, onder de bevelen des 
hertogs van Alengon, opper-' 
bevelhebber der Hugenooten 
Schaarde. In 1585 werdhij 
met zijnen neef HENDRIK IV . 
door SÏXTUS V. in den kerke-
lijken ban gedaan. Hij over
leed den 5 Maart 1588 te 
Saint-Jean-rï'Attgelysan ver
gif. De geschiedschrijvers 
komen niet overeen wegens de 
bewerkers dezer euvèldaad: 
eenige besch ujdigen daarvan 
aajne huisbedienden , als door 
bijzondere vijanden desvors-
tes omgekocht: andere, en in 
meerdere getale , legden dit 
zijaer vrouw, CHARI,OTTA VAN 
IREMOUH.IOS ten laste. Het 

i s 'intusscheïi zeker, dat men 
haar proces opmaakte, en 
dat HENDRIK ÏV. er de stuk
ken van in het vuur" wierp. 
Na die bedrijven , verklaar
de het parlement vaniParijs 
haar onschuldig.-

GONDÉ (HENDRIK: IL VAN 
BOURBON , Prins van), zoon 
van den voorgaande, werd 
den I September 1588, zes 
maanden na den dood. zijns 
vaders, te Saint* Jean-d'Én* 
gely geboren. In den ouder
dom van zeven jaren, werd 
hij aan het hof in de Ca-
thoüjke Godsdienst opgevoed; 
de 'markgraaf van Pisani, 
een liaan van uitstekende be
kwaamheid was aldaar met 
deszelfs opvoeding belast. 
Hoezeer HENDRIK IV. eene 

| zondige genegenheid voor 
GHARLOTTA MARGARETHA VAN 
MONTMORENCY in zijnen boe
zem ontwaarde, gaf hij in 1w& 
dezelve niet te min aanlijnen 
neef, ten huwelijk: de jonge 
prins ondervond weldra,_dat 
de' koning deszelfs geneigd
heid, voor zijne gade niet on
derdrukken 'kon, waarom hij 
met reden jaloersch worden
de , in stilte naar;B™f l . 
vertrok. HENDRIK IV. b*-
klaagde zich bij het bestuur 
van Spanje, over de onder
scheiding, waarmede W 
zelve eenen prins van *fl«« 
bloede ontving, <"e *£JJJ. 
zijne voorkennis Pr«nhnj>-
vèrlaten had. Het^ounog-
tans eene ongerijmdneia m 
te gelooven, dat deze "im-
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nenij vër, en dit hafteleed 
de oorzaak des oorlogs was , 
welke HENDRIK I V . aaft 
Spanje berokkende. De prins 
VAN CONDË waande zich te 
Brussel niet zeker , nam 
daarom de wijk naar lta-. 
liè'r en keerde, niet dan na 
den dood des konings, naa? 
Frankrijk terug. Zich van 
het hof vergeten ziende, 
stelde hij zich aan het hoofd 
der ontevredenen ; de konin
gin deed toen opofferingen , 
om CONOÉ te winnen, maar 
vruchteloos. Hij gaf een bits 
manifest tegen het regent» 
schap in het licht, en verliet 
het hof op nieuw. Hjj werd^ 
met zijnen aanhang aan 
Majesteits - schennis schul
dig , en daardoor al zij
ne goederen verbeurd ver
klaard. Weinige tijd daar
na gaven de koningin en de 
prins elk wat toe , en sloten 
het vredes-verbond van Timt» 
dun , dat echter van korten 
duur was. Bij zijne terug;, 
komst te Parijs, maakte 
hij zich weder aan nieuwe 
kuiperijen schuldig, waardoor 
hij eerst in de Bastille, en 
van daar te Vincennes ge
vangen werd gezet. Na ver
loop van drie jaren verzocht 
hij zijne vrijheid en een be
velhebberschap in Langue-
doc. Hij verkreeg beide, 
en toonde van toen af, dat 
hij een even goed krijgsman, 
als getrouw onderdaan was. 
Hy rukte in 1636, in 
Fmnsch-Vlaanderen, enhe-
legerde ', Dole: dit beleg 

moest hij weldra" opgeven , 
om Picardijë, door de Spaan-
schen bedreigd, te hulp te 
komen. Door r den ïnisslag 
des hertogs yan Valette, 
mislukte hem in 1638 het 
beleg voor Fontarabie, maar 
in het volgende jaar', ' slaag
de hij zoowel, dat hij SaHs3 

in Rousillon, en Mine in
nam. LODEWIJK X I I I . over
leden zijnde, kwam hij aan 
het hof, en werd tot den 

•raad des regentschaps toege
laten , aan welke hij uitste
kende diensten bewees. Hij 
overleed den 11 December 
1646 .te Parijs, In den on
derdom van 58 jaren. » Zij-? 
ne grootste eer , zegt "Voi> 
TAIRE , bestaat daarin , dat 
hij de vader van den grooten 
CONDÉ geweest i s . " JBOUR-
DAiiOUE sprak zijne lijkrede 
u i t , tot tekst nemende: In 
memoria esterna eritjusius. 

CONDÉ (LoBEWIJK I I . VAN 
BOURBON , pr ins ' van) $ Dij-
genaamd de Groole, zoon 
van den voorgaande, eerste 
prins van den.bloede en her
tog - van Enghfen, werd te 
Parijs, den 8 Sept. 1621 
geboren. De meeste der 
grooté veldheerèn , zegt een 
geschiedschrijver zijn zulks 
trapswijze geworden. CON
DË werd als veldheer gebo
ren , de kunst des oorlogs 
scheen in hem eene ingebo-
rene begaafdheid. In den 
ouderdom van 22 ja ren , won 
hij den slag van Roeroi op 
de Spanjaarden, die door 
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dé graafFRA^CISCUSDKMEÏ.-
io i Markgraaf van LA TOUR 
DE LAGÜNA, Landvoogd der 
Nederlanden, aangevoerd 
werden. De Spanjaarden 
verloren 10,000 man in dezen 
slag; de oude Graaf van Fuen-
tes, veldheer van het voet
volk'werd ,te midden van een 
gesloten bataillon gedood, het
welk men enkel met het kanon 
kon verbreken; men maakte 
5,000 krijgsgevangenen. De 
vaandels, dè' standaards , 
het geschut en de bagagie 
bleven in handen des over
winnaars. De hertog van 
Enghién vereerde zijne ze
gepraal door zijne gods
dienstigheid en zijne mensch-
ïievendheid. Men zag hem 
op het slagveld op zijne 
kniën vallen en den God der 
heerscharen voor eëne zoo 
roemrijke overwinning dan
ken . Hij was even zoo be
zorgd, om de overwonnenen 
te sparen, en hen aan de 
Woede des soldaats te ont-
weldigen, als hij moed had 
ten toon gespreid, om hen 
te overwinnen. Deze over
winning werd gevolgd, door 
de intietning van DiedenKo-
ven, en verscheidene ande
re plaatsen. In het volgende 
jaar 1744 begaf hij zich 
naar Duitschland, randde 
den generaal MERCI aan, 
die op t\ve& hoogten, in 
den omtrek van Jfreijburg 
Verschanst was, leverde 
daarop hinnen vier dagen, 
drie gevechten , en was tel- , 
«ehs overwinnaar; hij maak- * 

te zich meester van het .ge» 
heele land van Menz tot 
Landau. Men zegt, dat in 
een dier gevechten de jon
ge held zijn bevelhebbers-
Staf in de vijandelijke ver
schansingen wierp,-enJnefc 
den degen in de hand, aan 
het hoofd van het regiment 
van CONTI denzelven terug 
ging halen. De maarschalk 
van TURENNE , aan wien hij 
zijn leger had overgelaten, 
te Mariendal geslagen zijn
de, snelt CONDÉ toe, om 
het hevel te hernemen, _en 
voegt bij den roem, om b* 
ver TÜRENNE hét bevel te 
voeren , dien van zijne ne
derlaag te hérstellen. Hij 
randde MERCI in de vlakten 
van NoRTtiNGEN andermaal 
aan en slaat hem den ̂ Au
gustus 1645: de vijandelijke 
veldheer bleef op 'het shgt-
veld. In het volgende jaar 
nam hij Duinkerken m« 
Maar naar Katalomë gezon
den zijnde, stiet hij in wil 

'het hoofdivoorLerida, waar
van hij verpligt was het be
leg op te breken. Vvel' 
dra verpligtte den wankel-
baren staat van zaken den 
koning hem naar Vlaande
ren terug te roepen. »B 

aartshertog LEOPOIJP, broe
der van keizer F g D l g 

I I I . , belegerde^ --: , 
Lens in Artois; ^°flS. 
hem, en bevrijdde * * £ * £ . 
Een *W*irf«J^ 
rustte het ministerie 
MAZAR1N, verschet irde^ 
rijs en Franhryh. Deze 
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kardinaal wendde zich tot | 
hem, om dénzelve te doen 
ophouden: de koningin 
smeekte hem zulks met de 
tranen in de oogen. Dé o-
vervvinnaar van Mócroi en 
Lens maakte in eene bij 
"eenkomst té Saint Germain-
.vn-Lay'e gehouden, in der 
hunne, eén einde aan die 
ïiootlottige en belagchelijke 
geschillen. Nadat deze vre
de door de muitelingen, ge
stoord was , kwam hij, Pa~ 
rijs belegeren, dat door 
eene talrijke bevolking, 
met een leger \ van zeven a 
acht duizend man verdedigd 
werd, en deed pr den koning 
de koningin en den lcardi-
ïiaal MAZARIN binnen'trekke'n. 
De ongerustheid, welke zij
ne eerzucht b^goh té ver
wekken, deed hém den 18 
januarij 1650 te Vincerines 
ópsluitett. Hij had het hu
welijk der nicht van MAZA
RIN met den hertog van MER-
COEUR willen beletten, en 
zich in eehigé bittere spot
ternijen1* over het ministerie 
van dien kardinaal uitgela
ten , dit waren zijne voor
naamste misdaden'; en na 
gedurende éen jaar van de 
éene gevangenis naar de an
dere te zijn vervoerd, gaf 
men hem zijne vrijheid we
der. PAZARIN: was in bal
lingschap gezonden, en de 
prins trok zegevierende de 
hoofdstad, binnen. Het hof 
dacht hem, deze gestreng
heid te doen vergeten, door 

VII . D E E W B 

•hein tot het lahdvoogdij schap 
van Guienne te benoemen. 
CONDK begaf zich dadelijk 
'derwaarts, doch het waS, 
om zich tot den oorlog yöör-
tebereiden en met Spanje 
te onderhandelen. » Ik ben 
zoo onschuldig als een lam 
in den kerker gegaan, zei-
de hij , en ik kom ér < als 
eén der grootste booswichten." 
u i t . " 'U i t welk gezégde men. 
moet afleiden, dat hij dien 
noodlöttigén oorlog in de 
gevangenis beraamd heef t , 
welken hij begon met het 
geheele land van Bordeaux 
tot Montauban afteloopen, 
steden veroverende én. zijne 
partij steeds sterkermakénde. *> 
Hij" vertrok van Age?i, door 
doizende lotgevallen, in de 
vermomming van eeneen 'ren-
Jbode, tot ojp eenén afstand* 
van' honderd mijlen, om zich 
aan het hoofd te stellen'vaft 
een leger , waarover de her
togen van NEMOURS ett 
BEAUFORT het bevel voerden. 
Hij maakt van de onverschrok
kenheid, welke zijne onvéri 
wachte aankomst, den sol
daten inboezemde, gebruik, 
valt den maarschalk HOCQUIN-
COURT , veldheer v^n het ko
ninklijke legér, hij'Gljèhge-
legen, aan , ontneemt hem 
verscheidene legerplaatsen , 
en zou hém geheel versla
gen hebben, indien TUREN-
NB hem niet was te hulp 
gekomen, Na dit gevecht, 
snelt hij iiaav Parijs, om zich 
zijnen roem, en de gunstige 

b ' -' ; "" •"-. 
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gesteldheid van een verblind 
volk ten nutte te maken. 
Van daar maakte hij zich 
van de naburige , steden 
meester, terwijl TURENNE de 
hoofdstad nadert, om hem te 
bestrijden. De beide veld» 
heeren ontmoetten elkander 
den 2 julij 1652, in de na
bijheid der voorstad Saint -
Antoine, en streden met 
zpo vele dapperheid, I dat 
beider roem, diè voorgeene 
uitbreiding meer vatbaar 
scheen (zegt een geschied-
schrij ver) er door vermeer
derd >verd. Deze, slag zou 
echter beslissend tegen hem 
zijn geweest, indien dePa-
rij zen aars hunne poorten niet 
geopend hadden, om zijnle-

f er te ontvangen. De vre-
e werd kort daarna geslo

ten ; . doch hij wilde denzél-
ve:niet aannemen, én begaf 
zich naar de Nederlanden , 
alwaar hij de belangen der 
Spanjaarden vrij roemrijk 
handhaafde. " Hij verwierf 
yeel roem door de hulpben
den, die hij in ICameiijk 
bragt, en door den beruch-
ten aftogt, welken hij in 
1654, bij de belegering van 
Atrecht deed. Twee jaren 
daarna deed hij het beleg 
van Valenciennes opbreken, 
doch in den slag van Ounes 
kreeg hij van TÜRËNNE de 
nederlaag. De vrede der 
firenè'en, schonk dien prins 
«* 1659 aan Frankrijk te-
rug« De kardinaal MAZA-
ÏMN, aie over dezen vrede 
»»et don homwim m HARO » fende hij 

onderhandelde, stemde en
kel in de herstelling van 
CONDÉ toe, op de bedreiging 
hem door den Spaanschen 
minister gedaan, dat Spanje 
ingeval van weigering, aan 
.dien prins eene vestiging in 
de Nederlanden zou ver
schaffen, eene vestiging, 
die •weïligt vele onrust zou 
hebben te weeg gebragt. 
De prins van CONDÊ aan 
zijn vaderland teruggeven, 
diende hetzelve op eene 
nuttige wijze, in de verove
ring van Franche-ComU, 
in 16:68, en in die van ff*/-
land in 1672. Hij nam Fe 
iel in, wer4gekwetst bij de 
schans, het Tolhuis genaamd, 
en ging de volgende Jaren 
voort, met.gewïgtige eens-
ten te bewijzen. I" lö7* 
stelde hij de veroveringen 
der Franschen in veiligheid, 
verzette zich tegen de plan
nen van ie legerbenden der 
bondgenooten, en scheen te 
Senéf de overhand teheb-

' hen ^ofschoon de bondgeno-

ten-zich evenzeer de eer 
van dien slag toeschreven. 
Het belegerde ^denaarden 
hadhemdeszelfsbevrijamg 
te danken. Na den dood 

va /den » n r g g f a f V a l w e 
RENNE, in 1675, vervolg 
hij metvbordeeldenoorig 
inf DuiUcMand. De.J«JJ 
waarmede Hi^fJJtl 
verpligtte hem het leg & 
verlaten, en m ^ . 
rust van zijn schO0" 7 * _ 
verblijf van Chantilh beoe 
fende hiï de letteren, en 
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versterkte hij zijne ziel, 
door de beoefening der 
Christelijke deugden. Hij 
overleed den 11 december 
1686 te Fontainebleau; 
werwaarfs hij zich begeven 
had, om Mevfouw de Her
togin, zijne klein dochter, 
die de kinderziekte had, te 
bezoeken. De genie van 
den grooten CONIJE voor de 
wetenschappen, dé schoone 

' kunsten, en voor alles wat 
bet voorwerp van mensche-
lijke kundigheden kan zijn, 
behoefde het bij hem niet 
onder te doen, bij die bijna 
eenige genie, om legerben
den te geleiden en te beve^ 
len. TÜRENNE , door zijne , 
verdiensten tot de eerste mi
litaire posten geklommen , 
gaf zijne bevelen mondelings. 
JDe eer viel Hem ten deel 
wanneer men slaagde, • de 
officier, die er mede belast 
Werd, was voor de gebeur
tenis verantwoordelijk, in
dien deze niet naar wensch 
uitviel. CONDÉ nam de ver
antwoordelijkheid op zich, 
en gaf zijne bevelen schrif
telijk. Daar door toog de 
officier, die zijne bevelen 
moest ten uitvoer brengen, 
met meer kalmte en gerust
heid ten strijd- Zijne grond
beginselen in de krijgskun
de , die hij aan de LÜXEM-
BOÜRG'S , aan de CATINAT'S, 
aan de VENDÓME'S, aan de 
VILLARS , aan de FÈUQUIÈ-
ÏIE'S overleverde, maakten 
Frankrijk lawgen tijd zege

pralende en overwinnend. 
Het is dus ten onregte, dat 
sommige schrijvers gezegd 
hebben, dat hij geene kwee-
keïingén vormde » Onder 
hem, zegt een beroemde re
denaar , vormden en verhie
ven zich, die krijgshaftige 
soldaten, die beproefde of
ficieren, die dapperen allee 
krijgsrangen, die zich na 
hem in de laatste Fransche 
oorlogen onderscheiden heb
ben , en die enkel daardoor, 
zoo veel eer voor den Fran-
schen naam hebben verwor
ven, wijl zij dien prins tot 
meester en hoofd hadden ge
had." De groote CONDÉ werd 
slechts eenmaal gekwetst-
Bij den overtogt des Rijns 
kwam er een Duitsch offi
cier op hem aanloopen, en 
legde zijn pistool op het 
hoofd van CONDÉ aan. De 
prins ontdook het schot, dat 
zijnen mantelkraag aan flar
den scheurde. Zijne koen
heid evenaarde zijne mili
taire bekwaamheid, zoodat 
hij met regt den bijnaam, 
van den grooten verwierf» 
Zijn gelaat gaf genoegzaam 
te kennen, wat hij was, hij 
had het oog eens arends» 
Dit vuur, deze levendigheid, 
welke zijn karakter uitmaak
ten , deden hem het gezel
schap der schoone of lïevei: 
der goede geesten bemin
nen. CORNEI1.I.E, BoSSUET, 
BACINE , DESPREATIX , BOUR-
DALOÜE, waren dikwerf té 
ChantUU, en verveelden er 

b J2 " • "-
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zich nooit. De heer DÉSOR-
* MAÜX heeft het Leven van 

dien prins' in het licht gQ-
geven, Parijs, 1766, 4 dbn 

ï n 12.mo Men vindt een an
der in de Hommes illustres 
'de France, door KABEL PJSR-
KAULT. BoüRDAiiOUK spreid
de zijne geheele welspre
kendheid ten toon, in de 
lijkrede van dien held. Men 
bewondert in ( dezelve dé 
kunst, waarmede hij over 
den opstand van den prins 
tegen zijn vaderland spreekt, 
en vooral de treffende en 
diep beredeneerde wijze, 
waarop hij zijne godsdien
stigheid afschildert. » Te 
midden zelfs der dwalingen 
der wereld, behield hij ee-
ïie gezonde rede, en zijn 
hart , dat regtschapenwas, 
heeft in het stuk van Gods
dienst, altijd in verstand
houding en overeenstemming 
met zijne rede gestaan. In
dien hij minder verstand had 
gehad , zou hij , gelijk aan 
die halfgeleerden, die énkel 
goddeloos zijn, omdat zij 
onkundig zijn, zoo als de 
Apostel zegt, vermetellijk 
al datgene veroordeeld heb
ben, wat hij niet kende. 
Indien hij minder opregt 
was geweest, zou hij enkel 
datgene geloofd hebben, wat 
hij wilde, en, naar het voor
beeld van den dwaze, zou hij 
ïu zijn hart hebben gezegd": 
•»»• is geen God. Maar wijl 
«e opregtheid van zijn hart 
volkomen aan den overvloed 
za«er kunde en aan de vol-

maaktheid zijner rede beant
woordde , zoo "heeft hij al
tijd, en in zijne rede, en 
in zijn hart gezegd: Er is 
een God', en door eene aan
eenschakeling van gevolg
trekkingen, tegen welker 
klaarblijkelijkheid, hij hon
derd malen beleden heeft, 
dat de vermetelste losban
digheid, niets dan zwakke 
en erbarmelijke gronden kon 
aanvoeren, heeft zijn hart, 
in overeenstemming metïij-
ïie rede, hem altijd doen be
sluiten. Er is een God. 
Er is eene Godsdienst, die 
de ware Godsvereerwg be
vat. Van al de Godsdien
sten der wereld, is de Chris-
telijke alleen en ontegen
sprekelijk /iet werk »0(*" 
Van alle Christelijke ge
nootschappen , is enkel net 
Calliolijlie, datgene, waar
in de éénheid te vinden *t, 
waarin de orde oestaat, en 
hijgevolg waarin de geest 

Gods woont. Op zulk eene 
wijze redeneerde deze groo-
te 'Prins, en, zich voor W 
ne vertrouwdste /"eDd.e£ 
uitstortende, }»«"&?& 
zich daaraan altijd g ^ n te hebben." : Er komen ook 

uitmuntende Stukkf voor 
in deXofrede, welke Bos 
sÜET op denzelfden f™* 
heef tgeWden,dei»W"f 
vooraf bezit eene I* ' f^f 
en treifende helangsteW v 
én munt door eeneong .-
stelde en te %tyte*JW 
onnavolgbare welspïeke»a 

heid uit. 
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CoNDE (HENDRÏK JUJLIUS I 

VAN BOURBON prins van), 
zoon van den grooten CONBÉ 
zag in 1643 hét eerste le
venslicht." Zijn vader droeg" 
groote zorg voor zijne op
voeding, en nam hem met ' 
zich toen hij in de Spaan-
sche dienst overging. Daar
op deed hij hem'bij de Jesui-
ten te Namen, en van daar 
weder te huis komende , on
derwees hij hem zelf in den 
Wapenhandel. Bij de terug
komst zijns vaders in Frank
rijk, deelde hij in deszelfs 
ongenade, na vijf jaren ver
gezelde hij in 1665 LODE
WIJK XIV. bij het beleg van 
Doornik, alwaar hij zich 
door zijne dapperheid onder
scheidde; maar hij moest de 
veldtogten laten varen, wijl 

'hij door eene ziekte over
vallen was. Hij volgde den 
koning nogmaals in 1668 bij 
het beleg van Dole en in 
1674 bij dat van Besangon. 
In den veldslag van Senef 
Streed hij aan de> zijde zijns 
vaders; welken hij met den 
hertog van Eslain weder 
op het paard hielp» en al-
zop van eerien ge wissen dood 
redde. In 1675 nam hij 
Limburg in, nadat hij acht 
dagen lang de verschansin
gen en muren gebeukt en aan 

i stukken geschoten had. Hij 
I eindigde den 1 April 1709 

zijn leven. Van natuurwe-
] ge spaarzaam,. was hij in 
i bijzondere gelegenheden o-
| yertollig verkwistend. Koel 
!• • ' B 

en gestreng in zijn uiterlijk 
voorkomen, was hij in ge-t 
zelschappen even zoo lief
tallig als geestig, SAINT-
SIMON spreekt ongunstig o-
ver dezen prins; maar de 
kwaadwillige schrijftrant van, 
dien schrijver is genoeg be
kend. Hij had tot echtge-
noote ANNA VAN BEYEBEN 
prinses van den Rijn Paltz. 

CONDE (LODEWIJK I I I» , 
Hertog van BOURBON) , zoon 

1 van den voorgaande, Groot* 
meester van Frankrijk »rid
der der koninklijke orden» 
en landvoogd van Bourgon-
die en Bresse volgde het voet
spoor van zijnen grootvader,* 
den grooten CONDÉ. "Hij was 
bij de belegering van Philis~ 
burg, onder de bevelen van, 
den Dauphin tegenwoordig, 
in 1689 volgde hij den ko
ning, bij die van Bergen, en 
in 1692', bij die van Namen. 
Hij onderscheidde zich in, 
de veldslagen van Steenher-
he en Neerwinde. Nog maak
te hij in 1694 den veldtogt 
van Vlaanderen mede, en 
overleed plotseling jte Parijs. 
in 1710 het 4£.e jaar van 
zijnen ouderdom. 

CONDÉ (LODEWIJK HENDBIK 
Hertog van Bourbon, ENG-
HIEN) zoon van den voor-' 
gaande , in 1692 te Versaü-
les geboren, werd tijdens 
de minderjarigheid van LO
DEWIJK XV. tot hoofd van 

* den koninklijken raad. des 
b 3 
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regentschaps, vervolgens tot 
öpperbewindhebber der op
voeding van dien vorst, en 
eindelijk ïn 1723, na den 
dood van den Hertog van 
ORLEANS, regent der rijks, 
tot eersten minister van staat 
benoemd. Hij nam er al de 
bedieningen van waar» tot 
den 11 Junij 1726, wanneer 
hij verbannen werd. Gedu
rende het kortstondig minis
terie, aan rentmeesters o-
vergelëverd, die hatelijke be
lastingen voorstelden , en den 
adel en het volk verbitter
den, zag hij zich verpligt, 
zijnen post nederteleggen. 
Hij overleed te ChantilU 
den 27 Januarij 1740» 

CONDÉ (LODEWNK JOZEF 
VAN BOURBON, Prins van), 
«enige zoon van den voorgaan
d e , werd te Chantilly den 
9 Augustus 1735 geboren, 
in den ouderdom van 5 ja-i 
ren reeds ouderloos zijnde, 
werd 4 e Graaf van C/mro-
ïais aan den jongen prins 
van Condê tot voogd gege
ven. LODEWIJK XV., die 
hem als een vader,beminde, 
gaf hem den post van Groot
meester van zijn huis, eene 
bediening welke de Hertog 
van Bourbon had bekleed, 
ën waarvan het regt van o-
verleving aan den Graaf van 
Charolais 'werd verleend; 
hij handelde evenzeer ten 
«Paigte van het bestuur van 
Uourgondië, en middelerwijl 
"«jonge prins zijn ach
tende jaar zou bereikt heb

ben , vertrouwde hij het op. 
zigt daarvan aan den Her
tog van Saint-Aignan toe. 
Den 2 Februarij 1752 werd 
de jonge COND'É tot ridder 
van de orde van den H. 
Geest benoemd, en den 2 
Mei van hêt volgende jaar 
trad hij in den echt met de 
Prinses CHAULQTTE GODEFRÏ' 
DE ELIZABETH DE ROBAN-
SOÜBISE. Na den 13 Au
gustus 1754 j bij de opening 
der staten van Bourgondie 
gepresideerd te hebben, be
gaf de prins van CONDÉ zich 
naar JjuitscMand, \ahvaar 
hij zijne eerste wapenfeiten 
verrigttè in welke hij den 
moed, zijner doorluchtige fa
milie ais ingeschapen, ten 
toon spreidde. Door den 
Heer DE TOURAIME, zijnen-
eersten edelman, aangespoord 
om zich te verwijderen, ten 
einde zich. veilig te stellen 
voor eene batterij, die den 
dood rondom hem verspreid
de, zeide de prins: * J* 
vind die voorzorg niet iu 
de geschiedenis van den 
grooten CONDÉ." fejf 
slag van Minden, m 17W. 
deed hij in eenen aanval te
gen de Pruissen wonderen 
van dapperheid, en sloeg 
daarna, den prins FBRDfiVAKP 
van Brmswijk, aan iet hoota 
van een afzonderlijk corps' 
dat onder zijne oDmflM"-
ïijke bevelen stond» ver
scheidene malen. ln, ; ' , 
behaalde hij aan den Man-
nisherg eene roemrijk. °" 
verwinning op den erf-p"ns 

file:///ahvaar
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van Brunaoijh om zijne 
dapperheid te beloonen, 
schonk de koning van Frank
rijk, hem een gedeelte van 
het geschut, in dat roem
rijk gevecht veroverd. Hij 
was even zoo zedig als dap
per; toen de erf-prins hem 
eenigèn 'tijd daarna te Chan-
tilli een bezoek kwam ge
ven , was CONDÉ beducht, dat 
het gezigt van dat geschut 
hem door de herinnering zij
ner nederlaag soms grieven 
mogt, waarom bij zorgde, 
dat hetzelve verwijderd werd. 
De Hertog vatt Brunswijk , 
die zulk eene kieschheid op 
prijs wist te stellen i zeide 
hem; » Gij hebt mij twee 
malen willen overwinnen; in 
den oorlog door uwe wape
nen j en in den vrede door 
uwe zedigheid." Na deze 
Veldtogten kwam de Prins 
van CONDE te Parijs terug, 
en de koning ontving hem 
op de vlei) endste en eervolste 
Wijze. Toen hij voor de 
eerste maal in de fransche 
Cotnedie kwam, overlaad
de hem het publiek, dat de 
woorden ik drink op het 
welzijn van MARS , juist 
door eenen tooneelspeler 
uitgesproken, op hem toepas» 
té , met toejuichingen. De 
Prins van CONDÉ was op-
regt aan zijnen koning ver
knocht; maar hij was zulks 
ook aan die oude instellin
gen, welke het rijk gedu
rende zoo vele eeuwen had
den doen bloeijen; hij wei-

B 

gerde de opperste'géregts-i 
hoven te erkennen toen Lo« 
DEWIÏK X V . het parlement 
ontbonden had. Hij werd 
met de andere Prinsen ver
bannen, die zich in den 
rang der oppositie hadden 
gesteld, en bij zijne terug
roeping openbaarde hij steeds 
dezelfde gevoelens en ver
bood , dat men in de gehee-
le uitgestrektheid zijner do
meinen, om eenige zaak zij
ne toevlügt tot de nieuwe" 
regtbanken zoude nemen. In-
tusschen droeg hem de ko>~ 
nïng steeds èene teedére ge
negenheid toe , en na den 
dood des Dauphins, gaf hij 
hem het regiment van- dien -
naam., CONDÉ vereenigde te 
Parys in zijn paleis van 
Bourbon verscheidene gelet
terden, ZOO als DÉSORMEATJX, 
SAINT - AWHONSE , VAMIONT 
DE BOMARE, en twee ande
ren , die zich in het ver
volg zijne weldaden zeer on
waardig toonden ,GROUVEMIE 
en CHAMPFORT. De prins van 
CONDÉ bewoonde gewoonlijk 
CkantilU, in welks ver
fraaiing hij zijn verinaak 
vond, alle vreemde Vorsten 
dié in JBrankrijk kwamen , 
lieten niet n a , hem in dit 
prachtige verblijf t e bezoe
k e n , dat de Graaf van het 
Noorden, later PAUI. !•» te
gen al zijne bezittingen zou 
hebben willen verruilen. 
Toen in 1787 de fransche 
onlusten begonnen,bekleed
de de PrinS van CONDÉ het 

1 . 4 • <-: : : 
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voorzitterschap in het vier
de bureau van de vergade
ring der Notabelen. Hij pre
sideerde dezelve ook in het 
Volgende jaar en ondertee-
i ehde met de overige JPrin.-

, sén , de memorie, den koning 
aangeboden, ter handhaving 
der oude instellingen. Daar 
de minister van oorlog in 
hetzelfde jaar drie leger-/ 
plaatsen had doen vormen-, 
zoo viel aan den Prins van 
CONDÉ het beyel over die 
van Saint-Omer ten deel , 
en de Hertog van Enghien 
vergezelde 'hèm derwaarts. 
Toen hij de beide standen 
met den burgerstand, vereë-
nigd z a g , Verliet hij Frank
rijk met zijn gezin, begaf 
zich naar Brussel en ver-

, volgens naar Turin.Hij 
vormde in den beginne eene, 
kleine lëgerbende, uit edel-: 
lieden bestaande, die hemw 

gevolgd waren, en om in 
de kosten te voorzien, ver- ; 

pandde h i j , . na zijne geld-, 
middelen uitgeput te heb
ben, té Genua zijne juwee- ] 

l e n , voor de som van vijf
honderd duizend franken. 
Kort daarna ontving hij van 
GÜSTAAP I I I . , koning van 
Zweden, die met zijn leger 
in Russisch*Mnland l a g , 
onder dagteekening van den 
21 Augustus 1780, eenen 
zeer yleijenden brief, waar
in die vorst hem aanspoor
de , om in zijne staten te ko-
M e n s maar om zich niet al 
*e zeer van LODEWIJK X, VI. 
te verwijderen, welken hij 

weldra tegen de RevolutioiK 
nairen (hooptè té kunnen on
dersteunen , bleef CONDÉ aaa 
de Buitsche grenzen, alwaar 
*"j 'Zijn legér dagelijks zag 
toenemen. In de maand Ju-
lij 1790 verklaarde de Prins 
van CONDÉ zich in een ma
nifest den beschermer van 
den franschen adei, noödig-
de al de aan hunnen koning 
getrouwe Franschen uit,om 
zich onder zijnen standaard 
te komen scharen, en be
tuigde openlijk dat hij zich 
naar Par«)* wilde begeven, 
om den ongeïukjcigén LODE-
WIJK XVJ . te bevrijden. Om 
het uitwerksel tegen te gaan 
hetwelk dit krachtig mani
fest kon te w e e g brengen, 
trachtten de revolutionnai-
ren hetzelve in een bejag-̂  
chelijk licht te stellen, en 
ruiden het gemeen "nn" 

hetzelve zich 
dhantilli begaf, en 

iig op dat 
naar -,.„.„„„.„ —a . 
dat schoone lustoord ver
woestte. Van haren kant 
verklaarde de Nationale ver
gadering den 16 Maart 1791 
voor nul en geen'er waarde, 
de schenking van het tier-
montesche, in 16*8 ten 
gunste van den grooten LoN-
DÉ gedaan, en dat na den 
afstand, welken zijne nako
melingen er van aan den 
staat hadden gedaan, een» 
jaarlijïcsrhe rente van « • 
honderd duizend KVH» °F 
k a g t . De abt MAÜKÏ e-
vunsohoiHono andere leo.' 

en 
en verscheidene 

verzetten zich moeoUglijK.16* 
gen deze gewelddadig!*»0' 
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Kort daarna dwong dezelfde 
vergadering den koning, om 
aan den prins van CONDÉ te 
schrijven, ten einde hem te 
bewegen om in Frankrijk te 
rug te keeren, en van de ver
dediging van regten aftezien , 
welke de natie vernietigd 
had, (Dus waren de uit
drukkingen des briefsj. Maar 
nadat de Prins van' CONDÉ, 
daarover te Coblenz :, met 
den Graaf van* Artois een 
mondgesprek had gehouden, 
antwoordde hij zeer eerbie-
diglijk aan Z. M. dat hij bij 
zijn genomen besluit volharó"-
d e , om alle pogingen in 
het werk te stellen, ten 
einde aan den vorst de vrij
heid én aan den troon des-
zelfs eersten luister weder 
te geven; kort te voren had 
hij te Aken met den koning 
van Zweden eene bijeenkomst 
gehad, die, zonder den aan
slag op den Zweedschen 
vorst, voor de koninklijke 
zaak mét het beste gevolg 
zou zijn bekroond. Intus-
schen nam de Nationale ver
gadering al de goederen van 
den Prins van CONDÉ in be
slag en verbood aan alle 
Franschén op straffe van als 
verraders verklaard te wor
den , met hem of met zijne 
officieren in briefwisseling 
te treden. Terwijl men hem 
te Parijs aldus behandelde, 
had de Prins van CONDÉ te 
Amsterdam , eene nieuwe 
geldleening geopend, en oe-
W d e zijne kleine schaar, die 

;. • B 

hij met het Oostenrijksche le
ger , onder het bevel van den 
generaal WÜRMSER, vereenig-
de. Hij trok vervolgens op 
Landauam, waarvan hij zich, 
in overeenstemming met den, , 
bevelhebber dier stad, hoop-, 
te meester te" maken; doch 
deze bevelhebber was door 
eenen anderen vervangen, 
die der koninklijke z a a k , 
minder was toegedaan. Na 
den aftogt der Prujssen, 
trok de Prins naar Bresgau 
t e rug , en zag zich om inv 

in net onderhoud van zijn 
leger te voorzien , andermaal 
verpligt zijne diamanten , e n 
die van de Prinses MONACO te 
verpanden: hij verkreeg ver-

• volgens, dat zijne troepen een 
gedeelte van het contingent 
der troepen zouden uitinaken 
door de Kreitsen aan den ke i 
zer geleverd, en dat zij door 
dezelve bezoldigd werden. 
CONDÉ vernam met de leven
digste aandoening den dood 
van den ongelukkigen LÖDE-
WIJK X V I . , en sprak , alvo» 
rens den veldtogt van 1793 te . 
openen, zijne lijkrede uït . 
De hertog van BOURBON en 
die van ErigMen, kwamen 
zich na de afdanking van 
het koninklijke leger van 
Vlaanderen met hem veree
nigen. De drie CONDÉ'S o- . 
verlaadden zich met roem, 
in de talrijke gevechten ge
durende dezen veldtogt ge
leverd. Het koninklijke le
ger onderscheidde zich voor
namelijk bij de inneming 
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van het dorp Berstheim, 
hardnekkiglijk door de re
publikeinen verdedigd; de 
prins van CONDÉ trok het 
eerst binnen hetzelve. De 
hertog van ENGHIEN toonde 
jdch den roem zijner door
luchtige voorouders waardig» 
en veroverde 18 stukken ge-
schuts. De bezetting van 
Berstheim, was den uitge
wekenen grootelijks tot voor
deel , doordien dezelve hort 
de gemeenschap met het Oos-
tenrijksche leger verzekerde. 
Toen, na dit schitterend ge
vecht, dé Generaal WÜRM-
SËR den. Prins, van CONDÉ 
was komen bezoeken, zeide 
hem de laatste, » wel, Maar
schalk, hoe vindt gij mijne 
kleine infanterie? —Mon-
signeur, antwoordde WURM-
SER , dezelve vergroot in het 
vuur." Na het gevecht zag 
de prins van CONDÉ, in zij
ne vijanden, enkel Fran-
schen, en deed den gekwet* 
sten republikeinen hulp toe
dienen. Op den 4 Julij maak
te den prins van .CONDÉ aan 
zijn leger den dood van den 
jongen en ongelukkigen DAU
PHIN bekend; hij deed zulks 
in een e welsprekende rede
voering, die met deze woor
den eindigde: » MijneHee-
ren, koning,LoDEWiJKXVII. 
is dood j leVe LODEWIJK 
XVIII!" JSederf het jaar 
1795 werd het leger dér E-
"ligttHUen door Engeland he-
aoldigd. CONDÉ had zijn 
hoofdkwartier te Mülheim Ij 
geplaatst, alwaar de Engel-

sche afgevaardigden Ciuw-
FORD en VICKAM hem km-
men bezoeken, om hem aan
merkelijke sommen ter hand 
te stellen, en den officieren 
gratificatièn te schenken. De 

I prins moest dit geld gebrni-
| ken, om aan den\ linker Rtj'n-
•' oever met den Generaal Pi-

CHEGRU, die te Hunningen 
Was, en genegen scheen, 
om met de koningsgezinden 
genieene zaak te inaken, on
derhandelingen aanteknoo-
pen; maar' het directorium, 
Sat deze verstandhoudingen 
ontdekte, ontnam hem het 
bevelhebberschap. In den 
veldtogt Van 1796 onder
scheidde zich het leger van 
den prins in alle gevechten. 
Toen Frankrijk en Oosten» 
rijk in 1797 den vrede geslo
ten hadden, nam de prins van 
CONDÉ de wijk naarBwland, 
en zijne troepen legerden zich 
in Polen,) en vervolgenste 
Bubno. CONDÉ. begaf zich 
daarop naar St. Petersfoirg* 
alwaar hij door PAIII. I. niet 
de meeste onderscheiding ont
vangen werd; deze keizer 
kocht voor hem het jv_ _ hotel 
van CZERNICHEP, en liet met 
gouden letters hovende deur 
graveren Hotel de COSDE. 
Toen die vorst later den oor
log aan Frankrijk had ver
klaard, volgde de prins va" 
CONDÉ, met zijn leger, aea 
maarschalk SUWAROVV "af 
Zwitserland, en hield te 
Cönstans met de grootste 
dapperheid, een gevecht uit, 
dat drie dagen duurde; toen 
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na den ramp van het Rus- II 
sische leger, PAUL I . , zich j 
van Oostenrijk afgescheiden 
h a d , ging het koninklijke 
leger op nieuw in Engelsche | 
soldij, maakte met de Öos- u 
tenrijkers den veltogt van 
ÏSOO, en werd vervolgens 
afgedankt. De prins van 
CONDÉ was diep getroffen, 
tperi hij de tenten zijner le
gerplaats nedervallen, en zich 
verpligt zag , zijne dappere 
wapenbroeders, die zulke e- | 
delmoedige , maar nuttelooze 1 
pogingen ter verdediging ee-
ner geheiligde zaak, hadden 
gedaan, té verlaten. Hij stak 
naar Engeland ovet, en hield 
zijn verblijf in de abdijvan A-
inesbury. De prins van CON-
»É had den 15 Mei 1760, 
zijne echtgenoote verloren: 
ïn Engeland ging hij een 
tweede huwelijk aan met de 
prinses weduwe van MONACO 
(in 1813 overleden). Leven
dig trof hem het, treurige 
uiteinde van zijnen kle in-
zoon, den hertog van ENG-
HIEN en de treurigste herin
nering bleef hem daarvan 
gedurende zijn geheele leven 
bij. Op den 3 Mei 1814 
kwam de prins van CONDÉ 
met den koning te Parijs 
terug. Den 15 gaf Z . M. 
hem den titel van Kolonel-
Generaal der Fransche infan
terie; den 20 verkreeg hij 
het bevelhebberschap over 
het 10e regiment van l in ie , 
en later werd hij in de waar
digheid van Groot - meester 
van Frankrijk hersteld. Het 

genootschap der ridders van 
den heiligen LODEWIJK, in 
1814 opgerigt, stelde zich 
onder zijne béécherming. Den 
18 Maart 1815 vertrok hij 
met LODEWIIK X V I I I . , naar. 
België, na in de beruchte 
koninklijke vergadering, deir 
vörigen dag gehouden, te
genwoordig te zijn geweest» i 
Met.den koning andermaal 
in Parijs teruggekeerd , werd 
hij door den vorst benoemd, 
om in een zijner bureaux bij 

j alle vernieuwingen voorte-
zitten. Van dien oogenblik 

I af., hield de prins van CON
DÉ zijn gewoon verblijf, te 
ChanUlli, alwaar" de revolu-
tionnaire verwoestïngsgeest, 
hem te naauwernood eene. 
zedige woning, te midden 
van eene menigte puinhoo-
pen had gelaten. Het is al
daar , dat de held den 13 
Mei 1818 overleed. Deze 
even zoo deugdzame als dap
pere prins, stierf in de gods
dienstige gevoelens, welke 
hij bestendig had aan den 
dag gelegd. Aan zijnen aal* 
moezenier, die hem vermaan
d e , om aan diegene te ver
geven , welke hem beleedigd. 
hadden; antwoordde h i j : 
» Indien God mij vergeeft, 
zoo als ik aan diegene ver
geef, welke mij beleedigd 
hebben, zoo ben 'ik zeker van 
met Hem te zijn." Hij werd. 
te Saint-Denis, in de konink
lijke begraafplaats, bijgezet. 
De abt FRAÏSSINOUS heeft zij
ne lijkrede uitgesproken, 
1818'., in 8.vo 
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CONDE (JOZEF ANTONIUS), 
een in de Arabische en Oos» 
tersche talen en oudheden 
ïeer ervaren Spanjaard, in 
1740 geboren, volbragt zijne 
studiën aan de universiteit 
van Salamanha'. Hij werd 
vervolgens opzigter der ko
ninklijke bibliotheek van 
Madrid, en lid der Spaan-
sche akademie, in welke 
taal er van hem bestaan: 1.° 

"Beschrijving van Spanje, 
{in het Arabisch) geschreven 
door den Sherif ALEDRIS , 
onder den naam van JYubiër 
bekend, metaanteekeningèn; 
Madrid, 1779, in 12.m° Dit 
werkje gaat vergezeld met 
den Arabischen tekst in de 
12e eeuw geschreven. —• 2.° 
Verhandeling over de Ara^, 
lische munten en voorname' 
lijk over diegene, welke do or 
de eerste Muzelmannen in 
Spanje geslagen zijn, ~ 3»° 
Geschiedenis van de heer
schappij der Arabieren in 
Spanje, Madrid, 1820—1821 
kl. in 4.co met platen. Dit in 
Spanje zeer gezochte werky 
is enkel volgens de Arabische 
geschiedschrijvers zamenge-
steld; hetzelve heldert onder
scheidene duistere daadzaken 
op, deelt andere mede, die 
onbekend waren, en vergele
ken met datgene, wat de 
Spaansche schrijvers over het
zelfde onderwerp geschreven 
nebben, geeft hetzelve aan-

In il"? t o t e e n e verstandige 
t£lrllch*-verspreidende cri-
dmf'<,£?™m i s & Madrid, 
fle« 20 Octb. 1820 overleden! 

CoNDILUd (STEPHANUS 
BONNOT DE) , lid der Fran-
sche akademie, te Grenobk 
geboren, en den 3 Augustus 
1780, opzijn landgoedMux 
bijBaugenci, overleden, heeft 
zich een en naam gemaakt 
door verscheidene werken, 
die voornamelijk over de bo-
vennatuurürunde handelen. 
Hij was de neef van den 
kardinaal DE TENCIN , en 
broeder van <len abt MABILY.. 
Er ,bestaat van hem Bssai 
sur etc. {Proeve over den 
oorsprong onzer hennissen), 
1746, 2 dl.» in 12.mo, en 
eene Verhandeling over de 
aandoeningen^ 1767-, 2 dl." 
in I2.mo, waarin diepzinni
ge inzigten, maar ook vele 
zaken voorkomen, welke oor
deelkundige wijsgeeren bil* 
lijker wijze gelaakt hebben. 
Deze beide werken zijn he-
vig aangerand door den abt 
ROSSÏGNOL, in de Bespiege
ling der aandoeningen, te 
Mmbmn ïn 1780 gedrukt. 
De abt DE LIGNAC wederleg* 
dezelve ook zeer bondig» in 

de Brieven van eenen Ame
rikaan. Zijne Verhandeling 
over studiën, een weric, 
daf hij voor de opvoeding 
van den Infant FERDINAND-
LODEWUK, Hertog vanP«J-
ma had zamengesteld, is, 
zoo als men weet, door dien 
vorst verboden geweest, ƒ 
men kan niet ontkennen , f l a 

het zulks in vele opzf™ 
verdiend heeft* B#.lw7" 
baarste gedeelte is de • g. ^ 
schiedenis der latere eeu-
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wen. De schrijver behan-, 
delt in dezelve den paus en 
de bisschoppen met de groot
ste minachting, bazuint met 

• gemaaktheid al datgene Hit, 
wat hij der Godsdienst of, 
geestelijkheid nadeelig waant. 
Hij is somtijds zelfs rèpu-
blikeinsch en populair. Kon 
men zulks wel niet zijn, 
wanneer men in het gezel
schapder JEMJ-JACQUE'S , der 
DIDERÖT'S enz. leefde? Nog 
bestaat er van hem: 1.° Trai
te etc. {Verhandeling over 
de stelsels), 1749, 2 dl.*» 
— 2.° Recherches etc. (Na-
spöringen over den oor
sprong der denkbeelden, wel
ke wij van de schoonheid 
helberiy, 1749, 2 dl.n in 12>° 
— 3.° Traite etc. (Verhan
deling over de dieren), 1755, 
in i2.mo — 4.p Eene Logica, 
in s.vo _ 5." Le Commer-
ce etc. (De handel en het 
hestuur in derxelver onder
linge betrekking beschouwd), 
1776,in 12.mo Men bespeurt 
in al deze werken vele kun
d e , eenen diepzinnigen en 
algemeenen geest; maar te
gelijkertijd de zucht tot 
vreemde en paradoxe stel
lingen.- De denkbeelden zijn 
dikwerf duisteren verward, 
en de schrijver houdt de ver
legenheid niet genoeg ver
borgen , waarin hij zich soms 
bevindt, om dezelve te ont
warren. 

CONDORCET (MARIA. JOAN-
KES ANTONIUS NICOLAAS CA-
I«TA,T, Markgraaf van), werd 

in 1743', in de omstreken 
van Saint- Q.uentin in Picar-
dijë geboren. JACOBUS M A 
RIA DE CONDORCET , zijn oom, 
bisschop Van Lisieuaa, droeg 
zorg voor zijne opvoeding; 
hij deed hem in het collegie 
van Navarre komen, alwaar 
de jonge CONDORCET snelle 
vorderingen maakte , voorna
melijk in de wiskunde. Tri 
den'oüderdpm van 16 jaren 
verdedigde hij eene thesis 
óver deze wetenschap; D ' A -
LEMBERT , CLAIRAÜT en FoN-
TAINE, die erbij tegenwoor
dig waren, juichten hem zoo 
zeer toe , dat hij besloot, 
zich geheel en al aan deze 
studie toetewijden, voorwel
ke, hij eenen bijzonderen lust 
gevoelde. CONDORCET kwam 
in 1762 zich t é Pqrtj's ves
tigen ; hij was zonder for-, 
tuin, maar de hertog LA R O -
CHEPoüCAUiiD, voerde hem 
in de aanzienlijkste huizen, 
en deed hem jaarwedden be
komen. Innig niet FONTAINE 
verbonden, breidde hij de 
grondbeginselen van dien be
roemden meetkundige n i t , 
in zijne Mssai etc. (Proeve j 
over de ihtegraal'rekening) » 
in 1765 in het licht geger 
ven. Dit werk en zijn^Pro-
llema der, drie ligt"hamen , 
dat hij in 1767 in het l icht 
gaf, opende hem de deuren 
der akadémie van weten
schappen, bij welke hij in 
1769 als lid werd aangeno
men. Om deze keuze te 
regtvaardigen gaf CONDORCET 
nieuwe Verhandelingen over 



43J) C O N . 

de ontledende rekening in 
het licht: maar om aan an
deren, volgens zijne uitdruk
king, de wegen niet gemak
kelijk te maken, welke hij 
zelf vreesde te doorwande
len , bepaalde hij zich tot 
het voorstellen van nieuwe 
wijzen, zonder dezelve met 
nuttige toepassingen te doen 
vergezeld gaan. Zijne eer
ste werken waren vereenigd 
uitgegeven onder den titel 
van Mssai d'analyse, 1768 , 
in 4. tö CONDORCET nam dit 

. Werk op nieuw weder op, 
en werkte het geheel om, 
in eene nieuwe verhandeling. 
De druk van dit werk begon 
in 17S6; maar dezelve wqrd 
eensklaps gestaakt bij het 
elfde vel. De Memorien der 
akademiën van Parijs , St. 
Petersburg, Berlijn ,TiiHn 
en Bologna bevatten zijne 
andere schriften over het
zelfde onderwerp. Om, den 
post van secretaris der aka
demie van wetenschappen, 
waarnaar hij. dong te ver
dienen i gaf CONDORCET , in 
1773 de Lofreden der leden 
van de akademie vóór 1699 
overleden, in het licht. 
GRANDJEAN DE FOUCHY had 
zich reeds met het beste ge
volg, in deze soort van let
terkunde geoefend. CONDOR
CET werd beneden zijn voor
beeld geoordeeld, en ver
kreeg echter den post naar 
welken hij haakte. Hij 
wenschte niet minder vurig-
Mikj om als lid der Fran- il 
scne akademie opgenomen te I 

worden, maar dezelve werd 
|, hem eerst in 1782 geopend. 

Zijne opnemingsredeyoering 
handelde over de voordee-
len, welhe de maatschappij 
kan trekken uit de vereeni-
ging der natuurkundige met 
de zedelijke wete?ischappen. 
Hij las in het vervolg aan 
déze vergadering onderschei
dene Lofreden voor, zoo als 
die van BERGMANN, BÜFFON, 
F R A N C K H N , LINNJEUS , D'A.-

MHHBERT, die hem tot uit
voerder van zijnen Uitersten 
wil had benoemd. In 1777 
behaalde eene Verhandeling 
over de bespiegeling der h-
tneten, door hem zameiige-
steld , den prijs bij de aka
demie van Berlijn. Een 
groot bewonderaar van Voh-
TAIRE zijnde , deed liij eene 
reis naar Perney , <)m dien 
patriarch • der wijsbegeerte 
te bezoeken; desniettegen
staande laakt VOI/MRE o-
penlijk in zijne briefwisse
ling', het werk, ten titel 
voerende: Lettres d'un t/té-
ologienetc. (Brieven van ee-
nen Godgeleerde aan den 
schrijver der drie eeuwen), 
1774; vreezenda, dat de bloe
dige trekken, welke hij m 
dezelve verspreid had, ZJJ* 
ner partij nadeelig mogten 
zijn. GfedurendedenNoord-
Amerikaanschen oorlog. «a« 
CONDORCET zijne repübli*?1"" 

- inseleh reeds sche grondbegir 
aan den dag gelegd, door m 
zijne-schriften de onatnan-
kelijkheid dier staten goea 
te keuren, de JVegers te ver-
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dedigen, en zich tegen dat
gene te verklaren, wat hij 
het willekeurige gezag noem
de : ook voegde hij zich bij 
de eerste vonken der orawet-
teling, in den rang den in
voerders van nieuwigheden, 
en gaf in 1788 een werk in 
het l icht, over de Gewes
telijke vergaderingen, waar
in hij de middelen aan de 
hand gaf» om de misbrui
ken te verbeteren. Men her
vormde dezelve werkelijk, 
doch door er andere voor in 
de plaatste stellen, die zeer 
in staat waren, om de eer
ste te doen betreuren. CON-
BOUCET werkte vervolgens 
mét CERUTTI aan de redac
tie van het Feuille vilageot-
se ( Dorpsblad) , hetwelk 
niet weinig toebragt, om het 
volk in eene gestadige gis
ting te houden. In 1791 
werd hfl tot commissaris bij 
de thesaurie benoemd, en 
vervolgens tot afgevaardigde 
bij de wetgevende vergade
r ing , van welke hij den 3 
October tot secretaris werd 
verkozen. Hij sprak er ee
ne redevoeding in ui t , waar
bij hij de doodstraf vraagde 
voor de uitgewekenen, die 
met de wapenen in de hand 
zouden gevangen , genomen 
worden. In Februarij 1792 
zat hij in de vergadering 
voor, Stelde voor, om te 
verklaren, datLoDEWUKXVI 
door zijne reis naar Varen
nes , moest beschouwd wor
den, als afstand te hebben 
gedaan van de kroon, en ont

wierp het Adres aan deFran-
schen, waarin hij aan Eu
ropa verslag gaf van de be
weegredenen der ontzetting 
des konings. Door het Dep.t 
der Aisne als afgevaardigde 
bij de Conventie benoemd, 
stemde hij in dezelve meest
al met de partij der Qirondij-
nen\ e n , na in eene rede
voering gevraagd te hebben, 
dat LoDEWiJK X V I . door af
gevaardigden der Departe
menten mogt geoordeeld wor
den , stemde h i j , tijdens het 
proces van dien vorst :» voor 
de zwaarste straf, die op 
de doodstraf volgt.'' Het 
was op dat tijdstip, dat de 
Czarin en de koning van 
Pruissen bevel gaven, dat 
hij van de lijst derakademie 
leden van Berlijn enSt.Pe* 
tersburg zou geschrapt wor
den. CONDÖRCET stond tame
lijk in de gunst des volks , 
hij was achtereenvolgend tot 
lid der eerste commissie van 
Algemeene welzpn en van 
die der Constitutie benoemd. 
Ofschoon hij gewoonlijk de 
partij der Girpndijnen had 
gekozen, werd hij echter 
niet in hunne verbanning 
van den 31 Mei begrepen. 
Eerst den 8 Juli) werd hij 
door CHABOT als medepligti-
ge van BRISSOT aangeklaagd. 
Den 3 October werd hij voor 
de balie gedaagd, en daarop 
buiten de wet gesteld. CON-
DOKCET hield zich geduren
de acht maanden bij eene edel
moedige vriendin verborgen 
die niets vergat, om zijn on-
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geluk te verzachten; maar 
een nieuw besluit be
dreigde met , den dood al-
diegenen, welke eene schuil
plaats zouden verleenen aan 
personen , die buiten de wet 
gesteld waren. CONDORCET 
\vilde zijne edelmoedige wei
dpenster aan geen grooter 
gevaar blootstellen, en ver
liet deze schuilplaats , on
danks de pogingen , die zij 
deed, om hem terug te hou
den. Hij verliet Party's om
trent het midden van Maart 
1794, zonder paspoort, in 
een eenvoudig buisje ge
kleed , en het hoofd met 
eene muts gedekt. Hij rigt-
te zich naar eene bujten-

• plaats, alwaar hij eenen ou
den vriend dacht te vinden; 
maar in zijne hoop te l e u r 

gesteld, was hij verpligt 
zich gedurende verscheide
ne dagen in verlatene steen
groeven te verbergen. Wel 
dra dreef hem de honger 
uit die treurige plaatsen. 
Te Ctamart ging hij in ee
ne kroeg en verzocht om 
eenen eijerkoek. De waar
din, door zijnen langen baard, 
en zijne armoedige uitrus
ting afgeschikt, gaf hare 
vrees te kennen, ten opzig-
ie van de betaling; om 
haar gerust te stellen , haal
de CONDORCET eene sierlijke 
brieventasch voor den dagj 
maar juist deze sierlijkheid , 
die bij zijn ellendig uiter
lijk zoo zeer afstak, diende 
°"i hem te doen aanhouden, 
«-en lid der revolutionnaire 

commissie, die er vanonder-
rigir werd , deed hem naar 
Bourgla Reine vervoeren, hij 
werd aldaar in een gevangen-
hok geworpen, en toen men 
den volgenden dag 28 Maart 
1794, kwam om hem te on
dervragen , Vond men hem 
dood | hij had gebruik ge
maakt van een vergif; 
hetwelk hij gewoonlijk hij 
zich droeg, om zich aan 
de strafoefenvng , te ont
trekken , die hij wel voor
zag. Dus sneefde CONDORCET 
als slagtoffer dier omwente
ling , welker woede hij zelf 
ontstoken had» CONDOBCET 
had een vreedzaam uiterlijk, 
de goedheid, schitterde in 
zijne oogen; en in zijne wijs
begeerte, waarvan hetScep' 
ticismus de grondslag1 was, 
stelde hij zich de onbepaal
de volmaking van het men» 
schelijke geslacht tot grond-
" ' CoNooKCET is geert 

meetkundige van den eersten 
rang geweest; maar men heeK 
er weinig gezien, die, zoo 
vroegtijdfg zulke aanmerke
lijke talenten hebben aan den 
dag gelegd. Men heeft aan zij
ne schriften duisterhdd, e -

nen verwarden stijl en veel
vuldige onnaauwkeungheden 
verweten; maar hij kan eene 

verschooning in ^ e ^ r S e 

baarheid vinden. BeW^ 
zijne reeds aangehaald" > . 
k e n , bestaan ^/fj,e'n 

gedachten mnPASCAt),^ 
den , 1776, in 8.v° 1778, 
metaanteekeningen van v 

file:///vilde
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TAIKE. CONDORCET belijdt in 
dit werk? de spitsvinnige 
grondbeginselen eener onbe
wimpelde godverloochening; 
hij tracht den mensch te ver
heffen, dien PASCAL zou 
hebben willen vernederen, 
en aantetoonen dat zijne in-
zigten en zijne zwakheid, 
het gevolg der maatschappe
lijke instellingen, en geens
zins 'een bewijs van het be
staan van God zijn. — 2.° 
BéJkMpns etc. {Overweging 
van een Catholijk burger 
over defransche wetten, ten 
opzigte van de protestan
ten) , 1778. - r 3.° Essais, 
etc. (Proeven over de toepas-
sing der ontleding op de 
waarschijnlijkheid der be
sluiten , bij meerderheid van 
stemmen genomen), Parijs, 
1785, in 4.w 1804, met 
talrijke Bijlagen en eene 
Levensschets van CoNDOR-
CET. — 4.° Vie etc* (Le
vensbeschrijving van TVR-
GOT) , Londen , 1786 , in 
g.vo — 5,° Viè etc. (Levens-
heschryving vanVoLTAlRE), 
Geneve, 1787, Londen, 
1790, 2 dl.» 4n 8.vo Dit 
werk is in het Hoogduistch 
en Engelsch vertaald. CON» 
DORCET vaart er hevig in 
uit tegen de Godsdienst, 
en hare dienaren, tegen al 
Wat het Christendom heilig 
i s ; en , om den lof te völ-
tooijen van een der grootste 
vijanden van die godsdienst, 
gaat hij zoo ver, dat hij zelfs 
net buitensporigste werk 

VII BEEI» 

prijst, hetwelk ooit door; 
VOLTAIRE geschreven is. — 
§.°Rapport sur etc. (Berigt 
over het openbare onder
wijs , aan de nationale ver
gadering aangeboden), Pa
rijs , 1792, in 8.vo — 7.° 
Bibliothèque de V homme etc. 
(Bibliotheek voor den ambte
naar , of Beredeneerde ontle
ding der voornaamste Fran-
sche en vreemde werken, over 
de staatkunde in het alge
meen, de wetgeving de geld
middelen enz. Parijs), 1790 — 
1792. Hij werd in deze uitge
breide compilatie geholpen 
doorCHAPElIER enPEYSSONEI.. 
Deze bestaat uit 28 dl." in 
8.vo ,-r- 8-° Msquisse, etc. 
(Schets eens geschiedkundi
gen tafereels der vorderin
gen van den menschelijken 
geest), een werk, na den dood. 
des schrijvers, in hét licht 
verschenen, 1795", in 8.v° 
Hij schreef dit werk toen 
hij verpligt was , zich ver
borgen te houden, het slagt
offer der vijanden van ko
ningen en priesters zijnde; 
en desniettemin vaart hij 
in hetzelve niet minder he-
viglijk ui t , tegen de konin
gen en de priesters, en zegt 
ronduit, dat het niet goed 
kan gaan, dan wanneer er 
noch troon noch altaar meer 
zal zijn. — 9." Moyensetc. 
(Middelen om zeker en met ge
makkelijkheid te leeren tel-
7e»), Parijs, 1799, in 12.o Het 
is gemakkelijk zegt GBIMM, 

I over dit werk sprekende,hem 
C c 
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te erkennen aan die juist
heid van denkbeelden, welke 
aijne^SGhrijfwijze kenschetst, 
en aan die bittere scherts, 
d ie , niet den schijn éener 
onveranderlijke zachtheid en 
goedhartigheid vereenigd, 
hem, zelfs in het gezelschap 
zijner beste vrienden, het 
'dolle schaap doet noemen." 
CoNDORCET heeft ook mede
gewerkt aan het Journal 
encyciöpédique, aan de 
Chronique des móisj den 
jRepublicain, het Journal 
d' instruction publique enz. 
Met den heer LACROIX 
heeft hij eene nieuwe Uit
gave der brieven aan eene 
Duitsche prinses, door KU
IER in het licht gegeven. 
Zijne volledige werken ma
ken 21 deelen in 8.vo ui t , 
Parij's, 1804. Zijne lofrede 
is door den heer A. DIAN-
MEÏ'ÈRE onder dezen titel in 
het licht gegeven: Notice 
sur la vie et les ouvrages 

8 de CoNDoncMT, 179Q r-1799 
in 8.vo Een regtschapen 
man zou naar zulk eenen lof 
niet begéerig zijn. CÓNDOR-
CET heeft aan de vorderin
gen der wiskunde toegebragt, 
ook in zijne schriften heeft 
hg een bestendig Verbuigen 
aan den dag gelegd, om de 
menschen gelukkig te ma
ken; maar hoe kan men dit 
verlangen overeénbrengen, 
met zijne hevige uitvaririgen 
*egen de Godsdienst en de 
koningen, die de hechtste 
stettnen de» maatschappij 

CONDREN (KABEL DE), 
tweede overste der Congre
gatie van hét Oratorium j; 

doctor van het gesticht der 
Borbonne, zoon van eenen 
gouverneur van Monceatix, 
zeer bemind door HENDRIK 
I V , werd te Vaubuin bij 
Soissotis, in 1588 geboren. 
Zijn vader, die voornemelis 
was, hem of aan het hof of 
in den militairen stand te 
doen* voortkomen, wilde hem 
beletten den geestelijken 
staat te omhelzen; maar zijne 
roeping was / te sterk. Ve 
kardinaal DESBERÜM.E, aan 
Wïen hij opvolgde, nam-hem 
in zijne Congregatie op, en 
maalcte een zeer nuttig ge
bruik van zijne dienst, fa-
ter CONDREN 'werd biëcbtm* 
der vaneden hertog van ur* 
leans', eenigen broeder van 
LoDEWiJK XIÏÏ. Bij^'Sf' 
de bestendiglijfc ^^T1" haalshoèd,het saïtsbwaom 
Èheim en 'dat van; Lif** 
Zijne d e u g d e n ^ s c l u ^ ; 
met niet minder g ' a n s ^ 
zijnen post van oVente.? 
langen «jd ter verheerhjldng 
Gods en aan ' * ] * ? $ * ! 
de, naasto P ^ . ^ ± 
ben,, overleed hii te . J W 

cerdoce de J>t"A*X£; mn 
van Ut Triederschap ™» 
J. C.inl2.«'o werjJ* 
na zijnen dood in h « X 
gegeven. Gedurende WK 

er van hem Brief»« *J, 
devoeringen, 2 dl.n w** 
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Hij was het,-die de oude n 
onwetende leeraars me f oude 
penningen vergeleek, die 
door den ouderdom derzel-
ver "stempel verloren had-_ 
den. Pater AMELOTTB heeft 
zijn leven beschreven, in 
8Jo De heer- TABARAUD , 
heeft een ander in het licht 
gegeven, niet om Pater DE 
CONDREN te verheffen, maar 
diegene , welke in de Congre
gatie van het Oratorium het 
Jansenismus omhels d hadden. I 

CoNFUCIUS Of KON-PÜ-TSE, 
de vader der Sinesche wijs-
geeren, werd, in het jaar I 
550 vóór J. C., een tijdstip, 
waarop Sina nog weinig be-
teekende, te Chanping, uit 
eene familie „ die derzelver 
oorsprong van Ti-Y (volgens 
de ; fabelachtige jaarboeken 
van Sina)- 27 .e keizer van het 
•2.e geslacht, ontleende. Hij 
werd Mandarm en Staats -mi
nister van het konigrijk Eu 
ofLou, tegenwoordig Sckanff-
tong; maar daar er ongere
geldheid aan het hof was 
ontstaan, door de verleiding 
van verscheidene meisjes, 
welke de koning van Tci, 
aan den koning van J&?̂  ge
zonden had, zoo legde hij 
zijnen post neder, en begaf 
zich naar het koningrijk Sin 

I of Sum, om er de wijsbe-
! geerte te onderwijzen. Zijne 
j school, zegt mèn (want al 
\ deze daadzaken zijn zeer on-
I zeker, en onget wij feld in 
I verscheidene punten ver

minkt, volgens de gewoonte 
der Sinesche schrijvers), was 
zoo beroemd, dat hijinkor? 
ten tijd tot bij de de 3000 
leerlingen had', onder welke 
et zich 500 bevonden, die 
de hoogste posten, in de 
verschillende rijken bekleed" 
den. Zijne leerlingen droe
gen hem eenen zoo buitenge-
wonen eerbied toe, dat zij 
hem eerbewijzen toezwaai
den, die men enkel gewoon 
was, aan diegene te doen 
toekomen, die op den troon 
verheven waren. Hij kwam 
met hen in het konigrijk Lu 
terug, en overleed aldaar in 
den ouderdom van 73 jaren. 
Eenigen tijd voor zijnen dood 
beweende hij de; ongeregeld
heden zijner eeuw. Helaas! 
zeide hij , er zijn geene wijr 
zen 9 er zijn geene Heiligen 
meer» De koningen veracïi-
ten tnyne grondbeginselen f 
ik ben der wereld,onnuttig:, 
er blijft mij niets meer over 
dan dezelve te verlaten. 
Zijn graf is in hetzelfde ge
bouw, waarin hij zijne les
sen gaf, digt bij de rivier 
Biofu. Men ziet in alle 
steden prachtige collegien 
te zyner eer opgerigt, met 
deze opschriften in gulden 
letters: Aan den grooten 
meester.,.. Aan den eer
sten leeraar,... Aan den 
leeraar, der keizers en ko
ningen. ... Aan den Heili
ge. ,.. Aan den koning der 

I geletterden, Wanneer een 
| officier van het hof die gè-
c 2 
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bouwen voorbij gaat, gaat 
hij uit zijnen draagstoel, en 
doet eenige schreden te voet 
om zijne gedachtenis te veree
ren. Zijne nakomelingen zijn 
geboren mandarijnen, en be
talen niet de minste schat
ting aan den keizer» De Si-

'nezen' bieden hein offers aan 
van varkens en geiten, en 
oefenen te zijnen" opzigte 

"eene eigenlijk gezegde afgo
derij uit). Volgens hen j was 
hij dè ('verstandigste " en 
deugdzaamste man, die ooit 
in de wereld is verschenen. 
Maar al mogt men ook de 
'Sinesche overdrevenheid niet 
kennen, zou men dezen lof 
toch op deszelfs waren prijs 
weten te stellen, wanneer 
men onderzoekt, waarin, de 

'denkbeelden van wijsheid en 
deugd , bij dit ijdele , ligt-

"zinnige , hebzuchtige en be-! 
'dorven volk bestaat. Men 
schrijft aan dezen wijsgeer 
vier hoeken over de zede-

''kunde', toei ' Pater COTJPMIT 
'heeft de drie eerste boeken 
met aariteekeningen in het 
I^atijn geleverd, - Parijs, 
36£7, in. fol.; en men ver
taalde dezelve in het volgen
de jaar in het Fransch on
der den titel van Moralede 
COWFUCIUS, in '12«in0 (zie 
COUPLET). Onder vele opge
smukte en platte spreuken 
vindt men er ook zeer goe
de» maar het is twijfelachtig 
°* dezelve werkelijk van 
^ONPücros zijn.' Men weet 
aat de Sinezen aan geschrif
ten, bij het ontstaan des 

(! Christendoms : • geschreven, 
' eenen ouderdom van 2 a 3000 

jaren"- geven, zoo als onder 
andere aan het Chouè-Ouen, 
Waarin er over het geheim 
de Drieè'enheid, in bewoor
dingen wordt gesproken, 
die vóór J. C. volstrekt on
bekend waren, (zieJournal 
Mst, et litt. ï fevr. 1777. 
blz, 175). Het zou dus niet 
te verwonderen zijn, dat de 
werken van CÖNFUCIÜS ten 
minste eenige bijlagen uit 
eenen latereri tijd hadden 
ontvangen, welligt zou ook 
dit onderwerp, wél onder
zocht zijnde, eenige twijfe
lingen ten opzigte van liet 

'tijdstip verspreiden, Waa"n 

(Wuc ius leefde, en^et-
zelve eenige - eeuwen 'atet 

• stellen, hetwelk, vvanneer 
men dé buitengewone onze« 
kérheid der '' Sinesche ge-
schiedenis en- vooral der 
tijdrekening in aanmerking 
'neemt, niets vreemds zoude 
'zijn. En hoe kan men.d^r" 
enbovén dé Geschiedenis van 
CONPÜCIÜS op het jaar 5W 
vóór J. C. bepalen, i n g -
de gehéelë Sinesche gesch e 

bewijst, tot het jaar 206he 
minste geloof niet verdiep 
Voor hit overige i'• *f* 
zedeleer, welke dezelve^ 
wezen ïnoge, fnd^ fe fach-
kracht en zonder **&. 

peling van niet ^ ' n _ 
gende spreuken en n 
gen. » CoNFÜciUS,zeg 
KERAT, in zyne rei» 



C O N, 437 

OoiUlndie en SinaV die J 
gtoote wetgever, welken 
men boven de menschelijke 
wijsheid, verheft, heeft 
eenige zedelijke werken ge-:, 
schreven, toegepast op den 
geest»der natie; want de
zelve bevatten slechts eene 
opeenstapeling van duistere 
onderwerpen, van gezigten, 
spreuken » en oude sprook
jes , met een weinig wijs
begeerte doormengd. . . . Zij
ne werken worden ondanks 
derzelver duisterheden, aan
gebeden. • . • CONFUCIÜS en 
zijne afstammelingen .heb
ben duizende zedelessen ge 
schreven, die men naar de 
omstandigheden gewijzigd 
heeft, zoo als wij die van 
NOSTRADAMUS en van den 
wandelenden jood hebben 
verklaard . . . . " Indien men 
volgens r de zeden der Sine-
zen zal oordeelen, zoodanig 
als men dezelve kent , se
dert dat PAUW, RAYNAI,, 
BERGÏER, onherroepelijk de 
sprookjes hunner lofrede
naars wederlegd hebben, is 
de zedeléer van CONFUSIUS 
zeer in aanzien gedaald. In 
1786 is er een beMiopt ge
schiedkundig overzigt der 
voornaamste trekken uit het 
leven van CONFUCIÜS in het 
licht verschenen, aan welks 
hoofd men zich niet ge
schaamd heeft, deze dicht
regels van VOI/TAIRE te 
plaatsen: 

Dé la seule raison salutaire 
interpréte, 

.' >"'.' . ': . „ . ' - C 

Sans éblouir Ie moade, éclai-
rant les esprits', 

11 ne paria qu'en sage, et ja
mais en prophete: 

Cependanfc on Ie crut, etmême 
en sou pays. 

Degenen, die me t ,den on-
verzoenlyken haat der wijs-
geeren tegen J« C. bekend-
zijn, zullen over deze bui
tensporige vermetelheid, en 
ongerijmdheid niet verwon
derd zijn. » Men begrijpt 
ligtelijk, zegt een schrijver» 
dat de armzalige goochelaar 
van het land £u, die nooit 
twee zedespreuken te zamen' 
heeft weten te binden, die, 
zonder zending en .zonder 
waarborg, enkel uit eigen
zinnigheid en vreemde ka 
ren , gedogmatiseerd heef t ; 
wiens lessen, indien dezelve 
eenige kracht hebben bezeten, 
het niet igste , het lafhartig-', 
ste en het bedriegelijkste 
aller volken hebben gevormd; 
men z ie t , zeg i k , dat deze 
Sinesche snapper, met den 
Goddelijken wetgever der 
Christenen gelijk gesteld, 
en zelfs boven denzelven 
verheven wordt. Het is be
kend , dat VOLTAIRE zich door 
zijne aanhangers gaarne mijn 
waarde Antechrist hoorde 
noemen: deze goddeloosheid 
heeft dus in zijnen mond 
niets dat duister noch te ver
wonderen i s ; maar dat men 
dezelve openlijk als opschrift 
durft gebruiken, en er den 
titel eens boeks van maken, 
dit toont middagklaar aan » 
en de vermetelheid der gods-

c 3 
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lasteraars, en de zwakheid 
des gezags." 

' CoNGBEVE ( W U I U A M ) , VB 
1672 in Ierland, in het 
graafschap Corck, geboren, 
en in 1729 overleden. Zijn 
vader bestemde hem in den 
beginne voor de beoefening 
der wetten; maar hij gaf 
zich aan dezelve zonder 
smaak, en bij gevolg zonder 
vrucht, over. De natuur 
had hem voor de dichtkun
de geschapen. Onder alle 
Engelschen is hij degene, 
die den roem van het kod
dig tponeel het verste heeft 
gebragh Zijne stukken zijn 
vol karakters, meteene bui
tengewone schranderheid ge
schakeerd; maar men vindt 
er te gelijker tijd die vrij
heid, of liever die ongebon
denheid in, die de vrucht en 
te gelijkertijd de oorzaak 
van hei algemeen bederf is. 
Reeds vroegtijdig liet hij 
de Muzen varen, zich te 
vreden stellende, met bij 
gelegenheid eenige vlugtige 
stukken te Vervaardigen, 
hem door de vriendschap of 
de liefde afgeperst. Behalve 
zijne Blijspelen, heeft men 
van hem Oden, Herderszan
gen en Vertalingen (in het 
Engelsen) van eenige stuk
ken uit Grieksche en Latijn, 
sche dichters. Zjjne Wer-
&>n kwamen te Londen in 
J?t licht, 1730, 3 dl.n in 
12.mo BASKERVILLE heeft er 

!iï„ • ' e e n e »»tgave, in3 . 
•«•« m S.vo van geleverd. | 

CONINCK (GiLits), een je-
süit, te Bailleul in 1571 
geboren en te Leuven, den 
31 mei 1633 overleden, heeft 
in het licht gegeven; 1.° 
Commentariën, op het kort 
begrip van den heiligen THO
MAS , onder dezen titel: 
Commentarium ac dispteta-
iiomm in miversam doe-
trinam D. TWMJ!, de sa-
cramentisetcensuris: aucto-
re MGinia m CONIJVCK SO-
detatis JESV tpostremae di-
tio, Bothomagi,l630,infol. 
-— 2.° De DEO trino et incar-
nafo, Antwerpen, 1645, infol. 

CONINCK (P. C. DE), te 
Brugge in 1772 geboren, 
begaf zich, na uitmuntende 
studiën in zijne geboorte*. 
stad en te faexmn volbragc 
te hebben, naar de univer
siteit van Reulw, a ^ a r 
hij tot meester in de regfón 
bevorderd werd. I», zlJ.n T 
derland teruggekeerd, lef» 
hij zich toe op de beoefening 
dèr wetten van hetzelve ,eo 
op die der staatkundigeihuis 
houdkunde, terwijl M ? c" 
te gelijkertijd, lae^ngech 
Italiaansch 'en Hoogduitsch 
meester maakte, Tydens de 
oprigting van den raad van 
P r e f t c t « r e t e ^ g ^ , i n i 8 2 
werd BE CONINCK tot U^ 
dat collegie benoemd' *J 
maakte zich op fne 

voordeelige wijze fcy»tot 
bekend, en werd W T fi.an_ 

scherDep?der ï » te B?«g « 
beroepen, alwaar h« »m 
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door een wijs en regtvaar-
dig bestuur bemind maakte. 
Het gouvernement, dat zulks 
,op prijs wist te stellen, be-
nqemde hem tot de .belang
rijkere préfecture van het 
Dept. van Jemappes, te Ber
gen, van wejke hij, tijdens 
,de vereeniging van Zeeland 
niet het fransche keizerrijk 
Jn 1810 tot die van &e Mon
den der Schelde overging. 
Hij genoot bij voortduring 
het zoo zeer verdiende ver
trouwen des bestuurs, werd 
tot rekwestmeester benoemd, 
en toen in 1810 een gedeelte" 
van puitschland met het 
Fransche keizerrijk veree-
nigd werd tot prefekt .van 
het Dep.ï der Monde" mn 
de Elhe bevorderd. In al 
zijne adrainistratiè'n heeft DE 
.CONINCK' bet, zeldzame voor
legt genoten van herrinne-
,ringen natelaten, die voor 
een regtschapen man dier-
haar zijn. Nadat Duitsch-
land ^ en de Nederlanden 
hunne onafhankelijkheid te-
ïugbekomen hadden, keerde 
JDE CONINCK naar z$n vader
land terug. De loffelijke on
derscheiding, waarmede hij 
achtereenvolgend hét beheer 

,ran verschillende Departe
menten had waargenomen 
deed de aandacht van het 
nieuwe bestuur der Neder
landen op hem vallen. Wel
dra dus werd DE CONINCK, 
tot lid der commissie be
noemd , met de herziening 
der Hollandscbe grondwet 

-v . • "' C 

belast, ten 'einde dezelve 
toepasselijk te maken op het 
nieuwe koningrijk dep Ne
derlanden , door de akte van 
het Weener-congres opge-
rigt. De schranderheid, wel
ige DE CONINCK in de ver
handelingen , welke over dit 
gewigtige onderwerp plaats 
hadden, aan den dag legde 
hebbende hem. de eer doen 
Verdienen van door zijne 
ambtgenooten tot rapporteur 
van hunnen gemeenschappe-
lijken arbeid benoemd te 
worden. DE CONINCK kweet 
zich van dien last op eene 
wijze , zoo als men zulks van 
eenen zoo verlichten staats
man kon verwachten. De 
.ontleding welke hij bij deze 
gelegenheid deed van het 
ontwerp van grondwet, en 
die zich aan het hoofd der-
zelve bevindt, strekt hem 
tot de grootste eer, en be
wijst, dat hij met eene sier
lijkheid wist te schrijven, 
die de juistheid en diepzin-
nigheid zijner denkbeelden 
evenaart. Om hem een be-
wij s zij ner bij zondere, hoog
achting te geven, benoemde 

.hem de koning kort daarna 
tot Burgerlijk Glouverneur 
der provincie Oost-Vlaande-
ren', en, in 1817 tot minis
ter van binnenlandsche zaken 
welke benoeming de Belgen 
vooral met vreugde zagen , 
en in welke betrekking hij 
ook eenigen tjjd met de Por
tefeuille van Buiten! andsche 

| zaken is belast geweest. In 
c l . 
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1826 werd Z. E. eervol ont
slagen, en bekwam daarbij 
den titel van Minister van 
staat, en tevens het groot
kruis der orde van denNeder-
ïandschen Leeuw. D E CÓ-
NINCK overleed in zijne ge
boorte stad den 22 Mei 1827. 
Als een man van uitgebreide 
kunde en een regtschapén 
staatsman,algemeen betreurd. 

CoNNAN (FRANCISCUS DE) , 
heer van Coulon, rekwest
meester , onderscheidde zich 
door zijne kunde, onder de 
regering van. FRANCISGÜS I . 
Hij overleed te Parijs in 
1551, in den ouderdom van 
43 jaren. Hij 'heeft 4 boe
ken met Commentariën over 
het Burgerlijke regt, in het 
lïatijn, Parijs,' 1558,'infol; 
nagelaten, welke LODEWIIK 
XE Roi, zijn boezemvriend, 
aan den kanselier DE L' Hó-
PiTAt opdroeg. CONNAN was 
ook voornemens, om een 
werk in het licht te geven, 
gelijk aan ;dat, hetwelk DO-
MAT later heeft uitgevoerd. 
Met een gelukkig geheugen 
vereenigde deze regtsgeleer-
de , eenen juisten en voor I 
overweging vatbaren geest. 

_ CONNOK (BERNABDUS) , een 
Iersch geneesheer, kwam in 
den ouderdom van 20 jaren 
in Frankrijk. Hij werd met 
de opvoeding belast der zo-
*e»v van den groot kanselier 
«es konings van Polen, die 
te Parys waren. Na met 
"en door Italië, Sicilië. 

Duitschland on elders ge« 
réisd te hebbben, werd hij 
geneesheer vah zijne Pool-
sche Majesteit, die hem aan 
zijne zuster, de kéurvors-
tin van Bei}eren, overgaf. 
Hij stak naar Engeland over, 
werd lid van de koninklijke 
maatschappij, en omhelsde 
uiterlijk de Ang/ikaansche 
godsdienst. Nadat een ver
momd Catholijk priester, 
de vrijheid had bekomen, hem 
in zijne laatste ziekte hei
melijk te spreken, zag men 

.door de opening eener deur 
dat hij hem de absolutie en 
het heilige oliesel gaf. De 
zieke overleed den volgenden 
dag, 30 October 1698, in 
den ouderdom van 33 jaren. 
Men heeft van hem een weik 
ten titel voerende; JSvange-
liwm medici, seu medicina 
mystica de suspentit natti' 
ra legibus, ske demeraea-
lis, reliquistfw qM Media 
indagini gubjicipossmt, 
in S.vo Londen, 169?. Cf' 
NOR, al te zeer met zijne 
kunst ingenomen, tracht vol
gens de grondregels o f ge
neeskunde, de wonderdadige 

genezingen van hetevange-
fie te verklaren. Toen een 
Anglikaarisch leeraar, die 
hem in zijn uiterste bijstond, 
hem over dit werk, als ^ 
verdacht zijnde, onderb^0-
antwoordde hij, dat A»«* 
zelve geenszins had f ^ 
ven,omderChriS^feg°d

n
S 

dienst nadeel toe tebrengen, 
en dat hij de wonderen va™ 
J . C . als eene getuige!"8 "er 



G O N. 441 

waarheid van zijne leer en 
zending i beschouwde. Men 
kan aannemen, dat de be
doelingen des schrijvers niet 
geheel ongodsdienstig waren; 
zijn werk is daarom echter 
niet minder slecht; men kan 
Zelfs zeggen, dat het onge
rijmd is; want geen verstan
dig man, zal ooit op het denk
beeld kómen, om die menigte 
genezingen, door een enkel 
woord gewrocht, als natuur
lijk ie beschouwen. W I L 
LEM ADER en THOMAS BAR-
iraoLiN (zie die artikels) heb
ben geheel anders over de 
ziekten en genezingen gere
deneerd , waar van er in het 
Evangelie gesproken wordt. 
» Onder de verschillende ge
beurtenissen in de heilige 
schrift opgeteekend, zijn er 
"waarvan het bovennatuurlij
ke , bij elk mensch, die een 
gezond verstand bezit, in de 
oogen valt, en waaromtrent 
er noch geleerde verhande

l ing noch onderzoek ver-
eischt Wordt. Dat een zie
ke langzaam en allengskens 
in krachten toenemende, door 
artsenijen geneest, dit is de 
gang der natuur; doch dat 
hij eensklaps, op het woord 
van een mensch geneest, 
zonder eenig overblijfsel noch 
gevoel der ziekte te behou
den, dit is klaarblijkelijk 
een wonder. Dat een won-
derwerker door zijn woord 
of door eenè eenvoudige aan
raking, het leven aan de 
dooden, het gezigt aan de 

C 

blindgeborenen , het gehoor 
aan de dooven, de spraak 
aan de stommen, de kracht 

de bewegingen aan de 
het 

en 
lammen wedergeeft, op 
water wandelt, de stormen, 
doet bedaren, zonder eenig 
spoor van ontroering op de 
golven natelaten, 5000 men-
schen met 5 brooden verza
digt enz, dit zijn zeker gee-
ne natuurlijke verrigtingen. 
Om zulks' te beslissen be
hoeft men noch ar ts , noch. 
wijsgeer, noch natuurkundi
ge te zijn, de geringste mate 
van gezond verstand is daar
toe toereikende." Nog be* 
staat er van CONNOR , Meize, 
door Polen, in het En-
gelsch, Londen f 1698, 2 
dl.n in 8.vo zeer geacht. 

CONO of GONON, oorspron
kelijk uit TÏiraciè't doch in 
Sicilië geboren, werd Paus 
na den dood van JOANNES V 
den 21 October€86,overleed 
den 22 October687. Hij was 
een grijsaard eerwaardig door 
zijn vriendelijk gelaat, zijne 
zilveren haren, zijne eenvou
digheid en opregtheid. 

CONON, veldheer der Athe» 
ners, nam reeds vroeg het be
sluit ,'• om zijn vaderland in 
deszelfs eersten luister te her
stellen. Door ARTAXERXBS 
ondersteund, die hem het 
bevel over zijne vloot had 
toevertrouwd, won hij in 
394 voor J. C. op de Lace* 
demonïers, den zeeslag van 
5 • 
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Cnidus, boorde vijftig galeij-
en in den grond, doodde 
een aantal soldaten, en wik
kelde den admiraal LYSAN-
» E R in het gevecht, die er 
het leven bij verloor. Dit 
voordeel stelde Athene scha
deloos , voor alle verliezen , 
die hetzelve zestien jaren 
vroeger geleden had. CONON, 
die aan zijne medeburgers 
het gebied over de zee had 
gegeven, zette in het vol
gende j aa r zijne veroverin
gen voort. 'Hij verwoestte 
de Lacederaonische kus t en , 
keerde met roem overladen 
naar zijn vaderland te rug , 
en schonk aan hetzelve de 
onnoemelijke schatten, wel
ke hij in Perzië verzameld 
had. Met dit geld, en een 
aantal werklieden, hem dqor 
<Ie bondgenooten gezonden, 
herstelde hij in korten tijd 
Pirea en de muren der stad,. 
De Lacedemoniërs vonden 
geen ander middel, om zich 
op hunnen onverzoenlijksten 
vijand te wreken, dan door 
hem bij AKTAXERXES te be
schuldigen, vanJoniëenJËr 
ohs aan de Perzers te willen 
ontweldigen, om dezelve we
der onder het gebied der A-
Jneners *« «rengen. TIHIBAZES, 
landvoogd van Sarde*, «et 
hem onder dit beuzelachtige 
voorwendsel gevangen nemen. 
*Jp bevel des konings in vrij-
*e«tf gesteld, begaf hij zich 
" a a r het eiland Cyprus , al-
2 * , h i j i n 390 voor J . C. 

overleedS e V^-g e^?,e n e r Z , i e , c t e 
u e e d ' Zyn lijl< werd naar 

Attica vervoerd, alwaar men 
vpor hetzelve een praalgraf 
oprigtte. Hij liet een en zoon , 
na TEMOTHEUS genaamd, die, 
even als zijn vader, zich in de 
gevechten onderscheidde. Zijn 
leven is beknoptebjk door 
CORNEMDS JVkpos.fcescnreven. 

• CONON, een sterrekufidige 
van het eiland Samos, stond 
in letterkundige en vriend
schapsbetrekking met AR-
CHIMEDES, die hem van tijd 
töt tij iproblema's zond. Hij 
is he t , die omtrent het jaar 
300 vo'o'r J. C. eene haar- , 
lok van BEBENICE, zuster 
en vrouw van PTQLEMKUS 
EVERGETES, onder de ge-
stern ten plaatste. Deze Ko
ningin over het lot van na
ren ech tgenoot bekommerd, 
die toenmaals in den loop zij
ner overwinningen was, deed 
de gelofte, om, indien *y 
zegevierend mogt terug • kee-
ren , eene harer haarlokken 
telaten wijden. Haar wenscj 

vervuld zijnde, kweet zuzlf.u 

van hare gelofte. De gfV 
de haren waren den volgen
den dag verdwenen. M>N°N» 
een goede wiskunstenaar, 
maar nog beter b o v e W , 
troostte den over dit verhes 

diep bedroefden EVHMWW»' 
door hem te verzekeren» da 
de haarlok van BERENICB^ 
den Hemel was o p g e ^ g ^ 
Br zijn zeven sterren W J ^ 
staari des leeuw*. « ^ 
dus verre geen aeei »« _ 
uitgemaakt van eenl& J? 

„sternte; de sterrekundige 
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wees dezelve den koning 
aan, en zeide hem t dat de
zelve de haarlok zijner vrouw 
waren, en PTOWEMEUS wilde 
zulks wel gejooven. CATUL-
ÜUS heeft in Latijnsche ver
zen y de vertaling van een 
Griefcsch dichtstukje van 
CALMMACHUS over dat onder
werp nagelaten. 

CoNPMCTICA (NlCOIAAs), 
te Reimersuiaal in Zeeland 
geboren, een beroemd dich
ter ten tijde van KAREI, V. 
GraciARDiiN heeft een "La-
tijnsch vers in zjjn werk 
(bladz. 281) gelascht, dat 
hij bij de komst van PHI-
WPPÜS I I . , in Zeeland, aan 
zijne deur geplakt, en waar-? 
ïn hij den treurigen staat der 
stad en heerlijkheid van Bei-
memoaal ten duidelijkste 
afgeschilderd had. LA RUE 
noemt hem CONFMTA, en 
een ander schrijver CROM» 
FIJETENSÏS. 

CoNRAD {FREDERIK W l t -
IEM) , den 21 December 1769 
te vèljt geboren, en den 8 
Februari) 1808, als Inspec
teur Generaal van den Wa
terstaat in het koningrijk 
Holland overleden, oefende 
"zich eerst in de militaire 
genie, doch zag weldra van 
dezelve af, om zich meer 
bijzonder óp de Waterbouw
kunde , burgerlyke louw-
kunde enz. toe te leggen. 
Na zijne studiën volbragt te 
hebbén, werd, CONRAD het 
«ïst gebruikt, aan eene be

dijking der linie tusschen 
Hulst en Axel. In 1787 
werd hij tot Landmeter hij 
het hof van Holland be
noemd, en in die betrekking 
bij de rivieren, van dat ge
west aangesteld. In 1796 
werd hem de post van Ad* 
junct - Generaal Opziener, 
bij het Hoog-Heemraddschap 
van Rijnland opgedragen; 
door dezen post kwam hij in 
naauive betrekking met den 
Inspecteur-Generaal van den 

| Waterstaat, den beroemden 
en kundigen C. BRÜNINGS 
( zie dat artikel ) , die hen» 
verder tot leermeester en va
der verstrekte. In 1798, tot 
lid der commissie van de 
Nieuwkoopscfiejlroogmakeryt 
en verveening van den Krim-
perwaard, twee jaren later, 
tot Commissaris - Inspecteur 
over 's Lands waterwerken , 
en den waterstaat aangesteld , 
en in 1802 met een onder
zoek ter plaatse zelve , be
trekkelijk ééne uitwatering 
van Rijnlands Boezem, bif 
Katwijk aan zee, schreef hij 
in het laatstgenoemde jaar 
tevens de schoone verhande
ling: Over den Rijnland-
sehen Slaperdijk bij Sparen-
dam, met opzigt totdeszelfs 
gevolgen, zoo voor den wa
terstaat van Rijnland, als 
voor de stad Amsterdam. 
In 1803 werd hij inspecteur 
over 'slands zeehavens en 
zeegaten» en , in het vol
gende jaar mede-bestuurder 
der te maken werken aan 
de Katwijksche uitwatering-
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Aan het in stand brengen 
van dit groote werk was hij 
onvermoeid bezig, en bragt 
hetzelve zoo gelukkig, ten 
einde, dathij er den roem, van 
alle binnen- en buitenïand-
sche waterbouwkundigen door 
verwierf. Na het voorCorj-
BADS smartelijk overlijden 
van den heerBitüNiNGs werd 
hij in deszelfs plaats, tot 
opziener - generaal over al de 
waterwerken van Rijnland 
aangesteld, en weinige maan
den later, in 1806 trad hij 
geheel als opvolger van BRU-
NINGS 't als Inspecteur-Gene
raal van den Waterstaat in 
het koningrijk Holland op, 
Welken aanzienlijken post hij 
tot aan zijnen dooa heeft be
kleed» Behalve de reeds 
genoemde Verhandeling enz. 
heeft GONRAD nog geschre
ven: eene Lofrede op zijnen 
vrienden begunstigerCHRIS-
WAAN BRUNINGS, eene keu<-
rige verhandeling , door het 
uitvoerend bewind der JBa-
taafsche republiek^ met den 
gouden eerpenning bekroond, 
doch die nooit in het licht 
is gegeven, verder versla
gen, plannen en kaarten, 
den Waterstaat betreffen
de en door hém aan 'slands 
bestuur aangeboden. Niet 
alleen, dat zijne verheffing 
van den eenen gewigtigen 
Post tot den anderen, ge
noegzaam getuigde in welk 
vertrouwen hij stond, maar 
Al~

 Werden zijne Verdiensten 

CenL V e ! s c h e i d e n e geleerde 
genootschap^ erkend en 

gehuldigd: de Hollaniteh 
Maatschappij van weten-' 
schappen te Haarlemyen der 
Proefondervindelijke Wijs
begeerte te Rotterdam, het 
Zeeuwsche genootschap van 
kunsten en wetenschappen 
te Middelburg, en de Maat-
schappp der wetenshappen 
te Utrecht, namen hem on
der hunne leden op. Koning 
LODEVVUK NAPOLEON schonk 
hem de Orde derVnie. Ook 

'werd zijne gedachtenis, bij 
gelegenheid der feestviering 
dier orde, den 25 April 1808, 
te Amsterdam, door den 
Leijdschen hoogleeraar VAN 
DER PAIM, op eene ongekun
stelde welsprekende wijze, 
dien uitmuntenden redenaar 
waardig, gehuldigd. 

CoNRADIN, Of KOENBAA» 
de jonge, zoon van KOEH-
RAAD IV. en vanEwzABBTH, 
dochter • van OTTO , «er '°f 
van Bei/eren, werd in l&y 
geboren, en was pas d " e 

jaren oud toen ẑ jn vader o-
verleed, het regentschap vaa 
het koningrijk Napels aan 
ttANPRED of MAiNFKor, een 
door allerlei misdaden hate 
lijken prins, die het erfdee 

van zijnen pupil overweldig 
de , en als een dwingeland 

regeerde, nalatende. .UW» 
NÜS IV. , de s t roop t^ 
moede, welke hij n i e t o ^ » 
op het grondgebied va» 
terkehjken staat * f T > 
heriep KABEÏ. VAN A£OB , 
en gaf hem, in hoedanig 
heidf van Opper-Ieeöheer de 
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hem zou willen wreken. Een 
edelman, die de vrijpostig
heid had gehad, van denzel-
ven optenemen, bragt hem 
naar JACOBÜS , koning van 
Arragon, die met eehe doch? 
ter van MANFRED gehuwd 
was. Op deze wijze eindig
de door den schandelijksten 
dood, dit geslacht der Zwa-
bische vorsten, dat zoo ve
le koningen en keizers had 
voortgebragt. De ongeluk
kige CoNRADiN was eerst 17 
jaren oud toen hij onthoofd 
werd. Het is zeer valsch 
dat paus CLEMENS IV. (zie 
dat artikel) deze wreedheid 
zou hebben aangeraden of 
goedgekeurd. 

instelling van dat benarde 
koningrijk. Na den dood 
van MANFRED, in een tegen 
KAREL verloren slag gesneu
veld , kwam CONRADIN om 
zijne regteii te doen gelden. 
De Gibelljjnen Van Italië, 
ontvingen hem als keizer, 
te Rome in hefr kapitool. 
Alle harten waren hem toe
gedaan j en» door eéne zon
derlinge beschikking, zegt 
,een geschiedschrijver, ver
klaarden zich de Romeinen 
en Muzelmannen te gelijker 
tijd te zijnen gunste. Van 
den' eanen kant, begaf zich 
de infant HENDRIK, broeder 
van ALFONSUS X. koning van 
Kdstilië, een waar dolend 
ridder, naar Italië, en deed 
zich, ten einde de regten 
van CONRADIN te knnnen on
dersteunen , te Rome, tot 
senator verklaren. Van den 
anderen kant leent hem een 
toning van Tunis geld en 
galeijen, en al de Sarrace-
nen , die in het koningrijk 
Napels gebleven waren, ne
men de wapens op, om hem 
te verdedigen. Al deze hulp
middelen waren nutteloos. 
CONRADIN, na het verlies 
van eenen »veldslag,_ gevan
gen genomen, werd in 1269, 
door beulshanden, midden 
op het openbare plein van 
Napels onthalsd. Deze on
gelukkige , prins wierp zij
nen bandschoen van het scha
vot onder de menigte, ten 
bewijze van leenhuldiging, 
Welke hij aan dengenen zij
ner bloedverwanten gaf, die 

CONRADUS. — Zie KOEN-
R A A D . ... • , ; . ; , • • . . • ( 

COKRART (TAI-ENTIÏN), raads
heer eu secretaris des ko-
nings van Frankrijk , te Pa
rty's in 1603 geboren. De 
Fransche Akademie be
schouwt hem als haren va
der. Het \yas in zijn huis, 
dat die maatschappij inl629 
opgerigt werd, en tot in 
1634 hare vergaderingen 
hield. CONRART bragt veel 
toe, om die bijeenkomsten, 

. door zijnen smaak, zijne in
nemendheid enzijne.bescheï-
denheid aangenaam te maken. 
En hoewel hij ook met de 
doode talen geheel en al on
bekend was, en zijne Let
tres etc. (Gemeenzame brie
ven aan FlzrsiAws), Pa-

i rijs, 1631, in 12.110^ Zyne 
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Traite etc» {Verhandeling o-
ver de sierlijkheid des re
denaars) , Parijs, 1657, in 
12.mo (*) ,•• die in IJ686 , on
der den titel van MICHEL 
Ie faucheur, andermaal in 
het licht is verschenen, en 
eenige andere stukjes, dieons 
van hem overblijven, geene 
groote verdiensten bezitten, 
is hij toch nog beroemd. CON-
KART overleed den 23 Sep
tember J675. Hij was de 
gewaand hervormde Gods-
dienst toegedaan. Men zegt, 
dat hij de schriften van den 
predikant CLATJDE overzag, 
alvorens deze dezelve in het 
licht gaf. GONRART was een 
bloedverwant van GODEAU , 
later bisschop van Vence. 
Wanneer deze te Pary's 
kwam, nam hij zijnen intrek 
bij hem; de geletterden ver
zamelden zich alsdan aan' 
dat huis, om den abt zijne 
dichtstukken te hooren voor
lezen: en ziedaar de eerste 
oorsprong-der Fransche aka-
demie. 

CoNRlNGS of CoftlNGIUS 
(HERMANUS), hoogleeraar in 
de regtsgeleerdheid te Helm-
stadt, den 9November 1606, 
te Korden, in Oost-Vries
land geboren, en overleden 
in 1681, werd door verschei
dene vorsten over de zaken 
van Duitschland, en over 
3 e geschiedenis der latere 
eeuwen, welke hij volkomen 
Weester was, geraadpleegd. 

Hij heeft vele werken over 
de regtsgeleerdheid, geschie
denis , de oudheden, Duit-
sche volken, enz. nagelaten. 
De voornaamste derzelve zijn: 
1.° De antiquitatibus acaae-
micis disserlationes se&. De
ze verhandelingen, zijn dooi 
de zorg van JHEUMAMV, te 
Götüngen, in 1739, in4.«, 
onder dezen titel herdrukt: 
Be anttquitatibm academi
ci* dissertationes septem, 
Una cum ejus supplementis, 
recognovit GnRisnomoMS* 
AVÜVSTVS EEVMMX , adje' 
ciiqüe MbUothecam histortr 
cara- aeademicam; dccednnt 
GEORGIË AvGVSTMprin-
legia. -^ 2." Opera jnnè-
ca, politica et pMlotop/it' 
ca. — 3.° De origine ft™ 
Germanici, enz. Zijne va* 
dérlandsliefde en zijne hg'" 
geloovigheid, hebben hem 
vele dingen in het wiM *"» 
uitkramen, vooral, wanneer 
dezelve aan zijn land guns
tig hebben geschenen.. V* 
verzameling der werken W 
CONRWGS, is »**»"& 
in 1730, in 6. ffl^J fo,< 

in het licht verschenen. 

kardinaal en « u m f r 2 
staat te Bome,y^Am^ 
stad den 8 J « n 9 3

l 7 5 7 J i 
ren. Hijj * * ^ C o l 
den Markgraaf hzf GA. 
SAtVi, en van M**> -
RANDINI. Na Z^f 

studiën 
ixunuxvi' *-— - " ..„ lint)» 

met roem volbragt t e &eD 

(*) COKRARX is niet de schrijver, maar de uitg-erer van 0 wer ' 
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ben, werd hij door Paus 
Pius VI. tot prelaat benoemd. 
Hij bekleedde onderscheide
ne posten bij verschillende 
regtbankèn, en na zich in 
dezelve door buitengewone 
talenten ' en eenen grooteta-
ijver onderscheiden te heb-
Ben ') benoemde dezelfde Op
perpriester hem in Novem
ber 1792 tot bijzitter der ro
ta voor Rome. Bij de aan-
nadering der Franschen werd 
hem door Pius VI. bijzon
der den last opgedragen, om 
voor de veiligheid der stad 
te waken, ook verdedigde 
hij iot in het uiterste, zoo
wel mondelings als schrifte
lijk de regten van den Heili
gen stoel-, tégen den inval 
der republikeinsche troepen. 
Hij schreef aan hunnen veld
heer eenen brief, waarin hij 
ontegensprekelijk het wetti
ge bezit der Paussen van de 
Bomeinsche staten, sedert 
meer dan tien eeuwen er
kend en bekrachtigd, be
wees. Deze edele onver
schrokkenheid moest aan 
diegene mishagen, die alles 
wilden overweldigen ehver-
anderen^ /Toen de Franschen 
zich ïn 1798, na Pius VI.in 
zijn eigen paleis te hebben 
gevangen genomen, van Ro
me meester maalden, werd 
GoNSAtyi mede aangehouden 
in de gevangenis geworpen, 
en tot ballingschap veroor
deeld. Hij volgde het lot 
•van den Kardinaal GHIARA-
MONTI, ' aan wien hij zich 
verbond. Middelerwijl had 

BONAPARTE uit Egypte terug 
gekeerd, het bestuur in 
Frankrijk veranderd, en zich 
tot Consul dóen uitroepen,' 
zeer wel wetende, dat men 
zonder Godsdienst dé volken 
niet kan besturen, was hij 
er op bedacht om de religie 
te herstellen, welke de re-
gerirtglooze godverzaking 
vernietigd had. Pius Vf; 
was in zijne ballingschap te 
Valence (fr. Dept. Dróme) 
overleden, én de stoel van 
den H. PETEIJS bleef open
staan. Men hield dus een 
Conclave, te Venetië, waar
in de Kardinaal CBIABAMON-
TI tegenwoordig was. CON-
sAivi volgde hem, en werd 
tot Secretaris: Van het Con
clave benoemd, dat CHIAKA-
MONTt, onder den naam van 
Pius V I L , op den heiligen 
stoel plaatste. In Rome te
ruggekeerd zijnde, benoem
de die Paus CONSALVI tot 
Secretaris van staar; en ver
hief hem den 11 Augustus 
1800, als kardinaal Diaken, 
tot het purper. Zijn ijver 
en de wijsheid zijner ihzig-
tèn deden hem het vertrou
wen winnen van den Opper
priester , die bijna alle we
reldlijke en kerkelijke zaken 
in handen van den Kardi
naal CoNSAivi stelde. Eenige 
maanden daarna kwam de kar
dinaal te Parijs, en onder-
teekende met de Heeren 
SPI.VA en CASELM (later kar
dinalen) het concordaat van 
1801. BONAPARTE ontving 
den kardinaal CONSALVJ niet 
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onderscheiding, en geduren
de eenïge jaren stond de 
heilige Stoel in Vrij goede 
verstandhouding met het 
Fransche hestuur. Maar BO
NAPARTE, keizer geworden 
zijnde, streefde naar.de o-
verheersching van geheel Eu' 
ropa, en de oude hoofdstad 
der wereld kon aan zijne 
reusachtige ontwerpen niet 
ontsnappen. Hij begon met 
van Pius VII. bewilligingen 
te vorderen, die onmogelijk, 
en met de waardigheid van 
Opperpriester en Souverein 
van Rome strijdig waren. 
De kardinaal CONSALVI was 
al te helderziende om, te mid
den der listige redeneringen 
van BONAPARTE, zijne ware be
doelingen niet te ontdekken. 
Op de onregtvaardige aan
matigingen volgden weldra 
willekeurige , handelingen. 
De edele standvastigheid van 
Piüs VII. verbitterde hem , 
en hij schreef dezelve groo
tendeels toe, aan den invloed 
van den kardinaal CONSAIIVI. 
ïn zijne dépêches naar Rome 
herhaalde hij steeds, dat de 
•Paus door slechte raadslie
den omgeven was. Daar de 
secretaris van staat zich ver
beeldde, van door zijne ei
gene opoffering de rust tus-
schen de beide besturen te 
zullen herstellen, zoo legde 
hij zijnen post vrijwillig ne
tter, viexi opgevolgd door 
öen kardinaal CASSONI, en 
«atttofc zich in Junij 1806 
a a ? alle zaken. De boezem
e n d van den kardinaal 

CAPRARA zijnde, schreef hij 
hem eenen brief, om hem 
met zijn genomen besluit 

. bekend te maken, waarin hij 
de beweegredenen met even 
zoo vele zedigheid als om-
zigtigheid ontwikkelde. Men 
vindt dezen brief in het 
werk Précis de» contesfa~ 
tions entre Ie Saint-Siége 
et BuoXAPARTE (Kort be
grip der geschillen tuQschen 
den Heiligen Stoelen Bo-
XAPARTE), door JScHoëii, 
Parijs, 1809, l.eDl.bladz. 
148. Ondanks, zijne verwij
dering van de staatszaken, 
was de kardinaal CONSALVI 
uitgenoodigd, om in «w» 
bij gelegenheid vanjhet hu
welijk van NAPOLEON metde 
Aartshertogin MARIA W W " 
naar Parijs te komen, vm 
hij bij de huweliiksplegtig-
heid niet had wille" tegen
woordig zijn, zoo hetBoM-
PARTB hem verbiedende ee
kenen zijner waardigheid » 
dragen, en verbande hem 
verbolgens naar J g f » alwaar Mj tot in 1813 b ^ 
P i u s V I I r was z o o w e l ^ 
zijn voorgafer , ^ d « 

ner ballingschap aangewe^»; 
CONSALVI verkreeg^ de J ^ 
gunhing om zich 2 
te begeven, en volgde^ 
teBelières^^Jie, 
denOpperpries^rve' a k . 
De val van B O N A P ^ 0 

te een einde aan ^ 
vangenschap f van r n 
en van zjjnekardinalen» 

http://naar.de
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zoodra hij in Rome watf terug
gekeerd, gaf hij aan den kardi
naal CONSALVI zijnen eersten 
post terug met dien van secre
taris der Breven. Nadat de 
Verbondene Mogendheden, 
zich. te Londen verzameld 
hadden, gaf de kardinaal 
zich derwaarts, in hoedanig
heid van gevolmagtigde van 
het hof van Rome. Deze 
Zending had waarschijnlijk 
ten doel, om aan den heili-

(later CJEORGE IV.) toegela
ten , werd hij met onderschei
ding ontvangen. Hij bood 
hem zijne Breve aan even 
gelijk aan de andere Vorsten,» 
en verzocht hem om zijne 
bescherming voor de lïoom-
sche kerk. Hij begaf zich 
vervolgens naar Weenen, al
waar dezelfde Vorsten een 
congres hielden, ter regeling 

I der verschillende Europesche 
aangelegenheden. Daar kei
zer FRANCISCUS I I . , zich niet 

„ ..,.—B , , naar Itonden had begeven , 
iriaar de Staatkundige weeg' " " " 
schaal van Europa, sloot, 
onder andere uit deszelfs 
evenwigt, het gewest Fe-
naissin, gedurende de Fran-
sche omwenteling oyerwel-
digd, en dat bepaaldelijk 
aan Frankrijk 'verbleef. Al
vorens naar Engeland over-> 
testeken, kwam de kardinaal 
CONSALVI te Parijs, omLo-
»BWI3K XVIIÏ. bij zijne ge
lukkige herstelling geluk te 
wenschen.Het schijntook,dat 
de kardinaal bij deze gelegen
heid eenige onderhandeling 
heeft willen aahknoopen ten 
opzigte van hbtVenaissinsche, 
en enkel ontwijkende ant
woorden ontving. Te Londen 
aangekomen, verscheen hij al
daar openlijk, met de teekens 
zijner waardigheid bekleed, 
hetwelk eenen zekeren in
druk verwekte in éene hoofd
stad, alwaar men sedert twee 
eeuwen geënen Apostolischen 
legaat had' gezien. In : een 
gehoor bij den P«ns>Regent 

"VII, DEEL. 

zoo bood de legaat Hem in 
deszelfs hoofdstad zijne Bre
ve aan. Hij verkreeg van 
de Vorsten, zoo als zulks 
tot dusverre gebruikelijk was 
geweest* dat de Legaten en 
Nuntiussen van den heiligen 
Stoel, den voorrang zouden 
hebben boven de Ministers 
van alle andere hoven» zon
der zelfs de oncatholijken, 
nittezonderen. Door een bei-
sluit van dit congres gaf 
men aan den heiligen Stoel 
deszelfs oude gewesten terug 
met uitzondering yan het 
Venaissinsche, en van dat 
gedeelte der legatie van Fer~ 
rara aan den linker oever 
van den Po gelegen, en i n 
de Venetiaansche Staten 
begrepen, welke men aan 
den keizer van Oostenrijk 
had toegekend. Nadat deze 
zaak ten einde was geloo-
pen , sloot de kardinaal CON-
SALVI Concordaten met Oos
tenrijk, Frankrijk, Beije-
ren, Prutsten, fiapels, Sa* 

D d 
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vooije ,'het koningrijk Polen, 
Toskanèn. CONSALVI sprak 
zeer vloeibaar, bezat edele 
en bescheidene manieren, 
waarmede hij eenen gematig
den en verzoenenden geest 
paarde; ook won hij de achting 
Van alle Vorsten en staats
dienaars, te midden van 
welke hij eene aanmerkelij
ke roL speelde. Na zijne 
moeijelijke zending opveene 
eervolle wijze volbragt te 
hebben, kwam hij te Rome 
terug, en hield zich bezig, 
om aan de zaken derzelver 
eersten gang te geven. Den 
i!0.'April. 1.821 vaardigde hij 
«en edikt uit tegen de ge» 
geheime genootschappen, 
waardoor men de schuldigen 
aan de strengste straffen 
onderwierp. Deze gestreng
heid was des te noodzake
lijker daar het naburige ko
ninkrijk Napels, de baker* 
mat was van de sekte der 
'Carbonarü Het schijnt ech* 
echter, dat de Kardinaal aan 
de denkbeelden van den dag 
eenigzins het oor leende zoo 
als hij zulks betuigt in zijn 
motu proprio van 1816, 
waarin men hier en daar 
eënige liberale denkbeelden 
Waarneemt. Maar dus han
delende gaf hij welligt toe 
»an gebiedende omstandig
heden. Er bevond zich te 
Rome eene talrijke partij, 
Üie aanzienlijke (personen 
telde, ren die zeer naar een 
wereldlijk bestuur overhel
lende, het ontwerp van BO
NAPARTE; had ondersteund, om 

Rome aan het kerkelijk" be
stuur te ontweldigen, en zij
nen zoon als koning aan 
die oude stad te geven. Om 
deze partij te ontwapenen, 
gaf de Kardinaal eenige 
belangrijke bewilligingen, 
die echter bij gelegenheid 
Weder konden ingetrokken 
worden. De Kardinaal CON-
SAI/VI beweende opregtehjk 
den dood van JP.rós VII, en 
na de verkiezing van LEO 
XII. begaf h\j zich naai: 
Porto d'Anzo. Sedert ver
scheidene maanden was zij
ne gezondheid begonnen at 
te nemen. De beroemdste 
geneesheeren van Uwe eti 
Frankrijk werden geraad
pleegd; maar hunne voor
schriften stonden d O T s 

in .tegenspraak, en vererger
den den staat van den zie
ke. Daar de zee-Iucht iiem 
ook niet verligt had, zoo 
kwam hij te Rt>«* M**™$J 
en den 22 Februanj 182» 
qpenbaafde zich eene ont 

steking der long- *oe* hij zfn einde voeWe nade 
ren, wenschtehijdenpau 
selijken zégen te ontvangen 
en-LEO XII. zond hem e 

dien einde den Groo-Pen^ 
tentiarius, kardinaal CAS 
TIGLIOKE (k t« *»» V Ï Ï . 
De zieke overleef*• * * g 
laatsten aanval « M £ 
uren, en overleedJ*« 
Februarij in den gf ^ 
van 6/jaren. ^ J ^ n 
ding van zijn JM* fle 

de ware oorzaken ,g 

ziekte, en den dood «« 
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kardinaals; het was eene 
gebrekkige vorming van het 
kraakbeen, dat tot been ge
worden en zeer uitstekend 
was; men bemerkte ook, 
dat de regter long aan het 
middenrif en aan den mg 
was aangegroeid, en einde
lijk behalve dat het hart 
het dubbele der gewone dik
te had , en dat er zich eene 
overlooping van bloed in het 
hartvlies bevond, was de 
long-ader buitengemeen uit
gezet. Zijne overblijfselen 
rusten in de kerk van den 
heiligen MARCEUUS in eene 
marineren aschkruik. 

CONSÉNTES , naam, welken 
men aan de Goden en Go
dinnen van den eersten rang 
gaf. Zij waren twaalf in 

fetal, te weten: JOPITER, 
JEPTÜNUS, MARS , APOM.0 , 

MERCURIUS, VULCANTIS , JU-
,KO , V E S T A , MlNERVA , VÉ-
MUS, DIANA, CERES. Deze 
twaalf Godheden bestuurden 
de 12 maanden des jaars. 
Elke derzelve had eene 
maand, die haar was toe
gewezen, en derzelver twaalf 
standbeelden, waren op het 
openbare plein van Rome op» 
gerigt. Hare feesten noem
de men Conséntes» 

CoNSTANS I. (FlAVftJS Jü-
ïiius), derde zoon van KON-
STANTWN den Groote, en 
.Van FAUSTA, werd in 320 
geboren, en in 333 tot CJG-
*AR uitgeroepen. In 337, na 

den dood zijn vaders, viel hem 
Italië, Afrika en Illyrië ten 
deel; en na den dood van zij
nen broeder KONSTANTIJN, die 
hem den oorlog had verklaard, 
Galliër SpanjeeriGropt'Brit-
tanië. CONSTANS meester vart 
het geheele Westen, be
schermde de waarheid tegert 
de dwalingen der Arianen. 
Daar de Ketters van de toe
gevendheid van GoNSTANTïUS 

I gebruik , maakten, óm ,de 
Catholijken te vervolgen, zoo 
schreef hij hem, dat indien 
hij den heiligen ATHANASTOS 
geen regt deed wedervaren, 
hij zelf zich naar Ale&'qn-
drie zou begeven om hem 
te herstellen, er zijne vij
anden uit te verdrijven , en. 
dezelve te straffen, zoo als 
zij znlks verdienden. Hij 
liet in 347 de kerkverga
dering van Sardica,beleggen 
en deed zijn best om de 
scheuring der Donatisten 
uit te dooven. Deze bescher
mer der Kerk kwam op ee
ne zeer noodlottige wijze 
om het leven. MAGNENTIUS 
dien de keizer met welda
den overladen had, en die 
te Autm in 340 het bewind 
voerde , sloeg aan het mui
ten , en deed zich zei ven tot 
CÏISAR uitroepen» CONSTANS 
daardoor verschrikt, vlugtte 
naar Spanje; maar JPAISON, 
een sluikmoorder van MAG
NENTIUS, haalde hem in met 
eenige soldaten aan den voet 
der Pyreneën, alwaar, hg , 
niemand, dan eenen eenï-

d 2 " 
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gen frank, met naam I«E-
MQSAISE, tot verdediger heb
bende, in 350 gedood werd1» 
JDe Christenen hebben dezen 
cVorst zeer geprezen. De 
Heidenen hebben hem van 
de grootste ondeugden be
schuldigd; maar wijl hij 
zich tegen deze laatste ver
klaarde zoo moet hunne ge
tuigenis zeer verdacht schij
nen. CONSTANS was pas 30 
jaren toen hij vermoord weed, 
hij: had er 13 geregeerd* 

, CONSTAN,? I I . , zoon Van 
HERACMUS KONSTANTIJN , en 
Jdein-zoon van HERACMUS , 
werd in 641 in de plaats 
van zijnen oom HERACLEONAS 
gesteld. De Monotholiten 
hadden hem opgevoed; hij 
beschermde dezelve en liet 
zich door dezelve beheer-
schen. De Patriarch PAU-
MIS , die zich van zijnen 
geest had meester gemaakt 
bewoog om, het 'enUtti afte-
schaften, en te doen ver
vangen door het <rfaa;» Dit 
laatste was een edikt, waar
in men, na de redenen voor 
en tegen te hebben voorge
dragen, aan de regtzinnigen 
en aan de ketters verbood, 
om over de beide willen van 
J . C. te twisten. Paus MAR-
TINUS L was naauwelyksop 
den stoel van Rome verhe
ven, of hij veroordeelde in 
6 4 9 , in de kerkvergadering 
Jw» Lateranen het Typos. 

'JUNSTANS °P zftnen broeder 
"* HKoDoaiUB, aan ; wien het 
Volk veel vriendschap be-

. wees, verbitterd, dwong 
hem, uit vrees dat men hem 
tot de keizerlijk waardigheid 
mogt verheffen, van zich tot 
diaken te laten wijden; maar 
daar deze plegtigheid hem 
niet gerust stelde, zoo liet 
hij hem opeene wreedfe wij
ze vermoorden* JDe wroe
gingen, bittere vruchten der 
misdaad, beknelden hem da
delijk, en stelden onophou
delijk aan zijnen, verwarden 
geest, het beeld van THEO-
Dosros voor, dié henv ach
tervolgde met eenen kelk w 
de hand* en hem toeriep: 
Drink, harbaamhe broeder! 
In 622, begaf hij zich naar 

'Italië, om de liombardpen 
te beteugelen, en van daar 
naar Rome, alwaar hij alles 
Wegnam, wat tot sieraad der -
stad verstrekte. Na dezelve 
ontbloot te hebben van aües, 
wat de woede en de_gierig
heid der barbaren-met had
den kunnen medenemc", 

ging h f naar « " J f t J 
aldaar z n hof te v e W 
Een even zoo slecht Vor^ 

te Sgrmtua als " « J j 
zijnde, werkte b» ^ J 
ken in den grond doorzfl 
ne knevelarijen, tajjjg 
aan de kerken, de schatten 
de heilige vaten en zelrs c 
sieraden der graven, en' 
de grootste H e e r e n ^ » ^ 
ringen omkomen., A ^ ^ 
zoon van ^ « ^ „ s o n d e r 
LUS, volgde hem e a i e , 
voorwendsel van hem n 

nen, in het bad; W 
de vaas Waarmede we» 
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ter «stortte en gaf er hem 
zulk eenen hevigen slag me
de , dat hij hem in het jaar 
668 dood nederstortte. Ge
haat door de volken, nog ha-
ielijkeraan zijne familie, 
een vervolger der CathplQ-
ken zijnde, werd die dwinge
land door niemand betreurd. 
Hij was met alle gebreken 
behebt» zonder eenige deugd 
te bezitten. Gerustelijk zag 
hij toe, dat de Sarracenen 
zijne staten veroverden, zich 
van Afrika en een gedeelte 
van Azië meester maakten, 
zonder aan het hoofd zijner 
troepen te durven verschijnen. 

CONSTANT (HERMANUS) , be-
oordeelend opziener der munt 
Van Toulouse, gaf in 1657 te 
farijs eene geleerde Verhan-
faling in het licht over het 
hof der munten, en de uitge
strektheid van deszelfs regts-
gebied, 1 dl. in fol. De schrij
ver had. uit de openbare hand
vesten , oude papieren, Bibli
otheken', en onderscheidene 
geleerde kabinetten geput. 

CONSTANT (JACOBUS), een be
roemd geneesheer ymhausan-
ne, in 1730 overleden , heeft 
Verscheidene nuttige werken 
nagelaten, zoo als: 1.° Le Me-
dicin etc. (De liefdadige 6e-
neesheer,heelmeesteren kruid-
menger) met eene Verhande
ling over de pest, Lyon, 1683, 
3 dl.n, in 8.°— 2.°Pharmaco-
pèeetc»(Apothekars handboek 
ü* Zwitsers) 1709, in 12»™» 

• . P 

CONSTANT DE REBECQUE» 
— Zie REBECQUE. 

CoNSTANTIA (FtAVIA JULIA 
TAMBXA), oudste dochter 
van keizer CONSTANTIUS CHLO-
BUS en van THEOBOKA, ver-
eenigde met eene regelmati
ge schoonheid en eenen door-
dringenden geest, eenen 
moed boven hare sekse ver
heven, en eene deugd» die 
zich zelve steeds gelijk bleef. 
Men is van gevoelen, dat 
zij in het jaar 3 l t , met ha
ren broeder KONSTANTIJN , die 
haar twee jaren daarna met 
Idcraius in den echt deed 
treden, het Christendom om
helsde. Nadat de beide 
schoonbroeders zich in een 
onverzoenlijk geschil hadden 
gewikkeld, zoo werd de oor-i 
logsfakkel ontstoken, om te 
weten wiè meester van het 
rijk zoude blijven. Het lot 
der wapenen was Ï.IC1NUJS 
ongunstig. Na in drie ge* 
regelde veldslagen overwon
nen te zyn, werd h i j , op 
bevel van KONSTANTIIN ge
wurgd, daar die Vorst hen» 
reeds eenmaal den vrede 
had verleend, welken de 
onrustige LiciNius weldra 
verbroken had., Naauwelijksi 
was CONSTANTIA den rouw* 
tijd van haren echtgenoot ten 
einde of zij verloor lacnnos 
haren eenigen zoon, een* 
veelbelovenden Prins» die 
haar eenige troost uitmaak
te. KONSTANTIIN ofterde hem 
op, aan de veiligheid zijner 

d 3 
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#onen, en liet hem in den 
ouderdom van twaalf jaren 
ter dood brengen» CONSTAN-
TiA smoorde hare verzuch
tingen , en na den dood van 
HELENA i - de moeder van 
KONSTANTIJN had zij den 
grootsten invloed op den 
geest van haren oroeder* Zij 
handhaafde aan het hof dé 
Arianen, wier dwalingen zij 
op overreding van EUSEBIUS 
van Nicomedië, omhelsd had 
enoverleedin die sekte in 330. 

Coî STANTIA (FiAVlA JtT-
JMA), eerste vrouw van kei
zer GBATIANÜS , was eene 
dochter van CONSTANTIUS II . 
(na wiens dood zij in 362 
geboren werd) en van FAUS-
*INA. Toen de tiran PRO-
COPIOS , die zich haar bloed
verwant noemde, zich in 
366 als keizer had doen er
kennen, droeg hij dit door
luchtige kind in zijne ar
men, ten einde daardoor de 
toegenegenheid der soldaten 
te winnen, aan wie de ge
dachtenis van CONSTANTIÜS 
dierbaar was. CONSTANTIA 
Was in haar dertiende jaar 
toen zij Ronstantinopel ver
wet , om GRATIANÜS te gaan 
touwen, die haar hartstog-
telijk beminde, en haar 
reeds in 383 verloor. 

CoNSTANTIN (HOBEET) , 
Doctor in de geneeskunde en 
|*°°gleeraar in de schoone 
van6*6/!»» a a n dé universiteit 
sf»V ya<5w» Bijne geboorte-
PW>» bereikte, volgens den 

president DE THÖU , den ou-
derdom van 103 jaren. Een 
zoo hooge ouderdom vermin
derde noch zijne ligchaams-
krachten, noch zijne geest
vermogens^ Hij overleed aan 
eene ontsteking in de zijde 
of pleuris in 1605, en heeft 
nagelaten; I." Dictionmire 
etc. {Qrieksch en Latynsch 
Woordenboek), 2dI.n,infoJ. 
Gelieve, 1592. HENDRIK E-
TJENNB , had in het zijne de 
Grieksche woorden onder 
hunne wortels geplaatst; 
CONSTANTE schikte dezelve 
in eene Alphabetische orde. 
— 2.° Drie boeken niet 
Qriekscïie en Latynsch 
oudheden, — 3.° Thesaurus 
rerum et verbomm uirius-
quelingua.—4.° Supplemen-
tum lmgiieëhtim,^iiVie-
tionariim abgtrusoruffl W-
cabulorum enz., Qeneve, 
1573, in*4.» H0 was be
diende van JÜHUS SCAMGER 

geweest, en gaf na «en 
dood van dien geleerde, een 
gedeelte van deszelfs Oe/»~ 
mentariën op THËOPHRASTUS 
in het licht. Overigens twij
felt pater JVICEBON of CON
STANTE wel den ouderdom 
van 103 jaren bereikt heelt» 
en men vïndt znne redenen 
in het 27.e deel zijner W 

bladz. 247. 

CoNSTANTINA ( F U « * *«" 
W A ) , oudste dochter van 
keizer KONSTANT»«£ ™J 
FATISTA, werd ** 3 3 5 ,d°?* 
haren vader uitgehuwd wj 
H-iNNWAMfiNus, die eemgen 
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tijd daarna gedood werd, 
daarop in 351 door,haren 
broeder CONSTANTIUS , aan 
haren neef GALLUS ten echt 
gegeven, die bij gelegenheid 
van öit huwelijk den titel 
van Cmar ontving. Deze 
trotsche, gierige en onmen-
schelijke vorstin, van het 
hardvochtige en beperkte ka
rakter van haren echtgenoot 
gebruik makende , deed hem 
«chreeuwende onregtvaardig-
lieden, en tallooze wreedhe
den begaan; zij deed hem 
van de eene misdaad in de 
andere vervallen, zelfs zoo 
verre dat hij het rijk wilde 
overweldigen •, Maar. CON
STANTIUS van den aanslag 
van GALLUS onderrigt, deed 
hem in 354 met het leven 
de hoop op de kroon verlie
zen, en CONSTANTIA onttrok 
zich enkel daardoor aan de
zelfde straf, dat zij kort te 
voren, na eene ziekte yan 
•weinige dagen overleed. 

CONSTANTÏNUS. of KoNSTAN-
TUN , een Syriër, werd na 
nen dood van SISINNIUS, den 
4 Maart 708', op den stoel 
van den heiligen PETRUS 
verheven» Deze Opperpries
ter smaakte de voldoening, 
te vernemen, dat dePicters 
of Schotten, door de zorgen 
van den heiligen CEOLFRI-
DUS ,'abt der beroemde kloo
sters van Viremout/i en Jar~ 
row, tot de gebruiken der 
algemeene kerk waren terug-
gebragt. Maat bij ontving 

te gelijkertijd berigten, die 
zeer in staat waren, om zyne 
vreugde te matigen. Keizer 
JUSTINIANUS , met de aanne
ming zijner nieuwe tucht 
steeds zeer ingenomen , noo-: 
digde den Paus op eene wij^ 
ze u i t , die veel naar een 
bevel geleek, om chem in 
Griekenland te komen be
zoeken. Men had te Rome, 
nog niet vergeten,, wat; aan 
den heiligen paus MARTINUS 
op eene dergelijke reis was 
overkomen. Doch ondanks 
alles, wat er van/de natuur
lijke gewelddadigheid van 
dien keizer te vreezen was, 
besloot CONSTANTINUS om te 
vertrekken , de geheele zorg 
voor zijnen persoon aan de. 
Voorzienigheid overlatende. 
»; Zjjne hoop, zegt zeker 
schrijver, werd niet te leur 
gesteld. •. A.1 mogt de vorst 
ook slechte bedoelingen heb
ben gehad, de tegenwoordig
heid des Opperpriesters» 
maakte zulk eenen indruk op 
hem, dat hij hem geen en--, 
kei woord van de reden zei-
de, waarom hij hem had doen 
komen. Te Nicomedië, waar , 
de bijeenkomst plaats had, 
vierde de Paus de heilige 
geheimen; de keizer commu
niceerde uit zijne hand, ver
zocht hem dé voorspreker 
zijner zonden te zijn, en 
vernieuwde al de voorregten, 
door zijne voorgangers aan 
de Roomsche kerk verleend."1 

Dit is niet het eenige voor
beeld van plot$elijke en on-

d 4 
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verwachte verandering, dooi' 
de tegenwoordigheid van den 
opperpriester der Christenen, 
in trotsche en opgeblazene 
vorsten te weeg gebragt. In 
alle steden werden den Paus 
buitengewone eerbewijzingen 
aangedaan. Hij overleed den 
9 April 7 L5 na den heiligen 
Stoel door zijnen ijver en zij
ne deugden tot sieraad te 
hebben verstrekt. 

CONSTANMNUS - TlBEBIUS, 
onwettige Paus, maakte 
zich in 767 vóór de verhef
fing van- STÉPHANÜS I II . of 
I V . , zonder zelfs de geeste
lijke kruinschering te heb
ben ontvangen, meester van 
van den heiligen Stoel. Hij 
Werd getonsureerd en tot 
Bisschop van Rome gezalfd 
door GTEOKGIUS , Bisschop van 
Premsta. Alles beefde voor 
de factie van den onwettigen 
Paus, die meer dan een jaar 
in het bezit bleef van den 
heiligen Stoel. Dit is het 
eerste voorbeeld eener,zoo 
gewelddadige onregtmatige 
bezitting. De Heer toonde 
op eene even zoo treffende 
Wijze, welke straf zelfs die
gene verdienen, die enkel 
uit vrees, de hand hadden 
geleend tot zulk eenen er
gerlijken aanslag. Weinige 
«agen na de heiligschendige 
aalving van CONS*ANTINUS , 
werd de Bisschop van Pre-
fietta door eene ziekte aange-
****, die hem van het gebruik 
™n al.Bflöe leden beroofde, 
e n z«ne regterhand aoodanig 

verlamde, dat hij dezelve,; 
niet meer aan zijnen mond kon 
brengen; hij overleed in dien 
staat, na gedurende eenigen 
tijd op eene treurige wijze ge
kwijnd te hebben. Wat CON» 
STANTINÜS betreft r deze werd 
den 6 Augustus 768 uit de 
kerk van Rome verdreven, 
veroordeeld om het gezigt te 
verliezen, en tot aan zijnen 
dood, waarvan men het wa
re tijdstip niet kent, ineen 
klooster opgesloten. , 

CoNSTANTINÜS (MANASSEs)* 
een Grieksch geschiedschrij
ver , bloeide omtrent hefcjaar 
1150 onder keizer .MAWIJSD 
COMNENÜS. Hij schreef in 
Grieksche verzen, een Kort 
begrip der GescJdedenii, 
door LEUNCLAVIUS in het La
tijn vertaald, en in 1655, 
op het Bouvre in ffl- ge~ 
drukt, hetzelve, maakt een 
gedeelte uit van het Byzan-
Hum. Het is eigenlijk eene 
kronijk van ADAM tot Ausxrs 
COMNENÜS. Dezelve is met 
alle gebreken van de eeuw 
des schrijvers behebt, zoo 
als onbeschaafden stijl en 
ligtgeloovigheid. Hij is daar
enboven ook de schrijvervan 
eenen Boman in Grieksche 
verzen over de Minmryen 
van AnisTAttDER *» »*" 
znmiiA ; waarvan ™saj*a°' 
menten vindt in de M« " 
dota graca van Vv&Pf' 
Venetië, 1781, JSdl.""^.» 

CoNSTANTINÜS. — ZïeKoN-
SXANTWN. 
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CONSTANWIUS (Heilige) een 
der eerste overheidspersonen 
der stad Trier, onderging 
den marteldood in de derde 
eeuw der kerk, onder Ric-
TiovARüs, Landvoogd van 
Gallië, met PALMATIUS, 
THÏRSÜS , CRESCENTIÜS , Jus-
TINÜS, L E A N D Ë B , AXIEXAN-

BEU , SoTER HöRMISDA , P A -
JPYRIUS , CoNSTANS , JoVINlA-
NUS, en eene talrijke menig
te inwoners derzelfde stad» 
van eiken ouderdom, van elk 

feslacht ,• en van eiken stand* 
>e heilige FËMX, Bisschop 

van Trier, vervoerde in dé 
vierde eeuw, de overblijfse
len der genoemde heilige 
Martelaren en van vele an
deren, wier namen niet tot 
ons gekomen zijn, naar de 
kerk der heilige Maagd bui
ten de muren, alwaar hij 
evenzeer het ligchaam van 
den heiligen PAUIIINÜS , een' 
zijner voorgangers te ruste leg
de. Deze kerk, die uit hoofde 
van de oudheid van derzelver 
stichting, bij geene andere in 
Gallië behoeft onder te doen, 
is thans nog de bewaarplaats 
dier dierbare schatten. 

CoNSTANTIUS I . (FLAVIUS 

VAr.EHnjs),bijgenaamd Caxo-
RUS , uit hoofde van zijne 
bleeke kleur, was de zoon 
van EUTROPIÜS , een beroemd 
man iti Dardanië, en van 
CLAUMA, de dochter van 
CRISPDS , een der broeders 
van keizer CI»AUDIUS , de 
Gothitoke, en werd in 250 

D 

geboren* Reeds vroegtijdig 
bekend als een jnan vol wijs
heid en moed, werd hij in 292 
tot CiESAR benoemd, enver^ 
diende dien titel door zijne 
zegepralen in Groot-Brïtta-
nië en Germanië. Hij 
scheidde alstoen van z$ne 
eerste vrouw, om met THE-* 
ODORA» de dochter van MAXI-
MIMAAN HERKUI.ES, ambtge* 
noot van DIOCMITIANÜS , in 
den echt te treden. Kei
zer geworden, door den af
standvan DIOCLETIANUS, deelf 
de hij in 305 het rijksbe
stuur met GAXERITJS MAXI-
MIANUS; even .als aan C E -
SAR viel hem Gallië, Span
je en Grootbrifannië, als 
mede de Franken ten deel, 
die zich van het land der 
Batavieren hadden meestee 
gemaakt. Zijne voornaamste 
zorg was , om gelukkigen 
te maken , en hierin slaagde 
hij ook. De Christenen wer
den in het land aan zijn ge
bied onderworpen, niet ge
plaagd. Eens hield hij zich 
als of hij, diegene uit zijn 
paleis wilde verdrijven, die 
geenen afstand van het Chris^ 
tendom Wilden doen; er de
den er zich eenigen op, die 
hunne godsdienst aan hunne 
belangen opofferden, doch 
ook anderen, die liever hun
ne posten wilden verliezenj, 
dan hun geweten te verra
den. Hij wilde de eerste niet 
meer zien, daar hij zeide, 

,. dat lafhartigen, die hunne» 
U God verraden hadden, veel 
d 5 
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Jigter hunnen Vorst zouden 
verraden , en aan de tweede 
vertrouwde hij , na hen met 
weldaden te hebhen overla
den, zijnen persoon en zijne 
geheimen toe. Deze groote 
Vorst overleed te York in 
306, na zijnen zoon.KoN-
STANTHN tot CAESAR te heb
ben uitgeroepen. Men leest 
in EÜSËBIUS, dat hij alvo
rens te sterven, verklaarde 
in den waren God te geïoo-
ven. Men moet hopen dat, 
tüt geloof, de uitgebreidheid, 
de kracht, en het goddelijke 
iicht heeft gehad, welke 
het Christelijke geloof voor
onderstelt. De dapperheid 
van CONSTANTIUSCHLORUS be
nam hem zijne menschlie-
vendheid niet. Als keizer 
was hij zedig en zachtmoe
dig; als oppermagtig heer 
stelde hij door zijne deugden, 
grenzen aan eene magt, die 
er geene had. Hij hadgeene 
schatkist, wijl hij wilde, dat 
elk zijner onderdanen er eene 
zoude bezitten* Daar DIOCLE-
ÏIANUS , alvorens de kroon ne
der te leggen , zich aan hem 
door zijneafgezanten beklaagd 
had, dat hij verzuimde, zij
ne geldkisten te vullen, om 
in geval van nood te kun-
»en_ dienen, zoo vraagde hij 
eenigen tijd en beloofde ee-
*ien grooten schat te zullen 
vertoonen. Hij maakte'daar
op aan zijne vrienden en aan 
«et volk, de omstandigheid 
bekend, waarin hij zich be
vond, en verzocht hun, hem 
«atgene te leenen, wat zij 

zouden kunnen missen,zich 
verbindende, om het hun 
binnen Weinige dagen terug 
tegeyen j zijne vertrekken 
werden dadelijk opgepropt 
met goud, zilver en edelge
steenten, van de grootste 
waarde. H/j liet alstoea ' 
de afgevaardigden binnen ko
men , en hunne verbaasdheid 
ziende, zeide hij hun, dat 
zij er wel niet meer aan 
zonden twijfelen, of de lief
de en de rijkdommen des 
volks waren een verzeker
de schat voor een' vorst. 
Op de feestdagen leende hij 
het gouden en zilveren vaat
werk van zijne vrienden,wijl 
hij zulks zelf niet bezat. Ier-
wijl de andere keizers, mpe 
ambtgenooten door een onrus
tig en wreed bijgeloof» de 
Christenen vervolgden, welke 
zij niet kenden, maakte Lm-
STANTIUS zich raetdezelve be
kend, en werd hun beschermer 

CoNSTANTHJS II , (*»**£ 
JÜMÜS), tweede zoon van 
KONSTANTIÏN den'groote, en 

i l e ^ ^ c l i s t e l g 
tijdrekening geboren,in^g 
tot C^SAR benoemd, enjn 
337 tot keizer verheven* 
Om het rijk aan de d « e j 
nen van KONSTAKT»N te ve 
zekeren, vermoordde» 
soldaten hunne oonie" en 

v e n . e n a l d e s t a a t s ^ " ^ 
van dien vorst, met uiwoi 

dering alleen van 1****l 
den afvallige en GAI*"» . 
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deszelfs [broeder. Sommige I 
geschiedschrijvers hebben 
vermoed, dat CONSTANTIUS de 
bewerker van dien verschrik-
kelijken moord was geweest: 
de heilige ATHANASIUS ver
wijt hem zulks openlijk; en 
het karakter, dat hij ten 
toon spreidde toen hij keizer 
was, schijnt dit verwijt te 
bevestigen. Na deze gru
welijke bloedtooneelen ver
deelden de zonen van KON-
JSTANTIÏN onderling het rijk. 
CONSTANTIUS .verkreeg het 
Oosten, Tfiraciè en Grie
kenland. In 338 trok hij 
tegen de Perzers op, die 
Nisiöiê' belegerden, en die, 
na bij die stad overwonnen 

' te zijn, bet heiegopbraken, 
en naar hun land terug trok
ken . Deze voordeelen wa
ren van korten duur. De 
Perzische veldheeren, op 
hunne beurt overwinnaars , 
hakten zijne legerbenden in 
de pan, en behaalden negen 
roemrijke overwinningen. 
Het Westen was niet gerus
ter dan het Oosten. MAG-
NENTIUS , een Germaan van 
oorsprqng, te Autun, door 
zijne soldaten tot keizer uit
geroepen, en VETRANIONUS , 
omtrent den zelfden tijd te 
Sirmich, in Pannonië ver
kozen, hadden de staten 
van KONSTANTIJN den jonge 
en van CONSTANS onderling 
verdeeld. VETRANIONUS door 
zijne soldaten verlaten, 
kwam de genade des keizers 
inroepen, en verkreeg van 
hem toereikende goederen, 

om zijne overige levensda
gen in Overvloed doortebren-
gen. MAGNfeNTius, in den 
slag van Mursia (thans Es* 
sek), 'na èenen moedigen 
wederstand, overwonnen, zag 
zich verpligt de vlugt te he
men; andermaal in Galliè', 
door de veldheeren van CON
STANTIUS geslagen, bragthij 
zich zei ven, om niet in des 
handen des overwinnaars te 
vallen , om het levens Op » 
deze wijze zag zich het Ro-
meinsche rijk , tusschen de 
drie kinderen van KONSTAN
TIJN verdeeld, in 353 onder; 
het gezag van eenen enke
len vereenigd. CONSTANTIUS 
geenen mededinger meer te 
vreezen hebbende, gaf zich 
aan de geheele woede van 
zijnen toorn over. Het wast 
genoeg in verdenking te 
staan de partij van MAGNEN-
TIÜS gekozen te hebben, 
van door den laaghartigsten. 
aanbrenger te worden aan
geklaagd , om van zijne goe
deren beroofd, gevangen ge
nomen of met den dood ge
straft te worden. AI wie 
voor rijk werd gehouden, 
was noodzakelijk schuldig. 
Drie jaren daarna, in 356 , 
kwam CONSTANTIUS voor de 
eerste maal te Rome, hieldt 
er eehen zegetogt, en deed 
er zich verachten. Op zijne 
bevelen vervoerde men de 
obelisk, door KONSTANTIJN 
uit Heliopolis, in Egypte, 
gebragt, en dezelve werd in 
de groote circus of renbaan 
opgerigtt De voorspoed van 
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JutUNUs, toenmaals over
winnaar in Gallië, wekte 
zijne afgunst op, vooral toen 
hij midden in Azië, al
waar hij zich toenmaals be
vond, vernam, dat het le
ger hem den titel van A U 
GUSTUS had gegeven. In al
ler ijl trok hij tegen hem 
op , toen hij in 361 te Mop-
suesta, aan den voet van 
den berg Taierus, overleed. 
Euzoïus, eenAriaan, doopr 
te hem eenige oogenblikken 
voor zijnen dood. Deze sek
te had onder zijn bestuur 
gezegevierd j en de waar-? 
heid en onschuld waren on
derdrukt. Men weet met 
welk eenen moed, Osius, 
Bisschop van Cordova, zich 
tegen het onbillijk verlangen 
van dien" keizer verzette , 
die den heilige ATHANASIUS 
buiten bediening wilde stel
len , wijl hij zich tegen de 
noodlottige bedoelingen der 
Arianen aankantte (zie Osi? 
us). Deze eerzuchtige, af
gunstige, wantrouwende 
Vorst, door zijne gesnede-
nen en zijne hovelingen be-
heerscht, werd eindelijk door 
zijne zwakheden bedrogenj 
e n , zegt zeker geschied
schrijver, indien bij het le
ven niet had verloren, zou 
Wj ten minste het rijk ver
loren hebben. Een andere 
geschiedschrijver spreekt 
o^fr hem op de volgende 
^?jze:» Z w a k > onbestendig, 
nieuwsgier;g enbijgeloovig, 
waar vooraf door lene ra ' 
»®nae jtucht om te dogmati

seren bezield, deed CONSTAN-
TIUS meer kwaad aan de 
ware Godsdienst, dan de 
ongeloovige vervolgers. Ver
leidend, zoo lang als hij iets 
te vreezen hadj geweldda
dig en wreed, zoodra hij. 
willekeurig vorst van het 
rijk was, srou zijn dooi voos 
de geheele Christen-wereld, 
eene oorzaak van vreugde 
zijn geweest, indien een 
kettersche vervolger niet een 
afgodische afvallige tot op-
volger had gehad." , Deze 
was JULIANUS. 

CONSTANTIÜS , veldheer der 
Romeinsche legerbenden ver
dreef de Gothen uitGalUe, 
en nam den muiteling AT-
TALUS gevangen. HoNOBiüS 
deed hem in 417 met zgne 
zuster PIACIDIA huwen, en 
nam hem als deelgenoot aan 
in het bestuur des rijks; maar 
niet lang had hij genot van 
die eer, daar hij reeds in 42 , 
als een krijgsman en staat. 
kundige betreurd, overleed. 

' CONSTANTIÜS **&*°*lf-
PHAULKON, of M g J » . 
Wiens ware naam was KON 
STANTIJN, volgens denritt 
derDEFoBBiN,aezoonvan 

eenen herbergier van Lepto 
lonia, of, volgens anderen* 
vaneenen edelen VenetiBj 

die de zoon van den J». 
voogd « n . dat «?»fjtl: 
bragt het door « j g V 
derheid zoo ver, dat i"J . 
calon, dat i s , eerste «taats 
dienaar, of Groot-Vi»« van 
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het koningrijk Siam werd» 
Hij hield zich in den begin
ne bezig met de belangen 
van zijne godsdienst, en be
woog den koning om eene 
verbintenis aantegaan met 
koning LODEWIJK XIV. Drie 
Siamezen vertrokken naar 
Frankrijk met groote ge
schenken , en met den last, 
om te verklaren , dat de In
dische vorst, door den roem 
van den Franschen koning 
bekoord, geen ander handel-
verbond wilde aangaan dan 
met zijne natie; dat hij er 
zelfs niet zeer van verwij
derd was, om Christen te 
Worden. De eerste afgevaar
digden 9 kwamen in 1680 op 
«ee om het leven: de twee
de kwamen in Ï6S4 te Ver-
sailles aan. .LODEWUK XIV. 
steeds bereid, om de mid
delen ter bevordering van het 
Christendom te ondersteu
nen» zond twee afgevaardig
den » den ridder van Chau~ 
mont, de abt DE CHOISI en 
zes Jesuiten naar den koning 
van Siam. Zij werden op 
eene prachtige wijze ontvan
gen. De koning van Siam 
beloofde zich in onze Gods
dienst te doen onderwijzen; 
maar eenige Mandarijnen, 
aan welker hoofd PITKACHA , 
de zoon van de voedstervrouw 
des konings, zich bevond, 
maakten eene zamenzwering, 
om de Franschen uit het land 
te verdrijven, en zich mees
ter te maken van de zaken. 
CONSTANMUS kwöm in folte
ringen om het levent PITBA-
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CHA hield den koning in zijn 
paleis gevangen, en beklom 
den troon na zijnen dood,' 
niet zonder verdenking van 
de dagen zijns meesters ver> 
kort te hebben. De echtge-
noote van CONSTANTIUS werd 
eerst door den zoon van P I 
TKACHA verzocht, om in zijn 
vrouwentimmer of Serail te 
gaan; maar zulk» geweigerd, 
hebbende, werd zij veroor
deeld, om in de keuken van 
den overweldiger te dienen,. 
die haar later de opvoeding 
zijner kinderen toevertrouw
de. Er bestaan twee^levens-
beschrijvingen Van CONSTAN-
TIUS : de eene, door pater 
D'ORI4ÉANS,1690, in 12.m», 
die hem als eenweldenkend 
man, en een ijverig Chris
ten voorstelt; de andere door 
DESLANDES , 1755, in 12.mo, 
die hem mét de zwartste 
kleuren afschildert; maar 
wijl alles, wat betrekking 
tot dé Godsdienst had, aan 
dien schrijver hatelijk scheen, 
en CONSTANTUJS genoeg gods
dienst bezat, om zijnen haat 
te verdienen, zoo moet zij
ne getuigenis, meer dan Ver
dacht toeschijnen. Het is 
daarenboven te vermoeden, 
dat men den Siameschen 
staatsdienaar in 1690 beter 
kende, dan in 1755. 

CONSUS , God der raadge
vingen. De Romeinen had
den te zijner eer onder een 
klein dak in de groote cir
cus, aan het einde der ren
baan een altaar opgerigt. De-
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ze kleine tempel was" ter 
helft in de aarde verdiept. 
Men vierde prachtige fees
ten te zijner eere. Men be
weert dat deze God aan Ro-
MUlüs had aangeraden, de 
Sabijnsche vrouwen te roo-
ven. 

CONTANT (JOZEF) , een be
roemde bouwkunstenaar, te 
Jvry-sar-Seine, in 1698 ge
boren , behaalde: reeds vroeg-
tij dig eenen grooten roem 
en werd met de oprigting 
van een aantal aanzienlijke 
gebouwen belast; zoo als de 
de kerk van Panthentont, 
waarvan men vooral de stou
te gewelven bewondert; het 
Palais-Royal, het Belvedè
re van St Cloud, de kerk 
der stad Condé in Vlaande
ren , het Gouvernements ge
bouw te Bijssel, de .Mag-
dalena Kerk té Parijs, wel
ke ĥ j niet heeft kunnen, 
voltoojjen» Hef is Ook vol
gens zijne teekeningen, dat 
de kerk van den Heiligen 
WASTVS , te Alrecht is op
getrokken. Er bestaat van 
hem een boekdeel in fol., 
volgens zijne bouwkundige 
werken gegraveerd. Hij o-
verleed te Parijs den 1 0 c -
tober 1777. 

CONTANT DE I,A MOIXETTE 
(PHIUPPUS »E) den 29 Au
gustus 1737, te Cóte Saint 
£ir*>RÉ, in VaupMné se-
boren, volbragt, daar hij 
zich tot den geestelijken | 
sfaat bestemde, zijne stu- || 

U dien in de Sorhonne', al; 
waar hjj in 1765 tot Dóetor 
bevorderd werd. Het He-
brëeuwsch ,'en andere Oos« 

, tersche talen beoefend heb
bende , verdedigde bij op de 
heilige Schrift eene thesis 
in zes talen, die in één 
deel in 4.» gedrukt werd. 
Hij werd vervolgens tot 
Groot- Vikaris van hét bis
dom Vienne benoemd, al
waar de ambtsbezigheden 
hem niet beletteden pider-
scheidene werken in het 
licht te geven. Deze ge
leerde en eerbiedwaardige 
geestelijke werd een iïez 
slagtoffers der revollution-
nairen en kwam in 1793 om 
het leven. Men kent van 
hem de volgende werken: 
1." Essai sur Técritureetc» 
(Proeve over de heilige 
sóhrvft of geschiedkundig 
tafereel van het voordeel 
hetioelk men lm trekken, 
van de Oostersche talen 
tot goed verstand van de 

.gewijde Boeken), 1775, « 
I 13.™ Aan het hoofd vani dit 

boekdeel komt eene piaa* 
voor, onderscheidene Ooster
sche alphabetten voorstellen
de. ~ 2° Nouvelle metho
de etc. (Nieuwe wijze, om 
den waren zin der heilige 
Schrift te vinden), lj77> 
S.dl.» in 12.<*> ~-3.°'Jfm 
Genese eapliqme .etc* (u 

nesesis verklaard, vff„ 
de oorspronkelijke Mff' 
met antwoorden oP "f f * 
zwaren der ongeloomgW* 
1777, 3 dl.» in 12;m0 **« 
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geeft zeer bondige antwoor
den , op verscheidene tegen
werpingen uit de werken van 
VotTAÏRE ontleend. — 4.° 
Exode expliqué {Exodus 
verklaard), 1780,.'3''dl.n i n 
ï2,mo — 5.0 fies Psaumes 
expliquêè {De Psalmen ver
klaard), 1781, 3 dl-n in 

• 12.mo_6.° LèLévitique ex* 
pliqué {Leviticus verklaard), 
1785, in 12.mo _ 7.°ÏVa*« 
té etc. {Verhandeling over 
de dicht' en toonkunst der 
Uebreërs), 1781, in 12.«o 
-— 8.° Nouvelle Bible etc. 
{Nieuwe Bijbel in vele ta- \ 
len), 1 dl. in 4. t0 Dit werk 
is zeer zeldzaam geworden. 
De Abt CONTANT DE LA ME-
LOTTE wordt in het verslag 
over de Geschiedenis, in 
naam van het Instituut door 
den Heer DACIER aan NA
POLEON gedaan, met lof ver
meld; hetwelk zeer moeije-
lijk is overeen te brengen, 
met het verwijt, dat men 
hem heeft gedaan, van op
pervlakkig in zijne werken 
te zijn, van het Hebreeuw-
sche slechts middelmatig te 
kennen enz. Wat hier ook 
van wezen moge, men kan 
niet ontkennen, dat hij een 
Werkzaam schrijver is ge
weest, die zijne talenten 
heeft in het werk gesteld , 
om de aanvallen tegen de 
godsdienst gerigt * afteweren. 

CONTANT D'ORVILLE (AN-
DREAS WILLEM), werd te 
Parijs, in ; 1730 geboren. 
Deze schqjver reisde veel, 

werkte voor de landelijke 
tooneelen, schreef Romans 
en Compilatiën, onder wel
ke er zich zeer belangrijke 
bevinden. Hij overleed in, 
1804. Tot de talrijke door. 
hem nagelatene werken, be-
hooren: 1.° Pensees philo* 
sophiques etc. {Wifsgeerige, 
zedelijke en. staatkundige 
denkbeelden, der Wijsgee-< 
ren Sans-Souci en Bienfai» 
sant. —- FREDERIK I I . en. 
STANISLATJS — ) , JVancy, 
1768, in 8.vo — 2.o Fas-
tes de etc. {Jaarboeken van 
Polen en Rusland), 1769, 
2 dl.n in 8.™ — 3.° flis-
toire etc {Geschiedenis van 
de verschillende volken der 
wereld, bevattende de Gods-t 
dienstige en hurgerlijkepleg-
tigheden), 1770, 1772, in 
S.vo 6 di.n — 4.° SoFBIE 
ou mémoires etc. {SorMA, 
of gedenkschriften,, om te 
dienen tot de Geschiedenis 
der vrouwen der 18e eeuw) , 
1779, 2 dl.n in 12.mo — 5,« 
Anecdotes etc. {Germaansche 
anecdoten), 1769 in 8.vo — 
6.° Fastes etc. {Jaarboeken 
van Groot-Britannië), 1769, 
in 8.™ — 7.° L'humanité, 
etc. {De menschlievendheid 
of Geschiedenis der onge
lukken van den ridder DS 
DAMPIERBË) , 1765 , 2 dl.» 
in 12.mo CONTANT B'ORVIL-
LE heeft ook een aanmerke
lijk (aandeel gehad aan de 
uitgave der Mengelingen, 
uit eene groote Bibliotheek 
ontleend, en door den Mark
graaf DE PAUMÏY bestuurd. 
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CoNTiRINl(GA«PABD), werd 
te Venetië in 1483 geboren. 
Hij was uit het oude geslacht 
der CONTARINI'SvsnVenetiè'i 
zoo, vruchtbaar in mannen, 
die zich in de wapenen en 
in de letteren beroemd heb
ben gemaakt, en afgezant 
der Republiek, bij kei
ler KABEL, V. Hij kweet 
zich zoo weivan zijnen last, 
dat men hem bij zijne terug
komst met éen aanzienlijk 
bestuur beloonde. Hij dien
de zijn vaderland op geene 
XhiUder nuttige wgze, in 
verschillende andere belang
rijke gelegenheden. PAÜLUS 
I I I . vereerde hem in 1535, 
met het Romeinsche purper, 
en zond hem in 1541 als Le
gaat naar Duitschland'•', en 
het volgende jaar naar Bo-
logna, alwaar hij den 24 
Augustus, in den ouderdom 
van 59 jaren overleed. Zij
ne laats/e ziekte was eene 
koorts, die hem bevangen 
had, toen hij op eenen zo
merdag het avondmaal in ee
ne zaal' had gebruikt, waar 
de frisSche en koele lucht 
zich al té zeer deed gevoe
len. Men heeft van hem 
verscheidene Wijsgeerige, 
godgeleerde en staatkundige 
Verhandelingen, Parijs •, 
Ï571, 2 dl.n, in fol. Hij 
Schreef met zeer vele be
schaafdheid en zuiverheid 
ia het Latijn; maar hij was 
in de wijsbegeerte dieper 
ervaren, dan in de Godge
leerdheid. Zijne voornaamste 
werken ts^n: 1.» Traite etc. 

(Verhandeling over de on-
sterfelijkheid der ziel), te
gen POMP'ONATIUS , zijnen 
meester. — 2.° Traite etc, 
{Verhandeling over de Sa
cramenten) , dat veeleer eene 
schoon e onderrigfcing dan een 
twistschrift is. — 3.° Sco-
lies etc. (Korte aanmerkin
gen op de Brieven van den 
heiligen PATlWs) uitmun
tend ten ppzigte der verkla
ring van den letterlijken zin. 
— 4.° Somme etc. (Kort be
grip der - Kerkvergaderin
gen), dat slechts eene ver
korte en 'oppervlakkige ge
schiedenis is. •.-— .5. Ver
schillende Verhandelingen 
der tcederleggende Godge
leerdheid tegen LwBER» 
waarin hij het gevoelen van 
den heüigen AUGÜSTINUS 
over de voorbeschikking •aft 
keurt. Wijsselijk raadt bij 
den predikers aan, die ver-
pligt zijn, om overat on
derwerp te spreken, van 
zulks zeldzaam en met veel 
behoedzaamheid te doen, van 
altijd tot de verhevenheid der 
oordeelen Gods zijne toevlug 
te nemen, liever danove 
de ijdele denkbeelden dw 
menschen te redetwisten. 
6.° Twee Boeken over de» 
Pligt der Bisschoppen,*** 
nutfig tor handlexdmg^ 
eerste herders. r''«a.tuur 

van Venetië, w n e t,eeft 
LóBEWIlK BECCATEiW B 

de f ^ o A ^ I ^ ^ 
dien beroemden •PfBI,i11.&. 
in het Italiaanseh bescnre 
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ven, Brescia, 1746, in"4.» 
JOANNES CASA heeft er ook 
eene ia zijne Latina wionu-
tnenla geleverd, Florence , 
1564, in 4.»'. ' . . 

CoNTABINt (VlNCENTlüS)* 
Hoogleeraar der .welspre
kendheid te Padm , in 1617, 
te Venetië, zijne geboortestad 
in den ouderdom van 40 jaren 
overleden, beoefende , even 
gelijk MURET , zijn vriend , 
de schoone letteren meit vlijt 
en bet beste gevolg. Onder de 
verschillende werken, welke 
hij heeft nagelaten, wordt 
vooral op prijs gesteld, zijne 
verhandeling Defrumentaria 
Romanomm largitione., en die 
De mililari Romanomm sti-
pendio, Venetië > 1609, in 4«°> 
beide tegen JUSTÜS ïapsiüs , 
en zijne Variarumlectiomm 
Uier, in quo multis veterum 
turn grtecorum turn ïatino-
ruM scriptorum loei illus-
trantur atque emendantur, 
Venetië, 1606, in 4.K>, wel
ke geleerde aanmerkingen 
bevatten. De uitgave van 
Vtreclt, 1574, in 8.vo, j s 
vermeerderd met'aanmerkin
gen van NICOJCAAS BOND» 

CONTAT (LOUISE), eene be
roemde fransche tooneel-
speelster in 1760, teJParys, 
geboren, begon hare loop
baan met de rol van AÏAM-

. »E, in het treurspel BAIAZET. 
Eene kweekelinge van Me
vrouw PKÉVIXXE zijnde, on
derscheidde zij zich in den 

VII. DEEÏ.3 

beginne in de gewone'ïollen 
door niets bijzonders, maaie 
later met de nieuwe rol van 
JSUZANNA, in het Huwelijk 
van FtQAno belast, viel 
haar de algemeene toejui
ching ten deel,.en van dien 
oogenblik af scheen haar ' 
roem bevestigd te zijn. MeC 
talenten begaafd , die . zich 
naar Verschillende karakters 
plooiden , zag men haar acht» 

| tereenvolgend met dezelfde 
volkomenheid spelen: Me
vrouw MVBABD in den Ou
den ongehuwde (Vieux céli-
oataire), EtMirtEin denTAR-
TÜPFE (SchyMeffige) , C É -
LIMÈNE in den Misantrope 
(menscTienhater), Mevrouw 
DE VOIMAR in het Mariagë 
Secret {Geheime huwèlijR) 
enjz. Met den Heer DE PAR-
NV,, neef van den dichter 
van dien naam, in den echt 
getreden zijnde, verliet zij 
het tooneel in den ouderdom 
van 50 jaren, en overleed 
in 1813 aan de gevolgen der 
kanker aan de borst. In ee
ne Levensschets, door de dag
bladen van den tijd j an Me
vrouw DE PARNÏ medege
deeld , . leest men, dat zij 
zes weken voor haren 
dood, ondanks de tegenkan
ting van eenen getuige, ee
ne vrij aanzienlijke verzame-. 
ling3 door haar vervaardig
de dichterlijke en prozaïsche 
schriften in het vuurwierp^ 
die zij vernietigen wilden, 
wijl dezelve eenige trekken 
van persoonlijke hekelingen 

E e 
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bevatteden, 

CON*E (ANTONIUS I E ) , 
CONSTIÜS, te Noyon gebo
ren, én te Boèrges in 1586 
overleden, onderwees te 

. Bourges en te Örléans met 
roem de regtsgeleerdheid. 
Zijne werken, door het pu
bliek in den tijd. zeer gün-
istig ontvangen, zijn in 1 
deel in 4.t° gedrukt. 

CON*^ (NicotAAS JACOBÜS), 
een zeer bekwaam schilder , 
ischei-en werktuigkundige, 
'werd den 4 Augustus 1755 
,te SC Cenery, bij Seez in 
Normandye geboren, en 
kwam reeds vroegtijdig zich ' 
te Pari/s vestigen, alwaar 
zijne betrekkingen met een 
aantal kunstenaars en ge
leerden hem weldra bekend 
maakten, In 1793 werd hij 
als lid benoemd der Commis
sie van geleerden, belast met 
het doen eener proefneming 
ïn het groot fvan de ontle
ding des waters door het 
•yzer, dip tot dus verre en
kel in den loop van een ge-
Weer beproefd was. Zijne 
raadgevingen en zijne werk
zaamheden bragten veel toe 
tot den goeden uitslag der 
onderneming. JHët gouver
nement .benoemde hem daar 
op tot bestuurder der aeros-
tatiscTie school te Meudon 
gevestigd, en eenigen tijd 
«Jaarna hoofd der brigade, 
«et b e V e | voerende over de 
«chtvaarders. Het is in „ 
«ezB hoedanigheid, dat hij \ 

deel nam aan den Egypti-
schen togt, daarenboven lid 
zijnde "van de Commissie 
van kunsten en wetenschap
pen , die ér aan verbonden 
was. Te Alexandrië aan
gekomen , bouwde bij ia twee 
dagen in de Vuurbaak, o-
vens tot gloeijende kogels, 
hetwelk de Engelsche sche
pen verwijderd hield, die 
zonder deze verdediging, de 
stad met voordeel zouden 
hebben kunnen aantasten. 
Te Cairo aangekomen,rigt-
te hij eenè telegraaf op, 
bragt werkplaatsen tot stand, 
bestemd, om in de behoef
ten van de openbare dienst 
te voorzien; bouwde onder
scheidene windmolens, ver
vaardigde werktuigen voor 
de munt der stad, voorde 
Öostersche drnkkerrij, ter 
vervaardiging van bosknoA 
enz. Hij stichtte geschafte 
terijen, verbeterde de zamen-
stelling van het brood, deea 
geweerloopen, sabels, gereea 
Ichappen voorde hospita^' 

wiskundige werktuigen, bnt 
len, verrekijkers, ponden 
enz. vervaardigen Bfli « g 
terugkomst in F™nhrf>Zt 
lastfe hg ^ f f ^ 
i e t opzigt der fe^van 
de doorhem, voor zijn ver 
trek naar Egypte uitgev^ 
dene potlooden, <»e. 
Frankrijk een ™ea?nnlen. 
delartikel heeft g " « * n £ 
Met de uitvoering/8" " 
groote werk door de JfcgP 
tische Commissie belast, 
vond hij een graveer-wer* 



tuig ui t , doormiddel van het 
-welk het, werk der gron
den, luchten en der massa's 
der gedenkstukken , met ee
ne bewonderenswaardige ge> 

j makkelijkheid, vaardigheid 
j en regelmatigheid geschiedt. 
| Deze werkzame en geleerde 

kunstenaar; die met al zijne 
talenten . eene oude eenvou
digheid van zeden , en eene 
buitengewone zachtheid van 
karakter paarde, overleed 
den 6 Dec. 1805. 

v CoNTENSON (VlNCENTlUs), 
in 1640 in het bisdom Gon-
dom g0boren, ging in 1657 
onder de Dominikanen, en 
overleed in het Bisdom Beate~ 
wis, den 27 December 1674. 
Hij onderscheidde zich in 
zijne orde, door zijne erva-
•renheid in de Godgeleerd
heid en het predikambt. Er 
bestaat 'van hem eene God
geleerdheid ten titel voeren
de: Theologia mentis etcor-
dis, in 9 dl.n in 12.mo e n 

2 dl." in fol. vermeerderd. 
De schrijver heeft de dor
heid der schoolgeleerden 
verbeterd, eene keuze doen
de uit datgene, wat de kerk
vaders het schoonst en bon-
digst hebben geschreven, en 
door het leerstellige met het 
zedekundige te verbinden. 

! CONTESSA de oude (CHRIS-
l TIAAN JAKOB SALICE) , den 
! 21 Febrnarij 1767 te ffirscïi-

lerg geboren. Raad van 
koophandel aldaar gaf met 
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zijnen broeder Toofleelkun-
dige. spelen en Verhalen in 
het l i ch t , schreef Bijdragen 
tot het Silezische zakboek enz. 
Zijn Roman: De wijkeer en 
zijn neef, Breslau, 1824 , 
is een uitmuntend beeld van 
ons door staatkundige inzig-
ten in zich zelven verdeeld 
maatschappelijk leven. Hij 
overleed te hiebenthal in 
Silezië den 11 September 
1825. 

CONTESSA de Jonge ( K A -
REL WILLEM SALICE ) , een 
schrijver van geestige ver
halen en blijspcldichter, ge
boren in^l777 te Eirschberg 
in Silezië, den 2 Junij 1825 
te Berlijn overleden. Hij 
schreef kleine blijspelen, 
bijv. het Raadsel, de Von
deling , de Talisman enz. 
alsmede Vertellingen. Met 
zijnen broeder CONTESSA den 
Oude heeft hij Tooneel-
stuhken en Vertellingen, 
het Beeld der moeder, (door 
hem zelven), en het Blonde 
kind uitgegeven j met Fou-
QÜÉ en HqPFMANN Iünder~ 
spreukjes. HOFFMANN had de
zen dichter, die ook als land-
schapschilder menig schoon 
Stuk vervaardigde, uitmun
tend in zijne broederen Set 
rap/don's als SILVESTER af
geschilderd. 

CONTI (ARMAND DE BOUR-» 
BON , Prins van), zoon van' 
HENDRIK H . van dien naam, 
Prins van Condé, hoofd van 

e 2 
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den stam van CONTI, werd 
in het jaar 1629 te Parijs 
geboren. Daar zijn vader 
Hem voor dea geestelijken 
staat bestemd had, zoo ver
kreeg hij de abdijen van 
Saint-Dénis, van Cluny, 
van Lerins ea. van Molême, 
Na den dood zijns vaders, 
verliet hij de kerk en nam 
ée wapenen op. Hij werd, 
door . zijne; toegenegenheid 
voor de hertogin van hon-
gueville, in de kuiperijen 
van de partij der f ronde ge-
gewikkeid , en tot opperbe
velhebber; derzelve benoemd. 
Men stelde hem tegen zijnen 
broeder, den grooten CONDÉ , 
die toenmaals de koningin en 
den kardinaal MAZABIN ver
dedigde. Zij vereenigden 
zich beide tegen die prin
ses » en tegen haren minis
ter. CONTI werd gevangen 
genomen en met zijnen broe-

, der naar Vincennesgehmgb, 
en.kwam er niet ui t , dan 
om eene der nichten des 
kardinaals, welken hij den 
oorlog aangedaan had, te 
huwen. Dit huwelijk bragt 
hem, in de hoogste gunst. 
Hij werd in 1654 gouver
neur van Guienne, vervol
gens overste der legers van 
Katalonie, waar hy eenige 
steden innam; eindelijk hof
meester des konings, en in 
1662 gouverneur van Lan-
guedoc. Hij overleed vier 
jaren daarna te Pezénas in 
bijzondere godsdienstige ge
voelens , die hem zyne deugd-
Xflme eehtgenoote MARU 

MARTINOZZI (zie dat artikel) 
ingeboezemd had. Er be-
staat van hem: 1.° Traite 
de la. comédie et des spec-
tacles'',. selon la tradition 
de l'église (Verhandeling 
óver den scliomolurg en de 
schouwspelen, volgens de 
overlevering der Kerk)» — 

}| 2." Devoirs des grands, 
avec un Testament [Pligten 
der drooten, met een Tes-
tamenty — 3.° Devoirs des 
gouverneurs de provmee 
(Pligten der provinciale gou
verneurs) , Parijs ,1667, 3 
dl.n in 12.*o Hij verwekte 
in zijn huwelijk twee zonea: 
LODEWIJK ARMAND van Bour
bon, prins van Qonh, m 
1685 aan de kinderziekte o. 
verleden, maar die groote ver
wachtingen aan den dag ge
legd had, en FiUNCrsctrsï.oDE-
WIJK van Bowrion, die volgt. 

CONTI (FRANCISCUS UW 
WIJK van Bourbon, Vra* 
van la Boche.sur-\on> ver 
volgens van), in 166*sf' 
borln, volgde de voetstap 

pen zijner J^fS* 
l ïgmuntte uit in het bel g 
van Luxemburg «« 1 6 8 4 ' $ 
den veldtogt van Bongar^ 
in 16S5, in het g f e c h t j 
SteenkerKen, m d« g!Jw«-

den, en b^ andere geW« 
heden. De kunst om te be_ 
hagen en zich te> J f ê « c n , 
den had zijnen g L f t i f o 
zoo veel als zijne «ÏP ,69f 
verspreid. Hij * t f » ^ 
tot koning van Pom 
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kozen; maar zijn mededin
ger de keurvorst van Sak' 
sen, door eene andere par
tij benoemd, Ontnam hem 
die kroon. De prins van 
Conti werd verpligt om, 
met het onaangename ge
voel van in Polen zonder 
vrucht, verschenen te zijn , 
naar Brankryk terug tekeer 
ren , en overleed in 1709 te 
Parijs. Die man , welke het 
vermaak van het hof en Pa
rijs had uitgemaakt, vergat 
in dien gewigtigen oogenbïik 
alles; en zelfs langen tijd 
voor dat die oogenblik aan
kwam, onderhield hij zich 
slechts met zijnen biechtva» 
der den pater LATOUR, en. 
gaf alleen, op datgene acht, 
wat hem aan God herinner
de. » Hij behield, zegt de 
hertog van Saint-Simon, 
zijne tegenwoordigheid van 
geest tot den laatsten oogen
blik , en deed er zijn voor
deel mede. Hij overleed in 
zijnen leuningstoel, in de 
grootste gevoelens van gods
vrucht , waarvan ik pater LA-
TOUR bewonderenswaardige 
gevallen heb hooren verhalen. 

CONTI (LODEWIÏK FRANCIS-
c«s de Bourbon., prins van) , 
kleinzoon van FRANCISCUS 
LODEWIJK, werd den 13 Au
gustus 1717 te Pari/s gebo
ren. Met veel verstand en 
moed begaafd, legde hg ge
durende den oorlog van 1741 
sijne krij gsbekwaamheden 
SM» den dag. Hij maakt® 

den 23 April 1744 zich 
meester. van Monlalhan, en 
vervolgens van de «atadelVatt' 
Ville Branche. Na Stmre^ 
Chateau-Dauphin en Demon, 
ingenomen te hebben , legde 
hij het beleg voor Com, waar-! t 
van de, loopgraven in den-
nacht van den 12 op 13 Sep
tember van hetzelfde jaar 
geopend, werden.- Toen de 
koning van Sardinië op
getrokken was, om die ge-= 
wigtige plaats te hulp te ; 
komen, werd men den 30 
handgemeen, en hoewel meer 
in getal, verloor hjjj den 
veldslag. Maar de ruwheid 
van het jaargetijde, het smel
ten der sneeuw, de overstrpo-. 
ming der rivieren , maakten 
die overwinning vruchteloos; 
de overwinnaar werd ge
noodzaakt het beleg op te 
breken en over de bergen 
terug te trekken. De prins 
van CONM : beoefende, na 
zijne terugkomst te Parips, 
de letterkunde en de kunsr 
ten, en overleed in dezelf
de stad den 2 Augustus 1776. 
Men; vindt in de geheime ge
denkschriften (Maart 1776) 
eenïge anecdoten over den 
prins van CONTI. 

CONTI. — Zie LOUISE MAR-
GAKETA van Lotharingen. 

CONTÏ. — Zie BOTJREON-
CoNTI (AMEMA GABRI&LLE 
STEPHANIE toUISE DE). • 

CONTI (GÜISTO DE) , een 
e 3 
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Italiaansch dichter, uit een 
oud geslacht, overleed te 
Rimini in het midden der 
vijftiende eeuw. Er bestaat 
van hem eene voortreffelijke 
verzameling van geestige ge
dichten , onder dezen titel; 
JM hetta mano; Parijs, 1595, 
in 12.ni0, inet eenige dicht-
stukken van onderscheidene 
oude Töskaansche dichters.. 
Deze Verzameling was voor 
de eerste maai te Venetië 
in 1492 in 4.w in het licht 
gegeven. De abt SALVINI 
(en niet SILVINI) heeft hier
van te JFlorenóe in 1.715 eene 
nieuwe uitgave bezorgd, met 
voorreden en aanmerkingen; 
maar deze is minder volle
dig , dan die van Parijs , en 
die vari Verona, 1753, in 4. t 0 

.CONTI (De abt ANTONIUS 
CHINEMIA), een adellijke 
Venetiaan, in 1749, in den; 
ouderdom van 72 jaren over-:' 
leden, reisde door een ge
deelte ,van Europa f kwam. 
door zijne kundigheden'.- en 
zijne inborst in aanmerking 
bij de geleerde mannen, en 
heeft geschreven: 1.° Treur
spelen, (te, Lucca in 1765 
gedrukt), die meer beval-
ligs voor den lezer, dan,be
langrijks voor den bescnou-
wer bevatten. —. 2.° Eene; 
Proeve over een gedicht, ge
titeld : it gloto 4i Vènerè , 
e» het plan van een ander, 
waarin hij zich voorstelde, om 
nagenoeg hetzelfde onderwerp 
*« behandelen, als LÉIBNWZ in 
«y«e Theodicea behandeld 

heeft: maar die gedichten zijn 
meer bovennatuurkundig dan 
dichterhjk. De abt CONTI 
knoopte op eene reis, dié hij 
naar Londen deed, met NEW
TON eene naaiuve vriendschap 
aan, die hoewel de achter
houdendste der menschen, 
hem zijne denkbeelden me
dedeelde, en hem al de ger-
heimen zijner wetenschap o-
penbaarde. Hij bragt eene 
geheel Engelsche denkwijze 
en gezindheid in Italië te
rug. Zijne prozaïsche en 
dichterlijke werken' zijn ge
zamenlijk te Venetië uitge
geven, 1739, 2 dl.» in 4.»;-
en zijne nagelatene werken, 
1756, in 4.t° Hoewel de 
Werken van den abt CONTI 
slechts embryons (ongeoo' 
rene vruchten) zijn, gelijk 
een Italiaansch dagbladschrij
ver dezelve genoemd heelt, 
zoo geven zij echter eettge-
lukkig denkbeeld van hm* 
nen vader. Het Zij» ge
dachten , overwegingen > sa
menspraken over belangrijk 
onderwerpen. 

CoNTii-E(I,t;cAS),lidvan<Ie 
Academie van Venetië,™het 
j aa r lSOSof lSOr teCe^n 
den staat van Sienm, gebo
ren, heeft zich m delo. 
eeuw door werken van ver
schillenden aard beroemd^ 
maakt: l." Traduzione ^l'a0 
Bom d'orot 1558. ~ * 
OriginedegUelettort, * » ^ \ 
ift |.to _ V - j » Pesctir&r 

la Cesarea Gontaëa>JJ;-
Trinozia, blijspelen, J J W ' 

http://12.ni0


c o 
in 4.to — 4f la iJSftce, 
1551, in A t o ^ 5.° Rime, 
divise in tre parti, con dis-
corsi ed argomenti di M. 
Francesco Pairicio, e M\ 
Antonio Borghesi, e con Zé, 
sei canzoni dette te sei so-
relle di Marte, 1560, in 
g.vo _ e.0 Lettere ,' 1564, 
2 dl." in §.vo — r.° Fatti 
di Cesare Maggi, 1564» in 
8.vo Men vindt in die ge- 1 
schiedenis al wat te zijnen j 
tijde gedurende de oorlogen 
van Lombardyë, en van de 
andere gedeelten van Italië 
gebeurd is. — 8.° L,a pro-
prieta delle impresse degli 
affidati, 1574 ,>in fol. 

CONTO - PEHTANA (D. JO
ZEF)» in 1735 te Lissabon 
overleden, heeft door zijn 
heldendicht van Qjuiterie ia 
Sainte een der beste werken 
geleverd, diePor*w#a£voort-
geWagt heeft. Hij heeft met 
de verbeeldingskracht van 
CAMOÖNS, meer smaak en na
tuurlijken aanleg* 

CONTUCCI (ANDBEAS) , een 
Italiaan sche bouwkundigeen 
beeldhouwer, werd in 1460 
te Sansovino in Tqskahen 
geboren. Zijne standbeelden,, 
die Genua, Florence en Rome 
versieren, verdienen de op
merkzaamheid der reizigers. 
Hij ontwikkelde vervolgens 
Zijne bekwaamheden in Por
tugal» Bij zijne terugkomst 
in Italië, werd hij met het 
Verheven beeldwerk, dat SA 

•E 

N..- m 
SANTA CASA , te Lorette,' 
omgeeft, belast, en het is 
naar zijne schetsen, dat men 
verscheidene publieke gebou
wen te Rome opgerigt heeft* 
Hij overleed in 1529. 

CONTZEN (ADAM) , een Je-
suït, in het jaar 1575 te 
Montjoie in het hertogdom 
Gulik geboren, verklaarde 
gedurende verscheidene ja
ren te Meniz met roem de 
heilige Schrift, was de ge
leerde talen mag tig, en munt
te ook uit in het verdedigen 
van geloofspunten. Toen in 
1624 MAXIMIMAAN, Hertog 
van Beijeren, hem tot zij
nen biechtvader verkozen had, 
nam hij dien post met voor-
zigtigheid waar, en overleed 
te ËLuncJien den 19, Juni] 
1635. Hij heeft geschreven: 
1.° Commentaria in gyatuor 
Mvangetia, Keulen,. .1626', 
2 dl.n in fol.; — 2.° Epis-
tolam sancti PAVLt ad Ro
manos , Keulen, 1629, in 
fol.—- 3.° Epistolas ad Co* 
rinthios et ad Galatas, Keu
len, 1631, in fol. r~ 4.° 
Politicorum libri .decem, 
Mentz, 1620, in fol. Nog 
bezitten wij van pater CONT
ZEN verscheidene werken o-
ver de wederleggende god
geleerdheid. 

CONÏBEARB (JOANNES), 
een celeerde Anglikaanschè 
bissciiop , werd in 1692 fe 
Pinhose, bij Exeter, gebo-

• ren. Na leeraar teFefeliatn 
e 4 
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in het * graafschap Surrèy 
geweest te zijn, Werd hij 
predikant des k o n i n g s , i n 
het paleis yan Witehall, eii 
hél verscheidene andere be
dieningen waargenomen te 
hebben, werd hij in 1750 
tot bisschop van Brïstolhe-
noemd. Hij overleed te Ëath 
den 13 Jnlij 1755, en heeft 
nagelaten: ï.° Verdediging 
der ffeopebaarde godsdienst, 
Londen, 1732, in 8„vo j) i t 
werk is gêrigt tégen het 
werk van TÏNDAI., getiteld: 
Het Christendom, zoo oud 
als'de wereld. Het is merk
waardig doordeszelfs gema
tigdheid en bondigheidj der 
redeneringen, en onder allé 
werken, tegen den godver
saker TYNDAI. , in het licht 
gegeven, wordt dat van Co-
KyBEAïtE als het beste be
schouwd. Het werd zoo wei 
ontvangen, dat er het Vol
gende jaar reeds eene derde 
Uitgave van in het licht Ver
scheen. —> 2.° Leerreden, 
na zijnen döbd in 1757 ge
drukt, ten getelle van 20, 
2 dl.n Zijne kinderen wa
ren zonder fortuin gebleven, 
^ l e B%»ve werd ten kunnen 
voordeele dooreené inschrij
ving voorgesteld. Men kan 
oottJeelen over het belang, 
«at men inde gedachtenis van 
<uon waardigen engeleerden 
prelaat stelde, door het aan-

een °K5 ^JACOHÜ« of JAMES) , 
e e« beroemd Engdsche zeel 

reiziger, den 27 öciobèr 
1728 , te Marloii, een dorp 
in het hertogdom Yorch, 
geboren, en den 16 Febru-
arij 1779 overleden, op een 
eiland van de zee van Kam-
schatka, ten westen van 
Calijfornia, bij het vruchte
loos zoeken naar eénefl weg 
door het Noorden van Azië. 
De Engelschen hebben dien 
wereldontdekker zeer be
treurd; maar indien, men acht 
geeft op de geringe ophelde
ringen, welke die soort van 
wetenschappelijke togten, 
in die eeuw hebben voort-
gebragt, zoo schijnt het, dat 
men zich over zijn ver
lies kan troosten. Zijneeer» 
ste reis, waarvan het doel 
was, om den overgang vatt 
Vernis, en èèhige, kusten van 
Nieuw Holland, waartene-
mehy hééft ons niets nieuws 
geleerd. In de tweede be
vestigde hij liet niet bestaan 
van het zuidelijke vaStelanü, 
waarvan men reeds seder de 
reis van den Heer DE MB-
VILLE in 1769 verzekerd \vas. 
Op de derde vond hy tos-
s c h e n d ' en Amenha op 
65 graden breedte, eene zee-

ëngte, die reeds m 
door den kapitein BBBJ«. 
was waargenomen, en o 
den naam van dezen laas« 
draagt; maar dit ^wijf " j * ; ' 
dat de twee vaste l a » g 
verder opwaarts te^.-mt 
noorden, n i e t v e r e r f z | ° : 
Dejjsbergen, di» W*T 
volgens ontmoette, overtog 
den hem van de onm°geJ,JK 
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heid des zoó langèrt tijd dóór 
de zeereizigers beproefden 
wegs van Europa naar Sintt 
door de IJszee* Volgens eeni-
ge Engelsche verhalen , werd 
COOK in een geschil óver ëe*' 
ne vrouw, tusschen de inwo
ners van het eiland en de 
matrozen ontstaan, vermoord. 
De genegenheid van dien 
reiziger en zijne reisgenoo-
teti voor de wilde vrouwen, 
Was reeds te Otakiti opge
merkt , waar zijn hartstogt 
hem voor de tweede maal 
deed aanlanden; maar waar 
;dezelVe door de onverschik 
ligheid der mannen , geené 
zoo treurige gevolgen heeft 
als in de Koude nevelen van 
Azië* De verhalen die;COOK 
het gunstigste zijn , komen 
overeen, dat hij de inwoners 
van het eiland, waar hij om? 
kwam, zeer slecht behan
deld heeft; dat zij wegens 
kleine diefstallen, onder hen j 

' als wettige strooperijen be
schouwd,, met verregaande 
wreedheid hehandeld werden. 
Men moet bekennen, dat een 
zoodanig gedrag der ont-
dekkings-mannen den we
tenschappen niet tot eer ver
strekt, en dat het veel be
ter ware eenige gebreken 
.minder te hebben, dan me
nige eilanden meer te ken
nen. Men heeft zijne eet-
ste Reis in 5 dl." ' in 4.to 
en 8rdl.a in 8.vo Parijs > 
1774; zijne tweede Reis in 
6 di.n in 8.™ en 4 dl.n i n 
4.w, Parijs, 1778,..en zij-

-. •, "E 

ne dorde Reis in 8 dl.n itt 
8*vo en 5 dl.»; in 4.£'o Par ijs, 
1785, uitgegeven; by elk 
werk behoort een, deel met 
kaartén en 'platen.' Die ver
schillende verhalen zijn- met 
overdrevenheid, en haogdra-' 

• vend beschreven; maar de 
oordeelkundige lezer vindt 

; er- weinige izaken in, . die 
zijne aandacht; gaande', hou* 
den.- ' - si ;; * ,ƒ;••. .';' 
: " ' '• \ "•• '' '• ' • ' • ' ! > • ' • • * 

COOPER. (THOMAS), in 1517 
te Oxford geboren, alwaar 
hij de gradem in de godge
leerdheid bekwam , onder
scheidde zich zoo zeer door 
zijne dweepzucht voor de. 
nieuwe dwalingen, dat hij 
de gunst van de koningin 
EiiizABËTH verdiende. Zijn. 
ijver voor dé Anglikaansche, 
godsdienst werd in 1572 door 
het bisdom .EMJCO/», en ver
volgens in 1584 met dat van 
Wincester beloond, waar hij 
in 1594 overleed. Hij heeft 
geschreven: l.0 Kort begrip 
der jaarboeken, van het 17de 

jaar na J. C. , tot 1540, en 
van dat jaar tot 1560, zeer 
gebrekkig in 1559 in het 
licht gegeven, onder den titel 
van Jaarboek vanLANGUjET-
THOMAS LANGÜET was in de 
daad" de schrijver der twee 
eerste gedeelten en van het 
begin van het derde. COO
PER gaf er zelf in 1560 ee-
ne naauwkeurige uitgave van 
in het licht, bekend onder 
<len naam van Jaarboek van 
CooPMfi, 1560, in 4. t0 —' 

e. 5 ' •' 
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2," Thesaurus linguae roma-
naeet britannicae, honden, 
1565, in fol. 

GOOPMANS (GEORGÏUS), een 
geleerde Hollandsche genees
heer, i a 1717, te Makkum 
in de provincie Vriesland, 
geboren, volbragt uitmun
tende studiën te Franeker, 
waar hij tot doctor bevorderd 
werd, en te Legden, waar 
toenmaals BOERHAVE en A L 
BUMS bloeiden. Hij vestig
de zich in de eerste dier 
steden, waar hij altijd als 
een zeer ervaren arts be
schouwd werd. De geleerde 
genootschappen van TJtrecïtt 
en Harderwyk namen hem 
tot lid aan. Toen, na de 
omwenteling van 1795, de 
akademie van Franeker ee-
ne nieuwe inrigting bekomen 
had, werd hij tot een der 
bestuurders dèrzelve be
noemd. Hij overleed in 1800, 
en liet, behalve een e La-
tijnsche vertaling over de 
ontleding der spieren van 
AM-XANDER MAÜRO, na een 
uitmuntend wérk getiteld; 
Neurologia et observatie de 
calculo ex nrethrd excrè-, 
to, Franeker, 1789, in 8.vo, 
dat hij aan zijnen zoon op
droeg, en waarvan vijf jaren 
«aarna eene nieuwe vermeer
derde en verbeterde uitgave 
*& het licht verschenen is . 

*J?°?PMANS (GfADso), zoon 
J » . I M ?0°rgaande, volgde 
toffL I o T a a n ' «nhad* «°or s>jne bekwaamheden. 

eenen, aan dien van zijnen 
vader evenarenden , roem 
verworven, toen de staatkun
dige onlusten in Holland 
uitbarstten; en toen de partij 
van het stadhouderschap de 
overhand bekomen had, wil
de hij liever zijn vaderland 
verlaten, dan zijn gevoelen 
opofferen. Hij begaf zich 
naar de Qostennjksche Ne
derlanden j waar het Oos-
tenrijksche bestuur hem met 
onderscheiding ontving, maar 
de Belgische opstand nood
zaakte hem weldra ook die 
schuilplaats te verlaten, en 
hij ging mav Frankrijk. De 
koning van Denemarken^ 
boodliem, op het gerucht 
van zijnen roem» te Kielt 
eenen hoogleeraarStoel aan; 
CooPMANs nam denzelvenaan, 
bekleedde denzelven eenigen 
tijd, en werd verrolgens naar 

de hoofdstad van da t4M e : lokt, waar hij Weef totdat hij 
aan zijn verlangen om zj)" 
vaderland weder te zien niet 
langer kunnende wederstaal 
naar Holland terugkeerde. 
Hij overleed te Amsterdam 
den 5 Augustus 1810. HJJ 
beoefende met een gduWng 
gevolg de Latijnsche dicht
kunde; men heeft hem een 
zeer goed werk in die taai, 
te danken, getiteld^ Van*> 
sive camen de variow-
Daarenboven heeft me» «J 
hem: JVatüurlifke 0»*e^ 
kundige werken* in *'y _ 
Koppen/iagen uitgegeveni j w 
de twee eerste, gezangen vaw 
Petreas, een gedicht t«r 
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eere van PETER ien Qroote, 
in kleine getale Voor zijne 
vrienden gedrukt, en onvolle
dig gebleven. 'Het konink
lijke genootschap van ge
neeskunde te Parijs had hert 
tot zijnen correspondent be
noemd, en hij was lid van 
verscheidene andere geleer
de genootschappen* 

COORNHERT (DIRK Vot-
KERTSZ) werd in 1522 te Am
sterdam geboren, en was de 
jongste van drie zonen eens 
ruim bemiddelden Lakenhan
delaars. In zijne jeugd deed 
hij eene reis naar Spanje en 
Portugal; trad bij zijne te
rugkomst, tegen den zin zij-

' ner ouders, in den echt met 
CORNELU ' SIMONS f die, of-

* schoon van het geslacht der 
BREDERODE'S afstammende, 
echter- geheel onbemiddeld 
was; om di* huwelijk werd 
hij door zijne ouders onterfd ; 
Waarom hij , na in zijn der* 
tigste jaar nog Latijn en 
Grieksch té hebben geleerd, 
ten einde een middel van be
staan te vinden, als hofmees
ter in dienst trad» bij REI-
NOTJD -VAN BRÈDERODE , Heer 
van Vianeni later zette hij 
zich te Haarlem neder,:. &\-
waar hij in het graveren, 
van prenten, welke kunst hij 
in zijne jeugd uit liefhebbe
rij geleerd had, zijn bestaan 
vond; te gelijkertijd beoe
fende hjtj de letteren en de 
dichtkunstY die toen nog in 
hare kïndschheid was; maar 
zijne verzen, hoewel stroef 

en hard, even als die der 
rederijkers, onderscheiden 
zich yoordéelig van de hun* 
ne door zin- en zaakrijk
heid , geestige vinding, rijk
dom van beelden j juistheid 
van uitdrukking en zuiver
heid van taal. In 1651 werd 
hij Notaris, en in het Vol
gende jaar Secretaris der stad 
Haarlem, die hem in; 1564 
tot haren Pensionaris aan
stelde. Eén heethoofdige 
voorstander der zich in de 
Nederlanden indringende 
Hervorming zijnde, werd hij 
te 's Qravenkage gevangen 
gezetj in welke gevangenis 
hij eenige prozaïsche en 
dichterlijke stukjes, zelfs 
een' Lof der Gevangenis,, 
schreef. Onder handtasting 
ontslagen, nam hij de wijk 
naar Kleefsland. * In 1572 
keerde COORNHERT naar zijn 
vaderland terug, alwaar hij 
tot Secretaris der Staten van 
Holland werd aangesteld, 
die hem last gaven, om on
derzoek te doen, naar de 
brandstichtingen" en moed-
willigheden der Watergeu
zen op het platte land, waar
over hij zich den haat van 
den woesten en bloeddorsti-
gen LUMEI op den hals haal
de, die hem met den dood 
dreigde, weshalve hij naar 
Xanten in Kleefsland week. 
In 1576 keerde hij ander
maal terug en zette zich mét 
ter woon te Delft neder. 
Daar COORNHERT zich tegen 
vele harde en liefdelooze 
leerstukken van het Protes* 
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tantisntus evenzeer verzette, 
als hij zulks in den beginne 
tegen de Catholijke kerk had 
gedaan, zoo had hij in 
1581, een Verzoekschrift op
gesteld ajan den Prins Van O-
ranje, om vrije, godsdienst
oefening voor dé Roomsch-
gêzinden; dit werd hem zoo 
kwalijk genomen, dat hij het 
Verzoekschrift in de verga
dering der Staten van Hol
landVerscheuren moest. Den 
30 Octoher 1588 moest hij 
Helft ontruimen. Hij be
gaf zich alstoen naar Gouda, 
alwaar hij den 29 October 
1590 overleed, en inde groote 
kerk aldaar begraven werd. 
Zijn \ vriend "'SPIEGEL vereer
de zijn graf met deze regels; 

Jglt tuit 
mm#ïü$t 
€n IJ&UQM :.-.: 
Wa§ bmsUt 
€n 't taaec/ 

,-' -' $oe. ftaaec 
'£ <©0£ft öfef. 
Mat& *fkk$t. 

- «Spit Heft:? 
••• fmnt- ••'* 

afltaec ?t ïpf 
^ier fifegf 't 
f «öt Beeft 
oester. 

Al zijne Werken, in rijm en 
onrjjm, bijeenverzameld, zijn 
«» drie zware boekdeelen in 
tolw, te Amsterdam in 1630, 
«i het licht gegeven. 

CooTe ( E j e e„Engel-
S C h e Sene x a a l , werd in 1726 

geboren, maakte zijne eer
ste wapenfeiten in 1745 te
gen de opstandelingen van 
Schotland, en stak het vol
gende jaar met het regiment, 
bij hetwelk', hij diende, naar 
Indien over. In 1757 nam 
hij- bezit van Calcutta, 
waarover hij tot goavemeue 
benoemd werd. Belast om 
Houghly en Chanderwgor 
ten onder té; brengen, on
derscheidde hij zich in. den 
|slag bij Plassey, en nam 
VandavascM in. Den 22 
Julij 1760, sloeg hij den 
generaal LAJUCY , noodzaakte 
hem zich in Pondkhery op 
te sluiten en aich, na eeft 
beleg van 15 maanden, op 
genade overtëgeveni In 1762 
keerde COOTE naar Engftow 
terug, iwaar de.bestuurders 
der Indische eompagnie, om 
hem hunne dankbaarheid tjbe-
tuigen, hem eénen met dia
manten ingelegden degen aan
boden. In 1771 werd hij met 
de orde van Bath vereerd, en 
vervolgens tot lid: van_dert 
hoogen raad van Bengale en 
tot opperbevelhebber «er 

Britsche legermagt in i « ' 
dië benoemd* Toen HYDEB-
A M in Carnata ingevallen 
was, begaf zich COOTE naar 
de kust van Coromcmdel en 
sloeg hem in MiVim^' 
bij Porto-No™, toen Car
nata op nieuw in 1783 "f* 
dreigd was, trok COOTE, hoe-
wel zwak en den &oo& na
bij, naar Madras! *fl*Z 
overleed den 26 Ap*»»**"; 
dagen ua Zyne aankomst *" 
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die stad, 

COOTWIJK (JOANNES) , om
trent het midden der zestien
de eeuw te Utrecht gebo
ren, doctor in het kerkelij
ke en burgerlijke xegfc. Na 
verschillende landen van 
Europa doorkruist te heb
ben, stak hij naar 'Azië o-
yer, ging in het heilige 
hand, en bezocht naauw-
keutig al die plaatsen , die 
voior zijne nieuwsgierigheid 
belangrijk waren. Het ver
haal zijner reis van den 
Levant kwam onder dezen 
titel, in het licht: Itinera-
rium Hierosolyinitanum et 
Syriacum; in qèo variariim 
gentium mores etinstituta) 
insularum, regionum urbi-
im situs .etc. dilucide reeen' 
sentitr, Antwerpen, 1€»I9, 
in 4 . t 0 , met een aantal pla
ten. Dit werk van COOTWIIK 
bewijst, dat hij zich bekwaam 
gemaakt had, in de Griek-
sche en Latijnsche letterkun
de , in de geschiedenis'en de 
oudheden. Hij overleed in 
zijn vaderland in 1629. 

COP (WIM-EM) , een ge
neesheer van Bazel, in 1532 
overleden, kwam in Frank* 
ryk onder de regering van 
LOBEWIJK XII. Hij werd 
vereerd met den titel van 
eersten geneesheer van FRAN-
CISCUS L HI/het jaar 1530. 
Hij is , een der geleerden, 
welken die vorst belastte om 
aan den beroemden ERASMUS 
*<* schrijven, om'hem te be

wegen ' naar Frankrijk te ko
men. Hij is - bekend door 
vertalingen van eenigeGriek--
sche werken, van HIPPOCRA»; 
TES , van GALIENÜS en van 
P A U L U S i E G I N E T U S . ••,.-•. .',•! 

COPEL. — Zie EMZEUS 
(Pater.) , 

CoPEBNiCüs(NicoïiAA:s) werd 
in,1473 te'ïhorn, eene stad-ij* 
Oost-Pruissen geboren. Na 
in de wijsbegeerte en de ge
neeskunde gestudeerd te heb
ben, bepaalde hij zich tot 
de meet- en sterrekunde. 

.Zijn smaak voor die weten
schappen bewoog hem, om 
diegenen te gaan raadplegen 
welke in verschillende ge
deelten van Europa dezelve 
met het beste gevolg beoèfen-

| den. Hij • hield zich langen 
i tjjd te Bologna op, bij Do-

MINICUS MARIA* eenen be~ 
I kwamen sterrekundige; ver

volgens langen tijd te Rome 
waar hij <de meetkunde on
derwees. Na de terugkomst 
in zijn vaderland, verkreeg 
hij het domheeirschap in de 
hoofdkerk te Frauwenburg. 
Men toont1 er nog zijn ver
trek. De kanoniken ont
vangen thans nog, het wa
ter door een werktuig door 
hem uitgevonden, dat het 
water op eene aanmerkelijke 
hoogte drijft, van waar het 
aan alle deelen van hun 
verblijf medegedeeld wordt. 
Het was toen, dat hij , de 
noodige rust genietende, om 

I een stelsel te vormen, de 
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oude denkbeelden van PHILO* 
XAUS,* eenen Pythagorischen 
Wijsgeer, weder voor den 
dag haalde, die eenige j a-
ren vóór hem door den kar
dinaal CÜSA aangevoerd en 
verdedigd waren. De zón 
i s , volgens, dat stelsel, in 
het midden van het heelal. 
Mercurius, Vernis, de Aar
de, Mars Xupiter en Sa-
turnus, draaijen op hunne 
as rondom dit hemelligchaam 
van het Westen naar het 
Oosten. De verschillende 
omwentelingen dier zes pla
neten zijn naar hare onder
scheidene afstanden van de 
zon geëvenredigd. De cir
kels, die * zij beschrijven , 
doorsnijden op twee ver-
Schillende ponten denzonne-
wegs-cirkel. De Aarde 
maakt Ook hare beweging in 
«enen cirkel, welke dien van 
Venus omgeeft, en deze her
weging wordt in een jaar 
volbragf. Zij heeft ook ; nog 
fiene andere, dip in 24 ü-
ren ten einde gebragt wordt, 
«m hare as , door welke be
weging de^ afwisseling van . 
dag en nacht wordt verklaard. | 
De maan is niet in den «1- '' 
gemeenen regel; zij beweegt 
zich en beschrijft haren cir
kel-önv de Aarde. In 'dit 
stelsel is het uitspansel on
bewegelijk en de sterren zijn 
«aarop op eenen zeer groo-
t e » afstand van de zon ge
plaatst. t COPERNICÜS meende 
2 & f ̂ k b«elden niet alge-
^ " ^ k e n d te moeten ma-
Ken zonder by ^ h aelven 

zeker te zijn, dat dat nieu
we stelsel aan alle hefflel-
verschijnselen beantwoordde. 
Toen echter zijn stelsel na; 
derhand door GAMIEI als 
een waar betoog geleerd 
werd, werd hij in 1616 te 

I Rome door de inquisitie ver
oordeeld ; maar weinig tijd 
daarna (in 1620) nam dein-
quisitie een besluit waarbij 
werd toegestaan, hetzelve als 
eene hypotesis te onderwijl 
zen. COFERNICUS» omzigti-
ger en meer overtuigd van 
de onzekerheid der mensche-
lijke wetenschappen, haa" 
het nooit anders beschouwd. 
Die. groote sterrekundige 
wist wel dat zoo lang eene 
zaak op eene andere wijze 
kon uitgevoerd worden, en 
dezelfde verschijnselen te 
weeg brengen, het onmoge
lijk was om te bewijzen dat 
de schepper het eene of an
dere plan uitsluitend voor 
alle andere aangenomenhad. 
COPERNICUS overleed te trmc 
wenhurg in 1543, en werd 
te Thom, zijne geboortestad, 
begraven. Hy heeft twee 
verhandelingen in het licht 
gegeven: eene De motu oc-
tavte spAera, waarjn mi 
zijn stelsel ontwikkelt, en 
eene andere De örbium C0' 
lestium revolutiombus, t 
zamen gedrukt in W..*^, ' 
MCOLAAS MÜM,ER bezorg 
hiervaft eene nieuwe n»|en 
ve, meteenige aannaer»1"», _ 
onder den titel van Aaro 
nomia instauraU, Am^e\ 
dam, 1617 en 1640, J» 4 ' 
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HENDRIK VAN WESTPHALEN 
heeft in 1822 te Cbnstans 
uitgegeven NICOLAAS CÖPER-
NICÜS, een slecht bijeenraap* 
sel, waarin de schrijver wijd 
ën breed dé gewaande ver
volgingen verhaalt, Welke 
Home dezen geleerde aandeed. 
COPERMCUS droeg zijn wérk 
de Orbium coelestium etc. 
aan PAULUS III . op. Ik doe 
zulks , zegt hij aan dit kerk-
hoofd, opdat men mij niet 
beschuldige, het oordeel Van 
kundige lieden té ontvlie
den en opdat het gezag uwer 
heiligheid, zoo zij op dit 
werk den stempel van goed
keuring drukke, mij voor 
de aantijgingen des lasters 
waarborge. GASSENDI heeft 
zijne levensschets achter die 
van TYCHO-BRAHE beschre
ven, Parijs,' 1654, in 4.° 

CoPPENSTEIN (JoANNES A N -
DBEAS-) een geleerde Duit-
sche Dominikaner, in 1570 
geboren, preekte met groo-
te toejuiching te Coblentz, 
was met veel ijver werkzaam 
aan de bekeering der ket
ters in den Palz, op last 
van MAXIMIMAAN hertog van 
Beijeren, en werd pastoor 
van de SINT PETRUS kerk 
te Heidelberg. Men meent 
dat hij in die bediening in 
Ï621 overleed. Men heeft 
van hem verscheidene schrif
ten over godgeleerde ge
schillen.,, tegen eenige leer
aars van zjjnen tijd in de 
verkorte geschiedenis opge
nomen, die hij vanhetgroo-

te werk over godgeleerde 
geschillen van den kardinaal 
BELLARMINÜS geleverd heeft, 
onder dezen titel: Contro-
versiaruminter. Catholicös et 
hcsreticos nostri temporis 
êxB. BjexLABMim ineplto-
men redactarum , Mentz, 
1626, 3 dl.n in 4. t 0 

COPROGM-PACHA (MAHO-
MED ) , 'groot Vizier gedu
rende de minderjarigheid van 
MAHOMED I V . , was een Al' 
banees de zoon eens griek-
schen priesters, en neef van 
eenen afvallige, op wiens 
aanraden hij de mahomethaan-
sche godsdienst omhelsde, 
en zich op het eiland Cy
prus nederzette. De bassa 
van dat eiland voerde hem 
met zich in den. Perziaan-
schen Oorlog. De jonge Co-
PROGM liet daarin zijne dap
perheid schitteren; maar 
zijne verdienste kwam aan 
het hof. Men droeg hem 
de regering over Baruth^ 
en vervolgens over Aleppo 
op. De groot Vizier ACH-
MET, deszelfs dapperheid 
benijdende, liet hem ge
vangen nemen met oogmerk 
om hem ter dood te bren
gen; maar toen die godde-
looze dienaar vermoord en 
de keizer IBRAHIM, welken 
hij bestuurde, gewurgd was, 
verloste MAHOMET IV . , zijn 
opvolger COPROGM van zijne 
boeijen, om hem tot de waar
digheid van groot vizier té 
verheffen op de raadgevin
gen van xle keizerin, arfjne 
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moeder regentes van het rijk. 
Hij regtvaardigde de keus 
door zijne zachtmoedigheid, 
zijnen ijver voor het wel
zijn van den staat en voor 
den roem van zijnen vorst, 
door zijne achting voor de 
gróoten, en zijne goedertie
renheid voor de geringen. 
Hij veroverde een deel van 
Zevenbergen en overleed te 
Adrianopel in 1663, door 
den sultan en het volk be
treurd: eene buitengewone 
zaak in het Ottomannische 
jijk» waar de staatsdienaars 
xiiet dikwijls op hun bed, 
noch in hunne bediening o-
verlijden. 

COPROGM-PACHA (ACHMET) 
zoon van den voorgaande, 
Groot-vizier na zijnen vader 
in den ouderdom van 22 ja
ren, maakte zich in 1669 
meester van Candta. Na 
met vrucht aan de uitbrei
ding van het Ottomanische 
rgk en aan den roem van 
zijnen vorst medegewerkt te 
Jiebben, rigtte. hij zijne zor
gen op het algemeene wel
zijn, en schafte een gedeel
te der belastingen af» Zij
ne vijanden wilden hem bij 
MAHOMED in verdenking bren
gen , maar hij ontdekte hun
ne kuiperijen, strafte den 
schuldige, en schonk ver
giffenis aan anderen, hoewel 
•*S hen onder het gewigt van 
*9». gezag had kunnen ver-
Wateren. De vrede van 
f f e ' was het laatste werk 
van dien grooten staatsdie-

C O Q , 

naar; hij overleed inH67&, 
in den ouderdom van 35 ja
ren aan het onmatig drinken 
van kaneel-water, dat,hij in 
plaats van wijn gebruikte. 
COPROGM PACHA (gelijk ook 
de volgende MAHOMED CO-
PROGLI) was een tijdgenoot 
van den kardinaal RJCHELÏEÜ 
met wien hij' zoo men zegt, 
briefwisseling onderhield. 
Men beschuldigt hem eenï-
ge wreedheden bedreven, en 
het regt der volken in den 
persoon van ••DE, IA H m > 
afgezant van LODEWIIK AlV. 
geschonden te hebben. 

COPROGLI (PACHA M^i 
MET), broeder van den voor
gaande, groot-vizier n*™9* 
herstelde de zaken der lur
ken in Hongarpë, waar zij 
vele verliezen geleden, had' 
den. Zijne ovBmjnmngen 
bragten fcem tot Belgrado, 
dat hij stormenderhand in
nam, waar hij 6000 Chm-
tenen met het f waard het 
ombrengen. Vandaarhethy 
in verscheidene stat* m 
belegerde £*££*£* 

L » de keizerlijken aan» e« 
begon hoop op o v e r m n ^ 
te koesteren, t o f ' J W . 
een kanonschot gedooi 

COQ (PETRUS IB)»
 d e n 2 
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Maart 1728 in de Parochie 
Ifs, nabij Celen, geboren, 
volbragt met lof zijne stu
diën aan de Universiteit 
dier stad. Nog maar sub
diaken zijnde, trad hij in 
hèt jaar 1753 in de congre
gatie der Eudisten. Het 
duurde niet lang of hij be
kwam bij dezelve eene be-

; diening, men droeg hem den 
last op om de godgeleerd
heid te onderwijzen, te ge
lijk met het overzigt over 
hen , welke de H. wijdin
gen bekomen zouden. Hij was 
achtereenvolgend 5 eerste op-
ziener yaft hét Seminarie te 
Remies en van dat van Rou~ 
anen. Eindelijk Verkoren 
hem de Eütfisten, in eene 

' algemeene Vergadering, den 
6 October 1775 totalgemee-
nen Overste van hunne ma&t-
schappij. Hij bekleedde 
dezen post niet lang, wijl de 
flöod hem te Caen den 1 Sep
tember 1777,. in den ouder
dom van bijna; 50 jaren, aan 
de gevolgen eeneryerlamming 
wegrukte. Hij was een deugd
zame en ootmoedige geeste
lijke^, een minnaar van de 
eenzaamheid, die in de stu
die zijn Vermaak schepte. Er 
bestaan van hem eenige ze-
dekundige werken, als : 1.° 
Dissertation théologïque etc. 
{Godgeleerde Verhandeling 
over den woeker der leening 
in den handel, en over de 

\ drie contracten), Rouanen, 
1 Ï767, in 12,mo «« 2.° "Let-
\ tret sur etc, (Brieven over 
\ ^ïh DEEL. • ' ' F 

eenige punten der kerkelijke 
tucht), Caen, 1769,in 12.™ 
— 3.° Traite de Pétat etc. 
(Verhandeling over den staat 
der personen, volgens de 
grondstellingen van :hgt 
fransche regt en • van het 
lahdregt der Provincie Nor-
mandyë,voor den regterstoel 
des gewetens). Rouaneii > 
1777, 2 dl." in l2.mo 4..° 
Traite des diffêrentes espe
ces de hiens, (Verhandeling 
over verschillende soorten 
van bezittingen), 1778. 5." 
Traite des actions (Verhan
deling overde actiën), 1778. 

Coö. (JOANNES THOMAS I E ) , 
kanonik der hoofdkerk, en 
een ijverig prediker, den 6 
December 1747, te Eguilles, 
nabij Ais;, in Provence, ge
boren, en te Pari/s in ee-
neh gezegenden ouderdom 
overleden, was in de orde der 
Recollet-monniken gegaan, 
en bij dezelve ónder den 
naam van Pater MAXIMINUS 
bekend. Ten tijde der om
wenteling bewoonde hij hét 
klooster, dat de Kecollet-
monniken in de straat van 
den heiligen ' MARTIN'VS i e 
Parijs, hadden. Hjj was ge
roepen, om, in 1791 de Vaste 
te prediken, in de kerk van 
den H. ROCHDS , op den oo-
genblik, dat hij zijne statie 
zou beginnen, kwam men 
hem den eed afvorderen j , hij 
weigerde denzelven, „en hèt 
burgerlijk gezag belette hem 
te prediken.. Hij stak naar 
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Engeland over, waar hij 
schijnt gebleven te zijn tot 
het jaar 1802; na zijne te-

. rugkomst, omtrent dien. tij d, 
gaf hij zich aan de predik-
dierist over. / Toen hij in 
1817 ', door den koningvan 
Frankrijk, krachtens het 
regalien regt, tot een dom
heerschap der kerk van Aix 
benoemd was, ruilde hij het 
met den Heer ROMAN, dieka» 
nonik van Parijs was. Hij 
heeft niet alleen aan hét hof, 

:en in bijna alle kerken van 
Parijs i maar ook in ver
scheidene groote steden van 
Frankrijk statiën' gehouden. 
Toen hij , na het houden der. 
yastepredikatiën te Mont-
pellier terug keerde, stiet 
hij zijn been aan het rij tuig, 
en bekwam hierdoor- eene 
wond, die hij verzuimde. 
Daags na zijne aankomst te 
Parijs den 11 Mei, werd hij 
door éëné geweldige koorts, 
gepaard met ijlhoofdigheid, 
aangetast. In den pogenblik, 
dat men hem de laatste heilige 
Sacramen'ten wilde toedie
nen, kreeg hij zijne kennis 
terug, ontving dezelve met 
volle kennis, rigtte eenige 
'stichtelijke Woorden tot het 
kapittel, maar herviel kort 
daarna in zijnen vorigen toe
stand, en overleed den volgen
den dag, den 15 Mei 1828, 
en werd den 17 daaraanvol
gende begraven. De abt ME 
J?ö<» bekleedde de waardig-
«eid van Theologaal in het 
Kapittel van Parijs, en had 
oaarenb&ven den titel van 

Groot-Vicaris van Quimper, 
Zijne lange diensten op den 
predikstoel geven hem reg-
tèn op de erkentenis der 
herders , welke hij in hun
nen ijver bijstond, en der 
geloovigen, die hij onder-
Wees en op het pad der 
deugd versterkte. 

Coa DE VnxEKAyE (PE
TRUS FRANCISCUS) , teBoM«-
nen geboren oefende zvjae 
talenten op verscheideneen-
derwerpen, die onderling 
geene betrekking hadden, en 
slaagde vrij wel. Zijne voort
brengsels zijn: l A - * } ^ -
de VHistoire etc. {Verkorte 
kerkelijke en hirgerlyke 
geschiedenis der stad HaW'o 
nen) 1759, in 12.m° - v f 
Traite historiqw etc {»f 
'soliied - en staatkundige 
verhandeling w® Aet.."^' 
hare regt in Vuitschlana)> 

•1748, in 4.° - J . ' « 
se etc. (Autooord op ae 

wijsgeërige brieven van voh 

MstoiJe de Suède (Verkop 
geschiedenis van ZtvedenU 
1748. 2 dl." in 12. 7- °' 
J^ana of het Woonde^ 
rftól757, in l2 . ° ;mjhe t 
Engelsen vertaald^an 1 ^ 
KERSWOETH. «ij overiet» 
Caen in 1777. 

COQÜELET Q^WjÈ'Si 
Peronne geboren, J ^ , 
Maart 1754 in den o U d e L e f t 
van 78 jaren overleden» 
het publiek vermag « ^ 
eene menigte stuK»en» 
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in de daad minder bondig
heid, dan ongedwongenheid 
en boerterij aanbieden, maar 
die aanbeveling verdienen , 
wegens de bescheidenheid 
en wijsheid, die de schrij
ver in onderwerpen heeft 
Weten te behouden, waar
uit dezelve tegenwoordig-
ongelukkiglijk verbannen 
zijn. Zie hier de namen 
zijner schriften: E loge de la 
goutte; etc. (fitofrede op de 
Jicht; op Niets; op Iets;, 
op de kwade vrouw; De E-
zei; de zegepraal der kwak
zalverij; De kalender der 
gekken; De boertige Alma-
nak; De Almanak der da
mes.) Hij heeft Ook mede
gewerkt aan de Geschied
kundige gedenkschriften van 
AMELOT DE IA HOUSSAYE. 

COQÜELIN (Dom FiuNCis-
cus), overste der Feuillan-
tijnen van Italië, bekend 
onder den naam van her
vormden van den heiligen 
BERJÏARDVS , werd in de 
17*? eeuw te Salitis gebo
ren. Toen hij.zich naar J« 
talie' begeven had, werd hij 
zoo gesticht door den ijver 
der ideuillantynen, die on
der zich den eersten geest 
van Citeanx deden herleven, 
dat hij hunne orde in het 
klooster van de heilige Pü-
HENTIANA te Home omhelsde. 
COQUELIN had behalve de 
wetenschappen., van zijnen 
*tand, de fraaije letteren, 
e» xelfe.de dichtkunde be-

. F 

oefend, al zijne bekwaam
heden werden door eene 
zeldzame ingetogenheid ver
groot. Zijne medebroeders 
erkenden weldra zijne ver
diensten en benoemden hem 
tot overste in onderscheide
ne kloosters, en tot alge» 
meenen verzorger der orde te 
Rome. De bekwaamheid, 
welke hij in die onderschei
dene bedieningen ontwik
kelde , vermeerderde de goe
de meening, welke zij van 
zijne bekwaamheden en deug
den hadden, zij gaven hem 
hiervan een schitterend be
wijs door hem tot overste» 
vaD de congregatie te be
noemen, in een kappittel, 
gehouden in 1654 in het 
klooster van den heiligen 
BERKAHBVS D'ALMAÏIIO na-
bij Genua. Hij legde zoo 
groote wijsheiden bekwaam
heid in zijn bestuur aan den 
dag , dat , toen de tijd van. 
zijne generaalschap verstre
ken wès, zijne opvolgers 
zich overtuigd hielden niet 
beter te kunnen regeren, 
dan door zich van zijne raad
gevingen en inzigtenc te be
dienen. Hij overleed in 1672 ̂  
in het klooster van Perosa, 
werwaarts hij zich tegen 
het einde zijner dagen be
geven had, en liet na: 1.° 
tiet leven van den heiligen 
CLAVDÏVS , aartsbisschop 
van Besangon, in het La
tijn , Rome, 1652, in 8.° 
Het werd in hetzelfde jaar 
in het Italiaansch vertaald, 

f 2 
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2.° Èerie Vertaling vsin een 
fransch werk getiteld: De 
Christen van den tijd. — 
3.° Een vrij belangrijk werk 
getiteld: De avitis dogmaii-
bus ceeterisque erroribus hte-
reticorum omniuma Christo 
-ad nostram usque cztatem* 

... CoQUELIN (Dom HlERONY-
MUS) , laatste abt >an !Fa-
verndy, werd den 21 Julij 
1690 te Bêsangon geboren, 
en stamde af van eene oude 
regtsgeleerde familie. Naaü* 
welijks was hij achttien ja
ren oud of hij ging in de 
orde van den Heiligen BE-
NEDÏCTUS; zoódra hij pries
ter geworden was» droeg 
men hem het bestuur der 
jonge novitiaten op, en hij 
vervaardigde voor hun ge
bruik eene volledige Ver
handeling óver dé wijsbe
geerte en godgeleerdheid. 
Hij beminde de studie en 
had zich bijzonder op dé 
kennis der geschiedenis en 
der oudheden toegelegd. Abt 
van Favernay geworden zijn* 
de, wilde hij aan zijne reli
gieuzen de middelen om zich 
te onderwijzen gemakkelijk 
maken. Hij verrijkte de 
bibliotheek van zijn kloos
ter met eene verzameling 
Van zeldzame en kostbare 
Werken, en vormde eert tal
rijk kabinet van zeldzame 
gedenkpenningen, Hij over
g a , den l September 1771 
*B Favernay in den oudër-
«°m van t l jaren, en was 
«en fier voornaamste leden 

der academie, van Besan-
pon geweest. DROZ, blijvend 
secretaris dier academie, 
sprak er zijne lofrede uit. 
In handschrift heeft hij na
gelaten : 1.° Verhandeling 
over de haven Abucin.—2." 
Verhandeling over de oud« 
heid der kerk van Bêsan
gon, — 3.° Chartularium 
der abdij van Favernay. 
4.° Beknopte Tij'drekenkm* 
dige geschiedenis der gra--
ven van Bourgondie. 

• CoauEs (GoNZAtEs), een 
uitmuntend portretschilder 
in 1618 te Antwerpen ge
boren, heeft zich doen be
wonderen aan de hoven van 
den keurvorst van Bran
denburg, den aartslieroS 
van, Oostenrijk, den Ko
ning van Engeland, enüe 
prinsen van ^ « « / ^ W 
was een leerling **'»££ 
RYKAART, wiens dochter 
hij (rouwde, en vöfnide^ch 

naar de werken van B j j g 
en 'VAN DvK. ;M«n » » t » 
het koninklijk Museum j a n 
Frankrijk eene " ^ e J 
de schilderij van CoöWj» 
voorstellende: een jong»* 

% naar een op het i g j , 
spelend meisje. movv 
te Antwerpen, volgffiï 
CAMPS den 18 April J«* 

COQWIXABT \*]{eim*t 
geestelijke r eg f ó rJ-8 wien's omtrent het jaar 1 4 / ^ ^ 
Gedichte» m 153J «»•* 
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in 16 ,m0 gedrukt zijn, was 
te zijnen tijde zeer beroemd. 
Zijn dichttrantis onbeschaafd j 
maar heeft de innemende 
bevalligheden der natuurlij
ke eenvoudigheid. Men zou 
wel ivenschen, dat hij de 
eeriaarheid en de goede ze
den meer geëerbiedigd had. 
De (werken van Coami.iiA.RT 
Zijn door COUSTEMER her
drukt, Parkjs, 1723, in 12.° 

COQUIIAE (GüIBO,) CON-
CHVLius ROMANUS, i n 1523 
in het gebied van Nivernais 
geboren , heer van Eomenai 
en advokaat bij het parle
ment van Parijs, in 1603, 
in den ouderdom van 80 ja
ren overleden, behield tot 
den laatsten oogenblik het 
getrouwste geheugen ,_en het 
gezondste verstand. ~ HEN
DRIK IV. bood- hem eenen 
post van staatsraad aan , in
dien hij het land wilde ver
laten ; maar hij wees zulks 
van de hand. Met zeer uit
gebreide kundigheden in het 
land-regt verbond COQUILLB 
een zeer zedig en deugd
zaam gemoed. Zijne liefde 
voor de armen, was onge
meen groot; hij ondersteun
de hen met zijn beurs en 
met zijnen invloed; en zon
derde, om zijne milddadig, 
heid uit te oefenen, een 
gedeelte zijner inkomsten 
af. Het grootste gedeelte 
sijner werken , waarbij kerk 
.**» staat in den tijd belang 
«aiden, zijn gezamenlijk 

uitgegeven te Bordeaux i n 
1703, 2 dl."infol. ISWMs-
toire du Nivernais {Geschie
denis van Nivernais"). De 
beste^die van dat gewest be
staat. — 2.° Verscheidene 
Mémoires {Gedenkschriften) 
over dezelfde provincie.— 3.° 
andere Mémoires sur etc. 
{Gedenkschriften over ver
schillende gebeurtenissen uit 
den tijd der higuè)ï — ê.° 
Mémoires touchdnt' e£c. (Gfe-
denkschriften de hervorming 
van den kerkdijken staat 
betreffende. — 5.° Verscheid 
dene Traites des Ubertés etc. 
{Verhandelingen over de 
vrijheden der Gallikaansche 
kerk.) — 6.° Institution au 
droit francais {Instelling 
van het franscheregt), • ~ 
7.° hatijnsche gedichten, 
1590, in 8.v.o; — 8.° Psal
men in latijngche verzen ge-
bragt, Nevers, 1592, in8.° 

CoRAS ( ÏOANNES SE ) , i n 
1513 te Toulöuse uit een 
geslacht, oorspronkelijk uit 
Béalmont, een stadje van het 
bisdom van AlU, geboren, 
gaf voor zijn achttiende jaar 
publieke lessen in de regtsge-
leerdheid te Toulousé, en ver
volgens op verscheideneplaat-
sen. JNadat hij raadsheer bij 
het parlement dier stad , ver
volgens Kanselier van Na-
varre geworden . w a s , en 
veel geestdrift voor de nieu
we hervorming aan den dag 
had gelegd, werd hij in 

* 1562 verdreven. De kanse-
f ï ,-• ' -

http://Coami.iiA.RT
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l ier , BE ' II'HÓPITAII', een 
vriend der Bugenooten, liet 
hem terug roepen j maar die 
terugkomst kostte hem het 
leven. Nadat de tijding van 
den beruchten BARTE:EX,S~ 
nacht in 1572 was aange
komen , vermoordden de 
scholieren hem met twee 
andere raadsheeren. Het ze
kerste berigt echter van den 
dood diens regtsgeleerden 
komt hierop neder, dat hij 
bij zijne terugkomst naar 
Toulouse met twee andere 
raadsheeren in een bewa-> 
ringshuis gesteld werd. Na
dat onbekende en gewapende 
manschappen zich de deur 
des kerkers hadden doen. 
openen , vermoordden zij hem 
met deszelfs ambtgenooten, 
terwijl het parlement over 
zijn vonnis beraadslaagde. 
Zij werden daarop met hun
ne mantels bekleed aan ee-
ïien olmboom voor het paleis 
opgehangen» Zijne verschil
lende werken over het bur
gerlijke en kerkelijke regt, 
in het Latijn en "Fransen, 
zijn gezamenlijk voor een 
gedeelte te Lyon, in 1556 
en 1558, 2 dl." in fol. uit
gegeven ; het zal onnoodig 
zijn te zeggen , dat zij met 
«e vooroordeelen der secte, 
die CORAS aanhing , behebt 
zijn. 

CORAS (JAOOBÜS BE), uit 
"delfdefamilie van den voor-
gaand» s wiens Xueven hij in 
«e* Franseh en Latijn in'4.t° 
** +673 bwehreyen heeft, 

|. was geboortig van Toulouse. 
Na de wederleggende god
geleerdheid van den kardi
naal DE RICHELIEU gelezen: 
te hebben, zwoer hij het CaI-; 

vinismus af. Hij was een 
groote vriend der Fransche' 
dichtkunde, maar bezat weU-
nig talent. Zijn gedicht o^ 
ver JOHAS of het boete doen
de Ninive, verteert in de 
stof, volgens de uitdrukking, 
van BOILEAU , en verdient 
niet er uitgetrokken te wor
den. Zijne andere gedich
ten zijn: JOSUÉ, SAMSON, 
DAVID. Ook bestaat er van 
hem: Een Brief aan Bol-
LEAV , waarin hij hekeldich
ten met hekeldichten beant
woordt. Hij overleed in 16/7. 
Zijne werken zijn in 1665 i» 
12.™° gedrukt. 

CORBARIO. —ZieCoBBièRE. 

CORBEIL' (PETBUS DE), doe- • 
tor van Parijs, werd ach
tereenvolgend Kanonik dier 
hoofdstad, bisschopvaïiüa-
merijh en aartsbisschop yan 
Sens. Hij had topleerling 
Paus INNOCENTIÜS Ui.» «je 

in verscheidene gewig»ge 

zaken zich van zijne talen
ten bediende. Zijne geleerd
heid , deugd en zijne wer
ken, die niet tot ons geko 
men zijn, hebben hem eene» 
roemrijken naam »el^L 
Hij overleed t e S e n s j n l ^ 
Men heeft e e n i g e / ^ 6 " 
ten zijner Synodale veror. 
denin'gen, en deze kunnjn 
van nut zijn, om de tam 
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dier eeuw te leeren. kennen. 

CORBEÜÏE (FRANCISCUS ) , 
wiens naam ' w a s VILLON , 
nog meer bekend door zijne 
schelmsteken dan door zij
ne dichtstukken, werd in 
3431 te Parijs geboren. 
Hoewel hij veroordeeld was, 
om, wegens zijne diefstal
len opgehangen te worden , 
verliet hem zijne vrolijkheid 
toch n ie t ; hij vervaardigde 
twee grafschriften, het eene 
voor zich zelveri, en het an
der voor zijne makkers, be
riep zich van het vonnis van 
het Chatelet op het parle
ment, dat zijne doodstraf in 
verbanning veranderde. Hij 
werd hierdoor ' niet beter. 
Zijne herhaalde misdaden 
deden hem andermaal den 
strop verdienen; maar Lo-
DEWIJK XI^ schonk hem het 
leven. Naj dit geval vele-
scheen V1M.0N niet meer,: 
het zou moegelijk zijn de 
plaats en den tijd van zijnen 
dood te bepalen. Hij begaf 
zich, volgens RABELAÏS, naar 
Engeland, en werd hier 
wel ontvangen door EDUARD 
IV . , wiens gunsteling hij 
werd. De natuur had hem 
met eenen goeden aanleg 
voor de eenvoudige, onge
kunstelde en boertige dicht
kunde doen geboren worden. 
Hij is de eerste, volgens 
DESPRÉAUX , die in onbe
schaafde eeuwen, de verwar-
de kunst der Fransche oude 
*'oman-schrpvers ontwikkel

de, maar hij verviel even 
als zij in laagheid en on-
welvoegelijkheid, en zijne 
werken getuigen veel van 
net verderf zijne* zeden . : 
FRANCISCUS I . , die onvoor-
zigtiggenoeg was , dien dich
ter te beminnen, belastte 
MAROT ^ eene naaüwkeurige 
uitgave zijner gedichten te 
bezorgen. Naar deze uitga
ve werd, die van Cous-
T E U B R , in 8.vo, in 1 7 2 3 , 
vervaardigd. E r bestaat nog 
eene andere in hetzelfde for
maat , 'sGravenhage, 1742. 

CORBIËRE ( P E T R U S D E ) , 
een religieus van| de orde 
van den heiligen FRANCIS
CUS , werd, in het jaar 1328, 
door het gezag van L O D E -
\VIIK mn:Èeijeren, Kópmsch 
koning, tot onwettigen paus 
verkozen, onder den naam 
van NICOLAAS V . ; maar in 
(het volgende j aa r , werd die 
ingedronge paus naar Avig-
non vervoerd, alwaar h i j , 
met den strop om den ha l s , 
aan Paus JOANNES X X I I . , 
om vergiffenis vroeg; reeds 
had hij zijne afzwering te 
Pisa gedaan, Twee of drie 
jaren daarna overleed hi j . 

COBBIN (JACOBUS) , adVo*. 
kaat , geboortig van Berry, 
en in 1653 overleden, heeft 
nagelaten: eene Verzame-x 
ling van pleitgedingen, 1.611, 
in 4.t(>, en verscheidene 
regtsgeleerde werken, die ïn 

' onderscheidene jaren gedrukt 
f 4 . . - - • ' • • • . • • : 
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saijn. Hij verstond zeer wel 
het gedeelte, dat zijnen staat 
betrof; maar toen hij in an
dere vakken wilde schitte
ren, is hij niet op gelijke 

• wijze geslaagd, tot getuige 
hiervan strekke zijne slech
te Vertaling van den Bij-
lel, in 8 dl.n in 16.0, 1643 
en 1661; zijne Geschiedenis 
der Karthuiser-monnihen, in 
4 . t 0 , 1663, en smakejooze 
(redic7itent die de gal van Bpi-
IËAU, in zjjne= Art poè'tique 
(Dichtkunst) tegen derzel-
vér schrijver gaande gemaakt 
hebben. 

CoKBiNBLLi (JACOBOS) , een 
Morentijner, had ziqh' ver
bonden met de koningin CA-
ÏHARINA BE MEBICIS. Hi j 
kwam in Frankrijk onder 
de regering van die vorstin, 
die hem bij den hertog van 
APJ'OU, in hoedanigheid van 
geleerde plaatste. Hij ver
bond zich met, den kanselier 
i)B I/HÓPITAL , en beguns
tigde alle geleerde mannen, 
zonder er een redelijk en 
noodzakelijk onderscheid- in 
te maken. Hij liet dikwijls, 
hunne schriften op zijne kos
ten drukken , en voegde er 
aanmerkingen bij. Hij gaf 
het gedicht van FRAPAOIO DEI. 
-Rosso in hèt licht, getiteld ; 
Eajisica, Parijs, 1578, in 
8 - v o , en DANTE, De vulga-
*"* etoguentia, 1577, in 8,™ 

^J^BKSEICM ( JoANN.ES ) , 

(*) Tegenwoordig Arpajon. 

kleinzoon van den vorige j 
in 1716 te Parijs overleden, 
was, door zijne vrolijkheid 
van inborst en geest, de 
vrien d der Epikurischè schoo-
ne geesten. Hij beroemde 
zich op den wellust, en be
weerde er den goeden toon 
van te kennen* Er bestaan 
van hem eenige weinig be
kende werken; l.° EXm 

irait de tous les beaux en-
droits etc. (Uittreksel van, 
alle fraaije plaatsen uit de 
werken der beroemdste 
schrijvers van dezen tijd), 
in 1681- — 2.° hes anciens. 
Historïens etc,. (De oude ge
schiedschrijvers in grondre
gels gebragt),W 1691, met 
eene voorrede, die aan Pa
ter BOUHO0RS toegeschreven 
wordt. —- 3.° rüistoire gé' 
néalogiqne etc. (QeslacMge* 
schiedenis van het huif *"&* 

Parijs. 1705, in Gondi) 
4.™ Al deze Werken _ zij» 
beneden het middelmatige. 

CORBINUNÜS (Heilige), ge
boren te Chartres (*), aan 
den weg van Orleans, ieiae 
eerst gedurende 14jaren eeo 
kluizenaarsleven, m eepe 
cel, die hij nabij eene kapel 
had laten bouwen. Het duur
de niet lang of zijne heilig
heid maakte hem in het ga"-
sche land vermaard. w j 
vruchtige personen gevvm 
hebbende om onder $Mj*r. 
ding-te leven, stelde» nem 
weldra in staat om een goflBf 

http://JoANN.ES
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dienstig genootschap te vor
men. Maar de verstrooiin
gen 5 die hem de omgang 
veroorzaakte, welken hij met 
diegene, welke zich tot hem 
wendden, had, deden hem 
eene eenzaamheid zoeken, 
waarin hij voor de wereld 
onbekend kon blijven. Hij 
fcegaf zich met dat oogmerk 
naar Rome, en vestigde hier 
zijne woonplaats in eene cel 
nabij de kerk van den prins 
der Apostelen. Nadat de 
paus, die in hem zoowel 
kundigheden en bekwaamheid 
als deugden ontdekte , hem 
voorgesteld had, dat hij niet 
voor zich alleen moest leven, 
terwijl zoo vele volken apos
tolische werklieden noodig 
hadden, wijdde hij hem tot 
bisschoppen belastte hem met 
de zorg om het Evangelie te 
gaan prediken. CORBINIANUS , 
om den wil des hemels niet 
te wederstaan, genoodzaakt 
zijnde te gehoorzamen, keer
de in zijn vaderland terug, 
waar zijne leerreden de groot
ste vruchten voortbragten. 
Op eene tweede reis, die 
hij naar Rome deed, trok 
hij door Begeren, waar hij 
eene groote menigte af
godendienaars hekeerde. De 
paus GREGORIUS I I . beval 
hem j om in dat door hem ver
latene land terug tekeeren, 
en daarvan het voornaamste 
tooneel zijner werkzaamhe
den te maken. Toen de 
Christenen zich hier van dag 
tot dag vermenigvuldigden , 

stelde hij zijnen hisschoppe-
lijken zetel te Freisingen , 
in Opper - Beijeren. » On
danks de werkzaamheid van 
zijnen ijver en de aanhou
dendheid zijner bedieningen., 
zegt een zeker geschiedschrij
ver , hield hij zich gestadig 
bezig met al wat -tot zijne 
eigene volmaking kon bij
dragen. Met ogver-nam hij 
derzelver beoefeningen waar, 
en alle dagen had hij be
paalde uren, om óver de 
Wet Gods natedenken, om 
de krachten zijner ziel te 
herstellen, om zijn gemoedl 
te onderzoeken, en om het
zelve in al deszelfs hande
lingen tot waakzaamheid aan-
tesporen." Toen de heilige-
bisschop aan GRIMOALDUS , 
hertog van Begeren, des
zelfs bloedschandig huwelijk 
met BILTRUDA , weduwe van 
zijnen broeder, moedig Ver
weten had, zwoeren beide 
zijnen ondergang en kochten 
moordenaars om, om hem 
het leven te benemen. Maar 
de Heer verijdelde dit boos
aardige plan door den dood' 
zijner vijanden, <lie eenigen 
tijd daarna op eene ellendi
ge wijze omkwamen. COR
BINIANÜS, die genoodzaakt ge
weest was te vlugten, en. 
zich te Verbergen, kwam 
toen naar Freitingen terug, 
en zette aldaar zijne werk
zaamheden voort tot het jaar 
730, waarin hij overleed. 
ARIBON , de derde hisschop 
van Freitingen, heeft deszelfe 

f 5 , 
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levensbeschrijving en het ver» 
haal van zeer vele wonderen, 
die door deszelfs tusschen-
iomsfc gewrocht zijn, in het 
licht gegeven, beide zijn 30 
jaren na deszelfs dood ge
schreven. 

COJRBUEIII. — Zie CORBEUII.. 

CoBBüto (DOMITIÜS), een 
Romeinsch veldheer, wegens 
zijne dapperheid beroemd, 
herstelde de waardigheid van 
het rijk onder CI,AUDIÜS en 
onder NERO.' Hij. veroverde 
op de Armeniers verscheidene 
vestingen, belegerde Arlax-
ata, hunne hoofdstad, slecht' 
te hare muren, stak al ha
re huizen in brand en ver
schoonde echter dë inwoners, 
die hem hunne poorten geo
pend hadden. Hij verdreef 
TXBIDATES vit Armenië, her
stelde TrGRANESop den troon, 
en noodzaakte de Parthers 
de» vrede te verzoeken. In 
de Nederlanden maakte GOR-
BULO, even als DRUSUS, zij
nen naam beroemd, door het 
graven van een kanaal, ter 
afleiding van het water van 
den Boven *RiJn, tusschen 
die rivier en de Maas, be
ginnende bij hét tegertwoor-
dige^dorp Krimpen, en strek
kende zich uit tot het daarnaar 
genoemde dorp Lekmond; 
dit kanaal maakt tegenwoor
dig een gedeelte uit van de 
*f*<*de Lek. NERO, meer 
S ^ t i g dan dankbaar 
voor desaelfs be wezene diens-
te«> beval om hem ii» de 

haven Cenchréa ter dood te 
brengen. Toen de beroemde 
veldheer dit wreede bevel 
vernomen had, trok hij zij
nen degen en doorstak er 
zich mede, in hef jaar 66 
na J .C. zeggende; Ikhelhei 
wel verdie/id? COBBULO had 
over de oorlogen, die hij ge
voerd had, aanteekeningen 
gemaakt, in den smaak der 
conïmentai'ien van GESAR; er, 
is niets van tot ons gekomen. 

, . CORDARA (Juiiius GESAR), 
bekend door de Geschiedenis 
van demaatsc/iappij der Je-
suiten, voortgesteld na 0R« 
LANDINI, SACCHINI enJouvEN-
C Ï , is den 6 Maart 1784 te 
Alessandria dellaPagliao-
verleden; was den 16 Sep
tember 1704 in die stad ge
boren , hoewel afkomstig van 
Nitza 'en een nakomeling «er 
graven van CAUMANDRANO. 
In 1719 kwam hij bij 4e Je-
suiten en legde iö 1734 Zij
ne geloften af. Een Jaar na 
de vernietiging van het ge
zelschap , kwam hij m z # 
vaderland terug, begaf zich 
in het collegie van den hei
ligen IGNATIÜS, dat door den 
koning van Sardinië voor de 
Jesuiten bestemd was, «* 
te zamen wilden leven, e» 
hleef hier tot het einde va« 
zijn leven. Behalve da; *£ 
sckiedenis, waarvan ^ ~e„ 
sproken hebben, die ^ " ^ 
nen zuiveren stijl* BieV^ 
en met deftigheid gescl"e

fl ven is (1 dl. in fd. , **"' im, bij Bossr, 1759), bestaat 
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er van hem: L° Lijkrede op 
keizer KABEL VI., te 
Home uitgesproken' en ge
drukt in 1741.— 2.° Leven 
van de heilige EUSTOCHIA , 
eene non van Padua, Rome, 
1769. — 3.° Verscheidene 
Gedichten, onder welke men: 
onderscheidt. Carmen in nu- '> 
merovtim divinatores, vulgo 
Calalistas. 

CoRnA* D'ARMANS (MARIA. 
ANNA CHARLOTTE) , werd in 
1768 te Saint•Saturnin na
bij Séez in Normandijë ge
boren. Toen na de omwen
teling van den 31 Mei 1793 
de hoofden der republikein-
sche partij , Girondins ge
naamd, door ROBESPIERRE vo
gelvrij verkiaard waren, na
men zij de vlügt naar de 
Departementen van Eure eti 
Calvados, in de hoop om 
Normandifë te' hunne gun
ste in opstand te brengen. 
CHARLOTTE CORDAY, getrof
fen door hunne klagten en 
in geestdrift ontstoken door 
den nadruk hunner reden en 
door de schildering der ram
pen , waardoor hunne vervol
gers Frankrijk in rouw dom
pelden, vergat de zachtheid 
en de onderwerping harer 
kunne. Met een gevoelig 
hart en eene vurige verbeel
dingskracht geboren, en de 
geringe moeite ziende, die 
hare landgenooten in het 
werk stelden om wraak te 
n««en op de onderdrukkers 
van hun land, besloot zij zelve 
eenen grooten stap te wagen, 

die onder de gelederen der 
zegepralende partij angst en 
schrik zoude verspreiden. 
Vol van dit stoute ontwerp, 
begaf zij zich naar Parysy 
en deed zich, door den abt* 
FAUCHET (zie FAUCHET), on
der, de tribunen der Conven
tie opnemen. De vergade
ring weergalmde toenmaals 
van de hevigste uitvallen 
tegen de vögelvrijverklaar-
den, wier rampen CHAR-
I.OTTE zoo zeer voor hun be
lang hadden ingenomen. Dit 
verschrikkelijk geschreeuw 
verdubbelde hare verontwaar
ding; en sedert dien tijd 
draalde zij niet meer, om haar 
ontwerp ten uitvoer te bren
gen. Vernomen hebbende, 
da£ MARATJ die een der 
voornaamste'• bewerkers der' 
verbanning van de Öirondins 
geweest was , wegens onge
steldheid te huis moest blij
ven , schreef CHART.OXTE 
hem en verzocht dat hij haar 
een geheim gesprek mogt 
vergunnen, wijl zij hem zeer 
gewigtige zaken wilde be
kend maken. Deze eerste 
en een tweede brief bleven 
onbeantwoord. CHARLOTTE 
den moed niet opgevende, 
schreef hem vóór de derde 
maal, en kwam, den bren
ger des briefs volgende, bij
na zoo spoedig als deze aan 
de deur van den afgevaar
digde. Twee vrouwen, die 
in de voorkamer waren, wil
den haar beletten binnen te 
treden; maar toen MAIUT 
aan hare gesprekken ver»»" 
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men had, 'dat het de per
soon was, die hem geschre
ven had, beval hij dat men 
haar zou binnen laten. Hij 
was op dien oogenblik in 
een bad, daar hij aan eene 
schandelijke ziekte, die hem 
feS zijn: leven aan de verrot
ting overgaf, wegkwijnde. 
Nadat hij aan CHARLOTTE de 
namen der afgevaardigden, 
die zich in Calmdos bevon
den , gevraagd had, schreef 
hij dezelve in zijn zakboek
je, op , en zeide haar, dat 
hij hen allen binnen weinige 
dagen zon laten guillottine-
ren. CHARLOTTB kon, bij 
deze afschuwelijke woorden, 
hare verontwaardiging niet 
bedwingen, haalde eenmes, 
hetwelk zij onder haar kleed 
verborgen had , voor den dag 
en stak het geheel en al in 
het hart van MARAT, die 
onder deze woorden den adem 
uitblies: * Aan mij, mijne 
dierbare vriendin!'' De twee 
vrouwen liepen toe en zagen 
in de hand van CHARLOTTE 
nog het bebloede mes; wijl 
zij haar niet durfden aan
grijpen, begonnen zij luide 
te schreeuwen j de wacht 
Kwam aan en CHARLOTTE 
werd gevat en weldra aan de 
revolutionaire regtbank o-
Vergeleverd. CHARLOTTE ver
scheen hier met standvastig
heid, en toen FOU«ÜIER-TAIN-
VW*K, eene lofspraak op MA-
*** w i l d e houden, viel zij hem 
onverschrokken in de rede, 
^ggende, d a t MARAT een 
Seorogt was, en dat aij jsich |j 

verheugde Frankrijk van 
hem verlost te hebben. Zij 
bekende de misdaad met al 
die omstandigheden; hetge-
regtshof koft niet in verle
genheid zijn, om over eene 
zoo duidelijke zaak uitspraak 
te doen. Men gaf haar een-
ter eenen verdediger (CHAIT-
VEAÜ ÉACfABDE), die niets 
anders ten gunste der aan-, 
geklaagde deed gelden, dan 
hare standvastigheid en hare 
bedaardheid in de tegehwoör-
digheids des doods. CHARMT-
TE bedankte hem met beval
ligheid door aan hem te zeg
gen» dat hij het wezenlijke 
oogpunt der zaak gekozen 
had, en om hem hiervoor 
hare erkentenis te betuigen» 
verzocht zij hem eenige Mei' 
ne schulden te betalen, die 
zij in ^e gevangenis gemaakt 
had. Zij hoorde haar dood
vonnis met bedaardheid aan, 
en de uitjouwingen, waarme- • 
de het gemeene volk haat 
tot aan het schavot vergezel
d e , schenen geene^oogen
blik hare standvastigheid te 
doen wankelen. Hare schoo-

ne en edele houding werd 
verlevendigd door de blozend-
ste kleuren, en hare gelaats
trekken, vertoonden met oe 
minste ontroering. u«yer 

schillig omtrent het verlig 
des levens, dat' men h J 
deed ondergaan, Het ^ 
op haar gelaat het b 
der schaamte blijk*"' t0*", 
de scherpregter haar van een 
gedeelte harer klèederen.be. 
roofde. Zij werd den 17 J" 
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lij 1793 , in den ouderdom van 
25 jaren, onthoofd. MAKAT 
had sinds lang Verdiend, öni 
door de doodstraf voor zij
ne misdaden te boeten;maar 
de daad vön CHARLOTTE COR-
3DA? k hierdoor niet meer 
veróchoonbaar. Dé boeken Vah 
eenige schrijvers, en vooral 
die van den Abt RAYNAÜV 
hadden hra» denkbeelden o-
Vèrdreven,j én haren geest 
ongodsdienstige grondbegin
selen ingescherpt» Zij wei
gerde den bijstand eens pries
ters in hard laatste oogen-
blikken. COEE* DE GIROM-
VILLE heeft een stuk in hèt 
licht gegeven, getiteld: 
GüARfcoTTE CORDAÏ den 16 
Julij 1793 te Par fs onthoofd, 
of Gedenkschriften om tot de 
geschiedenis van dié beroem
de vrouw te dienen, Parijs, 
1796, in 8^ ••> 

CORDEIWOÏ (GERAUM> DE) , 
verliet dé pleitzaal voor de 
•Wijsbegeerte van DESCARTES. 
BÓSSUET' plaatste hem, in 
hoedanigheid van Lebtor, bij 
den Dauphin. Hij bekleed
de dien post met geluk en 
ijver, overleed iii 1684 als 
lid der fransche academie 
én liet de volgende schrif
ten na: 1.° Histoire de 
jprance etc {Geschiedenis 
van Frankrijk, van den tyd 
der Galliërs en het begin 
der Monarchie tot 987) 
Parijs, ie dl., 1685, 2edl. 
1689, in fol. die door Pa
ts* DANIEI. veracht door an
deren echter geprezen wordt, 

CORDEMOI Schrijft in. eenen 
flaauwen en verwarden stijlen 
neemt al te ligt fabelachti
ge verhalen aan. Hij moest 
zich eerst tot de Geschiede" 
nis van ÜAnMt, den Grooté 
bepalen, ten gebrnike voor 
den Dauphin, Voor welken 
FIEGHIER "zijne" Geschiedenis 
Van TBMODOSÏVS onderno
men had. Deze laatste had 
weldra zijn werk geëindigd 
maar de andere, die hem 
Wilde verbeteren , klom tot de 
duisterste tijden der alleen
heerschappij op, geraakte op 
afwegen, die aan dit onder
werp vreemd waren, en in 
wijdloopige en gevaarlijke 
woordwisselingen, die ter
wijl zij ons de geschiedenis 
der twee eerste geslachten 
leverden', ons van dien van 
EABÈL den Groote deden 
verstoken blijven. Behalve 
dat moet men bekennen dat 
CORDEMOI juiste en gezonde 
denkbeelden -bezaf. De Te
gels, die hij over de wijze 
om de geschiedenis te schrij
ven opstelde, zijn vol wijs
heid en verdienen zeernaauw-
keuriglijk overdacht en ge
volgd te ' worden door die
genen, welke zich thans zoo 
willekeurig den naam van ge
schiedschrijver aanmatigen» 

CORDEMOI (JL.ODEWIJK GE» 
RAUM> DE) , zoon van den 
voorgaande,Licentiaat van de 
Sorbonne, en abt vah JÊfeniè-

II res werd den 7 December 
Il 1651 te Parif# geboren, 
II hielp zijnen vader in het 
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schrijven der Geschiedenis 
van Frankrijk, en zette de
zelve op bevel des konings 
voort. Dit vervolg van Hü-
€o CAPET tot op den dood 
van HENDRIK I . , in 1060 is 
in handschrift gebleven. Als 
een ijverige Catholijke en 
een bekwame Controversist 
besteedde hij bijna al zijne 
studiën aan de bekeering 
der ketters; en overleed in 
1722, in den ouderdom van 
71 jaren. Er bestaat van 
hem: ï .° Traite de ïinvo-
cdtion des saints (Verhan
deling over de aanroeping 
der heiligen); in 12.°—2.° 
Traite des saintes reliques 
(Veahandeling over de over-
llijfselen der Heiligen.) — 
3.° Traite des saintes images 
(Verhandeling over de hei' 
lige heelden.) — 4*° De 
onderhandeling van den dui
vel niet LvTitBRva. het La-
tijn, Fransch en Hoogduilsch 
in s.vo _ 5.° Traite contre 
les sociniens, (Verhande
ling tegen de Socinianen), 
in 12,° opgedragen aan den 
grooten BOSSUET» De schrij
ver ontwikkelt hierin hét 
gehouden gedrag der kerk 
ïn de drie eerste eeuwen 
sprekende van de Heilige 
Drievuldigheid en van de 
mensch wording désWoords, 
den waren zin en het ge
bruik der woorden, waarvan 
zij zich bediend heeft. Hij 
grondt zijne bewijzen op de 
heilige schrift en op de o-

werken gevolgd heeft, (zie 
Beu. , DIONYSIUS VANALEX-
ANDUIE, PETAÜ.) 

«e»'ge schrift en op de o-
3 V e f i » g . «ene leerwijze, 

CORDEBIÜS (BAMHAZAR), 
een Jesuit van Antwerpen, 

Ij waar hij in 1592 geboren 
werd , onderwees langen tijd 
en met roem de Godgeleerd
heid te Weenen en overleed 
te Rome in.1650. Het ge
luk waarmede hij de Griek-
sche taal beoefende, stelde 
hem in staat in het licht te 
geven 1.° Uitgave der wer
ken van den heiligen Dio-
NYSIVS Areopagyta in 2dl,tt 

in fol. Antwerpen, 1634, 
Grieksch en Latijn met aan
merkingen. — 2.° Exposi-
tio patrum Grcecorum in, 
Psalmos ex vetustigsimisma.-
nuscriptis codicibus concin-
nata in parapkratin, com-
mentarium et catenam di-
gesta 1643 — 46, 3dl." in fol-
Grieksch en Latijn; de La-
tijnsche vertaling en deaan» 
nierkingen zijn van COIIDE-
RIÜS. — 3.° Aaneenschake
lingen der heilige Vaders 
over den heiligen LUCAS* 
1628 in fol. — 4." over de» 
Heiligen JOAXNES, 1631 J.n 

fol. — 5.° over den Heili
gen MATXBEUS. — 6.° JOB 
elucidatus , Grieksch en I * 
tijn, 1646, in fol. — 7' 
JoAxxis PHIIOPOM, in «€' 
prim. Geneseos de *»*" 
creatione lïbri quatuor, ' 
na cum disputatione ie P 

schate, Weenen ^0of ' 
rijk, 1631, Giiekscn en 
Lafyn, met eme Verlam™' 
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Ung over het paaschfeest. — 
8.° Sancti CrnïLLY Alex-
an&rini in JSJIEMIASI pro-
phetam, Antwerpen, 1648. 

CORDES {JoANNES DE) , i n 
1570 geboren, kanonik van 
lAmoges, zijne geboortestad, 
in 16*42 overleden, heeft na
gelaten: 1.° Eenè Uitgave 
der werken van GEORGIUS 
CASSANDEK, in fol. -— 2;° 
De Vertaling van de ge
schiedenis over de twisten 
tusschen pausPAULVS V.en 
de republiek van Venetië, 
door FRA PAOIO, in 8.™ — 
3.°. Eene andere Vertaling 
der geschiedenis over de on
lusten in het koningrijk Na
pels onder FERDÏNAND I. door 
CAMILLO PORCIO. Men kent 
hem ook' toe de Bransche 
Vertaling van de Verhande
ling over de gebreken in het 
bestuur der Jesuiten, die 
sommige schrijvers voor een 
werk vanMABiANA, in 8.vo} 
gehouden hebben.. De ver
taler was eenigeh tijd in dat 
gezelschap geweest; maar 
hij kon jn dezelve eenïge 
lessen voorden stijl nemen: 
de zijne is zeer slecht» V I 
TRÉ drukte de naamlijst zij
ner bibliotheek, Parijs 1642, 
in 4.° Dit werk is thans 
zeldzaam en wordt zeer ge
zocht. De bibliotheek van 
DE CORDES , die eene der 
fraaiste van Parijs was, be
vatte zeldzame en weluitge-
kozene werken, en vele'voor
treffelijk handschriften. De 
«ardinaal MAZARIN kocht na 

den dood van CORDES deze 
bibliotheek; de handschrift 
ten, berusten thans in de ko
ninklijke bibliotheek te Pa-
rijs. 

CORDES (DIONYSIUS D E ) , 
uit dezelfde familie als de 
voorgaande, was advokaat 
bij het parlementtan. Parijs, 
en raadsheer bij het Chate-
let. Hij beoefende de le t 
terkunde met roem, en werd 
door eene zachtheid, veree-
nigd met standvastigheid, 
het voorbeeld van een chris
telijk staatsman* Zijne regt-
scnapenheid was zóo alge
meen bekend, dat zeker man 
door het , Chatelet ter dood 
veroordeeld, die> bij het par
lement wilde apelleren, zich. 
onderwierp, zoddra hij ver
nam, dat DE CORDES een zij
ner regters geweest was. Ik 
moet, zeide hij , den dood 
verdiend hebben, wijl zoo 
een regtschapen man mij 
mede veroordeeld heeft. De
ze wijze staatspersoon bezat 
vele deugden en overleed in 
eenen hoogen ouderdom te 
Parijsia 1642. Het gesticht 
van den Heiligen LAZARUS! 
is voor een gedeelte het werk 
zijner liefdadigheid en zijns 
ijvers. GODEAU heeft zjja 
leven beschreven. 

CORDES (EOTYCHIUS), van 
Antwerpen, een religieus 
van het klooster der heilige 
JÜSTINA, te Padua, en abt 
van dezelfde congregatie; 
was bij het concilie van Tren» 



496 C.O'R.-. 

te tegenwoordig. Men heeft 
van hem: Coméentaria in 
«mmës PAVLT Epistolas; in 
fHynibólum Apostolornn; Die* 
tionarium biblicim. Deze 
werken zijn in , handschrift 
in het gemelde klooster. Hij 
overleed in de maand Sep
tember 1582. 

COHDIER (MATHURIN), een 
Normandijner, werd hoog-
lèeraar der Jiumaniora aan 
de universiteit van, Party's, 
overleed in 1564 j in den ou
derdom van #5 jaren, te Gene-
vè, werwaarts hij zich bege
ven had, om vrijer de hervorm
de godsdienst uit te kunnen 
oefenen, en heeft nagelaten: 
1.° Latynsche zamenspraken 

^ ih 4 boeken, die, geduren
de meer dan eëne eeuw zeer 
ih de mode waren, hoewel 
CÖRDIER dezelve slechts gé
schreven had, om zijnen scho
lieren tot opstellen ter verta
ling te dienen. Men vindt er 
uitmuntende' regels en goede 
grondbeginselen der zedëleer 
in. — 2.° Kinderlijke en op- f 
regie beleefdheid, waarvan de II 
Uitgaven, sedert de 16&e eeuw 
tot op onze dagen, bijna in 
het oneindige vermenigvul
digd zijn. Onder de ver
schillende lessen, waarvan 
eenige niet meer toe te pas
sen zijn, wijl onze zeden 
zich ontaard 'hebben, vindt 
«ïen er toch, <*ié men den 

, leren niet genoeg zou 
runnen inprenten, maar die 
lvL , , t a a I a e s schrijvers hW* belagchelftk a i j n , J H|j 

beveelt hun, bijvoorbeeld, 
aan, om niet te grimlagchen, 
noch met lieden den gek te 
scheren, omdat dit slechts 
aan onbeschaamde veelvra
ten en tafelschumen past, 
Men heeft nog van hem kop-
peldicMen aan CATO toege
schreven , met eene Latijn-
sche en Fransche verklaring; 
en andere werken, die be
ter in zijnen tijd dan in den 
onzen pasten. 

CORDOVA. — Zie GONSAI.» 
vo (FERNANDES). 

CORDÜS (EüRïCiüs), eeii 
Hoogduitsche geneesheer en 
dichter, overleed, na ver
schillende werken over de 
geneeskunde in het licht ge
geven te hebben, te' Bre-
men den 24 December 1538. 
Hij stond in gemeenschap 
met zeer vele geleerden van 
zijnen tijd, onder anderen met 
ERASMÜS , maar zijne te 
groote opregtheid en zijn » 
openhartig karakter berok
kenden hem soms vj;anden. 
Zjjne hatijnsche gedtcMen 
kwamen te heijien lö£» 
in 8.° in het licht. Ook 
heeft hij werken uitgegeven 
over de artsenij-endekruifl-
kunde, die thans Ui verge 
telheid geraakt zijn. 

CORDUS (VALERUTS), *"£ 
van dert voorgaande en ^ 
nèn vader waardig > 
den 18 Februari) P 1 D .} . . 
Uessenland geboren. »J. 
beoefende met «ven vee 



C O R. 497 

voordeel, de kennis der talen * 
en die der planten,' doorkruis
te alle bergen van Duitsch-
land om er geneeskruiden te 
zoeken. Hij trokvervolgens 
naar Italiè'., hield zich te Pa-
dm, te Pisa, te Lucca, te 
Florence op; maar overleed 
te Rome aan eeno wond aan 
jzijn been,door den slag van 
een paard veroorzaakt, den23 
September 1544, in den ou
derdom van 29jaren. De wer
ken, waarmede hij de kruid-
kunde verrijkte, zijn: 1.° 
Bemerkingen over Dtosco-
iiiDES , Zrurich , "1561 , in 
fol. — 2.° Historici sfir-
pium, lïbri V., een na zij
nen dood in het licht ver
schenen werk, Straatsburg, 
1561 en 1563, 2 dl." in fol.j 
MELCHJOR ADAM spreekt van 
een 6.e boek , maar het is in 
handschrift gebleven. — 3.° 
Dispensatorium jpharmaco-
rum omnium quce in usu po-
tissimum snnt, Leyden, 
1627,inl2.m° Dezuiverheid 
zijner zeden, de beschaafd
heid zijner manieren en de 
uitgebreidheid van zijn ver
stand bezorgden hem de lof
spraken van de juiste waar-
deerders der ware verdiensten 

C O R É , zoon van ISAAR, 
een der voornaamste hoof
den van den opstand der Le
vieten tegen MOZES en ASRON, 
aan welken zij de magt , 
waarmede hen God bekleed 
W , wilden betwisten, werd 
l^end do.or de aarde inge-

VII DEEL. G 

zwolgen (zie ABIRON). D e , 
zonen van CORÉ werden niet 
in de Straf van hunnen va-
der betrokken, én DAVID 
verleende aan hunne nako?. 
melingen groote eerbewijzen. 
Deze koning schonk hun de 
portiers-bediening des tem-i 
pels,- en droeg Hun het zin
gen voor de arke op. . 

COIIELLA (JACOBUS DE) , een 
Capucijner van Navarre, 
Werd prediker aan het hof 
van Spanje onder koning; 
KARET, I L ; en hoewel hij 
in 1699, in den ouderdom van 
42 jaren , overleed , liet hij 
echter eene groote menigte 
voortbrengsels, in, de Spaan-, 
sche taal geschreven , n a , 
die *eene buitengewoon: de
biet hadden, indien men het
zelve naar de menigvuldige 
uitgaven beoordeelt. Een,. 
zijner werken de Pligten des 
Biechtvaders tot onderwerp 
hebbende, met eene uitleg-, 
ging der door AUEXANDEK VII,* 
en INNOCENTIUS X I . gedoemde 
stellingen, werd voor de 24.«e 
maal in 1742 te Madrid her
drukt. Een andere, zede--
kundige conferentiën bevat
tende , heeft de eer van eene 
tiende uitgave genoten. 

ConEt.Lt' (ARCHANGEI.O) , in 
1653 te FuSignano in het ge
bied van Bologna geboren, en 
in 1713 te Rome overleden, 
was een beroemde viool-spe
ler , die ook langen tijd in 

I dienst van MA?IMJ.LUAN È M A -

S 

http://ConEt.Lt'
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MÜKL, keurvorst van Beije-
ren, stond, en heeftzich door 
zijne symphonié'n in Italië en 
Jb'raiihrijk eenen groeten naam 
verworven. Hij heeft de kunst 
verstaan om den smaak der 
heide volken optewekken, en 
hunnestemmen,diein het stuk 
der toonkunst bijna altijd te
genovergesteld waren te ver
eenigen. Toen de Kardinaal 
ESTREÉS hem over defraaije 
opstellen der sonaten prees, 
had hij de bescheidenheid 
hem te antwoorden; Dit 
komt, Monseigneur, wijlik 
JjvtLI bestudeerd heb. Men 
heeft in het Vatikaan ter 
eere van CORREIIM een stand" 
beeld opgerigt met dit vlei-
jende opschrift CoREiija 
princeps musicorum, 

CORET (JACOBUS) , een je-
suit^ beroemd door zijne 
deugden en door zijnenijver 
den 16 December 1721 te 
Luik overleden, en wiens 
aandenken in die stad nog 
in vereering is , is de schrg-
vér van onderscheidene wer
ken , waarin vele Godsvrucht 
maar tevens ook iets oor-
«pronkelijks en buitenge
meen eenvoudigs gevonden 
wordt, dat de kieschegees
ten* geen smaak in dezelve 
doet;vinden , hiertoe behob-
*en: te Journal des Anges 
{het dagboek der Engelen), 
ia Maison de V éternité 
(het j5fMf» der eeuwigheid), 
«e Cinquième ange de V A-
Igcalypse etc, (de Vitfite 
•*Ltigel der Open&aring). 

GORET (PETRUS) , te Aih in 
Henegoitweii geboren, werd 
kanonik van Doornik, waar 
hij in het jaar 1602 over
leed. Men heeft van hem: 
I.° Verdediging der waar' 
heid tegen de heweringen 

_ van den Heer DE I,A NQUE, 
in het Latijn, Doornik, 1591 
Dit werk is in eene verzame
ling opgenomen, door pater 

, POSSEVIN in het licht gege-
I ven, ten titel voerende: Ju-
| diciumdeNuAEScripiiSihy-
[ on 1593. 2.? De Antipoliü-

que, tegen JOANNES BoniN, 
in het Latijn, Domi, 1599. 

, CÖRILLA» is de naam, 
dien men in Italië aan eene 
vrouw gaf, beroemd door 
hare kunde, dichterli/fee ta
lenten en vooral door hare 
verbazende gemakkelijkheid, 
Waarmede zij onvoorziens op 
alle onderwerpen verzen 
maakte, Na WÜè door
kruist te hebben, vestigde 
zij zich te Rome,, waarzy 
de grootste geestdrift ver
wekte. Zij werd in de schit
terendste gezelschappen op
genomen,'en ge noot de eer 
om voor den ïrardmaal de 
BERNiS,afgezantyani?r««A-

rijk bij den heiligen stoel, 
bewijzen van hare ttJ«g 
af teJ leggen. De Arcad* 
te Bome nam haar on*J 
hare leden op, en « r f ^ 
den naam van ™* m 
Zij werd in het g * * £ 
met de grootste P rac" %» 
kroond. Maar deze eer,d^ 

tot daartoe slecht» d e v 
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gelding voor groote geniën 
geweest was, en dié TASSO 
naauwelijks had kunnen be
halen, en vooral haar ze
delijk gedrag, dat niet zeer 
geregeld was , haalden, haar 
bijtende hekeldichten op den 
hals. Zij beantwoordde; de
zelve niet door haar gedrag 
te verbeteren, maar door 
punt- "en klinkdichten, en 
gezangen» CORILLA over
leed te Rome in Mei 1791; 
Zij had aanzienlijke rijkdom
men bij een gebragt. Men 
heeft eene verzameling harer 
gedichten uitgegeven, waar
onder men een gezang tot lof 
van MARIA. THERESIA, keizerin 
van Duitschlandy waarneemt. 

CORINNA , bijgenaamd de 
Lyrische zanggodin, kwam 
in eenen wedstrijd met PIN
DARUS , en overtrof hem tot 
vijfmaal toe , hoewel zij ver 
beneden dezen dichter moet 
gesteld worden. Deze mu-
zendochter had den bijval, 
die haar ten deel werd, vol
gens PAÏJSANIAS meer aan 
hare schoonheid dan aan 
hare talenten té danken. 
PINDARUS , over de onregt* 
vaardigheid der regters ver
toornd , spaarde geene 
schimpreden en spotternijen 
aan zijne mededingster. CO
RINNA had eene menigte ge
dichten vervaardigd, maar 
er zijn maar eenige frag-
wente derzelve tot Ons ge-
tomen, die men in de 
^Heksche boékverzameling 

van den geleerdeh FABRICI-
us vinden kan; OVIDIUS 
heeft onder den naam van 
CORINNA eene-zijner minna
ressen bezongen, volgens ee
nige geleerden is het JULIA, 
de dochter van AUGUSTUS» 

CORINUS , een Griekscho 
dichter, ouder dan HOMERUS1, 
volgens SUIDAS , was, zegt 
men, een leerling van P A 
LAMEDES. Hij beschreef in 
Versmaat de geschiedenis van 
het beleg van Troje , en den 
oorlog van DARDANUS. Men 
wil ,"dat hij in zijne gedichten 
de Dorische letters, die dóór. 
PALAMEDES uitgevonden zifh , 
gebruikte, en dat HOMERUS 
zich deze gedichten zeer 
ten nutte maakte; maar al> 
die. verhalen ruiken zeer 
naar het fabelachtige. 

CORIO (BERNARDINUS) in 
1459 uit eene beroemde fa
milie van Milane gesproten, 
werd door den, hertog LODE-
WIJK SPORCE, bijgenaamd de 
Moor, verkozen om de ge
schiedenis van zijn vader
land te schrijven. Het ver
driet kwam zijn werk ver
ijdelen. Toen de Frahschen 
zich .van het Miianesche, 
meester gemaakt hadden * 
en de hertog, zijn bescherm 
mer, gevangen genomen was, 
overleed hij van smart, val» 
gens PAULÜS JOVIUS en Vos* 
sius j in 1500; maar het is 
zeker , dat CORIO negentien 

II jaren na deze ongelukkig® 
g 2 
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gebeurtenis nog leefde. PAIT-
Ï,ÜS Jovius bekent zelf zoo 
wel als TRITHEMÜS datBER-
NABDINUS CÓRIO als een zes
tigjarige grijsaard, in 1519 
overleed. Hij werd ïn 1513 
decurion (aanvoerder van tien 
ruiters) der stad. De beste 
uitgave zijner Geschiedenis 
is die van Miïane in 1503, 
in fol. zij is fraai, zeld
zaam en veel meer gezocht 
dan de volgende, die door 
eenen uitgever misvormd en 
verminkt zijn. Men stelt ech
ter nog eenig belang in die 
van Venetië, 1554, 1565 , in 
4 . ° en van Padua 1646, in 
4.° Hoewel deze geschied
schrijver in eenen stroeven 
en onnaauwkeurigen stijl 
schrijft, wordt hij echter 

"geacht wegens zijne juist
heid in de opgaven der jaar
tallen , en in het verhalen 
der omstandigheden van de 
daadzaken, die de nieuws
gierigheid voor zich weten 
in te nemen. CORIO voeg
de bij zijne geschiedenis 
van Miïane zijne Vila C<s-
sarum , continenter ajiilio-
ad FREDEBICVM As>ronAR~ 
X>UM. — Zijn neef KAREI» 
CoRiohield zich met hetzelfde 
onderwerp bezig als zijn oom, 
en heeft ons in het Italïaansch 
nagelaten : een Tafereel der 
stad Miïane, waarin men 
de oude en nieuwe gedenk-
waardigheid door tallooze 
•wissftlvaligheden , beroemde 
stad» bQ een verzameld vindt. 

COR10ItANljS (CAJm M A R - I 

cïus), uit een oud Romeinsch 
adellijk geslacht gesproten, 
diende als eenvoudig sol
daat, in het jaar 493'voor 
J. C. bij bet beleg van Co* 
Holes. Nadat de Bomei-
nen teruggedreven waren, 
verzamelde hij eenige zijnet 
makkers, stuift öp de vijan
den in, valt met hen ver
ward in de stad en maakt 
zich meester van dezelve. 
J)e veldoverste wilde dat hij 
het voornaamste deel van 
den buit zoude bekomen, 
doch hij wilde slechts den 
ecnvoudigen naam van Co-
RIOLANUS , een paard en een 
nen krijgsgevangene (zijn 
ouden Gastheer) aannemen, 
aan welken " hij terstond de 
vrijheid verleende' *°,en 

hij twee jaren daarna, niet 
tegenstaande zijne betfezene 
diensten , het Consulaat met 
had kunnen bekomen,, en 
tevens beschuldigd w*s ' 
dat hij naar de alleenheer
schappij stond, en door z p 
gezag de stemmen voorzica 
trachtte te winnen, wera 
hij door den getneensman 
DECWS tot eene eeuwigdu
rende verbanning veroor
deeld, Eome zag hem wel
dra aan hare poorten, aan 
het hoofd eener legerbende 
der Volscers,deonverzoen-

lijkste vijanden •«" jJJ 
Êomeinschen naam. W .c 
nam al de plaatsen, •*• 
Volscers verloren hd***\ 
drong tot -fa & * £ * £ * 
en kwam zijne vaaei" -
belegeren. De senaat Z» >nd 

J 
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hem Wee gezantschappen, 
om zijnen toorn te doen be
daren, de teerste bestond 
uit Consulairen , de tweede 
uit priesters, in hun pries
terlijk gewaad gekleed. Als 
koning en overwinnaar ge
zeten op eeaeri regterstoel 
en omgeven van de luister-
rijksten adel der Volscers , 
ontving CORIOLANÜS dezelve'.;. 
maar was onverbiddelijk. 
VETÜRIA , de moeder van Co-
RioLANüs,enVoiiDMNi.4, zijne 
echtgerioote, door zeer vele 
aanzienlijke Romeinsche 
vrouwen vergezeld, hadden 
meer invloed op hem, hare 
tranen bewogen hem. Hij 
sloeg den weg naar Antium 
Weder i n , ' zonder eenige 
vijandelijkheden op zijnen 
Weg te bedrijven. De 'Ro
meinen rigtten ter plaatse, 
waar die edele vrouwen o-
Ver CoftioiiANos gezegevierd 
hadden,, 4 mijlen van Rome , 
een en tempel op,, voor de 
vrouwelijke fortuin (fortuna 
feminina). ; Terwijl deze o-
verwinnaar de legerbende 
naar de Volcers terugvoer
de , werd hij als schuldig aan 
verraad, vermoord (*). Ac» 
TIÜS TüLiiius, zijn ambtge
noot , werd in het jaar 489 
yóór J . C. zijn aanklager, 
bij de Volscers, en het 
volk zijn beul. De Romein

en 

sche vrouwen, op wier ver* 
zoek hij Rome gered h a d , 
namen , na zijnen dood, voor 
tien maanden den rouw aan. 
Met eene zekere grootheid 
van ziel bezat COBIOLANUS 
die eerzuchtige woestheid,, 
welke de SvWiA's en de M A -
RIUSSEN bezielde, in eenen 
tijd, dat Rome niagtiger en-
de republiek zwakker was. . 
Indien de Volscers hem de», 
den ombrengen, zoo was > 
zulks eene vrij regtvaardige i 
straf voor het verraad, dat 
hij i n zeker opzigt jegens 
hen gepleegd had. FAÖIIÏS 
PICTOR , een zeer oude ge
schiedschrijver, verhaalt dat.-
hij als een oude grijsaard 
in zijne ballingschap over
leden i s , en dit gevoelen: 
schijnt T ITUS Livios gevolgd 
te hebben. SHAKESPEARE 
heeft een treurspel op Co-
RIOLANUS geschreven. De 
heer DE SEGUR heeft er een 
in het fransen vervaardigd , 
hetwelk niet buiten he t 
tooneel gekomen i s . I«A 
HARPE heeft hetzelfde. on? 
derwerp behandeld;, maar 
dit stuk doet hem de groot
ste eèr niet aan . : -

CORIOIiANüS (FRANCISCOK 

D E ) , een Capuöijner* dus 
genoemd wijl hy* afkomstig 
was van Coriolan, eene 
3 

(*) Deze laatste trek'is niet zeker- Volgens FABIÜS, een der oud-
**• geschiedschrijvers der republiek, overleed COMOLANUS in éenen 
^«er hoogen ouderdom, en dikwerf had hij gezegd, dat de straf dejr 
hallingschap,reeds verschrikkelijk op zich zelve,oneindig;flrukken«« 
voor eenen grijsaard was. - . " * ' 
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stad van Opper^Calalrië, 
werd in zijne orde beroemd 
door een aantal godgeleerde 
en ascetische werken, de 
voornaamste zijn: 1."Summa 
conciliorum omnium, qua a 
Sancto PETBÖ itsgue ad tem
pora GrREGORlt PAPJB XV. 
celebrata sunt, cum variis 
annotationibus, etc. — 2 . ° 
Summa theologitz sanctiBo-
WAVËiïTUiUE, ad instar 
nimmcB D. TJBOMJB AQVI-
XTATIS , variis annotatioiii-
lus et commentariis illus* 
f rata t etc, -— 3.° Traeta-
iiis de casilus reservatis, 

juxta decreium CtEMES-
iis VI11, impressus. 

CÖÏUPPÜS (FtAvius CRES-
CONIUS), een AMkaansche 
taalkundige, leefde ten tijde, 
van keizer JÜSTINDS den 
Jonge. Hij was een even 
zoo slecht dichter, als over
dreven vleijer. Men heeft 
van hem een Latijnsch ge
dicht in 4: boeken, tot lof 
van- dien vorst, Parijs, 
3610, in 8.vo eneene menig
te andere werken» 

CORMATIN (PETRUS MARU 
FEUCITAS DESOTEUX) , in 
3750 in een Bourgondisch 
dorp geboren, vergezelde als 
Hdjüdant den vrijheeF DB Vi-
OMENII, naar Amerika; en 
verbond zich vervolgens met 
de Heeren LAMETH. Ten tij— 
™f"** revolutie beweert men, 
S ¥ j > i\* eene vrouw ge
l e e d , fo^ genomen heeft, 
»«« fle peimcBte gebeurtenis

sen van den 6 Octoberl789; 
maar deze verzekering is 
niet genoegzaam bewezen. 
Hij werd te MetZ, onderde 
hevelen van Bamuuè, als staf
officier aangesteld, werkte 
mede om de ontkoming van 
LODEWUK XVI. gemakkelijk 
te maken, en week eenigen 
tijd daarna uit. In Frank* 
rijft teruggekomen, werd hij. 
tot luitenant der Constitutio
nele garde des konings be
noemd, maar na-den 10 Au
gustus 1792, week hij an
dermaal uit. In 1794 werd 
hij generaal - majoor van -u. 
JPiriSAYE, den aanvoerder der 
opstandelingen van den reg-

. ter oever der Loire, en in 
deze hoedanigheid ondertee-
kende hij hetvredes-verdrag 
van de Vendée. Maar be
schuldigd zijnde, van inbreu
ken op het verdrag gemaaict 
te hebben, werd mj gevat. 
Reeds zou hij aan eene mi
litaire Commissie onderwor
pen worden, toen hij f 
vergevingsvvet {amnestie), 
en óe constitutionele wetten 
inriep, en het gelukte hem 
in December 1775 , be r f 
ten te doen aanplakken, 
waaritf hij bevestigde, dat 
de vergadering van openba* 
re veiligheid hem waarborg 
en vrijheid van straf beloow 
had. Nadat de leden ƒ£ 
vergadering zulks « J * ^ 
den, werd hij tot VO 
«mg veroordeeld»' ^ _r. 
zijne medebeschuldigde"* 

ten getale van zevej»rvry& 
laten werden. Ifc a c h t e r 
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eenvolgend in de schans van j 
Cherhourg en te Ham ge- I 
vangen gezeten te hebben, 
verkreeg hij zijne vrijheid 
weder ónder hét Consulaat 
en begaf zich naar zijne ei
gendommen , bij Macon. 
CORMATIN overleed den 19 
Juhj 1812 te Lyon* 

CoKMAtlX (FRANCISCUS G E -
ORGIUS), postoor van Plan-
tel in het bisdom van Saint 
JBrieua, werd in 1746, in ee
ne kleine parochie van Saint 
JBrieuc, nabij Lamballe, 
geboren. Eerst tot kapellaan 
•in dezelfde parochie benoemd 
zijnde, wijdde hij zich aan 
het prediken toe ; zijn bran
dende : ijver voor het heil 
der zielen was .oorzaak, dat 
hij in het gezelschap der 
zendelings-priesters van den 
Heiligen LAunENTius in 
Poitou wilde gaan; hij vraag
de hiertoe vergunning bij 
zijne geestelijke overheden, 
die hem dezelve weigerden, 
ten einde zich niet van ee
nen voor hun Diocees zoo 
nuttigen man te ontdoen. 
Öm hem hij hetzelve teves-
rigen, wilden zij dat hij 
naar eene dar twee pastorijen 
zoude dingen , die toenmaals 
open stonden; de eene was 

•te Pluduno, bij Lamballe, 
•de andere te PMntel bij 
Saint Brieuc. De eerste 
was voordeelig en gemakke
lijk te bedienen; aan de 
tweede was een zeer matig 
^konien en, eene uitgebrei-

. . ' • • • . • • > • : • . . • • • • • . J G 

de werkzaamheid verknocht, 
en juist aan deze gaf COR» 
MAÜX de voorkeur. Zijne 
prediking en zijn voorbeeld 
stichtten hier zoo veel nut,' 
dat de parochianen in het 
gansene bisdom voorbeelden 
van godsvrucht werden. De 
ijver' van GORMAUX bepaalde 
zich niet tot de zorg zijner ^ 
kudde; ondanks zijne zwakf 
ke gezondheid, werd hij 
het hoofd der zendelingschap
pen en der afzonderingen* 
Steeds gereed, om den pre
dikstoel te beklimmen en 
met dezelfde gemakkelijk
heid over alle onderwerpen, 
de godsdienst betreffende, 
te spreken, hield hij dik
werf op eenen dag drie of 
vier leerreden of onderhan
delingen. Hij ging onder 
anderen j alle jare.n in elk 
der seminarien (zoo* als die 
van Treguier van Saint Mam 
lo enz.) en zelfs in religieu
ze genootschappen eene af
zondering houden. Hij ver
gat daarom zijne parochia
nen niet , en liet in zijnen 
kapellaan eenen man achter, 
zeer waardig om hem te 
vervangen. Eene. zoo aan
houdende en met denzelf
den ijver gepaarde werk
zaamheid , ondermijnde zien
de oógen zijne gszondheid; 
maar onvermoeid öm den 
wijnberg des heeren aan te 
kweeken, antwoordde hij 

I aan de geneesheeren, die hem 
raadden eenïge rust te ne-

I men: » Neen, mijne heö-
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ren, prediken, over mijnen 
Verlosser te spreken, zie 
daar het beste geneesmiddel 
voor mijne ziekten; eene 
leerrede doet mij meer goed 
dan al uwe drankjes en 
voorschriften van uitspan
ning." Toen de omwente
ling losbrak, scheen dezel
ve , onder andere voordee-
len, ook den Landlieden 
eenige verligting te moeten 
aanbrengen. COBMAUXJ ge
lijk zoo vele anderen, die 
deze verwachtingen te leur 
gesteld hebben, medege-
sièept door een gevoel van 
Christelijke liefdadigheid , 
gaf aan i de dringende ver
zoeken zijner vrienden toe, 
daar hij eenen der posten 
Van bewindhebber van Cö-
tes du Nord aannam. Hij 
maakte geene zwarigheid om 
den eed af te leggen, wel
ken men toenmaals Van de 
openbare ambtenaren vor
derde , en waarvan het voor-
Schrift in deze weinige woor
den vervat is. Ik zweer aan 
de natie, aan, de wet en aan 
den koning getrouw te zijn* 
Wij kunnen een duidelijk 
bewijs geven van de goede 
trouw van CORMAUX, toen 
hij dien post aanvaardde, 
door eene plaats der rede
voering aan te halen, die 
hij den 9 Junjj \yw, gedu
rende de mis en het Te 
fteum, hetwelk de kiezers 
lieten zinden, in de hoofd-
*erK van $aintBrieuc hield. 
^ORMAÏIX, in naam der be- I 
s t l m r d # » Administrateur*) |j 

sprekende, legde de verkla< 
ring af van hunne verkleefd
heid aan de Catholijke gods
dienst, ennoodigde de jon
ge kweekelingen, die in zijn 
gehoor waren, om dezelve 
te verdedigen, en te predi
ken. » De heilige bediening, 
vervolgde hij, zal steeds 
onder ons zoo geëerbiedigd. 
worden, als zij heilzaarais: 
Wij willen in dezelve, als 
Catholijken leven en sterven. 
Wij vernieuwen aan den 
voet des altaars de belofte 
van ons doopsel, den eed 
van tot den laatsten adem 
toe aan JESÜS CHRISTUS ge
trouw te blijven." CORMAUX 
bemerkte 'eerst den strik, 
waarin hij zoo onschuldig 
gevallen was, toen de ver
gadering over de burgerlijke 
staatsregeling der geeste--
lijkheid onderhandelde, /aj-
ne oogen; gingen open ennij 
verklaarde aan den raad van 
bestuur, dat hij voor zijnen 
post bedankte; hij bedacht 
zich niet om de onderne
mingen der vergadering te
gen de kerkelijke wetten tot 
deszelfs beweeggrond op te 
geven, en toonde aan, W* 
onregtzinnig de nieuwe grond
beginselen waren , welke.»» 
wilde doen aannemen. M» 
tevreden met aldus de veg*' 
vaardiging zijns gedrag8 "'^J 
delings voor te dragen, g« 
hij dezelve in druk " j t ' , 
zij diende om de ^ ffn"n 
ge Catholijken tegen de zoo 
gevaarlyke nieuwe 1D^S "!. 
gen te waarborgen. H8 r " 
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< geringloozen verklaarden van [ 
dien oogenBlik [af den oor
log aan COKMAUX en hunne 
vervolgingen namen een be
gin. Op jbevel van demagt-
gevendfe vergadering nam 
men tegen hem een besluit 
van gevangenneming, en de 
gendarmerie spoorde hem 
na. De raad van bestuur 
beloofde groote belooningen, 
aan dengenen, welke hem 
jnogt leveren. CoRMAuxhad 
zich aan de vervolgingen 
zijner vijanden onttrokken 
en was naar de omstreken 
van Saint Quentin gevlugt, 
van Waar hij aan zijne pa
rochianen heilzame verma
ningen zond, opdat zij hun 
geloof in al deszelfs zui
verheid zonden bewaren. 
Toen hij, na zich geduren
de acht maanden schuil ge
houden te hebben, vreesde 
in de handen zijner vervol
gers te vallen, gaf hij toe 
aan de uitnoodigingen van 
eenen ouden vriend en kwam 
in. de hoofdstad, alwaar hij 
meende in het midden der 
ontelbare volksmenigte beter 
onbekend, te kunnen blijven. 
Den 10 November 1791 kwam 
hij te Parijs, en kon hier 
nog zijnen ijver voor de 
godsdienst betoonen. Daar 
de godsdienst der Catholij» 

4ten in 'de hoofdstad nleer 
vrijheid genoot, dan in de 
provinciën, zoo hield COR. 
MAUX afzonderingen in het 
collegieder Lomhardijners in 
verscheidene andere geboot-

schappen ,• en in de omstre
ken van Parijs, als bij de 
Annonciaden van Challot", 
de Visitandines, en »bij de 
Karmelieten van Saint DM-. 
M9* Hij preekte", de ge-
heele vaste van 1792, ia 
Verscheidene kerken , hetzij 
in de hoofdstad of in de nabij 
liggende plaatsen, gaande, 
denzelfden dag, van den èe* 
nen predikstoel op den ande
ren. Zoo vele vermóeijenissen 
veroorzaakten hem eeneZWa-
re ziekte, die hem, nood
zaakte , om zijne godvruchti
ge bezigheden te staken. De 
verschrikkelijke dagen van 
den 10 Augustus en den 2 
September verschenen, in 
welke men zich van den per
soon des kónings meester 
maakte, om hem vervolgens 
ter slagtbank te voeren, en 
waarop zoo vele onschuldige 
priesters om het leven ge-
bragt werden. CORMAUX be
vond zich te Sant-Denis en 
zijne vrienden zagen zich 
verpligt, hem te bewaken, 
om hem te verhinderen deel 
te nemen in den marteldood 
zijner medebroeders. 'Ver
borgen in eene donkere 
schuilplaats, die deze zelfde 
vrienden voor hem vonden, 
ontving hij hier de personen» 
die zijne heilige dienstiioo» 
dig hadden; hij gafhunraan 
vermaande hen, diende hun 
al de hulpmiddelen der gods
dienst toe, en stortte met 
hen gebeden uit ter verzoe
ning der heiligsehenderijen, 

g 5 
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die in Frankrijk gepleegd 
werden, waar de godsver
zaking met dè regeringloos
heid gepaard gingen» Al dé 
gevaren trotserende, kwam 
COBMAÜX dikwerf üit zijne 
schuilplaats ten voorschijn 
om andere godvruchtige ver-
eénigingen te bezoeken, 
waar men aan het geloof van 
diegenen welke hieraan ge
trouw gebleven waren, vöed-
zel verleende, Hij hield, 
«tonder tegenkanting, zijne 
geestelijke bezoekingen tot 
öp den 9 April 1793; maar 
op dezen zelfden dag, werd 
Wj , op de terugkomst van 
Pontoise, als een reiziger 
«He geene pas had, teFran-
conville aangehouden. Bij 
?e.n ."V"re gebragt, maakte 
hij zich als priester en pas
toor bekend. De maire door 
«jen̂  gevoel van menschlie-
Tendheid bewogen, zeide hem: 
*( waartoe deze verklaring? 
Ik vraag u niet naar uwen 
stand, en wilde u redden." 
Deze Staatspersoon was ech
ter genoodzaakt om hem naar 
Jrontoise te laten vervoeren» 
waar zonder, dat Copivuux in 
f J«e hoedanigheid van pries
ter aangeteekend werd. Door 
«e overheden dier plaats on
dervraagd, herhaalde Cos-
J*AüX dezelfde bekentenis, 
welke hij vroeger voor den 
"»aire had afgelegd. Hij werd 
*«* • m een ongezond hok op-
| ^ « t e n , alwaar hij tot ee-
k^8°l£e\ *!fs anders 

Na *, i wood en water. 
• * Ve r iooP > » 14 dagen 

(den 23 April) werd hij op 
eene kar naar Versailkt 
vervoerd. Er waren bij hem 
nog andere gevangenen, aan 
welke hij het Woord Gods 
predikte. Op gelijke wijze 
handelde hij met hen, wel
ke hij onderweg ontmoette, 
en, al» te Saint-Germain 
verscheidene personen zich ; 
om de kar verzameld had
den , en door zijne verma
ningen getroffen schenen, 
werd hij door de Wacht aan
geklaagd als in den zin ge
had te hebben eene volksbe
weging te verwekken. om 
zoo doende zijne vrijheid 
weder te bekomen. Den 25 
Augustus kwam hij te Ver-
sailles, en des anderen daags 
werd hij in het verhoor ge
bragt. Hij antwoordde hier 
met denzelfden moed, wel
ke hem te Francoimlk? en 
te Pontoise bezield had. 
Hij verzekerde demagistra-
ten, dat hij de ware pastoor 
van Plantel was, dat deg^ 
ne welke zijne plaats naa 
ingenomen, niet dan een 
heiligschender en mkrui-
per ' k o n zijn; dat zooda
nige aanstellingen de kerK 
van JESUS CHRISTUS ver
woestte». . . . Hoewel men 
toenmaals onder de regering 
van het schrikbewind stond' 

schenen toch de «verhef 
personen voor zijn v* ».. 
voelig te zijn, en*fea% 
ver voor de g o * * " - ^ 
bewonderen: 2|) ' f ^ S het CrasUSx, dat hijbij zica 
«et ijrusuix , uai. «*j —«• 
droeg; maar in een tv 

ïveede 
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verhoor ziende, datCoRMAUx 
steeds Bij zijne eerste be
kentenissen volhardde, wer
den zij genoodzaakt, indien 
zij hun eigen leven niet wil
den in de waagschaal stel
len, om hunne proces-
yerjbalen naar Parijs en aan 
de; vergadering van openba
re veiligheid op te zenden. 
Er Werden hun hevelen o-
vergezonden, om den pastoor 
CORMAUX herwaarts te ver* 
voeren. Van gevangenis 
tot , gevangenis gesleept, 
werd hij eindelijk in de Con-
ciergerie, de onmiddellijke 
gevangenis van de revoluti-
onnaire regtbank, gebragt. 
Hij verscheen den 9 Junij 
1794 voor dezelve, en den
zelfden dag werd hij ter 
dood veroordeeld, » als een 
wederspannige priester, een 
oproertnaken als hebbén-
de getracht, de inwoners 
van Saint-Germain in op
stand te brengen, en voor
stellen gehouden, strekken 
de om de ontbinding der 
republiek en de oprigting 
der koninklijke regering te 
bevorderen." CORMAUX , ter 
Strafplaats gaande, scheen 
met den Heiligen PAUMJSOP 
eenen zegepralenden toon te 
zeggen, Cupio dissolvi et 
esêe cum CHRISTO* Hij werd 
ter dood gebragt op de plaats, 
waar la Bastille gestaan 
had, naauwelijks den ouder
dom van 47 jaren bereikt 
hebbende. Deabt%ASAassE, 
priester van het gezelschap 
va« den Heiligsn SUKPICIUS 

heeft het leven van COR
MAUX beschreven, bij welke 
hij verscheidene. zijnet 
schriften en leerreden ge-
gevoegd heeft,- die zich door 
eenen zuiveren : sti j l , vol 
zalving en door eene Evan
gelische eenvoudigheid on* 
derscheiden. 

COBMIER (THOMAS), een 
Geschiedschrijver en regtss 
geleerde in 1601, in den 
onderdom van 81 jaren o ver
leden * te Aiengon geboren » 
was de zoon van Gtnr Con* 
MIER, den geneesheer van 
HENDRIK 11. koning van 
Navarre*. CORMIER is de 
schrijver van verscheidene 
geschiedkundige en regts-
geleerde werken. De. voor-
naamste zijn: 1." Rerum in 
Gallia RESRICO II. rege 
gestarum historia lib. V» 
Parijs, 1384, in 4.° — 2.° 
die van FRANCISCUS II . yaa 
KAREI* I X . , en van HEN
DRIK III. , die in handschrif
ten gebleven zijn. A.1 die 
werken zijn in het Latijn 
geschreven. Zijne regtsge-
leerde wejken zijn : 1.° Co
dex juris civilis Momani in 
certum et perspicuutn órdi-
nem artificiose redaeti ««« 
cum jure civili gallico, 
Lyotl* 1602, in fol. — 2 . ' 
De codex van HBNDBTK IV, 
Parijs, 1608, in 4 . ° , en 
herdrukt in 1615. Men be
speurt bijna in al die wer
ken de denkwijze der Sekte 
welke CpBMiER oiahelsdhad» 
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" CORMIS (FRANCISCÜS) , een 
Werkzame én geleerde ad-
vokaat bij het parlement van 

. Ata;, zjjne geboortestad 
Verd veel geraadpleegd en 
overleed in 1734 in die stad 
in den ouderdom van 70 
jaren. Men heeft zjjne Raad
gevingen • {Consu'ltations), 
die uitmuntend zijn, te Pa-
rijs,, .1735,'2 dl." i n foj, 
in het licht gegeven.' 

CORNARA-PISCÖPU (LUCRE-
j ru HËLENA) , uit het beroem
de geslacht der CORNARO'S 
Van Venetië, werd in die 
stad den 5 Junij 1646 ge-
horen. Hare zeldzame ge
leerdheid , vereenigd met de 
ervarenheid in de Latijn-
sche, Grieksche, Hebreeiïw-
Sche, Spaahsche en Fransche 
talen zou haar eene plaats 
onder de doctoren der God
geleerdheid aan de univer
siteit te Padua verschaft 
hebben , indien de kardinaal 
BARBARIGÖ!, bisschop dier 
stad niet geoordeeld had, 
zich er tegen te moeten ver
zetten. Men stelde zich te1 

vreden met haar enkel 
den doctoralen hoed in de 
wjsbegeerte te verkenen. 
£U ontving denzelven met 
«è andere sieraden van het 
aoctoraat i n de hoofdkerk, 
w*jl de zalen van het Colle
gae den grooten toeloop van 
*»*n«chen niet konden bevat-
V®*. Veracheidene acade* aem ïen v a n ltaUë n a m e n 

ÏÏJ*8* in Üeraelvw midden OD. 
U e z e geleerde D a m e had 

reeds in haar 12 jaar gelof
te van zuiverheid afgelegd j 
maar in het vervolg deed zij 
nog de eenvoudige godsdien
stige geloften in hoedanig
heid van Leeke-zuster van 
de orde van den heiligen 
BENEDICTPS. De geleerde 
wereld verloor haar in 1684. 
Men gaf 4 jaren daarna, al 
hare werken in 1 dl. in 8." 
met hare levensschets, ge
zamenlijk in het licht. Men 
vindt in dezelve eene Ita-
liaansche lofrede op het ge* 
meenebest Venetië r eene' 
Vertaling uit het Spaansch 
in he^Italiaansch, Onderhou
dingen van JESVS CHRIS-
zus met eene godvruchtige 
ziel door den Earthuizer 
LANSPERGIUS ,- brieven enz. 
Men vindt eenige harer ge
dichten in den bundelpoè'zij 
van bekende vrouwen door 
vrouwe BERGAIM, in ™t 
fransch. Deze werken be* 
antwoorden niet genoeg aan 
de loftuitingen welke onder
scheidene geleerden haar 
toegezwaaid hebbent 

CorauRitrs of HAÖBNBOÏ» 
(JOANNES) , een Hoogduitsche 
geneesheer in 1500 te ^W-
kau geboren, zocht met groo-
te zorg de geschrifte^ der 

se-re zorg ue gco^«»»"— 
beste grieksche'geneeshe 
yen op» en besteedde «* 
trent 15 jaren om &*f\. 
in het Latijn te *??e"l 
Vooral bepaalde hij ««h ™J 
die van HYPOCRAT&S > AET1U 

^GINETES, en tot een ge
deelte van die van WM** 
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mis. Deze vertalingen z(jn 
zeer onvolledig;. CORNARIUS 
verstond tamelijk de Griek-
sche taal, doch kende' de, 
fijnheden der Latijnsche niet. 
Zijne letterkundige bezighe
den verhinderden hem niet 
met grooten roem de genees
kunde te Zwickau ^Frank
fort, Mar purg , .en te Jena 
alwaar hij den 16 Maart 
1558 , in den ouderdom van 
48 }aren, overleed, uit te 
oefenen. Zijn leermeester 
had hem den naam van HA-
CENBUT in "dien van COR
NARIUS doen veranderen, on
der welken hij meer bekend 
is. Behalve zijne vertalin
gen bestaat er van hem: 1*° 
Eenige geneeskundige ver-
Handelingen — 2.° Uitga
ven van eenige gedichten 
der ouden over de genees-, 
en kruidkunde. —, 3.° La-
tynsche gedichten. — 4.° 
Vertalingen van eenige 
schriften der kerkvaders, 
onder andere over het pries
terschap van den Heiligen 
CBBYSOSTOMUS , der wer
ken van den Heiligen BA-
Slhtvs en van een gedeelte 
van die van den Heiligen 
EpiPHAmvs. — 5-° T/ieo-
logia vitis vinifera, Hei-
delberg , 1614» in 8.vo — 
6.° PrecepUones de re rus-
iicat Bazel 1538, in 8.° 

CoRNARO (LoDEWUK) , Uit 
eene beroemde Venetiaan-
*<&e familie gesproten, wel
ke «au ^ j e republiek ver-
"cheictajie Dogen,- en in de 

l5de eeuw eehe koningin aan 
Cyprus, namelijk CATHARI-
NA CORNARO, die bij haren 
dood dit rijk aan de: Vene-
lianen naliet, geschonken 
heeft. LODEWHK CORNARO ; 
overleed in 1566 te Padua 
in den ouderdom van meer , 
dan honderd jaren , en is de 
schrijver van het werk: O-
ver de voordeelen van déj 
matige levenstbijze» Dit , 
werk is doorLESsiüs in het 
Latijn vertaald, en in het 
Fransch onder dan titel van 
Conseil pour vivre long-
temp s (Raad om lang te le
ven) , 1701, in 12.mo i n het 
licht gegeven. Hetzelve be
staat uit vier deden, welke, 
de schrijver achtereenvol-. 
gens-van zijn 83 tot zijn 95; 
jaar vervaardigde. Het eer
ste voert ten titel: Tratta-
to della viia sobria f het 
tweede: Cotnpendio della 
vita sobria; het derde: A-\ 
morevole esorlazione nella 
quale eon vere ragioni per-
suade ognuno a segner la vi
ta ordinaria e Sobria ; het 
vierde; Lettera al reveren-
dissimo Barbaro, patriarca 
eletto di Aquileia* Hetzel
ve is vol nuttige lessen, 
steeds met het grootste voor
deel door diegenen bewaar
heid , welke den moed ge
had hebben dezelve optevoi-
gen. Het was de vrucht der 
overwegingen en vooral der 
ondervinding des schrijvers, 
die eene zwakke gezondheid 
had, die daarenboven door 
eene ongeregelde jeugd nqg. 
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.veelgeledenhad. Toen COR-
NABO zich aan den rand des 
grafs zag, besloot hij ein
delijk van levenswijze en 
leefregel te veranderen, hij 
bevond zich hierbij wel en 
bereikte eenen zeer hoogen 
ouderdom» 

CoRNABO (FiAMINIo), Ook 
CORNER en CORNELIO ge
naamd, een beroemde Vene-
tiaansche senator, den4Fe-
bruarij 1693 te Venetië ge
boren , volbragt zijne studi-
«n by de Jesuiten', en ver
dedigde bij hen op eene roem-
völle wijze zijne wijsgeerige 
thesis. In 1730 werd hij 
tot senator verkozen, en toon
de in dien verheven post niet 
alleen een'verstandig staats
man maar zelfs een deugd
zaam burger te zijn. Daar 
zijn smaak hem naar geleerd
heid deed trachten en hij 
niet minder godvruchtig dan 
geleerd was, zoo nam hij 
voor zijne nasporingen tot 
onderwerpen, die der gods
dienst nuttig zijn , te bepa
len. Hij Ondernam de ge
schiedenis der Venetiaansche 
3kerken en van die van Tor
cello, eene stad nabij den 
Venetiaanschen staat, thans 
bijna verwoest, ie schrij ven j 
toen hij deze werken geëin
digd had , begon hij andere 
niet minder belangrijke en 
van denzelfden aard; zijne 
laatste schriften zijn asceti-
9°fa werken. Hij overleed 
«en 27 December 1778 in 
aftno geteJömstad» DómAar-

SEMIÜS CÖSTADONI heeft zijn 
leven beschreven; Bassano,' 
1780, in 8.v° Zijne voor
naamste werken zijn; 1.° 
Ecclesiae Venetae aniiguit 
monumentis, nnnc etiam 
primum editis, illustrataey 
ac in decades distributae, 
Venetië', 1749 en volgende; 
18 d}.n in 4.M' de geschiede- . 
nis, der herken van Torcel
lo en de bijlage tot het groo-
te register daaronder begrö- • 
pen. — 2° Notizie storiche 
delle chiese e de' momstèri 
di Venezia e di Torcello, 
tratte dalle cltiese Venetae 
e torcellanae df FLAMWO 
CORNER , senator Venezia-
no, Padua, 1758, in 4.w 

'Dit is eene verkorte verta
lingvan het voorgaande werk, 
door denzelfden schrijver 
vervaardigd ten gebruike 
voor hen , welke de Xafytt-
sche taal niet niagtig zijn, 
en desniettegenstaande een 
denkbeeld dier geschiede
nissen wenschen te verkrij
gen. —. 3." Creta sacra,st-
ve de episcopis utriusqiie 
ritus graeci ét Latini *n 
itisula Cretae, Venetië, V755, 
2 dl.« in 4.to — 4.° Cata-
rum, Dalmatiaë CivitasM 
ecclesiastico civili statu dO" 
cumetitis illustrata : et M" 
cedit episcoponm *net"onfBg 
sium et coronentinm **" 
expurgata, Pa^ta>.Mll 

Italicum, Bassano, §»' ƒ °» 
2 dl." i n 4.to Men Vindt in 
dit werk over de zevenhon
derd levensschetsen van nei' 

V I 
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llgen meer dan in de cata-
logus der heiligen van pater 
PHILIPPÜS FERRRARI, sedert 
1613 gedrukt. — 6.°' Eser-
cizio'•"' di perfezione e di 
Christiana vertu, composto 
dal padre ALFONZO RODRI-
GVEZ, etc* nuovamente ac-
comodato ad ogni stato di 
per som , etc. Bassano , 
1779, 3 dl.n — 7.° Relazi-
one delle imtigini miracolo-
se di Maria con&ervate, in 
Venezia, e notizie sloriche 
della Bi V. MARIA del mi
racolovenerata in Dèsen-
zano, Venetië, 1758. — 8.° 
Apparitionum et^celebrio' 
rum imaginum deipara Vir- , 
ginis 3ÏARIJE in civitate et 
dominio Venetiarum enna* 
rationes historica met pla» 
ten. Het werk is door den 
schrijver in het Italiaansch 
vertaald. Men zou bij deze 
lijst der werken van den 
geleerden CORNAUO nog vele 
anderej hetzij gedrukte of 
onuitgegeven kunnen voe
gen. Verscheidene derzel-
ve zijn in de Nuova raccol-
ta van Pater CALOGËRA in
gevoegd. Ondanks zijn lang 
leven begrijpt men naauwe-
lijks hoe CORNARO eene zoo 
groote menigte werken heeft 
kunnen schrijven. De gees
telijkheid van Venetië heeft 
uit erkentenis voor diege
ne , Welke haar betroffen , 
ter eere van derzelver schrij
ver eenett gedenkpenning 
laten slaan, en BENEDICTUS 
•&ÏV. rigtte eene vereerens-
waardige en vleijende Bre

ve aan hem, die dikwerf 
herdrukt 'werd. 

CORNAZANI(ANTONIÜS), een 
Italiaan, te Ferrare of Par* 
ma geboren, bloeide omtrent 
het jaar 1492. Men heeft 
van hem het Leven van J. C. 
en de Schepping der wereld, 
in Latijnsche en Italiaan-
sche verzen, 1472, i n 4 . t 0 , 
het Leven der heilige Maagd, 
in Italiaansche verzen, 1472, 
in 4 . t o ; Poema sopra Varte 
militare*, Venetië, 1403, 
in fol; Pesaro, 1507, in 
8.vo 

CoRNEiiAE (PETRUS), werd 
te Rouanefi den 6junij 1606 
geboren; zijn vader, mede 
PETRUS CORNEJLIIE genoemd, 
was meester der wateren en 
bosschen ; de jonge PETRUS? 
verscheen voor de balie, 
slaagde niet voor dezelve en 
wijdde zich aan de dicht
kunde toe. Een gering voor
val ontwikkelde zijne be
gaafdheid , die tot dus verre 
verborgen was geweest. Een 
zijner vrienden nam hem me
de naar zijne minnaresse; 
de nieuwgekpmene nam in 
het hart der jonge dame wel
dra de plaats in van den 
inleider; Deze verandering 
maakte hém tot dichter, en 
werd het onderwerp van ME
U T E , zijn eerst tooneelstuk. 
Hoe onvolmaakt dit blijspel 
ook was, zoo werd hetzelve 
echter met een' buitengewo
nen bijval gespeeld. MELIT* 

1 werd gevolgd doqr üaveutre 
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{De weduwe), La galerie du 
palai» (De gallèrij van het 

' paleis) La suivanie (Het 
Aamermeisje), La Place roy
ale (Het koninklijke plein.) 
CLITANDER en sommige, an
dere stukken , geschikt om 
der geschiedenis van het 
fransche tooneel tot tijdmer-
Icen te dienen. CORNEILLE 
nam eene hooger vlugt in 
zijne MEDEA, en vooral in 
den CID , een treurspel in 
1636 gespeeld. De •Span
jaarden, van wie hij het on
derwerp ontleend had (het 
was eene navolging van Gfui-
Xihxti B E GASTRO) , wilden 
zelve wel een afschrijft na
schrijven, waarvan het oor-; 
spronkelyke hun toebehoor
de : maar da t , door de ver
fraaiingen waar mede de 
fransche schrijver het ver
sierd had, boven alles ver
heven w a s , * wat het Spaan-
sche tooneel heeft voortge-
bragt. Hij schreef vervolgens 
do HoRATius en CINNA. Toen 
de groote CONDÉ , in den 
ouderdom van 20 j a r en , bij 
de eerste voorstelling van 
dit laaste stuk tegenwoordig 
was, stortte hij tranen bij 
deze woorden van AUGUSTUS: 

Je SUIS maitre de moi comme 
T ae l univers; 
•»e le suis, je veux 1' etre. O 
_ siècles! 6 mémoire! ' 
Conserven 4 jamais ma nou-

Telle victoire; 
J e triomphe aujour d'hui du 

Plug juste courroux. ' 
L q u i H souvenir puisse aller 

„ JUsgu.' a vous 
«w» «Wit*-.e» mmVm ' 

est 

CORNEM,E vermeerderde zij-, 
nen roem nog door POHEUC-
TUS. De stijl van dit werk 
is noch zoo sterk, noch zoo 
verheven als die van CINNA 
maar dit stuk heeft iets, dat 
hetzelve'aandoenlijfcer maakt. 
Intusschen mishaagde aan 
sommige godvruchtige per
sonen , de vrijheid welke 
de dichter zich veroorloofd 
heeft, de heiligen op een,, 
tooneel te doen optreden, 
dat dikwerf aan onheilige , 
en soms zelfs aan goddeloo-
ze en buitensporige zotter-
nijen is toegewijd, 'en de 
teederheid der zinnelijke 
liefde, met den heldenmoed 
der goddelijke liefde te ver
mengen. Op POLYEÜCTI/S 
liet CORNEILLE Ven dood 
van POMPSJÜS volgen, 
waarin de schrijver van 
LUCANÜS gébraik maakte, 
even gelijk hij in zijne ME
DEA, JSENECA had nagevolgd, 
maar in de plaatsen , waarin 
hij dezelve naschrijft schijnt 
hij oorspronkelijk; en, "*, 

, degene, welke hij niet van 
' hen ontleend heeft, ï s ^ e 

Fransche dichter verre ho
ven deze heide Romeinen 
verheven. Le menteur (Of 
Logenaar) een boertendblij
spe l , en bijna geheel ui* 
het JSpaansch ontleend, volg
de op het treurspel De dooi 
van POMPEJÜS. Op den t-> 
genaar volgde %°D<?om' 
welk stuk hij hipoodero^ 

prijs stelde. ' H | / ^ e ' J £ 

men, om het schoonste zij -
ner stukken te vinden* t«s" 
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schen" RÖDOGÜNE en GiNNA' 
moest kiezen, hoewel het 
publiek meer tot het laatste 
overhelde. HERACiaus ver
scheen vervolgens, en het pu
bliek vond het de meester
stukken niet onwaardig, die 
heteelve vooraf waren gegaan. 
Daarna verschenen JSERTORI-
ÜS en ÖTTO, waarin on
danks eene zekere hardheid 
van stijl nog groote trekken 
voorkanten. TURENNE eens 
hij de uitvoering van SER-
TORHJS tegenwoordig zijnde, 
riep, zégt men , uit: Wddr 
toch heeft CoRNEILLE de' 
kunst des oorlogs geleerd? 
Bij de treurspelen van COR-
NEILLE moet men nog den 
Marteldood van den H.TsÉ-
ODORITS voegen, welk stuk 
gedrukt, maar niet ten too-
neele gevoerd is. Zijne an
dere werken zijn: 1.° •Mé
lange» poètique* (Dichter
lijke mengelingen), 1632, 
in 8.vo — 2.° (Eeuvres diver-
ses avec defense du grand 
GomMJJJLE , par Ie père 
ToVRïtmiitiE {Gemengde 
werken enz.), 1733.— 3°LeU 
tres apologétioues etc» (Fer-
dedigende brieven op de aan-
merkingen van SCUDERI, o-
verden CID). 4.° Lofzangen 
der H. Maagd naar de La-
tjjnsché hymnen, van BONA-
VENTÜRA in het Fransch 'ge-
bragt,1665, in 12.™>_5.» 
Bet officie der H. Maagd, 
zoowel in dichtmaat als in 
proza in het Fransch ge-
foagt, benevens de zeven 

boetpsalmen, devëspers en 
completen der Zondagen, en 
al de hymnen des Boomschen 
breviers, 1670, in 12.™> 
Men vindt verscheidene La-
tijnsche en Franschë dicht-
stukken van CORNEILLE in 
de 'verzamelingen van zijnen 
tijd. Het was met AGÉSILAS , 
A.TTMJA, PuLCHERÏA, B E R E M -

CE en SÜRENA, dat deze va
der des tooneels zijne loop
baan eindigde; het Zijn wel 
is waar de werken eens grijs
aards , maar die grijsaard isS 
CORNEILLE» Indien wij en
kel oordeelen naar de stuk-, 
ken van den tijd van zijnen; 
roem, welk eene verheven* 
heid, in de denkbeelden? 
Welk een treffend • gevoel! 
Welke edele schilderingen! 
Welk eene diepe staatkunde !• 
Welk eene waarheid en. welk 
eene kracht in zijne redene
ringen! Bij hem spreken de 
Bomeinen als Bomeinen , de 
koningen al£ koningen ; al
lerwegen grootheid, en ma
jesteit. Bij het lezen zijner; 
werken, gevoelt men," dat 
hij de verhevenheid zijnet" 
genie, enkel ïn zijne ziel 
putte. Hij was een oude 
Eomeinonder de Franschen,-

een GiDtNA, een PÖMÏ>EJÜS r 
enz. Nadat CORNEHXÉ zich 
van het tooneel had losge
maakt," hield hij zich enkel 
bezig met zich tot den dood 
voortehereiden. Hij was te 
allen tijde zeer godsdienstig 
geweest. De Navolging van 
J. C. werd door hem m 

1 . • ' . - : . : . • ' • . ' - • , • . ' 
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Fransche verzen vertaald, 
eene vertaling, die zeer gun
stig werd opgenomen, doch 
waaraan dè schoonste beval
ligheid van het oorspronkelij-
ke , die treffende eenvoudig
heid, dieteedere ongedwoa» 
genheid, welke dikwerf meer 
bekeeringen te weeg bren-
gen, dan alle leerreden, ont
brak. CORNEILLE (zoo als 
sommige schrijvers welligt 
«onder grond* zeggen ) , zich 
in zijne biecht, over eenige 
gedichten beschuldigd heb
bende, die nadeelig op de 
zeden zouden kunnen wer
ken, had tot penitentie be
komen, om het eerste boek 
van dat kostbare werk te 
vertalen; de gelukkige uit
slag , waarmede deze proe
ve bekroond werd 3 bewoog 
hem, om hetzelve geheel te 
vertolken* Hij overleed « t 
1684 > als deken deri Fran
sche akademie, en als de 
schepper der tooneelkunde 
in''Frankrijk. Naast zijne 
zeide verhief zich RACINE , 
welke in zijne voortbrengse
len die volmaaktheid deed 
•doorstralen, welke voorden-
genen, die zijne loopbaan 0-
fient, onmogelijk is ' te be
reiken ; minder groot, min
derverheven $ minder voor
treffelijk dan zijn voorbeeld, 
zonder echter in verheven
heid of grootheid te kort te 
Schieten, laat de zanger van 
A*%AUA echter nooit die on-
Sel%^»eden blijken, welke 

Ifasers van CJ>BNJEII.LË 

niet overwegen of er meer 
begaafdheid toe verwacht 
werd, om de nevelen der 
kunst te verdryven dan om 
den heldersten glans, temid
den van de ware eeuw dei 
lichts te verspreiden. Zij 
die de rangen tusschen deze 
twee groote schrijvers (zoo 
dikwerf met elkander ver" 
geleken j en die welligt uit 
hoofde van de verscheiden
heid hunner genie niet kun
nen vergeleken worden) wil* 
len bepalen, behoeven slechts 
de Cours de Littérature van 
LA HARPE te lezen, waaritt 
deze bekwame kunstregter, 
de verschillende werken dier 
beide schrijvers zeer naauw-
keurig ontleed heeft. Soit 
gaf in 17.38 eene nieuire uit
gave der fooneelkundige 
werken van. P. COBHIEIME» 
in 10 dl," °in 12-m *» M 
licht. Dit is de volledigste, 
welke er bestaat, VOKTAÏKE» 
die alles aan den gröoten 
CoKNjEitj,E te danken heelt, 
en , oni ons van zijne uit
drukking te bedienen, een 
soldaat van dien veldheer 
was, gaf in 1764, eene 
nieuwe uitgave zijner wer
ken, inl2dl .nin8.vo,me' 
fraaije platen, in het licht. 
Men heeft dezelve later her
drukt met vermeerderingen» 

J - o -TIn in A tO a i r IA *u in 8 dl." in 4.» en in heeft 
en 

de-
soms beti!emreiï. w ^ mlhn 

dl.ninl2.mo VOITAIBE 

bij den tekst der twpT J t 
blijspelen gevoegd: I - . 
Commentariwm op ae T 
te dier stukken, en aanmer
kingen op diegene, WelKe 
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niet nieeï ten tooneële wor
den gevoerd.-** 2° Vertaling 
(in het FranSch) van° den 
"Spaarischen HERACMUS , met 
aanteekenwigeri aan den voet 
der bladzijden. — 3.° Eene 
letterlijke Vertaling (in het 
ïïansch) van den Jutius CM- . 

. SAR door SHAJKESPEARE. — 
4;° Een Commèntarium op 
3[ë BÉRÉNICE van RACINE , 
met die vatt CORNEILM; ver
geleken. ~ 5." Een ander 
(^ommentdrium op de treur
spelen vanc

 ARIANË en den 
graaf van Essip; door THO-
PASr CORNEILLE, W©lke op 
het tobneel zijn, gebleven. 
Deze schoone uitgave is vol 
beoordeelende, doch wèlligt 
al te hekelende «anteekenin-
gen;.men-heeft den Conimen-
tafor niéf, zonder grond be
schuldigd .(*),.' dat hij dé ver-
diensten van den^roófénCoR-
NÉiLtE heeft willen verklei
nen, enkel om op de zijne 
meer prijs te doen stellen. 
Slen vindt de voornaamste 
$n een werk te Parijs iii 
JL765, in 12.«o; onder .dezen 
titel gedrukt: Overeenkomst 
tttsschen de drie voornaam' 
ste Frahsclie ireürspeldich-
ters, met de aanmerkingen 
der leste meesters over het 
bijzondere karakter van elk 
hunner. De talenten fan 
CORNEHXE en zijn uitgebreid 

H 

de roem droegen niet bjjj.» 
om hem te verrijken. Hij 
leefde in eene bekrompen
heid, die dikwerf aan de 
behoefte grensde,. zoo als 
men zulks ziet door eenen 
brief van 1679 onder familie-
papieren gevonden, en doot 
het Journal de Paris van 
22 Januari) 1788 „ medege
deeld. »Ik heb gisteren dea 
Heer CORNEILLE, onzen bloed
verwant en vriend bezocht. 
Hij vaart vrijwel voor zijne 
jaren, en heëft'nüj verzocht 
u zijne, vriendelijke groete te 
doen. Na het middagmaal 
genuttigd te bebben, zijn 
wij gezamenlijk uitgegaan; 
in dé straat laParcheminerye 
komende , is hij in eenen 
winkel, gegaan, om jfcijn 
schoeisel te doen in orde 
brengen , dat los ( getornd, 
was. Hij is op eene plank: 
gaan zitten, én,ik fog hem, 
en toen de schoenmaker zijn 
werk verrigt had, heeft hij 
hem drie stukjes geld gege
ven, welke bij in zijnen zate 
had. In zijne woning terug-

I gekeerd* zijnde, bebikjiera 
" mijne beurs aangeboden., 

maar hij beeft dezelve noch 
willen aannemenj noch me* 
hlij deeïen, Het, hééft mij 
Jde tranen uit dé pqgen ge-
yersi , zulk eene groote ger 

II wie zoodanig in behoefte te 
h-a 

l*M» heeft opgenomen, VellfeMMn eene oude 3 M ^ d icht* 
*?**; endié & # • » « * in eene^fktere'uhgSeS fefbeÖ ffi" 
>»et xvelke verbetering Ie criticu* niet onblcendTon J n . 
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zien verteeren." — CORNEIL» 
I,E liet drie zonen na^ de 
beide oudste kozen de loop
baan der wapenen, en de 
jongste omhelsde "den * gees« 
telijken stand, en verkreeg 
hét beneficie van Aigiies-Vi-
ves, bij TóurSé Behalve eene 
kleindochter van CORNEILLE, 
welke VÓLTAIRE verzorgde, 
bestond er in 1814 nog eene 
regtstreeksche afstammelin
ge diens grooten mans, aan 
< welke het Fransche bestuur 
in 1808 eene jaarwedde van 
3000 franken verleende. On
der de verschillende lofre
den op CORNEJI.I.E, is die 
van VICTORINÜS FABRÊ, wel
ke in 1807 den prijs be
haalde, de beste. 

CoRNEïUiE (THOMAS), broe
der van den grooten COR-
NEiLi-E, lid der Fransche 
akademie, en van die der 
opschriften , werd té Bou-
anen den 20 Augustus 1625 
geboren, en overleed te An-
deli in 1709.' Hij volgde 
dezelfde loopbaan als zijn 
broeder, doch niet met den
zelfden roem. Hoewel hij 
beter de tooneelregels in acht 
nam, en dat hij, wat de 
leiding van een stuk betreft, 
boven de beste Fransche 
dichters verheven was , be
zat hij echter minder vuur , 
en minder genie. DESPRÊ- I 
AUX, hem bij zijnen oudsten 
broeder vergelijkende, noem
de hem te regt urb cadet"de 
Mornutndie * " 
ODregt « y 

maar hij 
T*?, yoèjgea 

had 
dat 

7dj nooit iets redelijk) voor 
den dag had kunnen bren
gen. De hekeldichter had 
waarschijnlijk een aantal 
stukken vergeten, die, be
halve de verdiensten der be
drijven zeer goede versi-
ficatièn bevatten. VOÜTAI-
RE eenmaal billijk in zijne 
hekelingen, heeft van hem 
gezegd: » Hij was een man 
van groote verdiensten en 
van eené uitgebreide letter
kunde $ en, indien men RA-
CINE uitzondert, met wien 
niemand moet vergeleken 
worden, was hij de eénige 
van zijnen tijd, die waardig 
was onder zijnen broeder, 
de eerste te zijn," ARUNE, 
de graaf van Esseos, treur
spelen ; de Cipier va» zich 
zelven, de wijheervawAt-
BIKBAC, de gravin vanOn-
GVEIL, Tiet feestmaal van 
PETRUS , ie Onbekende, 
blijspelen in 5 bedrijveR, 
zijn niet zonder verdiensten. 
JNog verdienen van hem, ge
noemd te worden: TIMOCBI-
TBS, BERENICE, dedooduan 
keizer COMMODÜS, DAMDS, 
SÏIUOO. Aan het eerste too-
neelspel viel zulk een gun
stig onthaal te beurt, dat 
hetzelve zes maanden lang 
onafgebroken ten tooneeJe 
werd gevoerd. Jfn het geheet 
bevatten zijne Tooneélkundi' 
ge werken 42 stukken, « 
Bijna alle ook a f z o n » 

zijn gedrukt. Met «fl"« * lentenvereenigdefoBNEi^K 
al de hoedanigheden , ..-*» 
den regtschapen nian en PUI-
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ger uitmaken. Hij was wijs, 
gematigd, oplettend op de 

- verdiensten van anderen» ver
heugde zich ïn hunnen 
roem; even zoo vernuftig om 
de gebreicen zijner mededin
gers te bewimpelen, als"" om 
hunne schoonheden in een 
helder daglicht te stellen; 
te goeder trouw over zijne 
eigene werken raad inwin
nende, zelf opregte raadge
vingen mededeelende, zon
der te vreezen van die al te 
nuttig te maken. Hij behield 
eene verbazende beleefdheid, 
zelfs tot in zijne laatste ja
ren , waarin de ouderdom 
hem van vele dienstvaardig-
heden - scheen te ontslaan. 
De vriendschap tusschen hém 
en zijnen broeder was altQd 
innig en hartelijk. Zij had
den twee gezusters gehuwd, 
bij welke zij een gelijk aan
tal kinderen verwekten; het 
was slechts één huisgezin , 
één beheer, één en hetzelf
de hart. Na een vijfentwin
tig jarig huwelijk hadden 
geen van beide aan de ver
deeling der goederen hunner 
vrouwen gedacht, en zulks 
had eerst plaats bij den dood 
van den grooten CoKNEiiitE. 
De Tooneelkundigè werken 
van THOMAS zijn verzameld 
in 5 dl.n ïn Ï2.m°; maar dit 
zijn zijne eenige werken niét. 
Nog bestaat er van hem: 1.° 
Vertaling in ffransche ver
zen der herscheppingen van 
OVHJHJSJ van een gedeelte 
fler treurzangen en/brieven 

R. 8W 

van denzelfden dichter 3 dl.n 
in 12.m° — 2.° Dictionnai* 
re etc. (JWoordenboek der 
kunsten en wetenschappen), -o 
2 di.n in fol., dat voor het 
eerst in 1694, tegelijkertijd 
met dat der. Fransche Aka* 
demie, waarvan het als bij-
lage moet beschouwd worden, 
in het ;licht werd gegeven., 
FONTENELLE, zijn neef lever- ; 
de in 1731 eene tweede uit
gave van dit werk. Hij her- " 
zag, verbeterde eri vermeer
der de hetzelve aanmerkelijk, 
vooral in betrekking tot de 
wis- en natuurkundige ar
tikels. •— 3.° Dictionaire w-
niverseletc.^Algefneen aard-
rij ks - ën geschiedkundig 
Woordenboek), 3 dl.n in fol. 
1707, zeer naauwkeurig in 
het aardrijkskundige gedeel
te van Normandijë, en zeer 
gebrekkig in al het overige. 
Hoewel hij op het einde zij
ner dagen blind Was gewor
den , zoo bragt hij echter 
eene nieuwe uitgave dezer 
heide woordenboeken in ge
reedheid, maar de dood be
lette hem, om in het laat
ste die naauwkeurigheid te 
brengen, waarvoor hetzelve 
vatbaar is. — 4.° Observa-
tions etc, (Aanteekeningen 
op de aanmerkingen van 
VAVGÊJCAS)* "Wij willen dit 
artikel met deze aanmerking 
van Voï/rA.iRE eindigen-» De 
jongste broeder, zegt h i j , 
bezat noch de kracht, noch 
de diepzinnigheid der genie 
van den oudste; maar hü 

h ï . . * . ' • ' • ' ••. .. " -' 
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sprak zijne taal met meer 
zuiverheid, hoewel qok met 
meer zwakheid, en, indien 
hij geenen 'hroéder had- ge
had , zou hij eenen grooten 
roem hébhen behaald." 

_ CQRNÊILLE (MiCHAëi.), 
schilder en graveur, werd te 
Parijs : in 1042 geboren. 
Een prijs derschilderkunde, 
Welke hem werd tóegewezen, 
verschafte hem de jaarwedde 
des kohingsvan Frankrijk 
<aü naar T$ome te reizen. Na 
zich volgens de schilderstuk
ken der CARRACCIO'S gevormd 
te hebben , te Parp'sieiug-
gekeerd, werd hij hij deA-
Itademie opgenomen en ver
volgen» tot Hoogleeraar be
noemd. De koning maakte 
van zijn penseel gebruik te 
J^ersail/es, te Triatlon , 'te 
'ffleutlön en te Fontaihe-
tieau. Î ÖDÉwuij: XIV". stel
de zijne, werken op prijs. 
Bij eene diepe kennis van 
de dag-schaduw voegde" hij 
eene naauvvkeurige téeke-
ïring. 'De houdingen z|jri er 
hoofdea zijn edel en bevallig. 
Hij muntte uit in de Land
schappen ; maar hij had eene 
»pprt van coloriefc aangeno-! 
inéi»., >; dje al te zeer naar 
^èlt,viöletVerwïge overhelde, 
Zijne werken zijn geduren
de de omwenteling verloren 
geraakt. Hij overleed te 
?3rV* in 1708 zonder ge-
*%%% Ie zijn geweest. 

fj der zeventiende eeuw> van 
wien men heeft: EUGENIA; 
MARTHET IE HAÏER of Me* 
jufvrouw J>B SCAÏ i; de zuch
ten, van SIFBET, Heilige 
REGINA, een roman geti
teld : de leeuw van ARGE« 
LU, 16T6, 2 stukken in 1 
dl. ïn 12. 

CORNEIO (PETRUS), een 
Spanjaards kwam in Frank
rijk ten tgde der %we, en 
was een der ijverigste aan
hangers derzelve. Hij o* 
verleed in 1615 en heeft 
nagelaten: 1.° ÜMoire etc. 
(Geschiedenis derLiguewn, 
1585 tot in 1590), in het 
Spaansch geschreven, P«-
rijs, 1590, in 8.°', Madrid 
1592. Volgens DK TBOV* 
in zijne geschiedenis, onder 
het jaar 1590. CORNEJO heelt 
niet zeer naauwkeung ge
schreven» doch men r̂eet»} 
dat ten opzigte der Itgw. 
DE THOÜ nietnaauwkeuriger 
is geweest, en dat zijn baat 
tégen de GfuisES zijne pen 
op eene verregaande wgze 
van het spoor heeft toj 
wijken. - 2." Geschieden* 
der Vlaamsche oorlogen,** 
het Spaansch, fe?», 1577> 
i n 8 , V P <•.;• 

CORNEMA, dochter tsn 
Scmo den Afr%aner'l 
moeder der beide GBACCH"8 

SEM hezat al de h a r e n » 
, . • .. «,,- - , hetamende deugden enwy^ 

•ft•••••'•. d e h a r e voornaamste zorg 
^ V Ö f r 8 ^ - ^ * * » ^ opvoeding h a r e r ^ 
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panische Dame hare juwee* 
Jen voor CORNEMA had uit
gestald , verzocht dezelve 
ook de hare te mogett zien. 
CORNELIA riep hare kinde
ren , en zeide J- Zieda,ar mij
ne juweelen en mijnesiera-
deu,< Men moet haar éch
ter verwijten hunne eerzucht 
al te zeer opgewekt te heb
ben : daar deze hartstögt, niet 
de jaren toenemende, zelfs 
der republiek noodlottig 
werd { zie GRACOHUS )» Ge
durende de kortstondige ze
gepraal der factie, waar
van .-. hare zonen dé stoke
branden waren, rigtte men 
te hater eer een metalen stand
beeld op, met hët volgende 
opschrift: CÖRMJELIA matei* 
GRACMOÉVM. 

- CORNËLIA, dochter van; 

CiMxv» en eehtgenoöté van 
JUMUS C^SAK, wien zij JU-
MA baarde, die met POMPE-
JÜS ia den echt trad. Cas-
SAR |droeg haar zulk eene 
hartelijke liefde toe, dat hij 
zelf hare lijkrede uitsprak, 
en uit achting voor haar, 
GINNA , haren broeder , in 
het jaar 46 voor J. C. uit 
zïjne, ballingschap terug
liep. 

CORNEMA (MAXIMH.T.A), 
eene Vestaalsche maagd, 
werd op bevel van den dwin
geland DOMITIANUS, die zij-
»e regering door een derge
lijk voorbeeld beroemd vvii-
**e nvuken .levend begraven. 

H 

Hij deed- haar beschuldigen 
van geheime minnarijen met 
CELER , een ïomeinsch rid
der; en zonder te willen, 
dat zij zich Zoude regt-
vaardigen, veroordeelde hij 
dit onschuldige slagtoffer 
tot de straf der misdadig© 
Vestaalsche nïaagden. Toen 
zij zich naar de strafplaats 
begaf, riep zij uit.: Hoef 
CJESAR Veroordeelt mij als 
eene' blpédschendigé ! m,ijt 
wier offers hem Zoo dikwerf 
hebben doen zegevieren. 
Toen men haar, in den graf
kelder moest opsluiten, bleef 
haar Meed bij het nederda
len 4n denzelven aan eenen 

. spijker haken; met even zoo 
vele bedaardheid als zedig
heid maakte zij hetzelve los* 
SÜETONIUS beweert, dat zij 
overtuigd werd, maar hei 
meest algemeehe gevoelen 
i s , dat zij onséhaMig was". 

> GoRasEMs^GöRijJEtiüs),een 
Hollandsche schilder, in 1562 
te,Haarlem geboren, leerde 
dé eerste gronden zijner 
kunst in dié stad en vorm
de daarna het ontwerp , om 
zich haar Italië te tiegevenfe 
maar dóór verscheidene hin
derpalen in zijne réis be
lemmerd , keerde h>j naar 
Antwerpen terug, alwaar 
hij zich ophield, en zijne 
talenten in 3.& school van 

; F. POREUS en Gf.» COIGNET 
verder ontwikkelde. Hij. 
schilderde met even; veel be-

y valligheiS geschiedkundige 
h 4 : • - - • • 
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stukken, portretten en zelfs 
bloemen. _ In Haarlem te
ruggekeerd , stichtte hij al
daar in 1595 met KABEL VAN 
MANDER eene schilder-aka-
demie en overleed in dezelf
de stad in 1638. Zijne tal-
ïijke schilderstukken wor
den steeds duurbetaald. Als 
de belangrijkste worden aan
gevoerd , De hoogÊcJmtterS 
•van Haarlem (eene verza
meling van portretten); een 
zondvloed; CADMUS en de 
Draak ; VENUS haren zoon 
ftreelende; CERES en eene 
Nimf, MULLER , GOLTZIOS 
en andere hebben naar dien 
kunstenaar gegraveerd, — 
HENDRIK COBNELIS , zfjn 
jbroeder, beeldhouwer en 
schilder, reisde door Italië 
«n' Spanje, alwaar hij eeni
ge schilderstukken van zee-
gezigten en landschappen 
lieeft nagelaten» 

beeld waardoor de onderschei
ding tusschen Joden enHei-
denen vernietigd werd), 'en 
onverwijld drie mannen te 
volgen, die hem zochten. 
Dezelve waren door CORNE-
LIUS uitgezonden. PETRUS 
begaf zich naar Cussarea, 
alwaar de honderdman woon
de , die., zich met zijn ge-
heele gezin deed onderwij
zen. De heilige Geest daal
de over hen neder, en de 
apostel doopte hen oogen-
blikkelijk. 

CQRNEMSSONIUS. ., Zie 
«OKKENBERG.j .."""'. 

CORNELIUS {Heilige), fio-
ïaemsch hoofdman over. ee
ne compagnie van honderd 
»»a«schappen, werd in het 
jaar 4.0 der Christelijke tijd-
Tekening door den heiligen 
PETRUS gedoopt. Toen de-
fe -^postel te Joppe was, 
* a t l hfj een gezigt, waarin 
£ei»e stem van den Hemel 
*°J"},ende, hem beval onver-
htJH \ a n a l I e vleesch, 
W* V hetzeIve van ™-fewL i onz«ivere dieren « «wam, to «,tett ^m ziamm || 

. CORNELIUS (Heilige), in 
251 opvolger van den heili-
ligen FABIANUS op den stoel 
van Rome; nadat deze meer 
dan zestien maanden had o-

apengestaan, werd in zijne 
verheffing gestoord, door de 
scheuring van NOVATIAKVS , 
door eenige muitelingen, o» 
aandrang van NOVATUS een 
priester van Karthago ver
kozen. Daar een hevige 
pest , die het Bomeinscne 
rijk verwoestte, aanleiding 
tot eene nieuwe vervolging 
,tegen de Christenen had 
gegeven, zoo werd de hei
lige Opperpriester in bal
lingschap, naar Centunicelle* 
thans Civita-VeccMa, ge
zonden , en overleed aldaar 
in 252. De heilige HIERO-
NYMUS zegt, dat hy »*ar 

Rome werd terug &*%rA 
en aldaar den «iBrteldooa 
onderging. . Wat hier «ok 

van wezen moge» aeu.™ b 
CypRiANns, zwaait m zijnen 
55.en JBrief aan ANTONIANÜS , 
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aan den ijver en de góds- | 
vrucht van den heiligen COR- | 
NELIUS, zoo wel als aan 
deft moed, welken hij in 
de neteligste tijden voor 
de herders deed blijken, 
den grootsten lof toe!» Moet 
men dengenen, zegt hi j , 
niet onder de beroemdste ge? 
loofsbelijders en martelaren 
tellen, die zich zoo langen 
tijd aan de woede der die
naars , van eenen bloeddor-
stigen dwingeland zag bloot
gesteld ; die aanhoudend ge
vaar liep het hoofd te ver
liezen , verbrand, gekruist, 
door even zoo ongehoorde 
als wrêede folteringen in 
stukken gehouwen te wor
den, die zich tegen de ver
schrikkelijke plakaten ver
zette, en die door de ver
mogende kracht "des geloofs 
de martelingen verachtte, 
waarmede men hem bedreig
de? Hoewel de goedheid 
Gods hem tot dus verre be
houden had, gaf hij echter 
voldoende bewijzen van zij
ne liefde en getrouwheid, 
geheel bereid zijnde, om al
le bedenkelijke folteringen 
te verduren, en door zijnen 
ijver op den dwingeland te 
zegevieren/' Onder de Brie
ven van den heiligen CYPRI-
ANUS, en in de Episiola 
romtmorum pontificum van 
D. CONSTANT komen twee 
Brieven van dezen Paus 
voor. 

CoRNEMUS VAN DEN STEEN 

n 

of a &AP1DE. — Zie Ï*AM-
DE. —' 

CoElSEIiWS (ANTONIUS) , 
meester in de regten, te 
J3i%, in Auvergne gebo
ren, leefde in het begin dec 
zestiende eeuw. Hij is de 
schrijver Van een zeldzaam 
werk ten titel voerende: | I«-
fantium in limbo clausörum ; 
Querela adversusdivinum 

• judiciums Apologiadiviniju-
1 dicii : Respo?isio infantium, 

et e&qni jtidicis sententia , 
Parijs, WECHEI, 1531, in, 
4. t0 Dit zonderlinge werk 
bevat verscheidene gewaag
de (stellingen.., die hetzelve 
deden verbieden, en was,, 
zoo niet de oorzaak ten min
ste het tijdvak van den on
dergang des drukkers. = 

COBNEUUS NEPOS. Zie NE

POS. 

CoRNEMUS TACXTUS. 
TACITUS. 

Zie 

CORNET (NICOLAAS) , doc
tor der Godgeleerdheid, bij 
de faculteit van Parijs i te 
Atiiiens geboren, keurde in 
1649, in hoedanigheid van 
Syndicus, zeven stellingen 
van JANSENIDS goed, waar
van de vijf eerste diegenen 
waren, welk© later veroor
deeld "zijn. Hij liet onder
scheidene godvruchtige le
gaten na, en overleed in 
1663, na het Aartsbisdom 

* Bourges, hem door den te»** 
h 5 
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dinaal MAZARI>J aangeboden, 
van de hand te hebben ge
wezen. Deze staatsdienaar 
had hem tot voorzitter ?an 
zijnen geAvetensraad gemaakt. 
Ve kardinaal DE BICHEMEU 
had hem ook in zjjnen raad 
toegelaten, enhadjzich,zegt 
men, van hem bediend, tot 
de voorrede van zgn werk 
over de wederieggende God* 
geleerdheid, Deze minister 
had hem ook tot Biechtva
der verkozen, maar CORNET 
Voeg eene zoo netelige be
diening van de. hand. De 
groote BOSSUET, die de 
kweekeling van CORNET ge
weest was , sprak zijne lijk
rede uit. J V 

^COBNETO (De Kardinaal 
BE). Zie CASTEMJESI (ADRI-
ANÜS) -

j - ?0RN^ i c iA» zuster vanden 
tiichter CORNIPICIÜS, schitter
de ^doox haren geest onder 
ftet bestuur van AUGUSTUS, 
£0 evenaarde in allerlei ge
dichten haren broeder COR-
NiPiqius, die een uitmunt 
£«>de verzenmaker was. De 
yet*»tohap, zeide z i j , is 
fn

ee™ge zaak, die Uaf 
™n/e{fi**van de fortuin. 
Hetwelk welligt niet volko-
S . f W i s , W | jl dezelve 
««adelen vooronderstelt, en 
«aarenboven eene* ïkalmen 
JJ gerusten geest* hetwelk 
ï i L v f t e > e n demoeije. 
S ^ r o m dezelve tebe-

r I J d e n ' "^yntmttesluiten. 

^CORNUTUS (ANNUBUS), 6e» 
atoïsch wijsgeer, in Jtftika 
geboren, de leermeester vaa 
de dichters LÜCANUS en 
PERSEUS. NERO had hem 
met andere geleerden ontbo
den, om dezelve te raadple
gen , in boeveel hoeken hij 
de Bomeinsche geschiedenis 
het best zoude verdeelen, 
welke deze dwingeland zelf 
in dichtmaat wilde brengen». 
Een openhartig antwoord 
kwetste de eigenliefde des 
tirans, welke hem in bal
lingschap zond, of volgen» 
SICIDAS in het jaar 56 deed 
sterven. Men heeft van COR-

^NUTUS eene Verhandeling o* 
ver de eigenschappen der 
goden, door AME in het 
licht gegeven, met de fabc« 
len van ESOPUS PAUPSXIES 
etc. Venetië 1505. 

CORNUTUS (JACOBÜS), i« 
de zeventiende eeuw genees
heer re Parijs, heeft in het 
Latijn eene Beschrijving van 
Amerika in het licht gege* 
ven, Parijs, 1635, in 4.£« 

CORNWAI.I.IS ( KABEt, 
Markgraaf en Graaf van), 
een Engelsch veldheer, werd 
den 31 December, I n g e 
boren. Hij maakte zijne 
eerste wapenfeiten *» 
Dttitschland, in den z e s 
jarigen oorlog, ofider #•* 
naam van lord Bnoom. 
Toen de oorlog tusschff«* 
geland en de voll^lf^" 
gen losbarstte , stak LOBN-
WAI.T,IS naar Amerika over, 



c c 
i. S • ƒ 

hg behaalde aldaar in den 
beginne verscheidene voor-1 

deelen, die Jièt Engelscbe 
gezag, eenigen tijd handhaaf
den. Na nieuwe verster
kingen te hebben bekomen, 
trok hij op tegen den Ge- | 
neraal • LAPAYE^TE , die het 
bevel voerde over de Ame
rikaan sche troepen; maar hij 
kon geen voordeel op hem 
behalen. Daar de Generaal 
CMNTON , die voor New 
York vreesde, het afgekeurd 
had, dat CORNWAMJS zich 
te zeer van dié stad verwij
derd had , zoo trok de laat
ste zijne magt te York-Town, 
te Glocester en tusschen de 
rivieren York m James bij
een. Het was alstoen, dat 
WASHINGTON, na zijn plan 
met de fransche. veldheeren 
JIOCHAMBEAU en den Graaf 
DE GRASSE beraamd te heb
ben 5 besloot eenen beslis-
senden slag te leveren. De 
beide vereenigde legers ver, 
Schenen den 28 September 
1781 voor New-YorA, ter
wijl de Fransche vloot die 
stad aan den zeekant in
sloot. In de hoop van bij-
gesprongen te worden, trok 
CORNWAUMS ai zijne magt 
hij een, maar ziende, dat 
die hulp niet kwam opdagen, 
beproefde h i j , om, door het 
overtrekken der rivier zijn 
leger te redden. Een storm 
belette hem zulks , en hij zag 
zich denl9 0ctoberverpIigt, 
om zich met zijn geheelè leger, 
dat uit 800Ó man bestond, 
Nlgsgevwigen te geven. De 
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zieke GORMVALMS, werdiaan 
het opzigt van den kolonel 
LAURENT toevertrouwd; deze 
LAURENT was de zoon van' den 
president van het Congres, 
die op dat tijdstip in den 
Tower van Londen, waar
van CORNWALUS gouverneur, 
was, gevangen zat. In JE«-
geland aangekomen, regt-
vaardigde hij zich bij zijn 
bestuur, ondanks de poginr 
gen, welke de Generaal 
CUNTON in het werk steldey 
om hem in een in het licht 
gegeven verslag te beschul
digen. Het verslag van CORN* 
WAMMS , kwam eerst twee 
maanden na dat van Ro-
GHAMBEAU in lEuropa, en 
kwam in alles volkomen met 
dat vaa den Franschen gene
raal overeen.: Hij bewees 
in hetzelve de roemrijkste 
hulde, aan de edelmoedig* 
heid, waarmede de Franschen 
hunne overwonnen vijanden 
behandeld hadden. Op'deze 
wijze waren de beschuldi
gingen van CLINTON niet in 
staat hem het vertrouwen 
des Konings en den roem 
van een bekwaam en moedig 
veldheer te doen: verliezen. 
Hij verkreeg daarvan in 1786 
een ondubbelzinnig bewijs, 
daar hij op dat tijdstip waar
op de Indische aangelegen» 
heden, eenen man van on* 

I
dervinding vorderden, tot 
Gouverneur-Generaal van 
Bengalen benoemd werd. 
Daar TIPPO-SAÏB toenmaals 
den rajah van Tramncor» 
bondgenoot der Engeïsohen» 
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had aangevallen; zoo ver
klaarde het bestuur van Ben* 
galen van zijnen kant den 
oorlog aan den sultan van 
Misore. De Engelsche schrij
vers zelye stellen ons dezen 
oorlog als eenen der;onregt-
vaardigste, voor; maar de
zelve bood Engeland groote 
voordeelen aan, en het nut 
scheen de overhand te be
houden boven de regtvaar-
digheid. Daar het Engel-
sche leger, in 1789, aan- j 
inerjcel(jke tegenspoeden had ' 
ondervonden, zoonamCoRN-
WALUS het, opperbevel der 
troepen op zich, en den 
vijand door valsche bewe-

f ingen misleidende, kwam 
ij zonder tegenkanting, in 

het middelpunt der staten 
van TIPPO-SAÏB. Den 21 
Mei 1791 nam hijBangalo-
re stormenderhand i n , en 
na zijnen vijand te hebben 
verslagen, drong hij door 
tot w het gezigt van Serin-
gapatam. Het jaargetijde 
belette hem hetzelve te be 
legeren; maar na zijne troe
pen te Bangalore te hebben 
TJn ^ « s t e i i . , trok hij de 
volgende lente weder te veld 
en naderde andermaal de 
poorten van Seringapatam 
#aar T I P P 0 . S A Ï B dele hoofd
stad met kon te hulp komen, 
f* zag hjj z i c h verl igt 
^ n 16 MaaVt 1792 eeEvIr-
EÓ!g ïe onderteekenen, door 

ï f t , n h t l e e n gF00VSe-
lool- V * ' n e r gewesten ver-
de a V ° f ^ w s verdeelde 

afgestane H^ittïngen, 

« onder de'drie Indische Vors- i 

ten, die met Engeland in 
bondgenootschap stonden,en 
kwam te Calcutta t e rug , 
alwaar hij in zijn gouver
nement werd vervangen dóór 
lord WELLESLV (thans lord 

. WELLINGTON). In JBngeland 
teruggekeerd, verkreeg {hij 
vereerende belooningen voor 
zijne diensten. De Oost-Indi
sche . maatschappij stemde 
voor hem eene jaarwedde 
van 6000 ponden sterlings; 
de stad Londen gaf hem 
het diploma van burgerregt 
in eene gouden büs geslo
ten , en de koning benoem
de hem tot lid van den ge-
heimraad en grootmeester 
der artillerie. In 1698 tot 
Onder-koning van Ierland 
benoemd, wist hij dooreen 
zacht en gematigd! bestuur, 
de muiterijen te derapen, 
welke ie geweldenarijen zij
ner voorgangers vermeerderd 
hadden. Toen de Franschen 
eene landing op dat eiland 
deden, trok hij aan het 
hoofd van 20,000 man tegen 
hen op, en had de eer den 
generaal HUMBBRT, die et 
niet meer dan 800 ónder 
zijne bevelen had, tot eene 
capitulatie te noodzaken. 
In 1801 werd hij benoemd, 
om het bepaald verdrag Msr-
schen Frankrijk en &"£** 
land te onderhandelen i *n 
7 November kwam W t e 

Parps, werd aan <*e» e e l \ 
sten Consul voorgesteld? en 
met vele onderscheiding 
behandeld. Het verdrag 

JÈ 
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werd geteekend den 27 
Maart 1802. Na nog eenjaar 
in Ierland te hebben door-
gebragt, kwam bij in 1803 
in Engeland i terug, en werd 
twee jaren daarna tot Gou
verneur-Generaal van Indië 
benpemd. Ondanks den wan-
keloaren staat zijner gezond
heid, 'vertrok hij dadelijk. 
Onnuddellgk na zijne aan
komst , hield hfj zich bezig 
met hét maken van wijze 
verbeteringen, om de maat
schappij uit den slechten 
staat'ite redden, .waarin de 
verkwistingen van zijnen 
voorganger dezelve gedom
peld had. Hij maakte zich 
gereed, omhet bevel der troe
pen op zich te gaan nemen , 
toen hij den ,5 Öctober 18Q5 
te G/iazepour in de provin
cie Benarès overleed. Men 
vervoerde zijn lijk naar Lok-
«feV, en er vwd, in de S;1 

PAüiitis kerk te zijner ge
dachtenis «en praalgraf op-
gérigt. Hij was lid van het 
lager huis geweest en bij 
den dood van zijnen vader, 
had hij in het hooger huis 
plaats genomen. . 

[COROSBUS , zoon vanMYGBON, 
aan wien PRIAM zijne doch
ter CASSANDRA had beloofd. 
Toen hij de Trojanen tegen 
de Grieken te hulp was ge
komen, spoorde CASSANDRA 
hem vruchteloos aan, zich 
te verwijderen, ten einde 
èeneri gevvissen dood te ver
f d e n , die hem aldaar, 
wachtte, B% Weef er hard-
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nekkig bij volharden om te 
blijven, en werd in den
zelfden nacht, waarin- de 
Grieken zich meester maak
ten van Troje door PENELE-
tis gedood. , 

.. CORONEII (AtFONSus), een 
Spaahsche Groote, vormde 
daar hij PETRUS dentFreede, 
koning van 'Rastilië, Mis
trouwde , eenè. partij in An-~ 
dalusië, ten einde zicht te
gen dien vorst te handhaven. 
Hij ligtte troepen, versterk* 
te steden , en zond JOANNES 
DE tA CERDA , zijnen schoon
zoon , naar Mauritanië', ten 
einde hulp te vragen. Hij * 
rekende voornamelijk op de 
stad Aguïlar) [alwaar hij het 
bevel voerde., De koning 
van Kastilië belegerde deze 
stad. CORONEI. verdedigde 
zich gedurende vier maanden 
op eene dappere wijze in de
zelve, maar nadat de stad 
in 1353 stormenderhand was 

< ingenomen, werd hij gevan
gen genomen en ter dood 
gebragt. Zijne dochter MA
RIA, met JoANNES DE XA, 
CERDA gehuwd, die mot CO
RONEI. sneefde, vlugtte naar 
een klooster. Vernomen 
hebbende, dat de koning, 
door hare schoonheid be
koord , haar uit hare schuil
plaats wilde rooven, door-
korf zij haar gelaat meteen 
mes, en verscheen geheel 
met bloed bedekt voor den 
vorst. PETRUS de Wreede 
deinsde van afgrijzen terug, 
doch geheel door deo ww* 



526< •C ö Ë. 

lust overmeesterd^ nam hij 
AÏ^PHONSINA , de zuster van' 
M A R I A , tot minnares, die 
hare zuster wel in schoon
heid {maar geenszins in deug
den evenaarde* 

CoRöNEt (GREGORIO.) — 
Zie MINES. 

* CORONEI. (PAÜJCITS) , een 
geleerde Geestelijke van Se-
ffovia, hoogleeraar der God
geleerdheid te Sdlamanka, 
Werd door" den kardinaal 
XIMENES tot de uitgave der 
Bijbels van Alcala gebruikt. 
Hij overleed in 1384 , als 
een der beste tolken der 
Oostérsche talen beschouwd. 

CoBONEttl (MARCÜS V»f-
CENTIÜS), een minderbroe- : 

der te Venetië geboren, in 
1Ö85 weréldbeschrijver zij
ner Republiek ' , openbaar on
derwijzer der aardrijkskun
de in 16S 9 , werd eindelijk 
Overste zijner orde in 17Ó2. 
De kardinaal D'ESTRÉES liet 
hem aardbollen voor LOBE-
WIIK X I V . vervaardigen , 'dïe 
de goedkeuring der kenners 
wegdroegen: dezelve hebben 
32 voeten middelhjns en be
vinden zich tegenwoordig 
nog in de Bibliotheek des 
konings. Hij overleed te 
Venetië in ifl8, na een 
Cosmographisch. genootschap 
gesticht en meer dan 400 
aardrijkskundige kaarten in 

M ! T 1 V e hebb,en geseven-
men beeft van hem andere 
grootemleil» ' rffafö geschrei 

veine Werken: I.°'Pelppon* 
nesi descripUo, in8.vo,dat 
niet zeer naauwkeurig isi 
— 2.° Atlas Venetxis, Vene* 
tië, 1690,21 dl.n Ditwelge-
drukt werk , bevat, behalve 
de wel gegraveerde kaarten 
eene Verhandeling over de 
scheepvaart, met twee zee
kaarten. — 3.p jDttx pere-
grinonvtti per tfrbunt Vene-
tiam> —- 4.° lier angUca-
riunn —>, 5i9 Regnor'um ,'prö'-
vineiaruni, "• civitaiümquê 
nomina' latina et itaUctti 
Venetië, Wi6, 2 dU, in 
fol. *- 6.° Boma antico-
moderna, Venetië, 1716,in 
fol., met platen. — 1° Ge* 
schiedenis van Venetië, van 
het jaar 421 tot 1501, ff' 
nètië, 3 dl.n, in fol. in net 
Italiaansch. — 8.° Nomen^ 
clatura s^ceessorum sanctt 
ERANCÏSCÏ DS PAÏÏM, — 
9.° Mblixttkeca uftiversiihsi 
in eene aïpfiabètische orde, 
4S deelen. Dezelve is ia 
handschrift gebleven. 

CORONIS, dochter van Pató* 
GÏAS , werd door APOÏAO be
mind; maar eens verliet zfl 
h e m , om eenen jongeling te 
volgen, IscHYS genaamd.. 
Deze ontrouw verbitterae 
dien God zoodanig,Ja* ¥ 
hen beide doodde. H M ^ ' 
de echter uit de zijde .»» . 
CORONIS, een kind, * » , * 
door CHIRON deed <foeaf± 

POLLO had W ^ i f ' g -
over de wraak, nie ""••..-. 
opzïgte van CORÖNIS gen" • 

üta. 
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men had, en om den raaf 
te straffen, die hem van ha
re ontrouw had onderrigt, 
veranderde hij hem van wit 
in zwart. 

CoRJUDINl DE > § E Z Z A , ( P E * 
TBÜS MARCELLINÜS) , in 1658 
te Sezza geboren, werd 
reeds in zijne vroegste jeugd 
een der beroemdste advoka-
ten van Bonte. Zijne ver
dienste Verschafte hem in 
1721 onder CLEMENS XI . het 
purper. Hij .overleed in 
1743, verscheidene werken 
nalatende: ,1.° Vetus Lati' 
•urn profanum et sacrum, 2 
dl.nin fol., te * Rome her
drukt van 1704 tot 1736, 7 
dLn.,; in 4 . ^ : eenbelangrijk 
voortbrengsel vol geleerde 
nasporingen. — 2.° De ci-
•éïtatë' et ecclesia Setina, 
Rome, 1702, in 4.to Dit 
is de kerkelijke en ongewij
de geschiedenis van de va
derstad des schrijvers, en 
naauwkeurig geschreven. 

COREADO (SËBASTIAAN) , te 
Oria, in het'koningrijk iVas. 

pels geboren, Höogleeraar 
der schoone letteren te Bo-
lögna, in 1556 overleden, 
was beroemd onder de taal
kundigen der 16.e eeuw.. 
Er bestaat van hem: 1.° In 
M. T. CICEBOXE quoss turn 
Venetië, 1537, in 8.vo Dit 
is de verzameling van na
sporingen, welke de schrij
d t gemaakt had, om ver-
Schillende plaatsen van C I 
CERO, zijnen gelief koosden 
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schrijver ie "verklaren. — 
2.° Bè copid latini Sermo*-" 
nis, Venetië 1582. — 3.° 
Annotationés 'in epist, .Cm 
CEROXIS familiares, Bazel.,* 
1660, enz.- "Werken, die 
zeer nuttig zijn, voor,dege
n e , die de schriften van de
zen vader der Romeinsché 
welsprekendheid willen le
zen. COREADO stichtte te 
Réggio èene letterkundige; 
Akademié', welke hij door 
zijne 'lessen en voorbeelden, 
bezielde. Zijn doopnaam had 
hij in dien van QÜINTOS-
MAIUUS veranderd: 

CORRADUS (PSRRHUS) van 
Terra-Nuova, in het Bis
dom Rossano in KaïabHè', 
Apostolisch Protónotaris,, 
kanohik van Napels, -en op
per- geloofson derzoeker te 
Bome, leefde in de 17. e eeuw. 
Er bestaat van hem een door 
de Canonisten zeer geacht 
werk; Praxis dispensatïo-
nem, enz Venetië', 1656, in 
fol. ' 

JCORREA (THÖIHAS) van 
Coimlra, in Portugal, in 
den beginne een jesui t , 
verliet vroegtijdig die maat-, 
schappij, en overleed te 
Bologna,, alwaar hij" de 
spraakkunst onderwees, in 
1595 * in den ouderdom van 
58 jaren. Er bestaan van 
hem Latijnsche werken, in 
dichtmaat en proza, welke 
in zijn vaderland Zeer op 
prijs wor&en gesteld. 
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CoRHEA DE SAA(SALVADOR) , 
werd in * 1594 te Cadioo ge
boren, alwaar zijn moeder
lijke .grootvader stadhouder 
•was. Nadat 'zijn vader als 
gouverneur van Rio'Janeiro 
overleden was , volgde de 
zoon hem in dien post op, 
vergrootte en- verfraaide de 
stad Sint'Sebastiaan, welke 
door zijnen moederlijken 
grootvader gebouwd en be
volkt was. Hij stichte die 
van Pernagua in Brazilië. 
JVa verscheidene overwin
ningen op de vijanden van 
Spanje behaald te hebben , 
Werd bij onder-admiraal der 
zuidelijke kusten. Hij on
derscheidde zich vervolgens 
tegen de Hollanders, en te
gen den koning van Congo, 
hunnen bondgenoot; hij o-
verwon Angola, en versloeg 
«Ie troepen van dien neger-
Jconing geheel en al. De 
koning van Portugal stond 
hem toe, tot belooning zij
ner roemrijke daden, om bij 
zijn wapen twee neger * ko
ningen als scïdldhouders te 
voegen, COREA overleed te 

, Lissabon in 1680; 

CORREA (EMMANUEÏ.) , te 
Scalappa, een Portiigeesch 
vlek in 1712 uit eene oude 
en adellijke familie geboren, 
ging in 1729 onder de Je-
suiten en werd eenigen tijd 
daarna naar Amerika gezon-
öe*>, alwaar hij, na te Per-
*«* W de wijsbegeerte, .. 
I Ï J ? S?¥a {Allerheiligen 
°««*)> de godgeleerdheid | 

onderwezen, en-zich te ge
lijker tijd aan alle werk* 
zaamheden van den Eyange-
lischen ijver overgeleverd te 
hebben op' bevel van den 
minister CARVALHO, met de 
overige Jesuiten, aangehou
den, naar Lissabon en van 
daar naar Home vervoerd 
werd, alwaar hij in 1761 o-
verleden is. Zijn leven op 
eene sierlijke en oordeel
kundige wijze 'in het latijn 
geschreven, 1789 in 12.m» 
gaat met zeer belangrijke 
aanteekeningeh vergezeld, 
die zeer geschikt zijn, om 
de verschillende gebeurte
nissen dier eeuw te ver
klaren» welker ware oorzaak 
nog in den sluijer des ge-
heims zyn gewikkeld. 

CORREA DE SSBBA (JOZEF 
FRANCISCÜS), een beroemd 
kruidkundige, in 1750 Je 
Serra in de, Poïtugesche 
provincie Alentejo geboren, 
werd te Rome tot priester 
gewijd, enkeerde eerstin 
1777, op uitnoodiging van 
den Hertog LA FOENS, den 
oom der koningin van Por
tugal, MARIA I . , die *gj 
beschermer werd, naar z p 
vaderland terug. Door de 
tusschenkomst van dien e 
delmoedigen H e e r , v e r W 
hy een kerkelijk benefic^ 
waaraan «en aanzienlij* ^ 
komen verbonden w»»». 
stichtte onder d e s ^ . m . 
scherming m 177* lü 

bon eeneëakademie van we
tenschappen , waarvan m 
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zélf tot blijvend Secretaris 
werd benoemd. De Hertog 
was vermogend genoeg, om 
de vrijheid te bekomen, al de 
memorien en werken der a-
kademie, zonder eenige voor
afgaande censuur te doen 
drufcken, en het nieuwe ge
slicht maakte er gebruik van, 
om eene menigte schriften 
over de wis - en natuurkun
dige wetenschappen > de land-
bouwkunde, de wetgevin g , 
de geschiedenis en letter
kunde in het licht te geven. 
De abt CQRREA, in 1786 bij de 
inquisitie aangeklaagd, zocht 
eene schuilplaats in Frank' 
rijk. Na verloop van ee-
nigen tijd, na -den dood 
van PETRUS III.-;, te Lissa~ 
hbn teruggeroepen, zag hij 
zich echter weldra weder 
verpligt de wijk naar En
geland te> nemen. Bij zijne 
aankomst te Londen tot lid 
der koninklijke maatschap
pij , en later in 1797, tot 
raadsheer der Portugesche 
legatie benoemd, geraakte 
hij weldra ïn oneenigheid 
met zijnen afgezant, eh de 
diplomatische loopbaan moe
de, maakte hij van den vre
de van Amieng gebruik,om 
zich naar Frankrijk te be
geven , alwaar hij zich tot 
ïn 1813 ophield, geheel en 
al aan de wetenschappen o-
vergegeven. Onderscheide
ne geleerde genootschappen 
namen hem in hun midden 
°I»j en de derde klasse van 
het Instituut benoemde hem 
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tot een harer Corresponde
rende leden. ,; In 1813 be
gaf hij zich naar de Vereer 
nigde Staten, en werd al
daar , vooral te Philadel-
phia bijzonder wel onthaald; 
hij hield in die stad met 
roem eene voorlezing over 
de krüidkunde, ten gevolge 
van welke men : hem, den 
Höogleeraars - post aan de 
Universiteit aldaar aanbood* 
In 1816 gevolmagtigd mi-> 
nister bij. het bestuur der 
Vereenigde Staten gewor
den zijnde, nam hij dien 
post, gedurende vier jaren 
met ijver waar. In 1819 
werd CORREA tot lid van den 
raad van financiën in Por-
tttgül benoemd. Na ander
maal Londen en JParfy'g be
zocht te hebben , in zijn va
derland teruggekeerd, werd 
hij 'in 1823 door zijne pro
vincie tot afgevaardigde bQ 
de Cortes benoemd; maar 
hij overleed in hetzelfde jaar 
zonder eenig merkelijk aan
deel aan de werkzaamheden 
dier vergadering te hebben 
kunnen nemen. Hij heeft 
geen enkel belangrijk, werk, 
doch wel memorien nagela
ten, die in onderscheidene 
Engelsche, Fransche en A« 
merikaansche tijdschriften 
zijn opgenomen. 

CoRREGGIO (ANTONIO Al> 
IEGRT DA), ïn 1494 te Cor-
reggio in het gebied van Mo-
dena geboren. De natuur 
had hem tot schilder doen 
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geboren worden, en het was 
veeleer aan zijne genie dan 
aan-'de beoefening der groo-
ic meesters, dat hij zijne 
vorderingen te danken had. 
Hij schilderde bijna altijd te 
Parma en in Lomo'ardye. 
Zijn penseel was bewonde
renswaardig, hét was daè | 
der Bevalligheden. Een ver- " 
heven smaak in de teeke-
ning, een betOoverend kolo-
xiet* eene vlugge behande
ling?, oneindige bevallighe
den v in al zijne werken ver
spreid, sluiten den mond aan 
alle bedillers. Men bespeurt 
niet , dat er eenige onnaauw-

* keurigheid in zijne omtrek
ken heerscht, en somtijds 
eenige eigenzinnigheid in 
de houdingen zijner hoofden 
gestalten en Contrasten» Hij 
is de eerste geweest, die 
figuren in de lucht heeft, 
voorgesteld, én dié het best 
de kunst ^der verkortingen, 
en het betoövèrende devpla

fonds heeft verstaan. Hij 
was een groot man, en wist 
zulks niet. De prijs zijner 
werken was zeer matig, het
welk, gevoegd bij het ver
maak, om faehoeftigen te 
ondersteunen, hém zelven 
ïn eenen staat van behoef
tigheid deed leven. Toen 
hij zich op eenen zekeren 
dag naar Parma had bege
ven , om den prijsr voor een 
ayner schilderijen te ont
vangen ; gaf men hem de 
"waawde van 200 livres in 
KopeBeo mmt. £)e v r e u ^ e 
welke .OojRiBad̂ ïo gevoelde , 

van zooi veel geld aan zijne 
vrouw te brengen, belette 
hem, op den last, welken 
hij te dragen had, noch op 
de hitte des dags té letten. 
Hij moest twaalf mijlen af
leggen, kwam niet eene 
pleuris in zijne woning terug 
waaraan 'hij te Correggiom. 
1534 overleed. Hetgerie, 
wat hij op natte kalk in de 
Domkerk van Parma heeft 
geschilderd, is een zijner 
beste werken. Zijne Maag
den, Heiligen en Kinderen 
worden vooral op prijs ge
steld. Met het talent der 
schilderkunde vereenigdehij 
dat der bouwkunde. Men 
kent zijne uitroeping na lan
gen tijd in eene diepe stil
te , eene schilderij ran»A-
piuët beschouwd te hebben: 
AncA'io son pitiorel (/£ 
ben ook een schilder!)- m 
was gewoon te zeggen dat 
zijne gedachte aan het punt 
van zijn penseel was. «et 
koninklijke museum van 
Frankrijk bezit negen stuK-
ken van dezen schilder, 
dat van den Heilige® B& 
nommss is de schoonste 
Van alle. Men bewondert, 
ookmetregt , dat, hetwelk 
men den Nacht mn yon-
REGGÏO noemt; het i s * 
'dit schilderstuk, dat JJ*J 
S A N o , en l a t e rdev l aan i^ 

school, de schoone m « f * 
spelen van het licht * » £ 
geleerd die ^ / g j j 
dikwerf met Vracht M B W 
hebben. 
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CoBRoin (HENDRIK) , werd « 
te'Zurich in 1752 geboren. 
Zijn vader, die eene sombere 
en gestrenge inborst bezat, 
stelde, weiraxe van zijnen 
aanleg door eene zorgvuldi
ge opvoeding te bevorde
ren, de ontwikkeling zijner 
talenten aanmerkelijke hin
derpalen in den weg. Maar 
zich naar Leipzich en Hal Ie 
begeven hebbende, zagen 
PIIATNER en SEMLER weldra 
onder zijn onaangenaam uit-
terlijk, en zijne bijna wilde 
schróomvalligheid, eene ge-
riie, die slechts behoefde 
ontwikkeld te worden; zij 
wijdden hem bezondere zorg 
toe, en de jonge CORRODI 
beantwoordde aan hunne ver
wachting. Hij verwierf groote 
kunde, niet alleen in de 
Godgeleerdheid en het stel
lige xegt, maar ook in de 
Wiskundige eü wysgeerige 
wetenschappen* In Zwitser' 
land teruggekeerd, werd 
hij in 1786, bijna tegen wil 
en dank, tot hoogleeraar van 
het natuur» ïegt en de ze
deleer, in het Gymnasium 
van Zurich benoemd. Een 
Werkzaam en vruchtbaar 
schrijver zijnde, heeft hij in 
het hoogduitsch talrijke wer
ken in het licht gegeven: 
1° Beoordeelende geschiet 

1 denis over het millerahis-
tnus, 1781, een werk , vol 
geleerdheid en oordeelkunde. 
— 2.6 Geschiedenis van den 
Canon der gewijde boeken 
l® de Joden en de Chris

tenen* — S* Verzameling 
van wijsgeerigeverhandelin
gen en Memorien, 1786. —• 
4.° Een Theologisch Dag* 
Had, dat sedert 1781"onder
den titel van fragmenten, 
om tot het onpartijdig on
derzoek der Godsdienstige 
leerstellingen te dienen. 
Hij leverde in dit dagblad' 
eenige proeven der Geschie
denis van de Godsdienst en 
van de Geestdryvery, waar
mede hij zich bezig hield» 
doch welke hij niet tenein
de heeft gebragt. CORRODI 
overleed te Zurich in 1793. 
Om zijne regtschapenheid en 
Weldadigheid werd hij door 
iedereen 'bemind. MEISTER 
heeft in het hoogduitsch een©' 
levensschets van HENDRIK 
CORRODI in het licht gege
vens Zurich 1793. 

CORROZET ( G u u s ) , een 
boekhandelaar, in 1510 te 
Parijs geboren, liet bij zijn 
overlijden in 1568 verschei
dene dichterlijke en prozaï
sche werken na. Pater Ni» 
CÉRON geeft er 34 derzelve 
op, en deze lijst is op ver» 
r e n a nog niet volledig. De 
voornaamste derzelve zijn; 
1.° Antiquitès etc. (Oudhe
den , hronijhen en byzonder
heden van Parijs), 1S68 , 
in8.vo CORROZBT is een der 
eersten, welke de oudheden 
dier stad ontward hebben, 
en zijn werk wordt nog op 
prijs gesteld. — 2." Trésor 
etc, (Schatkamer dergeschte* 

i 2 • ' . • • ' • ' - ' • , , - * " ' ' 
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denissen van Frankryk), 
1583, in 8.vo Dit is slechts 
eene korte en onvolledige 
verzameling van de namen 
der koningen en vorsten, van 
hunnen ouderdom, den tijd 
van hun bestuur, enz. Het 
overige dezer* schatkamer is 
een zamenraapsel van belag-
chelijke sprookjes. —- 3.° 
Divers propos e tc (Verschil
lende gesprekken van be
roemde mannen der Chris* 
tenheid), liyon* 1558, in 
I6.mo, zeldzaam. — 4.° His-
toire etc. (Geschiedenis van 
AroLLomus, prins van Ty
fus en koning van Antio-
chië), Parijs, 1578,10 4 .» , 
zeer zeldzaam enz. enz. — 
JOANNES CORROZBT, zijn klein» 
zoon , maakte zich zijnen 
groot-vader waardig, zoowel 
in de boekdrukkerij als in
de letterkunde. Hij ver
meerderde de Schatkanter 
<enz. van denzelven aanmer
kelijk, en herdrukte in 1628 
dat werk met bijlagen. 

CORSEI, (GERARDUS) , werd 
in de maand Junij 1568, te 
iMih geboren. Na zijne eer
ste studiën in zijne geboor
testad volbragt te hebben, 
oegaf hij zich naar Trier 
en daarna naar Leuven, om 
de wijsbegeerte te beoefenen. 
*»ij legde zich vervolgens 
toe op de beoefening der 
««rgei-lijke en kerkelijke 
^ g e l e e r d h e i d . Jn 1594 
^ , 1 ' J <ot doctor inde reg-
2 1 f^** ' e n omtrent 

waardigheid vatt koninklijk 
hoogleeraar vereerd. Hij oe
fende dien post gedurende 
tien geheele jaren niet roem 
uit. Daarna werd hij tot 
den post van raadsheer bij 
het hof van Mee/telen, en 
tot dien van rekwestmeester 
bevorderd, waarvan hij zich 
gedurende zeventien achter
eenvolgende jaren met regt-
schapenheid en den meesten 
ijver kweet. In 1630 werd 
hij tot schout van Harleleeck 
bevorderd. Er bestaat van 
kem:ï.° Index legum etca-
pitulorwm selectiorwm>—2.a 

Pfe&lectiones in codicem Jus-
tinianeum. — 3.° Oratio-
nes varia de variis materUs» 
Hij overleed te Brussel in 
October 1636. 

CoRSIGNANI (PBTBV8 AN-
TONIÜS), te Cehno in A-
brüzzo, in 1686 g ^ " * 
bisschop van VenotawlJMf 
daarna van Sttlmona, over
leden in 1751, heefteen 
aantal werken nagelaten, 
welke ten bewijze verstrek
ken, dat h« in de geschie
denis en de oudheden van 
zijn land zeer ervaren waS' 
1. ° De viris illustribns Mar-
sorum etc. Rome, 1712, *» 
4.to _ 2.° De Aniem w 
vies Valeria fontibus enar-
ratio, cum inscripttow»* 
locorum adjacentinm>r'' 
Acta S. S.31. M/Sl 
cii, Constantini e* r, «gg 
riani vindicaU» V.0"16 «»• in. * » De Bollanden'die 
deaeacten als vesdacht W 
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in hij wilde begraven zijn. 
Het leven des Heiligen is 
beschreven, 1?° door een 
zijner leerlingen, 2.p door 
PETRUS ANBREAS CASTAGNA 
een karmeliet, die in de 
volgende eeuw, leefde: 3.° 
door FRANCISCUS VENTURI, 
bisschop vanSdn Severo, deze 
levensbeschrijving is te Ro
me in 1620, in 4.W gedrukt; 
en Pater MAFFEI, eenjesuit, 
heeft er een uittreksel van 

I geleverd* 

schouwen, 'hebben dezelve 
niet in hunne verzameling 
opgenottien. CORSIGNANI ver
dedigt dezelve alhier. —• 4.° 
Flaatsbeschrijvende en ge
schiedkundige Memorien o-
ver de provincie Marzi, tn 
omliggende gewesten ^ixx het 
Italiaansch enz. 

CoRsiNi'(Hei?ig-e ANDREAS), 
te Florence in 1302, uit dé 
beroemde familie van CORSI-
M geboren, werd religieus 
in de orde der Karmelieten, 
aan welke hij onttrokken 
werd, om op den Bisschop-
pelijken stoel .van JPisolige. 
plaatst te worden; de oefe
ningen der gestrengste boet
vaardigheid , en zijn waarlijk 
herderlijk leven, verwierven 
hem de bewondering en den 
eerbied der volken. Hij over
leed in 1373. URBANUS VIII. 
plaatste hem in 1629 onder 
de Heiligen. CXEMUENS X I I , 
die uit hetzelfde geslacht 
was, en de markgraaf van 
CORSINI, zijn neef, hebben 
de kapel, waarin het lig-
chaam van den Heilige be
waard wordt, met pracht 
versierd. Deze kapel is in 
de Karmelieten kerk van 
Florence. Dezelfde paus 
liet ook in de kerk van den 
heiligen JOANNES VAN LATE-
RANEN, eene prachtige en 
de eerste kerk der wereld 
waardige Kapel bouwen, 
welke hij onder aanroeping 
van den heiligen ANDREAS 
CORBINI inwijdde, en waar-

CORSINX. Zie CLEMENS XII. 

CORSINI (EDUARD), een re
ligieus der Christelijke scho
len , te Fanano in 1702 ge
boren , overleed in 1765 te 
Pisa, alwaar de Gfroot-Héir-
tog hem eenen leerstoel voor 
de wijsbegeerte had gegeven. 
Deze wetenschap bezette z$-
ne eerste studiën, en de 
vrucht, die hij er uit pluk
te, bleek spoedig door de 
Wijsgeerige, bovénriatuüf-
en wiskundige Jnstellingens 
6 dl.» in 8.vo,1723 en 1724. 
Hij stelde in plaats van de 
beoefening, van ARISTOTELES , 
waaronder een gedeelte van 
Jfa^ê'toenmaals gebukt ging, 
eene soort van nuttiger wij s-
begeertej; maar hij deed zulks 
met eene wijsheid en gema
tigdheid , die niemand belee-
digde. Hij wist te twijfelen 
daar waar anderen slechts 
volledige bewijze zien. O-
ver het wereldstelsel spre
kende, maakt hij eene aan-

i 3 • ' • ' • ' • . • " . • . • 
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merking die zeer opmerkens
waardig zoude schijnen, in
dien de gebeurtenis dezelve 
<eens bevestigde, Novae a~ 
deq Mellm observari pote-
runt quce hypothesim Co-
<pernicide$truant. Eene aan
merking, die zich over al de 
deelen der Physische natuur 
Welke eenige betrekking tot 
«e beweging der aarde of 
der zon hebben, kan uit
strekken » Eene aanmerking, 
zegt een nieuwere natuur
kundige, die dikwerf zeer 
onverschillig schijnt, en 
slechts eene zaak van wei
nig belang schijnt te betref
fen, is voldoende, om ee-

"»en algemeenen schok aan 
al de aangenomene gevoelens 
te geven. Hoe veele denk
beelden heeft niet eensklaps 
«et buisje van TORICEKU 
vernietigd? Was de afkeer 
Van het ledige toenmaals 
winder in zwang, minder al
gemeen onderwezen, dan te
genwoordig de beweging 
«ter aarde V' Aangemoedigd 
«oor het gunstige onthaal 
•hetwelk aan dat werk te 
»eurt viel, gaf Pater COR» 

f?lJn.J735> «ene nieuwe 
«andleidmg tot de Meethun-
%$**. ^WMeginselen met 
jmsthexd en duidelijkheid 
geschreven, in het "Jicht, 
aoodra hij te Tim totHoogA 
•«eeraa,. W a g benoemd n e r -

| ag en verbeterde hij deze 
J^de werken. Het e e r -
v £ w W ? m m e t merkelijke .. 
SS,^mf*n in het licht, 
#oloS***Tm*mhet twee* 

de met de Grondbeginselen 
der werhdadige meetkunde, 
werd te Venetië, 1738, in 

| 2 dl.n in 8.vo i n het licht 
gegeven. De waterweegkun-
de en de geschiedenis ̂ wa: 
ren hem bekend. JVa zich 
gedurende eenige jaren met 
de klassieke schrijvers en 
voornamelijk met de griek-
sche te hebben gevoed, nam 
hij het besluit, om de Jaar- \ 
boeken der Archonten van 
Athene, Het eerste deel van 
dit belangrijke werk kwam 
in 1734 in 4.t°, en het 4.° 
en laatste, 10 jaren later 
in het licht. Jn 1746 tot den 
leerstoel der zede- en bo-
vennatuurkunde benoemd, 
en door zijnen smaak mede-
gesleept , schreef hij eene 
Verhandeling over de Bo> 
vennatuurhunde, welke lar 
ter te Venet0, in J^jf *° 
hefc licht verscheen. Wel
dra onttrokken hem de ge
leerden Mt/RATORl, GORI, 
m&m, QuiBiw, JPAssioNEr, 
zijne vrienden, aan devvns-
begeerte. Hunne aansporing 
schonk hem aan dé critiefaen 
de geleerde nasporingen. I» 
1747 gaf hij 4 Verhandeld 
gen in 4.» in het licht over 
de gewijde spelen van G«e-
henland, waarin hij eene 
zeer naamvkeurige lijst ie-
verde van de overwinnen^ 
kampvechters. ^ e e ^ 
daarna, leverde HTf. 
den titel van Denot^f 
corumy eenuitm«n ten*we^ 
in fol. over de Y ^ h n g * der Grieksche opschriften. 
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! Dit naauwkeurige en ge-
j leerde werk werd gevolgd-
j door onderscheidene verhan-
! delingen, die geleerde na-• 
j sporingen fen onderwerp 
j hebben. De buitengewone 
| achting-, die zijne deugden en 
i weriren aan zijne ordebroe-
| iets hadden ingeboezemd, 
! deed zelfs deze werken sta

ten. Hij -werd. in 1754 tot 
overste zijner orde benoemd. 
De uren van verpozing, 
•welke de moeijelijke bedie-

. ning van zijnen post hem 
overlieten, besteedde hij aan 
zijne oude studie* ! Nadat 
de tijd zijner waardigheid 

, verstreken waS, haastte hij 
zich om naar Pisa terug te 
keeren , en er zijn hoogleer-
aarsambt weder te hervat
ten. j£n deze betrekking 
schonk hij aan het publiek 
weder verscheidene nieuwe 

j "Verhandelingen, en Vooral 
een uitmuntend werk, een 
der beste des schrijvers; 
De prctfectis «rii*. Einde
lijk hield hij zich enkel be
zig met de Geschiedenis 
der Universiteit van Pisa, 
waarvan hij tot geschied
schrijver was benoemd. Hij 
stond op het punt, om er; 
het eerste deel van in het 
licht te geven-, toen hij door 
eene beroerte werd getroffen.,, 
die hem, ondanks al de 
hulp der kunst, wegmaaide. 

I De stijl van CORSÏNI is wijd-
\ loopig en zftne gevolens soms 
' gewaagd. Men vindt de vol

ledige lijst zijner werken, 
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die zeer talrijk zijn, in Ti» 
BABOSCHI: Bibliotheek der 
schrijvers van Modem» 

CORT (COBNEMUS) , een . 
Hollandsche teekenaar en 
graveur, in 1536 te Hoorn 
geboren, was de kweeke-
ling van TITIAAN en de mees- -
ter van AUGUSTINUS CARRAe-
cio , van P H . JOYE, en van 
P H . TnoMASSiNé De mees--
terstukken van Rome lokten 
hem naar die heerlijke stad,; 
alwaar hij in 157S overleed., 
Ook heeft hij eenigen tijd 
te Venetië' doorgebragt^ Hij 
onderscheidde zich. door de 
zuiverheid zijner teekening 
en door een schitterend en:; 
ongedwongen graveerij zer.» 
Kenners beweren, dat de 
kweekelingeh de gravures-
van dezen meester bovenal
le andere te hunner- voïma-; 
king moeten -verkiezen. Zij
ne beste stukken zijn i de, 
gedaanteverandering., vol*; 
gens RAPHAÖI, , die door nie
mand dan door MENGS in 
1810 overtroffen werd ;, de 
Akademie der schoone ku?is~ 
ten, naar JACOBUS STRADA;. 
de. Moord der onnopzele 
Kinderen, volgenis TINTO-
RBT , enz. 

CoRfB , (GoTTtlEE), in 
1698, te Bescoic in Neder-
Lausnitz;geboren, hoogleer
aar in de regtsgeleerdheid 
te Leipzig, in 1731 overle
den, werkte aan, dedagbla-

u den dier stad, en heeft zeer 
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l/M 

li M ( 

geachte ^uitgaven bezorgd 
van JSAMJSTIÜS, Leipzig, 
1724, 2 dl.n in 4 . t 0 , met 
aanteekeningen; — van de 
Gemeenzame Brieven van 
Cicmo, ibid, 1722, in 
8.vo •— van de Pharsalia 
van LUCANUS, i b . , 1-726, 
in 8 . v o , — van de Brieven 
van PiiiNiüs, Amsterdam, 
1734, in 4.to Nog bestaan 
er van hem onderscheidene 
thesis of Verhandelingen, 
•voorkomende in de Acta 
«ruditorum-, en Tres Saty-
•rce Menippeez, Leipzig, 
1720, in 8.vo, enz. 

CORTENAAR (EGBEBT MEEÜ-
•WESZOON), een Hollandsche 
zeeheld, die door zijne dap
perheid in onderscheidene 
gevechten, den grootsten 
xoem heeft verworven. In, 
1658 ,, gaf hij als onder-ka-
jpïtein, in den feilen strijd 
in de Sond, tegen de Zwe
den, zulke bewijzen van 
onverschrokken heldenmoed, 
dat men hem even zoo veel 
<leel aan de overwinning 
toeschreef als den admiraal 
Kelven. Tot bêlooning hier
van werd hij , ofschoon één 
oog en ééne' hand in het ge 
vecht verloren hebbende, 
<ïoor de staten van Holland, 
op den 8 Mei van het vol- * 
gende jaar , tot vice-admi-'" 
ïaal , onder het Collegie van 
«Ie admiraliteit op de. Maas, 

, ïö plaats van WITTE CORNE-
**$ m W I T aangesteld. Niet 
'«"«*-*•—•- namelykopden 

*">-> Viel er een 
lanj 
13 JUnif 

| bloedige zeeslag' voor, ten 
nadeele van den staat en 
deszelfs bondgenooten. Het 
schip van den luitenant-ad
miraal-generaal WASSENAAR-
OPDAM, sprong in de lucht, 
en CORÏJBNAAR werd door 
een kanonskogel gedood. De 
staat was hem na zijnen dood 
nog dankbaar door hem te 
Rotterdam, in de groote 
kerk, een ^praalgraf op te 
rigtên, met een Latijnsch 
opschrift, waarvan de zin is: 

De Edel Mogende Heeren van 
de Admiraliteit, of over de ' 
Zeezahen', hebhen dit gedenk-

" teeken, ter -eere van den 
<weergaloozen held} Eesttn* 
TOS ÜOBTENAAR, in erken-
tenis van 's mans deugd, da
den en roemrijken dood, ia* 
ten oprigten. 

waaronder men leest; 

»Deheldderlffe«.™Jrai'nkt 
aan oog en vegterhana, _ 

En echter'è oog van t roer, 
en vuist van 't vaderland. 

De «rooteComrintt**'de scM1K ' 
, van'svijands vloten; 
De ontsluiter.van de hona, 

ligt in dit graf besloten. 

Zijn af beeldsel door BI-OTE-

MNG in het koper gebrag » 
wordt als een meesterstuK 
beschouwd. 

•Co B T E S i o . -Z ieCo B T^ 

(ÖREGORÏUS). 

CoRTEZ (FËRDINAND) . g | 
Spaansch edelman, te' 
dellin, een s t a d j e . « j * ^ 
madura, m 14SJ> fnen af-
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ren op, en Hèt zich door 
zijne bijzondere neiging tot 
de wapenen medesiepen. 
Hij stak in 1504 naar Indië 
over. VEUSQÜEZ , landvoogd 
van Cnèa, stelde hem aan 
het hoofd der vloot, welke 
hij tot de ontdekking van 
nieuwe landen bestemde. 
CORTEZ vertrok in 1518, 
niet 10 schepen, 600 Span
jaarden, 18 paarden, en ee-
ïiige veldstukken, ten einde 
deze groote onderneming te 
beproeven. Hij ging voort 
langs de Golf van Mexico, 
nu de inboorlingen des lands 
vleijende, dan de schrik door 
zijne wapenen verspreiden
de. De Indianen van Ta-

«basco werden overwonnen en 
verloren hunne stad. Het 
gezigt dier krijgsdieren, 
waarop de Spanjaarden voch
ten, het geweld des ge-
schuts, hetwelk men voor 
donder hield, de beweegba-

, re kasteelen, die hen op den 
Oceaan hadden gebragt, het 
staal, waarmede zij bedekt 
waren, al deze voor die vol
ken nieuwe voorwerpen, 
bragten bij hen eene verba
zing te weeg, die met schrik 
gepaard ging. Het was daar
enboven eene laf hartige, ver
wijfde en door allerlei afschu-
welijkheden onteerde natie. 
COETEZ deed den 8 Novem
ber 1520, zijne intrede in 
Mexico, MONTEZUMA , ko
ning des lands, onderwierp 
zich, en werd door de over
winnaars wel behandeld. 

Nadat de* Spanjaarden zich 
den grooten tempel van Me
xico , hadden doen openen , 
konden zij noch hun medelij
den noch hunne verontwaar
diging bedwingen, dit rui
me gebouw beklad, en op 
eene verschrikkelijke wijze 
met hoofdschedels en gebeen
ten versierd te zien, die de, 
overblijfsels van ongelukkig 

f en waren, welke men onop-
oudelijk offerde, om afschu

welijke godheden te bevre^ 
digen ; 2$ beschouwden zich 
als de wrekers der door eene 
barbaarsche dweepzucht be-
leedigde natuur. » Ik deed 
al deze afgoden omver wer
pen , zegt CORTEZ , in een* 

. zijner Brieven aan keizer 
KAREL V . , ik deed al de 
bijzondere kapellen reini
gen , waarin de menschenof-
fers geschiedden, en plaats
te er de beelden in , van de 
heilige Maagd en van andere 
Heiligen." MONTEZUMA was 
door deze verandering zeer 
getroffen. Nadat een der 
veldheeren van den Indischen 
vorst, die geheime bevelen 
had, de Spanjaarden verra
derlijk had aangevallen, zöo 
begaf CORTEZ zich naar het 
paleis, doodde den veldheer, 
en nam MONTEZUMA gevan
gen. Daarna beval hij hem, 
openlijk te erkennen een vas-
saal van KAREI. V. te zijn» 
De vorst gehoorzaamde, en 
voegde bij deze hulde een 
geschenk van 600,000 mar
ken zuiver goud, met ee-

j . 5 . •' 
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• ae verbazende menigte edel
gesteenten, fntusschen zond 
de landvoogd van Cuba, V E -

XASQUEZ, eene legerbende 
tegen zjjnen luitenant op , 
wiens roein zijne afgunst 
opwekte. CORTEZ, door ee
ne uit Spanje gekomene ver
sterking ondersteund, ver
sloeg en schaarde onder zij
ne standaards, die troepen, 
welke gekomen waren, om 
hem te verdelgen, en maak
te er gebruik van, om den 
opstand te doen bedaren der 
Mexicanen tegen MQNTEZU-
MA en de Spanjaarden, aan 
welke die keizer zich te 
goeder trouw scheen ver
bonden te hebben. Nadat de 
muïtelïngen hem vermoord 
hadden, maakte GÜATIMOZIN, 
zijn neef en schoonzoon, zich 
meester van het rijk, had in 
den beginne eenigen voor
spoed, en verdedigde zich 
gedurende drie maanden j 
inaar hij kon het tegen de 
Spaansche artillerie niet vol
houden. Na onderscheidene 
gevechten op het meer en 
het vaste land geleverd, 
nam CORTEZ de hoofdstad 
onn rijks i n . Meer dan 
200,000 Indianen hadden 
SHctt reeds sedert het einde 
<tes belegs aan hem onder
worpen. De keizer, zijne 
echtgenoote, zijne staatsdie
naars en hovelingen vielen 
*n_ 1521 in handen des over-
^«oaara. Daar de soldaten 
* o l l®*a««n niet vondeny 
;n n

, K* *&*f*wacht hadden, 
zoo sloegen » | ,mm a e t raqi* 

ten, en plaatsten GfüAWMo-
zm, op gloejjende kolen,: 
om hem te noodzaken, de
zelve te ontdekken. COR
TEZ was niet in staat zulks 
in de eerste oogenblikken 
van woede te beletten; maar 
niet lang- duurde het of hij 
ontweldigde den gevangene 
aan de handen zijner beu
len. BOBERTSON zelf, hoe
wel dezen held niet zeer •, 
gunstig, legt deze getuige
nis van hem af.... CORTEZ, 
onafhankelijk heer der stad 
Mexico, herbouwde dezel
ve in 1529, in den smaak 
der Europesche steden. De 
overwinnaar keerde naat; 
Europa terug, om zijne 
goederen te verdedigen te
gen den prokureur &^1 

van den raad der Xndten, 
Hij vervolgde deze groote 
zaak voor het hof van Span

je, toen de keizer zijnen-
tweeden togt naar 4/™« 
ondernam. Deze vorst naa 
hem het dal van Gmxaca 
in Mexico, dat tot een 
Markgraafschap was verhe
ven en eene jaarlyksche ren
te van 75,000 guldens pp-
bragt, geschonken; doch 
ondanks dezeri titel en die 
schatten Werd hij met wrei-
nig ontzag behandeld. JNaau-
wÜijks kon hij een gehoor 
erlangen. Eens drong Jg 
door de menigte heen, ®* 
het rijtuig des keizers ?» 
ringde, en beklom d e S j J ° , 
beugels van het Port™|* 
KAREL vraagde henxï w B 
zijt gij ? _ /{ ben een man, 
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jatitwooiddeheïn onverschrok
ken de overwinnaar der In
dien, die u meer gewesten 
tieeftgegeten) dan Uwe voor
ouders « steden hebben na* 
gehten. Hg overleed in 
zijn vaderland den 2 Decem
ber 1554. Een even zoo be
roemde als waarheidminnen-
de geschiedschrijver heeft 
dé volgende schildering van 
hem gemaakt. » Eene verhe
vene en krachtvolle ziel, die 
eeuen moed en eene .wak
kerheid bezat, welke door 
allerlei werkzaamheden en 
gevaren beproefd waren, wier 
standvastigheid alle gevaren 
tartte, zonder echter stijf— 
hoofdig noch vermetel zijn ,' 
niets van alles, waartoe de 
voorzjgtigheid behoort, aan 
het geval overlatende;...» 
steeds nam hij raad, en 
nooit wilde hij zijn gevoelen 
juist voor het beste doen 
doorgaan. Voor het overige 
bezat hij een zacht, open
hartig, bescheiden en edel
moedig karakter, waardoor 
hij het vertrouwen won, en 
alle harten aan zich verbond; 
zeer vrolijk in den gewonen 
omgang des levens, indrin
gend en overtuigend in de 
beraadslagingen en onder
handelingen, vruchtbaar in 
redmiddelen, vaardig in het 
vinden van uitwegen, ein
delijk doordrongen van eer
gevoel en regtschapenheid, 
en nog meer van geloof en 
godsdienst. CORTEZ was , in 
één Woord, alles wat de held 
behoorde te zijn, bestemd 

om; het dubbele rijk van een 
Nieuw Spanje en van eene 
nieuwe kerk in de nieuwe 
wereld te stichten en te be
vestigen. Hoe levendig ook 
zijne geestdrift voor den roem 
mogt zijn, die de gouddorst, 
ZOQ besmettelijk in zijnen 
tijd, niet scheen te verzwak
ken, toonde hij echter nog 
veel meer ijver voor de her
stelling van het rijk vati J . 
C," Onder zijnen naam is 
er in het licht verschenen ï, 
De Inaulis miper inventis 
narrutiones, Keulen, 1532, 
in fol, De beste Geschiet 
denis der overwinningen van 
CoRTEZ, is die van Don 
ANTONIO DE SOMS. Nog be
staan er over de heldenda
den van COSTEZ, drie Brie
ven , door hem zei ven op ee
ne zeer belangrijke wijze ge
schreven ; doch men moet aan 
dezelve eenïge overdreven
heid ten opzigte van de 
pracht en de bevolking van 
Mexico verwijten, een na» 
tuurlijk uitwerksel van de 
verrassing eens mans, die 
enkel verwachtte eene woes
tijn en ëenige nomadische 
horden te vinden. » De na
ïviteit, zegt de uitgever» 
de zedigheid en eenvoudig
heid, weike deze brieven 
kenschetsen, getuigen van 
de waarheid der trekken, 
welke dezen veroveraar af
schilderen; het is duidelijk , 
dat hij in het verhaal dei 
gebeurtenissen, welke bij 
beschrijft, niet aan zich zee
ven gedacht heeft.», M«n 
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ontwaart in dezelve alom de
zelfde openhartigheid... gee-
ne hevige uitvaringen over 
eenige walgelijke gebruiken 
van_ Mexico, over de moord
dadige eerdienst van des-
zelfs inwoners, over hunne 
ontrouw en hun verraad; het 
is steeds ter loops., en zon
der den minsten schijn, van 
belangstelling, dat hij deze 
in zijn Verhaal bijna onmerk
bare bijzonderheden aan
roert." De onpartijdigen 
zullen in het lezen dezer 
irijgsgeschiedenis, door den 
held geschreven, welke deze 
groote onderneming bestuurd 
«n uitgevoerd heeft, een 
bijzonder genoegen schep
pen (*). Ondanks de ver
bittering, waarmede de las
teraars van groote mannen, 
dien beroemden veldheer be-
leedigd hebben, zullen zij 
niet kunnen beletten, de om
wenteling toe te juichen, 
welke zijne wapenen onder 
de gedrogtelijke volken van 
Mexico hebben te weeg ge-
bragt. Er zijn welligt te
genwoordig in dat gewest 
Van Amerika t minder in

boorlingen , dan er eertijds 
waren (**) ; maar zij bezit
ten eenë vreedzame en wel
dadige Godsdienst; zij heb
ben gevoelens van mensch-
lievendheid, zeden en regt-
schapenheid. De afstamme
lingen des volks, dat CORTEZ 
bestreden heeft, voeden zich 
niet meer met menschen-
vleesch: zij offeren hunne 
natuurgenooten niet meer aan. 
houten of gouden gedrogtën 
op; en indien CORTEZ niets 
anders had gedaan, zon hij 
zich reeds zeer verdienste
lijk gemaakt hébben. » Het 
was de zaak der natuur en 
van haren oorsprong,. van 
den God, Schepper en Va
der aller menschen, zegt 
een geschiedschrijver, die 
CORTEZ wilde wreken , toen 
hij hen als teielooze dieren, 
op de altaren van gedrogfen 
zag opofferen: op de altaren 
van moordende godheden j 
die in volle vrijheid haat 
vermaak schepten, om zien 
in de [duisternis eener hJj; 
geloovigheid, waarin z»J 
bijna even zoo willekeurig 
heerschten > als in die der 

„ ) , - ! « &. JR WlMDEMMNf, Handboek der algemeene 
Wereldgeschiedenis, I II . D l . , bladz. 66 — SS, vindt ook 
de Nedeflandsche lezer de belangrijkste bijzonderheden 
omtrent den Mexicaanschen veroveraar opgeteekend, 

V e r t a l e r . 
JE?*) Zulks Wfopn*^11" , s zeer,.twljfelachtig: de verwoestende oorloge*^ 

***mtL, ïn e ondeJhnffe trouwefoosheden, het gewoon gebrB'*t. *<*%L " t ^ l f u , afschuwelijke zeden, hunne reiWdheid »*£& 
ve r ïcKn

pfe c h .h?id, de menigte der menschenofters, en*•!" 
Ieahebfêr&J l ,nderPaIen. tegen de bevolking, en de><|*'»gö£, 
den. w J5?8?"* de vernietiging van dit rjjk van gruwelen opge"" 



' '.C.C 

hel,.met menschenbloèd te 
drenken." —- Zie ATABALI-
BA, MONTEZUJU, enz. 

CoRTEZ Of CORTESIO ( G R E -
GORJUS), teModena, uit ee-
ne oude familie ' geboren, 
ging in de orde van den hei
ligen BENEDICTUS, waarin 
hij al de verschillende ran
gen bekleedde. Hij was in 
net beroemde klooster van 
Lérens, waarin hij de gods
vrucht en den smaak voor 
de gewijde en de ongewijde 
letteren had doen herleven, 
toen PAULTJS III. hem in 
1542 met het purper vereer
de. CORTEZ was deze keu
ze waardig. Hij overleed te 
Rome in 1548, onderschei
dene schriften in dichtmaat 
en proza nalatende. De meest 
bekende zijn : hatijnsche 
brieven, Venetië, 1573, in 
8.vo; eene belangrijke ver
zameling, zijnde een gedenk-
teeken zijner betrekkingen 
met de geleerden van zijnen 
tijd, en van zijnen ijver ter 
bevordering der wetenschap
pen. Men vindt er den lof 
in" van eenige geletterden, 
en bijzonderheden, die zeer 
nuttig zijn voor degene,die 
de geschiedenis zijner eeuw 
beschrijven. 

. CORTEZI (PAULUS) , werd 
in 1465, te Sa» Germiniano 
in Toskunen geboren. Beeds 
in zijne eerste jeugd bevlij. 
tigde hij zich, om zijnen 
stijl., naar de' beste schrij
vers des oudheiden voomar 
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meiijk, volgens CICERO te 
vormen. Hij was pas 23 ja
ren oud, toen hij eene 25a-
menspraak over de Italiaan-
sche geleerden in het licht 
gaf. Dit sierlijke en voot 
de geschiedenis en letter» 
kunde.van zijnen tijd nutti
ge voortbrengsel ," is tot ia 
1734 in de vergetelheid ge
bleven , in welk jaar AAEX*. 
ANDER POHTI hetzelve te 
Florence in 4.*°, met aart-, 
teekeningen en het leven des, 
schrijvers heeft doen druk
ken. ANGELO POMTIANOS, aan 
wien hij hetzelve had mede
gedeeld , schreef hem; » dat 
dit werk, hoewel boven het 
bereik zijner jaren, geene 
ontijdige vrucht was." Men 
heeft nog van dien geleerde 
eenige Commentariën over • 
de boeken der spreuken 9 
1540, infol. in goed Latijn 
geschreven, maar dikwerf 
met oneerbiedige uitdrukkin-, 
gen, die de Majesteit onzer 
geheimen ontsieren, dit was 
Se uitzinnigheid zpner eeuw, 
in het bijzonder die van BEM-
BO enz. Men heeft hem ook 
te danken eene Verhande
ling over de waardigheid der 
kardinalen, volgens eenige 
Italiaansche Schrijvers, vol 
geleerdheid, verscheidenheid 
en sierlijkheid; en van al 
die hoedanigheden ontbloot, 
volgens »u PIN. CORTEZI O-
verleed als bisschop van Ur-
bino in 1510. Zijn huis was 
het verblijf der Muzen, en 
dergenen, welke dezelve be
oefenden. 
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CORTONA.—' Zie BERETINO 
(•PETRUS). 

CÖRVAISHSR (PETRUS JOAN-
NES X E ) , werd in 1719 te 
Vitré in ,Bretagne geboren, 
en overleed in 1754, als se
cretaris der akademie van 
Angers. Er bestaat van hem : 
ï«° Lofrede óp LQDEWÏJK 
JETF"., te Parijs, in 1754, 
in 12.to— 2.°EeneVer/ian-
deling in de akademie van 
Nanci voorgelezen. •—• 3." 
Eenige kleine beoordeelende 
werken; — 4.° Verzameling 
van stukken aan de akade
mie van Angers voorgesteld. 

CORVETTO (LODEWIJK EMC-
MANUEI,, Graaf van), minis
ter van financiën in Frank
rijk , in 1756 te Genua ge
boren, oefende het beroep 
Van advokaat uit, te Savona, 
toen hij ten gevolge der ver
overing van' Italië, tot 
het bestuur der Liguriscke 
tepubliek werd geroepen* Hij 
droeg öp eene vermogende 
wijze bij tot de vereeniging 
Van zijn vaderland met het 
Fransche keizerrijk, en NA-
POUSON nam hém in zijnen 
staatsraad op, waarin zijne 
financiële kundigheden hem 
aeer deden ónderscheiden. 
In 1814 handhaafde hem Lo-
»BWMK XVIII, in zijne waar
digheid, die hij tot bij de 
*wugkomst van'NAPOLEON in 
* « S behield. In de maand 

. ,,.W van hetzelfde iaar 
IZW8 M d e Portefeuille 
van net inluist*» vm finan

ciën. AL hebben ook eenk 
ge (Economisten het financi
ële stelsel van dien staats*. 
dienaar gelaakt, niemand ten 
minste heeft zijne gestrenge 
regtschapenheid betwist. De 
graaf COKVETTO verliet het 
ministerie in 1818, begaf 
zich naat zijne geboortestad, 
alwaar hij in 1821, in de 
opregtste gevoelens van gods
dienst overleed* 

CORVINÜS. — Zie HONYAD 
en MATTHIAS GORVINÜS. 

CoRVIS ART DES MARETS 
(De Vrijheer JOANNÈS NICO-
ÜAAS), een beroemde genees
heer der faculteit van Parij's, 
dèn 15 Februarij 1755, te 
Dricourt in Champagne ge
boren, werd, naauwelijks 
zijne studiën, die zeer roem-
rijklwaren," volbragthebben-
de , tot tweeden hoogleeraar 
in den leerstoel der ontleed-, 
kunde, te Parijs door M' 
TONIÜS PETIT gesticht, be
noemd. Later volgde Jnj 
DESBOIS DE ROCHEFOBT w 
den post van geneesheer vatt 
het gasthuis la Chariteop 
en vervolgde de leerwijze 
door zijnen voorganger en 
vriend begonnen. Tijden» 
de stichting der gezondheids-

school in 1795, werd CoR-
VISAET 3e eerste hoogleer-
aar, der inwendige zi^<* 
kunde. De vorderingen»» 
ke de waarnemen*tog-^ 
kunde, en de vatnaiv&* 
ontleedkunde, omtrent dien 
tyd in jtfrankfijk 
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hebben, heeft men. grooten
deels aan hem te danken. 
BONAPARTE, nog maar eerste 
consul zijnde, benoemde 
CoRviSARTfot zijhen genees
heer; en deze werd van toen 
af mei eene onbegrensde ge
negenheid jegens zijnen door-
luchtigen beschermer bezield. 
Onder het keizerlijk bestuur, 
werd hij tot officier van het 
legioen'van eer benoemd, 
en ontving hij den titel van 
vrijheer. In 1811 werd hij 
tot lid van het Instituut be
vorderd, en werd honorair 
l id, van de geneeskundige 
akademie bij derzelver óp-
rigting in 1821 , in Welk 
jaar hij den 18 September 
overleed. Als hoogleeraar 

-en praktiserend geneesheer 
Was CORVISART door geheel 
Europa beroemd, welken 
roem hij ook billijker wijze 
verdiende. .Men heeft van 
hem de volgende werken: 
1.° Apïiorismes etc. (Vaste 
regels over de kennis en de 
geneeswijze der koortsen 
door M. STOLT, in het licht 
gegeven), Parijs, 1797, in 
8.V0—.2.0 Notice etc. (Aan-
teèkeningen betrekkelijk M* 
JF. X. BlCBAt), enz. ib. 
1802 in 8.vo— 3.° Aphoris-
mi de cognoscendis et cu
randi» tnorbis chronicis, ex-
cerpti ex HERMMO BOER-
HA&VE i b : 1802, "in 8.vo 
(met de letters J. N. C.)— 
4.° Essai etc. (Proeve over 
de ziekten en de werktuigi-
36 kwetsingen des harten 
*n der groote bloedvaten), 

rib: 1806,-1811, 1818, in 
8 .vo_ 5,° Nouvelle metho
de etc. (Nieuwe wijze, om 
de 'inwendige ziekten der 
borst, door de drukking dier 
/lolligheid te leeren kennen), 
1808, in 8.vo enz. 

. CORYATE (THOMAS) , te 
Oldoombe, in het graafschap 
Sommerset, in 1577 gebo
ren , reisde gedurende zijn 
geheele leven , en overleed 
te Surate in 1617. Hij heeft 
nagelaten Waarnemingen o-
ver de landen, welke hij 
doorkruist heeft, die in de 
verzameling van PÜRCHAS 
hebben plaats gevonden. Die 
over Europa zijn in 1612 
afzonderlijk ih&w gedrukt, 
en die over Azië, in 1615, 
in 4. t 0 Die over Europa 
zijn in 1777 in 3 dl.n in 8.vo 
herdrukt* 

CoRYBANTES. •— Z i e DAC-
X S I I E S . 

CoRYNNA. — Zie CoRINtfA. 

COSHRÜ -—Zie CHÓSRoës. 

COSIMO (ANDREAS én P E 
TRUS), Italiaansche schil
ders , waarvan de eerste in 
het licht-donkere, en de an
dere In zonderlinge zamen-
stellingen uitmuntten. De 
geest van den laatste, vrucht
baar in buitensporige denk
beelden, deed hem door alle 
jongelingen van zijnen tfld 
volgen» om voorwerpen tot 
ballet» en vermomde datwpar-
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tijen te hébben. Hij was 
zoo Ijverig in zijn 'werk, 
dat hij dikwerf vergat zijne 
maaltijden te gebruiken. AN-
JDREAS DEL SARTO was een 
zijner kvveekelingen* Hij 
overleed in 1521, in den 
ouderdom van 80 jaren, aan 
de "gevolgen eener beroerte. 

CosiN (JOANNES), den 30 
November 1594 te Norwich 
geboren, principaal van het 

_Collegie van den heiligen 
PETRUS! , te Camlridge, daar
na Bisschop van Durham» 
in 1672 overleden; stond in 
eene blakende gunst bij KA
BEL I. en KAREL I I . , en 
verdiende zulks. Men heeft 
van hem verscheidene schrif
ten, waarvan de voornaam
ste zijn: V.HistoriatranS-
substantiationis papalis, 
door DÜRETS uitgegeven, 
Londen, 1675, in 8.vo — 
2.° Scfióolgeleerde geschie
denis van den canon der 
heilige Schrift, Londen, 
1657, in 4 . to r en 1672.— 
3.° Begni Anglia religio 
caiholica,prisca, casta, de 

jformala, enz, ^achter zijne 
levensbeschrijving door Doc
tor SMITH, in J.707 in het 
licht gegeven. 

COSME (JOANNES DE BADIL-
I*AC of BASEILHAC), bekend 
onder den naam van broeder 
COSMDS, in 1703 te Pouy-
i***ruct ia het diocees van 
J. arèm , U i t e e n e f a m i i i e ~e_ 
X e n . » ^ I k e de heelkunde 
u " o e f e »««i t t t t t*«de eerste 

grondbeginselen tot zijne 
kunst, die hjj vervolgens te 
Lyon en te Parijs ging uit-
oefenen* Hij verbond zich 
aan den Abt DE LORRAINE , 
Bisschop van Bayewa?, en 
werd met de zorg over het 
gasthuis dier stad belast. 
Bij den dood van den pre
laat deden de godsvrucht en 
de liefde tot de afzondering 
hem besluiten om in 1729 
onder de Feuillanten te 
gaan; maar eerst in 1749 
legde hij zijne gelofte af. 
Van de tijdelijke zorgen, en 
van de ontwerpen der fortuin 
ontheven, legde hij zich bij-
Zonder toe, op de ondersteu
ning der armen. Indien rij
ke personen zich verpIigÉ 
achtten, zijnen ijver en zij
ne diensten te beloonen,ge
bruikte hij ,hetgene, wat bij 
ontving, om de behaeftigen 
te ondersteunen. Het is met 
deze hulpmiddelen, dat hij m 
1753 een gasthuis tot stand 
bragt, waarin hij de armen en 
vreemdelingen opnam, «1C 

niet genoeg bemiddeld wa
ren , om heelkundige kunst
bewerkingen te bekostigen. 
Hij heeft zich beroemd ge
maakt, door de uitvinding yan 
zijn mes tot de steensnijdmg 
gebruikelijk, en door de be-
langlooze hulp, welke hij ge
durende eenen langen levens
loop , aan personen heeft « '" 
gebragt, welke door «en_ 
der wreedste ziekten.»*~* 
onder het menschehj*"5 ge
slacht gebukt ging, b*»°g* 
werden. Hij genas van de* 
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Zelve den beroemden Aarts
bisschop van Par ijs, CHRIS -
TOPHOKUS DE BEAÜMONTJ maar 
hij was minder gelukkig, 
ten opzigte van den Maar
schalk DU MUY. COSME o-
verleed te Parijs, den 8 Ju-
lij 1781. Bij zijnen dood zag 
tóen hoe vele 'aanspraak hij 
op de erkentenis der armen 
had.3 De deur des kloosters 
werd tot driemalen, door ee-
në schaar ongelukkigeh ïn-
geloopen , die zijn lijk met 
hunne tranen i kwamen "be-
gproeijan. Men heeft hem 
te danken: \.° Bëcueil etc. 
{Verzameling van, belangrij
ke stukken, ^betrekkelijk de 
steensnijding net het mes), 
2 dl-*, in 12.mo — 2.° Nou
vellemethode etc. {Nieuwe 
wijze van steenuittrekking), 
Parijs, 1779, in 12.mo ' 

• GOSMUS I , , _ groot-hertog 
van Toskane, uit het huis van 
Medicis, koos de zijde van 
keizer KAREI. V. , tegen de 
Franschen, na vruchteloog te 
hebben getracht onzijdig té 
Wijven. Deze vorst beloonde 
er hem voor, door Piombino , 
het eiland Elba, en andere 
domeinen met het Hertogdom 
Toskane te verbinden. Hij 
verkreeg eenigèn tijd daarna 
van Paus Pius V, den titel 
van • groot-hertog. COSMÜS 
Was de vriend der geleer
den , lokte hen tot zich, en 
stichtte voor hen de univer
siteit van Pisa. Hij over
leed in 1574 in den ouder-

VII. DEEL. K 

dom van 55 jaren, ha met 
even zoo vele wijsheid als 
roem te hebben geregeerd. 
Deze vorst had in 1562 de 
militaire orde van denheili-* 
gen STEPHANÜS ingesteld. 

Coswtus I I . , groot-hertog 
van Toskane, zoon en opvol
ger van FERDINAND I . , was 
een zacht, milddadig en vre» 
delievend vorst, overleed in 
1620, na zijne staten gedu-
rende, elf jaren bestuurd'te 
hebben. D» handel had Tos
kane bloeijend en de vorsten 
van hetzelve rijk gemaakt. 
Deze vorst was'in staat om, 
in 1613, 20,000 man te? 
hulp van den hertog van 
Mantua, tegen ' den hertog 
van Savooife te Zenden, zon
der zijne onderdanen met ee-> 
nige belasting te bezwaren: 
één zeldzaam voorbeeld bij 
de vermogende natiën. Hij 
ondersteunde ook keizer FER
DINAND I I , , met geld en krijgs-
benden. Florence, toenmaals 
de mededingster van Rome, 
lokte dezelfde menigte vreem
delingen binnen zijne muren, 
welke de oude en nieuwere 
meesterstukken kwamen be
wonderen, waarvan het vol 
was. 

CosMUS III. ssoon en in 
1670, opvolger van FERM? 
NAND I I . , in het hertogdom 
Toskane, volgde het wijze 
en gematigde gedrag van 
zijnen vader naauwkeurig op. 
lïij wist zich door zijne ««•*. 

k 
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buren te doen eerbiedigen en 
door zijn volk te beminnen» 
]Ma een drie en vijftigjarig 
gelukkig en gerust bestuur, 
overleed hij in 1723. 

COSMÜS de Egyptenaar of 
tndicopleutes, reisde in E-
thiopië, en vervaardigde ee-
ne Christelijke plaatsbe
schrijving. Pater MONTFAU-
CON , heeft dezelve in zijne 
verzameling van Grieksche 
schrijvers ,1706, 2 dl.n, in 
foï. geleverd. Dit werk kan 
den Aardrijkskundigen dien
stig zijn. 

COSNAC (DANIÖI, DE) , in 
1626 uit eene oude Limoü-
sinsche familie geboren , liet 
reeds in zijne jeugd eene 
groote levendigheid , eenen 
doordringenden geest en be
gaafdheid voor het bestuur 
van zaken blijken. Hij ver
bond zich aan ARMAND , Prins 
van Conti, en had deel aan 
de onderhandeling van zijn 
huwelijk met de nicht van 
den kardinaal MAZARIN, 
Kort daarna werd hij tot 
Bisschop van Valence en 
Die benoemd , welke dioce
sen toenmaals, vereenigd wa
ren. LODEWUKXIV. benoem
de hem i n 1687, tot het 
Aartsbisdom Aivs , gaf hem 
*n 1695 de abdij va» Saint-
Riquier, in het Bisdom A-

T™ W * '
 e n v e , h i e f ftem in 

* 'öl tot commandeur der ör-
J ? ^ , den heiligen Geest. 

kloo*te*"**mim m zusters -Il 

van zijn diocees, om bezoe
ken, die hij in hunne ker
ken wilde afleggen, en Ro
me, zoo min als de raad des 
konings was hem gunstig. 
Hij overleed teJ te in 1708, 
toenmaals de oudste prelaat 
van het Fransche rijk zijnde» 
Men gaf hem dit ironische 
grafschrift: 

Requiescat tit requievit. 

Hij liet aanmerkelijke som
men na , welke hij onder de 
armen van zijn diocees had 
kunnen verspreiden.; De 
maarschalk DE TESSÉ heeft 
de Geschiedenis van dien 
Aartsbisschop geschreven. 

CÓSPÉAN of COSPEAU (Pin-
UPPÜS), in 1568 te -Bergen 
in Henegouwen geboren, 
doctor der Sorlonne, ach
tereenvolgend Bisschop van 
Aire , Nante». «m !&*«&•* 
was een leerling van den be
roemden JÜSTUS tipsitjs ge
weest. Hij was een der bes
te predikers van zijnen tijd. 
en een der eersten, die uitüe 
Leerreden de aanhalingen 
van HOMERUS, CICERO en u-
VIDÜS weglieten, en door die 
des Bijbels, des Heiligen 
AUGUSTINUS , enz. deden ver
vangen. Hij overleed in 
1646. Er bestaan eemge 
werken van dien prelaat. W 
1622 gaf hij eenen Vet" 
digbrief in het licht, ^ 
den kardinaal m Bf*** 
tegen de Karmelieten, ow " 
leedigd waren, wijl *e insJf;: 
Ier van het Oratorium zich 
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met het bestuur der Karme
lieten belast had. Hij is 
het, die in de conferentie 
van Bourgfontaine, met de 
vijf overige cpnsultanfjen wei
gerde intesteinmen, zeggen
de , volgens FitkEAu: » dat 
het divazen waren , die der
gelijke voorstellen deden, en 
dezelve in eenen staat wil
den wettigen , die van zul
ke nieuwigheden zoo zeer 
Verwijderd was , en dat, wat 
hem betrof, hij zich in die 
partij niet wilde wikkelen." 
Hij wordt het derde opgege
ven door de letters P. C. 
onmiddellijk voor dezelfde 
naamletters, die PETRUS CA-
MTJS te kennen geven, zoo 
als deze PHILIPPÜS COSPÉAN 
aanduiden. In hetzelfde jaar 
van het overlijden van Cos-
PÉAN, gaf een "Franciskaner 
monnik , I E MEÉ genaamd, 
te Saümur, zijne levensbe
schrijving in 4. t0 in het licht. 

CosRoës. —- !Zie CnosRoës. 

COSSART (GfABRiëii), werd 
te Póntoise in 1 615_ gebo
ren. Hij begaf zich onder 
de Jesuiten, en onderwees 
te Pary's met den meesten 
roem de Rhetoriea* Na dien 
leerstoel gedurende zeven ja
ren bekleed te hebben, ver-
eènigde hij zich met pater 
LABBE, die' eene Verzame
ling van Kerkvergaderingen, 
veel vollediger dan de voor
gaande was begonnen. Daar 
*S*» ordebroeder; overleed 

' - K 

toen het 11.e deel ter perse 
was , zoo zette hij dat groo
ts werk alleen voort, en gaf 
hetzelve in 1672, in 18dl." 
in fol. volledig in het licht* 
Behalve deze geleerde Com
pilatie , heeft men van hem: 
Redevoeringen en Gedich
ten, in 1675 in het licht 
gegeven, en te Parys, in 
1723, in 12„mo uitgegeven. 
Pater COSSART kan voor een* 
der beste dichters en redenaars 
gehouden worden, welke de 
collegiën de* Jesuiten hebben 
voortgebragt. .SANTEÖU., 
Wiens regent hij was geweest, 
beweende zijnen dood, doop 
eenen treurzang, volgevoel 
en beeldenrijk, die een der 
beste stukken van dezen dich
ter is. De beroemde HOET 
vervaardigde op hem het vol
gende grafschrift: 

Qui blandi studiis COSSARXUS 
floruit oti, 

Et tot inexhausto pectore clau-
sit opes: 

Ille i>er humanas, iaquit, sa* 
lusimus artes, 

Jam divina libet yïserej terra, 
vale. 

Hij overleed te Parys in 
1674. , ; 

. • i ' • ; " ' • ' " • ' . ' " • 

COSSART (LAURENTÏUS J O 
ZEF), Pastoor van Wimile, 
werd te, Cauchy-h-la-Tour , 
bij Ldlliers den 10 Augus
tus 1753 geboren. Er wa
ren in zijne familie verschei
dene andere geestelijken, 

J waarvan een tot de congre
gatie der Priesters van den 

I heiligen LAZARUS behooren* 
k 2 
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de , overste van het Semi
narie van Beauvais was ge
worden. LAURENTIÜS JOZEF 
werd in het (Seminarie der 
Drië-en-dertigen toegelaten, 
en onderscheidde zich in 
hetzelve weldra , door eene 
godsvrucht en vlijt, die hem 
het voorbeeld van al zijne 
medeleerlingen deden zijn. 
$a. de heilige wijdingen te 
hebben ontvangen, ging de 
Abt CÓSSART in het groot 
Seminarie van den heiligen 
NïCOiAAS-Dtr - C H A R D O N N E T , 
ih hoedanigheid van meester 
der godgeleerde Conferen
tie»,, Hij nam aldaar zijnen 
post zoo ijverig en naanw-
keurig waar, dat hij door 
zijne oversten belast werd, 
ojrêi de tucht in het (Semina
rie van den heiligen MAR-; 
CEiitus te gaan herstellen,-
Tot overste van dat gesticht 
benoemd, voerde hg in het
zelve, zonder onlusten noch 
tegenkanting, eene wijze 
hervorming in. Hy zou wel 
gewerischt hebben, zich mét 
de- opvoeding, der jonge gees
telijken" të oelasten; maar 
DE PRESSY, Bisschop van 
Boulogne.i riep hem in zijn 
diocees terug. * Door zijnen 
"Bisschop tot de pastorie van 
Wimile benoemd , gaf COS-
SART in deze gewigtige be
trekking nieuwe bewijzen 
van z$n verstand en van zij-
Wen Evangelischen ijver, 
standvastig en toegevend, 
naarmate de omstandigheden 
zulks vereischten, bragten 
zijne onvetaysfcMe onderrig-

tïngen , zijrt© waakzaamheid 
voor de scholen, zijne 'lief-
dadigheid voor de armen, 
zijn eigen voorbeeld, de 
beste uitwerkselen te weeg, 
en zijne gemeentenaren be
gonnen de godsvrucht op 
prijs te stellen. Steeds on
vermoeid in goede werken» 
opende de Abt COSSART in 
in zijne pastorie eene kost
school voor jonge liedeh uit 
dén omtrek. Het getal der 
kvveekelïngen werd zoo aan
merkelijk, dat de goede Her
der een naburig kasteel huur
de , waarop hij de oudsten 
plaatste. Dit gesticht droeg 
de volle goedkeuring wég 
van den Bisschop van BbU-
logne , die er op zijne eige
ne kosten een klein Semi
narie van vormde, en den 
Abt CÖSSART het bestuur van 
hetzelve liet behouden. De 
revolutionnaire slorm, die 
alles overweldigde of ver
nielde,, kwam zijnen vrede 
in dat vreedzame verblijf 
storen, én hij zag zich ge
dwongen den post van maire 
in zijne parochie aan te ne
men. Bijna te gelijker tijd 
werd hij tot onder-afgevaar
digde der geestelijkheid bij 
de staten-ffeneraalbenoenii' 
De zuiverheid zijner inzig-
ten, en zijne bondige grond
beginselen moesten den «w£ 
telingen wel mishagen: <?** 
spanden zij hem zoo fe 

strikken, dat zij henH>°«J" 
zaakten de wijk naaC T 
Nederlanden te'nemen; _zijn 

nieuwe Bisschop 3 de H e e f 
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ASBEMNE, washem derwaarts fl 
voorgegaan. De menigvul
dige bezoeken, welke hij ïn 
gestichten, aan , het onder-
wijs der jeugd, toegewijd, 
aflegde, kagten hem in be
trekking met de voornaam
ste leden der Belgische 
geestelijkheid« en daardpor 
verschafte hij schuilplaatsen 
aan meer dan tachtig gees
telijken van zijn diocees* 
Zijne verschillende schriften 
Wagten in die ramp volle tij-
dei) veel toe, *>m der gees- I 
telijkheid van Boulogne ïn 
haar gedrag te besturen, en 
haren moed op te wekken. 
Andermaal werd hij in zijne 
goede werken gestoord, door 
den inval der Fxanschehin 
België. ZicL, genoodzaakt: 
ziende. ook dat land te verf 
laten, nam de Abt COSSART 
de wijk naar Dusseldorp t al
waar tójj op nieuw, aan zijne 
ongelukkige land- en anibt-
genooten gewigtige diensten 
kon bewijzen. Hij veran
derde dikwerf van verblijf
plaats, doch behield alom 
denzelfden ijver voor het 
heil van de Godsdienst. Te 
Dusseldorp, te Turnhout, 
te Mildesheim en vooral te 
Munster, hield hij Confe-* 
reniitn , over de heilige Be
dieningen; onder zijne tal
rijke toehoorders, zag tóen 
oude geestelijken, die ge
wigtige posten hadden be
kleed, en de onderrigtingen 
•van den abt COSSART met 
belangstelling en zelfs met 

voordeel aanhoorden* Eene 
zijner voornaamste zorgen, 
was de opvoeding der jon
gelingen, wijl dezelve meest
al over het lot van" geheel 
hun volgend leven beslist* 
Op een eenzaam buitenver
blijf i n de, nabijheid van 

' Munster', "bragt hij eené 
kostschool tot stand, die uit» 
muntende onderdanen aan 
onderscheidene: staten van 
Duitschland schonk. Ge
bukt eindelijk, nrinder doof 
de jaren, dan door zijne 
ijverige werkzaamheden, en 
door de ongelukken $ die zij-, 
ne ballingschap vergezelden, 
overleed hij , na eene lang
durige en smartelijke ziek
te , . in hetzelfde op voedings-
gesticht, in December 1802. 
Te- Dusseldorp ontwierp hij 
het plan tot zijn billijker 
Wijze geacht werk Miroir 
du Clergè {Spiegel der gees
telijkheid), aan hetwelke 
hij gezamenlij k met. eenen 
vriend we*kte, volgens een, 
handschrift, dat deze hent 
mededeelde, en dat ten titel 
voerde: Examen etc, (Ge
wetensonderzoek VOQT de 
Priesters). Nog heeft fle 
Abt COSSART; nagelaten eene 
Verhandeling over de Leer
rede, welke hij gezamenlijk 
met eenen anderen geeste
lijke schreef, en aan welke 
ook een wel verdiend guns
tig onthaal te beurt viel, 

Cossi (KAREÏ, Ö E ) , beter 
bekend onder den naam van 
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Maarschalk van BRISSAC , in 
1505, uit een zeeï beroemd 
huis gehoren, verbond zich 
enkel én alleen aan de wa
penen , voor welke dé na
tuur hem scheen te hebben 
doen geboren worden» E?ij 
diende in den beginne niet 
veel roem, in de oorlogen 
van Napels en Piêmont, 
onderscheidde zich, in 1541 
fcij de 'belegering tan Per-
jpignan, in hoedanigheid van 
Jkolonel van het Fransche 

( voetvolk. Hij werd er door 
eene lanssteek gekwetst, na 
op de vijanden het geschut 
te hebben heroverd, waarvan 
zij zich hadden meester ge
maakt. De Dauphin, HEN
DRIK van Frankrijk, getui
ge van zijnen moed, zeide 
openlijk, dat, indien hij 
geen DanpMn van Frank-
irijk was, hif de kolonel 
JBBÏSSAC wenschte te zijn. 
Kolonel-geheraal, der ligte 
ïüiterij van Frankrijk ge-
Worden , nam hij dien post 
met zoo veel roem waar, 
>dat de eerste edellieden des 
ïijks , en zelfs de prinsen, 
het krijgsberoep, in zijne 
school wilden leeren. Toen 
IceizerlfAREi. V. Landrecies 
in 1543 had aangetast, bfagt 
BRISSAC tot driemalen tóe 
hujpbênden in dezelve, en 
kwam zich ondanks de po
gingen der vijanden, met 
JHANCISCÜS I . - vereenigen , 
* , e aich toenmaals met zijn 
5 > S « t a Vitri bevond. JVa-
«at die VOI,st n e m m e t e e n e 
oiJKonder* «©«genegenheid 

omhelsd had, Het hij hem 
uit zijnen eigen beker drin
ken , en sloeg hem tot rid
der zijner orde. Na vele 
andere schoone daden, door 
den post van groot-meester 
der artillerie van Frankrijk 
beloond, zond HEmnuc 11, 
hem in hoedanigheid van 
afgezant naar den keizer, 
om over den vrede te onder
handelen. Hij toonde aldaar 
een even zoo goed staats
man te zijn, als hij een uit
muntend veldheer in den 
oorlog was geweest. Door 
zijne verdiensten verkreeg 
hij hét bestuur van Piémont, 
en in 1550 den maarschalks-
staf van Frankrijk. Te T«-
Hn aangekomen, herstelde 
hij de krijgstucht, verbeter- , 
de de misbruiken, en leer-r 
de den soldaten gehoorza
men. De maarschalk van 
BRISSAC, hielp vervolgens 
de prinsen van Parma en 
Mirandole, tegen FERDINAMO 
VAN GONZAGA en den hertog 
van A M A , vijandelijke veW-
heeren. In Frankrijk te
ruggekeerd, werd hij tot 
landvoogd van Picardyè be
noemd, diende op eene nut
tige wijze tegen de Calvinis
ten, en overleed te Parij*, 
in 1563. BRISSAC was klem» 
maar had een indrukvenveK-
kend voorkomen- De houw
mes noemden hem nietaiï«K* 
dan den schonen BVSSAi" 

Cossé (ARïüs)i broeder 
van den voorgaande V-ev« 
gelijk hij maarschalk van 
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Frankrijk, verdedigde' in 
1552 de stad Metz met wel
ker bevelhebberschap hij be
last was, tegen keizer KA
BEL V. en deelde met den 
hertog van GUISE den roem 
van derzelver bevrijding. 
Bij werd vervolgens tot den 
post van opper-broodmeester 
van Ürankrijk en van opper-
bewindhebber der geldmid
delen verheven, en ontving 
in 1567 den maarschalks
staf van Frankrijk. » Zijn 
hoofd was even zoo gezond 
als zijne armen, ofschoon 
sommigen hem den naam van 
Maarschalk der flesschen 
gaven > wijl hij er som-< 
tij ds op gesteld was, om 
smulpartijen te houden, en 
met zijne makkers te lag-
chen en zich vrolijk te ma
ken ; maar desniettegenstaan
de bleven zijne hersenen 
zeer frisch en gezond," Hij 
was bij den slag van Saint-
Denis, en in 1569 bij dien 
van Moncontour tegenwoor
dig. Het volgende jaar in' 
het gevecht Arnay-le-duc, 
door de Calvinisten gesla
gen, wreekte hij dezen hoon 
in 3573, bij het beleg van 
Bochelle, en belette aan de 
hulpbenden, om binnen de 
stad te komen. Hij over
leed op 2 i jD kasteel, van 
Gonnor in Anjou, in 1582, 
door HENDRIK I I I . , met het 
lint zijner orde vereerd. 

Cóssi ( PHILIPPUS DE ) , 
broeder der voorgaande, 

Bisschop Van Cóutances ,• 
Groot - aalnloezenier van 
Frankrijk, in 1548 overle
den , was zeer ervaren in de 
schoone letteren en de Godge
leerdheid* Hij beminde en 
beschermde de geleerden. 
Het was op zijne aansporing, 
dat LODEWÏJK I E .Rol, het 
leven van BODE schreef. 

Cossé (TiflïóïiEON DE), graaf 
van BRISSAC genoemd, groot
valkenier van Frankrijk, 
kolonel der Piemontsche ben
den , was de zoon van den 
maarschalk KABEL DE BRIS
SAC. Hij toonde zich door 
zijne dapperheid, zijne wijs
heid, en zijne zucht voor 
de letteren en wetenschap
pen zijnen vader waardig. 
Zijne verdienste zon hemde 
grootste waardigheden heb
ben verschaft, indien hg in 
1569, in den ouderdom van 26 
jaren in het beleg van Mu-
cidan in Perigoras niet on
gelukkiglijk door het schot 
uit eene handbus was gedood. 

CossÈ (KAREL DE), twee
de zoon van KAREI. DE COS-
S E , en de erfgenaam van 
zijnen moed. Hij was her
tog van Brissac, pair en 
maarschalk van Frankrijk. 
Den 22 Maart 1594, gaf hij 
Parij*, waarvan hij stad
houder was , aan koning 
HENDRIK IV. over. Hij o-
verleed te Brissac in Anjou, 
in 1621. LODEWÏJK XIII-» 
had dat gewest het vorige 
: 4 
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jaar, uit aanmerking fijner 
diensten, tot een pairschaps» 
hertogdom verheven. 

COSTA (CHRÏSTOPHORUS a), 
was de zoon van eenenPor
tugees doch werd in Afrika 
geboren, begaf zich naar A-
xië, om zijnen smaak voor 
de kruidkunde voedsel te 
verschaffen. Hij werd door 
de Barbarijsche zeèroovers 
gevangen genomen , en leef
de langen Jijd in slavernij, 
•Van de eerste «ogenblikken 
ZJjner vrijheid maakte hij ge» 
hrmfc, om geneeskundige 
planten Mtezamelen, en be
gaf z l c h vervolgens naar 
üurgos m Spanje, alwaar 
«ij de geneeskunde uitoefen-
, , .f1?* was in die stad, 
«at hu Hl 1578, in 4.*> i„ 
het hcht gaf. Verhandeling 
over de dr oogerpen en ge-
neeskundige planten mnln-
ate. Nog bestaat er van 
oem een Reisverhaal naar 
•indië, en een Boek tot lof 
aer vrouwm, Venetië. 1592;, 
*n4.to Men zegt, dat hij 
zich op het einde van zijn Ie-
£ e n ' n a a r eene eenzaamheid 
»egat, alwaar hij overleed, 

COSTA (EMMANUEI, a), een 
1 orf»gesche regtsgeleerde, 
e e« ieerling van JVAVARRB, 
onderwees in 1550 de regts-
geleerdheid te Halanianka. 
7®f> Werken zijn in 2 dl.n 
Vu« g e ^»kt . COVARRÜ-
»Paan/cL *IÏT \kmf^ 

gewag va» U 

hem. Men kan hem enkel 
het gebrek aan naauwkeu-
righeid en orde verwijten. 

COSTA (JOANNES &),, of LA 
COSTE , hoogleeraar der regis-
geleerdheid te, Cahors zijne 
geboorteplaats en teToulou* 
se, ia 1637 overleden, liet 
Aanteekenmgefi na, op de 
instellingen van JxrsTMM-
yus, te Ley$en \i\§y va. 
4. t0 herdrukt, r-Het is wel* 
ligt aan eenen anderen JO
ANNES COSTA, -dat men een 
werk moet toeschrijven, het
welk ten titel voert: De 
conscribenda rerum Mstoria, 
Saragossa, 1591 , in 4.t0> 
dat zeer op prijs wordt ge
steld en vol uitmuntende re
gels is. 

. CoSTADONI (JoAÜNES Do* 
aiiNicus), een der geleerdste, 
Camaldulenzer religieuzen» 
Werd te Venetië in 1714 ge-
boren. Zijne familie dreef 
eenen rykèn handel. Cos-
TADONI wilde liever van de 
fortuin afzien, welke hei» 
in de wereld wachtte, ett 
het kloosterleven omhelzen. 
Na goede studiën in een Je" 
suiten - collegie yoibragt te 
hebben, aanvaardde hij in den 
ouderdom van 16 jaren, net 
ordegewaad, ia het klooste* 
van den heiligen Miciué^ 
bij Murano. Hij vond ald»8* 
bekwame hoogleeraars» oa" 
der welke hij zijne w i l 
lige en godgeleerde c»rsus 

met roem volbragt», i öW 7 » 1 

begon hij zich bekend te 



po 
iraaken," 'door «enen: beoofr» 
deelenden brief Sopra alcu* 
ni sentimenti espressi nell' 
eloquenza italiana da mon-
signor QlVSTO FoXTANXXI, 
intorno a eerti scriltori ca* 
maldolesi. Hij werkte ge
durende 18 jaren, met pas
ter MiTTARELti, aan de be* 
oefening der ouden, en had 
deel aan bet groote werk 
yan dien religieus, getiteld: 
Annales camaldulenses. Er 
bestaat van hem: 1.° Osser* 
vazioni sopra un' antica ta-
'fola greca, in eui è rac? 
clmtso un insigne pezzo della 
eroce di GIESÜ-VSMSTO la 
quale eonservasi nel moms? 
ter o die San-MiCBELE di 
Murano. .Deze verhandeling 
komt voor in het 39e deej 
der verzameling van CAIOT 
fiERA. —• 2.°' Dissertatio e? 
pistolaris in anlïquam sa-
qram eburneam tabulam; 
in het40e .deel der genoem
de verzameling mede opge
nomen» — 3 . ' Dissertazittne 
sopra il pesce come simbolo 
degli antfchi cltristiani; in 
dezelfde verzameling41e deel 
—- 4.° Qs,servaZioni intorno, 
alla c/iiesu catedrale di Tor? 
cello,' ed alcune sue -sacre 
antichita, Venetië, 1750, 
in 4.°, zelfde verzameling t 
43e deel, — 5.° hettera al 
signor abl>. LAMZ , sugli An~ 
iiqli camaldolesi, e stille 
variè congregazioni degli e~ 
femiti camaldolesi, voorko
mende in de Novelle lette-
rarie di Firenze 26e deel 

K 

1765, - - e . ' i w i W ed is-
truzioni pratic/ie intorno tC 
principali deveri de' rego* 
lari , faenza,' 1770, in 
1771, te Venetië herdrukt. 
— 7.° Lettere consolatorie 
di un solitario, intorno al
la vanita delle cose del 
mondo, enz, Venetië, 1775; 
— 8.° Brieven over,ffodffe~ 
leerde onderwerpen, Vene
tië, 1773 — 1781; op J a s t 
der keizerin MARIA THERE;-
siA, in 1787, te Venetië, 
herdrukt. JPater COSTADONI 
overleed te Venetië, den 23 
Januarij 1785. De abtFoR-
TUNATüS MANDELU, heeft 
gedenkschriften over zijn le
ven in het licht gegeven, . 

. CoSTANZO , (, A.N6ELO Bi) , 
heer van Cantaliipa, in l 507? 
te Napels geboren, gaf, na 
eene drie en vijftig jarige 
nasporing de Geschiedenis 
dier stad in he.t Italiaansch, 
in het licht, Agiiila, 1582, 
in fol. Deze eerste uitgave 
welke zelfs in Italië zeld^ 
zaam i s , gaat van het 125Ó 
tot 1489; dat is van den 
dood van FREDERIK I I , , tot 
,den Milaneschen oorlog on
der FERDINAND I . CoSTANZO 
verlevendigde 4oor.de beoe
fening der JLatijnsche dicht
kunde, de dorheid der ge
schiedenis. Bij slaagde in 
beide. Voor het klinkdicht 
dacht hij eene bijzondere 
wending ui t , die hetzelve 
bevalliger maakte. Me» 
heeft jsijne Italiaansche ge-

J 
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dichten te Vehetie in 1752, 
in 12.mo verzameld. Hij o-
verleed hoogbejaard, in 1590. 

COSTAR (PETRUS), de zoon 
van eenen hoedenmaker te 
Parijs, werd in 1603 gebo
ren. Volgens MORERI, was 
zijh ware naam COSTAUD; 
maar zelfs zegt hij ons, dat 
hij COUSTART heette, en dat 
de drukkers buiten zijn we
ten , de « u i t zijnen naam 
•weglieten. -> Hij schepte ver
maak in de letterkundige 
geschillen, en verdedigde 
met vuur VOITÜRE tegen Gi-
RAC. In rustige oogenblik-
t en had hij een zaakregis-
ter van bijzonderheden ver
vaardigd, waarin hij , zijn 
Huis verlatende, al de kwink
slagen Vond aangeteekend, 
welke hij bij anderen moest 
uitkramen. Deze waanwij
ze snoever was, hoeweleen 
doctor der Sorborme en pries
ter zijnde, ëene der God-
Spraken van het hotel Ram' 
louilletV en zelfs van som^ 
mige steegjes* Hij overleed 
in 1660. Behalve de Ver
dediging wnWolTURE heeft 
men van hem, eene Verza
meling van brieven, 1658 
en 1659, in 2 zware deelen 

man, hij heeft al tijd den hoed 
in de hand, hij heeft zulks 
van zijnen vader geleerd." 

in 4. , de meeste met 
wxeksch en Latijn overla
den , j , j j n a a j | e n u t ( . e j o o s f 
V<>1 hoogdravende woorden 
*» wartaal. COSTAR was de 
w f v a n e e n e n a°edenma-

TART 1 8 • - e e é , , : : J B é ê J , U u m 

' COSTARD (GEORGE) , een 
geleerd Anglikaansch predi-
kant, in 1710 geboren, vol-

| bragt ztjne studiën ia het 
ff Collegie van Wadham. Hy 

oefende in den beginne de 
Evangelische bediening te 
Is lip in het Graaf schop Öar-
ford uit , werd vervolgens 
naar Twichenham in dat van 

' Middlesex beroepen. Hij be
zat vele schranderheid, en 
was ervaren in de Ooster-
sche talen; hij veréenigde 
daarmede' uitgebreide kun
digheden in de sterrekunde. 
Hij is de schrijver van een 
aantal werken, waarvan wij 
enkel dé Volgende willen 
aanhalen: h° Aanmerkin
gen, dienende ter ophelde
ring van het boeh JOB, 
1747, in 8 > ~ £2.° Iviee 
Verhandelingen de eene o-
ver de betèehenis van het 
woord KESITAB , en de an
dere over die van liet woord 
HERBiES,mo:—Z-°VU< 
sertationis dua Mstorioo' 
«acres quarum prima expU-
catur EZECBnsL XIU-* 
altera vero IL Regum v. 
22. Oxford IT52, in 8-v° 
— 4.° Gebruik der sterre-
kunde in de geschiedenis t* 
de tijdrekenkunde betoog1* 
door eene nasporing '*e£.. 
het vallen des stee& °V 
Mgos-Potamas, volgen ae 
voorzegging van MA^AGO-
MAS 1764, in 4.t0 —' ö# 
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Geschiedenis der sterrekun-
de toegepast op de Geschie
denis aardrijks- en tijdre
kenkunde, 1767, in 4»t0 — 
6.° Brief aan NATHANIEL 
BRASSET HALBÉAD , bevat
tende aanmerkingen op de 
'voorrede van den Codex dër 
wetten van de Gentöus. 
COSTAKD wederlegt in dit 
>yerk de stelsels, welke aan 
de wereld eene buitengewo
ne oudheid geven , en ver* 
dedigt die, welke de He» 
breeuwsche tijdrekenkunde 
vaststelt. Hij heeft daar
enboven eene uitgave van 
het werk van Doctor HYDE 
in het licht gegeven,, ten 
titel voerende: Éistoria re-
ligionis veterum Persartim 
(zie HYDE) , en vele arti
kels voor de wijsgeerige o-
yereenkomsten geleverd. Hij 
overleed te Twickenham, 
den 10 Januarij 1782. 

CosTE (HILARION T>E) , een 
Minderbroeder te Party's 
leerling van Pater MEBSEN-
NË, en, door zijne moeder^ 
aan den heiligen FRANCIS-
CÜS van Paula verwant
schapt, werd in 1595 gebo
ren, en overleed, in 1661. 
Hij was een man, die eene 
diepe godsvrucht en eene 
buitengewone geleerdheid 
bezat, maar een ligtge-
loovïg Compilator, een 
wijdloopig en vervelend 
schrijver. Er bestaat van 
hem": 1.° E loges etc. (Lof
reden en LevensbescAry vin
gen der koninginnen,Prin

sessen , dames enz. door hare 
godsvnicht,haren moëdenha-
re onregtzinnigheid beroemd, 
die in onzen tijd én ten tij
de onzer voorouders gebloeid 
hebben, 2 dl.n in 4. t 0j de 
beste uitgave is van 1647. 
-— 2.° Eloges des rois etc, 
(Lofreden der honingen en 
kindere^ van Frankrijky 
welke dauphins zijn ge
weest)^ in 4.*° — Vie etc. 
(Leven van Pater 3fARS£N-
NE), in S.vo Dit is eigen
lijk slechts eene Lofrede 
van dien geleerden religieus 
om tot memorien te dienen, 
voor diegene, welke zijn 
Leven wijdloopiger zouden, 
willen beschrijven. ~ 4 . ° 
Portrait, etc. (Afbeeldsel 
in het klein 'van den 'heili
gen FRAXCÏSCVS VAN PAU
LA), in 4.to-'i—• 5.o Vie dë 
etc. (Leven van FRANCXS-
ctrs X.E PICARD , of de vol
maakte Geestelijke), met de 
Lofreden van veertig andere 
Leeraars in 8»voj een be
langrijk en zeer gezocht 
werk. Men vindt aan hét 
einde de bewijzëtt dezer Ge
schiedenis, uit Verschillen
de schrijvers ontleend. Hij 
volgde deze wijze, in bijna 
al zijne werken; én ditdoefc 
hem door eehige geleerden 
op prijs stellen. — 7° Vie 
de etc. (Leven van JOANNA. 
van Frankrijk, stichtster 
der Annonciaden,) 

COSTE (PETRUS) , in V.iè* 
geboren , naar Engeland &* 
vlugt, te Parijs den »*&* 
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nuarjj 1747 in den ouder, 
dom van 79 jaren overleden 
heeft verscheidene werken 
nagelaten. De voornaamste 
zijn: 1.° de Vertalingen (in 
net fransch) der proeve over 
het menschelijke verstand 
door LOCKE , Amsterdam, 
1736, in 4.io, e n Trevoux, 
4 dl.n in 12.mo, derGezigt-
kunde van NEWTOJJ , in 4.° 
van het redelijke Christen
dom , door LOCKE , 2 dl.n in 
8. — 2.° Eene Uitgave der 
groeven van, MOXVAIGXE , 
•P «i.n, i n 4.toen]0inI2.fflo 
«iet aanmerkingen. — 3.° 
Eene Uitgave van LAFONTAINE 
in 12.mo 9 met i c o r t e amteejiem 

mngen aan den voet der 
bladzijden. — 4.° Défense 
etc. (Verdediging van LA 
BRUXEIW) tegen den kar-
thmzer ARGONNB, onderden 
naam van VIGNEUÏ. MARVII,-
ï.E verborgen,- -een a t te 
woordenrijk werk, waarme* 
«e men zeer ten onpas de 
meeste der uitgaven der 
karaktertrekken van THEO-
PHRASTUS overladen heeft.— 
».° Vie dn etc. (Levensle. 
schrijving van den grooten ,, 
LOXDÊ), in 4.° en in 12.mo |l 
vrij naauwkeurig maar koel. 
LOSTE was een dikwerf beu-
zeiachtig uitgever en een 
beperkt schrijver, maar bij 
was oplettend bij alles wat 
fty deed. 

i»5tCTE , ( N > e e n drijver 
irk ! * ^ * e * i n November wiLrt1!4^.'heeft **« 

1,.° Dissertation, etc (Ver. 
handeling over de oudheid 
van CsAItLOT) , 1736, ia 
12.mo - , 2.° •Profet etc, 
(Ontwerp eener geschiede
nis van de stad Parijs, vol* 
g$ns eèn nieuw plan), 1739 
in S.vo In deze beide wer
ken is zijn doel om den o-
verdreven smaak der geleei> 
de aanmerkingen in een be-
lagcheljjk licht te stellen; 
maar dit is eene ziekte, 
waarvan deze eeuw zooda
nig genezen -is, dat dezelve 
volkomen met de tegenover
gestelde kwaal worstelt. 

COSTE (EMMANUEÏ. JOANNES 
DE I A ) , een Geestelijke van 
Versailles, in de maand No
vember 1761 overleden, heeft 
nagelaten': Lettre etc. (Brief 
betrekkelijk den handeldrp-
venden adel), 1756, in 8»v0 

—• 2.*" Lettre etc. (Brief mn 
een' Saksisch Vrijher aan 
eèn1 Silezisch edelman). 

COSTER (SAMÜEI.) , een 
beroemde Amsterdammer, 
wiens geboorte - en sterfjaar 
onbekend zijn, doch va» 
wien men weet, dat hij i« 
het begin der zeventiende 
eeuw - gebloeid heeft. Na 

zich in zijne jeugd op de 
geneeskunde te hebben toe
gelegd, Werd hij later J J 
Doctor bevorderd. Üi* « J 
dichterlijk onderschrift>™a* 
VONOEI. , op zijne a£beef°&7 
door SANDRART geseW? era , 
gemaakt, blijkt, d a*, t t lJ 
vijftig jaren als geneesheer 
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het Gasthuis zijner geboor
testad bediend heeft, waar
uit men kan afleiden, dat 
hij eenen .hóogën ouderdom 
moet bereikt hebben. Ook 
weet men, dat hij in het 
begin van genoemde eeuw, 
een dés voornaamste Leden 
van dë kamer in liefde bloei" 
jende was, en dat hij in 1617 
dé Nederduitsche akademie 
op de keizersgracht stichtte ; 
waar twintig jaren daarna 
de schouwburg is gebouwd, 
in welke Akademie onder 
zijn opzigt, Treur- en Blij
spelen uitgevoerd, redevoer 
ringen uitgesproken, toon-
künstïge en andere oefenin
gen gehouden werden. Cos-
SPER was niet alleen eënme-
deöpbouwer der Nederduit
sche taal, een der hoofdöög-
merken van de oprigtingzij
ner kweekschool, maar Ook 
zelf een goed dichter, zoo als 
•uit de getuigenis van VONDEL 
blijkt,, die in het l.e Deel 
zijner Poezij, van hem zegt: 

'—• Als PEGAES hem voert ten 
, .;. hemel op zijne Avieken, 

Dan hoort men hemelval, een 
tong gestipt in zout. 

Den Hollandschen Parnas heeft 
hij aan ' t I J gebouwt. 

Ook blijkt zulks uit zijne 
Treur-BÏij-en kluchtspelen, 
welker voorstelling in zijne 
Akademie met smaak werd 
bijgewoond. Zijn kluchtspel 
Broer TEEUWBS , werd niet 
alteen te Amsterdam, maar 
later zelfs in de Braband-
8che kamer Uit levender 
Jóntt ien tooneelé geVoerd; 

De voornaamste zijner too-
neelstukken, D e n a l v e heÉ! 

reeds genoemde, zijn IPHI-
GENIA ; , " — PöLYXENA 5 — • 
THYS; de rijke man; •—Is-
SABELIiA; — TfiCYSKEN VA^' 
DEB SCHELDEN; —De Duit-
sche Academie / — Niemand 
genoemd, niemani gebla-
meerts — TMEVWES de boer 
en Mejufvr. VAX QREVM-' 
LIKICUUZSEN, op het woord
je het Kromhout brand; Zoo" 
wel als 't Recht, als 't hij 
't vier kan komen; alletus-
schen 1617 en Ï631 gedrukt. 

' CoSTER Of CoSTERIÜS ( H E N -
DRIK), een Brusselaar, A-
postolisch Protonotaris, pas-
tooi' der Lieve-Vrouwe kerk 
van Antiüerpen, kanonik en 
schööigeleerde "der Sfcte Gu-
DULA-kerk te Brussel, heeft-
de beide volgende werken in 
het licht gegeven: 1.*" Mo-, 
dus «orandi Deum. — 2.° 
Preces in vitatn B. Virginis 
MABXJE. Hij stierf te Vil-
votden, na eene achtjarige 
gevangenis, denyrijwilligen 
hongerdood. 

CoSTER Of CoSTERÜS(I,RAlSr-
ciscus), een Jesuit te Me-
c/ielen in 1530:geboren, en 
in 1556, door den H. IGNA-
TIÜS VAN LOVÖI-A van Mome 
naat Keulen gezonden, al
waar hij eene nieuwe leer
school oprigtte. Tweemalen 
is hij in de Nederlanden en 
eens aan den Ryn, provin
ciaal zijner orde geweetft» 
Jtfg onderscheidde zich ;dtwtf" 
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'zijnen ijver voor het geloof, 
en heeft verscheidene wer
ken tegen de ketters in het 
Jicht gegeven, onder anderen 
het Enchiridion controver* 
saritim, Keulen, 159Ö, in 
3«vo} in onderscheidene ta
len vertolkt. * Nog bestaat 
er van hem:.' 1.° * Apologia 
tertica partis Encliiridii de 
ecclesia, 1604, in8.vo_-2.° 
AugmentumMnc/iiridii, 1605 
in 8.vo _ 3.° Aanmerkingen 
op het Nieuwe Testament, 
in het Vlaamsen, 1614, in 
fól. en andere werken. Hij 
overleed te Brussel in 1619, 
den roem eens godvruchtigen 
geleerde nalatende. 

COSTEK. — Zie CUSTOS» 

COSTES. —- Zie CAEPRE^ 
KEDE. 

COTA (RODRIGUEZ) , van 
Toledo, een treurspeldich-
te r , schrijver van het blij -
eindend treurspel CALISXEO 
T••MELIBJEA. GASPARD BAR-
THiüS,èenDuitscher,en een 
gróót liefhebber der Spaan-
sche boeken, heeft dit werk 
in het Latijn vertaald, en 
maakt geen bezwaar om het
zelve Goddelijk te noemen. 
Dit gewrocht van COTA is 
een der beste, hetwelk in 
zijne taal bestaat. Hij bloei
de in de 16.e eeuw. 

%TEUER (JOANNES BAP-
£j8**), doctor der Sorionne , 

*$J hèt l ^ t ó B f c . , coüegie, 'i 

te Nimes in 1627 geboren en 
den 12 Augustus 1686 over
leden , beantwoordde door 
zijne genie, aan de zorgen, 
welke zijn vader zich voor 
zijne opvoeding gaf. In den 
ouderdom van 12 jaren ver-

II klaarde bij, zegt men, bij de 
| opening des boeks, den Bij-' 

hel in het Hebreeuwsch, en 
maakte met; dezelfde gemak
kelijkheid de verklaring der 
bepalingen van EUCLIDES. 
Hoewel van die soorten van 
proeven altijd veel moet afge
trokken worden, beschouwde 
men hem echter van toen af, 
als een klein wonder, en hij 
handhaafde dien roem in de 
Sorbonne, alwaar hij den 
graad van meester verkreeg.. 
In 1667 verkoos de groote 
COIBERT hem met den be-, 
roemden DCI CAJXGE, om met 
hem aan de herziening, aan 
de naam- en inhoudslijstea 
van de Grieksche handschrif
ten der koninklijke Biblio
theek te Averken. Dit werk: 
verschafte hem in 1676,.ee-
nen leerstoel in de Griek
sche taal, bij het koninklijk 
collegie, dien hij met eren 
zoo veel ijver als roem ver
vulde.. Hij bezat eene regt-
schapenheid, eene eenvoudig
heid, opregtheid en zedig
heid , die de eerste tijden 
waardig waren ; geheel en-» 
aan de afzondering toegevvg 
zeer ingetogen enraet» 
weinig lieden gemeeB*°naP 
onderhoudende, sch^n ny 
aan diegene, welke hm nw* . 
kenden, zwa3«»<>edlS e n 
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achterhoudend toe, maar 
spreidde bij zijne vrienden 
het zachtste en openhartigste 
karakter ten toon, Aan zij
ne werkzaamheid heeft de 
Kerk te danken: 1." Patres 
osvi apostolici, sive SS. Pa
tres qvi temporibus aposto-
.licis floruertint opera edita 
et non edila, Parijs, 1672, 
2 dl.n in fol., een werk, 
dat zich door uitgezochte, 
even zoo korte als geleerde 
aanteekeningen , zoowel over 
de Grieksche uitdrukkingen, 
als over verschillende onder
werpen de geschiedenis, de 
geloofsleer en tucht betref
fende, aanbeveelt. De schrij
ver bepaalt zich enkel tot 
datgene, wat er belangrijks 
en zonderlings in elk onder
werp voorkomt, niets stel
lende , dan hetgeen hij meen
de niet door andere opge
merkt te zijn. Deze verza
meling is in Bolland in 2 
dl.» in fol. gedrukt (1698 en 
1724), en wel door de zor
gen van -liE CtEnc ,• die de
zelve met aanteekeningen en 
verhandelingen van onder
scheidene geleerden verrijkt 
heeft. — 2.° Eene Verzame
ling van onderscheidene ge
denkstukken der Grieksche 
kerk, met eene Latijnsche ver
taling en aanteekeningen, in 
4.°, 3 dl.n 1677,1681 en 1686, 
even zoo beroemd als het voor
gaande. — 3.° Eene Verta
ling in het Latijn der vier 
Homeliëii van den heiligen 
CHRYSOSTOMUS tip de Psal
men , en der commentariè'n 
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van dien Kerkvader op DA-
Nië'L, Parys,. 1661, in 4.° 

CoTEMiE DE IiA BliANDI-
NIÈRE (JACOBUS PETRUS) , 
"werd te haval in 1709 ge
boren, en was achtereenvol
gend pastoor van Soulaineg 
in Anjou, bestuurder van het 
Seminarie van Angers, 
aartsdiaken en gropt-vikaris 
van Blois, deken van 'Saiht-
Cloud*, en tweede overste 
der priesters van ienMont-
faleriea. Hy gaf een Brief 
in het licht over de verga-' 
dering der geestelijkheid van 
1765, die hem bittere heke-
lingèn van den kant der Jan
senisten op den hals haalde. 
De vergadering der geeste
lijkheid belastte hem met de 
voortzetting van het belang
rijke werk Conférencesd'An
gers ,, en kende hem eene 
jaarwedde van 1000 franken 
toe. De abt BABIN had er 
18 deelen van in hét licht 
gegeven; de abt VAUTIER 
een negentiende, en de Au-
DEBOIS DE LA C H A L I N I E B E J 

had er drie deelen over de 
genade bijgevoegd. LABLAN-
DINIÈRE hield zich 40 jaren, 
met dat werk bezig, maakte 
hetzelve volledig, doch moest 
zeer onregtvaardige hekelïn-
gen verduren, De Jansenis
ten beschuldigden COTEO.E: 
eene verwijfde zedeleer te 
prediken ; en men weet dat 
dit verwijt hun stokpaard 
was. Een hunner aanhan
gers, MAUI/TROT, heeft hei» 
verweten, den Bisschoppen 
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iei veel regt te hebben inge
ruimd,- een regfc, dat die 
partij Bisschoppelijke over-
heersching noemt; een woord, 
dat mede tothunne geliefkoos
de uitdrukkingen behoort. Op 
ëene zegevierende wijze werd 
Mxvvrnox door LA BLANDI-
JNIÈRE beantwoord, en dé 
Conférences d'Angers heb-
Ben alle aanvallen overleefd, 
en maken eene voor de gees
telijken zeer schoohe verza
meling uit. Nog bestaat er 
van hem: Trdité etc. (Ver* 
handeling \over de magt der 
Bisschoppen van Frankrijk, 
betrekkelijk de huwelijks' 
beletselen") eene Redevoering 
in de Akademie van Angers 
uitgesproken; 1749, in 4.° 
COTEIXE , overleed hoog be
jaard, in Januari) 1795. 

CoTES (RÜTGER) 
leeraar in de sterre- en proef
ondervindelijke natuurkun
de , aan de universiteit van 
Cambridge, overleed in 1716, 
in den ouderdom van 34 jaren. 
Men hééft hem te danken: 
1.° Ëene uitmuntende teitgave 
der grondbeginselen van NEW
TON , te Cambridge , in 1713, 
in 4.° — 2.° Harmonia men-
surarum, sive analyses et 
synthesis per rationum et 
angulorum mensuras promo* 
icB. NEWTON had de wijze 
onderwezen, om deintegra« 
ï«n op de lcegelsneden toete-
|a*s»n; COTES , zijn leerling, 
? r a£kde vlakke ruimten der 
Kégelsteden, totdehoekme-
Ungenertfe. ter«g. Hij bragt 

oneindig Verscheidene kleine 
grootheden tot dezelfde af-
deeïihgen terug; en slaagde 
er in , om door de vereent-
ging dezer beide behandelin
gen , datgene ten uitvoer te 
brengen, wat hij door de me
ting der betrekkingen of hoe
ken, afzonderlijk genomen, 
niet had kunnen doen. Daar 
COTES , zonder de laatste hand 
aan zijne ontdekkingen en aan 
eenige andere gelegd te heb
ben overleden waS, zoo vulde 
ROBERT ISMITH i zijn vriend en 
opvolger, dat gene aan, wat 
er aan ontbrak, en gaf zulks 
in 1722 in het licht,—3.° Be* 
schrifving van de groote 
luchtverheveling, die in de 
Maand Maart 1716 ver
scheen. 

COTIN (KABKI) aalmoeze
nier des konings en kano-
hik van Buyeux, in de he
keldichten van BolLEAïï, f 
in het blijspel de geleerde 
vrouwen door MOLIÈRE, on
der den naam van IRISSEN 
zoo zeer gehavend, dichter 
en prediker, werd te Parij* 
in 1604 geboren. Hij \ve«i 
in 1655 bij de fransche akade
mie opgenomen, en overleed 
te Parijs, in 1683. CoilN 
had zich den haat van Boi-
iEAU op den hals gehaald» 
wijl hij hem zonder onWg'» 
doch zeer verstandig!};* J» 
aangeraden, zijne **'en 

aan andere .onder**?*»» 
dan aan hekeldicht «**£ 
wijden, endienvanMoiu. 
RE, wyldeze Wy sneldichter 
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zich verbeeldde, dat hij den 
hertog van MONTAUSIER op 
het denkbeeld had gebragt, 
dat men hem in ienMisafi-
thrope had willen voorstel
len. Wat hier ook van we
zen moge, COTIN was niet 
van verdiensten ontbloot. Hij 
was in het Hebreeuwsch, 
Grieksch en Syrisch erva
ren, predikte op eene edele 
Wijze, schreef tamelijk wel 
in onrijm, en maakte ge
dichten , waarvan er sommi
ge geestig en wel uitgeval
len, doch de meeste te hoog
dravend en zwak waren. 
Men heeft van hem Raad
sels, Oden, Othschrij'vingen,, 
Rondeaux enz., 1665*2 dl.n 

in 12.W0; Christelijke ge
dichten, .1668, in 12.ni<V 
en onderscheidene prozaï
sche werken. De werken 
yan COTIN , welke nog met 
eenïg; nut kunnen gelezen 
worden , zijn: Zijn Gewijde 
Herderszang eene omschrij
ving in proza van het hoog
lied van SALOMON gevolgd 
door eene omschrijving in 
dichtmaat; THEOCLEA of de 
ware wijsbegeerte van de 
grondbeginselen der wereld. 
Hij heeft daarenboven nog 
onderscheidene leerreden o-
ver godvruchtige onderwer
pen geschreven. 

COTOMNDÏ ( K A R E L ) , ad-
vokaat bijhet parlement van 
Parijs, te Aix of te Avig-
non geboren, en in het be
gin der achttiende eeuw 

VU, DEEÏ<. 

overleden, heeft zich in de 
letterkundige wereld door on
derscheidene werken bekend 
gemaakt. De voornaamste 
zijn: I.° Voyuge etc, (Rei
zen van PETRUS TEXEÏRA, 
óf de Geschiedenis der ko
ningen van Verzie', van 
KAYÜMARRAS , hm eersten 
honing, tot in 1609, mei 
den oorsprong van het ko
ningrijk Ormus „ enz. Pa
rijs, 1681, 2 dl.ninl2;mo, 
nit het Spaan sch in het 
Fransch Vertaald. •—. 2.° Vie 
etc. {Levensbeschrijving van 
den heiligen FRATSCISCVS 
VAN SALES), in 4."> op raad 
van ABELM geschreven. —• 
3.° Vie de etc» {Leven van 
CRRISTOPHÓRUS COLUM-
BUS) t in het Fransch ver
taald, 2-..dl..n in 12 m» — 
4.° Vie de la etc. (Levens
beschrijving der hertogin 
van MoNTMOJiBürcr, over
ste der Visitatie van Motr* 
LÏXS), in ' 8.vo —• 5.° Ar-
leguiniana of kwinkslagen, 
vrolijke en aangename ge
schiedenissen , nit de ge-
sprekkenvan ARLEKUN bij
eenverzameld: eene leesoe» 
fening voor lijfknechten. — 
6,° Le livre sam• nom {Het 
naamloos boek), fat men 
hem toeschreef, is niet van. 
hem. — 7.° Dissertai'-on etc* 
(Verhandeling over de wer
ken van SAWT^EVREMOÜT) 
in 12.110 , onder den naam 
van DUMONT: » Ik vind ve
le zaken in dit geschrift 

. (schreef de gehekelde schrij
ft ï 
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ver) die- behoorlijk gecensu
reerd zijn: ik kan niet ont
kennen dat de steller wel 
schrijft; snaar zijn ijver voor 
de Godsdienst 'en 'de gbedë 
aeden overtreft alles. Ik 
zou er minder bij wijnen 
mijnen stijl tegen den zij
nen , dan mijn geweten te
gen het zijne te verwisse
len . . . De gunst overtreft 
de gestrengheid des oordeels, 
en mijne erkentenis voor dè 
genade ? overtreft mijne ge
voeligheid over de gestreng
heid." Deze woordspeling 
gen bedekken eene zedig
heid, welke, indien dezel
ve opregt was, -vele missla
gen van SAINT-EVREMONT o-
ver het hoofd zouden doen 
Biien. COTOI-ENDI heeft nog 
in het licht gegeven eën© 
vertaling der Verhalen Vatt 
CERVANTES", en een belang
rijk werk, bekend ónder 53eö 
naam van: Wijze om de 
zieken lij te staan* 

COTON. —• Zie GOÏÏON. 

CoTovieus. Zie Coöï-

COTTA (G.AüEEMtrs), ëen 
beroemd ïedenaar, uit èene 
doorluchtige Romeinsche fa
miliegesproten, was. de broe
der van MABCUS AUREMIJS 
COTTA , die met Ltrcüt,i,us 
in het jaar 74 voor J. C. 
Mt consulaat bekleedde. De-
*e

 MARCUS COTTA voerde 
«enen »ïe t a e e r VOordeeli-
gen oorlog teg©g MmmtDA-

TES, werd bij Chalcedöniè 
verslagen en verloor een zee
gevecht. Drie jaren daarna 
nam hij Heracled bij ver
raad in, hetwelk hem den 
naam van Pontiier deei ge
ven. Gedurende de, oorlo
gen van MARIVS en Smid.; 
werd CAJUS COTTA uit Home 
verbannen* Nadat de partij 
van den laatste had gezege
vierd-werd COTTA teruggeroe
pen , en in hét jaar 75 vóór 
J. C. tot Consul benoemd. 

' G0TTA-(ï,ÜCIÏIS AvRUNCULE-
JUS) , een Romeinsch hoofd
man, diende in Gallië on
der GSSAR , die hem en Ti-
TÜRIÜS SABINÜS benoemde 
om het bevel te vöoren over 
een legioen, dat hij ™at 
hét land van Lnü zond. ZIJ 
hadden er hunne legerten-
teft niet zoodra opgeslagen, 
of AMBIORIX kwam hen a-
'daar aan het hoofd der bal-
lië'rsaantasten, maar het 
voordeel niet behalende, dat 
hij hoopte, liet hij aan deze 
vèldheeren zeggen, dat_ai 
de Galliërs tegen éde tfo-
meinen aan het muilen wa
ren geslagen, en dat « 
Germanen binnen twee da
ge»! zouden komen opdagen. 
Tegen dën raad van zijne» 
ambtgenoot viel SABWOI # 
den strik. Zij verheten h<m 
ne voofdéelige legerpfca»<»J 
taruca (Va*™*), ^ a . 
welijks waren z y i » a e 
ien gekomen, w»""" , *e 
stad Luik geleg«»is'Q

0„ " 
Eburonen vielen hen aa« e n 
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versloegen hen., COTTA werd 
aldaar in het jaar 54 vóór 
J. C. gedood. 

COTTA (JOANNES) , een La-
tijnsch dichter, in een 
dorp bij Vhrona geboren, 
maakte, zich beroemd door 
izjjne talenten. Hij volgde, 
in het leger JBARTHOLOMEÜS 
ALVUNIO , een' Venetiaansch 
veldheer, die hem beminde, 
maar hij werd door de Fran-
schcn gevangen genomen, 
in den slag van Gliiara d'Ad-
da, in 1509, en eerst na 
verloop van eenigen tijd in 
vrijheid gesteld. Zijn be
schermer zpnd hem naar 
Paus Juuus H . , te Viterio, 
alwaar hij in 1511, in den 
ouderdom van 28 jaren, aan 
eene pestkoorts overleed. 
Men heeft van COTTA Punt
dichten en vertogen, in de 
verzameling gedrukt ten ti
tel voerende: Carmina quin-
que poè'taruwt, Venetië , 
1545, inS.vo « 

COTTA (Pater JOANNES BAÏ>~ 
TISTA) , een Italiaansch dich
ter, werd den 20Februari}, 
1668 te Tende, in Pièmont 
geboren» Reeds vroegtijdig 
wftdde hij zich aan erns
tige studiën toe, en beoer 
fende tegelijkertijd de dicht
kunde met den meesten roem; 
reeds in den ouderdom van 
15 jaren, maakte hij met 
eene verbazende gemakke-
ïijkheid, Voor de vuist en 
over de nioeijelijkste onder

werpen verzen in het Latijn 
en Italiaansch. In den ou
derdom van 17 jaren het 
kloosterleven omhelsd, heb
bende , verloor hjj daardoor 
zijnen smaak , voor de dicht
kunde niet, maar beoefende 
dezelve, op eene zynen staat 
passende wijze; hij yerhief 
zich boven elk aardsch on
derwerp, en nam^God zel-

j ven tot voorwerp zijner 
zangen. In 1693, als hoog
leeraar der Logica naar 'Flo.-
renee geafóïiden , verwierf hij 
aldaar de achting aller ge
leerden ; zich vervolgens 
naar Rome begeven hebben
de, verbond hij zich aldaar 
evenzeer, niet al degene, 
die de letteren beoefenden , 
en Werd. met tqéjuiching in 
dé nog opkomende Arkadi-
sche„ akadémie opgenomen. 
COTTA had zich ook op de 
kanselwelsprekendheid toe
gelegd , en door den roem, 
dien hij in dat vak behaal
de , verdiende hij onder de 
grootste predikers geteld te 
worden ; na verscheidene be
dieningen in zijne orde te 
hebben bekleed, begaf hij 
zich naar Nizza, alwaar hij 
den 31 Mei 1738 overleed. 
Behalve onderscheidene wer
ken betrekkelijk zjjnen sfaat, 
heeft men van 'hem eene 

[ Verzameling van Gedichten, 
I in twee deelen gesplitst, ten 

titel voerende: Dio , sonet-
ti ed inni, Genua, 1709» 
in S.vo, Venetië, met aan-
teekeningen , 1722, in S.v° 

1 2 
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]Va den dood des schrijvers 
gaf men er eene nieuwe uit
gave van in het licht, onder 
dezen titel: Sonetti ed, inni 
del padre GXASI-BATTISTA 
CoTTAagosfiniano con aggi* 
unta di. altre sue poesie e 
di varie lettere (Fuomïni 
ilhistri," geritte allo stesso 
autore, Nszza, 1783. Men 
vindt aan het hoofd daarvan, 
eene geschiedkundige lofre
de des schrijvers, .door pa
ter • HVACINTHÜS DEtLA ToR-
E E , lid derzelfde orde, en 
later Aartsbisschop van Tu-
rin. Deze lofrede was reeds 
in die stad in 1781, in het 
eerste deel der Piemontesi 
illustri in het licht gegeven. 

CoTTA (JoANNES F K E D E B I E ) , 
'in 1701, te TuMngen gebo
ren , was hoogleeraar en 
kanselier- van de universi
teit dier stad. Hij was zeer 
ervaren in de Oostersche ta
len , en onderwees dezelve 
te Ga Hingen. Men kent van 
hem: 1.° Letterkundige Ge
schiedenis der godgeleerd-
Tieïdi 1721, in.8.v° •'-? 2.° 
Proeve eener kerkelijke Ge
schiedenis , Tubingen, 1768, 
3 dl.n in 8.° — 3.° Letter-
kundig Dagblad, ib'. , 1734 
— 1735, 2 dï.» in 8.° — 
4.° Werken van FLAVTVS 
JOSEPMUS en de Geschiede*-
nis der verwoesting van 
Jeruzalem door HEGESTP-
JP*7» r..'*At het Grieksch ver-
taaldij, JU ^ e z e werljen zijn 
m hët HfewdHÏtsch geschre
ven. — Ö^TXemtMmiscei- ' 

lanea ex jurisprudentiam-
turali notis4lhistrafa,Tu+ 
bingen, 1718, in 4.° —&.° 
De miranuloso Hnguarum 
dono super apostolos effuso, 
ib., 1749, in 4.° 

COTTE (ROBERT VE) , een 
bouw&nnstenaar, te Parijs 
in 1651 geboren, werd ia 
1699 tot bestuurder der ko
ninklijke akademie van bouw
kunde, daarna tot onder-be
schermer, van die van schil
der-en beeldhonwkunde, en 
eindelijk tot éérsten bouw
meester des konings van 
frankrijk) en opziener der 
koninklijke gebouwen, tui
nen en fabrieken verkozen. 
Deze beroemde kunstenaar 
heeft Parijs en Versailles 
met eene oneindige menigte 
bouwkunsttee stukken ver
sierd; Bij had het opzigt 
over den koepel der 1 ^ -
•den; en voltooide de Ka
pel van Versailles, riffftede 
nieuwe gebouwen van *w«£ 

'Dentsov. Hij vervaardigde 
Het op zuilen rustende ge
bouw van Trianon, een heer
lijk voortbrengsel , waarin 
de schoonheid des marmers, 
hetbijdekieschheid en zui
verheid des werks moet on
derdoen. COTTE bezat ver
beeldingskracht en geniej 
maar beide werden door w 
oordeel, geregeld , en

mis 
den smaak bestuurd. j U h t 

de eerste, die u?#e" fle 
heeft, om spiegels ƒo T 

snijwerken ^de? ^ f Z . 
nen te plaatsen. ^'Jn 
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ste kunstwerk was |de vol
trekking der kerk van den 
H. ROCHUS. Prachtige ge
bouwen te Lyon, teStraats-
hurg en te Verdun waren 
het wérk zijner handen: ook 
was hij door uitheemsche 
vorsten, zoo als de keur-
Vorst van Betj'eren, den ko
ning van Pole», en den 
bisschop van Wurzlürg enz, 
met . verschillende werken, 
belast. Hij overleed te P a 
ra's in 1735, evenzeer be
treurd j om zijne talenten als 
om zijne zeden en zijn ka
rakter. 

F COTTE (LODEWÏÏK) , den 20 
October 1740 te TLaon ge-
horen, studeerde bij de hee-
ien van, het Oratorium te 
Soissons, en , begaf zich in 
1758 in die orde. Hij werd 
pastoor van Mantmorency, 
Welker vergeving aan zijne 
orde behoorde; maar in 1783 
bedankte hij voor die plaats, 
en werd domheer te JJaon, 
zonder nogtans zijne orde te 
verlaten. In 1791 werd h i j , 
na den eed afgelegd te heb
ben , in de pastorij van 
Monlmorency ingedrongen, 
«n bediende die gemeente 
tot de afschaffing der gods
dienst. Daarop vertrok hij 
naar Parijs, en was eenige 
jaren opzigter van de bibli
otheek der H . GENOVEVA. 
Den 18 Januarij 1800 huw
de hij met mejufvrouw M A -
ROTTE DE CONDRAÏ , van Or~ 
leans ,• dit huwelijk was in 

alle opzigten zonderling. 
COTTE was toenmaals 60 j a 
ren oud, hij werd door het 
schrikbewind daartoe, niet 
aangespoord. MAROTTE be
hoorde tot eene Janseniste fa
mi l ie , en ging door voor een 
meisje van gestrenge zeden, 
en men gelooft ze l fs , dat 
zy door buitengewone angst
valligheid geweigerd had te 
huwen. Zij leefden zamen te 
Monimorency, Eene beroer
te» v,opr, w.slke men te laat 
geneesmiddelen had aange
wend , benam hem op het ein
de zijns levens, het vermogen 
om te schrijven. Hij over
leed den 4 October Ï815 te 
Montmorency, hebbende hjj^ 
tot aan zijnen laatsten dood-
snik gevveigerd de HH. Sa
cramenten te ontvangen. De 
pastoor der parochie ging 
hem vruchteloos bezoeken, en 
al deszelfs vermaningen wa
re vruchteloos. Zijne vrouw 
was vier of vijf jaren te vo
ren in dezelfde gevoelens 
gestorven. COTTE was cor
respondent van het instituut 
en lid vanhetlandbouwkun-, 
dig genootschap te Parijs t 

van het koninklijk genees
kundig genootschap , en 
daarbij deelgenoot aan ze
ventien zoo Fransche als uit-, 
heemsche geleerde genoot
schappen. Zijn smaak had 
zich reeds vroeg voor de na
tuurkundige wetenschappen 
ontwikkeld. Hij heeft uit-

I gegeven eene Verhandeling 
I over de Meteorologie (weer-
1 l 
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kunde), 1774, in 4A, of 
gedenkschriften van verschil-
lige tij den over deze weten
schap ; Inleiding tot de n&* 
tuurlijlie geschiedenis ; een 
Catechismus ten gebruike 
dér landbewöhers, over de 
gevaren,, waaraan hunne 
gezondheid en hun leven 
zijn blootgesteld'., en over 
de•middelen, om dezelve 
voortekovien, en]te genezen 
1702, in l2.too; e Q gedenk-
stuhkèn 'over de natuur- en 
hiis/ioud-kunde, in de wer
ken der akademiè'n en we
tenschappen opgenomen. 

COTTIN (SopHtA RlSTAUD) , 
te Tonneins, in 1773 gebo
ren, bragt de eerste jaren 
haars levens te Bordeaux 
door, alwaar bare moeder haar 
met eene bijzondere zorg op
voedde. In den ouderdom 
van 17 jaren huwde zy- mét 
eénen rijken bankier, en 
kwam met hem de hoofdstad 
bewonen; maar na drie ja
ren gehuwd te zijn , had dij 
het ongeluk haren echtge
noot te verliezen. Het ver
driet, dat zij daarover on
dervond , gepaard met de 
onlusten der omwenteling, 
bewogen haar, om in de af
zondering te leverr, waarin 
zij_ zich aan de studie toe-
Wijdde, en haren geest met 
«et lezen van romans Vöèd-
«e5.xilet eene levendige ver-
£e®ï%Jgskracht, en eene 
b m t * | e W o n e g e v o e i i g h e J d 

geboren-;- «tólervond ai? bij
na eene behoefte, om de 

denkbeelden, welke haren 
geest getroffen, en haar hart 
bewogen hadden, op het pa-
pief te brengen. Deze in-
drukselen, en het gerucht, 
hetwelk de romans van me
vrouwen GENLIS, STAÖL, FLX-
HAÜT enz.maakten, boezem
den haar den lust iri ,jomop 
dërzelver voetspoor te wan
delen. Haar eerste werk 
was CLAIRÈ :D' Ai.BE (CLAÏU 
VAN ALBA): zij kenmerkte 
dezen eersten; Stap in de 
letterkunde, door eene goe
de daad , d^ar zij het voort
brengsel van dit werk be
steedde, om eenen ongeluk-
kigen banneling, aan het 
staal der revolutionnairen te 
onttrekken, en hem de mid
delen gemakkelijk te inaken, 
om m-ankrifk të verlaten ; 
zij gaf achtereenvolgend an
dere - romans in « f l i c h t^ 
èn verbond steed de armen 
aan het weigelukBn harei 
Werken. Zij sebreefme.ee. 
ne groote gemakkehjkhe <1, 
en door eene vrij zo^erln 
ge tegenspraak, had zij .W 
|rond!egél, dat eene «o«* 
niet behoorde te schryven, 
indien zij , volgens: -ist& 
Voelen had gehandeld, *« 
den Wij haar met behoeven 
te verwijten, dat ZIJ, onder 

de vrouwen, die.met « 
zucht tot het Schrijven * 
romans bezield waren» ^ 
gene is gevveest, vve^ e 
der de levendigste f'X-1 
het noodlottige w ^ S ï ï i 
de drift Ser J * r t s t 0 £ n " 
hebben voorgesteld; en wan 

http://Ai.BE
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neet men haar met zoo teel 
vuur, die overdreven gene
genheden ziet schilderen, is 
het zeer moeijelijk te voor
onderstellen , dat haar hart 
er vrij van was. Er bestaan 
een aantal uitgaven haret' 
Wérken-, wij willen enkel de 
laatste aanvoeren: l*o CLAT-
BE D'ALBM, Parijs, 1820, 
1 deel in 12.«w Het doel 
van dit werk zou zedelijk 
zijn, maar eene uitdrukking , 
welke men in het einde vindt, 
en die de kuischheid eener 
vrouw doet blozen , vernie
tigen dit voorregt. — 2.° 
31ALVIXE, Parijs, Ï820, 
3 dl.n in 12.nio — 3.° AME-
ÜIE MAKSFIELD, 3 dl.ü in 
12.1H0 , Parijs,, 182Q. — 4.° 
MATMX.DE, Parijs, 1820, 
4dl.n in 12.° In dezen * ook 
in hét Nederduitsch vertaald 
den roman, schetst de schrijf
ster het tafereel eener ge
duchte worsteling tusschen 
de Godsdienst en de liefde» 
De Godsdienst zegeviert, 
Wel is waar, maar de liefde 
blijft steeds in het hart. 
Onder al hare werken is dit 
hetgene, waaraan het beste 
onthaal is te beurt gevallen, 
— 5.° EhizAsMTR of de 
ballingen in Syberiëgevolgd 
door de Inneming' van JE-
mciio of de bekeerde zon* 
dares, 1 dl.n in 12»°, Pa
rijs , 1820. Het doel van 
EMZABETH enz. is loffelijk, 
en onder al hare romans, 
diegene, waarvan het lezen 
der jeugd het minst gevaar

lijk \s. Het schijnt dat op 
het einde harer dagen, me-
trouw COTTÏN, zich niet 
meer met romansifeezig hield; 
'men zegt, zelfs, dat zij het 
voornemen had opgevat, om 
een werk over de Christe
lijke Godsdienst, door de ge
voelens bewezen, te schrij
veny toen zij4 den 25 Au
gustus 1807 overleed. 

COTTON, of COTON ( P E 
TRUS) , een Jesuit, in 1564 
te Nqron4e .feij d^ Loire, 
geboren^ werd, op verzoek 
van ïiESDïGüiÈREs, aan het 
hof. van HENDRIK IV. beroe
pen. Hij droeg veel bij tot 
de herstelling der Jesuiten 
in Frankrijk, die door het 
beruchte besluit van den 29 
Becembei; 1594 verbannen 
Waren , waaroyer » volgens 
eènen geschiedschrijver, de 
Calvinisten even zoo vele 
valsche Commentarien heb
ben gemaakt als; over het E» 
vangelie, HENDRIK IV. be
sloot die bannelingen terug 
te roepen, en té la I^léche 
Voor hen. een Collegie ta 
stichten t hen geschikter eii 
bekwamer oordeelende om 
de %jeugd ie onderwijzen, 
dan anderen (deze zyn de 
uitdrukkingen van «enen 
brief, welken hy den 20 
Januarij 1602^, uit Lyontx&a. 
den kardinaal OSSAT schreef) 
ett regtvaardigde hen van 
alle beschuldigingen, en in 
het bijzonder van die, wel
ke BARRIÈRE en de misdaad 

1 4 
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van CHATEL betroffen (zi© 
die artikels). Die Vorst, 
over zijnen geest, zoowei 
als over zijne zeden voldaan, 
vertrouwde hem zijn ge
weten toe. Hij wilde hem 
tot het Aartsbisdom van Ar» 
les benoemen, en hem den 
kardinaalshoed verschaffen ; 
Jnaar de Jesuit verzette er 
zich aanhoudend tegen. Na 
den treurigen dood van dien 
Vorst, -Werd COTTON de 
Biechtvader van LODEWIJK 
jf*11*» deszelfs zoon. Het 
«of was voor hem eene eeh» 
aaatnheid, hij verzocht het
zelve te mogen verlaten, en 
Verkreeg die vergunning in 
•1617. Hij overleed te JPa-
*ys in 1626 na de aanzien
lijkste bedieningen zijner 
orde tehebben waargenomen. 
ü-r bestaan van dezen Jesuit 
eenige schriften: 1.°,Trai
te ètó. (Verhandeling over 
«? offerande der Mis), — 
2.°_Andere werken overwe-
«erleggend-godgeleerde on
derwerpen. — 3.° Serniom 
{Leerreden), in 8.vo, ï6i7, 
enz. In 1610 gaf hij in het 
licht. Verklarende Brief 
van de leer der Pakers Je» 
suilen, overeenkomstig de 
leer der kerkvergadering van 
f g > V » 8.v°, hetwelk 
*n iblO den ANTI-COTTON te 
* e eg.. bragt, welken men 
»an^ het einde der geschie» 
z T v.an D»» INIGO aantreft 
dit - J " I 2 ' ° Men schrijft 
s e e s t i ^ T , ^ a a r d i g dan 

TON, zegt de president GRA-
mom (Bist Gallm bh. 678) 
was de welsprekendste re
denaar , de onbaatzuch tigste 
en zedigste religieus zijner 
eeuw; hij behield zijne ge-
heele deugd te midden der 
besmetting van het hof, hij 
was eene lelie tusschen de 
doornen, hij was zeer ge
leerd en zijne kunde behoef
de enkel voor zijne heilig
heid onder te doen,'! De 
overige geschiedschrijvers 
van dien tijd, ten minste, 
diegene, wier onpartijdig
heid door den sektengeest 
niet verminkt is , hebben er 
even gunstig over gesproken. 
» Degene, die hem gemeen
zaam hebben gekend, zegt 
DüPjCEijc (Hist. de ffenri Ie 
Grand, blz. 349enz.),kun
nen getuigen, dat hij een 
volmaakte,religieus was ,en 
zoo ijverig voor de dienst 
van den koning en staatj 
als een goede en getrouwe 
onderdaan ztilfcs kan zijn-
Ook werd hij door zijne 
Majesteit, die even zoo be
kwaam als in staat was, om 
de inborst en de verdiensten 
van mannen te beoordeelen, 
om zijne loffelijke hoedanig
heden buitengemeen bemind 
en dikwerf bij Hoogstdes-
zelfs persoon geroepen , om 
zich met hem te onderhout 

Pater COTTON *«•** 
0-

[en-

d e n . jraiei7 \JVJ.IW -
noff eenige handschriften 
ver wijsgeenge engoö*«'c 

stige onderwerpen nagelaten, 
welke aanleiding hebben ge
geven tot een bondig en be-
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langrijk werk (zie BOTJTAULD) 
Er komen oorspronkelijke 
en diepzinnige overwegin
gen in voor, die, zeer ge
schikt zijn, om de Christe
lijke leerstellingen geloof
waardig en beminnelijk te 
maken. Pater D'OBÏ.E'ANS 
heeft zijn leven in I2.»«> be
schreven. Pater ROUVIER, 
mede een. Jesuit, heeft er 
ook een geschreven, Lyoné 
1660 , in 8.vo , dat gewigti-
ge ; bijzonderheden bevat, 
waarover Pater D'ORLEANS 
niet gesproken heeft» 

COTTON (ROBERT), een 
Engelsch ridder, te Dentan 
in het Graafschap Runt ing-
ton geboren, en in 1631 in 
den ouderdom van 61 jaren 
overleden, maakte zich door 
zijne kunde en zijne zucht 
voor de boeken zeer be
roemd. Hij verzamelde ee-
ne schoone boekerij, ver
rijkt met uitmuntende hand
schriften, kostbare over
blijfselen , aan de dolle woe
de dergenen ontsnapt, die 
onder HENDRIK VIII. de 
kloosters plunderden. Een 
erfgenaam der familie van 
dien beroemden geleerde» 
schonk deze rijke verzame
ling niet het huis, waarin 
dezelve bewaard werd, aan 
de kroon van Engeland, 
SHITH gaf in 1696 de Ca* 
talogus dier Verzameling in 
1 dl. in fol. onder dezen ti
tel in het licht: Catalogus 
Übrorum Mss, bibliot/iect® , 

Coitoniana. Men vereenig-
de dezelve Vervolgens met 
die des konings; maar in 
1731 ontstond er in den 
schoorsteen eener kamer on
der de zaal, welke dien 
schat van geleerdheid bevat
te , brand, welke in eenert 
oógenblik zulk eenen snel
len voortgang maakte, dat 
de meeste handschriften der 
Cottoniaansché Bibliotheek, 
die daarin zeer rijk was, de 
prooi der vlammen werden. 
Het water dep spuiten, waar
van men zich bediende om 
den brand te blusschen , be
dierf diegene, welke de 
vlammen gespaard hadden» 
zoo zeer, dat het niet mo
gelijk i s , 'dezelve meer te 
lezen. Men gaf in 1652 de' 
Verzameling van Verhande
lingen in het licht, welke 
COTTON bij gewigtige gele
genheden had samengesteld. 
Hij was het, die den titel 
van Baronnet-ridders be
werkte, welken hij uit ou
de geschriften opspoorde:de
ze titel geeft, zoo als men 
weet, den eersten rang, na 
de vrijheeren, die pairs van 
het rijk zijn. 

CoTÜGNO (DOMINIÖUS) , l ö 
1736 in het koningrijk Na
pels geboren, onderwees de 
genees- en ontleedkunde aan 
de universiteit dier stad. 
Hij heeft een nieuw zintuig 
des oors ontdekt Aauce-duc» 
ius Cotugnonatti. Deze 
Hoogleeraar werd tot genee*-
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heer der koningin van Na
pels en tot eersten genees
heer des konings benoemd. 
Hij is den 6 October 1822 
overleden. Zijne werken zijn: 
1.? De Aqueeductibus aiiris 
humancs internee dissertalio,, 
Napels, 1761 , in8.vo —2»° 
De Ischiadenervosaihttfm) 
in S.° — 3>° De sedihus va-
riolamm Syntagma MA. i 
1769, in 8.v° — 4%° # e / 
moto teciproco del sangm 

•per Ie interne vie delcapo, 
ibïd* 1789, in 4.*.-*- 5.° 
Xiettera riguardante Pelet-
tricitc'id'un garaio ibid, 1784, 
deZe brief bevat het eerste 
denkbeeld der vloeistof van 
het galvanismus. — 6.p Ra* 
gionamento sullo spiriio 
delta medicina» Milane, 
1806, in 8-v° • • ' 

C O T Ï S , naam van Ivier ko
ningen van Thracië. De 
eerste tijngenoöt van PHI-
Ï.IPPUS , vader van ALEXAN-
DER , werd in het jaar 356. 
vóór JV C. door eénen zeke
ren PYTHON, .uit wraak zij
ner wreedheden gedood. De 
tweede zond zijnen zoon aan 
net hoofd van Vijf honderd 
ruiters om POMPE'JÜS te on
dersteunen. De derde leef
de ten tijde Van AUGUSTUS, 
en werd door KHESCUPORIS , 
zijnen oom , een wreed Yorst 
gedood; het is aan hem, dat 
«6 dichter OVIDIÜS , eenige 
l f r i £ r e T a n S e n °l?dr0eS« Wnéejyfc d e vierde, zoori 
T*l •» voo»'gaande , stond 
Mraetè op fe»v«l van CAM- | 

GULA aan zijnen zoon RHE-
METAICES af, en verkreeg 
in plaat* daarvan klein Ar* 
menie en een gedeelte van 
Arabic', in Aiet jaar 38 na 
J . C 

COÜCHA of COIVCA (SEBA&-
TIAAN) , te Gaè'ta geboren, 
een Napolitaansch schilder, 
en kweekeling van FRAN-
CISCUS SOMMENE , omtrent 
het midden der achttiende 
eeuw overleden, had een? 
koele genie; maar er heefscht 
orde in zijne schilderijen, 
en zijn koloriet is friscb. en 
schoont 

COUCHOT (N.) Advolcaat 
bij het parlement van Paryt 
heeft in het licht gegeven: 
l,° Dictiomiaireetc. (Woor
denboek over het burgerlijk 
en kerkelijkregtendeprak-
ttjk). in ^°-2.°LePra-
Uden etc. (Be algemem 
regtshandelaar), door Kous-
SEAU BE £A CöMBE, Panp, 
1737, 2dl.nin4. lQof6dJ." 
in 12.m° Van dit werK 
Waarvan er onderscheidene 
uitgaven bestaan, JS de 

laatstgenoemde herzien en 
vermeerderd door den Heer 
LACOMBE, advolcaat. "*—• 3* 
Traite etc. (Verhandeling 
over de minderjarigleden, 
voogdij schappen enz.) 171 
in 12.mo 

Coucv (THOMAS), HfrV** 
Coüc</,Marle,la&r.ef 
Boves, Graaf van Amens, 
bezat een wreed karakter, 
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en stond in het jaar 1096 
tegen zijnen vader op. Daar 
de bisschöpsleenhouder en 
de bisschop van Amlens, het 
grondgebied der kerk waar
van hij zich wilde meester-
maken, wilden verdedigen, 
doodde hij bij zekere gele
genheid, «igenhandig dertig 
manschappen. THOMAS werd 
door eene kerkvergadering 
van Beauvais in 1114, ge
ëxcommuniceerd , en door 
X.ODEWUK den Dikke, van 
het graafschap Arniens Be
roofd. Daar hij vervolgens, 
om weder in gunst te gera
ken, in 1118, de abdij van 
Premonstrateit ,met verschei
dene goederen begiftigd had, 
Hervatte hij dadelijk zijne eer
ste gewelddadigheden, het
welk den koning verpligttey 
hem in zijn kasteel van Cou-
cy te gaan belegeren, waar
uit hi j , eenen uitval heb
bende willen wagen, door 
KOEL AND , graaf van Ver-
mandois, dóodelijk gekwetst 
werd. Kort daarna gaf hij 
in de Stad liaon, werwaarts 
men hem vervoerd had, den 
geest. 

COOCÏ (ENGUERRAN I I . , 
Heer van), bijgenaamd de 
Groote, maakte de stad Cou-
cy sterker, dan dezelve tot 
dusverre geweest was, her
bouwde het kasteel, bouwde 
er eene kapel met eenen groo-
ten en prachtigen toren, die 
hij met vier andere niet min
der aanmerkelijke vermeer
derde, omringde de stad met 

sterke muren, en deed nog 
met buitengewone kosten an
dere kas teel en- op zijn gronde-
gebied bouwen. Na koning 
JPHILTPPUS - AUGUSTUS » in 
1214, in den slag van Bouvi* 
nes gediend te hebben, verge
zelde hij in het Volgende jaar, 
den prins LOÖBWWK va» 
Frankrijk, later koningLo-
DEWIJK 'VIII., op den togfc 
naar Engeland, maar in 12l6 
werd hij , wijl hij de lande
rijen der kerk van Laon ver
woest, en den deken gevan
gen genomen had, in den 
kerkdijken ban gedaan. In 
1218 ontslagen, verbond hij 
zich , onder de regering van 
den heiligen LODEWIJK , met 
HENDRIK I I I . , koning van 
Engeland, en PETRUS, bij
genaamd MAUCLERC , hertog 
van Uretagne ,. ifi schijn, 
tegen THIBAULT/ graaf va« 
Champagne} maat het hoofd
doel der samenspanning was „ 
om den koning de kroon te 
ontweldigen. Men leest in 
de oude kronfrken, dat mën 
dezelve aan ENGUERRAN aan
bood , en dat de voornaamste 
zaamverbondenen spraken om 
hem op den troon te ver
heffen. Wat hier ook van 
wezen moge, de koningin 
BLANCA wist door hare voor* 
zigtighéid, die gevaarlijke 
partij" weldra te verstrooijeh, 
en CoucY keerde tot zijnen 
pligt terug. De koning óttt-" 
bood hem in 1236 naar Saint-
Germain en- Laye, tenein
de Z. M. te dienen tegen 
denzelfden THIBAUI-T » die 
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koning- van Namrre was ge
worden, en die ontwerpen 
tegen haar scheen te smeden. 
Door denzelfden vorst in 
1242 opgeroepen, om tegen 
•HÜGO, graaf van Marc/ie 
optetrekken, kon hij zich 
niet derwaarts begeven, daar 
de dood hem in 1243 weg
waaide. ° 

. COUCY (ENGÜERRAN VII . , 
Heer van), stak na de ge
vangenneming van koning 
JOANNES in den slag van Poi-
iiers, met gijzelaars naar En
geland over, ten einde die 
vorst te bevrijden. Hij maak
te zich aldaar zoo aangenaam 
aan koning EDÜARD I I I . , dat 
Juj hem tot zijnen schoon
zoon verkoos, hem tot graaf 
van Bedfort verhief, en hem 
het graafschap Soissom gaf, 
hetwelk GfpiDO van Blois, 
aan dien vorst had afgestaan, 
om zijne vrijheid terug te, 
bekomen. In Frankrijk te
ruggekeerd , en ziende, dat 
de oorlog tusschen dat rijk 
en Engeland ontbrandde, 
begaf hij zich naar Lombar-
dijë', ten einde niet genood
zaakt te worden, de wapens 
tegen zijnen schoonvader op-
tevatten, en omhelsde de 
partij van Paus GREGORHJS 
XI., tegen BARNABAS VIS
CONTI. Hij kwam eindelijk 
koning KAREI, V. bezoeken, 
die hem in 1368, ora gewig-
**g® aangelegenheden naar 
Bretagne zond, en hem troe-

MutttcManê, 

er de regten zijner moeder 
op het hertogdom Oosten-
rijk te doen gelden. Daar 
hij niet had kunnen slagen j 
om den vrede met Ëngelmid 
te bemiddelen, koos hij open
lijk de partij des fconings, 
en hielp hem om Cherburg^ 
Carentan en andere plaatsen 
aan den koning van Navar* 
re, graaf Van Evreux, te 
ontweldigen. Koning KAKEI, 
was zoo zeer voldaan over 
zijne diensten, dat hij hem 
den degen van connestabel 
Wilde geven, dien hij wei
gerde. Deze vorst benoem
de hem tot landvoogd van 
Picardyë. COUCY werd tot 
gawigtige onderhandelingen 
in Bretagne en Savootj'e ge
bruikt en Vergezelde Jow-
NES VAN BounGONDrë, graaf 
van Nevers, zoon van Piu-
tippiis van Frankrijk) bij-, 
genaamd den Stoute, in 1396 
op eeneo togt tegen de on-
geloovigen , die geen gevolg 
had , daar ENGUBRKAN met de 
Voornaamste heeren, die hem 
vergezelden , gevangen ge
nomen werd. Hij overleed 

naar 
ven , en 

in het volgende jaar. De 
goederen van dat huis, zijn 
in dat van Bar, daarna in 
dat van Luxemburgs en ein
delijk in het koninklijke huis 
van BOURBON overgegaan, 
dat dezelve tot de kroofl 
heeft gebragt. 

COUDENBERG '(JOU**).' 
deken der kerk van den hei
ligen MGWIVS, te Abben-
broek in Zuid-Rolland* en 
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secretaris, van PHIMPPUS , 
aartshertog van Oostenrijk, 
en koning van Spanje, heeft 
in het licht gegeven : l.° De 
initio, progressu et impe-
dimëntis Fraternilatis sep-
1em Bolorum beatissithcè 
Virginis [MARÏM. T— 2.° De. 
miraculis ducentis, et quin-
qmginla ejusdem tonjrater-
nitatis. 

CoüDRETTÈ ( C H R I S T O P H O -
RUS) , een priester van Pa
rijs , in 1701 geboren, en 
in die stad den 4 Augustus 
1774 overleden , stond reeds 
zeer'vroeg in betrekking met 
fte voorstanders van Poft-
Moyal, en vooral met den 
abt BoüRSiEK. Zijne gevoe
lens betrekkelijk .de balie 
Unigenitus, haalden hem in 
1735 eene vijfweekschë ge
vangenis te Vincennee , en 
in 1738 een verblijf van meer 
dan een jaar op de Bastitle 
op den hals. Rïen heeft van 
Jhem: 1«° Memarien over 
het formulier, 2 dl.nin 12.m° 
—» 2.° Geschiedenis en ont
leding van het werk: De 'T 
action de Dieu, en onder
scheidene andere twistschrif-
ten. Maaï zijn voornaamste 
werk is de Algemeene Ge
schiedenis der Jesuiten, 
welke hij in 1761 in 4 dl.n 
in Ï2.m<* i n het licht gaf, 
en waarbij hij in 1764 een 
supplement in 2 dl." voeg
de. De werkzaamheden, 
Welke hem de zamenstelling 
van dat gróote reeds ten ee~ 
öeit male vergetene werk 

veroorzaakte, verzwakten 
hem het gezigt, en hij Was 
bijna blind toen hij overleed. 
De Nonvelles ecclésiasti-
qites hebben hem afgeschil
derd als eenen heilige; het 
onpartijdige publiek weet 
die getuigenis te waarderen. 

COUGHEN (JOANNES) , een 
Anglikaansch predikant, be
zat eene diepe kunde, maar 
een niet zeer gezond hoofd. 
Daar hij buiten den schoot 
der ware Godsdienst was , 
zocht hij dezelve te vergeefs, 
daar waar zij niet was; na 
vele verwarringen en snaak-
sche lotgevallen, werd hij 
een kwaker, daarna verliet 
hij die sekte , om tot zijne 
vorige onzekerheid terugte-
keeren. Dezelve liep einde
lijk u i t , om hem tot grond
legger van de nieuwe Gods
dienst der èevrediger* **> 

COUEL (JOANNES) , een En-
gelsche Godgeleerde, in 1638 
in het Graafschap Suffiolk' 
geboren, bleef te Konstan-
tinopel van 1670 tot 1679 
in hoedanigheid vatt kapel
laan des Engelschen afge-
zants. Bij zijne terugkomst 
werd hij meester der CHRIS
TUS - kerk te Camhridge en 
overleed in 1722. Geduren
de zijn verblijf te Konstan' 
Hnopel hield ïiij zich bezig 
met het maken van Aan
merkingen over den staat 
der Grieksche kerk , die te 
Cambridge in 1722 in fol. 
gedrukt zijn. 
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maken, die nog in Mngétand 
fcestaat. Hun doel i s , om 
alle godsdiensten onderling 
te vereenigen, en aanletoo-
nen, dat de -sekten slechts 
jn niet zeer gewigtige pun
ten verschillen; hetwelk in 
zeker ópzigfc waar i s , ten 
opzigte van de leer der sek
ten , die van de Kerk ge
scheiden zijn, daar gaene 
derzelve regt heeft, om zij
ne gevoelens hoven die van 
andere te doen gelden. De 
pest , die Londen in ï665 
verwoestte, ontrukte COUG-
HEN, aan de wereld en aan 
zijne veranderingen. (Zie 
MlS&ANCHTHON , LENTÜJCÜS J 
SERVET.) 

CoüiANGES (PHIIiIPPUsEni-
AUNÜEII DE) , een Parijze-
naar, raadsheer bij het par
lement , daarna rekwestmee
ster , overleed in zijne ge
boortestad in 1716, in den 
ouderdom van 85 jaren. Hoe
wel hij veel verstand en eé-
nen natuurlijken en bevalli* 
gen geest bezat, was hij 
geenszins met dien geest be
gaafd, w'elke tot ernstige 
studiën, en de deftige be
dieningen van he{ overheids-
ambt vereischt worden. Men 
heeft van hem Liederen %-
waarvan men twee uitgaven 
heeft geleverd , de eerste in 
één deel in 12.m o , Parijs, 
1696; de tweede in 2 dl.n, 

l n ! k ' m ° ' ï 6 9 8 ' öeze liederen 
«ebben eene bijzondere ver
dienste* dezelve bevatten 

over de gebeurtenissen van 
zijnen tijd, en het is daar
door, dat deze beuzelachtige 
wijze nog nuttig kan zijn. 
Men vindt eenige zijner Brie
ven onder die van zijne nicht, 
Mevrouw DE SÉVIGNEJ de
zelve zijn vrolijk en onge
dwongen. Om een denkbeeld 
van den geest en niet van 
de opgeruimdheid van Con-
LANGES te geren, willen wij 
van hem het volgende versje 
Over den Oorsprong' des a-
dels, mededëelen. 

D'AnAM nous sommes tous en* 
fans, 
La preure en est corimie; 

Et que tous nos premiers paren» 
Ont mené la charrue. 

Mais las de cultirer ennn . 
-La terre laboürée, 

L'un a dételé Ie matin; 
L'autre 1'après-dïnee. 

Vrij in hét Nederduitsch: 
Aan iedereen is het bekend. 

Dat wij zijn ADAM'S loten,. 
E u d a t déploegstaartwerdge 

mend, . .. „„*«„ 
Door hen,uit^ewjjsproten^ 

Doch eind'lijk moe, bij meer : verstand, ' - '.,* „ n A a p Te ploegen als znn vader, 

Heeft de eene vroeg- al uitge-

E ^ d e 'andere wat spader. 

CoütowBiÈRË. -?~ Zie Bw 
QUEVIIXE. 

COUMN (LODEWIJK), een 
priester, in 1605, te FJ. 
fiers geboren, v e r i , . ^ i a 
maatschappij der Je»»1'* t 
1640. Sine.Toom*»"« a 

bezigheid was, om>£ V? * 
dan slecht over .i» , G e s ^ e 
nis en de aardrykskunde t e 
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schrijven. Men heeft van 
hem: T.° Traite historique 
etc. (Geschiedkundige Ver'-
handeling der rivieren van 
Frankrijk •, ofaardrijks- en 
geschiedkundige beschrijving 
van den loop en de over' 
stroottiingen der stroomen 
en rivieren van Frankrijk), 
Met de opgave der steden , 
bruggen j en overtogten, in 
8.°, 1614, in 2 dl." t een 
voor zijnen tijd vrij goed 
boek, 'en zelfs belangrijk 
voor den einzen; doch waar
aan naauwkeurigheid ont
breekt. •>— 2„° Voyages etc. 
(Reizen van den beroemden 
VINCEHTIVS ZE BLAXC), 
naar de Oost- en West-ln-
diën, Per zie', Afrika ,Azië, 
Egypte, sederthet jaar 1567, 
door BEBGERON ontworpen, 
en vermeerderd door Cauiort, 
1648, 2 dl.» in4.°, belang
rijk en zeldzaam.— 3.° Le
xicon homericum, Parijs, 
1643, in 8.° —• 4,° Ver
scheidene geschiedkundige 
Werken, die minder op prijs 
worden gesteld, dan zijne 
aardrijkskundige voortbreng
selen. COUION overleed in 
1664. 

CoUloN (CtAUDÏÜS A.NTO-
NIÜS), algemeen vikarisvan 
Ff evers, gewoon prediker 
des konings, werd in 1746 
te Balins in Franche-Comté 
geboren. In het begin der 
omwenteling, Week hij uit, 
«n begaf zich naar Londen, 
alwaar hij met roem in de 
Catholijke kerken predikte. 

Tijdens de herstelling der 
BOURBONS kwant hij in Frank" 
rijk terug, wijdde zich op 
nieuw aan den kansel toe, 
en werd gewoon prediker 
des kónings. Hij gat" in 1813 
in het licht. Abrégé etc. 
(Kort begrip der verdediging 
van de verklaring der gees
telijkheid van Frankrijk in 
16S2 door BossUET, of Ont
wikkeling der voornaamste 
bewijzen, door dien geleer
den Bisschop opgegeven, met 
het antwoord op de voor
naamste tegenwerpingen zij
ner tegenstrevers), Londen* 
1813, in8.vo Men ziet door 
djt werk, dat de abt Cou-
LON een voorstander en ver
dediger van de grondbegin
selen der Gallikaansche kerk 
was. Hij is plotselijk te 
Parijs, in 1820 overleden. 

GotJtON DE T H E V E N O T (A. ) 
in 1755 geboren , oud lid 
der akademie van weten
schappen en van het Insti
tuut, overleed in 1813 in 
Bohème, alwaar men van 
zijne dienst in het gevolg des 
legers gebruik maakte, is. be
kend als de uitvinder eener 
wijze van snelschrijf kunst, 
die zeer veel opgang maak
te, en die in onderscheidene 
vreemde landen is aangeno
men. De koning nam in 
1787 de opdragt aan der 
Verhandeling over de snel-
schrijfkunst van COULONDE 
THÉVENOT, en verleende aan 
den, schrijver een diploma 
van snelschrijver van Z. M» 
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Welke ook de verdienste 
dezer wijze zij , zoo is het 
zeker, dat thans een veel 
eenvoudiger stelsel van snel
schrijfkunst, met een bij
zonder voordeel in de mees
te der staatsvergaderingen 
wordt gebruikt. 

COUPÉ (De Abt JOANNES 
IiODE-.viJK MARIA) , in 1733 
geboren heeft zich bekend 
gemaakt, door een aantal 
letterkundige werken, en 
onderscheidene geachte ver
talingen (in het fransch) l.° 
Dictionaire etc» {Woorden' 
boek der zeden), 1773 , in 
8.v° — 2.° Essaietc. {Proe
ve Kan vertaling van eeni-
ge latynsche Brieven en 
dichtst ukken van MICHAEL 
J>E V RoFiTAt, met ophel
deringen over zijn. leven en 
karakter), 1778, 2 dl." in 
8°v - - 3.qï)es variétés etc. 
{Letterkundige verscheiden* 
heden), 1786-1788, 8 'dl.» 
in 8.v° — 4.° Vertaling der 
tooneellmndige werken van 
SmsCA,l795, 2dl.« in 8.° 
~ 5.° Vertaling der werken 
van HOXEBVS , 1796, 2dl.n 
in 18.° — 6." Werken van 
MESIOHVS , ,2 dl.» in I8.«° 
Ï796. — 7.° lof des ezels, 
naar het Latijn van HEINSWS , 
1796, W'I8.°--* 8,° Spreu
ken van Tsooms en zede
lijk dicht stuk van PIIOCT-
zrags, nieuwe vertaling, 
1708, in 8.° — 9,° Soiree* 
etc* {Tuetterkundige avond-
*tonde&),1795 — 1800, 20 
a l ' a in8 .° Öte;^,!W|,e..ver

zameling van uittreksels, 
uit een aantal oude werken, 
met smaak en onderscheiding 
gekozen. — 10.° Spicilége 
etc. {Verzameling van oude 
en nieuwere letterkundige 
schriften) , 1802, 2 dl.» in 
8.° Eindelijk werkte hij 
mede aan de Bibliotheek der 
romans, en aan de algemee-
ne geschiedenis der toonee-
len. De abt COUPÉ veree-
nigde met eenë uitgebreide 
kunde, eenen doordringen-
den geest en eenen oordeel-
kundigen smaak; hij was 
koninklijk boekenkeurder, 
bewaarder der handschriften 
van de bibliotheek des ko-
nings en emeritus hoogleeraar 
der universiteit. Hij is te 
Parijs den 11 Mei 1818 ö-
verleden. Men gelooft, dat 
hij handschriften heeft na
gelaten , waardig om in 
het licht te.worden gegeven. 

CouPERiN (LODEWHK); te 
Chaume, een stadje in net 
fr. Dep,*: Seine et Mme 
geboren, organist der ko
ninklijke kapel, verdiende 
door zijn uitstekend talent, 
dat men voor hem den post 
van discant violist schiep. 
Door eenen. vroegen dood 
werd hij in 1665 , in den ou-
derdom'van 35 Jaren in nw 
graf gesleept, en liet drie 
reeksen na van &*&«$* 
muzijkstukken voor he*K'_ 
vier , die zoo wel o » * » " 
menstelling als om den srnaas 
zeer op prijs werden gestem. 
De kenners bewaren dezei-
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veia hunne studeerkamers. 

• COÜPERIN ( JFK^NCISCUS ) , 
ïjeef; van den voorgaande te 
Parijs, in 1733 in den ou
derdom van 65 Jaren overle
den , verloor reeds vroegtijdig;i 

- zijnen vader .KAREL COUPJ?-: 
RJ^, éen bekwaam organist, 
en voegde eenen nieuwen luis
terbij zynea naam , door de 
uitnemendheid zijner- talen
ten. JLOJJEWIJK XIV. benoem
de hejrt tot organist zijner ka
pel en klavecinist zijUer ka-
Kier» Hij behaalde eenen ge
lijken roem op deze beide in-> 
strumenten, daar hij het or
gel^ met even zoo veel kunst 
als smaak, en het klavier; 
met eene bewon,deréns\vaar-., 
dige vlugheid bespeelde. 
J^nê zamenstellingen 'voor 
het laatst genoemde instru
ment zijn in eenen geheel 
nieuwen smaak. Zijne ver
schillende stukken voor het 
klavier in 4 din. in fol. verza
meld , bieden eene uitmun
tende harmonie aan, vereenigd 
met een even zoo bevallig 
als edel en natuurlijk als oor
spronkelijk gezang.. Zijne di
vertissementen getiteld : les 
goüts réunis ou l''apotheose 
Jte Lvz.tr et de ConBLM:*' 
zjjn toegejuicht, even gelijk 
zijne overige voortbrengse
len, niet alleen door de Fran-
schën,r. maar ook door alle 
vreemdelingen, diegoede inu-
zjjk op prijs weten te stellen. 

COOTEÏUN (ARMANDÜS LO-
VII. DJEEL. M 

ukwWK); organist der kapel 
van LODEWIJK XVI» onder
scheidde» zich. evenzeer door 
de kunde en bevalligheid zij
ner . zamenstellingen, door 
de schitterendste uitvoering, 
als door de kunst om kwee-
kelingen te onderwijzen 
en te j vormen, -eene k'unst 
die gedurende twee, eeuwen 
in zynë familie erfelijk was. 
Hij _werd gezocht; om zijne 
beminnelijke hoedanigheden 
des harten; Om ziju© waar
lijk voorbeeldige godsvrucht, 
die eene vijandin van alle 
pracht en allen toestel was; 
om de innemendheid van een 
gevoelig en Weldadig karak
ter; om-de eenvoudigheid en 
regelmatigheid zijner zeden; 
om de kieschhexd-.zijner ge
voelens , die meer dan eens 

- zijne fortuin benadeeld heeft, 
en vooral om zjjne zedigheid, 
die hem zorgvuldig al den 
glans zijner verdiensten aan 
de oogen van het publiek 
deed onttrekken: getuigen 

. daarvan zijn de motetten , 
welke hij voor religieuze 
gestichten heeft vervaardigd 
en die eenen kunstenaar tot 
den grootsten roem zouden 
hebben verstrekt, maar die 
hij nooit tot den druk heeft 
willen bevorderen of in het 
licht geven. Bfl heeft be
stendig geweigerd, om voor; 

: het tooneel te werken, on
danks de dringende aanspo
ringen van de meesters? der 
kunst, die hem den geluk-
kigsten uitslag waarborgden. 

m • ••': 

http://Lvz.tr
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I>ên l-Februarij 1789, uit 
de Lieve Vrouwe kerk të-
rugkeerênde, werd hij door 
eèn' paard omvergeworpen 
en getrapt, onder de smar
telijkste fijnen overleed hij 
den volgenden dag. 

COUPLET (PHILIPPUS), eeri 
Jesuit, in 1628 te Mec/te-
len geboren, begaf zich in 
1659" in hoedanigheid van 
zendeling naar Sina en kwam 
in 1680 terug. Weder Scheep 

- gegaan zijnde, om eene twee
de reis derwaarts te 'onder
nemen » overleed hij, in 1693 
onder weg. Hij heeft eeni-
ge werken in het Sineesch 
en onderscheidene in; het 
Jatijn geschreven. 1.° Hij 
werkte met de Vaders PROS-

PERT1US INTORCETTA', C H R I S -

. TIAAN HERBRICH en FRAN-
- ciscus ROUGEMONT, aan het 

werk ten titel Voerende: 
CoxFircïus Sinaram jpMlo-
sophtts site scientia sinica 
latini'eocposita, op bevel 

- van LODEWIÏKJOV. gedrukt. 
Hetzelve is zeldzaam, en 
handelt over de zedeleer en 
de staatkunde der Sinezen, 
en in de voorrede ontwik
kelt inen de godgeleerdheid 
en de zeden van dat volk. 
Men 'ziet wel dat dit alles 
van de schoonste zijde is 
voorgesteld» Daarna volgt 
het leven van CONPUCIUS ; 
en vervolgens de jaarboe
ken, die men zeer ten on-
*?g'•'.** het jaar 2952 voor 
r w L t e w & brengt. — 2.° 
Catalogus P. p. tocieta-

tis, Jesü, qui post öktam 
sancti Francisci Xaverii, 
ab anno 1591 nsqtie ad 
1681 imperio Sinarinm jfi-
dein CBRISTX pfopagaruM, 
Parijs, 1686. Hij had zulks 
èerSt in het Sineesch ge
schreven. Het is eehe ge
schiedenis der Jesuiten, die 
aan de voortplanting desge-
loofs in Sina gewerkt heb
bed i . 3.<> Bistoria ,noli-
les fdminè Candida Hif 
ÖJiristianiB• Sinensis. Dit 
^erk is in hetNederduitsch, 
fransch en spaansch vertaald. 
_- 4.° Belatio de statu et 
qualitate missionis sinica. 
Hetwelk bijna geheel vóór
komt in het .Propylmi» 
maji der Acta Sanctorunt-

COUPLET (CMUWÜSANTO-
mus) , den 20 April 1642te 
Parijs geboren, en hd der 
koninklijke abademe van 
wetenschappen ; dier stau 
was grondig bekend met de 

•**&*&>£*££. 
weegkunde. De s t a a

R 
langes-laVineuse,inV<>v* 
gondië, was even zoo «jK 
f n w 9 n , a l s Z J ; j a r m m j 
ter was, hare inwonersjva 
ren genoodzaakt hetzelve »P 

. é enuura f S t and S dersad t 
gaan halen. Na vdevwcj 

PLET, door » A G U E S „L e -
H e e r v a n ^ « / « « ^ » m ° J n d 
noodigd zich m de & 
September • 1705 « £ £ 
plaats, vond fe* b o r g e l i 
schoot der aarde * e r D" f e

2 l 
schat, en deed op den ^ 
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December van hetfcëlfde jaar 1 
het water iri de stad in ü-
vervloed uitspringen. Deze 
ontdekking, die geene 3000 
livres kostte, bezorgde aan 
COUPLET het volgende^ eer
volle opschrift. 

JVön eraf; ante fluens populis 
sitientibus unda , 

Ast dedit aeternus arte CUPLK» 
TUS aquas. 

;Het zinnebeeld, waaronder 
dit opschrift staat, stelt ee-
nen MOZES voor, die water 
uit eene steenrots doet voort
komen , welke niet wijnstok
ken omringd i s , en waarbij 
men deze woorden leest utile 
duld. Men zegt, dat de eer
ste regter der stad, blindge-
worden zijnd.ej niet dan het 
gevoel zijner handen wilde ge-
looven, welke hij verscheide
ne malen in een water; dom
pelde , dat eene stad weder 
moest bevolken , welke op het 
punt stond van verlaten te wor
den. Alvorens naar Parijs 
terug te keeren, gaf COUPLET 
aan Auxerre de middelen, om 
beter water te bekomen, en 
aan Courson, om weder in 
het bezit te geraken van eene 
verlorene bron. Hij over
leed te Parijs, den 15 Ju-
lij 1722 in de Chrtstelijkste 
en stichtelijkste gevoelen. 

COUR (DESIDERIUS DE I A ) , 
in 1550 te Monzeville, 3 
uren van Verdun geboren, 
Wijdde zich in de orde van 
den heiligen BENEDICTUS aan 
God toe. Prioor der Abdij 

, M. 

van den heiligen VANNES te 
Verdun geworden, onder
nam hij , 'om er de verbete
ring in te Voeren'; en slaag
de daarin evenzeer door zijft 
gedrag, als door zijnen ij
ver, (aod zegende zijnen ar
beid, en weldra volgden de 
religieuzen der Abdij vant 
Moyeji'Mottstier, in het 
Vosges gebergte t aan den 
heiligen HIDÜLPHÜS töege-
wijd» zijn voorbeeld. Dit 
was de oorsprong der nieu
we Congregatie, bekend on
der den naam van den Hei* 
ligen VATWEs en den heili
gen HIDVLJPSUS t door CJCE-
MENS VII I . , in 1604 goed
gekeurd. De hervorming 
dier kloosters, werd gevolgd 
door die van vele andere in» 
de Nederlanden, in Lotha* 
ringen, Champagne JVor-
mandyè', Poitou enz. Het 
aantal huizen, dat zich da
gelijks aanbood, noodzaakte 
DE LA COUR,.om de oprig-
ting eener nieuwe Congre
gatie in Frankrijk, onder 
den naam van den heiligen). 
MAVRUS voor te stellen! 
Men oordeelde, dat het té 
moeijelijk zoude zijn en te 
veel hinderpalen zoude ont
moeten , vooral in oorlogs
tijden om de nood ige betrek
king en briefwisseling te 
onderhouden, tusschen de 
kloosters van Lotharingen, 
en Frankrijk, in eene en
kele en zelfde Congregatie 
vereenigd* Deze beide Con-
gregatïen Van: den heilige»» 

i 2 
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VANNES en den heiligen 
MAURUS, hebhen zich on
derscheiden, door geleerde 
werken» en door haren'.ij* 
ver voor de godsdienst; maar 
de .goddeloosheid der tijden 
hë.eft een aantal bijzondere 
leden tot groot leedwezen 
van het ligchaam der orde 
in nieuwe dwalingen mede-
gesleept. Die van den hei
ligen MAPRUS heeft buiten
gewone verwoestingen on
dergaan; zij heeft uit ha
ren schoot , dweepzieke en 
driftige schrijvers zien op
staan, die niets van de die
pe geleerdheid hunner: voor
gangers bezittende, maar 
van de onkunde en ligtzin-
nigheid der eeuw gebruik 
makende, beproefd hebben, 
om noodlottige slagen aan de u 
leerstellingen en de hië
rarchie der Gatholijke kerk 
toe te brengen. De god' 
vruchtige insteller, wel ver
re van de bittere vruchten 
te voorzien ., die eens in I 
zijn dierbaarst werk zouden 
groeijeh, overleed in 1623, 
blakende van.: heiligheid, en 
als eenvoudige religieus der 
abdij van den heiligen VAN-
NES.; In 1772 heeft men 
zijn Leven in 12.w<> in het 
licht gegeven» 

COUHAYER (PETRUS FRAN-
CISCUS I,E).,. te Eouanen in 
1681 geboren, werd, na in 
«e o»de der reguliere kano-
n i k e » *®n den H. Auetrs-
*INTO feepwn t» ss^n, tot 
«ibhothecaris d « kerk van 

U de H. GENOVEVA van Parijs 
benoemd, en zocht zich al
daar eenen naam'te maken, 
dooi; zijne aankanting tegen 
;de bulïe Unigenitm; want 
zulks was in dien tijd voor 
vele leden een weg tot den 
roem. Daar echter het Jan-
senismüs hem niet spoedig 
genoeg scheen berucht te 
maken, zoo wilde hij An-
glikaansch schijnen,: en ga£ 
zijne Verhandeling 'm het 
licht over de wettigheid der 
Anglikmnsche ? zendingen, 
Brussel, 1723, 2,dl," in 
12,mo zoodra dit werk in 
het licht verscheen» namen 
onderscheidene verontwaar
digde geleerden de pen op, 
om hetzelve te, wederleggen. 
De dagbladschrijvers van 
Trewuxi D. GERVAISE, de 

rjesuit HARDOÜIN, de Jako-
bijn 4ouW randden het nieu
we stelsel met nadruk aan. 
•Wel .verre van zijne mis
slagen te erkennen, ver
meerderde de BibK°theca«S 
der heilige GEÏTOVMA de
zelve aanmerkelijk, dooree
ne Verdediging fijner W 

handeling, yvelïe
 t»

lL t 
1725 in 4 di.n in 12."» » 
het licht gaf. Ditantwoard 
jnet zeer veel laatdunkend
heid, en weinig grond ge
schreven, werd, zooweljJ" 
deVerhandeling,veroord^ 

door den Aartsbisschop w 

tal Bisschoppen en v&u , p door een besluit/an_den 

ïaad van 7 Sepi«»ber ^ ' 
Üater COURAYER, m n a v w 
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ging van al de Sektarïssën» » 
eerst indringend en geveinsd, 
daarna alJes trotserende, stak 
naar Engeland over, alwaar 
twee Heeren hem eene plaats 
aan hunne tafel verleenden j 
de eene in den zomer en 
de andere in den winter. 
Deze afvallige overleed deh 
16 Octoberv 1776. Behalve 
de reeds genoemde werken, 
heeft men van hem: l.°Jüe-
laiion etc, {Geschiedkundig 
en verdedigend verhaal der 
gevoelens van Pater LS 
CovnAYER mei de regtvaar-
digende bewezen der in het 
ioerk aangevoerde daadza
ken), Amsterdam 1729, 2 
dl.n in 12.m° Dit werk joeg 
de Catholijken nog meer te
gen hem in het harnas; hij 
beweert er in, dat de uitspraals; 
der algemeene kerkvergadew 
ringen niet ontslaat van te 
onderzoeken. — 2°. Histoire 
etc. {Geschiedenis der kerk' 
vergadering van Trenlevan 
FRA- PAOLO, op nieuw-uit 
Aet Italiaansc/t in • het 
Fransch vertaald met beoor
deelende geschiedkundige en 
godgeleerde aanmerkingen), 
Londen, 1738, 2 dl-n in 
fol. Amsterdam, 1736; 2 
dl.» in 4,t° Trévoux (onder 
den titel van Amsterdam) 3 
dl.n in 4.to, met de verdedi
ging dezer vertaling dooi
den schrijver* De -stijl is 
helder; maar de aanmerkin
gen zijh bezoedeld met den 
sektengeèst en de dwalingen 
des schrijvers; hy ontwik-

:" ' ": 'M i 

kelt m dit werk eene on-, 
verschilligheid, die niet , 
dan tot het volslagen onge
loof kan geleiden, r-? 3.° 
Histoire de la réformation 
etc. {Geschiedenis der her
vorming, door SLETDAX, 
ttit het hatijn in het Fransch 
vertaald), 1767 , 3 ,dl«« in 
4«to Dit werk bevat talrijke 
aanteekeningen , waarin de 
schrijver onderwerpen be
handelt, die hij zorgvuldig 
naar zijne inzig'ten voorstelt. 

CoURBIÈRE (WlMiEM B E -
NA.TUS BEI. HOMME VAN)., 
koninklijke Pruissische veld
maarschalk , en beroemde 
verdediger der vesting Grau-
denz, den 25 Februarij 1733 
te Groningen geboren. Zijn 
vader was majoor in Holland-
sche dienst, en zijn groot
vader had Frankryk, al
waar hij by Grenoble aan
zienlijke goederen bezat, na 
de intrekking van het edict 
van Nantes, verlaten. COUR-
BIÈRE trad eerst ook in Hol-
landsche dienst, waarin hij 
Bergen op zoom hielp verde
digen ; toen echter rietveld* 
heeren-talent van FREDERIK 
II. zich begon te ontwikke
len , ging hij tot de Prutsten 
over, onderscheidde zich bij 
de belegering van Schweid-
nitz, en verkreeg in 1775 , 
als majoor een vrij-bataillon , 
hetwelk zich zoo uitmuntend 
onderscheidde (voornamelijk 
door de verovering Van' den 
grooten tuin bij Bresden)% 

t 3 ' •-•• •-• W ' ' 
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dat ; het tot, een regiment 
werd vermeerderd, en des-
zelfs dappere veldheer; de 
orde van verdienste verkreeg. 
Onder alle vrij-corps, was 
dit regiment ookheteenige, 
dat FREDERIK I I . , na den 
vrede van üuberisburg liet 
fcestaan. In het jaar 1780 
werd COÜRBIKRE , generaal? 
majoor, eninI7871uitenant-
generaal. In den oorlog aan 
den Rijn voerde hij,de gar
de aan f: waarmede hij zich 
»i| Permasenz onderscheid
d e , ea daarvoor de orde van 
den Eooden Adelaar ver
kreeg; in 1797 werd hij ge
neraal der Infanterie, in 
1798 gouverneur van Grau-
$enz, welken gewigtigen post 
hij 'getrouwelijk tegen alle 
pogingen derFranschen verr 
dedigde; daardoor werd niet 
plleen West-Pruissén,- voor 
Jüijnen koning behouden j 
maar ook (zonder dat hij het 
•Wist) in het jaar 1812, toen 
deze vesting alleen geer 
»Q Fransche bezetting ver
kreeg, het den Franschen 
(onmogelijk gemaakt, zieh 
aan de W&ichsel te handha
af" r Hij overleed in 1811. 
•Me, Wallen der zoo uitmun
tend - door hem verdedigde 
vesting bedekten zjjne asch, 
«n een gedenkteeken, hem 
flOQC koning en-vaderland 
«qegewijd, herinnert aan zij-
¥M» ^den . . :„ ,., ... ;;,, ,'. 

B E V S , ^ f 0 i , . ( P e markgraaf 

Dauphinè, uit eene niet üeer 
gegoede familie geboren. Met 
ëene bijzondere 'neiging voor 
de wapenen bezield, ont
snapte hij aan het Collegie, 
en ging als vrijwilliger in 
het leger der Nederlanden 
dienen. Daar Frankryk en 
Spanje kort daarna den vrede 
gesloten hadden," besloot hij 
ont in vreemde dienst te 
gaan. Daar dieven,'hem; 
bij het overtrekken der Pi* 
reneën, geheel uitgeplun* 
derd hadden, zoo leende hem 
een Fransche • kluizenaar, 
VERDIER genaamd, 50 pias* 
ters , om naar zijn vaderland 
terug te keeren, alwaar men 
weder ligtingen begon te 
doen. jya onderscheidene 
lotgevallen, reisde hij naar 
Rome, en ging ver volgens 
tot de troepen van den Bis* 
schop van Munster over, 
hij werd bij dezelve tot ka*. 
pitein der Witerij benoemd. 
De-vrede, tusschen:ffranh 
rijk en het keizerrijk geslo* 
ten zijnde, verkreeg hij zij» 
ontslag om zijne bloedver? 
Wanten te gaan bezoeken» 
Te Pierrelatte, in Daupfo-
né, aan «et venster eeneü 
herberg staande," ontdekte 
hij den kluizenaar, die hem 
op zulk eene vriendelijke 
wijze in Spanje behandeld 
had, gaf hem zijne 50 pia*' 
terug, en verliet hem, *<"* 
der dat zij elkander ooit 
hebben Wedergeziens e*nge,p 

drag,- dat ten beWJ*e ^eF" 
strekt, dat de dan^»**"* 
Biet eene zyner boofdhoeaa* 
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nigheden was. In Duitsch-. * 
land teruggekeerd, diende, 
hij onder de? keizerlijke troe
pen tegen de Turken; en na 
den dood des grayen van 
RIMBORG , minister van staat, 
en groptrmëester, aller mun
ten des rijks, huwde hij 
mét deszelfs weduwe, die 
hem aanzienlijke goederen 
aanbragt. Nadat de Veneti-
anen de vergunning bekomen 
hadden, qm troepen op het 
grondgebied des kèizerrijks 
te ligten, werd de mark-
graai' DE COURBON , aan het 
hoofd van een; regiment dra
gonders geplaatst. Zijne ver
dienste verhief hem tot den i 
rang van veldmaarschalk der 
republiek » en , onder den 
Generalismus, tQt dien van 
opperbevelhebber. Door zijne 
•yoorzigtigheid en zijne, dap
perheid , droeg hy veel bij 
tot de inneming van Coron 
en Navarino. Bij de bele
gering van Negropont, in 
1688, werd hij door een ka
nonschot in den ouderdom 
yan 38 jaren gedood. Eene 
onbeperkte geestdrift voor 
den roem, deed hem altijd 
tot de schitterendste onder
nemingen pyerhellen.. Hij 
•werd als een gelukkige en 
bekwame 'gelukzoeker be
schouwd. AIMAR, regtervan 
Prierrelatte, zijn boezem
vriend, gaf zijn'leven in het 
licht, .jbyvn, 1692, inl2>«o 

' ' '• ' i 

COURCEM.ES (THOMAS DE) 

fn 1402, ie Ayencwr, h i p ' 

Montdidier, in Picardijë, 
geboren , schitterde ..op; eene 
buitengewone wijze, door 
zijne kunde en ;Zijne, wel
sprekendheid , aan de Uni
versiteit van Parijs, waar
van hij in 1430 rector werd 
en bij verschillende gewig-
tige gelegenheden tot, afge
vaardigde diende. Hij was 
in 1438, bij de kerkverga
dering van Bazel, |in hoe
danigheid van doctor der 
godgeleerdheid tegenwoordig, 
en bij die van Mentz in 1441 
als redenaar der Universiteit, 
KAREL VII maakte ook van 
zijne dienst gebruik in ver
scheidene gewjgtige onder
handelingen , hetrekjkelij k 
de kerkelijke zaken. Tot 
deken der kerk van Parijs 
verkozen , sprak' hij jn die 
hoedanigheid, \n 1461 , te 
SaintDenis, de Jjjjkrede 
van dien Vorst uit. Hij was 
te gelijkertijd kanonik van A-
miens, en pastoor der paro
chie \Saint'André*deS'Arcs-
Hij qverleed in 1469, den roem 
nalatende, van eenen diepzin-
nigen (godgeleerde, ëenei* 
welsprekenden redenaar en 
eenen bekwamen onderhande
laar ; begaafdfyeden, vyaaraan 
eene groote zedigheid nog ee? 
nen nieuwen g is te r schonk. 

COURCELLES (PETRUS, DE) 
te Candes, in het fr. D.ep.t 
Indre-et-Loirei geboren, 
gaf in 1557 eene Emnsche 
Rhetortca in het licht door 
eene waarljjk oqrspronkely k e 

i.'4 
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opdragt, aan eene abdis Van 
Jouarre, voorafgegaan. De 
schrijver noemt haar Zeer 
doorluchtige Vorstin, «n 
Maakt haar ernstige Com
plimenten oyer het onover
winnelijk alvermogen van 
haren staf. Niets kan be
wegen , om een dergelijk 
werk te lezen, dan delus't, 
om den staat der FranscJië 
Welsprekendheid , oinSrerit 
het midden der , zestiende 
eeuw, wei fekennen; en uit 
5?f O 0gPU ö t beschouwd, is 
öït een der beste en best 
geschrevene van zijnen tijd. 

. COüRÖEitES (STEPHANUS 
» E ) , te Genepe, in 1586 
geboren, nam gedurende ver
scheidene jaren in Branh-
ryh de predikdienst waar. 
Afgezet zijnde, begai hij 
zich naar Holland, en maakte 
Zich onder de Arminianen of 
Kemonstranten eenen grooten 
Öaam. Hij onderwees dë 
godgeleerdheid in hunne 
scholen, volgens den•b.eruch-
*en SiMON EPISCOPIÜS , dien 
Ï"J dikwijls in zijne werken 
tokel verkort heeft, maar 
«P eene zeer duidelijke wijze, 
" i j overleed in 1658. " Be-
Halve; zijne Godgeleerde 
\T£ , Sselén» welke i» 
f 075, bij DANIEI. ELZEVIR , 
*n lol gedrukt werden * heeft 
*»en van hemy eene nieuwe 
™tgave van het Nieuwe 

^ e l r ^ i l i e n d e lessen ui 
^ f i ü Ü . ^ w e handschrift ontleend. bestaat 

ten 
er 

van hem een Vertaling in 
het frahsch ) der wijsbegeerte 

: van DasCARTES j eene lnlei~ 
ding- toldeTijdrekenkunde; 
eéne Lofrede op de sterre* 
en aardrijkskunde, en een 
na zijnen dood in het licht 
verschenen werk getiteld; 
Institutio religionis c/iris-
timce, Leijden, 1678,2 dl.» 
in 4«£0 '"'' 

• CöüRCHETET 0?ENANS' (LtT-
CAS) , te Besangon den 24 
Junij 1695 geboren, was op-
zigt'er van het huis der Ko

en secretaris der ningin, 
Hanze - steden , ea overleed 
in Maart 1776. Hij heeft in 
het licht gegeven: 1.° Bis-
toire etc* {Geschiedenis van 
het vredesverdrag der Pire-
neen) Amsterdam (Parijs), 
1750, .3 dl." in U.™ Dit 
werk is vrij belangrijk,,en 
eigenlijk liet verhaal of de 
ontwikkeling der trappen, 
langs welke men tot het ver-
drag der Pireneën isgeko* 
men, waarvan het gro'ote 
onderwerp was het huwelijk 
van LojOEWWK XIV met de 
Infante van Spanje, MARIA 
THERESÏA — 2.° — 2,°Hts-
toire etc ( Geschiedenis van 
het vredesverdrag van JSij' 
Inegen , gevolgd door eene 
'verhandeling over de regie» 
van MARIA THERESIA <"** 
Oostenrijk, koningin *"* 
Frankrijk, en doörbekrtiw" 
tigende stukhen), A"'s t5" 
dam (Parijs), 1754, f d}-" 
in IS.»»*' Deze geschiedenis, 
die van 1687 tof 1079 loopt, 
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iS' een vervolg van het voor* 
gaande werk. De schrijver 
verzekert, dat hij, volgens de 
Dépêches der Fransche afge» 
zanten heeft gewerkt, welke 
hem weiden medegedeeld. — 
3.° Histoire etc. {Geschiede
nis van dien kardinaal DÈ 
GHANVELLÉ), eersten Aarts
bisschop van( Mecheleni 
staatsdienaarvan KAUEI. V. en 
PHIMUPPUS I I . , Par#>,1761» 
2 dl.n in 12.mo te Brussel in 
1784, 2 31." inl2mo met eene 
geschiedkundige en beoor
deelende voorrede herdrukt. 

CouRCïLtoN,, -*• Zie DAN-
GEAU. • ' ! 

COURIER (PAULUS LQDE* 
WIJK) , oud hoofd-officier der 
FranSche ligte artillerie, in 
1774 geboren, en'-.den 10 A* 
pril 1825 op zijn landgoed la 
Chavonnière bij Tours ver
moord, heeft zich als een 
bekwaam Hellenist en een 
geestig schrijver beroemd ge
maakt. Behalve een aantal 
staatkundige schriften (naam
loos of wel onder den naam 
van PAUÏIÜS LODEVVIÏK VIG-
NERON in* het licht gegeven) 
heeft men hem eene zeer ge
zochte vertaling (in het 
Fransch) te danken, vanden 
Lof van HÉLENA door Iso-
CRATES , Party's, jaar XI . , 
in 8.vo; __ uitmuntende 
Aanmerkingen op het Atke* 
neurn vanden ffeerScawElG-
M'dusER, voorkomende in het 
Magasiti encyclopédiyue, I I . 

: • A I 

Dl . , '8;6 jaargang"; -*-yerta* 
Ungen (in het Fransch): van 
den volledigen Roman ym 
LONGUS , Parijs ,1813, waar
in hij van AMYOT al datgene 
heeft behouden, xyat behöuv 
den kon blijven, en het ove
rige met vele schranderheid 
en bevalligheid vermeerderd 
heeft; — van de Verhande
ling over het begin der rui* 
ter ij en der rijkxtnst vsxi 
XENQPHON, 1814, met den 
tekst, volgens verscheidene 
handschriften nagezien, ett 
met zeer geleerde aanteeke-
.ningen [enz. vergezeld. Hij 
heeft ook vertaald, óf de 
vertalingen herzien van de 
Mihnarijen van TJSÉAGENUS 
en CMARICLEA:, van DAPB* 
NIS en Csczoë, .van de Lu* 
ciade.f of den ezel bün Ikr-
eiïïs van Patras, en heeft 
daarenboven voor den Cour-
rier Francais een aantal ar
tikels geleverd, in" eenën 
geestigen en innemendeil 
stijl geschreven. De verzag 
meling zijner staat - en let* 
terkundige schriften, is in 
1826, met eene Levensschets 
van den schrijver ia 1 Dl*^ 
in 8.v<> in het licht gegeven. 
Hij had njet dè Bibliöthêca-
rissen der Laurentijnsche Bi
bliotheek te Florence eene» 
letterkundigen twist , over 
een onuitgegeven handschrift 
van LONGUS, dat hij ontdekt 
had, en 'hetwelk hij over* 
schreef om er de vertaling 
van in het licht te geven. 
De geleerde bewaarders van 

m 5 •'••: 
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den- uit het stof gedolven 
schat, beschuldigden Coti-
EIEB van niet zeer kiesche 
bedoelingen, wijl hij het on
geluk had gehad van eenige 
druppels inkt pp het handr 
schrift te laten vallen; maar 
ónze Hellenist heeft, zijne 
lasteraars geheel Jót zwijgen 
gebragt (hoewel zijn Brief 
aan den boekhandelaar BB-
NOVABD , over eene vlak op 
een handschrift gebragt, vol
doende had geweest, om al
le verdenking te dienopzig-
te uit den weg te ruimen), 
door, zelfs te Florence een 
aantal exemplaren zijner met 
pracht en op zijne kosten 
gedrukte vertaling te ver
spreiden. COUHUEU stelde 
zich voor om eene uitgave 
der Grieksche wiskunstenaars 
in het licht te geven, toen 
hij aan de letteren werd ont
rukt. Zijn ongelukkig uit
einde heeft aanleiding gege
ven tot gèregtelyke naspo-
ringen, die j o t dus verre zon
der vrucht zy'n gebleven. 

COUBMONT.—- ZieMARCpp 
— CoURMONïV 

COUBT (BENEDICTEN £&)• 
—* Zie CuRTius, 

CoUKT-DE-GfiBEWN. - p ? i e 
WEBELIN. 

CoURTE-CuiSSE (Jô WDlE.S 
» E ) of DE BREVI-COXA, leer
aar Öftï Sorèonne, in 1395 
door dfc noiyftrsiteit van\Pa-
?y*, tot BasütBJtejTOK XUh* 

en BoNWACius IX. gezonden, 
welke elkander de Pauselijk^ 
kroon betwistten, ojn dezel
ve beide te bewegen er van 
aftezien, spreidde bij die 
gelegenheid zijne kunde en 
welsprekendheid tpn toon. 
Hij werd er voor beloond 
door den post van Aalmoeze
nier des kohings, en later 
in 1420, door het Bi$dom van 
Parysr t J)e koning van En-, 
geland 'w'asf toenmaals, mee-, 
ster Am stad. peze vrij-
heidminnende prelaat ver
koos liever zich, naar Geneva 
te begeven, waarvan hij in 
1422 Bisschop werd, dan 
hem te gehoorzamen. Hij 
overleed eenige jaren daarna. 
Zijn belangrijkste werk is 
eene Verhandeling qver het 
Geloof, de^ Kerk, den Op
perpriester en de &erkver-> 
gadering, door Dü PIN, achter 
de Werken van GH)&SON m 
het licht gegeven. 

CoURTENAY (JOSSEWN OS), 
graaf van Edessa, mt een 
oud en beroemd geslacht ge
sproten, "welks erfgename, 
met PETKPS, zoon van \f-
DEWUK den PMe> *oflfs 

van Frankrijk, die de» 
naam zijner vrouw aannam, 
in den echt tradj onderscheid
de zich gedurende de kruis-
togten door zijne deugd ƒ 
zijnen meed/. Deze vor£ 
half dood van onder depwj-
hoopen eener schans $%?** 
Welke hij in 1131,. ^Zttt 
po, in Syrië, M^f^Z 
lag kwpendeinjfln»?*».*?• 
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tien Iaatsten oogenblik af
wachtende; In «dien staat 
vernam hij dat' de Soüdaan 
Van lconiiim^ van zijne ziek
te gebruik makende, eenë 
jsyner steden belegerde: in 
aller ijl verzamelt hij zijne 
troepen, en, na zijnen zoon 
vruchteloos ; aangespoord te 
hebben, om zich aan derzel-
Ver hoofd te plaatsen , trekt 
hij in eene draagbaar tegen 
zijnen vijand;op. De ver
schrikte Soudaan brak hét 
heleg op, en nam de vlugt: 
kort daarna gaf deze dappere 
grijsaatd den geest. Zijn Ie-. 
ger bragt zijn lijk in de stad 
Edessa . • . De familie van 
COURTENAY , uit den zoon van 
LODEVVIÏK den Dikke voort-
•gesproten, en die keizers van 
Konstantinopel', en verschei
dene andere beroemde perso
nen heeft voortgebragt, heeft 
geenen prins uit den bloede 
kunnen leveren, die erkend 
is . Men heeft hunne man» 
nelijke afstamming van LO
DEVVIÏK den 'Dikke nooit wil
len erkennen. Nadat HELE-
NA, de laatste spruit van 
dat huis in haar huwelijks-
verdrag met LÖDEWIJK VAN 
BEAUFREMONT den titel van 
Prinses uit het koninklijk 
Woed van Frankrijk had 
aangenomen, werd zulks bg 
een besluit van- het parle-' 
ment van 7 februarij 1737 
geschrapt. Haar broeder KA-

! EEL EUTGER is als de laat-
• ste! mannelijke spruit uit dat 
geslacht",' den ? mei 1730', 
in den ouderdQm van 5Pja

ren* overleden. Het geslacht-
register van dat huis is 
door DU BOÜCHÉT in het 
licht gegeven , Parijs 1661, 
in fol. De opdragt dezer 
Geschiedenis aan den ko
ning, is zoo stout", zégt dè 
Abt LENGLET» dat dezelve 
er vermetel dpor; wordt. De 
Heeren van COURTENAY bo
den te vergeefs hunne titels 
aan HENDRIK IV en LODE-
WIÏK XIV. Deze laatste 
Vorst antwoordde hün: » In
dien mijn grootvader u on-
rëgt heeft aangedaan, door 
u den titel van Prins uit 
den bloede te weigeren zoo 
hen ik gereed, om zulks te 
herstellen. Maar wij zijn 
slechts de jongste; be
wijs mij f dat onze voorou
ders u erkend hebben, en 
ik doe zulks oogenblikkelijk.? 

COURTIIZ (GBATIANUS DE) 
Heer van Sandras, werd in 
1644, te Montdrgis geboren. 
Na in het regiment van 
Champagne t kapitein te zij ri 
geweest f begaf hij zich'in 
1683 naar Holland, om al* 
daar een bureau van logen-
taal opterigten. Zijne even 
zoo vruchtbare als beuzel-
achtige pen, baarde eene 
menigte romans , onder den 
titel van Geschiedenitsen in 
het licht gegeven, en daar 
door des te gevaarlijker om
dat de fabels, welke hij uit
kraamde, door het greintje 
waarheid^ dat hij er onder 
mengde, aan den man ge* 

y hragfc werden. In 1702, in 
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Frankrijk teruggekeerd, 
Werd hij in de Bastille op
gesloten * waarin men hem 
gedurende 9 volle jaren zeer 
naauwkèurig bewaakte. Na 
in 17H weder in vrijheid 
te zijn gesteld, huwde hij 
mét de weduwe van eenen 
Boekhandelaar, en overleed 
in 1712 te Parijs. Van de
zen armzaligen Couranten 
schrijver bestaat er: 1.° Con
duite . etc. (Gedrag van 
Frankrijk sedert den vrede 
van Nijmegen) ixi 12.mo 1683 
«en werk waarin COÜRTILZ 
valschë beschuldigingen te
gen zijn vaderland uitbraakt. 
— 2.°Méponse (Antwoord) op 
het voorgaande werk-, 1684, 
in Ï2.m% waarin hij tegen 
zich zelven worstelt. —• 
3.° Les nonveaux etc. (De 
nieuwe belangen der vorsten) 
1685, herzien, verbeterd 
«n vermeerderd* 1688, in 
12.m° in.eenen Zeer vluggen 
stijl doch dikwerf bezijden 
de waarheid voorgesteld. —-
4.° Vie étc, (Levensbeschrij
ving van CoMcfNT) , I686, 
io 12.° Hierin neemt hij het 
gewaad van eenen gerefor
meerde aan, ofschoon hij 
uiterlijk steeds de Catholijke 
godsdienst beleden heeft, 
•"it werk is even zoo on
nauwkeurig als slecht ge
schreven. —. 5.° Mêmoire ' 
f M. Ie C. de R. etCé (Ge-
tenkschriflenvün den Gf. de 
M' *M» opzigte van ai het-
f!*£»'-«** «»* belangrijks 
dei sr*f Ministerie van il 

XJMV en den Kardinaal MA* 
ZAniK is voorgevallen, met 
verscheidene bijzonderheden 
mt het bestuur van LODE-
WIJK den Grooie), 1687, 
in 12.°, herdrukt in 1688, 
1693 en 1696. Door de hoofd
letters in den titel geplaatst, 
heeft CovRTiLz den Graaf 
Ba JRoCHEPORt bedoeld. Het 
is werkelijk onder dien 
naam, dat dat werk gewoon
lijk doorgaat; hetzelve is 
het minst slecht van al de. 
Werken des schrijvers maar 
desniettemin een roman. — 
G?°Histoire etc. (Geschiede
nis van den Hollandse/ten 
oorlog van het jaar 1672 
tot 1677); een werk, dat 
hem noodzaakte eenigén tijd 
het Nederlandsche grondge
bied te verlaten. 7." Testa
ment politigue ete' (Staat
kundig Testament van COL-
BBRT) in 12.ra0 met zoo vele 
andere dergelijke werken, 
overeenkomende, waarin men 
in plaats van den geest der 
testamenimakers te zien, 
enkel de droomerijen der be
driegers waarneemt, die 
hunne namen hebben aange
nomen. Hij heeft de onbe
schaamdheid van aan COL
BERT te doen zeggen, dat 
de Bisschoppen van frank
rijk , zoo zeer aan den «'» 
des koning onderworpen zijn» 
da t , indien hij hetEvan**^ 
door den koran had w£«J 
doen vervangen , zij er M» * 
hand in zouden g e l e ^ n e»" 
ben; eene gruwelijk >ast? 
ring, die genoegzaam ge'" 
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genstraft wordt, door de alge
meen bekende gevoelens dei 
geestelijkheid van Frankrijk 
— 8.° Le grand etc* (De 
groote Alcander te leur ge* 
steld, of de laatste pogin
gen der liefde en deugd). 
— 9° Mémoires etc. (Ge* 
denkschrijten van JÓANNJEÜ 
BAPTIST A DELAFOXTJIWÉ)» 
~ 10." Annales etc. {Jaar» 
hoeken vanParijs en van het 
hof voor de jaren 1697 en 
1698).• een beuzelachtig en 
romanesk voortbrengsel. —> 
CouRTiLzmet de lastering ge
meenzaam geworden, en on-; 
gelukkiglijk eene zekere ge-
makkelij hèid bezittende,, gaf 
bet eene boekdeel na het 
andere in.het licht, zonder 
zijne verdichtselen uitteput-
ten. Hij heeft nog zoovele 
handschriften nagelaten, dat 
men er 40 boekdeeleri in 
12.mo van zou kunnen ver-
Vaardigen , doch die men 
met derzelver schrijver had 
behooren te begraven, en 
het zou welligt geen groot 
verlies zijn geweest er ook 
zijne gedrukte werken bijte-
vóegen» » Zijn geest, zegt 
een kunstregter, kon zich 
ia zijne zamenstellingen aan 
geen'en regel onderwerpen. 
Het ig gemakkelijk te zien, 
dat hij d0or zijn geheugen 
Werkte; en zijn' geheugen is 
dikwerf ontrouw geweest en 
nog meermalen, door de drift 
Voor het buitengewone mede 
gesleept. Zijne schriften zijn 
van dien aard, dat dezelve, 
doos schrijvers, die eenig* 

zins; in de kennis der ge
schiedenis ervaren zijn , nooit 
geraadpleegd worden. Al te 
veel vertrouwen in dergelij
ke ; Werken , * is het Ware 
middel.om dwalingen voort-
teplanten, eri in het vak 
van geschiedkunde bestaan 
er reeds niet dan al te vel.", 

COURTIN- (ANTONIUS Ï>E), 
te Riom in 1622.geboren, 
was buitengewoon afgevaar
digde van'Frankrijk,bij de 
koningin CHRISTINAV Hij ver
vulde' dé pliglen vajh dezen 
post met even zoo vele ge
trouwheid als voorzigtigheid. 
TJODÉWIJK XIV over zijne 
diensten voldaan, benoemde 
hein ï op verzoek van COL
BERT, tot algemeen resident 
van Frankrtffi'hij de Noord-
sche Vorsten en 'staten. De
ze bekwame onderhandelaar 
overleed te Parijs ïn 1685. 
Hij bezat niet minder nei
ging voor de godsvrucht en 
de letteren, dan begaafd
heid in het behandelen van 
zaken* JEr bestaat Van hem: 
1.° Traite etc. (Verhande
ling over de beleefdheid), 
Parijs, 1762, in 12.»o _ 
-2.° Du point d' honneur 
(Over het punt van eer), 
Parijs, 1775, in 12.m° — 
3;° De la paresse, ou etc. 
(Over de luiheid, of de 
kunst om den tijd, in alle 
standen Viel te besteden), 
in Ï2,w> — éf De la jalou
sie (Over de afgunst), in 
12.m° Er komen in deze ver
schillende Stukjes goede ae-
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delessen voor y maar ook gé-
raeene en platte uitdrukking 
gen. —• 5.° Eene Vertaling 
(in het fransch) der verhan
deling over den Vrede en 
den Oorlog van GROTIUS, in 
3 Boeken, Parijs, 1687, 
2 dl.n 'in 4. t 0 ; verdrongen-, 
'volgens sommigen, doordie 
van RARBEYRAC, door velen 
oneindig beter geoordeeld. 
Men vindt het leven vaü 
COURTIN , in zijne Verhande
ling over de luiheid door den 
Abt GOUET in het licht gege
ven i Parijs 1743, in Ï2.m° 

CoüRTiv&oN (GASPAR»- XE-
COMPASSEUR , Ï)E CRÉQUI-
MONTFORT, Markgraaf van), 
lid der Akademie van weten
schappen , in 1715, teDijon 
geboren, onderscheidde zich 
alskrijgsman enalsgeletterde. 
Te Èranenberg-in Bohème 
gekwetst, zag hij zich ge* 
noodzaakt de dienst te ver
laten; hij,hield zich daarna 

' enkel met de beoefening der 
letteren bezig, en overleed 
den 4 October 1785. Hij is 
de schrijver eener Verhande
ling óver de gezigtkunde,' 
Parijs , 1 7 5 2 , in 4,t° volgens 
het stelsel van NEWTON ont
worpen. Gezamenlijk niet 
BoucHir heeft hij geschreven 
de kunst der smederijen en a 
«zeren ovens. I 

COTTRTÖIS (HitARTüs), ad-
wk»«t bij het Chutelet van 
^ariJ* werd op het einde 
der 15;* ©ÖUW i& EvreitX \\ 
geboren. »§**#fï « ö e ver- II 

zanieling van Latijnsche ge
dichten üagelaten, ten titel 
voerende: HtLARll CORTE-* 
sïty Neustrii civis Ebroïci, 
Volantillce. 

CoüRTors (JACOBOS) , bijge
naamd de Bourgondiër, werd 
in 1621 teSaint-Hippolyte, 
een dorp bij Besangon gebo
ren. Zijn vader was een 
schilder} de zoon was zulks 
pbk, maar in eenen veel hop-, 
geren graad. Hij volgde ge
durende driejaren een leger, 
én teekende veldlegers, be
legeringen ^. marsenen, ge
vechten, waarvan hij getui
ge was, eene sport van schil
derwerk j waarvoor hij vele 
begaafdheid bezat. Men be
speurt in jzijne stukken eene 
buitengewone uitdrukking en 
veel vernuft, krachten stout
heid, een frisch eti schitte
rend koloriet. Door zijne 
vijanden en benijders zonder 
eenigen grond beschuldigd, 
zijne vrouw vergeven te heb
ben, zocht hij een vreedza
mer Verblyf hij deJesuiten, 
wier gewaad hij aannam. Het 
gesticht, waarin hj) werd 
opgenomen, werd weldra, 
met onderscheidene schoone 
schilderstukken versierd. 
Hij overleed te Rome, m 
1676. Zijne voornaamste stuk
ken zijn te Bome. Het ko
ninklijk museum van i W " 
rijk, 'bezit twee zijner sc«»" 
derstukken op hout, den stag 
van Arbelles, en &?**?* 
het gebed gedurende den slag 

der Amaleciieiu PABWXH*» 
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dë vadérwas zijn kweekeling". 

CouRTosts (WILLEM) broe
der van dert voorgaande, in 
1679 overleden. Een leer
ling van PETRUS CORTÓNA 
zijnde, dèëd hij zich ook 
door zijne talenten vóór de 
Schilderkunst - bewonderen. 
Hij werd door Paus ALEX-
ANDER VII, gebruikt, die 
over zijn werk verrukt, hem 
eenegouden keten met hoogst-
deszelfs portret schonk* Wei
nig schilders hebben de ge
schiedkundige" stukken zoo 
Wél behandeld als hg. Zijne 
beste schilderij is het wonder 
vanJozuÈ, die de zon doét 
stilstaan, welke op het ko
ninklijk museum van Parij's 
gevonden wordt. 

CóÜRTOlS DE PRESSIGJJY 
(GABR'IEL) , pair van Prdnk' 
rijk te Lyon, den 11 De
cember 1745 geboren, werd 
in de maand Jariuarij 1786 
tot de waardigheid van Bis
schop van St. Jïïalo verhe
ven; week in 1791 uit , en 
keerde in 1S00 in Frankrijk 
terug. In het volgende jaar 
deed hij in handen van den 
paus afstand van zijn bisdom 
van St* Malo en bleef onbe
kend tot in 1814, in welk 
jaar de koning van Frank
rijk hem tot hoogstdeszelfs 
afgezant bij den H. stoel be
noemde. ToeninMaartl815 
koning JOACHIM xmNapeh, 
zijn leger in Opper - Italië 
bragt, en de Eomeinsche sta
ten doortrok, begaf COUR

TOISIE PRÈSSIGNY zich ïn het 
geVolg Van den Paus naat 
Genua, alwaar hij den 8 A-
pril aankwam. Nadat de voor
spoed dei- Öostenrijksche wa
penen , aan Pius VII. ver
gund had, om naar Rome 
terugtekeeren, kwam de 
fransche gezant, aldaar den 
20 Junij daaropvolgende aan.-
Daar men echter te rRome, 
in dien tusschentijd kennis 
had bekomen, van eene ge
heime Nota, door hem aan 
het kabinet der Tuillerien 
gezonden, waardoor hij het
zelve aanspoorde, om door 
gestrenge maatregelen van 
den H. Stoel eene voldoen
de overeenkomst, betrekke-

lïijk het Concordaat af te per
sen , zoo vond hij bij zijne te
rugkomst hetJheilige Colle-
gie billijker wijze tegen hem 
ingenomen* Deze omstan
digheid en andere, die van 
hem niet afhingen, deden 
CouRTOis DÉ PRESSIGNY te
rugroepen , die te Rome on
middellijk door den Graaf DE 
BLACAS vervangen werd. Bij 
eene Koninklijke ordonnan
tie van den 20 April 1816 , 
werd hem de eer van het 
pairschap opgedragen. Ee-
nige jaren later is hij als 
buitengewoon afgevaardigde 
des konings van Frankryk , 
naar Rome teruggekeerd al
waar hij den 4 Novb. 1826 
overleden is . 

COURTONNE (JOANNES) , 
Aartsdiaken van Pan}'* > 
heeft bewjjs zijner talenten 
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gegeven doo£ onderscheiden 
nerge'houwen, .welke er vol* 
gens zijne, plan? zijn opge» 
rigt en door. eene Vfirhan,' 
deling over de "beoefenende 
vergezigikwnde, 1725, in 
fol. Hij overleed te Parijs 
in 1735 '̂A /-•.•:»•:.',..V...:, • 

' ' \ . : , " '• ; - i f " . • » - - • * - - - . ,- . v - • , 

GoURVOïSIEB (JoANNES B A P -
JTISTA), een advokaat in 1749 
te Arboïs geboren.: Wa zij
ne studiën aan :de Universi
teit van fieSanpon vojbragt 
te hebben ;\ wijdde hij zich 
aan de balièl'toe, en ver
wierf «att .dezelve weldra 
eenen bërOenid'en naam. Bij 
<le mededinging verkreeg hjj 
den leerstoel 'van het iran-
sche regt aar? de Universi
teit van Besanpon. Hij. had 
steeds :een talrijk gehoor; 
en. onderschëifldê zich door 
<le duidejijlch^id, waarmede 
hij de afgètrotykenste onder-
We rpen wist vtoor té stellen, 
«n door de begaafdheid, om 
diegene aan «jene gestrenge 
methode te ; onderwerpen , 
welk er het minste vatbaar 
toe schenen.^ Hij verloor 
zijnen post ift 1791 tijdens 
de vernietiging der Univer
siteiten, èn de onlusten, 
welke Frankrijk teisterden, 
noodzaakten henl in 1793, 
eene schuilplaats buiten zijn 
vaderland te zoeken; eenV 
ge jaren daarna keerde hij 
naar Frankrijk terug, en o-
vprleed te Besanpon in 1803 
**'.) «eeft nagelaten: l.°'\ff-: 
temen» etc, {Grondregel* van .. 

f4» 1792 D Aet • 

in 8.vo 2,° Essai etc (Proe
ve over de staatsregeling 
V,an het koningrijk Frank-
Mik*)* 1792 > m 8.v,o — 3.b 

T)e V excellence et e* (Over 
de uitnemendheid pan het' 
monarchaal bestuur in 
:Frankr?jk, eti de noodzake-
lijkheid om er zich ;méde te 

.vereénigen) , '1787, in 8.vo 
Dit werk, hetwelk ;hij in 
Duïtscklmd: , in;hfet licht 
gaf, bevat gezonde grondre
gels , en doet zich door ee-
nen even zoo naaüwkeurigen 
als sierlijken stijl onder
scheiden. Hij had;daaren
boven een belangrijk werk 
ten einde gebragt, over het 
Openbare- regt van M f ir opa, 
waarvan het oorspronkelijke 
handschrift is verloren ge
raakt. 

CousiN (GÏLBERTUS) , ge
boortig van, Nozeroy>: een 
stadje in Franc/ie-Comte, 
was een bediende en. l ee r" 
lihg van. ERASMUS , daarna 
kanonik zijner geboortestad, 
hetwelk hem niet belette er 
eene school te houden , waar
in hij de schoone letteren 
onderwees, en te .ge!ijK« 
tijd het Calvinismus aan zij* 
ne kweekelingen inboezem
de. Nadat de heilige Paus 
PtüS V. daarvan onderri^ 
was, spoorde hij Cwup«* 
i,A BAÜME* Aartsbissc^P 
van Besanpon a a « ' r ^ e r a 
doen arresteren. «!f „ • -
in 1567 in de g ^ ^ l 
van het Aartsbisdom •&**» 
pon opgesloten, en overleea 
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in dezelve "hetzelfde jaar in 
den ouderdom van 61 jaren. 
Onder den >titel van-Ér/c-
jsERTt; opera, Bazel, 1562, 
in fol. heeft men zijne wer
ken gezamenlijk uitgege
ven j dezelve bestaan uit 
letterkundige mengelingen , 
hekelachtige puntdichten, 
en jaarboeken, VPl kinder
achtige verhalen» 

•COUSIN (JÓANNES) , kano-
nik van Door tó zijne ge
boortestad , in het begin der 
zeventiende eeuw overleden, 
heeft in heft licht gegeven: 
1.° De fmdamentis religio* 
nis, Douay, 1597. -—• 2.° 
Geschiedenis van Doornik, 
1619, in ,4*1° in hetfransch , 
Vol belangrijke nasporingen 
en bijzonderheden: men ziet, 
dat het doel des schrijvers 
was, om al vermakende te 
onderwijzen, en dit doel 
heeft hij bereikt. — 3.° 
Jlistoire "des Saints etc. 
{Geschiedenis der Heiligen 
die op eene bijzondere wij" 
ze in de hoofdkerk van 
Doornik vereerd worden), 
Doornik, 1621, in 8.v° 

COUSIN (JÓANNES), een 
schilder en beeldhouwer, te 
Soucy, bij Sens, geboren, en 
in 158g overleden, is de 
oudste fransche kunstenaar» 
die zich eenigzina beroemd 
heeft gemaakte Hij schil
derde op glas, volgens het 
gebruik zijner eeuw. Zijne 
schilderstukken zijn niet 

VII. DEEI» N 

zeer talrijk. Hef aarimerke-
lijkste is het Laatste Oor* 
deel, in de minderbroeders-
kerk van Vincennes. Een 
dief had het doek uit die 

< schilderij gesneden, en stond 
op, het punt, om hetzelve 
mede te nemen, toen juist 

; een religieus over slag kwam, 
die hem zulks belette, waar
door men'te rade,:werd, om 
de jSchïlderij • uit de kerk 
weg te nemen,en in de Sa
cristie te plaatsen. Zijne 
beeldhouwkundige stukken 
werden niet minder gezocht. 
Men heeft van hem het Graf 
van den admiraal CBABOT, 
,in de kerk der Celestijnete 
van Parijs: Deze schil
der bezat daarenboven de 
gaaf, om aan het hof tè be
hagen. Hij bragt gelukki
ge en geruste dagen door 
onder de regeringen van 
FRANCISCÜS I I , , KARE& IX. 
en HENDRIK III . COUSIN 
liet eenige schriften na O-
<oer de neet en vergezigt-
Aunde, en een werkje Over 
de evenredigheden des men-
schelijken ligchaams, dat 
reeds sedert lang een clas-
siek werk is geworden. Hif 
muntte uit in deteekenkun* 
de. Zijne denkbeelden zijn 
edel en vol kracht. 

COUSIN (LOBEWÏJK), eerst 
Doctor der Sorbonne, daar
na advokaat en President bij 
het hof der munten, een der 
40 leden van de fransche 
Akademie, werd f e Part)'* 
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den 12 Augustus 1627 ge
boren, en overleed aldaar in 
1707. De'republiek d.er let
teren had hem het vervolg 
van het Dagbladder geleer
den (Journal des sa-vans ) 
van 1687. tot 1702 te danken. 
Hij had zich reeds bekend 
gemaakt ; door uitmuntende 

. vertalingen, door hem ge
schreven , als een meester, 
die zijn stuk magtig i s , en 
niet als een huurling, die 
zijn oorspronkelijk slaafsch 
afschrijft. De voornaamste 
zijn : 1.° die der Kerkelijke 
geschiedenis van EUSEBIUS , 
van SOCIUTES, dié van So-
ZOMENUS, van THEODORETUS , 
in 4 dl.n, in 4.">, of6 dl." in 
I2.mo _ 2.° Die der Schrij
vers der ByZantische Ge* 

„scJiiedenit', 8 'dl»n in 4 . t 0 , 
in Holland in 10 dl." in 
J2,mo herdrukt. •— 3.° Die' 
<ler Bomeinsche Geschiede
nis van XiPHiUNüs, 1 deel 
in 4."> of 2 dl.n in 12.™ 
Dit zijn nog de eenige dien
sten niet, welke hij aan de 
letteren bewees. Bij zijn 
overlijden Het hij zijne bi
bliotheek, aan SainfrViclor 
na , met een kapitaal van 

,20,000 Livres , waarvan de 
intrest moét besteed worden, 
ter jaarlijksche vermeerde
ring der bibliotheek. Hij 
•stichtte ook zes" beurzen bij 
het collegie van Beauvaür> 
«laar daar deze stichting door 
•«* ^bestuurders van dat col-
Ifigi* niet werd aangenomen, 
ÏS dezelve tot dat van Laon 
overgegaanti De president 11 

COÜSIN was zacht en inne
mend in den omgang, ge
trouw in de vervulling der 
pligten van zijn ambt, zon
der zijne letterkundige werk
zaamheden te verzuimen. 

COÜSIN (JAOOBDS ANTONIÜS 
JOZEF) , te Parijs den 29 
Januarij 1739 geboren, werd 
in 1766, tot medehelpend-
hoogleeraar der natuurkunde 
aatt het collegie' vaü Ffank-
rijk, eri, in 1769 tot hoog-
leeraar der wiskunde aan de 
militaire school benoemd. In 
1791 werd hij tot burgerlijk 
officier verkozen, en het 
T>eheer over de levensmiddel 
len Van het krijgsvolk werd 
hem toevertrouwd. Oriaér 
het schrikbewind van de een e 
gevangenis naar de andere 
gesleurd, verkreeg hyzflne 
vrijheid eerst weder na den 
dood van BOBESPIERRE. W 
1796 werd hij door het m-
rectoriitm, tot lid varL-het 
centraal-bureau benoemd5 * 
het volgende jaar, op zijn 
verzoek ontslagen, werd hij 
in 1798 tot, lid der wetge
vende vergadering yerközen-
OokwerdÖhijinir99inden 
behoedenden senaat gebragt. 
COÜSIN overleed den 29 i»f-
cember 1800. Hij was m 
1772 bij de akademie iw» 
wetenschappen opgenomen* 
en w e r d / k de• q a g J J . 
van het instituut, ° ° \ a D . 
der leden van die maat W , 
pij. Er bestaat v » S : 
1.° Traite etc ( f ~ r . 
ling over de differente' 
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enintégr.aal'feKèning),tvis><i-
de uitgave , 1796 , 2 dl." in 
4,co — 2,*° Introduction ëtö. 
omleiding tot de beoe
fening der natuurkundige 
sterrehunde)» 1787,, in 4. t 0 

— 3." Traite etc. {Vérhan-
deling^ over de grondbegin
selen der natuurkunde) , 
1795, in 8.vo «-4.4.° Traite 
etc* {Verhandeling Jöver de 
grondbeginselen der wiskun
dige, ontleding), 1797 , in; 
8,vo «.. 5.° fflemorien,mAe> 
Acta academia ëlectoralis 
MoguntincR scientiarum gua 
JErfnrli est, : •:,,.. • :.:, 

CÖÜSIN-DESPRÉAÜX (LODE-
winc) , werd te Dieppe den 
7; Augustus Ï743 geboren. 
Hij maakte:vzeer goede stu
diën , en onderscheidde: zïchï 
evenzeer door zijne talenten 
als door zijne regtschapen-
heid. De beste lof, dien 
men hem kan toezwaai] en, 
is dat hij' in de ;voor Frank' 
rijk rampzalige tijden, waar
in de; godsdienst én de ge
trouwheid door de regering
loosheid vervolgd werden ,* 
steeds aan het geloof zijner 
vaderen en aanzijne-wettige 
vorsten is getrouw gebleven. 
Hij overleed in zijne geboor
testad, in October 1818, en 
heeft nagelaten": l.°Mstoire 
etc: {Algemeene en bijzon' 
der e Geschiedenis van Grie
kenland); 1780, 16 dl>n in 
12»mo "j)it werk, Waartoe 
groote nasporïngen wer
den vereischti is belangrijk 

door de naauwkeurigheid der 
daadzaken, de duidelijkheid 
en'züivethèid des stijls. —-. 
2° hegons etc. {Natuur-
kundige Lessen; de natuur
en scheikunde dan het hart 
ën den geest aangeboden) , 
1800, De lof, welken de 
abtl SABATIER aan dat werk: 
toezwaait, vermeerdert de 
verdienste van hetzelve. De 
schrijver had hetzelve geput 
uit>i&Qmrmgmgsn over de 
werken God» «idoor &TURN» 
Den goeden geest van dea ' 
Engels'chen schrijver Behou
dende , heeft COUSIN-DESPRÊ-
AUX in zijn werk, meer 'ont
wikkeling aan de : ondërwer** 
pen gegeven ,' welke hij be
handelt, .en- hij is waardig 
door den Christelijken wijs
geer gelezen te worden. Hij-
waö corresponderend lid vart 
de akademie der opschriften 
en schoone letteren» ; 

COÜSTANT (PETRUS) , te; 
Compiègne, in 1654 gebo
ren, Benedictijner van den 
heiligen MAURDS in 1673» 
te Parijs in 1721 overleden, 
legde zich toe, even gelijk 
zijne overige orde-broeders,' 
op de verklaring der kerk
vaders. De : heilige HH>ARÏ-
us viel hem ten deel, en hij 
gaf er in 1693, te Parij» 
eene nieuwe uitgave in folio 
van in het licht, met even 
zoo beknopte als geleerde en 
oordeelkundige aanteekenin-
gen. Hij had grootelijks deel 
aan de Uitgave van den H. 
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AUGUSTINUS. Aan hem heeft 
• men te danken de. Appendix 

tomi guinti operum sancti 
AvGUSTlxicomplectens ser-
mones wppontios en de Ap-

' pendiX tomi sexti_ operum 
fancti AuavsimiQonHnens 
mbdilitia opmcula. Nog 
bestaat er van hem : 1°^ Het 
1.« Deel van de Brieven der 
Paussen, dat in 1721 inhet 
licht verscheen, met èene 
voorrede en aanteekeningen, 
in foï. , rdaar de dood hem 
den tijd, niet had gelaten, 
zijn werk verder voor ttezet-
ten. In zijne Voorafgaande 
Verhandeling over het gezag 
van den Paus, bewijst hij 
bondiglijk door spreuken uit 
den heiligen GYPRIANUS , Op-
TATUS) dèn heiligen HIERO-
NYMÜS'enz. hetgene, wat de 
heilige SONIFACIUS bevestigt, 
namelijk dat de voorrang van 
den stoel vati Home van J . 
C. voortkomt, die dezelve 
aan den H. PETRUS gaf, en 
niet van de keizers, zoo als 
PHOTIUS zulks, terbekrach-
tiging zijner scheuring be
weerde. Hij toont aan» dat 
men alle Paussen, die tot in 
het begin der zesde eeuw 
den stoel van den H. P E 
TRUS bekleed hebben, niet 
uitzondering alleen van Li* 
BEJUÜS , als Heiligen ver
eert. Nog kwam de laatste 
«let zoo veel ijver en gods-. 
vrucht van zijnen val terug, 
«at tie heilige AMBBOSIÜS 
»iet «IsMqi met bewondering 

*• üifenne etc, {VerdedU 

ging der diplomatisch re
gelen van,den geleerden M&-
BILLOX , tegen den Jesuit 
Gj?#jfOJVl>), waarin hij niet 
altijd, onpartijdig ert billijkis., 

CoUSTELIER (AïJTONIUS UR-
BANUS), een JBoekverkooper 
te Purijs,_ den 24 Augustus 
1763 inc die stad overleden» 

ds. de schrijver Van onder
scheidene oeuzélachtige Bro-
ckures, Aie>, hem minder tot 
roem hebben verstrekt dan 
zijne . uitgaven van eenige 
Latijnsche dichters en ge
schiedschrijvers, waarvan ae 
voornaamste zjjn: 1.° Die 
van VIRGILIUS, 3 dl»n» »* 
12.WO; van HonATins, 2 ihn 

in 12m 0 ; "yan;CATUU.us, T*-
BUBÏ.US en PROPERTIUS, in 
12'POJ van LUCREWÜS;, PHE« 
©RUS en MABTMMS* eJfe I 
deel in 12.m° met schoon©; 
platen; yan: PERSEUS en Ju-
•VENAMS, in . 1 2 ™ , , * » « « 
platen. — 2.° W*?™™" 
L u s C ^ S A B ^ d l A i n ^ 
met kaarten en platen; van 
CORKELIUS NEPOS, JJAM-OS-

W , VE^mvs fff™l 
i,us,EuTR0Pius,alIeinlA _ 
met platen. De Beer BARBOÜ 
heeft deze verzameling met 
het beste gevolg herdrukt. 

>•• GOÜSTOU (NICOIAAS) ge
woon beeldhouwer des *J-
nings van Frankrijk, *fr 

te Lyon in-.1668 &¥**& 
en overleed te P^fl^ 
1733, als lid der' tofffij. 
ke akademie, va» *ch l1 ^ V 
en beeldhouwkande. ««» 
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«ene jaarwedde des 'köniógs 
had hij eene reis doof Italië 
gedaan. Het is* aldaar, dat 
hij zijn schoon standbeeld 
van keizer COMMODUS ab> ee
nen HERCUI.ES voorgesteld, 
uitvoerde, dat tot een der 
sieraden der tuinen yanTie»*-
sailles verstrekt. In Frank' 
rijk teruggekeerd, versierde 
hij Party's, Ver sailles en 
Jtöarlif inèt onderscheidene 
uitmuntende stukken. De 
prachtige groep achter het 
hoóg-altaarder Lieve Vrou
we kerk van Parijs, is van 
hem. «In al zijne voortbreng
selen bespeurt* men ëene 
verhevene genie, die met 
eenen wijzen én kiëschen 
smaak, met eene schoone 
keuze, eene zuivere teeke-
ning, natuurlijke, zielröè» 
rende en edele' houdingen, 
rijke, sierlijke en zachte 
Meedingen gepaard gaan,. 

COÜSTOU (WILLEM), broe^ 
oer van den voorgaande, be
stuurder der koninklijke a-
kademiè van schilder- en 
bèeldhouwkundè, in 1746 in 
den ouderdom Vatt 69 jaren 
overleden , maakte zich ook 
sneer beroemd, door de me
nigte en dé volmaaktheid der 
werken, die zijn beitel heeft 
opgeleverd. Hét •praalgraf 
van den kardinaal DvsoiSï 
in de stift-kerk van den hei
ligen HONORATUS t de Beel
den der Seine en der fon
tein van Arcueil in het kas
teel d'MaU, op het plein van 

het- Palais* R'oy'al, die van; 
HERKULES en PALLAS f in het 
hotel van SOUBÏSE , Van MARS 
en-MiNERVA in de Invaliden; 
het vlak vérheven beeldwerk j 
LOPEWUK XIV. ie paard 
voorstellende y in een over
welfd gedeelte, der deur Van 
dat koninklijke gebouw,het 
aanzienlijke werk, dat hij 
vóór zijne geboortestad L§on 
vervaardigde * debeideprach» 
tige Groepen, Welke men tö 
Mürly vond, ttvev paarden, 
voorstellende, doorpaardeh-
menners beteugeld, zijn als 
zoo vele gedenkstukken, die 
zijnen naam der onsterfelijk
heid toewijden. -

COUSTOÜ (WILLEM) , zoon 
van NiötiXiAAs, werd te Pa
rijs, in -1716 geboren, éii 
was de erfgenaam der talen
ten vaïi zijnen vader én zij-
hen Oom; na in den ouder* 
dom van 19 jaren den prijs 
der beeldhouwkuhde te heb*> • 
ben behaald, ging hij dezel
ve te Rome volmaken. In 
zijn vaderland teruggekeerd, 
werd hij door de Jesuitéh van 
Bordeaux met de uitvoering 
vah het beeld van dëfi H. 
XAVERIUS in marmer belast; 
door dit wérk verwierf hij 
eenen grooten roenv, enver« 
scheidene Vorsten maakten 
van zijnen beitel gebruik. "Hij 
Vervaardigde eenen APOLLOJ 
dien men te Bellevue bij 
Pary's ziet, en VÉNUS en 
MARS, die de Gallerijehvan 
Berlijn versieren. Eindelijk 
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werd hij belast met het 
praalgraf van den Dauphin, 
zoon van LODEWHK XV», 
en van Mevrouw de Dauphi-
ne zijne echtgenopte/om te 
Se.ns te worden opgerigt. 
Twee aschkruiken zijn top 
een voetstuk geplaatst: de 
Godsdienst kroont dezelve» 
de Onsterfelijkheid maakt 
een zegeteeken van hunne 
deugden; de Tjj'd bedekt de 
aschkruiken met den ronw-
Kluijer; de Huwelijksliefde 
betreurt hun verlies. Cons-
Tou had juist dit gedenk
stuk voltooid, toen hij den 
23 Julij 1777 overleed. Het 
beeldwerk , hetwelk de kerk 
van de heilige GENOVEVA» 
een der schoonste- gebou
wen, hetwelk de menschen, 
ter eere van den Eeuwig 
ge hebben opgerigt is me
de van dien bekwamen kun
stenaar ; de koning van 
Frankrijk was er zoo zeer 
over voldaan; dat hij Cous-
Tou met de orde van den 
heiligen MicïïAëi. vereerde. 

COUSTÜREAU (NICOLAAS) , 
Heer van la Taille, vopr^ 
zitter der rekenkamer van 
Bretagne, algemeen opzier 
ïier van het huis van Mont-
pensier, in 1596 overleden, 
is bekend door het Leven 
van LODEWUK van Baur-
ion, eerste Hertog van 
Monlpensier, Vorst van 
"omleg. Hetzelve is met 
bijvofegselen in het licht ge
geven <JoO P JOANNES DU JBoiI- « 
CHET, ttamnen, 1642, in « 

4.to- De schrijver van dit 
I^eyen hééft zich tevreden 
gesteld, met een eenvoudig 
verhaal der zaken te leve
ren , waarvan hij getuige 
was geweest. Er komen er, 
veel in voor over de eerste 
Godsdienstonlusten in 1562,',, 
welke men te vergeefs etAers, 
zou zoeken. 

•COÜ'TËI. (ANTONIUS), te 
Parijs in 16£2 geboren, en 
te Blois overleden, zou zon
der zijne Verzameling van 
gedichten getiteld: Wande
lingen van den Heer AtfTO' 
'Xltrs COUTEC, thans een ge
heel vergeten dichter zijn; 
men beschuldigt Mevrouw 
DESHOUWÈRES, , in hare Ge
dichten. en vooral in haar 
Herderszang, de Schapen, 
bijna woordelijk uit de ver
zameling van COUTEI, , ont
leend, er gebruik van te 
hebben gemaakt. Het eem-
ge onderscheid, dat er tus-
Ichen het laatstgenoemde 
werk en dat van Mevrouw 
DESHOUÜÈRES bestaat, isdat 
heteene in groote dichtregels 
vierlingen gerangschikt ̂  en 
het andere in vrije dichtre
gels i s ; op dit geringe.on-
perscheid na, zijn de denk
beelden i ; uitdrukkmgen f 
wendingen,rijraklankenzelfe 

volkomen dezelfde. M» 
heeft deze dichteres over «e 
ze letterdieverij willen *• 
schoonen , door den *c"™ 
ver der Wandeling'» f* 
als fden waren l****.***-" beschuldigen, maar men ver 



c o u* sm, 
gat daarhg',' dat de uitgave 
der Gedichten van COUTEL , 
den , druk der eerste wer
ken 'van Mevrouw DESHOU-
ÏIIÈRES verscheidene jaren 
is vooruitgegaan» Voor het 
overige zijn deze letter
kundige diefstallen niets 
zeldzaam, Hoe vele schrij
vers zijn er niet in deze 
eeuw» die als vrucht hunner 
inspanning en het gevolg 
hunner eigene overwegingen, 
datgene leveren , wat hun in 
géén opzigt toekomt. 

COUTHON (GEOKGE), in 
1756 te Oraay, bij Cler~ 
mont geboren 5 was vóór de 
Fransche omwenteling , ad-
vokaat in die stad. Met 
geestdrift omhelsde hij de 
grondbeginselen derzelve, en 
werd door zijn departement 
tot afgevaardigde'bij de wet
gevende vergadering be
noemd. Hij had het gebruik 
zijner beenen bijna geheel 
verloren, door eene oorzaak, 
die aan niets minder dan aan 
staatkundige gebeurtenissen 
was toeteschrijven.; dit onge
val was hem overkomen, 
toen hij zich, gedurende ee-
ijen zeer duisteren nacht, 
naar eene jonge dame begaf, 
op welke hij smoorlijk ver
liefd was. Het is in dien 
staat, dat hij in de vergade
ring verscheen. Hij begon 
aldaar door de hevigste uit
vallen tegen den koning, de 
staatsdienaars en vooral te
gen de priesters, die den 

eed aan de nieuwe staatsre-^ 
geling niet hadden gedaan. 
Hij nam niet deel aan de ge
beurtenissen van den.IO.Au-
gustus, noch aan dé moord-
tooneelen van September» 
daar hij op dat ongelukkige 
tijdstip van ^Parijs afwezig 
was. Door zijn departement 
op nieuw tot lid der Con
ventie verkozen, vvas.hij we-. 
der de eerste, om de hevig
ste, maatregelen voortestètr 
len, en hij verklaarde zich. 
sterk tegen elk bestuur»dat, 
de schaduw der koninklijke 
waardigheid zoude behouden, 
zoo als het dictatorschap, 
driemanschap, enz. Hij was 
evenzeer een der eersten, 
die het voorstel deden, om 
den ongelukkigen LODEWIÏK 
XVI. in staat van beschul
diging te stellen ; en wijl hij 
daarbij geenszins de bedoe
ling had gehad, zijne on
schuld te erkennen, zoo 
stemde hij voor den dood, 
en verklaarde zich heviglijk: 
tegen ieleroeping opliet volk 
en het uitstel. COUTHOJST 
scheen eerst tot de partij der 
Girondijnên over te hellen,, 
die niet ophielden; de straf 
van de bewerkers der moord, 
tooneelen van - September te 
vorderen\ Jmpax. het vermo
gen van KOBESPIEBRE, en de 
verbittering van het graauw 
tegen de partij der Gironde 
ziende schaarde hij zich on
der de bergpartij , daar hij 
liever met de verdrukkers 
wilde eegevierén, dan met 
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de verdrukten omkomen. Wel 
verre Van" eenige genegen
heid, voor èene partij te be
houden, die hem het bil-
lijkste had toegeschenen, 
Wierp hij zich blindelings 
onder de vijanden derzelve, 
en daar hij zag1, dat ROBES-
FIERRE , de volks-afgod was, 
£00 werd hij een zijner hand
langers , al zijne bewegin
gen volgende, al zijne voor
stellen ondersteunende, en? 
tverd op deze wijze de bloe
digste vervolger van de par
tij der Gironde, en was ö&> 
eerste, die den 2 Junij hét 
hesluit vraagde, waarbij de' 
in hechtenis neming der af
gevaardigden dier partij werd 
bevolen. Hij verzette zich 
tegen de instelling der ge-
aworenen, die hij als eenen 
schoonen droom van de vrien
den der vrij beid beschouwde; 
W liet de vogelvrij verklaar
de^ afgevaardigden, die de 
Wijk naar Jjyon hadden ge
nomen, als verraders dés j 
vaderlands Verklaren* Kort 
daarna werd hifin hoedanig^ ' 
*eid van commissaris, naar 
ftet l e g e r gezonden, hetwelk 
« i e stad had ingesloten. 
»aarJhij de m ï d d e g n - d i e 

ttenin het werk stelde om 
«e Itfonnezen te beteugelen 
*« traag vond, liet tiy zes-
" £ duizend man, uit het 
«ep*1 ?*!(••. de. Döme ko-

£ ï * bo'»^rdémeht, 
xor b l I ,nen. De éérste 
d e / w S ü J 1 * niewwe hoofd 

WM»«*Utt, was de ver

nieling te 'hevelen van al( 
hetgene., wat aan het vuur 
ontsnapt was. Daaü hij* niet 
kon gaan, liet hij zich in 
eenen leuningstoel, voor een* 
der gebouwen van het plein 
Bèllecour brengen, en er 
met eenen zilveren hamer 
tegenkloppeiide, zeide hij: 
» De wet treft u." Dit voor
beeld was de leus tot de 
vernielingen, welke COLMT' 
o' HERBOÏS , met zöó veel 
ij ver deed voortzetten. In Pet-' 
rijs teruggekeerd, toonde hij 
zich steeds verknocht aan 
ROBESPIERBE, en ondersteun
de uit al zijne magt zijne* 
ontwerpen. Hij stond hem 
bij in de worsteling , welke 
hij had te verduren, tegen 
diegene, welke; de straf zij
ner misdaden begeerden, ert 
bezweek eindelijk met hem, 
beide werden óp den27Juiy 
1794 in hechtenis genoWéti-
Onder de misdaden, welke 
men aan CouTHON venveet, 
beschuldigde men hem ook, 
zich tot konin,g te hebben 
willen maken; tot enkel ant
woord toonde hij slechts zijne 
verlamde beenen, en zeide, 
op êenen klagen den toon, 
» Ik , mij tot koning makenl 
en in dien staat!" Daar dö 
gemeente, die eenen oogen-
blik tegen de Conventie 
Worstelde , liem had wille» 
redden, deed zij hem, U,E 

de gevangenis La Meei 

haar het stadshuis vervoeren. 
Maar de voorstanders aer 
Conventie braken <*e deur 
ren open; CoWUKV* > zie» 
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op het punt ziende, van an
dermaal aangehouden te 
worden, kwetste zich lig-
telijk met eenen dolk, 
Waarmede hij gewapend was,. 
sleepte zich naar de plaats, 
alwaar hij zich dood veins
de. Een jongeling, die zulks 
oridekt had, gaf er kennis 
van aan zijne naburen5 die, 
na te zijo töegeloopen, hem op 
eene draagbaar , naar dë ge
vangenis Vervoerden. Den 
volgenden dag werd hij met 
zijne medepligtigett op de 
noodlottige kar geplaatst, 
en daar hij zich niet over
eind kon houden, werd hij 
door zijne ambtgenooten ver
trapt , die op dezen öogen-
blik het minste ontzag.niet 
meer behielden voo,r den
genen wiens luimen zij lan
gen tijd gediend hadden. Hij 
Werd den 28 Julij 1794 ten 
dood gebragt. 

COUTO(DIÈGO DE), te Lis
sabon , in 1542 geboren, 
deed onderscheidene reizen 
in Indië, en trad te Gou in 
den echt, alwaar hij in 1616 
overleed* Hij vervolgde de 
Geschiedenis der Indien 
door BARROS maar er is en
kel het 12.° tiental dezer 
Geschiedenis, in 1645 te 
Bouanen gedrukt, in het 
licht verschenen. Hij is daar* 
en boven de schrijver eener 
Verhandeling tegen het ver* 
haal van Ethiopië door Üö* 
ÜJSWtK DE Uj&BJGTA, 

, , " - • • • -••• N 

CoUTÜkE (JoANNES BAP-
TISTA), in 1651 > teLangrv-
ne, een dorp in het Bisdom 
Bayeux geboren, hoogleér-
aar der welsprekendheid bij 
het koninklijk collegïe, lid 
der akademie van opschrif
ten en schoone letteren, o-

/verleed in 1728. Men zag 
somtijds in zijne lessen over 
de welsprekendheid,- zelfs 
hoogleerareh. •• Deze geleèr--
de vereenigde den smaak'met 
de schanderheid. In de ge
denkschriften der Akademie 
vindt men onderscheidene 
zijner Verhandelingen over. 
de pracht en het bijzondere 
leven der Romeinen, over 
hunne Veteranen, eenige 
plègtigheden hunner gods
dienst enz» » Een zeker,be
wijs , dat wij ïn alles ont
aarden, zegt eën schrijver* 
is dat men bij het lezen der 

.Gedenkschriften dezer aka
demie ontwaart, dat *hóè 
meer men zich van het tijd
stip Van derzelver stichting 
verwijdert, hoe zwakker, 
magerder en onvruchtbaarder 
de verhandelingen worden. 
Men kan tegëh'woordigyhet-" 
zelfde van bijna alle geleer
de genootschappen zeggen t 
men moet echter bekennen, 
dat die.der opschriften zich 
met meer waardigheid en 
b-eter dan alle andere heeft 
gehandhaafd. 

COUTURE (WILIEM) , eten 
beroemd bouwkunstenaar, 
lid der bouwkundige akade-

n 5 >• •• • 
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m i e , ridder Vaïi St. Mi-
CHIEL, te Rouanen in 1732 
geboren, en in 1799 over
leden, Werd belast met het 
werk aan de, MAGDALENA-
xerk , door CONTANT D'IVRY 
begonnen, wijzigde de plan
nen derzeïvei door de hoog-
te der kerk te veranderen, 
en derzelver ingang, te ver
sieren ,, door dekorinthische 
zuilen. De onlusten der om-
Wenteling noodzaakten het 
bestuur die werkzaamheden 
te staken, welke men we
der opgevat en afgebroken 
neeft, en die thans in werk
zaamheid zijn. 

CotfTUREs (JACOBUS PAR-
KAIN Vrijheer van), te A-
vranches geboren, een even 
zoo vruchtbare als vervelen
de schrijver, in 1702 overle
den, verliet ongelukkiglijk 
Voor het publiek de wapenen 
voor de studeerkamer. Hij is 
bekend door eene slechte 
Vertaling (in het fransch) 
*an LÜCRETIÜS , met aanmer
kingen , Amsterdam, onder 
den titel van Parijs , 1692, 
2 dl.n i n 12.m° Men zegt, 
dat de vrijheer van COUTU-
BES^ over de eerste grond
beginselen der dingen, bij. 
»ai dacht, zoo als de Latijn-
«che dichter. De geleerde 
JaoujET zuivert COUTURES van 
«at verwijt, en verzekert, dat 
«fl er zeer Van Ver wij derd was, 
*f grondbeginselen van Lu-

GlJt^im h^d hij het boek 1 

1687 en 1688,4 dL" in 12.m° 
vpor het gewijde en onge-; 
wijde evenveel smaak aan 
dag 'leggende, Nog heeft 
men van zijne pen verschei
dene andere zedelijke en 
beuzelachtige werken der 
vergetelheid waardig, waarin 
dezelve gedompeld zijn. 

COUTURIER (PETRUS) , te 
Maine geboren, gewoonlijk 
PETRUS SUTOR bijgenaamd, 
doctor van het gesticht en 
genootschap der Sorbome, 
onderweeslangen tijd met den 
meesten roem. De gevaren 
der wereld en het verlangen 
naar de afzondering, bewo
gen hem in eenen rijpen ou-

I, dom, om karthuizer te wor-
den. Hij overleed den 1» 
Junij 1537, na de eerste be
dieningen zijner orde te heb
ben waargenomen. Er be
staat van hem .\I.° eene ver-, 
handeling De voiis monas-
Ucis, in W tegen LUTHEB; 
dit is een zijner beste \ver-: 
ken. — 2.° Eene andere U* 
potestate ecclesiae in occui-, 
^ , i n 8 . V ° - 3 . ° e e n e f e r -

handeling tegen tE FM'**. 
D' ErArms, om te bewij-. 
zen, dat de heilige ANNA, 
driemalen gehuwd is geweest; 
een twist, die ten minste 
nutteloos i s , doch die door 
COUTURIER met veel ƒ « £ 
gevoerd werd. —• 4. '' 
vita Carthusiana UbriM.* 
in 8.v° De karthuizer «"• . 
geet "het gebeurde nf\ *£• 
den Verrezen Sarfif^ 
om aan te kondig*» > d a t n y 
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in de Hel was. (Zie DIOCRE). 
— 5.° De translatione Bi-
llite, 1525, in fok 

COUTURIER (NIÓOI-AAS HIK-
RONÏMUS) , kanonikvan Saint 
Quentin, gewoon prediker 
des konings van Frankrijk j 
den 2 Junij ]712> in het 
Bisdom Êouanen geboren, 
bezat vele begaafdheid voor 
den kansel, waardoor hem 
<le eer; -te, beurt viel , van 
tot prediker van LODEWIIK 
XV. benoemd te worden» 
Zijn stijl was vol zalving, 
zijne uitspraak zuiver en 
vol vuur en hij was zeerer
varen in de godgeleerde we
tenschappen. Hij heeft ver
scheidene werken en een 
aantal Lofreden nagelaten, 
onder welke wij willen aan
voeren :* 1.° Lofrede van den 
Dauphin zoon van LODE-
WJJK XV., 1766 in S.vo _ 
f&,° Lofrede van MARIA 
J'seRESJAi keizerin van 
DtdtscMand, 1781, in S.vo 
Ook heeft COUTURIER in het 
licht gegeven: 3.° Vie etc. 
(Leven van ISABELLA van 
Frankrijk) zuster van den 
heiligenLODJEWMC), 1772, 
in 12.m<> — 4.° Discours 
etc. (Verhandeling over de 
omwenteling), 1773 in 12.mo 
~ 5.° Eecueil etc. (Verzw 
meling van Leerreden , Re
devoeringen enz.) 1774. COU
TURIER was een uitmunten
de geestelijke, die zich e-
venzeer door zijnen ijver, 
als door zijne godsvrucht en 
weldadigheid bemind maak

t e ; men bespeufdé in'hem 
eene zachtheid en zedigheid' 
die aan al zijne overige deug!-', 
den luister bijzetten.,, Hij o*: 
verleed te Parifs in ,1778» 

COVARRUVIAS of COVAR-
RUBIAS Y L E Y V A , (DlÉGÓy, , 
bijgenaamd de ' Spaansc/te 
ÈARTIIOLE , zoon van eenen 
bouwmeester, der hoofdkerk 
van Toledo naar zijne ge
boorteplaats CoVAftRUBIASvge-
naamd, werd in 1512 té, 
Toledo geboren. Na de ta
len en de regtsgeleerdheid 
onder bekwame meesters te 
hebben beoefend, onderwees 
DIEGO' het kerkelijke i-egfc te 
Salarnanka, en werd in den 
ouderdom van 26 jaren, on
der de Hoogleeraars vanjiefc 
Collegie van Oviedo aange-; 
nomen. Hij wijdde zich zoo 
zeer aan de studie toe, en 
maakte zoo vele nasporin-
gen , dat er in de Bibliotheek; 
van Oviedo, dé aanzienlij k -
ste van geheel Spanje, geen, 
enkel boekdeel was, waar
in men niet aan teeken ingen 
van zijne hand vond. Hij; 
behoorde tot de eerste Over
heden van - Grenada, toen, 
KAREI. V. hem in Ï549 tot 
Bisschop van; SinpDomingo 
benoemde. Óeszetós opvol
ger JPHIUPPUS I I . verplaats
te hem in 1560 op den stoei 
van Ciudad-Bodrigo, Hij 
werd belast met het ontwer
pen van statuten Voor de U-
niVersiteit van Salarnanka;, 
die men lang na hem gevolgd 

I heeft. "Als, afgevaardigde 
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I>ij de Kerkvergadering van 
Trente, werd hij gezamen
lijk met HÜGO BUONCOMPAG-
KO (later GREGORIUS XIII.) 
belast om het verbeterings 
Besluit optemaken. DIEGO 
kweet zich alleen van dien 
arbeid. Bij zijne terugkomst 
Tan de kerkvergadering werd 
liij tot het Bisdom Segovia 
benoemd, in 1572 tot voor
zitter van den raad van Kas-
tilië verkozen én twee jaren 
daarna met dezelfde waar
digheid in den staatsraad 
fiekleed. Deze geleerde o-
verleed te Madrid, den 27 
September 1577. De presi
dent FAVRE, GROTIUS , M E -

MOCHIUS , CoNRlNGS , VlCTOR 
Bossi, BoQCAtiM en vele an
dere komen overeen in den 
lof zijner bekwaamheid ën 
xegtschapenheid, in de ver
schillende zaken waarmede 
hij belast was. Zijne werken 
ïn het latijn géschreven bie
den ons eene diepe kennis in 
de regtsgeleerdheid, godge
leerdheid, de talen en deri 
«maak der schoöné letteren 
aan. Men? heeft er te Lyoh 
en Antwerpen, verscheidene 
uitgaven van in het licht 
doen verschijnen; maar de 
volledigste is die, Welke te i 
«««et» is gedrukt, met de 
Bijvoegsels van YBANEZ »E J 
*ARU , 1 7 6 2 , 5 dl.» in fol. jj 
«wn vindt er twee verhan
g i n g e n in : 1 . ' De muta-
**©«# monetarum. — 2.° 
^tltttJ°Jlummrum vetewm 
166,1 •*****nm*BUM be

slaan meier dan 10 boekdeel 
len in fol. die over ónder-
scheidene onderwerpen han
delen betrekkelijk 3e regts
geleerdheid, de vrijheden 
der kerk en waarin men de 
drie boeken onderscheidt, 
Yariarum resölutionüm ex 

pontificio regio et Cesario 
jure, eène Verhandeling De 
posnis, eh eene veïzaïneling 
ten titel voerende: Catalo* 
go enz. of hijst 'der "konin-* 
gen van Spanje enz. Stich
ting van onderscheidene ste
den van dat koningrijk ; — 
Onderrïgtingen tot goed 
verstand dèr Opschriften. *•— 
De stad toledo heeft vieï 
geleerden van dien naam 
Vöortgebragt, hetwelk aait 
BLASIÜS LÖPEZ aanleiding 
tot het volgende koppeldicht 
heeft gegeven. 

His toon alta suos compönal 
Roma Catones: ' .., 

ïoletüm jactat quatuor,. iU» 
' duos. 

COVARRÜBIAS (ANTONIUS), 
broeder van den voorgaande 
in 1602 overleden, was een 
beroemde geleerde/ en de 
bekwaamste Hellenist zijner 
eeuw. ANDREAS ÖCHOTT 
noemt hem omni döctrinap* 
here at juris sciëntiaexcel* 
lentem en JUSTVS UPSIVS 
noemt hem Hispania •mag
num lumen. Hij hielp z(j»fr 
broeder DIEGO in de z&^f" 
stelling zijner Varia re*>lu' 
tionis, 

COVABRITBUS ••* OROSW 



c ov, G O W. 605 

(don SEBASTIAAJS) , neef der 
vqorgaanden» gaf in het 
licht Tesoro de la lengua 
castellana, waarbij pater 
REMIGIO NovpEiys . de geieer*-
de Verhandeling van BER-
NARDÖ AfrDERETE gevoegd 
heeft, ten titel voerende: Bel 
origen • y, prineipio de lat 
lengua castellww* 

CotARRUBÏAS ï OROSCO. 
(don JüiN), broeder van SE-
BASTIAAN , Bisschop van 6ir-
genti4,&grigentiim), in. 1608 
overleden, beschermde de 
letteren, én rïgtté in zijn 
diocees eene drukkerij op. 
Er bestaat van dien prelaat 
1.° Over de valsche én de 
ware, voorzegging, Segovia, 
1588 ,' in 4.t° —. 2.° Zede
lijke zinnebeelden, 1591, 
in 4.° Dit werk werd door 
den schrijver zei ven , onder 
den volgenden titel ïn het 
ïatijri vertaald: Symbola sa-
era, Girgenti, 1601, in;8.° 
—- 3.° Christelijke denk
beelden tusschen de valsc/ie 
gevoelens der wereld, Se 

govia. 1592, — 4 . q Oor
sprong en grondslag der 
letterkunde, ibidi 1594, in 
8.v° _^ 5;° Jjeer voor de 
Vorsten uit JOB ontleend, 
Valladolid, 1605, in 4.t° 

CowEt,(JoANNias), in 1554, 
te Erensborongh gestorven, 
onderwees de regtsgeleerd-
heid. te Cambridge. Hij 
wordt in Engeland als de 
godspraak der burgerlijke 
Wetgeving beschouwd» even. 

gelijk COKE zulks van de 
wet in het, algemeen was. 
In zijne schriften behandel» 
de COWEI, den laatsgenoem-
den regtgeleerde met wei
nig onderscheiding, het
welk eenen pennenstrijd 
tusschen deze geleerden deed: 
ontstaan. COKE stelde zijnen 
tegenstrever» bij koning J A -
COBÜS L , als eenen vijand 
der koninklijke voorregtent 
voor, maar C W E I . vond ee
nen beschermer in den Aarts
bisschop van Kantelberg* 
Op nieuw door COKE aange
rand, werd bij door het par
lement gevangen, en zijns 
Tolk of Begtige leerde Woor* 
denboek, 1684 in fol. weïd 
verbrand. XJjit zijnen ker
ker ontslagen, vlugtte CO-
WEI, haar het Collegié dec 
Driee'enheid,, alwaar hjj int 
1612 overleed. Behalve het 
genoemde werk, heeft hij 
nog nagelaten: Institutiones 
Juris anglicani, Cambridge , 
1605, itt-8.v? 

CoWLEY (ABRAHAM) , V t e 
Londen in 1618 geboren, 
en in 1667 overleden, toon
de veel smaak voor allerlei 
slag van dichtkunde, be
halve voor hét toóneelkundi-
ge. Met zijn 13 jaar was 
hij reeds dichter. Drie 
strophen, welke nog van 
een lierdichtje van dien leef
tijd voor handel zijn, ver
raden éen meer dan gewoon 
talent. Hij schreef een Mi
spel ;, J)e klager welke met 
groote toejuiching werd ont-
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vangen. Zijne: werken, be? 
^•AtteaMengelpoëzij', de Vrij
ster , > jjiërgezangeti, enz. 
Daarenboven deed. hij een la-
tij nschdichtstukhet licht zien 
over de planten, de puritein 
en de Papist, verhandeling 
bij wijze van Droomen o-
ver de vergeving van O a -
VIEB CRÖMWELL enz. Zijne 

^minnaressen waren het ge
wone onderwerp zijner ver
zen. Hij is voornamelijk 
bekend dopr een dichtstuk 
in 4' gezangen, over de on
gelukken van DAVID, waar
in vele "verbeeldingskracht 
doorstraalt. Door zijne ta
lenten verwierf hij de ach-, 
*ing van den ongelukkiger» 
EABEL L , . aan wien hij 
steeds getrouw bleef.. Hij 
volgde de koningin, diever-
pligt was j .:• de wijk naar 
jfrankryk te nemen. KA* 
REL II. die groote verplig-
tingën aan hem had, ver
eerde hem met zijne achting 
en zijne weldaden j ten gun
ste van dien Vorst deed hij 
onderscheidene treizen naar 
Jersey, door Schotland,* 
naar Vlaanderen enz. Ook 
zeide KAREL hij het verne
men rvan den dood van Cow-
i<E¥ j Xh heb den man mr" 
loren, die in mijn geheele 
ry'k het meeste aan mij ver-
Mocht was. Zijne werken 
zijn " te honden verzameld 
uitgegeven , 2 dl." in 8.°; 
«* 1710 3 dl.n in 4.° Zich 
als ^ èood voor de wereld, 
en mdte eenzaamheid, waar- „ 
i» hij ïeefiev «Is begraven II 

beschomveijde, vervaardigde 
hij voor zich zelven het on
derstaande grafschrift. Het
zelve is voldoende, om aan 
te toonen, dat HUMB , die 
niet zeer gunstig over zijne 
dichterlijke bekwaamheden 
spreekt, dezelve niet gekend 
heeft. Hetzelve is vol van 
het gevoel eeher wijze en 
zachte wijsbegeerte, met 
natuurlijke en treffende be
valligheden uitgedrukt! 

Hïc, o yiatór, sub larè par? 
vulo . 

CpütEius hic est ponditus, hic 
jacet , 

Befunctus, humani laborls 
Sorte supérvacuaque cüra. 
Non indecora pauperie nitens, 
Et non irierti'nobilis ölio 
Vanoque diléctis popéllö. 
Divïtiis animosus hostis. 
Possis utillum dicereniortirum. 
En terra jam natie quantuia 

sufficit: -
Exempta sit cum, viator 
Terra sitilla levis, pr«car^,: 
Huc Sparge .flprw, sparge bi* 

ves rosas, ; .", „ fl„. 
Nam vita gaüdet mortua flo< 

vibus; ' . 
Herbisque odoratis c.orona_ . 
Vatis adhuc cinerem calentem. 
CowtEY (ANNA), eene En-

gelsche dame in 1743, te 
Tiverton in het graafschap 
Devon geboren, heeft zich 
als eenètooheelschrijfsterbe
roemd gemaakt. Zij ontving 
eene zorgvuldige opvoeding» 
maar zij dacht er niet aan» 
om de letteren te beoefen^* 
toen eene bijzondere omstm" 
digheid haar hare t a l ^ n . 
openbaarde. Bij de^VOB' 
ring van een Blijspel tegen
woordig zijnde, werd M e* 
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zoo zeer dóór getroffen, dat 
zij als eetie andere CORREG-
GIO, dadelijk tot haren echt
genoot zeide: » En ook ik , 
Seri ëehe sohrijfs^er."' Vruch
teloos bespotte haar deze niet 
hare verwaandheid, zij hield 
hare belofte, en den volgen
den dag voor het middag
maal, had zij reeds het 
eerste bedrijf van een harer 
beste Blijspelen (De De
serteur) iti gereedheid; zij 
was alstoen dertig jaren oud. 
De goede uitslag, waarme
de hare eerste proeve be
kroond werd"i spoorde haar 
aan, 'om hare letterkundige 
loopbaan të vervolgen , en zij 
gaf achtereenvolgend elf stuk-; 
ken in het licht j te Weten:: 
De Deserteur. De list ee-] 
ner scïiooneé —--".Wie "is de * 
bedrogene ? • ~- Wat is de 
menechl -— Êen stout stuk 
voor eenen echtgenoot, — 
Mij is voor één gat niet ge
vangen, — De school der 
grijsaards, —- Een dag in 
Turkije., — De stad, welke 
gij ziet, Blijspelen. ALBI-
NA, — Bet lot van Spar-
ta, Treurspelen. Daarenbo
ven heeft zij drie helden
dichten nagelaten: De maagd 
mn Arragon, —-• Het 
Schotse/i dorp en de Bele
gering vm Jccon. Miss 
ANNA. COWLEY is te Tiver-
lon in 1809 overleden. Men 
heeft de zonderlinge aanmer
king gemaakt, dat, hoewel zij 
eene tooneelschrijfster was, 
zij zich echter bijna nooit 
naat den schouwburg begaf. 

COWPER (WILLIAM), eerit 
Engelsche Heelmeester te 
Chester, die veel roem r 
heeft verworven.. Er bestaat 
van hein eene uitmuntende 
Verhandeling over de Spie' 
renj, welke hij in 1694, in 
het licht gaf. Ook heeft hij 
eéne Bijlage geleverd tot de 
Ontleedkunde van BIDLOO. 
Men vindt dezelve in de 
uitgave van 1739 «n 1750. 
Al de schriften van COWPER, 
zijn met zeer belangrijke 
heelkundige aanmerkingen: 
doorzaaid. Nog heeft «ie» 
hem werken te dankêa over: 
de oudheden van Chester. 

COWPER (WITKCUM) , een 
der béStë Engelsche dichters 
van 'de 18.» eeuw, in 1732 
geboren, verliet debalie en 
denpost Van sekretaris van 
het Haogér-Huïs, wijl hij 
eene onoverkomelijke be
schroomdheid gevoelde, om. 
in het openbaar te spreken» 
en overleed in 1800. Zijne 
werken "zijn de Taak (The 
Task), een gedicht in zes 
zangen, in 1785 in het licht' 
gegeven, en door een ander ge
volgd , Tirocinium genaamd, 
eene vertaling in rijmlooze 
verzen van den- Illias en 
van de Odyssed, Londen, 
1803, 4 dl.« in 8.v°, 2fi 
uitgave. COWPER wordt na 
THOMPSON voor den Engel-
schen dichter gehouden, die 
de natuur het best heeft 
waargenomen en beschreven. 
Zijn leven door W. HAY-
wnr beschreven , is in 1806 
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ïn 4 dl.» in 8.vo in het licht 
gegeven , en gaat vergezeld 
door een aaantal dichtstuk-
ken uit het, latijn in het Én-r 
gelsch en uit het Engelsch 
in hét latijn* vertaald. 

, CÖXE (WitMAiw), een Rei
ziger en geschiedschrij ver , 
te Londen in 1747 ge Ij oren, 
Werd; te Eton opgevoed, en 
studeerde te Cambridge, 
daarna vergezelde hij ach
tereenvolgend onderscheide
ne jongelingen uit de eerste 
Engelsche familien op hunne 
ieizendoor Europa, namelijk 
een en graaf PEMBROEKE , den 
later beroemden parlements-
redenaar WHXTBREA», en den 
markgraaf van CoRNWAiiMs. 
Aan deze reizen hebben wij 
de als classiek beschouwde 
Reisbeschrijvingen door 

Zwitzerland • 1799 en. dpor 
Polen, Rusland, Zweden 
en Denemarken (1784 -1792) 
te danken, welke bijna 
ïn alle Europische talen, 
zijn vertolkt geworden. Als 
geschiedschrijver maakt hij 
zich. door zijne Gedenkschrif
ten óver Sir RÓBEET WAL-
JPOLB, 1798 > bekend} op de
ze volgde die van HORATIUS 
Lord WALPOLE, 1802. Daar
na gaf bij zijne Geschiedenis 
van hét Oostenrijhsche huis, 
Ï807, in het licht, die ge-
volgdvverd door zijne Gedenk" 
'^aardigheden der koningen 
van Spanje uit het Bour* 
wnsehe huis van 1700—1788, i 
1813, 3 il.n in 4.«>; —het 
•timen .vKrat&gk*»iMMtu«r»<i»>. 

uit oorspronkelijke papieren, 
1818, 3 dl.n in 4.«>Hij 0* 
verleed in 1821. 

• ) . . . ' 

Coxis of COXIN (MICHAÖL), 
een schilder en graveur in 
het koper, te Meehelen, in 
1467 geboren, een leerling 
tan BBBNABBVS VAN ORIEY , 
reisde naar Rome m werd air 
daar door de werken van 
RAPHAÖI., dien hij waarschijn
lijk persoonlijk kende, zeer 
bekoord ," en voerde aldaar 
vele'stukken op natte kalk, 
en andere uit. Ook teeken-
de hij de geschiedenis van 
AMOR en PSÏCHÈ in den 
geest van RAPHASI, , die vol
gens deze teékeningen, in 
32 koperen platen iö het 
licht verscheen. In de kei-
zerhjke gallerij-te Weenen' 
bevindt zich van, hem eene 
Madonna met het kind JE-
sus., Zijne werken zijn ook 
in de Nederlanden zeld
zaam. Hij overleed hoog 
bejaaard, en bij toeval, in 1592 
te Antwerpen, van een stel-
laadje gevallen zynde, waar
op hij werkte. 

COVER (GABRIO!. FRANCIS-
cus), te Beaume-les-Dames 
in Franche-Camté geboren, 
werd Jesuit, doch keerde 
weldra weder in de wereld 
terug. In, 1751 begaf hj 
zich naar Parijs, zochtz^ 
door zijne pen een -hes» 
te verschaffen, en over'ee» 
aldaar den 20 J ^ : v £ f 
Er bestaat van hem/A* »«*• 
gatelles etc. {Zedelijke niet" 
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• nighëden^Am gedurende ee-
nigen tijd veel opgang maak
ten; maar een nader onder
zoek deed weldra'bespeurens 
dat het slechts: kleinigheden 
waren: de bedekte scherts, 
het lieveling» - zwak ; des 

, schrijvers, heerscht er in tot 
walging toe}, daarenboven 
komen er eenige in voor, 
die zeer ten onregte zedelij
ke worden genoemd. —•• 2.° 
La noblesse: etc. {De han* 
deldry vende. adel), een 
thans bijna geheel vergeten 
Stukje, en .dat echter, zegt 
men,, de aanleiding tot eene 
wet was, welke men aan de 
beroemde handeldrij vers gaf» 
3.° 'De la prédication ( 0 -
ver de leerrede), een werk 
van eenen bóertenden zwet
ser, dat niet zou laten ver
moeden, dat COYER een pries
ter was. Hij wil hierin be
wijzen, dat het onnoodig is 
te prediken; alsof, om de 
menschen te verbeteren en 
te onderwijzen, beüzelach-
tige kleinigheden meer afde
den, dan de Leerreden van 
BouRr>Ai.dT]B en MASSILLON. 
Deze drie werken zijn te 
zamen in '2dl.n in 12.mo uit
gegeven. 4.° Histoire etc. 
{Geschiedenis van JOANNES 
SosiEsKi), 1761, 3dl." in 
12.mo bijna in den smaak der 
Beuzelingen, op eene der 
hoogheid der geschiedenis 
min waardige wijze,' en vol 
gewaagde verzekeringen en 
gevaarlijke grondstellingen 
geschreven. 5.° Voyage etc 

VIL DEEL, O 

{Reis door Italië en ffolland), 
1 7 7 5 , 3 dl.» in 12.° De Abt 
COVER had, minder als een 
grondige ohdeïzoeker, dan als 
een ligtzinnige franschman j 
die op alles eenen opper-
vlakkigen blik werpt, en, 
aanstonds eenige met de ver
anderlijkheid van zijnen geest 
zijne luimen en zijne inborst 
overeenkomende aanmerkin
gen: maakt, deze landen döor-
fereisd, hetgeen den,, abt 

'OISENON deed zeggen: hij, 
heeft gereisd- en is terug
gekomen, en zou wel doen 
weder te vertrekken. 6.° 
Nouvelle» observations etc. 
{Nieuwe onderzoekingen o-
ver Engeland), 1779, in 
12.mo Men twijfelt of de
zelve wel nieuw zijn, vyijl 

'het het Londen van den 
Heer GROSLET i s , verkort 
en omgewerkt, op eenige 
aanmerkingen na, vol nieu
we uitdrukkingen en ge
maaktheid van geest. De 
abt COYER had, ondanks zijn 
gewaad, smaak voor de 
nieuwe wijsbegeere geno
men; men bemerkt hetzel
ve- zonder moeite in zij
ne werken. Nooit is het 
hem gelulct in de akademie 
van Party's, aangenomen te 
worden; maar tot schade
vergoeding werd hij in die 
der Arcades te Rome, en in 
dë koninklijke Sociëteit van, 
Londen opgenomen. 

COYPEI. (NATAMS) , , een 
schilder, in 1629 te Parijs 

o 
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geboren, zpoh van eenèn 
burger van Cherbourg> maak
t e , onder den beroemden 
VOUET, Snelle vorderingen 
in 'de Schilderkunst, voor 
welke1 hij eenen bepaalden, 
aanleg had. Tot bestuurder 
der ffansche school te Rome 
benoemd zijnde, nam hij 
niet eenen luister, die zij
ner natie tot eer verstrekte 
bezit van dezen post. Zijn 
zoon ANTONIÜS CÓYPEII, 
slechts twaalf jaren oud, 
volgde zijnen vader op deze 
reis. De Italianen bewon
derden de buitengewone ver
dienste van den eenen, en 
de grooteverwachtingen, die 
de andere gaf. Deze beroem
de kunstenaar, die nog met 
zijn 78.SIe jaar de groote stuk» 
ken op waterkalk schilder
de, die op het hoofd-altaar 
der Invaliden zijn, overleed 
in 1707. Zijne- voornaamste 
schilderstukken zijn in de 
kerk van Onze lieve Vrouw 
in het Palais Moyal in de 
Tuile'rien, in -(de": oude Lou-
vre Ie Versaiïles, te Tria
tlon. Zijne overige schil
derstukken zijn SOLON, TRA
JANUS, té Versailles, ALEX-

ANDER SEVERUsi P T O L O M E U S 
PjHiiiADEtPHüs, aan het ko
ninklijk Museum te Parijs. 
De opneming ten hemel der 
H. Maagd. De kunstenaars, 
die de gelukkige zamenstel-
lingen, eene fraaije natuur-
lijfee verbeelding, eenen goe
den smaak voor teekening 
«iet efen bewonderlijk kolo- „ 
**et gepand... beminnen, | 

kunnétt zijne stukken beoe
fenen. 

GOYPEÜ (ANTOMDS), zoon 
van den voorgaande, in 1661 
te Parijs geboren, bezat ee
nen zeer gelukkigen aanleg 
voor de schilderkunst, vorm
de zich te Rotiie naar de 
meesterstukken die aldaar 
schitteren. Wegens zijne ver
dienste werd hij door MON
SIEUR , eenigste broeder van, 
LODEWIJK XIV, tot deszelfs 
eersten schilder verkozen. 
De koning van Frankrijk 
droeg hem, in 1714, den 
post van opziener der schil
derijen en teekeningen van 
het hof, als 'mede dien van 
bestuurder der akademie op. 
De hertog van Orleans, re
gent van het rijk, liet, COY-
PEL in 1716 tot eerten schil
der van LODEWUK A-V. be
noemen, en het volgende 
jaar tot den adelstand ver
heffen. Deze zelfde vorst, 
slechts hertog van Chartre* 
zijnde, wilde een *e e r h nf 
van dien grooten meester 
zijn. De meester droeg aan 
zijnen kweekeling twintig 
verhandelingen op, vol les
sen, die door voorbeelden 
en voor al door die der be
kwaamste schilders gestaaW 
werden. Deze Redevoeringen 
kwamen, in 1 7 2 1 , t e i W 
in 4.to in het licht. C o ^ 
verstond het dichterijk**^ 
ner kunst meesterlijk* v 

gemakkelijk en arnW.e J £ 
lukkiglijk de drift*» d?*™l 
uit. De volgende schilder-
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stukken strekken hem tot 
eer: 1»° CHRISTUS in den 
tempel onder de leeraars. 
2° Hel oordeel van SALO-
Mom, Z°,Athalïa (beide in 
het Museum te Versailles). 
4.° DEMOCMTVS. Ook heeft 
hij tvyee zeer uitmuntende gra
vures nagelaten als: een JEoce 
Homo en DMMOGRITUS , 
Wells,, laatste naar zijne schil
derij bewerkt is. Zijne za-
menstellingen zijn edel, 
zijne boofdhoudingen beval
lig, Hij overleed, in 1722, 
te Paryst 

CoypEii (NA'TAMS NICO-
I.AAS), broeder vanden voor
gaande , muntte uit door 
naauwkeurigheid , sierlijk
heid, bevalligheid en door 
eene gelukkige navolging 
van het voortreffelijkste, wat 
dé natuur oplevert 5 en zou 
door zijne vlugge oplegging 
der kleuren, zijn frisch pen
seel, de rijkdom zijner sa
menstellingen zijne broeders 
overtroffen hebben, zoo niet 
de dood hem, den 14 De
cember, Ï735, in den ou
derdom van 43 jaren, aan 
de gevolgen van eenen slag 
aan het hoofd, welken hij 
zich zelven toegebragt had, 
van deze wereld had wegge
rukt. 

COÏIPEI. (KABEL ANTONIÜS), 
te Parijs in 1752 in den 
ouderdom van 58 jaren over
leden , w a s je zoon van AN
TONIÜS en toonde zich de fa

milie waardig, waaruit hij 
sproot. De posten van eer
sten schilder des konings, 
en des hertogs van Orleans 
en van bestuurder1, der ko
ninklijke akademie van schil
der- en beeldhouwkunde, 
die hij eervol en tot aan zij
nen dood heeft waargenomen , 
zijn daarvan de sprekendste 
bewijzen. Hij schreef daar
enboven zeer wel. Behalve 
onderscheidene Akademische 
Verhandelingen, welke men 
in den MMRCVBE deFrance 
van 1752 vindt, had hij on
derscheidene tooneelstukken 
zamengesteld, maar dit alles 
'komt in geen vergelijk met 
zijne schilderachtige werken , 
die om derzelver juistheid, 
verscheidenheid, edele uit
drukking, schitterend kolo
riet enz. bewonderd worden» 

COYSEVOXE (ANTONIÜS) , 
een Lyoneesch beeldhouwer, 
in 1640 geboren, in 1720o-
verleden , begaf zich in den 
ouderdom van 27 jaren naar 
den Elzas, om het paleis 
van SaVerne van den Kar
dinaal VAN FüBSTEMBERG te 
versieren. In Frankrijk te 
ruggekeerd, werd hij kan
selier der Akademie van 
schilder-én beeldhouwkunde , 
werkte aan onderscheidene 
borstbeelden van toDEWUK 
X I V , en aan andere stuk
ken voor de koninklijke ge
bouwen. Even zoo bevallig 
als verheven, natuurlijk en 

" edel, nam zijn beitel het 
0 2 
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karakter der. verschillende 
. figuren aan-, welke hij moest 
.voorstellen., Een eenvoudig 
•: uiterlijk, eene angstvallige 
.regtschapenheid, eene, bij 
uitstekende talenten, zeldza-

,me zedigheid, , deden hem 
-evenzeer beminnen als zijne 
P voortbrengselen hem deden 
bewonderen. 

•"" COZZA (LAÜRENTIÜS) ,"werd 
-. den 31 Mei 1654 te Bolsena 
in het diocees Monteftascone 

'geboren. In den ouderdom 
van 15 jaren ging hij in de 
orde der minderbroeders Ob-
servantijnen, waarbij hij on
der den naam "van Pater 

.FRAXCISCUS LAVRENTÏUS 
Kan den heiligen hAVRETü» 
xivs is bekend geweest., Hij 
onderwees de wijsbegeerte 
in een klooster zijner orde 
te Napels t en de Godge
leerdheid il» die van Viterbo 
en Rome.' Hij was overste 
van het klooster van Viter
bo, toen URBANUS SACHETA', 
toenmaals Bisschop dier.stad, 
hem tot deszelfs biechtva
der en godgeleerde verkoos. 
3Na de aanzienlijkste posten 
fijner orde te hebben bekleed, 
werd hij eindelijk tot alge-
meenen Overste verkozen. 
In 1713 bragt hij veel toe 
tot de vereeniging van den 
Griekschen patriarch van A-
•tEXANDRië met de Roomsche 
kerk. Hij genoot de achting 
en toegenegenheid aller paus
e n , onder welker bestuur i 
«IJ leefd^, en tot beloon in z 
«yner d iens te , verhief BE- I 

INEDICTÜS XIII hem den 9 
December-J1726'' tot het 'pur
per onder den titel van den 
heiligen LAÜRENTIÜS, dien 
hij later in dien van de hei
lige MARIA veranderde. Met 
roem 'nam hij het voorzitter
schap van verscheidene pau
selijke congregatien waar, 
en overleed den 18 Januanj 
1729, betreurd, door al de
genen , welke het tooneel 
zijner deugden gesticht had, 
en voornamelijk door den 
heiligen Vader, "die bij zijne • 
uitvaart wilde tegenwoordig 
zijn, welke hij met grooten 
luister deed vieren. Men 
kent van dien prelaat: 1.° 
Vindicia areopagita, 2 dl.n 

—. 2.° Coinméntaria UsU' 
rieo'dogmatica ad llbmm 
de hc&reéibus, samüMgus-
tinu — 3." Dvbta selecta 
de eonfessario sollicitante. 
— 4.° Bistorico polemrca 
schismatü• Grcecorum, 4 dl.» 

5.° J)e jejmiQ tractaws 
dogmatico-moralis, eh vele 
andere werken. 

COZZANDÜS (LEONARDUS), 
een monnik der zeventiende 
eeuw, in het oude fransche 
gewest Bresse geboren, « 
de schrijver van verscheide
ne werken, die zijner fcun; 
de tot eer verstrekken, J» 
De magisterio ^tiqnoru^ 
pMlosop/iorum. .-—* "* , __ 

geleerdheid door, en erKo 
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men zeer .oordeelkundige 
aanmerkingen in voor. 

CBMNEN (THEODORUS) , een 
Hollandsche ar ts , i n . 1688: ; 
oyerleden, eerst raadplegend 
geneesheer i van FREDERIK 
WILLEM , keurvorst van 
Brandenburg, xs de schrij
ver van onderscheidene, 
schriften over zijne kunst, 
afzonderlijk gedrukt^ en, 
daarna in 1689, to Antwer
pen, in 2 dl." in '4,«> ge-" 
zamenlijk in het licht ge
geven; Dezelve zijn minder 
belangrijk, door de uitge
breidheid der kundigheden 
des schrijvers, dan door het 
zonderlinge zijner gevoelens, 
waarvan hét stelsel van DES-
CARTES den on veranderlijken 
grondslag uitmaakt. 

CRABBE (PETRUS), een 
Fransciscaner geestelijke, té 
Mechelen geboren, en , na tot 
de eerste bedieningen zijner 
orde verheven te zijn, aldaar * 
in 1553, in den ouderdom 
van 83 jaren, overleden, 
heeft geschreven: eene Ver
zameling der Conciliën, 
Keulen, 2 ,'dl." in fol.; hij 
is de tweede uitgever der 
Coticilien, de eerste was 
JACOBUS MEBLIN. Deze eer
ste verzamelingen bevatten 
eene menigte yalsehe acten, 
<^8 de scherpzinnigheid der 
oordeelkandigen der 17.e 
eeuw heeft weten aftezonde-
l e n Van de echte. 

" , .. . ..'''.O 

PRABBE (GÈOKGÏUS)^ de bes- •' 
te volksdichter onder de 
nieuwere van Engeland, in • 
1754 te Altborough in Suf-, 
folk geboren. Hij was voor 
de ' geneeskunde bestemd j : 
maar weldra ontwaakte i a 
hem de neiging voor de 
'dichtkunde , die op eene • 
vrij bijzondere wijze 'door.; 
den grooten lust zijns va
ders voor de proza opge
wekt Was. Deze was. g e - : 

jwoon , om uit alle dagbladen . 
de verzen als nutteloozé bij
lagen, uit te snijden, welke 
de jonge opnam en van b u i - : 
t§n leerde. Bijzonder spoorde 
hem zijn gedicht » op de 
hoop" aan, waardoor hij < 

' eenen prijs behaalde. .Zi jne ' 
leerste gedichten, waarvan/ 
het grootste beschrijvende ':'•. 
The :Viïïage 1782, vonden 
bijval.. Daarna légde hïj-
zich echter op de godgeleerd
heid toe, en scheen, sinds, 
hij eene rijke pastorij met 
prebenden bekomen had, niet 
meer genegen voor de dicht-., 
kunde; eerst na eene.twin
tig jarige rust verscheen in > 
1807 * zijn groot beschrijven-* 
de gedicht: The Boróugh, 
en later de [» ThaJles of ïfie 
Hall" in hét licht. 

CRABETH (FRANCISCUS) , 
een Vlaamscbe schilder der 
16.e eeuw, in 1548 te Me
chelen overleden, volgde de 
wijze van schilderen van 
QuivriNUS MESSIS en van 
IiUCAS YAN IJEMDEN. Het 

O'3,. • 
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klooster der recolët-monni-
ken van Mechelen bezat eer
tijds eenige onderwerpen uit 
het Lijden welke door dien 
kunstenaar in water verw, vrij 
wel uitgewerkt waren, 

CRABETH(DIRK en WOU
T E R ) , broeders en vermaar
de glasschilders der 16.e 
eeuw. Eenigen zeggen , dat 
aij in DuiUchland, anderen 
ïn Frankrijk geboren zijn; 
maar hunne nakomelingen 
verzekeren, dat zij uit Bol' 
land waren. WILLEM TOM-
3BERG , een glasschilder te 
Gouda, zegt dat zij de eerste 
beginselen hunner kunst van 
eenige Monniken geleerd 
hebbén. WOUTER deed, ge
lijk men zegt, eenereis door 
Italië en Frankrijk, ge
woon zijnde om in elkeplaats, 
Welke hij door trok, een 
geschilderd glas als een 
proefstuk zijner kunst, ach
ter te laten. Deze WOUTER 
wordt door alle kunstkenners 
geoordeeld boven zijnen broe
der uittemunten, vooral wat 
de teekening betreft. Hij 
puntte daarenboven uit in 
kunstig op te leggen en in hel
derheid , daar DIRK echter zijn 
Werk wel,'zoo krachtig en 
sterk in zijne kleuren schil
derde , zoo dat men van ouds 
zeide: hetgeen DIRK doet 
«oor zijne diepsels, werkt 
WOUTER uit door zijne ver-
Wetu Beiden waren zij on-
«ertusschen groote meesters 

' SVJk ^ S 0 t a I s Wein werk e n " ^ ' ^ . « e t zulk eene 

vaardigheid, flat het bijna 
ongeloofelijk schijnt; want 
gelijk uit de jaarteekehing 
Blykt,' leverde WOUTER, 
hadat hij zijn eerste glas van 
de koningin van Saba, 
voor de kerk van Gouda, in 
het jaar!561 had afgemaakt, 
het jaar daarna het grootste 
glas , dat de hertogin MAR-
GARETHA bekostigde, en het
welk door haar ^an de ge
melde kerk geschonken werd; 
In het jaar 1584 leverde hij 
dat van CHRISTUS geboorte, 
en in 1566 dat, daar de Tem-
pelroof van HEUODORUS 
in Wordt voorgesteld, alles 
binnen den'tijd van zes ja
ren, eil nog'vaardiger was 
DIRK in het werken.' Want 
hij maakte zes glazen, in 
drie jaren, die van géene 
mindere grootte waren, dan 

dié Van zijnen broeder. 
Want in den jare 1551 maak
te hij het glas, daar de dood 
van'GHR.STUS op afgebeeld 
i s , het jaar daarn» de twee 
volgende, en in het jaar 
1557 maakte hij drie glazen 
af, namelijk dat van de» 
koning van Spanje, van Jo-
ANNES den bóetprediker, <» 
het doopen van den »loriaan 
door PHILIPPÜB, zijnde aue 
zes de grootste in de Jtew-
Tien jaren daarna, in iaj , 
vervaardigde DIRK het gW» 
daar CHRISTUS op wordtg 
gesteld de koopers en » 
selaars uit den temp* fj 
vende e n i n J S r l ^ 1 ^ 
ste [in deze kerk» t e w ,fc 
dat waarin J ü ^ H , ^at 
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verbeeld, HQIOPHERNES het 
hoofd afslaande. Na dit 
glasraam heeft hij er gee-
ne meer voor de kerk van, 
Gouda geschilderd, De ou> 
de lieden getuigen, zegt 
WILLEM TojiBEBGj- dat de
ze meesters kosten noch 
moeite spaarden, om wan
neer zij eenige stukken ge
maakt en ingezet hadden, 
en daarna eenig gebrek aan 
dezelve bevonden , die stuk
ken daaruit te nemen, en 
op nieuw bij te werken. 
DIRK en WOUTER waren of
schoon broeders, zoo naijvïg 
op eikanderen ten opzigte 
hunner kunst, dat de eene 
voorden anderen zijne gehei
men met falie mogelijke zorg
vuldigheid verborgen hield; 
zoozeer, dat, wanneer de 
eene bij den anderen kwam 
om eenige onderrigting in de
ze of gene bijzonderheid, 
waarin hij wis t , dat zijn 
hroeder meer bedreven was,-
te vragen, hij gewoonlijk 
ten antwoord kreeg: ik heb 
het met vlijt gezocht en ge
vonden , doe gij ook zoo. DIRK 
bleef ongehuwd, maar WOU
TER trouwde, en liet eenen 
aoon na, die naderhand bur
gemeester van Gouda werd. 

CRABETH (ANDRIES), broe
der van de twee voorgaan-
den, was een bekwaam glas-' 
schilder en een leerling van 
JOANNES ZWART , die toen
maals zich te Gouda be
vond, maar hij overtrof wel^ 

dra zijnen meestert Ver
volgens ging bij naar Frank
rijk en overleed te Autun* . 

CRABETH (WOUTER), klein
zoon van WOUTER was een. 
vermaard schilder. Om in 
den grond zijne kunst te 
verstaan, bezocht hiyiYank-
.rijk en Italië, en na 13 ja
ren kwam hij naar Gouda 
terug, alwaar hij in 1638 in 
den echt jtrad. Men is noch 
met den tijd zijner geboorte 
noch met dien Tan zijnen 
dood bekend. 

, CRACUS, was omtrent het 
jaar 700, hertog van Polen t 
en wordt gehouden voor den 
stichter van Krakau, aldus 
naar hem genoemd. Men ziet 
nog zijne graftombe nabij de 
stad; het is eene vrij hooge 
kegelachtige spits, een klei-., 
nè alleenstaande heuvel, die, 
zoo riten zegt, door eene hand 
vol aarde, welke ieder sol
daat zijns legers op zijnlig-
chaam wierp , gevormd werd. 
(zie TOMBES in zijn Aardrijkst 
kundig- woordenboek*} In deze 
oude jaarboeken van het pool» 
sche volk zijn zeer vele duis-
terheden en onzekerheden.. 

CRAIG (NICOLAAS), CRA-
Gius te Rypen 'm 1541 ge
boren, werd in 1576 rector 
der school van Koppenkagen, 
twee jaren daarna huwde hij 
en reisde vervolgens door 
geheel Europa. Bij zijne 
terugkomst vond hij in zijn 

> 4 . 
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hüisf twee kindéreü, dié hein 
niet aangingen. Hij,ontdeed 
zich van dezelve* alsmede 
van hunne moeder door zijn 
huwelijk te verbreken; maar 
dit.ge val belette hem niet te 
hertrouwen. Zijne'genie voor 
de staatszaken verschafte 
hem zeer vele gewigtige on
derhandelingen , waarin hij 
den koning van Denemar
ken , die hem aanstelde $ zeer 
wel voldeed, en overleed in 
1602, .nalatende een zeer 
uitmuntend Latijnsch werk 
over het gemeetiebest der 
Ztacedemoniers , voor de eer
ste maal gedrukt in 1592, 
h er drukt te Leijden r ï 670, in 
8-vo; en de jaarboeken van 
Denemarken in 6 boeken , se
dert den dood van,FREi)ERlKl. 
tot het jaar 1550. Zij zijn hè* 
ter geschikt om geraadpleegd 
dan om gelezen te worden. 
Men heeft dezelve in 1737 in 
fol. te Roppen/ieigen herdrukt. 

.CRAIG (THOMAS), een 
Schotsc-h regtsgèleerde, die 
door den koning v&nEngeland 
totridder gemaakt werd, over
leed in 1608, en is de schrij
ver van eene geleerde Ver
handeling over de leenreg-
ten van Engeland en Schot
land, tè Leipzig in 1716 , 
ïn 4.° herdrukt, en Van ee
ne andere over het opvol-
gingsregt in het koningrijk 
ingeland, in fol. 

Cïutcf (JOANNES) , een 
öchotsicb; meetkundige, heeft 
a""-h mmu fouroemden naam «ren, 

verworven, door eeri klein 
geschrift van 36 bladzijden ,-
dat zeer zeldzaam is , en te 
Londen in 1699 gedrukt 
werd. onder den titel van 
Theologies ChrislianieBprin-
cipia mathematica. JOAN
NES DANIBI- TITIÜS heeft 
hiervan eene nieuwe uitga
ve bezorgd, -Leipzig, 1755 
in. ibh Dezelve "is voorzien 
van eene geleerde voorrede 

, over het Leven-en de wer
ken van CRAIG. Deze schrij
ver berekent hierin de kracht 

• erii ide vermindering der waar-
i schijnlijke zaken. Hij stelt 

vooreerst dit zeer valsche 
grondbeginsel, vast, dat al 

" wat wij op getuigenis van 
menschen', die zich op in
gevingen kunnen beroemen, 
of niet, geloovén, slechts 
waarschijnlijk is. Hij voor
onderstelt Vervolgens, dat 
deze ' waarschijnlijkheid al
toos vermindert, naar mate 
men van den tijd verwijderd 

|. i s , waarin de getuigen ge-
leefd hebben/en door mid
del der algebraïsche bereke
ningen vindt hij, dat de 
waarschijnlijkheid der chris
telijke godsdienst nog 14»» 
jaren duren kan. Zij zoude 
na dit tijdstip niet meer be
staan , tenzij J. C. door zij
ne tweede komst deze ver
duistering v o o r k w a m , ^ " 
gelijk hij die der Joodse ' 
godsdienst door zijne eg»» 
voorgekomen is. De aW nt> 
TEVILCE heeft deze ^ j "™* 
rijen, in zijne doo'.?)".-ie 
zaken bewezene ehristety 
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godsdienst wederlegd. Waar
om zegt een latere schrijver 
zou bij voorbeeld dè ge
schiedenis van JULIÜS CM-
SAR thans (minder geloof
waardig zijn of minder ge
loofd, worden , dan ten tijde 
van' HENDRIK IV., of van 
LODPAVIJK , XI. f Integendeel 
Wordt dezelve daar dë oor-
deelkunde (critique) klaar
der ,en zekerder geworden 
is , nu ook niet meer omve-
derleghaar. De christelijke 
godsdienst wordt door hare 
duurzaamheid zelve, door ha
re volharding, door hare 
wonderbare en menigvuldige 
zegepralen nog grondiger be
wezen , dan zij het in de 
eerste eeuwen was» Indien 
{zoo als wij er niet aan 
twijfelen kunnen) dezelve 
nog roemrijk uit den tegen-
woordigen crisis ten voor
schijn komt, zoo zulten de 
daadzaken, die dezelve ge
vestigd hebben, eenen nieu
wen graad Van zekerheid 
bekomen. 

CRAMAIÏ, of CARMAIN (A.N-
JJREAS DE MoNTiiUC, graaf 
van), kleinzoon van den 
maarschalk van Montluc, 
werd veldmaarschalk en land
voogd van het Land Foix* 
Hij zou juist tot ridder der 
orden des konings van JPrank-
r'Ül'h benoemd zijn geworden , 
toen hij , als deelgenoot aan de 
kuiperijen van mevrouw pu 
I'ARGIS tegen den kardinaal 
KWHRUEÜ , na den^slag van 

rAi 6ir 

Dupes in 1630 naar de Bastil-
le gezonden werd. Hij o- ~ 
verleed, in 1646 in den ou.-: 
derdom van 78 jaren, slechts -. 
eene dochter nalatende,, die . 
zijne goederen in het geslacht 
van Escouj3i.EAU overbragt., 
Hij is de schrijver van het, 
blijspel proverbes(Spreeji- -
woorden), 1644, in 8»va,7 
daarna verscheidene malen 
herdrukt. Men schrijft hein 
ook toe: de spelen van den 
onbekende, eene verzame
ling van vrij platte beuzel-
achtige scherts, en de Ge
dachten van den kluizenaar» 

CRAMER (JOANNES JACÖBUS) 
den 24 Januarij 1673 te 
Elgg in het kanton Zurich 
geboren, maakte zich be
kwaam in de Oostersche ta
len, en gaf onderwijl in 
dezelve te Zurich en te 
Herborn. Den 9 Februari} 
1702 overleed hij in de eerst
genoemde stad. Zijne voor-, 
naamste werken zijn: 1,° 
Exercitationes de ara ex-
teriori templi secundi'•; Leg
den, 1697, in 4.° — 2.°; 
Theologia ïsraelis, Bazel-, 
1699, in 4.° , 

GRAMER (JOANNES RoDotp), 
broeder -van den vorige werd 
in 1678 te Elcan geboren. 
Na den dood zijns broeders 
werd hij te Zurich hooglee
raar in het Hebreeuwsch, 
en vervolgens hoogleeraar 
der godgeleerdheid. Hij be
kleedde verscheidene ande-

o 5 •' 
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re eervolle posten en over
leed in 1737. Er bestaat 
van hem: 1." een aantal 
godgeleerde Theses, in het 
itatijn. — 2.° Verscheidene 
XatijnSche Verhandelingen. 
— 3.° Negen plegtige.Aan
spraken t en andere werken 
waarin men geleerdheid 
vindt. 

ClRAMEft (JoANNES FREDE-
KIK) , hoogleeraar te Dnis-
biirg, raadsheer van den ko
ning van Pruissen , en zaak-
fcezorger voor dien vorst te 
'Amsterdam was in de pen-
ningknnde ervaren en over
leed in 1715 te 'sGraven-
Tiage. Men heeft van hem: 
ï . ° VindicitB nominis Ger-
snanici contra quosdam ob-
trectatores Gallas, Berlijn, 
1694', in fol. Dit geschrift 
i s vooral gerigt tegen deze 
Strijdvraag van den Jesuit 
BOUHOURS: of een Duitscher 
een fraai vernuft' kim zijn. 
» Misschien echter, zegt 
zeker zeer verstandig schrij
ver , is deze vraag eervol 
voor de Duitschers , en moest 
niet wederlegd worden. 
Want is het wel waar, dat 
er een denkbeeld van we
zenlijke verdienste bestaat, 
hetwelk met datgene wat men 
fraai vernuft noemt, ver
bonden is? Het schijnt ove-
ïigens, dat thans de vraag 
van BOÜHOÜRS geene plaats 
«leer heeft, en datDuiisch-
'and rijk is in jraaije 
ymxtften* Maar het ware 
vernuft WóT% aldaar naar 

dezelfde mate zeldzamer. 2.° 
Piiffendorfii introductio ad 
historiam prcËcipuonim reg-
nortim et statuum moderno-
rum in Europa, Utrecht, 
1703, in 12.° Het zal niet 
noodig zijn te berigten, dat 
deze vertaling geen zeer 
zuiver Jatijn bevat, de titel 
toont het reeds genoeg aan. 
l3e Vertaler heeft de fouten 
van het oorspronkelijke, die 
hij in aanmerkingen had 
moeten te regt brengen , be
houden. 

CRAMER (GABRIEI.)* den 
31 Julij 1704 te Geneve ge, 
boren, sedert zijn 19de jaar 
hoogleeraar der wiskunde, 
verwierf zich door zijne vor
deringen in de wiskundige 
wetenschappen eenen naam 
'in Europa, en overleed m 
1752-te Bagnols mhansW' 
doe,. werwaarts hij gegaan 
was in de hoop om zijne ge
zondheid, door de werk
zaamheid verzwakt, te "er-
stellen. De wiskundigen 
hebben aan hem te JnJten. 
1." Jntroduction a t analy
se etc. (Inleiding in_ de op
lossing der algetramhe 
kromme lijnen), Geneve > 
1750, in 4.° H i j maakt ge
bruik van de oplossmgsleer 

van DESCARTES, maar door 
dezelve meer te volmaken 
en op alle meetkundige krom 
me lijnen toe'te passen. > 
De Uitgave der werken ^ _ 
JACOBÜS en JOANNES # 0 

novw, 1743, 6 <« ' D , " , : 0 
Deze verzameling werd zoo 
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zorgvuldig en scherpzinnig 
bewerkt dat de schrijver er 
de erkentenis van alle meét-
kundigen door verdiend Heeft. 
CRAMER was een leerling 
van JOANNES BERNOULiii. Men 
vindt eene vrij uitgebreide 
lijst vah al zijne schriften 
in de letterkundige geschie
denis van Geneve door SE-
KEBIBR. ' 

CRAMER (JoANNES A N D R E -

As), in 1723 te Johst&dt bij 
Annaberg in het Saksische 
Erzgebergie geboren, was 
de zoon vah eenen armen 
dorpspredikant, werd, nadat 
hij reeds verscheidene pre-
dïkantsplaatsen bekleed had, 
in 1754 op de "aanbeveling, 
van KLOPSTOCK , Eerste Üqf-
prëdiher en Konsislorïaal-
raad van den koning FRE» 
DERIK V. t® Koppenhage en 
ïn 1765 hoogleeraar der god-» 
geleerdheid , en bekwam al
daar den bijnaam van Eye-
gode (de geheel goede). De 
revolutie, die den graaf 
STRUENSEE op het schavot 
bragt, veroorzaakte hem ook 
Vele onaangenaamheden , zoo 
dat in 1771 de benoeming 
tot superintendent naar Lu-
leek hem juist van pas kwam. 
Maar reeds in 1774 werd hij 
eervol als prokanselier naar 
Kiel beroepen en 10 jareh 
daarna tot kanselier en cu
rator der Universiteit aan
gesteld. Hij overleed m 
1788 met den roem van ee
nen grooten geleerde, goe
den dichter, vruchtbaren 

schrijver en eenen voorfref-
felijken karisel - redenaar, 
alsmede van eenen man van 
eene edele inborst. Zijn 
zoon KAREL FuÉöERifi ift 
1752 te Quedlenèurg^ gebo
ren , was mede een voor-
treffelijk schrijver en een 
vriend der jeugd van BUR
GER , Vóss, HOLTY enz*, 
met welken hij' in Gdilin-: 

gen studeerde. Zijne ver
kleefdheid aan de fransche 
revolutie noodzaakte hem 
Kiel, waar hij den .post van 
höögleeraar bekleedde, te 
verlaten, hij ging naar zijn 
geliefkoosd iranhrifk, éh 
zette zich in 1796 als boek
handelaar en boekdrukker te 
Parijs neder, verloor hier 
echter al zijne bezittingen , 
moest zich zelfs verwijde
ren, en overleed in 1807 
kort ha zijne terugkomst. 
Het bevallfgste zijner wer
ken i s : Brieven van TEZ-
Low aan ELIZE* 

CBAMER (KAREÏ. GOTTLOB) , 
een der vruchtbaarste duit-
sche romanschrij vers, in 
1758 te Pödelitz bij Fréi-
burg aan de Unstrut gebo
ren, was geplaatst aan de 
akademie te /DrësigarRer* 
Zijne werken, waaronder : 
ERASMUS SCBMJCHER, zijn 
te veel naar den toenmali-
gen tijdgeest met platte uit
drukkingen vermengd, dan 
dat zij voor Masslsch. kan
nen doorgaan* Hij overleed 
in 1817. 
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• CRAMER (JACOBUS), werdV 
in 1740 te Groningen gebo
ren en begaf zich al vroeg 
naar Bonte ,,alwaar hij zijne 
studiën in de Godgeleerd
heid met zoo veel roem vol-
hragt, dat hij zelfs den doc
toralen hoed ontving. Hij 
muntte ook bijzonder uit in 
de wijsbegeerte, eft sprak 
onderscheidene talen. Zeer 
godvreezehd zijnde, was hij 
tot de Herderlijke waardig
heid bevorderd, ook een ij
verig zielzorger. JVain 1768 
de priesterlijke wijding te 
hebben ontvangen, xyevd hij 
tien jaren later tot zijne 
eerste en eenige Herder
lijke standplaats, het Meis
jes-Weeshuis te Amsterdam 
bevorderd. In 1811 werd 
h i j , na het overlijden van 
den Hoogwaardigen Heer 
HERMANUS . FRANCISCUS TEN 
HtttscjHER, tot Aartspriester 
van Hollanti, Zeeland en 
West» Vriesland benoemd, 
ook voerde hij tevens den ti
tel van Prat o-Notarius -A-
postolicus. Met, roem be- • 
stuurde hij het gedeelte der , 
Hollandsche zending zijner f 
zorge toevertrouwd. Onder " 
^ÏR Aartspriesterschap werd 

6 theologische kweekschool 
te_ Warmond van den grond 
af nieuw opgebouwd, en 
«Wam het gesticht van Boet-
vatu-aigheid, W a a r i n afge. 
«waalde meisjes of ook wee
gen, die om hare ver gevor-
^ Jaren, i n h e t & c 
•Maagdenhui* niet kunnen 
"Pgeuomen werden, vewsorgd 

| worden, tb Amsterdam tot 
jstand. De Aartspriester CRA- t 
;MER overleed den 9 Maart 
jl 824 in het Maagdenhuis te 
'Amsterdam. Zijn karakter 
!was innemend en vrien
delijk , doch tevens ferm 
,en onverzettelijk. Zijne na
gelatene Jboekverzameling, 
heeft hij aan het Seminarie 
!te Warmond gelegateerd»; 
Men heeft aan hem de vol
gende werken te danken: 
;1.° Regtmatigheid van het • 
Formulier van ALEXANDEK 
VII., Amsterdam, 1783,in:. 
'g.vo __ 2.° Cathechismus of 

': Christelijke Leering voor de» 
Catholijhe Jeugd, Amster
dam, 1797, in S.™ -~3.°. 
Meditationes ad usiim Sa-
cerdotum et Clericorumf 
Amsterdam, 1800, in 12.m° 

;— 4.° De Weg des Hemels* 
\Meditatien over de eeuwige 
. Waarheden door den zaligen-
P. LEONARDVS A PORTO 
MAVMTIO. Uit hét ltah-> 

! aansch vertaald, j$.msterdam, 
1804, in 12.mo — 5.° M. 
eeuwige Zaligheid^ betracht 
in zeven Medilatien, ,Am- « 
sterdam, in S.v°; waarvan 
in 1810,, reeds de 3.e uitga
ve bestond* ? 

CRAMBÏER, of CRANMER,, 
(THOMAS), den 2 Julij 1489 
te Oslacton in het graafschap 
Nottingham geboren, stamde, 
af van eene dier NorniaD-
dijnsche familiën die inAft" 
geland den koning W * * 
de Veroveraar dienden, e» 
gaf eenïgen t̂jjd met g<"»d 
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gevolg onderwijs aan de uni
versiteit van Cambridge. 
Een huwelijk, waarom hij 
uit die* school verdreven 
werd, begon hem ••berucht te 
maken ; en de echtscheiding 
•van HENDRIK VHL deed al
le oogen op hem .-.vestigen. 
Hij was de eerste, die in 
1530 tot. derzelver verdedi
ging schreef. Zijn vrij slecht, 
maar voor eenen vorst, die 
eenen af keer van zijne vrouw 
had, zeer dienstig boek, ver
schafte hem de'gunst des 
konings. HENDRIK zond hem 
naar Home om hier de ge
moederen te bewegen tot het 
goedkeuren van de 'ontbin
ding zijns huwelijks.: Hij 
wist aan dit hof, zoo wel te 
veinzen,, dat Paus CLEMENS 
ViL* hoewel.door, zijn ge
drag en zijne werken tegen 
hem ingenomen, hem tot 
Hoogstdeszelfs Pcenitentia-
rius benoemde. Hij ging 
vervolgens naar 1)uitsc/ilandt 
waar hij heimelijk met de 
zuster van den door zijne 
ongestadigheden beruchten. 
minister OSIANDER in den 
echt trad, Toen hij Aarts
bisschop van Kantelberg ge
worden en daarna langen tijd 
het werktuig derhartstogten 
van HENDRIK geweest was, 
deed hij door de Engelsche 
geestelijkheid het huwelijk-
van dien vorst met CATHA-
RINA van Arragon voor nie
tig verklaren, keurde de ecfit-
verbindtenis met ANNA VAN 
BOHLEN goed en schaamde 
zich niet deze nieuwe ko

ningin bij hare intrede ïn 
'Londen te vergezellen. Dooc 
zijn voorbeeld maakte hij 
nieer afvalligen, dan doorat 
zijne redeneringen;. Ver
scheidene burgers werden 
ter dood veroordeeld, wijl 
zij het kerkèlij k oppergezag 
van HENDRIK niet wilden er
kennen: CRAMMER, de aan
stoker der möordtooneelen » 
voorzag niet, dat hij ook 
eens op een schavot zou om
komen. In het begin der 
regering- van koningin MA
RIA , werd hij als een verra
der en een bloeddorstige 
ketter gevangen genomen; 
zwoer, in de hoop zijn leven 
te redden j zijne ketterij af; 
maar MARIA veroordeelde 
hem niet te. min in 1556 om 
te sterven. Nu herriep hij 
zijne afzwering en verklaar
de op den brandstapel, dat 
hij als Lutheraan stierf. De 
Protestanten hebben even zoo 
veel goeds van dien kruipen
den kerkvoogd gefcegd, als 
de Catholijken kwaad. > Maar 
welk een manrvolgensBos-
SUET, is een Bisschop, die , 
op denzelfden tijd, een Lu
theraan, in stilte gehuwd, 
tot Aartsbisschop genvijd, 
volgens* het Eoomsche pon-
tifikaal aan den Paus onder
worpen was, wiens gezag hij 
verwenschte, die dejMislas 
zonder er aan te gelooven , 
en magt gaf om* dezelve te 
lezen J" Zoodanig is echter 
de man, welken BURNET 
voorstelt als eenen ATHANA» 
SIÜSJ en eenen Cnmiuxm 
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zoo Zeer verblindt de partij-
geest de opgen, en zoo ge
vaarlijk is het, als een we-
derleggende sektaris, zich 
met het geschiedkundige be
moeit.» De ; zwakheid van 
CRAMMËR evenaarde zijne 
•woede en zijne óngeregeld-
heid. » Hij;werd Cathoiijk, 
zegt zeker oordeelkundig 
schrijver, om het leven te 
behouden, en stierf als Pro
testant om zich over hen te 
Wreken, welke hem hetzel
ve geweigerd hadden/' Het 
is valsch dat hij, alvorens 
zich op den, brandstapel te 
begeven, de hand liet af-

• branden, waarmede hij\ zij
ne afztvering onderteèkend 
had. Hij was geboeid en 
aan den brandstapel gebon
den , en kon bij gevolg niet 
wachten met zïch er op te 
begeren totdat zijne hand af
gebrand was; dit is een 
sprookje door BURNET uitge- , 
vonden. CRAMMER heeft ge
schreven: 1.° De noodzake
lijke overlevering aan den 
Christen* — 2.° Verdedi
ging van de ware enCatho-
Wke leer tan het Sacrament 
des Ugchaaés en bloeds van 
J' C., in het Latijn, Emb-
oen-t 1557, in 8.™s e n ver
scheidene andere werken in 
«et Engelsch en ia het 
Latijn. 

^̂ CRAMoisy (SEBASTIAAN) , 
een boekdrukker te Parijs, 
£tï*tfUe * i c h door eene 

*«««. W ^ ^ r o e g hem het 

bestuur op over de drukke
rij Van het Louvre, die op 
nieuw door de zorgen van 
den kardinaal DE KICHELIEU 
opgerigt was. Zijne uitga-
veh waren niet zoo fraai 
noch zoo naauwkeurig als 
die der EWENNES , MANI/TIÜS» 
SEV, PMNTMS en FROBENS, 
maar na de meesterstukken , 
dezer beroemde drukkers, 
kunnen zij eene eervolle 
plaats innemen. Hij over
leed te Parijs, in 1669. Dë 
naamlijst zijner uitgaven is 
meer dan eens door hem en 
zijnen kleinzoon,. die hem 
in het bestuur der koninkhjT 
ke drukkerij opvolgde, ge
drukt. 

CRANEVEM) (FRANCISCUS) , 
raadsheer in den grooten raad 
van Mechelen, geboren te 
Nijmegen , uit een oud adel
lijk geslacht. Na zich ia 
het burgerlijke regt geoefend 
te hebbeh, werd hij té Leu
ven doctor, te Brugge Pen
sionaris en door den keizer, 
tot raadsheer, ter bovenge
melde plaatse, aangesteld. Hij 
overleed den 4 0ctober 1564. 

CRANTOR, een grieksch 
wijsgeer en dichter te So
los in Ciliciè', geboren, werd 
een ijverige verdediger der 
leer van PLATO, en de eer
ste die dezelve verklaarde.' 
HORATIUS stelt hem in m 

verkondigen der zede'eer 
naast CHRYSIPPÜS, M^tvs 

CBMSZPPO et CBiiMVRB; 
maar indien hy niet beter 
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gampraliseerd heeft dan 
CHRYSIPPUS (zie dat arti
kel), dan moet men geen 
groot denkbeeld van zijne 
lessen vormen. Het is waar
schijnlijk dat hij even gelijk 
alle wijsgeeren, die op ei
gen gezag en zonder vaste 
grondbeginselen leerén, goer 
de en slechte, ongerijmde 
en met de rede strookende 
dingen zal gezegd hebhen. 
Hij overleed in geenen zeer 
hoogen ouderdom aaiv-de vva* 
terzucht, nalatende verschei
dene werken, die wij niet 
meer bezitten, onder ande
ren een hoek Over de Ver
troosting , dat men op hoo
gen prijs stelde. Êenige 
kunstregters beweren, dat 
het getiteld was over de 
rouw {de luctu), daar zij 
zich grondden op eene plaats 
van J}*i96MMi»e JMM»M:HJS, die 
jseg*": Men bewondert voor 
al zijn boek over de rouw, 
ook zegt CÏCERO: Legimus 
omnes Crantoris, Veteris 
academici, De luctu. Hij 
geeft er vervolgens een denk
beeld van dat een weinig 
vleijend schijnt. Hij bloei
de omtrent het jaar 315 
voor J.-C. 

CRANTZ — Zie FISCHET. 

CRAÖN (PETROS DE), heer 
van la fertë-Bernard en van 
Sablé, zoon van WILLEM DE 
CRAÖN , bijgenaamd de Groo-
1e, stond in naauwe vriend
schap met LODEWUK VAN 
ANIOU , die toenmaals in I - ' 
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taliewas» Deze vorst zond J 
hem naar Frankrijk, om | 
geld en hulpbenden te ha- \< 
Ten; maar in plaats van zij- f! 
nen last ten uitvoer tebren- | 
gen, gebruikte hij de som- I 
irien, die hem toevertrouwd ?! 
waren, om zich met de ho
velingen, van Venetië aan 
buitensporigheid over te ge
ven. De hertog van Anjoti 
die langen tijd zonder tij
ding te bekamen gewacht: 
had, overleed van hartzeer. f 
De hertog van BEER* be» ,' 
dreigde den* trouweloozeu j 
gezant om hem ter dood te f 
doen brengen; maar zijne ]; 
geboorte en schatten redden I 
hem het leven. CRAONmaak- |j] 
te zich berucht door eefae i'j 
nieuwe misdaad, die het ï: 
aandenken aan de vroegere ;| 
weder opwekte. Bij den her* I 
tog van Orleans was hij in || 
ongenade geraakt: hij ver- ;l 
beeldde zich dat de connes- ;j 
tabel CLISSON hem belasterd 
had, en wilde hem in 1391 
op H. Sacramentsdag aan 
het hoofd van een twintig 
tal booswichten vermoorden; 
de connestabel overleed ech- . 
ter niet aan< zijne wonden, 'J 
maar vervolgde zijnen moor- f 
denaar, welke bij den her
tog van Bretagne zijne toe- f 
vlugt nam, die hem ont- • 
vangende zeide: Gij hebt op 
denzelfden dag twee fouten 
begaan, de eerste, denCon- j 
nestabel aangerand, en de | 
andere hem gemist te heb
hen. De bezittingen van 
den moordenaar werden ver-
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beurd verklaard en aan den 
hertog" van Orléans gegeven, 
zijn paleis in * een • kerkhof 
veranderd, en zijne kastee-
ien omvergehaald. Voor 
dezen moord'had hij van 
koning EAREK; VI. verkre
gen , dat men} biechtvaders 
aan de misdadigers, die ter 
strafplaats gingen zoude toe-
Staan. RiCHARD II. koning 
van Engeland verzocht ee-
ïiigen tijd daarna voor hem 
genade en bekwam dezelve. 
CBAON keerde aan het hof 
terug, betoonde zich hier 
onbeschroomd, terwijl Cias» 
SON, die zich omtrent den 
staat zoo verdienstelijk had 
gemaakt, uit hetzelve verban
nen werd. .Degeschiedschrij-
"Vers van Frankrijk maken 
geene melding van den tijd, 
waarop CRAON overleden is. 

CRAPELET (EAREL), hoek* 
drukker te Parijs, in 1762 
bij Chatimont in Bdssigni 
geboren en in 1809 overle
den, maakte zich beroemd 
dóór de werken, die van 
zijne perken kwamen, en 
die wegens de naauwkeu-
ïigheid der teksten , de net
heid en sierlijkheid van druk 
merkwaardig zijn. De mees
te vignetten, die hij gebruik
te, > werden "naar zijne tee-
keningen gemaakt; en zijn 
naijver met de beroemde 
BiDOTS hebben niet x wei
nig bijgedragen tot de snel-
je vorderingen der'boekdruk-
kunst in Frankrijk. 'Van 
«et groot -awtal uitgaven 

die hij in het licht gegeven 
heeft, ;zullen wij aanhalen: 
1-°\ Fabelen van LA FON-
TAWxr,nQ(j — 2.° J)e lot
gevallen van TMLEMACHUS 
2 dl>", in 8 > -T-.3.° De 
Jaargetijden van TJBOMJP-
sosr, 17967 in 8.°—4.°A'«-
tunrlijke geschiedenis der 
pimpelmeezen en vogelen 
van het paradijs , 1802, in 
,fol. of 2 dl." in 4."> — 5.° 
Geschiedenis over het kanaal 
van het zuiden, 1804,2dl.a 

in 4. co r— 6.° Natuurlijke 
geschiedenis der vogelen van 
Moord Amerika, 1807, 2 
dl.n in fol. 

CRAPONE of CRAPONNE (A-
DAM ,DE) , een edelman v a n 

Provence in 1519 te Salon 
geboren, legde in 1558 het 
Kanaal aan, dat naar zijnen 
naam genoemd wordt enzicn 
van de Durance tot Arles 
uitstrekt. Hij had ook on
dernomen om de tvvee zeeën 
in Frankrijk te vereenigen» 
welk ontwerp eerst onder 
LODEWHK XIV. ten uitvoer 
gebragt werd, hoewel HEN
DRIK I I . , hem opzigters be
zorgd had om dit gewigtige 
werk te ondernemen. CRA
PONE verstond in den grond 
de vestingbouwkunde- loen 
HENDRIK I I . hem naar Non-
tes in Bretagne gezonden 

had om een kasteel, <«*• men op eenen slechten grontt 

had beginnen te bou^«v 
te verwoesten, werdiwjQ»" 
de voornaamste ondernemers 

in den ouderdom ^ n 4 U J 
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feii vergiftigd. ' 

CRAS (HENDRIK KONSTAN^ 
TIJN) , een Hollandsch regts-j 
geleerde in 1739, téWage-
ningèn, in de provincie Gel
derland, geboren,, onder
wees de regtsgeleerdheid en 
de wijsbegeerte te Lei/den, 
werd in 1771 benoemd, om 
aan het Atheneum te -4?»-
sterdam eenen leeraarstoel 
van het Romeinsche en hét 
hedendaagsche regt" te be-
Meedeh, en overleed, in 1820, 
als lid van het Hollandsche 
instituut, in die stad. Men 
heeft aan hem te danken: 
Verscheidene Verhandeling 
gen over staatkundige en 
ïegtsgeleerde zaken, die in 
verscheidene verzamelingen, 
als ook in eeriige stukken, 
onder êenen^siaKldoemden 
t^w^mrsrm tot 1807 uit
gegeven, zijn opgenomen. 

CBASSET (JOANNES), een 
Jesüit te jDieppej geboren, 
en in 1692, in den ouder
dom van 74 jaren overleden, 
gaf verscheidene godvruchti
ge werken in het licht, on
der welke men onderscheidt: 
Méditdtions poür ïous les 
jours dé Vannée (Overwe
gingen voor al de dagen dés 
jaars), een bondig werk, 
vol zalving. Hij heeft ook 
eene geschiedenis van Japan 
ent, 12 dl.», in 4. t0 te Parijs 
i*J715 uitgegeven, nagelaten. 
D e \ c t en der Martelaren zgn 
daarfl^zeer wijdloopig ver-

VlLNöeELi 3 

handèld; eiï dit is een der 
bijzondere redenen, waarom 
men aan hetzelve de voor-, 
keur geeft boven het werk 
van pater CHARLËVOIX. Nóg 
heeft hij uitgegeven: Dis-
sértation sur les oracies des 

; Sibylles (Verhandeling óver 
de godsprahen der Sibyllen), 
Parijs, 1678 ; dezelve werd 
door JOANNES VAN DER'MARK, 
eenen Protestant, aangerand. 
Pater CRASHT liet zijne 
Verhandeling, in 1-684, in 
8.W herdrukken , en voegde' 
er een antwoord bij op da 
kritiek van J. VAN DER MARK. 
Zijne stichtende werken zijn 
veel gelezen geworden , en 
zouden zonder de onverschil
ligheid der eeuw ten opzig-
te van al wat de Godsdienst-
betreft , nog gelezen worden. 

CRASSO (Jiriaua PAUX,US) , 
een géfreesheer van Padua, 
beoefende niet minder de ta
len en de fraaije wetenschap-» 
pen dan zijne kunst , en o-
v«rlèed iu 1574. Wij be
zitten van hein: eene La-
tijnsche vertaling der wer
ken van ARETAEÜS, en van 
verscheidene andere oude 
Grieksche geneesheeren, die 
hij getrouw en zelfs met 
sierlijkheid vertaald heeft. 

-.CRASSO (LAXJRENTIUS), een 
Italiaan, is de schrijver der 
Lofspraken op de geleerde 
mannen van Venetië'» 2 dl.n 

in 4. t 0 welk werk in 1666 
werd uitgegeven, zeldzaam 

P 
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is en veel gezocht wordt, 
hoewel èr .eenïge misstellin
gen in' gevonden, worden. 
Volgens BRUNI heeft CRASSO 
het gebruik der heldendich
ten ingevoerd; in navolging 
yan Ovipips , schreef hij er 
acht, waaronder er een i s : 
JVDAM aan EVA. Men stelt 
zijne Geschiedenis der Griek-' 
sche dichters en van hen 
welke in Grieksche dicht
maat geschreven hebben, 
1678» in fol,, op hoogen 

CRASSOT (JOANNES), teLan-
gres geboren, hoogleeraar der 
wijsbegeerte aan hetColle-
gie Saini-Barbë te Parijs, 
den 14 Augustus 1616 over--
leden, maakte zich onder de 
geleerden bekend, dooreene 
Logica en eene JPAysica, 

f oed voor zijnen tijd, en on-
er de jParij sche botmuilen 

door de, bekwaamheid om 
zijne lange ooren opterigten, 
en dezelve naar welgevallen 
te laten zakken.. Het is de 
Abt DE MORELI^S , die ons 
déze bijzonderheid in; zijne 
Gedenkschriften mëdedeeit. 

CRASSUS (PÜBMUS Luei-
NIUS) , een Romeinscheregts-: 
geleerde, uit het beroemde 
geslacht van CRASSUS, dat 
verscheidene Consuls heeft 
opgeleverd , werd in het jaar 
I3l yóór J . 'C . tot het Op-
»erpriesterschap verheven. 
Aan het hoofd van hét Ro
omsen , , leger, dat tegen 
AmsTOMco» bestemd was, 

trok hij naar 'Azië f maar 
hij werd in eenen grooten 
veldslag overwonnen, en door 
de. Traciè'rs, die in soldij 
Van ; ARISTOMPUS stonden, 
gevangen genomen. , Daar 
CRASSUS , den soldaat, die 
hem vervoerde, beleedigd 

j iad. w»rd bij door een* dolk*? 
sfëek gedood en te Smyrna 
begraven. Hij haft 'zijne 
waardigheid van Opperpries
ter verlaten, om het bevel 
over de legers te voeren; 
hetwelk toenmaals; zonder 
voorbeeld was. " 

CRASSUS (MAncus LIÖINI-
us)'v uit hetzelfde geslacht 
als den voorgaande» dreef 
eerst handel in slaven. Hij 
bezat toenmaals slechts om
trent 300 talenten; maar daar
na verwierf, hij zoo groote 
schatten, dat Wj: voorwet 
Romeinsche volk een publiek 
gastmaal aanrigtte, en aan 
ieder burger zoo veel tarwe 
uitdeelde, dat zij gedurende 
drie maanden er van leven 
konden. De opbrengst zijner 
bezittingen , toen hy te^en 
de Partners optrok, bedroeg 
7700 talenten. Volgens hen» 
moest geen.mensch voorryK 
gehouden worden, indienhy 
niet zoo veel bezat, om een 
leger té onderhouden.^ P e 

vrees voor de wreedheden 
van CINNA en MABIUS verr 
pligtte hem naar Spanje,^ 
gaan, waar hy gedure^e 
acht maanden in eennw/Ci 

borgen bleef. Zoodra h a r 
der kon ten voo«chnn ™" 
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men , bewees hij zijnen moed 
in den oorlog tegen de sla
ven , verdiende de eer van 
den kleinen zegetogt j werd 
in het jaar .71, vóór J. C. 
Prator', en versloeg SPAR-
ÏACUS , het hoofd der opröe-
rige slaven. Het volgende 
jaar werd hij tegelijk mét 
POMPEIUS consul, daarna cen
sor; en oefende vervolgens 
met denzelfden POMPEJUS en 
CiESAn eene soort Van drie
manschap uit. Deze vereeni-
ging was enkel met den eer
ste van duur. Nadat CRAS-
S0s andermaal consul gewor
den was; viel hem Syrië ten 
deel. Bij zijnen doortogt 
door Judea, plunderde hij de 
schatkist des tempels van 
Jeruzalem, nadat hij het 
Heilige der Heiligen {Sancta 
Sanctorittn) wa» binnen ge-
tred»•> waarin nooit onge-
zalfden kwamen, en nadat 
hij gezworen had , zi«h met 
eènen gouden balk, dien men 
hem aanbood te geven , om 
het overige te redden, tevre
den te stellen. Deze hei-
ligschcndende schraapzueht 
werd niet lang daarna ge
straft; toen hij den oorlog 
tegen de Parthers onderno
men had, had hij in de ver
beelding reeds al hunne schat
ten ïngezwolgèn, maar zijn 
leger werd geheel verslagen 
door SURENA, hunnen aan
voerder. Twintig duizend 
Romeinen bleven op het slag
veld ,- en tien duizend wer
den gevangen genomen. De 

overigen des legers ontsnap
ten het , door de duisternis 
begunstigd, maar werden 
door de Parthers vervolgd. 
CRASSÜS , tot eenè schikking 
uifgenoodigd, door den aan--
voerder der vijanden, werd 
wegens een oproer der sol-
daten genoodzaakt» zich naar. 

1 hem te schikken, en bemerk
te niet lang daarna, dat het 
plan van ':%RENA' was, hemv 
levend gevang*^je nemen. 
Hij stelde zich in vtaajj: Van 
verdediging, en werd in het 
jaar 53 vóór J. C. met do 
Wapenen in de hand gedood. 
De Parthers hieuwen hem-, 
het hoofd af, bragten. het
zelve aan ORODES hunnen ko
ning, die gesmolten goud in 
deszelfs mond liet gieten» 
terwijl hij deze woorden zei» 
de: Verzadig ii met dit me-
idaly \paar «w Aart onver-
z&delijk naar gedorst heeft* 
»Zeer merkwaardig, zegt de 
Heer ROLLIN , of liever de 
voortzetter van zijn werk, 
is het treurige lot der twee 
Romeinsche veldheeren, die] 
het eerste den eerbied, aan; 
den tempel van Jeruzalem 
verschuldigd geschonden heb-
hen. Sedert dat POMPEÏÜS 
zijne vermetele blikken op 
eene geduchte plaats heeft 
durven rigten, waarin nog 
nooit eenig onheilige getre
den was, i laagdeh| inniet« 
meer, en eindigde einde
lijk op eene ellendige wjjze 
een met roem en zegepralen 

overladen leven. GRASSUK 
> 2 
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nog misdadigerV/werd yroer 
ger gestraft en kwam in het
zelfde jaar om het leven.'.' 
Men kan aangaande deze 
overweging zien, de Ge* 
schiedenis der Heiligschenr-
ders door HENDRIK JSPEWAN» 

CRATERÜS , een gunsteling 
van ALEXANDER denGroote, 
en een mededinger van AN-
*TIPATER, beviel door eene 
edele en. majesteuse hou
ding y door eenen verheyenen 
geest en eenen grooten moed 
5en Macedonisphen verove
raar. Na den dood van AIEX» 
ANDER, werd hij gedood in 
eenen veldslag tegen E0ME-< 
WES, die, Kern ziende ster
ven , van zijn paard klom 
om hem de laatste pligten te 
jbewijzen. 

fc> CRATERUS ,/ epn, Athenet' * 
'<3ie de Besluiten van zijne 
snedeburgers verzameld had, 
moet niet met den gunste
ling van AtESA^DEK verward 
"Worden., JBAYJ,E zegt, met 
jegt , dat het niet waarschijn-» 
lijk is , dat de vriend van dien 

• lield zich zoude,verlaagd heb
ben om aj, de yeroordeelin-
gen van het volk zijns va» 
derlands te beschrijven: dat 
«r tot dit werk eenen grif
fier vereïscht wordt en gee-
^en krijgsman. 0 e ^cleer-
««n betreuren , dat dit werk 
»iet tot ons gekomen is . 

Ca4ïESit e e n j e e r j{ n ~ v a n 

WWWNBI,, dfin Cynischen 

Bceotie geboren; gaf zich 
vroegtijdig aan de wijsbegeer
te over, en, om niet door 
wereldsche zorgen afgetrok
ken te. Worden, verkocht hij 
zijne goederen, en gaf der-
zêlver opbrengst aan zijne 
medeburger*. Zoo verhaalt 
zulks ten minstb ANTISTHJÉ-
NES en na hem DJOGENES 
LAëBTiüS. Anderen zeggen , 
dat hij dit geld bij ^eneti 
bankier bragt, onder voor
waarde , dat * deze het aan 
zijne kinderen zoude geven, 
indien zij zinneloos waren, 
dat i s , indien zij de wijsbe
geerte verwaarloosden; én 
aan het publiek, indien zij 
dezelve beoefenden»wat)tdan 
zoude» zij niets noodig heb* 
ben. Men schrijft hem dit 
vrij zonderlinge tarief van 
uitgaven toe} > Men moet 
aan. eenen kok tien tva*** 
aan eenen geneesheer een 
drachma, aan eenen vlerjer 
vijf talenten, dampaaneenen 

raadsman, een talent aan 
eene hofdame, en drie obo 
lussen aan eenen wijsgeer 
geven." Als men hem vraag
de , waartoe hem de wijsbe
geerte diende: omteleerenr 
antwoordde h i j , ztch met 
groenten Ie vergenoegen* 
en om zonder zorgen en ge
rust te leven: mits de ijdel
heid in het overige voorzag. 
In den aiomer zeer *&f% 
den winter zeer K g / f K 
zijnde, onderscheidde hg*** 
in alles van de andere men 
schen; was wegensmm™ 
zindelijkheid onverdrageUjK» 
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en naaide onhereidde schapen- i 
vellen aan zijnen m a n t e l ; 
eene bijzonderheid» die, ge
voegd bij zijne natuurlijke 
mismaaktheid, van hem een 
soort van gedrogt maakte. 
AXEXANDER nieuwsgierig, om 
dezen Cynicus te zien, bood 
hem aan omThebe, zijne ge
boortestad , weder op te bou
wen. Waarom dat ? ant
woordde CRATES ; een andere 
ALEXAXDEB ZOU dezelve op 
nieuw verwoesten. De ver
achting des roems , deliefde \ 
voor de armoede verschaffen 
tnij eene vaderstad: dit zijn 
goederen, die de'fortuinmij 
nimmer ontnemen zal. Deze 
Wijsgeer had de beruchte 
HÏPPARCHIA , die hij eerst 
eenen afkeer trachtte inte-
boezemen, gehuwd. Hij ver» ; 
toonde zich eens geheel naakt 
VQQ&MHtó beminde: ziedaar, 
sseide hij haar, terwijl hij zijn 
afschuwelijkligchaam toonde, 
den beminde, dien gij eiscïd: 
en zijnen stok en bedelzak 
ter aarde werpende, voeg
de hij er bij, zie hier ui zijn 
vermogen. Daar HYEPAR-
CHIA in hare liefde volhard
de, huwde haar de Cynicus en 
Verwekte bij haar twee dochr 
ters , die hij aan twee zijner 
leerlingen uithuwde, en dié 
hij hun 30 dagen tevoren toe
vertrouwde, om te zien, of 
zij met haar leven konden: 
tooneelen en gevallen dezer 
oade en walgelijke wijsbe-
gee»te waardig. Hij leefde 
omtrent het jaar 328 vóór 

J . C. Men vindt Brieven van 
hem in AeEpistolpsCyniccs, 
een zeldzaam ..werk, ge
drukt in de !§o£oo?iiie zonder 
jaarteekenïng. CRATES stond 
bij de Grieken in grpot/aan-
zien en velen namen hem in 
hunne geschillen totscheids
man. Het gelukte hemJDÈ-
METRIÜS POMOOESTËS -t« ver
zoenen •,. welke tégsndieVan 
wl^ene opgewonden, ;die stad 
met een magïï6*Wer omsin
gelde ; daar hij zicTJN^^cr en 
meer berucht; trachtte telüj^. 
ken (eene aangeboren kwaal 
van alle wijsgeeren) .gaf hij 
blijk van groot Cymsmus. 
Een toonkunstenaar: had hem 
in zijn gelaat eene wonde 
toegebragt j hij bepaalde zich 
voor eenige wraak, om er 
«ene pleister, op te leggen, 
pp welke hg schreef: Wxco-
&RQMVS heeft zulks gedaan, 
even gelijk zulks de schil
ders en beeldhouwers op hun
ne voortbrengsels schreven. 
Overigens is zijne vrijwilli
ge armoede niet wel gestaafd; 
waarschijnlijk is h i j , hij <Je 
plundering van Thebe met 
andere ongelukkigen ontko
men, en zijn zijne gpedterén 
en slaven iverkocbt, eh 5?ij-
ne huizen omgehaald en ver
woest. 

CBATES , een platonische 
wijsgeer van Athene en een 
leerling van POI.EMON , wel
ken hij in het jaar 272y/ór 
J. C. in deszelfs schop? op
volgde. CRATES had^t leer-

p 3 ' . , . r . . > ^ - - - - . 



630 C R A . 

Jingen ARCESIBAUS , BION van 
Boristhenes en THËODORUS , 
hoofd een ér secte. Hij werd 
door zijne landgenoötèn in\ 
zeer: Vele gezantschappen 
verkozen, (zie PÓLEMON). 

- CRATESIPOMS , koningin van 
Sicyon, werd wegens hare 
dapperheid beroemd: aan de
ze hoedanigheid, -hoe zeld
zaam in eene vroüvv j had 
zij het behoud harer staten 
te danken. Na den dood 
van AnsxANnER, haren echt
genoot , trok deze heldin, 
aan het hopfd der soldaten, 
die haar getrouw gebleven 
waren, trotsch tegen diegene : 
harer" onderdarten op, Welke 
de gelegenheid van den dood 
des konings te haat genomen 
liadden om aan het muiten te 
«laan. : Zij liet 30 of 40 der 
eerste nïüitel.ihgén ophangen 
en herstelde de rust. Na 
haar rijk veroverd te heb
ben , wist zij het te bestu
ren , en werd in het jaar 
314 vóór X. C. aan haar 
volk door den dood ontrukt. 

:CRATINÜS> e e n der beste 
dichters en 'grootste drin
kers; van zijnen tijd, maak
te zich te Athene beroemd 
door zijne Blijspelen, en 
overleed omtrent het jaar 
\432' voor de Christelijke 
jaartelling in den ouderdom 
vsa' 95 jaren. Zijne pen 
verschoonde niemand, zelfs 
de eerste overhcidspersonen 
«er rèjtebliek niet. QUIN-
•nUAsrofc -v»U e e n z e e r g u n . 

stig bordeel óver zijne too-
neelstukken; maar de frag
menten , die overgebleven 
zijn, zijn te gering, om te 
bepalen, of hij dien lof ver
diende. Men kent hem de 
uitvinding van het hekel-
tooneelwerk toe, hij is ten 
minste de eerste die het
zelve te Athene' op dé 
BACCHVS feesten ingevoerd 
heeft. . 

CRATIPPÜS , een peripate-
tische wijsgeer van Mityle
tte , waar hij de Wijsbegeer
te onderwees, ging vervol
gens naar Athene en had 
tot leerlingen den zoon van 
CICERO en BRÜTÜS. f OMPE-
JÜS ging hem na den slag 
van Pharsulus bezoeken en 
Stelde hem moeijelijkheden 
tegen de y Voorzien,gbei4 
voor. De Wijsgeer troostte 
den krijgsman en regtvaar- , 

digde de godheid. 

CRATO, of m CRAFPT 
( J O A M ) , den 20 Decem
ber 1519 te &efa1 £ Z 
r e „ , geneesheer der keiaes 

I I . . EüDOtPHüs U. > ovev 
leed in zijne geboortestad 
in 1585. Er bestaat van 

hemt Isagoge ^fT\n 
Venetië, 1560,™ 8f>£ 

de geneeskunde * & . * £ 
geluk uitgeoefend. •"J' , 
een man van go*&* &*1"* 



C R A . 631 

heid en geleek volkomen op 
den keizer MAXIMIMAAN 11 . 
Men legt heiri ten laste dat 
hij grimmig van aard en te 
veel aan het geld gehecht 
was. 

CRAYEB (GASPARD) , een 
bekwaam schilder , in 1585 
te Antwerpen geboren, en 
in 1669 te Gend overleden, 
slaagde op gelijke wijze in 
het geschiedkundige 'en ik 
het portret schilderen. De 
beroemde RUBENS beschouw
de hem als zijnen medestre-
ver en dit is geen geringe 
lof voor onzen schilder. Hij 
Was de leerling van RA-
JPHAEL COXIA te Brussel, maar 
hij bragt het veel verder dan 
zijn meester, zoo als de 
altaar-schilderstukken, wel
ke hij te Brussel en in de 
voornaamste steden van Bra-
hand en Vlaanderen vervaar
digd heeft, zulks bewijzen. 
Een der fraaiste stukken is 
het portret van den kardinaal 

DON FERDINAND , welken hij 
in eene natuurlijke grootte 
van het hoofd tot de voeten 
afschilderde, om aan den ko 
ning van Spanje, broeder des 
kardinaals gezonden te wor
den . ' Hij bekwam tot beloo
ning van dit heerlijke portret 
eene zware gouden kett ing 
met een eerepenning va» 
hetzelfde metaal, en zoo 
lang als hij leefde eene jaar
wedde. In zijn 86ste jaar 
schetste CRAYER iïJtiKlgatste 
s tuk : den marteldood V a n 
den Heiligen BLASIVS , dat 
voor zijne andere stukken 
niet behoeft onder te doen. 
Het koninklijke Museum te 
Parijs heeft drie zijner stuk
ken als : De H. PAUJWS, 
eerste kluizenaar; De H. 
AXTONIVS , abt in de Woes
tijn. JMSVS , rozen van de H . 
DOROTHEA ontvangende; en 
de H. CATHABISTA het ver
blijf der gelukzaligen nade
rende. 

EINDE VAN HET ZEVENDE DEKI,* 
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