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BUN. 

Di aw.UN» «ra oorapronke' 
lijke Jood, koning der Ho-
meriters» een volksstam in 
Gelilkkig-Arahië, leefde in 
het begin der zesde eeuw. 
Men zegt» dat hij, nn in 
eenen groeten veldslag over
wonnen te zijn, zijne woede 
op de Christenen deed los
barsten , die zijn gebied be
woonden. Er lag cene stad 

.in hetzelve, Nagrart ge
naamd, die bijna geheel door 
dezelve bevolkt was; hij be
legerde deze plaats , en oe
fende er ongehoord© wreed
heden tegen de geloovigen 
«it, die J. C. niet wilden 
verzaken* Du marteldood 
van ARETAS en van een vijf
jarig kind, is in het stuk 
der onmenschelljke wreed
heden een der belangrijkste: 
het tóoomsehe Martyrolo
gium maakt er op den 2k 
Octobcr melding van. EwjS-
» U N , koning van Ethiopië) 
kwam op verzoek van den 
patriarch van Alcxandnë de 
Christenen wreken, en 

A 

bra^t, na zijne lejjjerbcnden 
verslagen te hebben.» den 
Joodscnen NERO om het le
ven. 

DÜNCAN I, —• Zie DONAWO 
VII., koning van Söhotlumd* 

± DÜNCAN II. , koning van 
Schotland, natuurlijke zoon 
van MALGOMI III,, overwel
digde de kroon op EBSAR». 
den oudsten der wettige zo
nen zijns vaders : maar werd 
kort daarna, in 1095, door 
eenen zekeren MAWPEÖIK , 
graaf vim l>Tonteit/&t ver
moord. 

DÜNÖAS (MARCUS), een 
iSchotscli edelman , vestigde 
zich te Smmnr in Anjout 
alwaar hij hoogleeraar in 
do wijsbegeerte en princi
paal van hetcoliegie der Cal
vinisten was, Hy oefende te
gelijkertijd' de geneeskunde 
uit, en met zoo veel roem, 
dat XACOBUS I . , koning van 
Engeland hem tot zich mh 
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de lokken; maar DÜNCAN te 
Saumur gehuwd, offerde zij -
ne fortuin op, aan zijne lief
de . voor zijne vrouw. Hij 
overleed in die stad in 1640. 
Er bestaan van hem eenige 
wijsgeerige werken, en een 
Boek tegen de bezitting der 
TTrsuliner religieuzen van 
Laudun, waarin hij zich 
minder hecht aan het onder
zoek der daadzaken,, dan 
aan de middelen, om dezel
ve te wederleggen (Zie MES-" 
KARDIÈRB). Dit geschrift 
maakte zoo vèèi gerucht j 
dat LAUBARDEMONT , commis
saris , tofc het onderzoek der 
bezitting dier geestelijke 
dochters, er hem zonder de 
tusscheiikomst van de echt-
génoote des maarschaiks DB 
BRÉZÉ , wier- géneësheèr'hij 
was , een proces over zou 
hebben aangedaan. — Zie 
CEHISANTBS. : , ' ; ' < 

Ghimie naturelle {Natuur
lijke scheikunde), welke hij 
in het Latijn vertaalde, en 
aanmerkelijk vermeerderd, 
onder dezen titel in het licht 
gaf; €hiihi<& naturalis spe
cimen. — 3.° Avis salutai-
re etc. (Heilzame raadge
ving tegen het misbruik der 
warme dranken, en voorna
melijk van de koffij, cho-
colaad en thee), Rotterdam, 
1685, in 8.vo, een in het 
Engelsch vertaald, en zeld
zaam wërki Al déze schrif
ten worden door deskundigen 
öp prijs gesteld. 

* DÜNCAN (De Abt FRAN-
CISCÜS) , den 13 April in 
1752 te Rome geboren. Zijn 
vader JACOBUS DÜNGAN aan 
den pretendent van Enge-
land.gehecht, vestigde zich 
met! dezen prins te Rome. 
In 1737 omhelsde hij de Ca-
tholijke Godsdienst, niet te
genstaande de tegenkantin
gen eh de 'verwij tingen van 
een' zijner vrienden, genaamd 
WAGSTASSE » een Angli-
kaansch predikant, waarvan 
mende brieven bewaard heeft, 
die hij hem bij deze gele
genheid schreefs Een ijve
rig Cathölijke zijnde, boezem
de JACOBÜS DUNÖAN aan zij
ne kinderen dezelfde grond
beginselen' in , ën gaf hun 
een zorgvuldig onderwijs. 
FKANCISCUS wist er beter ge
bruik van te maken dan zij
ne broeders. Hij sloeg in 
den beginne de regtsgeleer-
de loopbaan in , verliet de^ 

DÜNCAN (DANiët),, mede 
een geneesheer uit dezelfde 
familie als dë voorgaande, 
lid der geneeskundige fa
culteit van Montpellier, te 
Monlmlan in 1649 geboren, 
begaf zich' in 1.690 naar 'Ge-
neVe. Hij werd er uit ver
dreven , begaf zich naar JBer-
nè 9' vervolgens naar 'sGra-
ventiage ", en eindelijk naar 
Londen, alwaar hij den 30 
April 1735 , in dèn ouder
dom' van '8ó jaren overleed. 
Er bestaat van hem i 1.° J5#-
plication etc. (Nieuwe en 
lüelhodisclie verklaring der 
dierlijke Werkingen)* — 2.° 



vvm t 
zélve weder, om, zich aan 
andere studiën: over te ge
ven. Hij werd vervolgens 
als geestelijke gewijd, en in 
1800 een der eerste leden 
van het genootschap der Ca-
tholijke Godsdienst, waarin 
hij Vier belangrijke verhan
delingen voorlas, waarvan 
wij nader zullen spreken. 
Als een regtvaardige waar
deerder zijner talenten had 
de kardinaal PIETRO hem 
verkozen als,bijzitter en se
cretaris , tijdens zijne reis te 
Parijnir „maar eene, ziekte 
dwong den abt DUNCAN te 
Florence te blijven. De 
groot-hertog van Tos&ane, 
FERDINAND I I I . , dien de 
staatkundige gebeurtenissen 
dier onstuimige tijden Italië 
hadden doen verlaten en die 
toenmaals te Wurtzburg re
geerde , benoemde hem tot 
gouverneur van zijn' zoon . EtE-
opoLD, tegenwoordig groot
hertog van Toskanen; in die 
stad aangekomen, verwierf hij 
in 1806, weldra de achting 
van den vorst zóo wel als die 
van zijnen kweekeling, aan 
welken hij de liefde voor de 
Godsdienst en den smaak 
voor de letteren inboezemde. 
Hij gaf ook aan de , aarts
hertoginnen dochters Van 
den groot-hertog FERDINAND 
(zie dat artikel) lessen in 
de Italiaansche letterkunde. 
Zedig en , afgebroken bleef 
hij aan alle hoofsche listen 
vreemd. De Abt DUNCAN , 
door eene blaas-zïekte aan-

. • • A 

gerand, stierf den 40ctober 
1811, in den ouderdom vaa 
59 jaren. Zijn boezemvriend 
ZAMBONI heeft in 182Q zijne 
lofrede in de zitting van het 
genootschap der Catholijke, 
Godsdienst uitgesproken*hij; 
heeft in hetzelfde jaar een 
Werk van DUNCAN doen druk
ken , dat hij aan den aarts
hertog IiEopóiiD opdroeg, met 
het afbeeldsel van d/en vorst 
en dat van den schrijver; 
het Werk |s getiteld: ö**-' 
corsi apotogetici etc. of '2fa~ 
gelqtënë~ver3edigredeM van, 
den Abt F , DUNCAN, vergezeld 
van aanteekeningen en van 
zijne geschiedkundigelófrede 
door €?• F . ZAMBONI; Mo
renes , 1820, in 4»to vaa 
223 bladz. Deze verbande-; • 
lingen ten getale van vierwa-
yep achtereenvolgend in.' ge» 
noemde hoogeschool voorge
lezen, den 33 Mei 1801* 
den 19 Augustus 1802, den 
21 * April 1803, en den 3, 
Augustus l8Q'4i. p,é' eerste 
handelt over God, als Schept 
per van het heelal beschouvvdf 
de tweede heeft ten doel, om. 
aan te toonen, dat het,te» 
vergeefs is , dat de ongejoo-
vigen beproefd hebben , om 
aan de wereld eene hoogere 
oudheid dan die te geven> 
welke.de heilige Schrift aan 
dezelve toekent'; de derde 
ontwikkelt de gelijkvormig-
hèden der voorzeggingen op 
het lijden en den dood van 
den MESSIAS, met het lijden 
en den dood van den J5a!ig-

http://welke.de
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maker; de laatste dient om f] 
té bewijzen dat de vorde
ringen der w i s - en na
tuurkundige wetenschappen} 
wel Verre van in tegen
strijdigheden te zijn met de 
•waarheid van het Chris
tendom , integendeel dienen, 
om dezelve beter te bewijzen. 

j - DtJNC ANUS (M ARTINÜS), in 
1505 in de Kempen van ge
ringe ouders geboren, was 
een tweeling én , 'gelijk ver
haald wordt, zoo klein, dat 
zijn vader hem in een zijner 
holblokken kon verbergen. 
Te Nijmegen leerde hij de ha.-
tijnsche taal, en oefende zich. 
vervolgens te Leuven in de 
godgeleerdheid en geschiede
nissen. Zijne eerste stand" 
plaats als pastoor was te Wor-
mer,&\ daarna te Schoort, 
Na een zeventienjarig ver
blijf aldaar, Werd hij pastoor 
yan de oude-'kerk-te Delft, 
Vervolgens, in plaats van 
LINDANUS DECANUS , in V Gfm-
venhage geplaatst» en in hét 
jaar 1572 tot Pastoor in de 
Stl, Catharijne of nieuwe' 
herkf te AmHerdam bevor
derd. In het jaar 1578 werd 
hij benevens de regering, 
eri verdere geestelijkheid , 
dooi- de nicuwgezinden de 
stad uitgeleid, en hij begaf 
zich naar Amersfoort'-, al
waar hij in .1593 overleden 
is . [DUNCANUS verwierf zich 
eenen grooten roem door zij
nen ijver tegen de Protestan
ten, waarvan hij er een groot 
gedeelte tot den achoot der 

Kerk terug fcragt.rHij heeft 
nagelaten: Verhandeling o-
ver de KèrÊ, öVer;de Offer
ande der, Mi?, ovéï dé Ver
eering der beelden enz. enz. 
Al deze werken, waarvan er 
èenige1 in het Latijn * en an
dere in hét Nederduitsph 
zijn, bewijzen de vurige ver-
kïeefdhéid des schrijvers aan 
de Catholijke Godsdienst]. 

DCNGAI,, een schrijver der 
negende eeuw., waarschijn
lijk een Hïbèmier{Ier)i Hij 
kwam in Fratikrvjk, én men' 
meent, dat hij één monnik 
van den heiligen DlóNïsïüs, 
of ten minste a&n die abdij 
zeer verbonden was; KAKÈII 
de Groote raadpleegde hem. 

•Ajn 811, Over de beide zons
verduisteringen , welke men 
zeidó het vorige jaar te zijn 
voorgevallen,* DUNGAI. be
antwoordde dezen vorst in 
eenen vrij langen Brief, 
welke in het ÏO.e deel in 
4.to yan het Bpicilegium van 
dom LUCAS

 :
 ACHERÏ gevon

den wordt. Ook heeft men 
in de Bibliotheek der Kerk- f 
vaders eene Verhandeling 
van DuNGAii opgenomen, ter 
verdediging van de vereering, 
der beelden, afzonderlijk in 
1608 in 8 .vo gedrukt DUN
GAI. overleed in het jaar 829/ 

•f DÜNIÜS (JACOBUS) of ei
genlijk VERDUW, te Hoorn 
geboren, was zeer ervaren 
in deLatijnsche dichtkunde, 
en bezat eene bewonderens
waardige gemakkelijkheid t 
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om al wat hem voor den geest 
kwam, in zeer korten tijd j in 
dichtmaat voor te dragen, 
Na zich in de kennis der 
Latijnsche taal te hebben ge
oefend j ging hij zijne stu
diën vervolgen, eerst te heu-
ven, en vervolgens te Nan-
tes in Bretagne, en maakte 
zulke vorderingen, dat men de 
hoop koesterde, dat hij een
maal zijn vaderland tot eer 
zoude verstrekken. Doch in 
1566 in zijne geboortestad te
rug gekomen zijnde , ging hij 
een ongelukkig en hem niet 
zeer Vèreerend huwelijk aan; 
dit voltooide zijne jbuitendien 
reeds zeer bedoryene zeden , 
hij gaf zich geheel en al 
aan dèö drank: over en werd 
in 1572 of 1573, in de lente 
van zijn leven weggemaaid. 

DüNOD DE ClïARNAGE (FRAN-
CISCÜS . IGNATIUS) , den 30' 
October 1679, te Saint-
Clande geboren, hoogleeraar 
in de regtsgeleerdheid ieBe-
sanfon, in die stad in 1752 
overleden, genoot aldaar door 
zijne kunde en zijne regt-
schapenheid , de algemeene 
achting. Er bestaat van hem: 
1.° Eistoire etc. {Geschie
denis der Seguaniërs (*), 
of Gedenkschriften van het 
Graafschap Bourgondië), 

,1735— 1740, 3 dl.nin4.to 

— %°. Mistoire etc. {Ge
schiedenis der Kerk, stad 
en des bisdom» Besangon), 
1750, 2 dl.n in 4,tp — 3,° 
Traite etc. (Verhandeling 
over het regtvan verjaring),, 
1730, in 4.to — 4.° De la-
main-morte etc, (Over de 
lijfeigene lieden en de be-
Naderingen), 1733 , in 4 to 
Hij regtvaardigt door vrij 
slechte redeneringen het ge
bruik der Heeren, die het 
benaderingsregt op hunne 
vassaJen hebben. — Zijn zoon 
FBANCISCCJS JOZEF DUJSOP , 
advokaat te Besancon, in 
1765 overleden j heeft in 
handschrift véle aanmerkin
gen op de werken zijns va
ders nagelaten. -— PETRUS 
JDUNOD, een geleerde Jèsuit 
uit dezelfde familie * gaf in 
1697 , een belangrijk werk 
in ,het licht, ten titel voe
rende: La découverte etc. 
(De ontdekking der stad An-
tré in Franche-Cömté, niet 
vraagstukken over de Ge
schiedenis van dat gewest). 

DuNOIS.— Zie JoANNES VAN 
ORIEANS, graaf van DUNOIS. 

DUNS (JOATSNES), dus ge
noemd , wjjl hij te Bonston 
in Schotland, geboren was,, 
maar meer bekend onder den 
naam van SCOT, ging in de 

(*) Oude volken van Keltisch-Gallië, die het later dus 
genoemde Franche Comté bewoonden, e«, volgens CjsiSAn , 
onder de dapperste volksstammen der Galliërs worden ge
rekend. V e r t a l e r . 

http://dl.nin4.to
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orde van den H« I*RANCISCUS. 
Hij onderscheidde zich in 
dezelve door zijne scherpzin
nigheid, in het verklaren 
der grootste godgeleerde en 
wijsgeerige moeijelijkheden 
van zijnen tijd; waardoor hij 
den bijnaam van ScherpZiti-
nigen Leeraar verwierf; of
schoon anderen meenen, dat 
men hem denzelven gaf, wijl 
hij met nadruk het gevoelen 
van de onbevlekte ontvange
nis der heilige Maagd had 
verdedigd. Nadat JOANNES 
JSCOT te Oxford de godge
leerdheid had beoefend en 
onderwezen, kwam hij te 
Parijs, om daarin lessen te 
geven. Hij beroemde er zich 
op, gevoelens voor te staan , 
welke met die van den H. 
THOMAS streden; hetwelk in 
de school de beide partijen 
der Thomisten en Scotisten 
voortbragt. DUNS, die aan 
het hoofd der laatsten was, 
verdedigde dezelve meteene 
bewonderenswaardige be
gaafdheid voor de schoolsche 
haarkloverijen. Hij overleed 
te Keulen, wenvaarts hij 
zich begeven had, in 1308 , 
in den ouderdom van omtrent 
35 jaren : door al degene als 
een groot man beschouwd , 
die op het algemeen aparte 
rei gesteld waren; en als 
een hardnekkig en gevaarlijk 
man door degene, die het met 
het algemeen aparte mentis 
hielden.' Dit was het ge
voelen van OCCAM, den leer
ling van SCOT , en zijn me
dedinger in die beruchte zot- , 

ternijen; want al de eeuwen 
hebben de hare. Wij heb
ben onze romans, onze min
nedichten , onze tooneelstuk-
ken, onze encyclopediën, 
vol zedeloos- en ongodsdiens
tigheid. De wérken der eeuw 
van SCOT, weüigt nog ver* 
velender, waren onschuldi
ger , en vormden door nutte-
looze sctierpzinnighedën den 
gee^t tot eene naauwkeurige 
redeneerkunde, waarvan de 
hedendaagsche geleerden de 
eerste regelen schijnen te 
Vergeten. » Door middel 
eener zottemij, zegt een 
wijsgeer oefent zich de geest, 
en vindt aanleiding tot goe
de studiën. Dergelijke ge
schillen gelijken naar die 
scherpe en vlügtige deelen, 
welke in de tot gisting ge
schikte ligchamen aanwezig' 
zijn. Zij brengen de geheele 
massa in beweging; in de 
beweging verdwijnen en zin
ken zij : de óogenblik der 
loutering nadert» en er drijft 
een zacht, aangenaam en 
krachtig vocht boven, dat den 
mensch tot voedsel dient." 
(Zie OCCAM). - De werken 
van SCOT, uitgave van hyon^ 
1639 , maken 12 zware dee
len in fol. uit. Men vindt 
er in: het Leven des schrij
vers , door WADDING zamen-

" gesteld; en de getuigenissen 
der schrijvers, welke over 
dien beroemden man geschre
ven hebben. Verscheidene 
schrijvers hebben JOANNKS 
DUNS beschouwd, als den 
eersten ontwerper, van het 
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denkbeeld der Onbevlekte 
ontvangenis derfl. Maagd; 
maar het is zeker, dat het
zelve reeds in het begin der 
I2 . e eeuw bekend was, zoo 

' a l s men zulks ziet in den 
Brief van den H, BERNARDUS 
aan het kapittel van Li/on, 
Het schijnt zelf s , dat het
zelve , reeds in de zesde 
eeuw, onder de Christenen 
van het Oosten algemeen 
"was. (Zie MAHOMED). Hoe
wel SCOT dit gevoelen met 
Toem verdedigde, wilde hij 

• het echter niet als een stel
lig geloofspunt doen door' 
gaan. — Zie SIXTUS IV. 

DÜNSTAN (Heilige), werd 
in 924, onder de regering 
"van ATHELSTAN , koning van 
Engeland, wiens bloedver
want hij was , geboren ; ver
scheen eerst aan 'he(5 hof; 
doch door de hovelingen bij 
dien vorst in-ongenade ge-

r bragt-, bouwde hij zich eene 
cel, en zocht in de gods
dienstige oefeningen, troost 
tegen de onregtvaardigheden 
der wereld. EDMUND, de 
opvolger vaa ATHELSTAN , 
onttrok den heiligen man aan 
zijne eenzaamheid, en be
diende zich, ter besturing van 
zijn rijk, op eene nuttige wij
ze" van zijne raadgevingen. 
DONSTAN had sedert een igen 
tijd, een aantal monniken , 
in een klooster'verzameld, 
dat hij te Glaston had doen 
bouwen.' De deugden en 
kundigheden, welke er on
der dezen heiligen Abt schit

terden , maakten van dit ge
sticht het seminarie der ab
ten en bisschoppen. De voor
werpen , die er uit kwamen', 
bragten doorhunnegodsvrucht 
en hunne leer veel toe tot 
de herstelling der godsdienst 
in Engeland. DÜNSTAN pluk
te de vrucht zij her werken*. 
Hij werd eerst tot bisschop 
van Worcesier, en daarna 
tot aartsbisschop van Kan" 
telberg verheven, ontving 
van den Paus het pallium, 
en werd legaat Van den hei
ligen Stoel voor geheel En
geland. Nadat EDWY deft 
troon beklommen , én zijne 
onderdanen door zijne onge
regeldheden geërgerd had , 
sprak DÜNSTAN hem onder
scheidene malen met de vrij
moedigheid van een aposto
lisch man aap. Ja , zijne 
onverschrokkenheid ging zoo 
ver, dat hij eens in de ka
mer ging, waarin zich de 
koning met eene zijner bij
zitten had, opgesloten, en 
hem met geweld uit hare 
armen rukte. De koning , 
door deze eerlooze aange
hitst , zond den heiligen 
Aartsbisschop in balling
schap , die naar Vlaanderen 
overstak. Déze ballingschap 
was van geen en langen duur, 
en hij overleed in zijn aarts
bisdom in 988. Hij was de 
hersteller der letteren en van 
het kloosterleven in Enge
land* Er zijn van hem eeni-
ge schriften overgebleven. 
Zijn leven is beschreven door 
EADMER, in 1121, en door 
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OSBERN9 voorzanger der kerk 
van Kantelberg, in de elfde 
eeuw. 

DUPARC. — Zie SAUVAGE 
(DiONYSIÜS). 

, OüPATY (KARBII 3VÏARGA-
B.ETHA JoANNES BAPTISTA 
MERCBER) , voorzitter met de 
fluweelen muts , bij het par
lement van Bordeaux te la 
Bochelle, in 1746 geboren, 
heeft zich eenen naam ge
maakt door de geestdrift, 
met welke.hij in 1786, de 
pattij opnam der drie moor
denaars» door het bailliuw-
schap van Chattmont tèr dood 
„veroordeeld. Eene scherpe 
Memorie,welke hij bij die 

\gelegenheid in het licht gaf, 
werd bij vofinis van het par
lement van Parifs verbrand, 
en de schrijver persoonlijk 
gedagvaard. » Laat ons, 
heeft bij die gelegenheid een 
oude overheidspersoon ge
zegd , die gevoelige burgers 
mistrouwen, die onverschil-
liglijk eenen regtschapen man 
kunhen zien vermoorden, en 
de regtbanken van hunne 
opröerige kreten doen weg*--
galmen , om den booswicht, 
die dezen moord bedreven 
heeft, aan de regtvaardige 
«traf te onttrekken, die den 
prijs van het leven eens men-
Bchett verheffen, en den 
grondslag omverwerpen, 
waarop de veiligheid en het 
geluk aller menschen rust." 
DUPATY had het ongerijmde 
plan gevormd, om de wereld 

te doorkruisen, ten einde 
van alles wat hij gepast bij 
de verschillende volken zou
de aantreffen, eene nieuwe 
staatsregeling of wetgeving 
te vormen. Hij had te dien 
einde, en tot zijne belooning 
eene jaarwedde van 25,000 
Uvres gevraagd, welke het 
bestuur heeft, gemeehd tot 
nuttiger einde te kunnen 
aanwenden. Kort voor zij
nen dood, in 1788 voorge
vallen , gaf hij Brieven over 
Italië m het "licht, vol val-
sche beschuldigingen en af
schuwelijke logens, en waar
in , zulk eene dweepachti* 
ge ongodsdienstigheid door
straalt, dat men niet kan 
gelooven , dat zijne hersenen 
zeer gezond waren. » Wei-
ligt , zegt een dagbladschrij • 
ver hebben het levendig leed
wezen, dat hem de afschaf
fing des Heidendoms en der 
Romeinsche ontuchtigheden 
veroorzaakte, alsmede het 
vurige en vruchtelooze ver
langen , om dezelve hersteld 
te zien, bijgedragen, om zij
ne dagen te verkorten.' En 
hoe zou men zonder eene 
doodelijke smart zien, dat 
de plaatsen, eertijds door 
teedere minnaressen bewoond 
tegenwoordig door priesters 
bezoedeld worden; dat hei 
Pantheon woest en verlaten 
is; dat' de Goden er niet 
meer zyn; dat men, in 
plaats van VENUS te aan-
bidden', de heilige Maagd 
aanroept enz. Men ziet wel 
dat met dergelijk hartzeer» 
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het leven bitter, wordt, en 
dat een zoogenaamde Chris
telijke overheidspersoon, die 
ér eens door getroffen i s , 
het niet ver.kan brengen." 
Een ongenoemde heeft zijne 
lofrede in 1789 in het licht 
gegeven. De lofredenaar 
heeft gemeend zijnen held 
niét te kunnen verheffen, 
dan dóór zijne tegenstrevers 
te lasteren. De ongevallen, 
Welke de Heer DUPATY heeft 
ondervonden , zijn geene re» 
den , om schuldigen te zoe
ken, Jn degene, welke an
ders gedacht hebben dan hij. 
Slechts het gemeene volk, 
zegt EPICTETÜS , werpt de 
oorzaak zijner ongelukken 
op anderen; zoodra men de 
wijsheid kent, beschuldigt 
men enkel zich zelven f en, 
om het boek aantehalen, 
waaruit EPICTETÜS dezen 
grondregel geput heeft: Jns-
tus prior est accusator sul 
{Een regtvaardig tnensch , 
beschuldigt het eerst zich 
zelven). Spreuk.XVffï. 17. 

* DUPERRAY. — ZiePERRAV 
(MlCHAEI. Dü). 

* DüPERRÊT (CLAODIUS 

RÖMANUS LODEWÏIK), afge
vaardigde van het Franschë 
departement Monden van de 
JRhóne, bij de wetgevende ' 
vergadering, en vervolgens 
bij de conventie, verklaarde 
zich in die beide vergade
ringen als landbouwer; maar 
zijn zoon, die zichV jëdei:fc 
den dood zijns vaders door 

U p / . ,' U 

verscheidene werken heeft 
hekend gemaak, heeft ver
klaard , dat hij een edelman 
was. DÜPERRET verbond zich 
aan de partij der Gironde > 
én ofschoon bij een ijverig 
'voorstander der republiek 
was, heeft hij echter zijnen 
naam door géene enkele ha
telijke misdaad onteerd* In 
de'zaak des konings stemde 
hij voor de beroeping op hefe 
volk en de eenvoudige ver
banning. Hij toonde steeds 
een groote vijand der Jako-
bijnen of Montagnard's iè> 
zijn, minder door zijne re
devoeringen , dan door zijne 
persoonlijke vermetelheid. 
Van reden eërkundige talen
ten ontbloot, beklom hij nooit 
hét spreekgestoelte; maar in 

' de onlusten, welke zich- in 
dó vergadering zoo dikwerf 
vernieuwden, plaatste hij 
zich al tij d mildert in de zaal, 
de tegenovergestelde partij: 

altijd hevig aansprekende en 
bedreigende. Toch een lid 
der partij'van la> Montdgné 
hem den 10 Augustus 1793 
met een pistool bedreigd had* 
sloeg DÜPERRET de hand aan 
den degen, en trotseerde ïn 
die houding al dègené, die 
hem naar de abdij wildeti 

; doen brengen. Daar hij ech» 
Iter niet als geducht werd; 

; beschouwd, zoo werd hij 
oolc niet in de vogèlvrijver-

; klaringen der Girohdijnen Ve
trokken; maar hij onderhield 
betrekkingen, met sommige 
der verbannen afgevaardig
den, die max JVomantiifè' 
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waren geweken. De beruchte 
CHARLOTTE CORDAY had van 
BARBAROUX , eeri derzelve , 
eenën aanbevelingsbrief voor 
DOPERRET ontvangen, en hij 
had haar bij den minister 
van binnenlandsche zaken ge-
hragt. alwaar zij , zoo als 
zij zeide, dringende zaken 
had te verrigten. De kapu
cijn CHABOT , maakte van de
ze omstandigheid gebruik, 
Om hem van medepligtigheid 
in den moord van MARAT te 
beschuldigen. Het gelukte 
echter aian DUPERRET , om 
zich van deze verschrikke* 
ïijke aantijging vrij te plei
ten , maar zijne vijanden had
den zijnen ondergang beslo
ten. DUPERRET had de te-
genverklaring ontworpen van 
73 zijner ambtgenooten tegen 
de gewelddadigheden van den 
31 Mei en den 21 Junij; 
deze omstandigheid werd te 
binnen gebragt, zoowel als 
zijne bijeenkomst metCHAR-; 
I.OTTE CORDAY, en hjj werd 
in staat van beschuldiging 
gesteld» en met een en twin
tig zijner ambtgenooten voor 
de revolutionnaire regtbank 
gebragt. Zijne eerlooze reg* 
ters , de bewijzen van on
schuld - verachtende, welke 
hij hun* voorlegde, veroor
deelden hem ter dood; welk 
vonnis aan hem en aan zijne 
ambtgenooten , 4 e n 31 Oèto-
ber 1793 ten uitvoer werd 
gebragt. 

DÜPERRIER. — Zie PER
S E R (KAREIIUD). 

DUPERRON. -—Zie PERRON 
(JACOBÜS DAVY DU). 

DÜPIN. — Zie PIN(JLODE-
WÜK EMAS DÜ). 

DUPLEIX (SCIPIO) , werd te 
Condom in 1569, uit eene 
adellijke , uit Lianguedoc oor
spronkelijke familie geboren. 
In 1605 kwam hij te Parijs, 
met de koningin MARGARE-
THA, die hem later tot re-
kwesttneester van hnnxMtel 
benoemde. Hij werd vervol
gens geschiedschrijveir van 
Frankrijk , en werkte langen 
tijd aan de geschiedenis van 
dat koningrijk. Hij compileer
de in zjynen ouderdom eene 
Verhandeling over de vrijhe
den der Gallikaanschekerk; 
maar daar de kanselier DE SE-
GUIER in zijne tegenwoordig
heid het handschrift had doen 
verbranden, voor hetwelk e hij 
een privilegie vraagde .over
leed hij kort daarna Van ver
driet daarover, te Condom, 
in 1661. Er bestaan van hem 
onderscheidene werken; de 
voornaamste zijnr ï . ° Mé
moires etc. {Gedenkschriften 
der Galliërs, sedert den 
zondvloed* tot opdegrond-
vesting fier Fransche Mo* 
narchie), 1650, infol. , die 
het eerste deel zijner Ge
schiedenis van Frankrijk uit
maken . Dezelve worden meer: 
op prijs gesteld dan al het ove
rige. Men ziet, dat de schrij
ver in de echte bronnen ge-
i put had. r~-- 2° Sistoire etc* 
(Geschiedenis van Frank-
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ryk), eerst in 5, daarna in 
€ deélen, in fol. Het ver-

, haal van DuMiEix, hoewel 
" vrij zuiver, is niet zeer aan

genaam , niet alleen uit Hoof
de van de taal, die verou
derd is., maar ook door de 
hoogdravende platte uitdruk
kingen, waarmede hij het
zelve doorzaaid heeft. 'De 
lofi welken hij aan den kar
dinaal JDE RICHELÏEU toe-
zwaait , mishaagde aan MAT-
ÏHÉUS • DE MORGUES en aan 
den maarschalk DE BASSOM-
JPIERRE. Zij beschuldigden 
hem beide van onkunde en 
kwade trouw. DUPLEIX ant
woordde hun. Na den dood 
van den kardinaal wilde hij 
'een gedeelte zijner Geschie
denis; omwerken , maar zijne 
hoogfe jaren veroorloofden 
hem niet dit ontwerp ten uit
voer te brengen. — 3.° His-
'ioirë etc» (Rovieinsche Ge
schiedenis) j ' 3 dl.n in fol.; 
eene uitermate groote massa 
zonder geest;en zonder le
ven. — 4.° Cours de phi-
losophie (Verhandeling over 
de wijsbegeerte), 3 dl.n in 
12.róQ' [Men vindt achter de-

-ze Verhandeling twee wer
ken, welke DuPtEix later 
afzonderlijk uitgaf: deze voe
ren den titel van Les' Caiir 
ses etc. (Oorzaken van het 
waMriy slapen endroomén, 
van het leven en van den 
dood). :£ia Cunositè natu
relle, etc. (Be aangeborens 
nieuwsgierigheid, in vragen 
voorgesteld.)] -~ 5.° ha IU 
*>érté etc, (ï)e vrijheid der 

Fransche taal), tegen VAU-
GELAS: een werk, dat zijn 
oordeel niet zeer tot eer ver
strekt. 

'j-DüPï.Eix (JOZEF FRANCIS-
cus), op het einde der 17.e 

eeuw'geboren , een beroem* 
de Fransche koopman en gou
verneur van Pondichery ,"die 
den Franschen naam in In-
diëaanzien verwierf, en zich 
evenzeer als krijgsheld en 
als staatsman onderscheidde. 
Hij verduisterde zijnen groo-
ten naam dpor zijne ijver
zucht ten' opzigte van LA 
BOURDONNAY'E (zie dat arti
kel), die Madras ingenomen 
had, en dien hij dén'voet 
zocht te ligten, "hetwelk 
hem ook op delaaghartigste 
fW|jze gelukte, maar de straf 
volgde hem op'den Voet. In 
den oorlog tegen de Engels 
scheri verliet hem de zege
praal , zijne troepenmorden, 
PondicheryWas van levens
middelen ontbloot, en tevens 
had men gebrek aan geld. 
Er kwamen duö klagten op 
klagten over hem te Parys, 
hetwelk zijne terugroeping 
ten gevolge had*: :Hij had 
van de compagnie twee mil-
lioenen te vorderen, en de-
zie weigerde de betaling, en 
hij i de trotsche DÜPLEIX, 
die Van den Groote» Mögol 
den- titel vatt Nabob verkre» 
gen * had, en zich in Indik" 
als eenen regent ihad doen 
vereeren, moest als smeeke? 
voor de regtèrs verschijnen, 
om -r". toch niets te beko-
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men. Hét verdriet daarover 
sleepte hem in 1763 in het 
graf. 

D UPLESSIS, — Zie PLESSIS. 

DUPONT. — Zie PONT (Lo-
DEWUK DU). 

':'* DUPONT DE NEMOURS 
(PETRUS SAtnuEli), een <zco' 
Momistéh wijsgeer, geboren 
te Parij's i n 1739, volgde 
eerst den Stand van zijn' va
der , die een hórlógiemaker 
vfaü, maar- de studie bemin» 
nende en zich niet volgens 
zijne begeerten aan dezelve 
kunnende overgeven, verliet 
hij het vaderlijke huis, en 
begaf zich op reis. In de 
verschillende landen > die hij 
doorzwierf, maakte of her
stelde hij uurwerken om te 
bestaan, en besteedde zijnen 
ledigen tijd aan het lezen. 
Dit rondzwervende leven 
moede, keerde hij. Weder 
naar Party's, gaf zich ge
heel aan de letterkunde over, 
Maakte kennis niet onder
scheidene Iandhuishoudkun-
digen, zoo als QUESNOÏ , den 
abt BEAUDEAU, TURGOT enz. 
Zijne eerste voortbrengselen 
wareti twee kleine schriften 
over den graanhandel, die 
hij in 1764: in het licht gaf; 
dezelve werden tamelijk wel 
onthaald en deden hem ver
kiezen om de Ephémérides 
du citoyert te vervolgen door 
MIRABÉAU en BAUDEAU se
dert 1765 uitgegeven ett, 
die over het bestuur, den 

koophandel 9 den landbouw, 
„enz. handelden. Deze ver
zameling kwam tot 1772 in 
het licht en bevat 63 boek* 
deelen in I2.mo„. Met TUR
GOT door eene gelijkvormig
heid van gevoelens verbon
den, vertrouwde "deze hem 
eenige werken over adminis-
trativeonderwerpen toe; toen 
hij zijnen bestuurders post 
van Limoges verliet', om 
te Parijs dien van algemeen 
tegenboekhoudet der geld4-
middelen te komen waarne
men , gaf hij aan DUPONT 
DE NEMOURS een* post iu 
zijne bureaux, verbond hem 
aan zijne verbeterings-ont-
werpefiï, en aan de schrif
ten , die over dit onderwerp 
gedurende zijn ministerie in 
het licht verschenen. De 
ongenade van TURGOT hall 
geen invloed op het lot van 
DUPONT, die tot raadsheer 
benoemd, den titel van com
missaris bij den minister van , 
financiën had; hij Werd door 
dien titel een der voornaam-
sta agenten in de handel verr 
dragen niet Engeland in 
1786 gesloten. Het schijnt ; 
dat hij niet veel bekwaam
heid in deze omstandigheid 
toonde, want Engeland trok 
uit dit gedrag voordèelen 
tot nadeel van deit Fran* 
Bdhen koophandel. Na ee
nige fortuin verzameld te 
hebben, had DUPONT bij Ne
mours een landgoed gekocht) 
hetgeen hem dezen naai» 
bij den zijnen deed voegen» 
en van toen af noemde me» 
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hem Düî oNT DE >NESÏOURS 
door dit bailjuwschap tot af
gevaardigde bij' de algemee-
ne staten benoemd,, toonde 
hij zich.steeds een voorstan
der van alle nieuwigheden, 
die faan de ordó van den dag, 
waren. Hi) vaarde uit tegen 
de; onbepaalde; magt, tegen 
Üe. misbruiken en vporname,-
lijk tegen de; geestelijkheid. 
Indien , zijne gevoelens hem 
de achting, der Ayijsgeeren 
hadden verschaft, verdiende 
h,em deze vurige drift de 
vriendschap der (reyolution-
nairen. Bij de .magtgeven-
de vergadering sprak hjj al
tijd tegen de regten der kerk 
p e n l O Augustus 1789 drong 
hij sterk aan op de vopr-
dvagt der afgchaffiing van al-
Je tienden. ;Dén 124 Ócto-
ber sprak hij éene izeer listi
ge redevoering uit , strekken
de om te bewijzen dat de 
goederen van 'de geestelijk
heid <aan het volk behoorden; 
hij bewerkte vervolgens de 
afschaffing der kloosterorden 
en behoorde/tot het getal 
dargenen, welke den 13 Fe» 
bruarij 1790, het ontwerp be
streden : pin jde'.- ("Jatholijke 
godsdienst tot godsdienst van 
den staat te verklaren en, 
«iet eenè ,eyen zoo„.listige* 
ajs bespottelijke taal beweer
de hij dat dit voorstel belee-
digend voor de vergadering 
was, doodden twijfel» vvelken: 

hetzelve over hare gevoelens! 
verspreidde.- JNfcd.at OÜPONT 
zich bij de ..zoo genoemde 

mojnarchale ' ; partij gevoegd 
had..j verklaarde hij zich voor 
de Jwee kamers en het, èe-
^aa/ie- gezag van den ko
ning.,, Na de zitting van de 
wetgevende vergadering- was 
hij bpekdRukker geworden, 
spnitijds jnaakte zijne revor 
lutionnaire gees tdrift plaats 
voor vlagen van rede; hij 
bestreed de daarstelling van 
assignaten, verklaarde zich 
tegen de ontwerpen der Ja-
kobijnen, bood eenadrfes ovej.' 
de gebeurtenissen van den,20 
Januarij 1792 (waarbij het 

: volk in pprper in het kas?-
teel' der Tuileriè'n wasvoor-* 

i gedrongen) en toonde moed 
op den 10 Augustus in het 
verdedigen van den ongeluk-
kigen LODEWIJK XVI,. JOaar 
dit gedrag hem den haat dep 
Jakobijnen . op den, hals had 
gehaald , \yilden zij hem bij 
het uitgaan van eene verga
dering verdrinken. Hij hield; 
zich vervolgens pnder; het, 
schrikbewind verborgen ,«n-. 
kwamen 1795 weder te yoor-

t schijn;in September, werd'bij 
door het Dep.' Loiret naar 
den raad der ouden afgezon
den. DüPONTgaf een«chrift 
in het licht, inr hetwelk hij 
de misbruikeiib openbaarde» 
ten opzigte der geldmidde••• 
len; in Januarij 1796 sprak 
hij ten; gunste der uitgewe
kene ouders en had groote*, 
lijks deel aaa de verwerping' 
van de wet, die hen van. 
alles moest ontblooten. Hij 
bepleitte weinig tijd daarna 

. $ • ? • • - , . / . . „ „ ' . „ / . . v ;•.-,. •' . : . . , • - . • , -
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de zaak der schuldeischers 
van den staat, dïemeninde 
ellende liet en tijdens de 
«edzwering In Januari) 1797, 
van haat tegen het koning-
•schap, nam hij de uitzonde
ring aan , door CORBEL voor
gedragen , zwerende haat aan 
het koningschap in, Frank
rijk , ten einde de met de re
publiek verbondene konin
gen niet te belgen. ; Hij 
.vraagde den 3 1 , dat het bu
reau gecensureerd zoude wor
den ter oorzake van deszeifs 
stilzwijgen over den opstand 
der Terroristen van Toulou-
te, Verklaarde zich vervol
gens tegen de wet van 

passé, en van lijfdwang in 
burgerlijke zaken. Den 13 
April sprak DUPONT met ve
le kracht tegen de herstel
ling van de loterij > hij sprak 
Bog andere wijze redevoerin
gen ui t , die bewezen, dat 
de buitensporigheden van dé 
omwenteling zijne demago
gische geestdrift een wei
nig verzwakt hadden. Na 
den 18 fructidor verzocht, 
hij om zijn ontslag, en schoon 
hij niet begrepen was in de 
verbanning, die uit dezen dag 
voortvloeide, vertrok hij naar 
Nèw-York, waar hij zich 
als koopman nederzette; on
der hét Consulaat kwam hij 
weder naar Frankrijk terug 
en in 1805 was hij tot lid 
van de kamer van koophan
del benoemd. Bij de komst 
der bondgenooten (in 1814) 
Werd hij secretaris van het 
provisioneel bestuur; den29 

Junfj benoemde hem LODBWI JK 
.XVÏ1I. tot staatsraad, daar
na tot ridder van het Legioen 
van eer. Bij de terugkomst 
van NAPOLEON vertrok hij naar 
Amerika, waar hij te Elan-
klériw bij Wilminqton, in 
den staat van New-York, den 8 
Augustus 1817 overleden is. 
Na het staatkundige leven 
van DUPONT DE NEMOURS 
geschetst te hebben, blijft 
ons nog over, om van zijne 
werken te spreken, waar
van de meeste even zoo bui
tensporige als onchristelijke 
denkbeelden bevatten. -Wij 
zullen in de éérste plaats 
aanhalen vele verhandelin
gen, die hij in het Instituut 
voorlas, waarvan hij lid was, 
en in welke hij beweert, dat 
er eene taal bestaat onder 
de vogelen, hun het ver
inogen toeschrijvende elkan
der onderling even als de 
menschen te kuunen ver
staan. Hij haalde zijne ei
gene ondervinding in de bos-
schen van' Amerika aan* 
Deze droomerjj, van de ou
de waarzeggers vernieuwd» 
wekte de bittere hekeling 
van zékere dagbladschrij
vers, die DÜPONT met hun« 
ne bitse spotternijen over
laadden. Dit is ai hetgeen, 
wat hij te dien opzigte kon 
verdienen , maar hij haalde 
er den blaam der 'welden-
kenden op den hals, door de 
bespottelijke en goddelooste 
voorstellen, die hij in zijne 
schriften heeft verspreid. 
Met de zoogenoemde men-
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schenvrienden {pMtanthro-
pen) verbonden , was, hij 
een der eerste leden van hun» 
ne burgerlijke en godsdiens
tige commissie van bestuur, 
maar het schijnt dat hij hun
ne gevoelens niet geheel en 
al omhelsde, omdat, zeide 
men, hij ook eene bijzonder 
stelsel van .godgeleerdheid 
had, en dat hij van zijne 
eigene godsdienst wilde zijn. 
Hij deed zulks, onder zijne 
andere werken blijken, in 
dat, hetwelk den opgesmuk-
ten titel draagt van Wijs-
geer des heelals , en dat drie 
uitgaven heeft gehad, Pa' 
rijs, 1706, 1797, 1799 in 
8.vo. Hij zegt daarin, dat 
alle bijgeloovigheden ver
delgd zijn, en roept uit: » O! 
Christelijke Godsdienst, al 
te; veel ongerijmdheden heb
ben, uwe leer bezoedeld , en 
uwe bovennatuurkunde be
dorven." En lagchende over 
» de kinderachtige onbeschei
denheid der hedendaagsche 
Christenen," maakt hij den 
Memel en de voorschriften 
van het Christendom met 
zulke moedwillige uitdruk
kingen bespottelijk, dat wij 
ons onthouden, dezelve te 
herhalen* Om stofr te vinden 
tot ongerijmde verwijtingen 
en gemeene boerterijen verr 
wart hij onze Godsdienst met 
de bespottelijke oefeningen 
der Indianen. De dweep
zucht- wordt door hem een 
Calholy'k kwaad', eene pest-
achtige ziekte fcrSakrtet iè'n 

genoemd. En wanneer hield 
hij deze taal ? op den oogen-
blik waarop, de bedienaars 
van het altaar de wreedste 
vervolgingen ondergingen. 
En in welke omstandigheid 
sprak hij over de godsdiens
tige geestdrijverij"? toen de 
woeste geestdrijverij in de re? 
volütiohnaire clubs heérsch-
te* waaruit de verbanning 
en doodvonnissen te voor
schijn kvvamen. Een mensch, 
die zich beroemde, eene me
delijdende ziel te hebben , 
kon zich tegen de vervolgde 
Kerk niet van uitdrukkingen 
bedienen, die lafhartiger en 
hatelijker waren. Het is in 
dit zelfde werk, dat bij be
proeft , om de grondslagen 
van eene nieuwe godsdienst / 
te leggen. Men moet in de ' 
eerste plaats opmerken dat 
wanneer DUPÓNT DE NEMOURS 
over God spreekt, hij aan 
dezen naam niet dezelfde be-
teekenis geeft als wij. Te 
meer schijnt hij te vreezen» 
dat men den God, dien vyij 
aanbidden met dengenen ver^ 
warre, dien zijne inbeelding 
heeft voorfgebragt. Hij zegt, 
dat de natuurkennis de 
grondslag van de redekunde 
i$> dat Jiet bij de diepzin
nigste natuurkundigen is, 
dat men ,de meest kiescke 
Zedekunde moet zoeken.... 
dat alles natuurkennis ist 
zelfs de bovennatuurkunde 
en de zedekunde, eindelijk 
.dat de zedelijke genegenhe
den zelfs mtmirhmdige nit» 

2 V / . : V'. . ï - ' . \ ' .••'•.;. , 
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werhsélèn zijn; deze grond
slag dus gelegd, ontwikkelt 
ide schrijver zijn ontwerp 
over de inrigting van het 
heelal,*èn hij leert ons; dat 
Hod en de stof noodzake
lijk en betrekkelijk, zijn, ik 
Zou (het is DtJPÓNT, die 
spreekt) ik zon gaarne mè* 
He eeuwig zeggen, schoon ik 
de-eeèwigheid niet begrijpë. 
Hij bepaalt zfch niet bij de
ze beschrijving, en zich ver
beeldende te veel magtaati 
<3od te hebben toegekend, 
plaalste hij boven Hem' de 
natuur en het noodlot, aan 
welke, volgens hem, God en 
€e stof hunne hoedanighe
den en hunne eigenschappen 
Ie danken hebben. Bij ge
luk blijft bij daarbij staan , 
*n zijne dolzinnige verbeel
dingskracht .biedt hein nog 
«én nieuw ingebeeld wfezen 
aan, om» het boven de nattuit 
eti •het noodlot té plaatsen. 
Deze zelfde tneiisch, die 
met de 'vleugels van ICARUS 
zoo hoog- gevlogen is , valt 
eensklaps ter neder y en van 
deze hjerserischimnHgé we
gens boven God verheven, 
schept hij behagen, t>m tot 
-den hond neder "te dalen 5 
want BjüPöNT , ofschoon eën 
'lofredenaar der geringste die-
Ten , gelooft vast'elijk aan de 
zielsverhuizing en maakt 
geene zwarigheid van te t e -
kennen dat hij kortelings een 
neer beleefde hond was, die 

"mènscti is geworden door zij' 
m goede hoedanigheden1, vér-
*4mslerd door eenig geknor 

(N.0Ï67s
r2.euïtg). Hij heeft 

'echter de goedheid van te be
kennen., dat er wezens zijn 
bóvén den mehsch verheven , 
maar hij waarschouwt dezelve 
niet met AB engel-bewaarders 
te verwarren* want dezeneemt 
hij niet aan, als* tot de Chris
telijke Godsdienst béhooren-
dé. Op eene andere plaats 
zegt hij , dat de eeuwigheid 
onbevattelijk, is, en dat men 
dezelve echter moetvoor on-
derstellen.., i Indien dus de 
Engelen Van zijn maaksel,' 
indien de eeuwigheid , wel
ke hij niet begrijpt, volgens 
hem niets dan vooronderstel
lingen zijn , waarom vindt 
hij |dan slecht dat de Christe
nen andere leerstukken voor
onderstellen , welke de zwak
ke nienschelijke rede hun niet 
toestaat te begrijpen? Wij heb
ben gezegd, <iat DUPONT in 
zijne wijsbegeerte des heelals 
nederdaalt van den God zijner 
Schepping tot den stand waar* 
van hij eertijds de gedaante en 
de hoedanigheid had; Wij heb
ben ons bedrogen , hij ver
valt nog lager. Hij dompel
de zich zelfs in de zee, en 

^ put aldaar eene treffende 
verhandeling over de oes
ter.. . . -»'«De oester , zeide 
hij , verdient eene bijzonde
re beschouwirtg. Zij is over
tuigd van hare eigen waar-
digheid en' heeft zoo veel 
regt als de mensch» o«* ^c't 

aan het hoofd van de schep^ 
ping te wanen (bladz. 129)!' 
'Zijne voorliefde voor de bees
ten bepaalde zich niet tot 
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eenëoesterfJ zij strekt zich uit 
tqtd'e mier. jtQt den, olifant,; 
tot den raaf> tot tfe Wolven ,; 
tot de katten enz. Dit alles,is; 
opgeteekend in de Memoriën, 
die hij jn het Instituut in de 
jaren 1804^ 1845,1806,1807,, 
voorlas, waarvan de verza
meling gedrukt werd, onder, 
denf Jitel Tan fiXénioirps sur 
diffèrens siljeis, la plupart 
d'Bist oir e • naturelle .etc., 
Parijs, 1807, I dl, in 8.va 
2.e uitgave 1813. Déze ver
zameling bevat daarenboven 
eene /Verhandeling over de 
drift en: de zeden der die-
ren- o Het, is ih deze Tér-
handeling, dat hij over de 
Wolven sprekende zich met 
dezewoorden uitdrukt: » Dit 
gebruik van hun verstand 
heeft hunne zeden verbeterd. 
Hunne kennis van het nut 
hunn er wederzij dsche hulpbe-
topniftg: zich uitgebreid heb
bende ,•';. hebben zij dezelve 
dieper zamengevoegd, zij 
hebben-er beter de vporwaai-de 
van bepaald, zij hebben de-
zejvjé uitgedrukt met eene rij
ker taal en hebben dezelven 
met. eéne paaiiwkeuriger en 
verdiensteliiker(regt§phapen-
heid- opgevolgd,, bladz, 253. 
Hij begon^Idus zijnelofspraak 
over de mier: * ïk wensch-
te te gelijkertijd mijn pen-; 
seel üii té breiden en te 
verrijken, het ge)d,t de mies, 
en ik zal beginnen , den he
mel te zegenen , die mij in 
staat heeft gesteld van eene 
vertrouwelijke kennis met 
. . . • r ,• ."• ';; .:;- , ;B 

dit beminnelijk insekt tema
ken." Hij behandelt met niet 
minder ontzag den olifant, 
die een gróót gevoelen Tan-
zij ne waardigheid behouden;. 
heeft,' niettegenstaande de 

•ongelukken van zijn ger 
slacht," én, de honden, (» die 
ten minste eén bestuur theb--
ben."^ZijnLdoordringend oog 
'heeft, zedelij kheid in jde kat
ten .ontdekt, en £ijn fijn ÓOE\ 
heeft twintig woorden bij de. 
raven onderscheiden; hij, 
heeft zes medeklinkers meer 
in de taal defl katten', Am 
in die, der honden jontdekt, 
en heeft in het Fransch de 
gesprekken d,er '. raven ver
taald ,, die hij gehoord had; 
liedjes, 'die de nachtegalen, 
zongen enz. -Men moet toe-: 
stemmen, dat «en zulke ver~ 
warde mengeling van onge
rijmdheden niet dan bespot
ting, kan venvèkken , en de. 
iiieren willend© verheffen ,-
om è^n mensch te vernede
ren, heeft hij over deze, ei
genzinnige wijsbegeerte eene 
belageheiijkheid verspreid, 
die hem zelfs VO^TAIRE , 
ROUSSEAU» en andere wij s-
geeren van dezen stempet 
niet> ^vergeven zouden» In-
dedaad, indien DUPONT zijn 
oogmerk ' wilde bereiken , 
in,oest hij het publiek niet 
met zijne buitengewone na-
tuurkunde vermaken , noen 
zoo véle loftuitingen aan de 
waardigheid van de oester, 
aan de : opregtheid van de, 
wolven* aam de achting, die 
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hij voor de mieren heeft; 
aan de ongelukken van den 
armen olifant en aan de Ze
digheid' der katten toezwaai-
j en ; hetgeen wij over het 
gevoelen van den schrijver 
hebben opgegeven, is» óm 
zoo te spreken, slechts het 
vermakelijke gedeelte* Dat
gene, wat volgt is een wei
nig ernstiger. Hij neemt 
de natuurlijke neiging in de; 
dieren niet aan , omdat dit 
een teèketi van openbaring 
zoude zijn;, en dat hij niet 
gelooft, dat de mensch naar 
het evenbeeld van God ge
schapen is , maar veeleer , 
dat hij een hond , wolf of 
ander dier is geweest, al
vorens mensch te wórden. 
Hij tracht het stelsel van 
JDESCARTES te vernietigen, 
zeggende, dat het slechts 
eene voorzorg was, die hij 
genomen had om zich voor 
de vervolging der godge
leerden vrij te waren. Hij 
heeftmedelijdën met HAM-ER , 
omdat hij aan de'erfzonde 
het kwaad toeschrijft, * dat 
zich in de wereld heeft ver
spreid. Indien hij zich in 
dien oogenblik NEWTON , PAS
CAL , I.EIBNITZ , KutER had 
te binhen gebragt, zou hij 
zonder twijfel te hunnen op-
zigte hetzelfde medelijden 
gekoesterd hebben; overHAï.-
ÏJSR sprekende roept hij u i t , 
van welke verheffing der rede 
is die groote man niet ge
vallen. BONNET van Genevè 
verwekt insgelijks zyn me-
dedoogen,. omdat deze wijs

geer aan dè Christelijke 
Godsdienst gehecht, zich op 
de Godsdienst beroept, om 
het gevoelen over het ver-

. stand der dieren te bestrij
den. Onder de verschillen
de stelsels is datgene een, 
der gunstigste voor de wijs-
geeren, dat aan de wereld 
éene zéér hooge oudheid 
geeft, om zoo doende het ver
haal der heilige Schrift in 
twijfel te (trekken. Ook ver* 

; zékert DUPONT DE NEMOURS 
: dat de Oceaan verscheidene 
malen den aardbol is rond' 
gegaan» Over de vorderingen 
van den mensch sprekende, 
zegt hi j : P In die eerste 
tijden , voor omtrent vier» 
vijf, zes of twintig duizend 
jaren meer of tuinder zjjn 
een zeer klein aantal men-
schen van het jagtleven tot 
het nomadisch óf omzwer
vend leven overgegaan." Om 
de verhevene vorming van 
den mensch verachtelijk te 

; maken , zegt hi j : » welk 
éene armoede van slechts 
vijf of zes zintuigen te heb
ben » en van slechts men-
scheh te zijn! Men kan er 

i tien hebben, men kan er 
duizend hebben, men kan er 
eene millioen hebben." Men 
ziet dat DÜPONT zeer vóór 
de oneindige hoeveelheden 
was. Hij is niet minder 
mild in de niet zamenhan-
gende plaatsen, die hij aan 
God verleent: » overal waar 
het verstand zich openbaart, 
is er een God. Ér is een 
God in den veel voet > en mis-
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schien vele; er is er een in 
de geschulpte oester, er is. 
er een zeer eerbiedwaardige 
in den olifant; er was eene 
verhevene in CONFUCHJS, in 
SOCRATES, in MARCUS AOR&-
liius', in LOCKË, in LEIB-
NITZ , in HALLER en zelfs 
in BONNET, ik zal er bijvoe
gen in tweèmenschen, die ik 
het geluk gehad heb te ken
nen , in QUESNOY en in TÜR-
GOT, er is een God der go
den in het heelal..«..-." Het 
is alzoo dat, DÜPONT zijne 
memoriën eindigt. In eene 
andere verhandeling over de 
gemeente-besturen in de uit
gave der werken van TOR-; 
GOT opgenomen, drukt DÜ
PONT zich in dezer voege 
ui t : » Het godsdienstige on
derwijs is bijzonder bepaald 
tot de dingen van den hemel, 
en het voldoet niet voor d» 
zedeleer (vreemde tegenstel
ling). Er was eene andere 
zedelijke en maatschappelijke 
onderwijzing noodig. Met 
deze hulp zou het volk in 
tien jaren niet meer te ken
nen , zou het een nieuw volk 
zijn. Iedereen zou ge
leerd en deugdzaam wezen." 
Het is echter door eëne god-
delooze zedeleer en zelfs vóór 
dat DÜPONT dezelve gepre» 
dikt had, dat het Fransche 
volk in veel minder dan tien 
jaren nieuw was geworden, 
en het is naar deze zede
leer , dat het de koningen 
doodde, schavotten oprigtte, 
«a de öioordea vèrmenigvu! 

B 

dïgde. DÜPONT had ook zon-
derlinge denkbeelden om
trent de planten en de zon, 
met te gelooven dat het be
zielde wezens zijn, en dat 
zij hunne ongelukken en hun
ne genietingen hebben. In 
al zijne schriften schijnt een 
bestendige haat tegen het 
Christendom door, maar zij
ne leer, die het gelach vaa. 
zijne tijdgenooten opwekte,, 
is gelukkiglijk al te onge
rijmd om de eer te verdie
nen ernstig wederlegd te 
worden. In de daad, welk 
mensch, begaafd met eenig 
gezond verstand, kon een 
God of vele goden in eenen 
veel voet zien: gelooven dat 
dezelve eertijds een wolf» 
een hond was , dat hij zich 
beneden eene oester of eene 
mier nipet plaatsen.. *l » en 
dat de Oceaan lange wan-r 
delingen rondom den aard
bol heeft gedaan ? ' , . . Met 
dergelijke stelsels, waarin 
eene ongeregelde verbeel
dingskracht hem heeft mede 
gesleept, Verwekt DÜPONT 
minder gramschap dan me
delijden, te meer, indien 
men overweegt dat hij in de 
onstutmigste tijden bewijzen 
van gematigdheid heeft ge
geven , die niet zonder ge
vaar voor hem waren en dat 
men hem vele weldadigheden 
toeschrijft. Mnar. deze daad-
zaken aanhalende, kunnen wij 
niet voorbij van ook de te* 
genstrijdigheden van zijne 
inborst te doen opmerken, 

4 ; :". ..'• ' 
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Wannéér tój veïsëhrikkèlijW 
Wreedheden jegens zijne ha--
tTinrgénöoten 'Zêig uitoefenen, 
toonde hij de minste aandoe-• 
ning niet',; en hij stortte zich. 
uit in:klagtén en ver wij din
gen tégen degenen '» die "van 
de dieren al te haf dé diens
ten vorderden', dié dezelve 
slaan en verminken; volgens 
deze bijzonderheden w*eetx 

men niet hoe men dé gevoeg" 
Jigbeid van DOTONT noemen 

- Zal; want, 'ohï er door zijiie 
eigene, redeneringen 'óver-té 
oordeelen i indien hij een 
mensch of een dier van een 
groot gevaar had kunnen te&->-
den , zou men geloóven j dat 
in_ eeh dergelijk'geval, deze 
laatste Van hem dé voorkeur 
had verdiend. Zie hier 'dè 
overige werken VaW DtfiPb îT.! 

1.° Vele schriften oDêt UeH 
' koophandel en öp de huis
houdkunde. -—; 2.° Dagboek' 
van denburgëir, — 3°;Ver*j 
gelijkend- tafereel der nta-

\ gen, vervat in de schriften 
der drie véreenigdé'orden 
aan de heeren iifgevdurdig-', 
den bij dè algemeetiestatenv 
1789, in 8.%:;— .'4.* Mtnï-; 
lie-vérdrag en de opeenvol
gende overeenkomsten fus-
achen Jbrankrijk \ en Spanje 
Met de aanmerkingen op elk 
artikel, 1790| in 8.vo ,— 
5.° Pleitgedingen van Kx-
SIAS (tegen de! leden der 
onde commissie van dé al-
geméene veiligheid). ~ 6.° 
TREXEUS of 4è goede zoon•'; 
1808 , in S.vo H\j hóeft vele 
artikels aan de dagbladen 

° geleverd» zoo als les ArchP 
vêsliitéraires', LeMercurej 
LéPnblïCiste èxiz. y- - j * ''; 

• ' '-Ï* DuPORT (AORIANtJS)V 
raadsheer bij het parlement, 

'in de kamer der gerëgtelijke 
onderzoekingen. , Hij behoort 
tot de jongste overheden van 
zijn genbotschap, en was een 
dèrgenen i diè in de worsié-

ïlirig, welke er In 1787 en 
1788»i'tusschen dat vermot 

; gende'ïigchaamv en hét be-
lsiüiir' 'van":'iiODEWnK•••'•&VÏ* 
! ontstond, het meeste bijdroe-
'.. gen, om het koninklijke ge

zag tè1 dwarsboomén , aan 
hétwelKèhij1 weldra gédach-

;tëi* slagen moest toebrengen. 
; Het is in: zijn huis, dat zich 
' voot dé Vereen iging der sta
ten', dé" Önsthiïnlgsl'è tegén-

. standers der monarchale mag* 
, vèréenigden | en rééds övér» 
de middelen beraadslaagden > 
om dezelve omver te werpen. 
Op den" gérëgtsdagy den 8 

!Mei 1788 gehouden , beval 
!i de koning aan hét p8rIéB«ènt, 
om dé financiële regtéhfwel-

: ke snlké ïuidéklagtéh deden 
verheffen , op de registers 
lover té schrijven* jFËftnAND 
verhaalt ten opzigté Van de
ze gedenkwaardige zitting, 

• eene bijzonderheid j die in 
staat i s , om te doeit! zienV 
hetgenej wat DUPOKT reeds 
dacht: » ADKIAÏIOS DüPOiix» 
zegt hij , die zeker geduren
de de constituerende verga
dering , hét onvermoeidste 
heeft gewerkt, on» stuk voor 
stuk, al wat er van de nro» 
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naïchio overbleef * te verniel 
, lén V bevond'zich naast mij y 
dën géregtsdag van' yen 8 
Mei verlatende: [ Wel è.U / 
zëidë'Ik' hem i Zie dadr dUS 
dat gfoóte geheim ! waarop 
tój' dadelijk: antwoordde : Ztj 
hêiberi; eene zee? pijiemijn 
gëapgfid; Zij • Zullen er;zich 
in te grande > r'igten , mêttr, 
&$ ZUÏlên er het gbïtd in 
vinden. ,E)öor den adel van 
Parijs töt de algëméene sta
ten gezonden, verklaarde hij 
zich voor de invoering der 
door-hfenl -reeds ont\yprpene: 
nieuwigheden 'f |>iötëste;er dé 
tégéin "dé 'besluiten zijner or*! 

de, eh verèenigdë zich met' 
zë£ e» veertig zijner ambt-
gettóofóh .y niet' dèn burger-* 
Stand. |n de "nationale "ver
gadering tomende, 'plaatste 
DiipoKT zich onder dé Vu-' 
rigste1tevotutionnaireh",*" dié 
ten getale van dertig of Veer
tig, {iet 'uiterste eiride der 
zaal aan de linkerzijde van 
den president be&et hielden. 
BUPÖRT trachtte zich aan'de 
mannen te verbinden;,, wier 
talenten of fortuin in staat* 
waren^ hem te ondersteunen. 
Hij Vërb'Qto d zich bij zon der 
aan "B^töï'/W^ wiens talenten 
zijne ontwerpen ondersteun
den ; ' ïriet^m^oKöEi-MÉRé-
VILLË!, deri gröotsten .grond
eigenaar vmFrankrijk, nier 
den hertog van «Ai&üifctoN, 
en verscheidene aftdere per
sonen V zich öp deze; wijze 
eene verradende partij vó'r-' 
wende i ia staat, om het hof 

• ' " :.-•. - v — v : . - fi 

én degene, i aiè liet vei'dig» 
den te bestrijden.; De zaken. 
Waren ïeëds» züó ver geko
men, dat de vergadering 
met'gèwéld inoestontbonden^ 
worden y of hef koninklijke 
gezag'aan' zich idienstbaatri 
itfBkdh>-̂ "'"OaBr';défe*ó]iatiori«-
naireny' indien zy ? jverpligt 

! m'ögtén"Zijh y Van* onder te 
döeny^dë' jCegtvaardigé 'Straf 
huriri'ëf Vermetelheïd: vtées-

\ deny zoö zagen zy: geen an
der middel, om aan het 'ge-
Vaar té ontsnappen * hetwelk 

i hén bedreigde,•-.dan een' al»* 
! gëhlèenen opstand»'Omdaar-t 
\ toe' te geraken i" en hét be-> 
I stuutf tè veranderen, moest 
•! men in de öogen des volks 
i dèn Schijn aannemen j alsof 
\ men. zéïfs de belangen des 
, vorsten ter harte nam. Du-
' poft* bedacht, om in het ge
heel? rijk, zelfs in de Idein-

; sfe dorpen, het gerucht ;te ' 
verspreiden , dat* struikroo». 
Vers» Vijanden deSkonings,' 

, van alle punten aankwamen 
i om\Frankr0h\i& verwoesten. 
J Hóe ongerijmd deze geruch
ten ook waren , bragten dé-j 
zëlvè echter het uitwerksel 
voort, dat DupoEte en zijne 
ambtgenooten ër van verwacht 
hadden.' 'De. roevers verschë-

: nen niet, maar men wapen-, 
de zich van alle kanten^ om, 

; dezelve terug te drijven.j"'eta-, 
; in verscheidene5 .gewesten 
werden deze niéuwe: soldaten *• 
die de wapeös hadden opge-r' 
nomen, om hérsefischinunige 
strüikroövefs" (e verdrijven, 

5 - • •.• : • . - - ' • • • • ' • 
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zelve ongelukkiglijk al fte 
wezenlijke struikroovers , diê 
alom wanordein verwoesting 
verspreidden. In de vergade-i 
ring weergalmde het spreek-» 
gestoelte dagelijks van klag-i 
ten, tegen de knevelarijen 
dier gewapende benden in-
gebragt; dagelijks stelde men 
maatregelen voor, om dezel
ve te beteugelen; maar die 
maatregelen werden nietten 
uitvoer gebragt, en de. on
weerswolken werden hóe lan
ger zoo dikker^ Om meer 
ovérWigt te verkrijgen, stel
de DÜPORT voor, om eene 
commissie'te vormen, uit 
slechts vier leden bestaande, 

' . die belast zoude zijn, om 
aan de vergadering verslag 
te geven» over al die aan
gelegenheden , op welke zij 
nuttig ZQÜ oordeelen derzel-
ver aandacht te vestigen, 
Bij het doen van dit voor
stel , koesterde DÜPORT de 
hoop, van deze commissie 
naar zijnen wil te geleiden* 
en op deze wijze deberaad-

• slagingen der vergadering, 
die deze commissie moest 
regelen, te; overmeesteren* 
Maar de afgevaardigde DAN-
B B É , raadsheer bij het par
lement van Aix t wist door 
geslepenheid zijne ontwer
pen te verijdelen» Hij be
streed het 'voorstel van DÜ
PORT niet, maar stelde voor, 
dat die commissie veel meer 
vertrouwen zoude inboeze
men , indien dezelve uit een 
grooter aantal leden zoude 
bestaan; en dezelve werct 

werkelijk zoodanig zamenge-
steld. DÜPORT werd door 
deze tegenwerking niet in 
verlegenheid gebragt; men 
zag hem in den nacht van 
den 4 Augustus in de eerste 
gelederen verschijnen» bij 
welke gelegenheid hij zich 
den platte-lands geestelijken 
gunstig toonde. Tijdens de 

; noodlottige gebeurtenis Van 
den 5 en 6 October. 1789, 
toen het koninklijke gezag 
deszelfs regten z;ocbt te her
stellen » ontwikkelde hij den-
zelfden ijver. ' Men bereid
de te Parys eenen nieuwen 
opstand voor, en van zijnen 
kant beraamde het hof te 
Versailles de middelen om 
denzelven te doen mislukken. 
Om zich met het Vlaamsche 
regiment, dat men te Ver» 
sailles had doen 'komen , te 
verbroederen., gaf de lijf
wacht aan hetzelve eenen 
maaltijd. DÜPORT klaagde 
dezen maaltijd aan, waarbij 
men , zeide bij , de witte 
kokarde opgezet, de drie
kleurige met de voeten ge
treden, en de misdadigste 
smaadiuoorden tegen de na-

; tionale vergadering uitge
sproken had. PÉTION, zijn 
ambtgenoot, en andere afge
vaardigden , bekrachtigden of 
vernieuwden die bescbuldi* 
gingen. Van toen afsloeg 
het graauw van Versailles , 
dat welligt slechter gezind 
wa$» ten opzigte van den 
koning dan dat van Parijs, 
waarvan de benden weldra 
aankwamen, met woede 
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aan hét muiten. {Zie Lo« 
BBWMic XVI.). Meri ver
zekert,. dat iaën des avonds 
DHPORT , die dezen opstand 
had bewerkt, de gelederen! 
van het "Vlaamsche regiment; 
iag dóórloópen, en de sol
daten toespreken, die wel-; 
dra hunne officieren verlie
ten , om zich mét de mui-
telingen te -vereenigen. Hijs 
was 'zulk een doldriftig voor* 
standet, der staatkundige* 
gelijkheid, dat hij vraagde 
om "zelfs den beul alle bur-
gerrcgten< te doen genieten. 
Hij stemde tegen de zelfs: 
opschortende koninklijke be-i 
krachtiging. DUPORT be
hoorde tot de afgevaardigden,. 
belast, om de verklaringen; 
des konings, na deszelfs 
terugkomst van Varennes té 
gaan ontvangen. Het goed
hartige gelaat van dien vorst ,• 
maakte op DUPORT zulk 
eetien; indruk dat Hij eens*; 
klaps met zgne vrienden van 
stelsel veranderde j en zich 
den "verdediger verklaarde.,< 
van dien vorst, wiens gezag 
i i j ondermijnd had 5 men zag 
hem- de herziening vragen 
der al te populaire artike
len der consistutie. Maar 
het was reeds niet meer in 
zijne ihagt, om den afgrond 
te dempen, dien hij gegra
ven had. Hij "werd presi
dent der criminele regtbank' 
van Parijs, en bekleedde 
j8eze waardigheid tot den10 
Augustus. Onder de wet
gevende vergadering, Wjerd 
DÜPORT met BARNAVE dik

werf bij den koning geroe
pen , onv den vorst met zij
nen raad bijstestaan; maar 
LODÉWIJK hoorde tegelijker* 
tij d de raadgevingen van ver
scheidene andere personen i 
die zich dezelfde verwijtin
gen niet hadden te doett* 
Deze: raadgevingen * door ge* 
heel tegenstrijdige belangen 

j ingeboezemd , deden den ko-. 
' ning valsche maatregelen ne
men , en bespoedigden zijne 
ongelukken. Men beweert, 
dat DUPORT voor de omwen-

\. teling van den 10 Augustus* 
aan den koning raadgeving 

•. gen mededeelde , die hem, 
welligt zouden gered heb*: 
ben ; maar dat de vorst, door 
het gewelddadige derzelveaf-ï 
geschrikt, dezelve verwierp, 
daar : hij liever het slagtof-
fer zijner onderdanen wilde 
wezen, dan het bloed van 
eenige dèrzèlve te doen vloei-
jen. Na den 10 Augustus 
nam DÜPORT de, vlugt, en 
werd te Melwn aan gehouden i 
DANTON, die. te zijnen op» 
zigte verpligtingen had, maar 
hem niet openlijk durfde her», 
gunstigen, beraamde een e 
muiterij tegen de gevange
nen, ten einde zijne ont-

; snapping te begunstigen. De-
1 zelve had werkelijk plaats; 
op den 2 September 1792,. 
en bet gelukte DUPORT aan 

\ zijne gevangenis te ontko
men. Te Parijs terugge-

! keerd j zag hij zich ander-: 
maal verpligt de • vlugt te 

: nemen; Na den 18.en ifrwe-
ijdor noodzaakten ..hem da 
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gebeurtenisseri naar "vreem
den ibodera »te wijken, en 
hij overleed in de maand Au
gustus 1798*', onder eenett 
valschen, naam ï t&Appen-
zelljïnZwitserldnd* :Zijne 
buitengewone talenten ?, zoü'-s 
den "der wettige zaak', in
dien hij dezelve te harer ver
dediging had aangewend, 
grootelijks van nut hebben 
kunnen wezen; hij bediende 
erIzich van j om dezelve te 
verdelgen ,: en toen hij , van 
zijne (dwaling terugkomende,, 
dezelve wilde omhelzen , waa 
het reeds geen tijd meer, 
zijn gedrag had hem van alle 
aanspraak op het vertrouwen 
des' vorsten beroofd. Hij 
Kadf eéne Verialing (in het" 
Fransch) van 'fACITUS ver
vaardigd , die niét is terug 
gevonden.. 

DDPOKT. ••*>•• Zie TEKTRE. 

jf DllPOÜGET-BU0I,ATJX; ( A N -
TOMTIS) , Doctor 'der Sarbon? 
ne, oud algemeen Overste 
van het Seminarie van Saint* 
Bulpicefi'ü èn groot-vikaris 
van Pafys , "werd den, 8 NQT 
vember 1749 te Cieiirac ,bij 
Souillac, in het bisdom Ca-
hors geboren; in de laatste 
stad volbragtr hij zijne stu
diën , en kwam in den ou-
derdom van twiritag jaren 
te Parpsi Hij werd in het 
kleine genootschap der Ro-
bertijnen aangenomen,, her
haalde ' er zij ne filozofisché 
cursusï en op het einde van 
zijn %dtiqiienitim, werd hij 

tot bestuurder deB .Con/e^ 
rentten, in het Seminarie; 
van SaintiSulpice benoemd»; 
Van dezen oogenblik af, dééd 
hij zich • door „zijne teederé 
godsvrucht \ zijne onveran
derlijke zachtmoedigheid, en-

, het gelukkige gevolg, waar
mede .hij werkzaam was;, 
door iedereen beminnen en? 
hoogachten» Hij kwam in de 

; doctorale, proefjaren, waar-
•1 in biesde vierde plaats ver*-; 
". kreeg, en in 1778 ontving 

hij ..den doctoralen ;hoed»i 
Zijne: zucht voor de afzon
dering en het klooSt.erjev.en, 
had hem bewogen, om zich» 
als lid van de Congregatie 
der priesters van Saint'Swl-r 
pice, te doen aannemen. Hij 
ónderwees de godgeleerd-s 
heid .eerstite tantes],v.efri 
daarna te la SoUtv;de. Toen, 
de Heer EMERY algemeen-
overste was geworden j zond 
hij hem in zijne plaats', om; 
het Seminarie van Angers 
te besturen, maar wijl de 
al te gróota werkzaamheden 

: de gezondheid van den Heer 
; DDCLAÜX ; ondermijnd bad
den , zoo \Vas" de HeerEME-

'RY genoodzaakt» Qnv.JheM 
naar la Solitude ?terug te 
roepen» Met de zorg? be
last, om jonge geestelijken, 
die in .de Congregatie van 
Saint'Sulpice wilden gaan, 

' voor te bereiden, raadde bij 
hun niets aan, dan hetgene, 
wat hij zelf uitoefende. Een 
man des gebeds zijnde, bleef 
hij te .midden van de,aflei
ding der bezigheden,-of van 

http://klooSt.erjev.en
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de onstuimigh'éid der gebeur
tenissen getrouw aan deze 
godvruchtige oefening. Ge
durende de omwenteling bleef 
Bij 'langen tijd in het huis 
van Issy (*), en werd eerst 
in het laatst van 1793 ge
arresteerd. Hij werd in de* 
gevangenis vari Saint-Laza-
re opgesloten, en, Zag den' 
dood van zeer nabij. Deri 
9 Ttierviidor werd hem de 
vrijheid weder gegeven, ert 
hij maakte er gebruik van , 
om den geloovigen en den 
gemeenten j dien het aan 
'geestelijke ' hulp' ontbrak } 
nuttig te ; zijn* Zoodra dë 
rust eènigzins hersteld Was, 
begaf hij zich naar den -Heer 
EMERV , en bestuurde-onder 
hem Het nieuwe Seminarie. 
Bij den dood van den kun-
digen en Waardigèn Overste,5 

nam hij zijne plaats in, en 
werd in -1814 tot zijnen wet
tigen opvolger benoemd. In 
een tijdverloöp van 25 jaten 
heeft hij in het Seminarie 
een groot aantal personen 
'opgenomen en geleid, die 
thans - gewigtige posten be-
kléedenji en waarvan er ver
scheidene zelfs der Bisschop
pelijke waardigheid door 
hunne deugden tot eeivver» 
strekken. Allen hadden voor 
hent eenen diepen eerbied en 
de hartelijkste verkleefdheid 
hehöuden; allen bewonder
den in hem eene zeldzame 
nederigheid; eene volmaakte 
goedheid, eene onveranderd 

lijkó kalmte dés gemoeds^ 
Bij deze deugden, voegde de' 
wijze' overste eene v uitster 
kende geleerdheid. Nie
mand sprak niet meer rijkdom 
van woorden j met meer zal
ving over geestelijke zaken f 
niemand besliste in gewe<c 
tenszaken met meer voorzig-
tigheid» met meer rijpheid, 
fiij was, nog van verre, de 
gids en raadsman dergene, 
die onder zijn bestuur, wa
ren geweest, en werdi van 
alle kanten geraadpleegd. 
Sedert eenige jaren had zij
ne gezondheid hem gedwon
gen, om zijne bedieningen, 
neder te leggen; hij.had zijn 
ontslag' bekomen, als alge
meen overste, en was; zelfs 
genoodzaakt, om van zijne 
bediening van het heilige Sa
crament Van boetvaardigheid 
af te zien; maar te midden 
zijner smarten en van de ver
zwakking zijner vermogens, 
behield hij al de kalmte en 
de onderwerping, die de 
hoofddeugd van zijn karak
ter uitmaakten. — Op den 
5 December 1827, is hij ie! 
Parijs, door zijne medebroe
ders, en door de geestelijken 
van alle rangen betreurd, in 
den ouderdom 'van 78 jaren 
overleden. Zijne uitvaart 
heeft op' Donderdag den: 6 
Decemb. daaraanvolgende in. 
het Seminarie plaats gehad. 
Een' groot aantal 'geestelij -
ken en leeken hadden het 
zich tot eenen pligt gemaakt, 

(*) Ken huis, dat tot hét:gesticht v&n Saint-Siilpice behoorde. 
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om er bij tegenwoordig te 
zijn. De Aartsbisschop van 
Ëarijg, die den Heer Du-* 
CLA.UX als zijn vader vereer
de, en die hem tot in het 
laatst van zijn leven, tot 
bewaarder der geheimen van 
zijn geweten had gehad, liet 
bij deze gelegenheid zijn 
hartelijk leedwezen uitdruk
ken, dat een e ongesteldheid 
hem belette, om aan de ge
dachtenis van zulk eenen 
uitmuntenden man, de laat
ste eer te bewijzen. De Bis
schop kwam zich bij de voor
bidders voor den deugdzarnen 
Priester voegen. Na de 
dienst, die in de kapel van 
het Seminarie plaats had", is 
men naar Issif vertrokken. 
Eene lange rij van rijtuigen 
volgden het lijk. Vaugirard 
doortrekkende, werd hetzel
ve eenige oogenblikken•„ in 
de kerk van dit dorp ge-
bragt, en de Pastoor, de 
Heer JACOLET , sprak bij deze 
gelegenheid eene kleine re
devoering uit , waarin hij 
met kracht en zalving, de 
billijke smart afschilderde,' 
die de Kerk en Geestelijk-, 
beid over het verlies van 
den dierbaren overledene 
aan den dag legden. Het 
lijk is te Issy bij de kapel 
van Lorette , naast dat van 
den Heer EMERÏ begraven. 

DtjpRAT. — Zie PRAT. 

DUPRE, - ~ Zie P R E . , 

* DÜPÜIS (KAREI, FRAN- , 

P. 

cisious), lid van* het Fran» 
schè instituut, werd den 26 
October 1747, te> Trie-le-
CA&teaUt tusschen Gisors 
en Chaumont geboren. Zijn 
vader, die een onderwijzer 
was, leerde hem de wis- en 
landmeëtkunde. Hij had in 
dat gedeelte reeds buitenger 
wone vorderingen gemaakt, 
toen de hertog LA RÖCHEI 
FOÜCAIJIIT, die hem in zijne 
bescherming had genomen, 
hem in het collegie van Jff«r-
court eene beurs deed beko
men. De vorderingen, wel
ke hij in zijne nieuwe S*u* 
dien maakte* verdienden voor 
hem, om in den ouderdom 
van 24 jaren, als hooglee* 
raar in de welspreekkunde, 
aan het collegie y&aJbisieuX 
te worden benoemd. HQ be
steedde den tijd, dien hei» 
van de waarnemingen van 
zijnen post overbleef, aan de 
beoefening der regtsgeleerd? 
heid, en hij werd den 11 
Augustus 1770 als advokaat 
bij het parlement aangeno
men.. Hij werd door de unir 
versiteit met de lijkrede van 
MARIA TÏÏËRESIA ' van Oog* 
ienrijk belast, en daarmede 
begon zijn letterkundige 
roem. Hij legde zich op 
nieuw op de wiskunde toe > 
die het voorwerp zijner eer
ste studie was geweest, en 
hij volgde gedurende eenige 
jaren de sterrekundige leer
cursus van LAI>ANDE met 
wien hij zeer naauw ver
bonden was. Eenige ver
handelingen, welke hij over 
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de sterrekunSe In het licht 
gaf, deden hem meer bij
zonder opmerken, en CON-
DORCET stelde hem aan den 
Grooten FREDEIUK voor, öm 
den letterkundigen leerstoel 
ïn het Collegie van lierfijn 
te vervullen. DUPUIS stond 
op het punt, om zich der
waarts te begeven, toen die 
Vorst k>vam te overlijden. 
Maar hij verkreeg kort daar
na den leerstoel der latijn-
sche welsprekendheid in het 
'Collegie van Frankrijk, o-
penslaande door • den dood 
van. den Heer BÉJOT. Hij 
werd in 1788 als lid der aka-
demie van opschriften èn 
schoone letteren toegelaten, 
en vervolgens tot een 'der 
vier Commissarissen van het 
opeh baar onderwijs benoemd, 
belast om den inventaris der 
contracten, beurzen en ge« 
bouwen der Collegien van 
de hoofdstad op te maken. 
Toen de revolntionnaire stor-? 
men in Pari/s begonnen los 
te barsten, ging DUPUIS te-
Evreuoc «ene schuilplaats 
zoeken. In 1792 benoemde 
hem het Dep.t van Seine en 
Oise tot afgevaardigde bij 
de Conventie, waarin hij 
zich door zijne gematigde 
grondbeginselen deed opmer
ken; maar het was vooral 
tijdens het proces van den 
óngelukkïgen LÖDEWIJKX VI« 
dat hij de geheele opregt-
heid zijner gevoelens ten 
toon spreidde; hij stemde 
voor de gevangenhouding» 
*ds een maatregel van vei

ligheid, vervolgen s voor het 
uitstel, en den afgevaardig
den de hoedanigheid van. 
regters weigerende , had hij 
den moed, om aan de ver^ 
gadering te zeggen: » I k 
wensch, dat het gevoelen, 
hetwelk- de meerderheid der 
stemmen zal erlangen, het 
geluk van al "mijne mede
burgers uïtmake; en, het zal 
zulks doen, indien hetzelve 
het gestreng onderzoek van 
Muropa en van de nakome
lingschap zal kunnen onder» 
gaan, die den koning en 
zijne regters zullen oordeè-
len." Hij werd in het jaar 
4 tot lid van den raad der 

| vijf honderden benoemd, en 
door het Dep.t Seine en Oi-

! se, bij het -wetgevend lig-
chaam gezonden,waarvanhij, 
voorzitter werd. Eindelijk» 
benoemden hem het tribu-, 
naat en het wetgevend lig-
chaam tot candidaat bij den 
senaat. Hier eindigt zijne 
staatkundige loopbaan. , Zij
ne werken zijn: 1.° Mémm-
re etc. {VerTiandeling over 
den oorsprong der- gestern* 
ten en de verklaring der-

fabelleer door de sterrekun-1 
de), Parijs, 17-81, in 4,to 
Men heeft dikwerf den hemel 
ten koste der aarde bevolkte 
DUPUIS integendeel, onder
nam, om aantetoonen, dat 
door den hemel alleen, de aar
de met die menigte van inge
beelde wezens, was bevolkt, 
welke door de onkunde in vor
sten, krijgslieden en helden 
waren herschapen, en dat men 
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den oorsprong van die onnoe
melijke menigte,van wondere 
zaken, 'van hersenschittimige 
voorvallen moest zien, wel
ke de fabelleer in de; een
voudige theorie van den op
en ondergang I der sterren , 
in de plaiiispheria, onder 
de gedaante van menschen 
of dieren voorgesteld, vervul
len. Bit hiero-sterrekundig 
stelsel, dat Sari de zon, de 
maan en de overige sterren 
de meeste godheden der ou
den toeschrijft, behoort niet, 
zoo als hij zulks beweerd 
hééft, aan DKPUIS; men vindt 
hetzelve reeds in de werken 
van verscheidene schrijvers 
der pudheid, en voorname
lijk in de saturnaliè'n van, 
MACROBWS. ,— 2.° Origine 
etc. (Oorsprong aller eer
diensten ofAlgemeene Gods
dienst) , Parijs , 1794, 3 dl.n 
in 4.*?, en een Atlas, of 12. 
dl.ii in S.vo Dit paradoxe 
•werk hragt zeer verschillen
de gevoelens tè weegé Van 
dèn eenén' kant verweten 
hem de godvruchtige lieden-
de grondslagen van de Chris
telijke godsdienst te ónder-, 
mijnen , en aV.vrienden der, 
geleerdheid vereenig<ïén zich 
met hen , om hem te weder
leggen (Zie CALKOEN);: Van 
den anderen kant werd hij 
door ,dê on geloovigen „met 
geestdrift verdedigd* die in 
zijne talrijke ongerijmdheden 
ontegensprekelijke bewijzen 
ten gunste van hun ongeloof 
waanden te vinden.•• Op.de-
zev wijze werd dit boek een 

•P . 

geschïlappel der partijschap, 
dat van beide zijden Weder-
l,egd en verdedigd ,, eindig
de met in de vergetelheid te 
vallen. DUPUIS zocht hetzelve 
te doen herleven door eene 
beknopte geschiedenis der 
eerdiensten, 1798 j in 8 vo 
ün het licht te .geven. Maar 

; ook dit stuk zonder onder-
! scheiding! zonder orde, zon
der smaak zamengesteld, 
moest uit gebrek aan lezers 
bezwijken. Hét werk, dat 
DULATJRE onder den titel van 
Over de eerdieiisten, die de 
afgoderij zijn voorafgegaan, 
heeft in het licht, gegeven , 
kan a!s, eene noodzakelijke 

! inleiding, tot het werk van 
DUPÜIS worden beschouwd» 

i Hij was er op. gesteld , om 
: nieuwe onderwerpen, hoe 
ongerijmd dezelve ook wa
ren, té behandelen. liet is 
volgens dit grondbeginsel, 
dat hij in de derde klasse 
van het fransche Instituut' 
eene verhandeling voorlas, 
over den Phenix. Hij' hal 
gemeend in dezen' hersen-
schimmigén vogel, het zin
nebeeld van het groote jaar 
te vinden, dat uit 1460 on
bepaalde jaren zamengesteld, 
jtijdvak der hondster werd 
genaamd; wijl de hondsda
gen er den gartg van:open
den en sloten. Nog hebhen 
wij van hem: Mètnoire ete> 
(Verhandeling over dek Die" 
renriem, van Tentyrci). On
danks de menigte dwalingen 
ep ongerijmdheden in dewer-
ken. van DUPTJXS verspreid» 

http://Op.de
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moet raèn echter bekennen , 
dat hij in de toepassing der 
allegorie, eene bewonde
renswaardige schranderheid 
en een fijn vernuft heeft 
dan den dag gelegd. Het is 
te betreuren, dat hij zijne 
talenten niet besteed heeft, 
om onderwerpen te behande
len , die voor de letteren 
nuttiger waren. Hij was 
geleerd en regtschapen , maar 
men kan er niet bijvoegen, 
dat hij godsdienstig is ge
weest. Dupnis is den 29 
September- 1809 te ïs-sur-
Tillè overleden'. Zijne we
duwe heeft een geschied
kundig verslag over zijn le
ven en zijne schriften in het 
licht gegeven. " 

DÜPUY. — Zie Puy. 

• DtiQUESNE (ABRAHAM , 
Markgraaf), een der beroemd -
ste fr'ansche zeehelden, wercl 
in 1610 te Dieppe geboren, 
leerde de zeedienst ouder 
zijnen vader, die een zeer 
bekwaam kapitein was. In 
1637 was hij bij den aanval 
der eilanden Sainte Mar-
guerite tegenwoordig, en in 
het volgende jaar dróBg hij 
veel bij, tot de nederlaag 
der Spaansche zeemagt voor 
Cattari. In 1641 onder
scheidde hij zich voor Tar-
ragona, in 1642 voor Barce-
lona, en in 1643 in den 
slag, die bij de Kaap Ga* 
tet tegen de Spanjaarden ge» 
leverd werd. In het volgen-

IX. DEEL» 

de ' jaar 1641 ging 'hij in 
Zweden dienen, alwaar zijn 
naam reeds voordeelig be
kend was. Hij werd er eerst 
tot majoor en daarna tot (Jn-
der-Admiraal der zeemagt 
benoemd. Hij voerde dezen 
lhatsten 'titel in den slag, 

: waarin'. de Denen geheel 
werden verslagen , èn hij zou 
zelfs den koning van Dene
marken gevangen hebben ge
nomen , indien die Vorst 
door eene gevaarlijke wond 
niet verpligt was geweest, 
om daags voor den slag, het 
schip te verlaten, aan boord. 
Van hetwelk hij zich be
vond. DUQUESNE in 1647 naar 
Frakhrijk teruggeroepen , 
werd bestemd om hét bevel 
te Voeren óver het smaldeel 
tot den togt van Napels ge
zonden* Daar de franscho 
marine van haren eersten 
luister zeer vervallen was, 
rustte hij in 1650 verschei
dene schepen op zijne kos
ten uit. Het was niet deze 
kleine vloot, dat hij JBor-
deaux, welke stad tegen 
haren, koning aan het mui
ten was geslagen, tot dö 
overgave noodzaakte. Het» 
gene, wat het meeste tot 
zijnen roem heeft bijgedra
gen, zijn de Siciliaansche 
togten. Daar had hij den 
grooten DE RUITER te bestrij
den , en bood hij den 8 Ja-
nuarij , den 22 April en den 
2- Jiinij 1676 met roem het 
hoofd aan de vereenigde Hol-
landsche en Spaatische vlo-
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ten{ in het tweede d ierge-
• vechten sneuvelde de onver

getelijke DE RUITER. [Het 
schip , dat 's mans stoffe
lijk deel naar het vaderland 
moest overbrengen , werd ge
nomen , en bij DUQUESNE 

gebragt, die den hem aan
geboden degen des gesneu
velden niet wilde aannemen; 
maar aan boord van het Hol
landsen vaartuig ging, en 
bij het lijk uitriep: » ziet 
h ier het overschot eens groo-
tep mans! De'dpod trof hem 
te midden der moeijelijkhe-
den des levens , welke hij 
zoo vaak getrotseerd heeft. 
Volbreng gij', kapitein uwen 
l a s t ; dezelve is te eerwaar
d i g , om u daarin te storen." 
Waarop hij den Hollandschen 
Itapiteïn een vrij geleibrief 
ter hand s telde] , . De, sche
pen van Tripoli ? ,die met 
Jfrankrijh in oorlog waren , 
namen de wijk in de haven 
van Chio. DUQUESNE ging 
dezelve met een smaldeel 
van zes schepen beschieten , 
en na dezelve langen tyd in
gesloten te hebben .gehou
den , noodzaakte hij dezelve 
den vrede te vragen, Al
giers en Genua werden even
zeer genoodzaakt de genade 
van LODEWUK X I V . in te 

roepen.' Hij overleed te J P « -
,rys in 1688 , in het Calvinis-
mus, waarin hij opgevoed was, 
pijnde hij de eenigste onder 
de Protestanten, ten gunste 
van wien LODEWUK X I V . , 
bij de intrekking van het 
«dikt van Ntitites eene uit

zondering maakte. — Hij 
liet vier zonen n a , waarvan 
de meest bekende is HEN
DRIK , die zich evenzeer door 
zijne bekwaamheid in den 
oorlog en in de scheepvaart 
onderscheidde. Hij overleed 
te Geneve, in 1722 , inden 
ouderdom van 71 jaren , na> 
latende: Rèfiexions etc, 
(Oude en nieuwe overwe
gingen over de Eucharistie), 
1718 , in 4.tó; door.de Pro-

1 testanten zeer op prijs ge
steld , wijl dezelve al de 
dwalingen der sek te , be
trekkelijk 'dit aanbïddélijko 
geheim der Christenen be
vatten» 

. * DUQUESNE (ABRAHAM)». 

, tweede zoon van den voor* 
[ gaande,, had- het opperbevel 
, over den togt naar 'indie in 

1660. , CIIAIXES heeft het 
verhaal-,van deze reizen en 
van de gevolgen derzelve bc-

• schreven. Deze DUQUÈSSB 

was ook een goede . zee
vaarder maar hij kon 'nooit 
den roem van zijn' vader be
reiken , meer door de gele' 
genheden te ontbreken, dan 
door .gebrek van bekwaai»" 
heid en moed. 

*' DüQUESNE (AKNOLDBS 
BERNABDUS D' ICARP) , dootof 
der Sorbonne, en algemeen 
Vikaris van Soissons, werd 
te Parijs, in 1732 geboren. 
Zieh aan den geestelijken, 
staat verbonden hebbende» 
verwierf hij door zyne zui* 
vere zeden, ' stijnen. ijver bij 
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den arbeid, zijne godsvrucht 
en zijnen eerbied voqr de, 
(Jodsdienst, de algemeèhe, 
achting; en hij wist het ver
trouwen van den Heer DE 
BEAIÏ&ÏONT , Aartsbisschop 
van Parijs te verdienen ,.'. 
die hein meermalen over za
ken betrekkelijk de Gods
dienst raadpleegde. Tot aal
moezenier van ld Bastille 
benoemd , vond 'hjj in, deze 
betrekking de gelegenheid.,,' 
om ten öpzigte van de ge
vangenen zijne liefdadigheid 
en zijnen ijver uit te oefe-: 
nen. • Hij kwam iri naaü\ye, 
vriendschapsbetrekking jnejt 
dei» ridder DE X.VUNAY , den 
Gouyerneur van A<A%. gesticht, 
eh die later bij de inneming; 
van hetzelve , op Zulk "eéné 
ongelukkige wijze om het 
leven kwam. De Abt Dti-
QöESjNÊ heeft verscheidene 
malen getuigd, dat de, ge-, 
vangenen in die' plaats/ op
gesloten,, veel menschlievéu" 
der behandeld werden , dan 
men heeft "uitgestrooid. Dei-
ze eerbiedwaardige geeste
lijke QV.erI eed den 29 .Maart 
17 9Ï» Bij "heeft on derschei-
derie stichtelijke .werken na' 
gelaten , pinker, welkeer zijn , 
daar hij enkel, de uitgever, 
van ie i ,1.° l^va'hgile.'mei 
diié etc, (Het Evangelie^ö,^ 
vertoogen en verdeeld vqpr" 
al de dagen des jaars), 177Z,, 
33 dl»n in 'Ï%.m£l?l7è'ï$ 
dl,n in I2.1I)0 8?4eh dezk 
laatste uitgave zijn ér'ver
scheidene andere "in het ïicjjt, 

gekomen, [waaronder die van 
Doornik 1826y 9 dl.n in., 
1&">0» met eene ontleding 
van het geheele werk, en 
de: Geestelijke oefeningen 
van, den. heiligen I&XATIUS 
door den Abt DIONTSHJS X A -
VEBIUS., Ci/BMENT (zie dat ar
tikel) yerrijkt., om derzeli 
ver schoon e. u i t voering eene 
eers,te plaats verdientj. Pa
ter GIÏUÜDJEAU had de Vooe-; 
naamste bouwstoffen van dat 
werk verzameld ;, maar daan 
de staatzijnergezohdheid hem ; 
niet: veroorloofde dezelve in 
eene geregelde orde tebren--
gen, zoo vertrouwde de heet? 
IJE BEAUMQNq; dejse zorg aan 
d(en Abt DuQUESNE toe. Dit , 
\yerk genoot eenen, weiver» 
dienden roem; en hetzelve 
is ^venzeer nutfig aan de', 
eenv.oudige gelopvigen, als 
aan de Herders met derzel-
ver onderwijs belast, ',—r 2." 
VAme linie etc. (De ziel mei 
JMsxts. piÏBfSTüs vereenigd, 
in het allerheiligste sacra-
tiient des altaars.) Een na
gelaten werk van Mevrouw 
PotjCBT DE IA RrviBRE,, we»; 
duwe CAI^ENPO: DÜQUESV' 
NE is er enkel de uitgever 
van: hij .beeft "er eene lofre-
de op het leven der schrijf
ster 'bijgevoegd. -— 3«° /J' 
Jlnnée apostoliqtie etc. {tiet 
Apostolische jaar •> of over* 
wegingen op al de dagen deg 
f aars i, tiit de IJcmdelingett 
en Brieven , der,, Apostelen, 
en de openbaring van den 
heiligen JoAfftfns ontleend t 
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om tot een vervolg te die
nen 'op het Evangelie over
wogen), Party's , 1791 y 12 
dl.» in 12.mo, Metz,Vl'803, 
8 dl." in 12.mo; huik , 18Ó4, 
deze uitgave is de naauw-
keurigste. Het hut dat hét 
overwogen Evangelie had ge« 
sticht, 'had bij godvruchtige > 
personen den wensch doen 
ontstaan, om de Handelin
gen en Brieven der Aposte
len op dezelfde Wijze be
werkt te zien. DÜQCESNE 
besloot tot déze veelomvat
tende en moegelijke onder
neming. Dit tweede werk 
i s even als het eerste vol 
bondigheid en zalvende ge
voelens | maar de stijl wordt 
ét in het algemeen niet zeer 
ïh behartigd. Beide wer
ken zijn in het Italiaansch 
Vertaald. .—*• 4.° hes gran-
deurs de MARÏE (De Groot
heden van MARIA)* 2 dl.n 
ïn 12.™o De 'abt DUQUESNB , 
die zijne gezondheid dagè-
lyks voelde verzwakken, 
werisehre zeer dit werk ten 
einde te kunnen brengen y 

ien hoewel gevaarlijk ziek, 
egde hij den 19 Maart 1791 

de laatste hand aan hetzel
ve. De woorden consnmma-
tim est {het is volhragt), 
welke hij als toen uitsprak, 
verraadden maar al te; zeer 
liet voorgevoel, dat hij van 
zijnen naderenden dood had, 
•die weinige dagen daarna volg
de. # r i«s"<ms van dit voor
treffelijke werk eerte Neder-
duitsche vertaling beloofd]. 

f f DuqUESKOV ( FKANCIS" 
CÜS), een beeldhouwer, meer 
bekend onder den naam van 
FRANCISCUS FioAJUND, te 
Brussel in 1594 geboren, en 
te Rome m 1646 overleden, 
had geenen anderen meester 
dan zijnen vader. Naauwe-
lijks 25 jaren "oud zijnde, 
verloor hij den hertog AL-

i BERTUS, zijnen weldoener, die 
hem eene jaarweddehad ver
leend , ten einde hij in J/a-
U'ê de meesterstukken der 
oudheid zou kunnen beoefe
nen. Genoodzaakt, om voor 
zijn onderhoud te wérken, 
kwam hij in vuiendschapsbe» 
trekking met POUSSIN, even 
gelijkhij, ongelukkig, en even 
gelijk h i j , met geestdrift 
voor de kunsten bezield. 
Hi} muntte vooral uit in het 

i voorstellen van kinderen, ook 
had hij eene bijzondere stu
die gemaakt van de wijze 
van TJTIAAN en van A^BAN'-
FUANCISCÜS FliATWAND heeft 
weinig grooté werken voort' 
gebragt; maar dat weinige 
is voldoende, om hem eenen 
grooten roem, te verschaffen, 
wijl hij langzaam werkte, 
de minste bijzonderheden op
merkzaam behandelde, dik* 
werf terug kwam op hetgeen, 

: een minder gestrenge kuns
tenaar, genoegzaam zou ge» 
eindigd wanen. Men bV 
schouwt als zijne meester
stukken de Groepen hinde
ren, die hij de zuilen van hèt 
Hoog-aliaar vanden IÏ,P#" 
pRVs staan, de H. SüZAtf' 
NA, van onze lieve VroM» 
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vpnüoretie, en denH.As-
DitEAS der hoofdkerk van den 
heiligen PETBVS. DcftUEs-
Noy stond op het punt om 
met PQUSSIN naar Frankrijk 
.terug te> keeren, toen hij 
door zijn' eigen broeder 
(HiERONïMUi?)» Wede Ï een 
beeldhouwer, vergeven werd. 
Dit gedrogt» 8 jaren Jater, 
om andere misdaden ter dood 
gebragt, bekende, zegt men, 
"dat hij hem uit ijverzucht 
een en 'doodehjken drank had 
ingegeven., 

* DJJQUESNOY (E. D. E. J ) , 
in Ï748 te Bouvigny'Boyef-
Jles geboren, werd door het 
fransche Dep.* Pas?de-Ca-
lais tot afgevaardigde bij de 
wetgevende vergadering, en 
ver volgens bij de Conventie -
benoemd; hij had den reli
gieuzen staat omhelsd, maar 
het ergerlijke leven , dat hij 
in het, hinnenste van .zijn 
klooster leidde , noodzaakte 
Zijnen overste, om hem te
rug te zenden. Zulk een 
man vvas waardig, om in de 
omwenteling opspraak te ma
ken. , Hij werd in eenen óp-
genblik een toomelooze de
magoog. Daar hij meende, 
dat het karakter, waarmede 
hij gedurende eenigen tijd 
was bekleed geweest, hem 
verpljglte, om al de overi
ge revolutionnairen te over
treffen , zoo begon hij , om: 
een ondubbelzinnig bewijs 
zijner vaderlandsliefde te 
geven, inet in dö vergade-. 

r ing, den 30 Mei Ï792 een 
gewaand depot van 6000 fclee-
dingstukken van de Jyfwach-
ten des kohings aan te wij
zen, welke hij vooronder
stelde in het gebouw der 
Invaliden aanwezig té zijn; 
even alsof hij die schim der 
koninklijke waardigheid had 
gevreesd, die tot den ï 0 Au
gustus bestond. Hij bedwong 
zijne verriietelheid tot op dien 
noodlottigen dag; maar zoo-
dra de troon omver ge
worpen was, zag men hem 
eenen vrijen teugel aan zij
ne geheeïe woede geven, en 
die hatelijke wet der, 'vee-
dachten uitdagen, die MER-
MN z|jn landgenoot, 13 maan
den later' tot ondergang van 
Frankrijk deed. doorgaan. 
In October 1792 werd' Dtr-
QUESNOY naar het Dep»* van 
het Noorden gezonden, . om 
er de geesten tot dé hoogte 
der nieuwe omwenteling te 
verheffen, en dezelve door 
allerlei middelen tot den ko-
hingsmoord voor te berei
den, welken men wilde vol
trekken.. Tijdens het proces 
van LODEWUK XVI . , was 
zijne woede tegen dien.oll-
gelukkigen vorst zoo hevig, 
dat de meerderheid der Con* 
ventie, hoe misdadig dezel
ve voor bet overige ook we
zen inogt f hem tót stilzwe
gen meende te moeten bren* 
gen , wijl hij eenige leden 
had durven beleedigen, die 
vraagden » om ten minste aaa 
den ongelukkigen vorst > &v 

3 
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vrijheid' te vergunnen,« zijne 
verdediging in gereedheid te 
brengen. Hij 'vraagde , dat 
de stemmen over de drie in 
dit eèrlobs regtsgéding- be
paalde vraagpunten Jiiidè 
zoude worden uitgesproken, 
opdat uien, zeide hij , dé 
vrienden van den dwinge- s 
ïahd zou" kunnen kennen. 
Hij stemde voor den dood 
zonder appel; en zonder uit
stel. Naar1 het leger van"hét 
Noorden • gezonden, ken
merkte ĥ j zijnen Wég door 
de verschrikkelijkste moörd-
toonëelen; en zelfs LEBONT, 
Wiens naam aileeri de steden 
van Artois en Picdrdyë nog 
verschrikt * Werd voor min
der: Wreed gehouden dan hij. 
DOQÜËSNOY spoorde hem aan, 
en öndcrstende hem in de 
loopbaan der" misdaad. 
» Schep moed , meldde hij 
hem , ga steeds onyérschrok-
ken voorwaarts ; wij zullen 
wederkomen, SAINT-JÜST en 
LKBAS_', en dan zal het niet 
meer geweld gaan." Nödat 
gezworenen, hoewel wa'niie 
voorstanders der omwente
ling, vier besëhuldig-den had
den vrijgesproken , schreef 
hij hij die gelegenheid aan 
zijnen waardigen amhtge-
riööt: » Doe mij die landloo-
pers (de gezworenen) eens 
achteï het slot zetten, of ik 
l>reek de vriendschap met u 
af. Ik was bij ROBESPIERRE 
te eten, toen hij uw brief 
ontvangen heeft: ga uw gang 
zeide hij , bekommer u over 
niets; de guillotine moet 

sneller gaan danooit/ ' lil 
'eenë zijner pendingen liet hij 
eenen ongelukkigen geleider 
van militaire bézëndingen 
doodschieten, wijl hij eene le
liebloem op zijnen sabel ont
dekte. 'Zijne onmenschelijk-
neid had hem doof gemaakt 

1 vóór de stern dés bloeds. 
Eens overlaadde hij eehe zij
ner nichten, die hém óm. ge
nade had durven vragen»voor 
ëeriige gevangenen, die zich 
tegen zijn verdelgingsstelsel 
hadden verzet , met sla
gen. Na den 9 Thermidor 
klaagde hij bij de Jakobijrien 
diegene aan , welke ROEES-
PIERRE hadden doen vallen, 
hen beschuldigende van zulks 
enkel gedaan te hebben, om 
<hém'te vërvangefl, Daar hij 
echter zag , Atxt de gèdrog-
telijkheid • Zijner misdaden > 
dagelijks meer en meeront-
sluijerd, dë publieke stem 
tegen -hem begon te doen 
verheffen, en dat hij op het 
punt stond, om zelf» »ls 

medepligtige van ROBESPIËB" 
RE aangeklaagd té worden > 
scheen hij zich eensklaps i& 
de rangen dergene te wil|en 

scharen , welke dien dwin
geland hadden doen vallen! 
maar de onhandigheid gehad 
hébbende , vah bij den op• 
Stand van den l Prairial (^ 
Mei 1795) te figureren , werd 
hij met de voornaamste hoof
den van dien opstand M 
hechtenis getïomen, aan eene 
militaire commissie overge
leverd , en den 16 Juni) 179° 

| ten dood veroordeeld.. S5°°* 
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dra hij zij vonnis vernam ',*• 
zeide hij koelbloedig: » Ik 
hoop j "datr«het bloed', het-
welk ik ~;zal7 Storten ,•' het 
laatste onschuldige bloedJwe
zen moge ,» hetwelk Vergo
ten; 4 wordt»1"•* Óogenblikke-
lijk, eenen dolk:;voór den 
dag halende y bragt hij zich 
«let detizelven onder dé« 
kreet van Leve de Repu
bliek! verscheiden' wonden 
toe.« Men vervoerde hem 
naar de (gevangenis, alwaar 
hij kort- daarna den" geest 
gaf. ," DUÜUËSNOY had een 
broeder, die , gedurende de 
Fransche omwenteling, veld
heer was, en met hem in 
wreedheid 'wedijverde. Hij 
diende eerst bij het leger 
van vSambfe en Mlacts, en 
werd haar de Vendêe gezon
den j alwaar hij verwoesting 
en een 'bloedbad verspreid
de , daar hij óp verscheide
ne plaatsen vrouwen en kin
deren liet vermoorden, v en 
door de gruwelijkste buiten
sporigheden' de dapperheid 
onteerde, waarvan hij dik
werf bewijzen had gegeven. 
Na den 9 Thermidor (27 Julij 
1794); werd hij afgezet, 
leefde eenigen tijdin de verge
telheid ; en werd vervolgens; 
ten gevolge van zijne talrij
ke verwondingen, in hëtJïótel 
der Invaliden toegelaten, 
alwaar hij 1796 overleed. 

' * DUKAMEAU' (Lo»EWIIK), 
te Parijs in 1733 geboren, 
was hoogleeraar aan de -aka-

demie van schilderknnde, 
kamer- en kabinetschilder 
des konings van £rankrijh , 

: en opziener der schilderijen, 
van de kroon. Met het beste 
gevolg beoefende hij de ge-

[ schiedkundige schilderkim-
de, eh ofschoon men in zijne' 
Schilderijen den kwader* 
Sinaak wedervindt, dié toen
maals de beste Fransche 
kunstenaars op het dwaal»; 

;spoor scheen te brengen , 
Verdienen dezelve hog in onze* 
dagen aangehaald te worden. 
Deze kunstenaar overleed te 

: Vèrsailles^ den 4 September 
.1796. Zijne, beste schilde
rijen zijn:, de edele zei f be
teugeling van BATAUD) een." 
trek uit de geschiedenis van 
den H, LoDEWiJKi HEK~ 
MIS IE , onder de wapenen 
van CLORIXDM?.-/ de terug
komst van BEL/SARIVS , *'».-' 
zijne fartiilie. 

DUKAND , te Netibonrg , 
in het Fransche Dëp.t Müre\ 
geboren, monnik van 'M"' 
camp, en abt van Troarne'„ 
in de elfde eeuw, is de 
schrijver van eenen geleer
den Brief over hel'allerhei
ligste Altaargeheim, tégen 
BBRENGARIUS, die op de 
"Werken van L.4NFn.*NC volgt, 
Parijs, Ï64S,in fól.. Wils-] 
LEM de Veroveraar, hertog 
van Normandyë, stelde veel 
belang in zijne raadgevin
gen , en gaf hem openlijke 
bewijzen zjjner achting. Hij 

[ overleed in Ï0S9. 
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DURAND ( WlLIiEftl ) , bij* 
genaamd Speculator•.'., in 
1232, te Puimoisson, in het 
Bisdom Riez geboren , een, 
leerling van HENDRIK VAN, 
SÜZE , ontving den doctora
len hoed te Bologna% begaf 
süich van daar naar Modena, 
Om er het kerkelijke regt, 
te onderwij zen. l*aus CLE-
MENS IV. benoemde heni tot 
Koogstdeszelfs kapellaan en 
bijzitter van het paleis. Hij, 
werd vervolgens door GBE-
GORIUS X . , tot legaat bij des 
kerkvergadering van Lyoii, 
in 1274 gehouden, en ein
delijk in 1286 tot bisschop 
van Mende benoemd. La
ter sloeg hij het bisdom Ra
venna van de hand, hem door 
JjsficoiiAAS IV. aangeboden, 
en„ overleed in 1296» Men 
gaf hem ook den bijnaam 
Van Vader der praktijk, uit 
hoofde van zijne bekwaam-; 
heid in de uitoefening van 
zaken., Er bestaan van hem 
verschillende werken: 1.°; 
SpecuitemjurisrRome, 1474, 
in foi. waardoor hij den bij
naam van Bpecnlator, ver
kreeg.— 2.° Repertorium 
jiiris, Venetië, 1496, in 
fpl, minder bekend dan het 
\'oorgaande.— 3-° Rationa' 
ie divinonm ojficiotum, dat 
voorde eerste maal te Meniz 
in 1459 in het licht ver
scheen; deze uitgave is zeer 
zeldzaam en wordt door de 
kenners zeer gezocht. Dit 
werk is later op verschil
lende plaatsen herdrukt, r— 
4,° Commeniccria ineanohea 

concilii Ziugdunenstsï' 

. DURAND ( "WIM-EM)» neef 
van den voorgaande, en des-
zelfs opvolger in het bis? 
dom Mende? overleed in 
1328. Er bestaat van hem 
eene uitmuntende verhande-» 
ling Over de wijze * ofa ee-
ne algemeene kerkvergade» 
ring te houden, in drie stuk
ken verdeeld , en te Parijs 
in 1671 gedrukt, in eene 
verzameling, van verscheide
ne werken over , hetzelfde 
onderwerp* door FAURE, doc
tor der Sorbonne in het lichÊ 
gegeven, doch dezelve wordt 
meer afzonderlijk aangetrof
fen. „Er bestaat eene Pa* 
rjjsche uitgave van, van 1554 
in 8.vo DURAND schreef dit 
werk bi| gelegenheid der 
kerkvergadering van Vieiïnei 
waartoe hij in 1310 door paus 
CÏJEMENS V. beroepen was. 
Hezelve is zeer nuttig ge
weest in de tijden der ver-! 
gaderingen, bijeengeroepen, 
om de zeden der Christenen 
te verbeteren, voornamelijk 
die der geestelijken en reU* 
gieuzen. 

DURAND DE S A I N T - P O W 
£AIN, in de scholen onder 
den naam van D.üRANDUS be
kend , te -Sain* - Pourcain > 
in het bisdom Clermont ge
boren '-,'-. was een Dominika-
ner, doctor van Parij» y 
meester van het heilig pa* 
leis , in 1318 bisschop van 
Pm» en eindelijl: in 1326 
van Meavx. Ëij overleed 
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in 1333. Zijne eeuw gaf 
hem den bijnaam van zeer-
opiossenden leeraaï-, wijl'liy 
de vraagstukken op eene 
scherpe en somtijds nieuwe 
wijze oploste; zonder er zich 
aan te binden, om eenen 
schrijver in alles te volgen, 
nam hij uit alle hefgene, 
wat hem het beste paste. 
Hij heeft nagelaten: Com* 
mentariën op de vier boe-* 
ken der spreuken'\ Parijs, 
1550, 2 dl.n in fol. Eene 
Verhandeling over den oor' 
sprong der regtsmagten, in 
4.t°, en andere Ver/iande-
lingen , waarin hij meer 
scherpzinnigheid aan den 
dag legt, dan de meeste 
schrijvers zijner eeuw beza
ten. • 

DüRAND B E Ï U C I B R ( C A T H A -

RINA vrouw van), leefde in het-
hegin der achttiende eeuw, 
en overleed in 1736. Zij 
bezat veel geest en eene ro
maneske genie. Er bestaan 
van haar onderscheidene 
werken, in den laatstge
noemden geest, die in de 
letterkunde niet de beste is. 
De ,voornaamste zijn: 1.° 
De Gravin van Morlagne* 
De gebeurtenissen daarvan 
zijn zonderling, hoewel na
tuurlijk, de karakters wort 
den wel vol gehouden, en 
zijn duidelijk uitgedrukt ^ 
maar de stijl is zwak en 
wijdloopig. '— %° Gedenk
schriften van het hof van 
KAHML VUL — 3.0 De 
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Graaf vaiï (tafdónké of de 
zëgevêirende 'standvastige 
held. — 4.° De schoone 
Grieksche vrouwen enz. Al 
déze voortbrengselen zïjn 
zwak, en geen derzelve 
Wordt in den eersten noch, 
zelfs in den tweeden rang 
geplaatst. Nog bestaan er 
va« deze dame , Èïijspélëtt 
in on rij in, die niet beter zijn 
dan hare Róiaans ; én Fran-
sche Verzen nog minder dan 
beide* ' . 

DlIRAND ( ÜRSÏNÜS ) , t é 
Tours geboren, in 1701« 
religieus der Congregatie 
van den H. JMAÜRÜS , heeft 
met D. MARTENNE in het 
licht gegeven: Thesauruè 
novus anecdotorwn , 1 7 1 7 , 
5 dl.n in fol. — 2.° Collec*. 
tio veterum scriptorum« 
1721 - i 1733, 9 dl." in fol. 
3.° Voyage etc, (Letterkun
dige reis)', met MARTENNJS 
in het licht gegeven , 1724 
1717, 2 dl.n in 4.to — 4.° 
Xi'art etc. (De kunst om de 
echtheid der tijdrekeningen 
te bewijzen) , 1750,, in 4.«> 
en 1769 in fol. (Zie AKTINB 
en CLEMENCET) . Het jaar 
van zijn overlijden is onbe
kend , ' hij leefde nog in 1770, 
en was alstoen 88 jaren oud* 

* DUHAND (DAVID), een 
hervormd predikant in 1680 
te Saint-Pargoive in Lan-
guèdoc geboren, werd te 
Bazel a's predikant aange
steld , en vervolgens naat? 

'5 .: . :.,'-
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Holland beroemen , ,om ka-
peliaan over een regiment 
vlugtelingen van Languedoc 
te w.orden. Na eenigè rei
zen te hebben ondernomen, 
had hij het ongeluk van naar 
Spanje te gaan, waar eenige 
boeren ontdekt hebbende, dat 
hij een ketter was, hem 
aanklaagden en hij werd ge
vangen genomen. Men kent 
de betrekkingen niet, welke 
hij vroeger had gehad met 
den hertog van BERWIK , die 
zich na den successie-oorlog 
in Spanje had gevestigd; 
maar deze heer stelde belang 
in het lot van DURANJD ,wien 
hij zijne vrijheid,te danken 
had; daar hij nog gevaar 
liep, zoo verliet hij Spanje 
niet zonder moeite, kwam 
Ie Montpellier van waar hij 
naar Geneve ging, vervol
gens naar Rotterdam, waar 
hij kennis maakte met den 
al te beluchten BAY&E. In het 
jaar 1715 zich naar Londen 
begeven hebbende , werd hij 
tot predikant van de Fran-
sche kerk van Savóotj'e be
noemd,, gaf verscheidene 
schriften in het licht, die 
hem als Jid van de konink
lijke maatschappij te Londen 
deden opnemen , en overleed 
in die stad;. den 16 Januari] 
1763, in den ouderdom van 
83 jaren. DURAND heeft over 
verscheidene onderwerpen 
geschreven, wij zullen de 
voornaamste wecken aanha
len : l'Histoire etc. {De Ge
schiedenis der oude schilder-
kunde , ontleend uit 35 boe» 

ken van de natuurlijke histo* 
rie van PhlXivs, niet den La-
tynschen tekst verbeterd ,• 
opgehelderd door nieuwe 
aanmerkingen), Londen 1715. 
FAMJONET heeft vervolgens 
hetzelfde werk vervolgd. — 
2.° Bist oir e e f o. (Natuur
lijke Historie over het Goud 
en Zilver i ontleend uit 33 
boeken van PLINÏUS enz. 
m.et nievswe aanmerkingen), 
Londen , 1729. Dit werk is 
gevolgd door een dichtstuk 
over den val van den mensch 
en over de verwoestingen 
van het Goud en Zilver. — 
3.° C.' Pumi, Hhm'm 
naturdlis ad TlTVM impe-' 
ralorem prefatia,,. etc w-' 
nuscripfis et veterieditione 
recensa et notis illustrata, 
Londen, 1728 , in 8 vo !)(.'-
RAND heeft in het jaar 1734 
eene Fransche Vertaling in 
het licht gegeven. — 4.0£<* 
ReMgion etc. (Be Mahonie* 
daansche Godsdienst, onP 
leend uit het Latijn W» 
ASPREAS ROLAKD , met eene 
openlijke Mahometaansche 
geloofsbelijdenis), 's Graven-
bage, 1721, in 12.vo,— 5.° 
Semons etc. {Uitgezochte 
Leerreden over verschilled" 
de teksten, uit de heilige 
Schrift), Rotterdam ,1711-
Londen, 1728, in -8™ — 
6.° üistoire etc. (GescUe' 
denis van de 16.e eeuw wet 
liet Leven van DE TlM>v)i 
Londen, 1725 — 1732, 7 dl» 

7.° Onzièfne etc. (Elfde t» 
twaalfde boek der Engelsche 
Geschiedenis, door RM'1* 



D-D:R. 43 

DE To¥0AS), 'söravenhage, " 
1734; "Parijs , -1749, in 4.to 
'— 8.° "El'oge etc. {Lofrede 
van JPÈRSZOiïius), — 9.9 

JYoficè etc. (Levènsberigt 
vail iP-ETRVS VALENXrA'US). 
Êenè uitgave' der ' lotge
vallen vdnTETjEMAcnvs met 
het leven variFE'JfELÖX,en 
de navolging der Latijnsche 
en Qriehsche dichters. FA-
BRICIUS verschafte deze laat
ste, Hamburg, 1731,2 dl.n 
in 12.yo •• DURAND is door 
zijne kunde zeer beroemd 

„ geweest, maar zijn roem is 
zeer gedaald. BAREIER 
heeft eén Berigt over hèt 
Leven en de Werken van 
dezen schryver in het licht < 
gegeven, Parijs, 1809, in 
8.VO • ; • ; ' • • , ' , _ . ' : '' 

* DüRAND M-A-1.MANIS , 6611 
ca^uist en afgevaardigde bij 
de staten-generaal, bij de na
tionale conventie , enz. te 
Sdint-Remi in 1760 geboren, 
volgde de loopbaan van de 
t»alie. De burgerstand van 
het drostambt van Arles be
noemde hem tot afgevaardig
de bij . de staten-generaal , 
die den 5 October 1789, 
geopend werden. Hij toonde 
zich aldaar zeer gematigd en 
als een! vriend van eene ge
matigde monarchie. In 1792 
werd hij door het département 
der Monden van de Bhöne 
tot lid van dê nationale con
ventie benoemd, waar hij 
bewijzen gaf van dezelfde 
gematigdheid, en verklaarde 
sich tegen de JakoBynén, 

ook ';. in' het- oftrégtvaardige 
vdönis* v«1n' "LóoBtiriift 3tV!ï 
was hij hnet DUÏ>.ERRÉT (dié 
daarna óp het Schavot om
kwam) de eénige van zijn 
departement-, die niet stemde 
voor 'den dood vanLoDEWïiE 
XVI. zich verklarende vtiör 
dè beroeping** op hét volk 5 
en de verbanning tot den 
vrede; hij bevond zich ziek 
tijdens de stemming over het 
uitstel. ; De stemmen- van 
DURAND - MAILIJ\NE en vatï 
zijnen ambtgenoot schenen 
zeer gematigd te zijn, aan 
de al te beruchte Marseil-
lanen, die dé hoofdstad met 
verschrikkingvërvuldeh, men 
zette het hdofd, van deze 
beide* gedeputeerden op prijs. 
De Jakobijnen die DURAND 
Verfoeiden , vergaven héni 
niet van in eene krachtvolle 
redevoering te hebben ge
sproken tegen de dagen van 
den 31 Mei, l.e en 2> Juni) 
(1793); zij • beschuldigde» 
hem van fèdéralismus, en 
trachten hem te wikkelen in 
de verbanning, die omtrent 
denzelfden tijd plaats had, 
van.de afgevaardigden der 
Gironde» Niettegenstaande 
de pogingen van ssijné vijan
den bleef hij echter bij de 
conventie, stelde '' den 21 
Augustus 1794 eene wet voor, 
tegen aldegene , die der vrij
heid der, steramen wilden 
hinderlijk zijn, en vraagde, 
dat men een einde aan. de 
verdeeldheden 'mogt maken, 
die tot dusverre de-verga* 
dering ontroerd hadde». Den 

http://van.de
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10 September daaropvolgende 
noodzaakte hij in eenen he-

• vigen uitval tegen' de Jako-
bijnen , hun genootschap te 
ontbinden en hunne clubsen 
té sluiten. Hij verklaarde 
zich evenzeer tegen de mui
terijen van Prairial en deed 
verscheidene demagogen on
der de gedeputeerden in hech
tenis nemen. De muiterijen 
waren ontstaan (van den 1 tot 
den 5 Mei) door de Terro
risten, die ontwapend werden 
benevens de inwoners der 
voorstad Saint-AÜTOIXE en 
van de wijk van het Pan" 
thepn (zie COLLOT, BARRÈRE, 
PACHE, enz.). Men had déze 
regtvaardige en gestrenge 
maatregelen grootendeels aan 
de • geestkracht en onver-
schrokkenheid van DURAND-
MAII.I-.4NE te danken. Maar 
daar de Demagogische partij 
andermaal de overhand be
komen had, zoo werd Du-
BAND-MAITJCANE uit het Zui
den teruggeroepen, wijl hij 
de moordtooneelen der Ter
roristen niet belet had. Hij 
Werd intusschen herkozen in 
den raad der ouden en sprak 
den 7 Januarij 1796, ten 
gunste van de bloedverwan
ten der uitgewekenen, ver
volgens tegen den republi-
keinschen eed, van haat aan 
het koningschap. Ten ge
volge van den 18 fructidor 
(September 1797), (Zie Au-
GEREAU, RAMEr. enz.) Werd hij 
in den Tempel geplaatst^ als 
medepligtige der koningsge
zinden ên als de terugkomst 

der uitgewekenen begunstigd 
hebbende enz., De criminele 
regtbank van de Seine. j gaf 
hem de vrijheid weder, door 
vonnis, van den 18 brumai-

' re ; tijdens de( oprigting van 
het consulaat werd hij lid 
bij het hof van appel te Aix, 
waar hij in 1811, honoraire 
regter was. Onder het di-
rectoriuin, vond men onder 
zijne papieren eenen, brief 
die dit zelfde directorium 
er onder had doen plaatsen, 
bewijsstukken bevattende, 
die tot grondslag aaa ver
foei] elijke beschuldigingen 
dienden tegen vele aanzien
lijke personen, maar deze 
gewaande ontdekking, bad 
gèê ne gewigtige gevolgen 
voor DÜXUND-MAIMIANE. Hij 
stierf te Saint-Bemi in No
vember 1814, bijna zestig 
jaren oud. Hij heeft nage' 
laten : 1.° Diclionnaire etc> 
{Woordenboek van hei Ka' 
nonike regt), Lyon , 1761 ( 
2 dl.n in 4.to; 1770, 4 dl.» 
in 4.to; 1776, 5 dl."—2;° 
Les libertés, etc, (De vrij
heden van de Gallikaamch 
Kerk), 1770, 1776, 5 dl? 
in 4.» — 3.° Du droit etc> 
(Over het Kanonike regt)* 
ibid 1770,10 dl." in 12 v o -
4.° Le parfait etc. (De vol' 
maakte Apostolische J$oia' 
ris), 1795, 2 dl." i„ 4,to— 
5.° Histoire etc. (Qsschier 
denis van het comité der 
Geestelijkheid bij de Stateti' 
Generaal), Parijs, 1791 *Jn 

8 VÖ Deze Geschiedenis »s 

zeer belangrijk. DÜRAND-
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MAILTANE , was een diepzin
nige uitlegger, iflaar terwijl 
hij de vrijheden der Galli-
kaansche kerk begunstigt, 
randt hij al te hevig de regten 
van den heiligen Stoel aan, 
r'ègtèn', die op de H. Schrift, 
de overlevering en het tijd-
vërlóop van meer dan tien 
eeuwen steunen. : 

DÜRANT (Girxis) • Heer 
van ld Bergerie, advokaat 
bij het parlement van Pa-
rijs, werd te C'Iermant, in 
1550 geboren. Hij was , 
naar men meent, een der 
negen advokaten door het hof' 
benoemd , om aan de verbe
tering van het staatsregt van 
Parij's, te arbeiden. Dén 
tijd , .wélken de regtsgeleerd-
heid hem overliet , wijdde 
hij aan de dichtkunde toe. 
Hij vervaaardigde koddige 
gedichten te midden van de 
oorlogen dèr Bigue. De lie
den , die het oud Gallisch 
nog kunnen lezen, kennen 
van hem Vers h sa commère 
eto. Er bestaan van dezen 
dichter - nog andere voort
brengselen, waarvan er som
mige zoo vr(j geschreven 
zijn, dat weldenkende lie» 
den zich van het lezen der-
zelve onthouden, — Den 
16 Juljj 1618 werd ei- een 
DURANT , met twee Moren-
tijnsche broeders uit het huis 
der Patriciërs, om een schot
schrift, dat hij tegen den 
koning" vervaardigd had, le
vend geradbraakt. De abt 
Ï>'A.RTIGNY heeft hem ten on* 

; regte met GIMAS ÖÜRANT 
verward. De * Weriten van 

< GiLtis,' zijn in 159-1 ge
drukt. Zijne Navolgingen^ 
uit het Latijn van JoAiX-
NÈS BOX&EFOKS ontleend, 
1717 in I2.mf worden door 
de liefhebbers gezocht. 

* DÜRANTE (FRANCISCUS) , 
een* beroemde Italiaansche 
componist, te Napels ini\ 693 
geboren, was een kweeke-
ling van den beroemden A> 
liEXANDER ScARLATTI. N a fÏ0~ 
tiie eenigen tijd bewoond te 
hebben, om zich in zijne kunst 
të volmaken, keerde hij haar" 
zijn vaderland terug, dat 
hij niet weder verliet.' Hij 

';verbeterde de toonkunst, en 
men beschouwt hem, als 
den stichter'der nieuwere 
school, welke de PERGOLK-
SI'S , de TRAETTA'S , de PAK* 
SIELLO'^ enz, heeft voortge-
bragt. Hij legde zich bijna 
uitsluitend op de kerkmuzijk 
toe. Zijn stijl is gestreng, 
zijne harmonie zuiver en, zij
ne modulatiën geleerd en na-

I tuurlijfc.; Met één woord 
; men kan hem aan eenen jon-; 

\ gen componist voorstellen, 
1 als hei volmaaktstevoorbèeïd, 
dat men in alle soorten kan 

, volgen. DURANTE overleed 
t& Napels in 17*55. 

" " DüRANTt ' ( J 0 A N N E S ' " " ' S T É -
PHANÜS) , zoon van eeijen 
raadsheer by het parlement 
van Toulowe, was schepett 
in 1563, vervolgens alge-

i meen advokaat, en werd 
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eindelijk inl5§l. . , doorHEN-
BEIK l i l - , tot eersten pre
sident van, het parlement 
benoemd. Zulks was ten 
tijde der Mgue; tegen, wel
ke DuKAisTi zeer was inge
nomen. Na onderscheidene 
malen , terwijl hij het volk 
wilde 'bevredigen aan den 
dood te zijn ontsnapt, werd 
hij den 10 Frebruarij 1589', 
door een muslcètkogel gedood. 
Men viel op hem aan, door
boordde hem met duizende 
steken , r en sleepte hem bij 
de voeten naar de plaats 
van het schavot. Hij had 
nuttige gestichten daarge-
steld, en eene geleerde ver
handeling geschreven. De 
ritibus ecclesia, ten onregte 
aan PETRES DANES bisschop 
van Lavaur toegeëigend, en 
te Rome, in J 5 9 1 , in fol. 
gedrukt. 

* DURANTON ( A . B . ) , te 
Massidon in 1736 geboren , 
was voor de omwenteling 
advokaat te Bordeatix, en 
werd bij de eerste oprigting 
der nieuwe administratien, 
tot procureur-syndicus van 
het Fransche Dep.t der Gi-
ronde benoemd. f)e afge
vaardigden van dat Depar
tement , deden hem onder 
L O D E Ï V U K X V I , in de plaats 
van DUPORT - DÏJTERTRE tot 
minister van just i t ie benoe
men. Gedurende den korten 
tijd, dat hij met die porte
feuille belast was , toonde 
hij veel meer , gematigdheid 
dan zijne aïnbtgenooten. 

Weldra genoodzaakt, het 
ministerie te verlaten, begaf 

:' hij zich naar Borderiux, al
waar hij de r o l , welke hij 
gespeeld had> trachtte te 
doen vergeten; doch zulks 
kon hein niet gelukken. Na
dat de terroristen de Gi-
rondijnen hadden ten onder 
gebragt , werd DURANTON 
niet vergeten. Hij werd in 
zijn huis aangehouden, en 
aan de militaire Commissie 
van Bordeaux overgeleverd, 
die hem den 20 December 
1793 ter dood veroordeelde, 
» als overtuigd van gedu
rende zijn ministerie, in de 
contra-revolutionnaire denk» 
beelden van LÖDEWUK. XVI. 
gedeeld te hebben." ' Deze 
onregtvaardige beschuldi* 
ging was te gelijkertijd de 
eervolste voor zijne gedach
tenis. 

DÜRAS (JACOBUS HENDRIK 
DE DURFORT , Hertog van) ( 

den 9 October 1626 , uit 
eene doorluchtige, uit de 
provinciën van Guietine en 

' Foix oorspronkelijke fami
lie geboren , diende in do 
oorlogen van LonEwiiKXlV.t 
waaraan de Pirenesche vre
de een einde maakte , en 
onderscheidde zich zoo zeer 
bij de verovering ven jFraii' 

• che - Comlé , dat de koning 
hem tot landvoogd van het
zelve verhief. Na den dood 
van zijnen oom , den Maar
schalk DE TUKENNE , van 
wien hij een der beste kwee-
kelingen was , . verkreeg W,i 
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in 1675, den nsaarschalksstaf. 
van Frankrijk. Zijne dien
sten en. zijne ondervinding 
verwierven voor hem in 1688 
en 1689, onder den dauphin 
bet bevel over het leger in 
Duitschland* Hij overleed 
in 1701. Zijn landgoed Du-
rjts \vas in 1SS9 lot een her
togdom,, verheven, Zie LOR-
GES. '; 

•f DïJRAS ( N . DE KERSA-
INT , Hertogin van), was in 
het begin der Fransche om
wenteling : riaar, Engeland 
overgestoken,;,' alwaar zij niet 
den hertog,,van-:DORAS in 
•4éV'CC&t-jtrad^r,^ 
Veröna bij.LOOEWIJK X.VIII. 
yolgdè^ en inet hertiin 1801 
in Fra?\krijk., „,terugkwam. 
Dezedame, die, in. vriend
schapsbetrekkingen met me-
yroüvy pE, STAE*. siond,.heeft, 
door dj3 uitgave ,van twee 
aardige stukjes j zeïye ee-
n'en rang onder der schrijf-

- sters ingenomen: I.° ÖuRt-
KA, eerst slechts ten geta
le van 40 exemplaren ge
drukt , Parijs \ koninklijke 
drukkerij , .1823 , in 12.«o, 
^arna herdrukt, en ten 
voordeele van; een liefdadig 
gestichV verkocht, (1824 - -
1826, in 12.«°v)'i,benevens 
2.°; de tweede uitgave van 
ËDTJARD i, ib. 1825, 2 dl.» 
in ;l2.fo Deze stukjes zijn 
in het Hoogdüitsch, Spaans'ch 
enz. vertaald.,. De hertogin 
van DyRAs! overleed den 23 
Januarjji 1^28. Zij was lid. 
«Ier maatschappij van het la

ger onderwijs; en voorzitster 
van een genootschap van 
weldadigheid. 

.* DüRDENT • ( R. J . ) , te 
Parifs , in 1775 geboren , 
wijdde zich- eerst aan de 
schilderkunde toe, die hij 
vervolgens weder verliet, 
om zich enkel met de letter
kunde bezig te houden. 
Men heeft van hem ver-' 
scheidene romans , en ge
schiedkundige werken, waar
van wij er slechts enkele 
zullen aanhalen: 1«? Ausler*. 
liiz, of Europa v'ah.deËiqr-, 
baren bevrijd,^ een geschied», 
kundig dich^tuk in twee 
gezangen, 18Ü6, in 8.vo -i~< 
2.° SesosTRiSr echtgenoot 
en vader, een dichtstuk voor, 
de geboorte van den- zoon vanr 
BONAPARTE, 1811, .in 4 to—:. 
3 ° Beautés etc. (Schoonhe
den derjörie/psche Geschie', 

\ denis)r 1812,' in . 12.'mo >- ' 
4,° Campag7ie etc. (Veldtogt 

' van Moskau in 1812), 1814, 
in 8fv° r - 5.° Epoques etc. 

': (Tijdvakken ,en merkwaardi
ge gebeurtenissen der ge~ 
schiedenis van Frankryk)* 
enz. enz. DÜRDENT h.eeft, 

• daarenboven eexiige schBtsen 
1 voor Ae.Biographie Univer-
se//e geleverd $ en is een der 
Uitgevers - der Gazet te rde, 
Frame ggweest. — Meer als 
een .onvermoeid Compilator, 
dan als een goed schrijver 
bekend, overleed' hij te Sa-
rijs den 2 Junij18i9. 

• ."* 'DüREAU :VDE ./iAMjVTjï.Ki 
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(JOANNES B A P T I S T A JoZEF B E « 
NATUS), den 21 Novem
ber 1742 te SinUDomin-
go geboren, van welke 
volkplanting zijn gróöï-vader 
tot gouverneur was benoemd. 
Reeds in zijnen teedersten 
ouderdom wees geworden 
zijnde, werd hij , naauwë-
lijks 5 jaren oud zijnde, 
naar Frankrijk gevoerd, en 
kwam kort daarna op bet 
Collegie van Plessis, alwaar 
hij uitmuntende studiën vol-
bragt, die hij later door ee-
nen vlijtigen arbeid nog meer 
Volmaakte. Hij legde zich 
toe óp de beoefening der 
voornaamste talen van Eu-
topa^ en door dezelve met 
elkander te vergelijken j vol
tooide hij in hem de ontwik
keling van den smaak en de 
kennis der geleerde talen. Hij 
vérbond zich "niet alles wat 
Parijs toenmaals in de weten
schappen en letteren als be
roemd telde; DEiiiiiï.B vooral 
was een der eerste en verse-; 
rendste vrienden van P'ÜREAÜ 
30E LAMAtT.Ei Er bestaat van; 

hem: 1.° Traite etc. {Ver-, 
handeling over de Weldaden' 
vanSmEKA), in 12.o, 17T6J, 
— 2.° TraducHonetc,(Ver* 
taling van TACITÜS in hét 
Fransch), 1790 — 1808, 5 
dl.» in 8.VO mat den Latijn^ 
schen tekst. DÜREAÜ durfde 
deze Vertaling beproeven , na 
er J . ' J . ROÜSSEAU, D^AXEM* 
BEKT, Ï,E BtETTERiE en DOT> 
TEVILMÜ vruchteloos aan te 
hebben zien arbeiden. Zijne 
móeij elijke óndern em in g werd 

met het beste gevolg be« 
kroond; en zijne vértaling 
genoot eene welverdiende 
achting. — 3.° EèneVërta-
ling (in het Fransch) van 
TITUS I,iviOs,15 dl." in 8.vo 
De dood belette hein «dit 
werk te voltóoijèri, maar hij 
vond in den Heer Noët; ée-
nen vervolger, waardig om 
deszelfs werk met het zijne 
te paren. De eerste decade, 
de drie eerste boeken van 
dë derde, eri de vierde zijn 
van DÜHEAU i het overige be
hoort ; aan den Heler NöëÜ 
DÜREAÜ BE liAMALTuE Het 
somtijds zijne letterkundige 
werkzaamheden voor burger
lijke bedieningen vaïen. Hij 
werd aan het hoofd van den 
algemeenen raad van zijn De-

\ parteraënt geplaatst, en in 
! 1802 tot! lid van het wetg<" 
; vend ligchaam, 'en 'lot'iW.. 
, van -het instituut ; in 1804 
benoemd. Hij overleed op 
zijn landgoed Pérc'he,, den 
19 September 1807. 

DüRER ( A L B R E C H T Óf hV 

jBERTüs), den 2(1i Mei 1471» 
' te* Neurenberg geboren; dè 
vader -der 'Duitsche schilder" 
eri graveerktinst. Na door 
Vlaanderen%Dtiitschland e» 
Italië geréisd* te hebben»t® 
hij zijne eerste pjateh in het 

' licht, eij werd zoo bekwaam 
in de teekening, datbjj «e? 
eersten - schilders van 2JJi>en 

tijd, zelfs den Italianen tot 
Voorbeeld diende. Keiz«r 

MAXIMIUAAN I . overlaadt 
hem met weldaden > en vef 
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leendeï hem fret Wapen voor 
de schilders; Een?} tot eenen 
edelman sprekende , zeide 
deze vorSt : M ka\tiwel van 
eenen hoer eenen edelman 
Maken, maar êenen wèetnièt 
Rad ik niet in eenen;zoö be
kwamen man ver ander en, als 
ALSRÉCHT ÜURËk is,' De 
geschillen mét zijne vrouw ,v 
eehe'ware XANTIPPE," «Jeep** 
ten' hem in 1528 van vér-
driët in 'het graf. ; DüRËR' 
geleek haar in- het minste; 
niet; hij was Vol zachtheid, 
gematigdheid 'en wijsheid. 
Men heeft yaft hem eert aan
tal1 platen '* 'efi ~. schilderij en-, 
in Welke 'meriieénë levendi
ge— en vrtichtbarè veï'hëel-
dingskracht, ^èhe verheve
nei gehië, eene stoute uit-H 
voering, en vele naauwkenr 
rïgheid waarnèeint, doch de' 
klèedérdragtén -werden door-
dezeR meesterw.einig in acht 
genomen , daar ,<hij dezelve 
altij d naar <ïè Duitsche wij zë; 

inrigtte,Nog ïieeft men"vah! 

hem eenïge Schriften «vér 
de meetkunde, de vergezigt-> 
kimde \ de' vesting-bouwkun-
dei dé- evenredigheden der 
menscUéVijhè gedaanten enz. 
Deze schriftehïaterihhetLa-
tnn , Frahschr è'riz. vertaald» 
zjjn gezamenlijk txAttoheifr'-j' 
ini I 6 p J u fölV gedrukt. " -

'"DofeET(Lo'DÈvVijK)', ïn 152f 
të'Béavgé-ld'Villë in Brés-
se , dat toenmaals, aan den 
hertog van Savoayë béhöor^ 
de> geboren, was een der 
'tX;.J}jsasi,V','";:'? '••'* 'f"u'•••, . 

beroemdste geheësheéreh van;, 
zijnen tijd, én oefende zijne 
kunst met dén frteëSteo rö'eim 
uit te Parijs, onder de re
geringen van KAREL IX. en 

i' HENDRIK: HL i wier; gewone, 
•geneesheer en niet eerste gè* 
neesheer hij was, J*ÖÖ als* 

'; TÈissiÈR zulks gezegd heeft;? 
' die hierin later dóór- vele* 

anderen is nageschreven» 
HEitorcik lil.'» die hehi bij-, 
zonder beminde en hoogacht'-''-. 

! te i' begunstigde hem met? 
;; eehë jaarwedde van 40Ö goti-
i* deii "kroonen , wederkeerlijk 
r op de! hoofden der Vijf zo~ 
,neri', 'welke hij had ; en die 
! vorst wilde bij" het huwelijk. 
:! zijner dochter j aah welke> 
il toj'dèinziénlijke' geschenken 
i'deëdy tegenwoordig zijn* 

DtfRÊT overleed in 1586. Hij 
i: wai'•'zeer:J1aah' * de" leer van 
I' HipybcRATiES gehecht-, en be« 

handeldede geneeskunde in 
dën shiaak der oudèii. Van 
verscheidene werken, welke 
hij Tieèit- nagelaten ï- is het 

i meest geachte een Commen-
t^rium' op dè werken van 
ÈlPFócnMESi Parijs, 1621, 
iri'föl.,' Griêksch en Latijn. 

; •• '••-"' ; ; ' " ' , • ' ' ; " - v : ; . . • ; • • / ' • * J . > : : ; :~-..r-

DüRÈT ('ËDMDS7 JÓANNBS 
BAPTISTA) ,^'ëen-Bênediktij-
her -der'Congregatie van den 
H". MAURÜS, te JPary's, den 
18 November 1671 geboren* 
overleed den 23 Maart lt58-
Hij heeft het tweede deel 
dër Zume'nsprahen ëener ziel 
met God, door HAMÖJJ, en 
de Godgeleerde Verbande-



50 P U R , \ 

ling vtin ARNAVLD over eene 
stelling van den, i ï . AVGBS-
T1XÜS $ vertaald. 

DuREUS , of DüRiRUS (Jo-
ANKESJ, een Jesuit, schreef in 
de zestiende eeuw, tegen het 
Antwoord van WITAKER op de 
twintig redenen van CAMPIA-
NÜS , Parijs, 1582, in 8»vo 

DÜBEÜS {JOANNËS), een 
ürotestantsch godgeleerde 
der zeventiende eeuw, uit 
Schotland geboortig, werk
te met Veel ijver, maar,, 
vruchteloos , «an de veree-
niging der Lutheranen mei; 
de Calvinisten. Hij gaf te 
dien einde, van 1634 tot in 
1674,' in 8,vo en in 4<t0 on? 
derscheidene werken in het. 
licht;'• én • overleed eenigen '•'•• 
tijd daarna» den roem nala-, 
tende van eenen man, die bij 
eenen verlichten geest eene 
verzoenende inborst paarde* 

DutuRit.—'JJie -EyER (ouj. 

•••..* DÜRIVAI. (NïqoiiAAs LIT
TON) , teComjtyerci,: den 151 
November J 723:'--geboren:^ 
was secretaris van het regts-
gebied, van Lotharingen, 
griffier van den {staatsraad 
van koning STANISÜAUS , . en 
eindelijk luitenant van poli-
cie te Nquiei. Toen hij in 
de bureaux van het bewind
schap geplaatst was, en over 
het onvolledige der werken, 
die over de plaatsbeschrij
ving van. Lotharingen be
stonden , en bet onnaauw-

keurige der kennis1,* welke' 
men van dat schoone gewest 
bezat, getroffen was, gaf hij 
verscheidene werken in het 
licht, waarvan de voornaam
ste zijn; l.° Mémoires etc. 
(Verhandelingen oVei- Lotha
ringen en Barrois, gevolgd 
door eene alp?i(if>etische lijst , 
der steden vlekken enZt), 
Nanci,1753,in4t<> —2.°;»' 
trodnction etc. (Inleiding tot 
de Beschrijving van Lotkfc 

Ü ringen en Barrois) ; Nanci j 
;! 1774y in '.8„vo ~ 3v° Descrip-
tion ï etc. (Beschrijving van 
Lotharingen _ en Barrois) > 
tyancj. 1778 —1783, 'U\fi 
in 4.W Dit is zijn beste werk. 

; Daarfpijn post'van luitenant 
van poïicie in 1790 Werd op
geheven , Werd hij tot stede-

;| lijk fbewindhebber benpemi-
j Hij overleed den 21 Dec. 1 W 
1 te Reillecoiirt bi\ JNanch' 
, • . " , ' • ; • • : • ' . ' • • • . -^ - v , " ' / : - : 

•: f PüR0C,(MiCHAël.,'her" 
I tpg yan Fribul of fifiatilh 
j Ridder der koninklijke JPfnl8' 
\ sische orde van den Ziotf" 

ten-adelaar r en van de Be'* 
jersche Hybertm - 'oi&t-r 

'' Groot-Maarschalk van M 
paleis van BONAPARTE , i" 
1772, te Pont*d-MoussM 
geboren, volbragt zijne st«* 
dien aan de militaire schoP» 
dier estad, ging in 1792» 
als tweede lnitenant in dienst 
van een regiment artillerie, 
en zijn naam werd metrpeni 
in de legerberigten vanJ^ ' 
ft'é'vermeid, Gedurende den
zelfden veldtogt door BONA
PARTE tot een' zijner adju-
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danteü verkozen, volgde hij 
hem op den veldtogt van 
Egypteals Chef de battail-
Zon: de uitkomst van den slag 
van Salahieh was grooten
deels aan zijne dappenheid 
tóéteschrijven : hij onder
scheidde zich niet minder 
In de belegering van Jaffii, 
bij die van Accon, en in 
deh slag van Abouhir, werd 
tot den rang van Brigade -
Chef bevorderd , en kwam 
Met zijnen meester in Frank
rijk terug. Bij de zamen-
Stelling van het, keizerlijke 
hof in 1805, tot.groot-maar
schalk, van het paleis be
noemd , werd DüROC met 
eene diplomatische zending 
naar Pridssenbelast; vroe
ger had hij reeds ' vêrschei-, 
den e dergeli jke posten : aan 
de hoven van Petersburg, 
Stokholm en Koppenhageti 
waargenomen. Hjj voerde 
te Austerlitz het bevel o-
ver eene afdeeling grena
diers, bragt veel toe tot het 
wel gelukkpn der veldslagen 
van Wagram en Essling r 
werd in 18!2 met de reor
ganisatie der keizerlijke lijf
wacht belast.: Daags na den 
slag bij Bautzen, den 22 
Mei; 1813,» "voi*d hjj door 
een kanonskogel, die in de 
nabijheid van, NAPOLEON, 4èn; 
generaal KIRCHER doodde» 
en hem den buik openscheur
de den dood. Door het-gé-1 

heele leger betreurd, en door 
de tranen van NAPOLEON ver
eerd, die daarmede niet zeer 

; ';•.*:• . .-•.-:•, : " - . - , , - 0 

gul was •, en die een - niet 
ondubbelzinnig bewij&; gaf 
der toegenegenheid, welke • 
hij der gedachtenis vaïi zij
nen; getrouwen dienaar toe* 
droeg, toen hij , in 1815»; 
öp het punt staande , om aan 
boord van den Bellerophon te; 
gaan, verzocht, dat het hem 
mogt worden toegestaan, om 
xnEngelandi onderden naam 
van Kolonel DvROC te leven;, 

*• DUROSOI (BARNABAS FAR-
MAIN DË ROSOY , bekend on
der ,-de.n naam van), te Parijs 

• in 1745. geboren,.; beoefende 
bijna ; allerlei ' letterkunde» 
Hij oefende beurtelings zijne 
pen opf; de zejderbovennatuur-. 
en geschiëdhxtnde••• en> het, 
treurspel; maar * hij behang 
delde', zegt, de abt SAB;AT.IER 
DE CASTRES , al deze vajkken 
met- de verregaandste" uit» 

• sporigheid van den kwaden 
smaak." Hoe gestreng de uit-

[ spraak ook wezen moge, is 
• dezelve echter nog^niet te
gengesproken. Den 12 Mei 

\ 1770 werd hij om twee wer
ken in de Bastille opgeslo
ten :i die waren » zegt men ?• 
les Jours {de Dagen), en je: 
Nouvel ami des hommes (de 
nieuwe^3tënschenvriend) -r-

' het eerste is van den abt 
ÏIEMY —r en hij kwam er deit 

•'21 Jujij van hetzelfde jaar 
weder uit. Vruchteloos be-̂  

. ijverde hij zich onï de gren--
: zen te overschreden, welke 

de natuur hem scheen te 
hebben aangewezen; zijne 

fiyyr.',,. ..,?•?•; .. ;..v 
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werken bleven steeds onder 
het middelmatige, en waren 
het voorwerp van gestrenge 
hekelingen Vóh t.\ HARPE , 
PAUSSOT enz. Maar indien 
hij den roem van letterkun
dige én geleefd man niet had 
kunnen verkrijgen , hééft hij 
ér door zijne trouw voor de 
wettige zaak, en door zijnen 
ijver tér verdediging derzel» 
v é , gedurende de stommen 
der omwenteling, eenen an
deten verworven, die niet 
minder róemvol is. Hijbe-
wëes, dat ëëti bepaald ver
stand niet onbestaanbaar was 
niet de geheele waardigheid 
des karakters, én hij gaf 
een voorbeeld, waardig, om 
door al degene die het va
derland, den koning en de 
eer liefhebben , nagevolgd 
4e worden. Reeds In het be
gin der omwenteling schreef 
hij dé Gazettedé Paris (die 
men niet moet verwarren 
met het Journal de Paris), 
en tot lof van dit blad is 
het voldoende te zeggen, 
dat hetzelve in eenen geheel, 
tëgënovérgestelden geest ge
schreven was als die, "wel
ke CARRA, CAMIM,ÜS DÉS-
MöüïaNS, enz. bestuurden. 
Toen XODBWÏJK XVI . , van 
Varennes teruggevoerd, in 
«ijn eigen paleis werd ge
vangen gehouden, kwam Du» 
BOSOÏ op het edelmoedige 
denkbeeld, de aan den kö-
ning g«trouwe onderdanen 
te bewegen; om zich voor 
«ijne gijzelaars aanbieden. 
Ken aantal boden er zich 

aan, om zich als gevange
nen en solidaire horgtogten 
van LODEWISK XVI. te stel* 
len, op voorwaarde, dat die 
vorst zijne vrijheid zoude 
bekomen. DÜRÖSOÏ deelde 
in zijn blad de 'lijst mede, 
van al degene, die zich aan
boden ,•, en hij hield niet óp.». 
dan toen hij vreesde, 'die-e* 
delmoedige onderdanen in de 
waagschaal 'te stellen. Maar 
de revolutionnairen vergaten 
hunne namen niet % na den 
10 Augustus werden, er ver
scheidene derzelve in hech
tenis genomen , en DUROSOI 
zelf werd voor dé militaire 
regtbank "gevoerd, den 25 
Augustus 1792 tér dood ver
oordeeld , welk vonnis op 
denzelfden dag bij fakkel-
licht werd ten uitvoer ge* 
bragt. Hij' liet eenen ver
zegelden brief na, in wel
ken hij zeide: » dat ëën ko-
ningsgezinde, zoo als hij. 
waardig was» om voor zij
nen koning5 en zijne gods
dienst , op den feestdag vaji 
den H. LODWIJK te sterven.'' 
Zijne standvastigheid, werd 
door het gezigt van het werk-
tuig van zijnen dood niet 
San het wankelen gebragtï 
hij stierf, den hemel bid
dende, dat zijn dood aan 
zijnen koning en aan zijn 
vaderland nuttig mogte zijn* 
Diegene zijner werken, wel
ke eenigë aandacht verdie
nen zijn: 1.° Annalês etc 
(Jaarboeken der stad Tott' 
louse), 1771, en volgende 
jaren 4 dl.n j n 4.to De abt 



SABATIEK hekelt dit werk 
op eene welligt wat al te 
bittere \yijze. ;l Indien hij 
jniet al de hoedanigheden van 
een en goedeh geschiedschrij
ver heeft vereenjgd, kan 
men hem ten minste niét 
verwijten, van in naauw-
keurigheid $e hebben te kort 
geschoten, hetwelk, naar het 
ons schijnt, den Heer SABA-
TXER had moeten bewegen» de 
uitdrukkingen zijner critiek 
eenigzins te matigen.—2.° 
Xje Génie etc. (De genie, 
de spiaak, en de Geest), een 
dichtstuk in 4 zangen, 1766 
Jn 8.vo — 3.° LeJöyeux é-
vénement {De blijde gebeur-
tenii), een dichtstuk, 1764, 
in 8.vo — 4,° (Èuvres mê-
Ues (Gretne?i?de 'merken), in 
dichtmaat en in onrijm, be
vattende fabels, vertelsels, 
liederen enz. 1769, 2 dl.n 
in 8.vo —• 5.° Verscheidene 
treurspelen, zoo als 6.&Frdn-
sche DECÏUSSM$ , of het 
beleg van Calais} — Azon, 
of de Peruvianen ; deze bei
de stukken zijn niet ten too-
.neeje gevoerd; RICHARI> III., 
e,en treurspel,; in 1781 uit
gevoerd , en in 8.vo gedrukt. 

'MmDRlK IV. of de slag t 
van Jvry,' een tooneeikun-
dig lierdicht in 3bedrijven, 
inuzjjk van MARTINI, met 
toejuiching gespeeld in 1771 > 
en weder ten (ooneele ge
voerd in 1814. Hij heeft 
daarenboven onderscheidene 
zangspelen geschreven , zoo 
als de Satwiiliscfie liuioelij-

. . D 
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hen» in 3 bedrij ven, inuzijlc 
van GRÉTRV , 1776, met hefc 
beste gevolg gespeeld. De 
kinderliefde, blijspel in 3\ 
bedrijven, in, 1786.ten too-
neele gevoerd, doch niet ge
drukt. PYGMALION; ,. zang
spel in een bedrijf, nuizijk 
van BONESF, in 178,0 gespeeld, 
in 8.vp gedrukt* Nog schrijft; 
de abt SABATIER aan DÜRO-
SOÏ de Verhandeling tóe o- . 
ver CommLLTS en RACINJZ , 
gevolgd door eenen berijm
den brief, Ï773 , in S.vo' 
De Heer BARBIER schrijft 
hem insgelijks toe dé ware 
menschenvriéndén, Am$ter~ 
dam,, .1772, in Ï2.mt>, her
drukt, Biom, 1796, in8 .w 
als een nagelaten werk * van 
THOMAS..;; , • •^'Y:?.:,r 

DURRIUS (JOANNËS KOEN-
RAAD), te Neurenberg i ito 
1625 geboren , was achter
eenvolgend hoogleeraar in 
de zede - en dichtkunde en 
in. de godgeleerdheid te Al-
torf, alwaar hij in J667 o» 
verleed. Er bestaat van hem t 
1.° een Brieft waarin hij 
aan een zijner vrienden ver
haalt, dat de eerste uitvin
ders der boekdrukkunst, doop 
een ige monniken van toove« 
rij. beschuldigd werden ,< die 
gebelgd ware», dat de uit
vinding dezer kunst hen van 
de winsten beroofden, die 
zij door het afschrijven van 
handschriften , gewoonlijk 
verdienden. Maar deze a-
nokdote behoort tot de uit-

file:///yijze
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vinding van DUURIÜS; het 
is wel waar, dat de groote 
overeenkomst der drukproe
ven , in den beginne toövê-
rij heeft doen vermoeden, 
maar het zijn niet de mon
niken , die deze verdenking 
aangenomen , noch verspreid 
hebben. DURRIUS heeft niet 
overwogen, dat hij in dit 
sprookje den arbeid, der 
kunde en het nut der mon
niken, die studeerden en 
onderwezen, terwijl de ove>. 
rige wereld in de onkunde 
bleef verzonken, den ver
dienden lof toezwaait. —* 2° 
Synopsis theologie moralis. 
— [3.° De recondita vete-
rum frequent ia in poëiis, 
herdrukt in 1665 niet de In-
stitutione Elhices. — 4.° 
Ethica paradvgmaticu, Jè-
na, 1670, in S.vo De wer
ken van DÜRRIUS zijn her
haalde malen herdrukt], 

DURSTUS, volgens Bticiu-
NAN, 2e koning van Söhot-
land. 'Ofschoon de zoon van 
een' deugdzaam vader zijn
de , gaf hij zich aan den 
wijn en aan de vrouvyfen o-
ver, en verdreef zijne wet
tige echtgenootc, eene doch
ter .van den koning der fBrit-
tefu Daar de edelen tegen 
hem hadden zamengespan-
n e a , veinsde hij van gedrag 
te veranderen,' riep zyne 
vrouw terug, verzamelde de 
voornaamste zijner onderda-

, «en, deed eenen plegtigen 
eed ter hervorming van den 
staat, vergaf aan openbare 

misdadigers, én beloofde, 
dat > hij in de toekomst zon
der den raad des adels, niets 
zoude ondernemen. Deze 
verzoening Werd door open
bare vreugdebedrij ven ge
vierd ; hij Verzocht den ede
len ten avondeten en na hen 
Op eene plaats verzameld te 
hebben, zond hij booswich
ten, die hen ontzielden. Dit 
verraad verbitterde zoodanig 
degene, die zich niet op 
het feest bevonden hadden, 
dat zij troepen wieryen, hem 
slag leverden, en hem in 
607 der Christelijke tijdreke
ning van het leven beroofden. 

• * DüSCH (JoANNES- JACOr 
BÜS), in 1725 te Zeilt oï 
Celle in het Hanoversche 
geboren, onderwees achter

eenvolgend aan het Collegie 
van Altona, de schöone let
teren , de Engelschë en Hoog* 
duitsche talen, de wijsbe
geerte en wiskunde. Met het 
beste gevolg legde hij zien 
op onderscheidene soorten 
van dichtstukken toe- D00t 

zijne, zuivere voordragt en de 
kunst om het dorre der on
derwerpen , uit de natuur* 
en zedekunde ontleend, te

# 
veraangenamen, heeft h'j 
vooral in het leerdicht «H' 
gemunt- AI zijne werke» 
zijn in het Hoogduitsch. Zie 

hier de voornaamste derzel' 
ve: 1,° Mengelingen in ver
schillende soorten van Of 
dichten, Jen», 1754, in 8.v0 

Men merkt er vooral in 
op de Wetenschappen, een 
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leerdicht in acht gezangen.! 
•-— 2S Brieven ter vorming' 
van het hartt Leipzigj 1758, 
2 dl;n in 8.vo, herdrukt, 
idem 1772. Dit werk xs in 
het Fransch ,'• Nederduitsch, ; 
Deensch, Hongaarsch én : 
Zvveedsch vertaald. — 3,° 
Brieven ter Vorming van den 
smaak eeiisjongelings, Leip- , 
zig , en Breslau, 1764 — 
1773, 6 dl;n in! 8>o Dit 
werk zou alleen voldoende 
zijn, om den roem des schrij
vers te bevestigen» — 4.° 
Volledige^ Dichtwerken, Al-
tona, 1765 —'1767v 3 dl.n 

•in 8>° DUSCH is den 18 
December 1783 overleden. 

' DrrsMES (MÜSTAPHA) , an
ders MÜSTAPHA ZEÜEBIS ge
naamd, 'zoon van BAJAZET 1., 
•Keizer der Turken » of, vol
gens anderen, een bedrieger, 
die in 1425, ónder AMÜ-
RATH II. dien naam aannam. ; 
De Turken beweerden, dat 
MÜSTAPHA ZELEBIS , in eenen 
slag- tegen TAMERI.AN' was 
gesneuveld; de Grieken in
tegendeel verzekerden , dat 

'DosiviES waarlijk de zoon van , 
BAJAZET was. Deze ware of 
gewaan dé vorst trok, na 
zich éene partij te hebben 
gevormd op Andtinopel, de 
hoofdstad vari het Oftomani-
sche rijk, los. De sultan 
AMUBATH, zortd den pacha 
BAÏAZET aan het hoofd van 
een Vermogend leger tegen 
hem op; maar die verrader 
ging tot de'partij Van Müs-

TAPHA öveï» die hém tot zij
nen visir of eersten minis
ter benoemde. Nadat een 
valsch gerucht de ontstelte
nis in zijn leger had ver
spreid, zag hij zich eens
klaps verlaten, en vérpligt 
de vlugt te nemen. AMU
BATH achtervolgde- hem on
ophoudelijk, nam' hem bjj 
Andrinopel! ge vangen, en liet 
hem in de schietgaten van 
den stadsmuur ophangen. 

* Dusosom, (JoANNBsFïtAN-
CISCÜS), te Parijs, den. 30 
Januarij 1737 geboren. Hij 
wijdde zich geheel- en al aan 
de dichtkunde toe en met 
eetï vrij goed gevolg. Men 
heeft de aanmerking ge*' 
maakt, dat zijne beste dicht-
stukken juist, diegene zijn , 
"welke hij in den avond van 
zijn" léven heeft vervaardigd , 
dat is, toen hij reeds over dé 
tachtigjaren oud Was, daar 
hij den 21 December 1822 
in den ouderdom van zes en 
tachtig jaren overleed. Hij 
was lid van' de oude vrije 
maatschappij der letteren, 
wetenschappen en kunsten 
van Parij». De Heer Du-
SEsoïR heeftnagelatén: 1*° 'Let 
deux etc. (De twee' Circds^ 
'sische yruuwen), een dicht-
•stuk 1771. — %°- Le-sultan 
etc. (De bèslmtelöoze sul
tan), — 3..° ttpilre etc. 
(Brief aan de lasteraars der 
vrouwen), gevolgd door het 
afbeeldsel des mans, 1799 » 
1817; — %?• Heponse- etc< 
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ten titel voerende: Het ein- \ 
4e vaih de achttiende eeuw), 
,1799 #VL2Mo — SSLebois 
,efc» {Bet; bosch van Bon-
Jogne), een dichtstuk 1800, 
in 8.vp — 6." Le serail etc,, 
(ffet serail -van Zadir), een 
dichtstuk, 1814.V- 7.° Le 
jjiixe etc, {De pracht), een 
dichtstuk, 1817. - r 8.° É-
jpilre etc. (Brief aan dege-

• dachtenis van mijn* vader), 
1817. — 9.° Epitre etc. 
(Rriéf aa,n de hedendaagsche 
Aristarchen), 1818. —10.? 
Epitre etc. (Brief aan de 
schyngeleerden der gezel
schappen), 1818. -.r— 11.° 
:Montgero?i etc., een dicht» 
.stuk 1819. Behalve deze 
,\verken heeft de Heer Du-
SESOIR verzen, romances, 
liedjes voor (Verschillende 
^almanakken- , dagbladen , 
.itederbgeken of dichterlijke 
verzamelingen; geleverd. 

* DUSSAULT (JóANNES Jor 
SRSP) , een letterkundige, te 
l&arijs in 1769 geboren. 
Toen;; de omwenteling uit
barstte .\ was hij reeds aan 
.de zamenstelling van eenige 
dagbladen verbonden. Éiet 
hMd ten titel voerende: de 
ypjks,-Redenaar (VOrateur 
4u peupteji dat hij onder 
het opzigt; van FRÉRON in 
orde bragt» heeft na den 9 
4h<ïrmidor, op eene voldoen
de wijze de kracht van zij
ne > staatkunde doen kennen. 
Later werkte h\j aan den Fé-
ridiqne, hetwelk hem na 

den 18 fructidor tot de Ver
banning deed; veroordeelen. 
.Tervojgens bij de redactie 
van' hèt Journal desiDebats 
gebruikt, heeft hij op eene 
wonderbare wijze mede ge
werkt, tot den opgang van 
dat blad, in hetwelk men V 
zijne artikelen onderscheid
de door de letter Y getee-
kend, Hij is te Parijs in 
Julij ,1824 overleden. 

.;;; f «V .DÜSSJUJL?: .(JOANNES) , 
een Jrans.che letterkundige, 
te Charlres den 28 Decem
ber 1728 uit eene regtsge-
leerdp familie geboren. Na 
zijne studiën telaFlèchebe
gonnen te hebben , kwam hij 
dezelve te Parijs in de col-
Jegïen van Plessis en Lo* 
DEWjiiK den Groote voltooi" 
jen* In den zevenjarigen 
oorlog volbragt DUSSAULX, 
in hoedanigheid vaa Com
missaris der gendarmerie on
der den maarschalk van 
CHEMEti verscheidene veld-
togten. In Parijs terugge
keerd , verliet ,hij de loop
baan, der wapenen, en wijd* 
de zich geheel aan de lette
ren toe. Hij had reeds eene 
vertaling (in het fransch) 
vervaardigd der Hekeldich
ten van JüVRNAtis, waarvan 
het handschrift hem in den 
ouderdom van 21 jaren de 
deuren der Akademie van 
Nanci had geopend; hij her
zag dat werk en gaf hetzel
ve in 177Ó in het licht. Het 
is daarmede, dat zijn letter-

'. kundige roem begon* Dus* 
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SAUI.X werd tot gewoon se*, 
cretaris ,der commandemen-. 
ten van den Hertog van 0r-
leans benoemd. Deze! titel 

., was voldoende voor zijne 
. eerzucht; weinig was hij op 

eerbewijzen . gesteld! door>: 
Pater MENOU , die hem de 
opvoeding van eenige tot de re
gering bestemde jonge Prin
sen wilde toevertrouwen, 
naar Versailles beroepen, 
toonde hij zulk eenë eenvou
digheid van zeden , zulkeene 
goedhartigheid, dat die Je-

. suit , welke , eene grondige 
Imenschenkennis bezat, wel
dra ontdekte, dat hij zich' 
naar de geslepenheid des 
hofs niet zou kunnen voe
gen ; en -.na hem zijne wel

willendheid te hebben be
toond, zond hij hem terug-, l 
hem vermanende , die schoo-
>ne eenvoudigheid, voor ge-
.> vaarvolle eerposten niet te 
laten varen. Met eene zoo
danige inborst was DUSSAULX 
Weinig geschikt, om in de 
onlusten der omwenteling 
eenige rol te spelen; hij om
helsde des niettegenstaande 
de partij derzelve, doch plaat
ste zich onder de gematigd-
sten, In 1792 werd hij tot 
plaatsvervangend afgevaar-

, digde van Parijs bij de wet» 
' gevende vergadering, en ver

volgens tot lid der conventie 
benoemd. , In de zitting van 
den 22 Augustus, verhief hij 
zich met nadruk tegen de 
nieuwe wandalen (vcrwoes-1 
tets), die de gedenkstukken : 

f S . •'••/ , . • & 

der kunsten wilden vernielen, 
en zich reeds gereedmaakten, 
om de poort $aint--l)enis af 

, te breken. Op den geduchten 
dag van 2 September,_ toen 

/het graauw, na. twee hon-
„derd priesters, te hebhen ver-
, moord, die in de karmelie
ten kerk waren opgesloten , 
overlegde, om de deuren der 
gevangenissen te verkrach
ten , was DyssAuiiX een der 
zes commissarissen , he
noemd, om de rust te her
stellen , en de onstuimig» 
heid dier bende struikroo-

, vers te beteugelen. Den 
volgenden dag we r (i hij an
dermaal verkozen, om: met 
vijf andere leden, .het volk 
te gaan bedwingen, dat de 
gevangenis Ie Tempte be
dreigde , waarin de ongeluk
kige LODEWIJK XVI. was 
opgesloten. Den 5 Januari) 
1793 verdedigde hij het be
sluit van het Dep.t. der Op' 

per-hoire, waarbij de op-
rigting eener departementale 
wacht, om de Conventie tegen 
den, invloed der afdeelingen 
van Parijs te beschermen, 
besloten werd. In de al, te 
gedenkwaardige zitting van 
den 5 Januarij 1793 stemde 
hij in dezen zin: » Uit den 
grond van mijn geweten, 
stem ik voor de beroeping 
op het volk. .' . Ik vraag > 
dat de voormalige koning , 
gedurende den oorlog gevan
gen gehouden en bij den 
vrede verbannen worde." Hjj 
stemde voor hot uitstel. &'« 
5 
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den 31 Mei Werd DUSSAULX , 
die zich tegen de verban
ning der (iiróndijnen had 
verzet, door Bii,T.Atm VA
KENNES beschuldigd en- den 
3 Óctober in hechtenis ge
nomen ; maar deze beschul
diging had geen gevolg, en 
niet drie en zeventig ver
bannen afgevaardigden kwam 
hij weder in de Conventie. 

"Eenigen tijd daarna wilde de 
commissie van algemeen wel
zijn ; die zijne gematigdheid 
Verdacht hield, hem doen 

• vallen, en het is vrij op
merkenswaardig , dat hij door 
MURAT gered werd, die hem 
als eenen 'ouden droomër af
schilderde van wien men 
niets te vreezen had. Den 
6 April 1795 stelde hij voor, 
om eèn zoen-altaar opterig-
ten ,-• voor het onregtvaardig, 
vergoten fransche bloed: 
ÖÜSSAULX verkreeg in 1796 
het voorzitterschap in den 
raad der Ouden, en in Ja
nuari] ,1797 stelde hij voor 
om den eed van /iaat aan 
het koningschap, door de 
bijvoeging van in Frankrijk 
te matigen. * Hij verklaarde 
zich tegen de oprigting. der 
loterijen. In Mei 1798 ver
liet hij den raad; eene maand 
te voren „had hij afscheid 
genomen van de vergadering 
door eene redevoering, wel
ke de raad ten druk bevor
derde , men merkt er de vol
gende zinsnede in* op: > Se
dert negen jaren, dat ik in 
openbare bedieningen ben , 
zeide hij: heb i k , als een 

Vijand der muitelingen, 'en 
vreemd aan allé partijschap
pen enkel ten gunste der 
régtvaardig- en zedelijkheid 
gepleit. . . • Ik geniet de 
zachte zelfvoldoening van te 
kunnen zeggen, dat mijne 
handen even zoo zuiver zijn, 
als mijn hart.?' Deze over> 
tuiging was ongetwijfeld zeer 
'zacht voor hem , maar de 
regtsohapene lieden zouden 

"nog een beter denkbeeld van 
de zuiverheid Van zijn hart 
hebben, indien hij geheel 
aan zijnen koning toegedaan i 
niet aan den afgod der on»" 
wenteling had geofferd,door 
op' de banken der anarchie 
naast demagogen en boos
wichten plaats ie nemen. 
Men heeft ,van dezen letter
kundige : 1,° Hekeldichten 
van JüVENAliis ̂ inliet fransen 
vertaald!, Parijs, 1779. -" 
4.° uitgave, 1803, 2 dl» 

- in 8.vo, met den Latijnscheti 
tekst. Dit is de beste ver
taling in het fransch, welke 
er van dien dichter bestaat. 

•'•— 2.° De la passion etc-
(Over (Ie drift tothetspeU 

'sedert de vroegste tijden~fi>\ 
óp onze dagen), 1779, ,n 

8.Vo, in het Nederduitse» 
vertaald, 1791, in 8 vo Dit 
werk bevat nuttige overwe
gingen, maar de stijl van 
hetzelve is verwaarloosd,e" 
orde en methode ontbreken 
geheel en al aan het pla"* 
Men Vindt in hetzelve een 
belangrijk fragment van een 
bevelschrift des keizers van 
Sina (YONG-TCÖMG), tegen 
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de hasafd-spelen, waaraan 
het volk zoo zeer verslaafd 
i s , dat zij bijna altyd twee ; 
kleine döbbelsteeneh in een 
horentje in den zak dragen. 
Hij heeft ook; nog Verhan
delingen en Brieten over 
hetzelfde onderwerp geschre
ven. :•*- 3.° Voyage etc. 
(Reizë naar Barèges . en de 
Opper-Pireneè'n in 1788 on
dernomen), Parijs, 1796, 
2 dl.n, in 8.vo — 4.° De 
mes rappórts etc, (Over mif-
ne betrekkingen met J. J. 
BovssEAüy en over onze 
briefwisseling enz.), Pa
rijs,1798, in 8>o Men 
vindt hier zeer geestige bij
zonderheden, en DUSSAULX 
beoordeelt den burger van 
GétteQe dikwerf vrij onpar
tijdig. DÜSSAÜLX overleed 
den 6 April 1799, na eene 
langdurige en smartelijke 
'ziekte. Er bestaan Gedenk
schriften over het leven van 
DüSSAVLX , door zijne wedu* 
we in het licht gegeven , Pa
rijs , DIDOT , 1821, in 8.vo 

* DüTEMS (JoANNES F R A N -
CÏSCÜS HCJGUES , meer bekend 
onder den naam van), Werd 
den 6 Augustus 1745, te 
Reigny, in FrancJie Comtê 
geboren. Na zijne eerste 
studiën aan de universiteit 
van Besangon volbragt te 
hebben, omhelsde hij ' den 
geestelijken staat, en kwam 
zijne theologische studiën aan 
de Sorbonne volbrengen. 
Va zijne doctorale proefjaren 
Wbragt te hebben , werd hij 

in dat gestiéht als lid van. 
het genootschap toegelaten, 
Waaruit hetzelve was zameh-
gesteld, en kort daarna tot 
doctor bevorderd; De prins 
FERBINANO VAN ROHAN , aarts
bisschop van Bordeaux, en 
later van Kdmerijk, in. de 
gelegenheid geweest zijnde , 
om zijne verdiensten te lee-
ren kennen,, benoemde hem 
tot Hoogstdeszelfs groot-vi-
karis en gaf hem een dom
heerschap in zijne kerk; hij 
verkreeg vervolgens eenen 
leerstoel in het koninklijk 
collegie, (laar hij in 1782 
bezit van nam. Maar de 
Frahsche omwenteling kwam 
hem aan zijne betrekkingen 
ontrukken, en veroordeelde 
hem tot de ballingschap. Hij 
was in Parijs tijdens de 
nioordtooneelen van Septem
ber , en de gevaren, waar
aan hij zich in die verschrik
kelijke dagen blootstelde, 
deden hem besluiten Frank
rijk te verlaten. Het ge
lukte hem een paspoort te 
verkrijgen , doch hij werd 
desniettegenstaande, als een 
onbeëedigd geestelijke te Dó-
/eaangéhouden, en eenigeda
gen daarna naar Zwitserland 
vervoerd,, van waar hij zich 
naarItaliëhèg&f. Opheteirir 
de van 1801 kwam hij tei Pa
rty's terug, en ofschoon hij 
geheel en al van hulpmidde
len ontbloot was, wilde hij 
geeneri post vragen, noch aan
nemen, verkiezende lievervan 
zijne pen te leven. Geheel 
en al aan zijnen arbeid töu-
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gevvjj d, bezocht bij slechts 
een zeer gering getal perso
nen, en men, ontmoette hem \ 
dikwerf geheel alleen op de; 
wandeling, meer dan zedig 

.gekjeed. Hij overleed den 
19 Juïij 1811 , na met de 
yoorbéeldigste onderwerping 
en gelatenheid eene even zoo 
langdurige als smartelijke 
ziekte te hebben ondergaan. 
Men heeft hem te danken: 
1,° Eloge etc. {Lofrede van 
PETRUS DU TERRA! X,, de 
ridder zonder vrees en zon
der verwijt genaamd), Parijs 
1770, in 8.vo ~- 2.° Pané-
gyrique etc. {Lofrede van 
den heiligen LopEWUK, 
voor de leden der Bransche 
dkademie uitgesproken), Pa
rijs 1781, in 8,vo — 3.° Le 
Clergé de France etc, {De 
pransche Geestelijkheid, of 
Geschied- en Tijdrekenknn- \ 
dige Lijst de f aartsbisschop

pen, bisschoppen, abten en 
abdissen van het koningrijk), 
.Parijs'i 1 7 7 4 — 7 5 , 4 dl." 
in é.vo Dit w e r k is niet 
énkel eene verkorting' van 
het Gallia christiana. Du-
TEMS heeft verscheidene dwa
lingen verbeterd, aan de 
schrijvers van dat groote 
Werk ontsnapt, heefthetzel-
Ve door bijvoeging van 
nog onuitgegevene stokken 
over eenige kerken , tot in 
1774 vervolgd, v Hij heeft 
. zich een en bij zon deren gang ; 
voorgesteld, en het lezen 
Van zijn boek door schran
dere trekken en van pas 
geplaatste anekdoten uitlok' [ 

kend weten te makken. Het 
' is te betrearen , dat hij den 
, tijd; niet heeft gehad, dezen 
arbeid ten einde te brengen. 

I— 4.° Hisioireetc. {Geschie
denis van JoANÜïES 'CHUR' 
CMLt hertog van MARLBO-
ROUGH), Parijs .Keizerlijke 
Drukkerij, 18t)8, 3 dl." in 
8.YP, mét platen, plans en 
kaarten; een werk dat zich, 
door de zuiverheid de? stijls( 
de ongedwongenheid des ve^ 
haaïs, en vooral door de on* 
partijdigheid -des schrijvers, 
bijzonder aanbeveelt. — 5.° 
Histotre etc. {Geschiedenis 
van HEtujRTK VIII.), in 
handschrift gebleven. De 
abt DUTJEMS heeft daarenbo
ven een aantal artikels voor 
het Journal desJDébats-'en 
het Répertoire de Jttrispru* 
dence geleverd. 

DUTILLET. — Zie TliMT 
(DU). ( 

DÜVAL (ANDBEAS), tePo«-
toise, in 1554 geboren, doc
tor van het gesticht en het 
genootschap der Sorbonne; 
werd het eerst met den leer" 
stoel der godgeleerdheid) 
nieuwlings door HENDRIK!"» 
in 1596 opgerigt, beguns
tigd. Door zijne kunde en 
zijnen ijver voor de regt- j 
zinnige "leer verdiende hij f 
dezen post. Hij was een derjf 
grootste tegenstander^ van/ 
RICHER en net Richerisni"8; 
De oordeelkundige leera»' 
kende al de gevolgen, van hit 
democratisch stelsel van ê>-
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zen niemvgezinde, en hoe
zeer hij. op eenen volslagen 
ondergang der kerk henen 
werkte (zie RICHER). Men 
verkoos hem tot een der eer
ste algemeen e bezoekers der 
karmeliten van Prankryk. 
Hij was senior der Sorbonne, 
en deken' der godgeleerde 
faculteit, toen hij in 1638 
in den ouderdom,van 74 ja- , 
ren overleed. Er bestaan van 
hem onderscheidene wer
ken : l . °Een Commentarium., 
pp den korten inhoud van 
den heiligen THOMAS, 2d l . n 

in fol. —'2.° Schriften tegen 
RICHER.. - H 3.° Een werk 
tegen den predikant Dufaou-
L I N , met dezen zonderlingen 
t i te l : Het vuur van ELIAS , 
om dé wateren van Siloé 
optedroogen. — 41° Vies etc. 
{levensbeschrijvingen van 
onderscheidene Heiligen van 
Pranliryk en naburige lan
den) , öm tot vervolg te die
nen op; die vari RIBADENE'ÏRA. 
Hij had zich met de vertol
king in het Fransch van de 
werken van dien Spaanschen 
jesui.t bezig gehouden. — 5.° 
De Suprema romani ponti~ 
Ucis in'ecclpsiampotestaie, 
1614, in 4 » 

DUVAL ( W I L L E M ) , te Pon-
t'oise geboren , doctor in de 
geneeskunde, deken der fa
culteit, en hoogleeraar der 
Grieksche en Latjjnsche wijs
begeerte , was eèn neef van 
den voorgaande. Hij is het 
die aan het koninklijke col-
lcgie in 1607 en 1610, de 

huishoudkunde, de staatkun
de en plantenkunde is be
ginnen te onderwijzen. Ge
durende zijn dekenschap' 
voerde hij ook in de genees
kundige scholen, het gebruik 
in , om de korte litanie der 
Heil igen, welke de genees
kunde hebhen uitgeoefend, 
te lezen. Hij is te Parys, 
den 22 September 1646 over
leden. Er bestaat van hem: 
Eene Hisloire etc. (Geschie
denis van het koninklijke 
collegie), in 4.to 1644. Er" 
komen eenige belangrijke 
bijzonderheden in voor;.maar 
de stijl van hetzelve is be
neden het middelmatige. Hij 
heeft eene Grieksche en iiaV 
tijnsche uitgave geleverd van' 

, al de werken van A,RISTÓTE-T '• 
LESJ 2 dlin in fol.'vergezeld 
van een Synopsis dnalyticd, 
op al de verhandelingen van 
dien schrijver!. Deze uitgave) 
wordt zeer gezocht., 

DUVAL (PETRUS) , aard
rijkskundigedes konings van 
Prankryk, werd te Abbe-
ville in 1618 geboren, en 
was de zoon van PETRUS, 
DUVAL en MARIA ' SANSONV' 
de zuster, van den beroem
den aardrijkskundige van 
dien naam, onderwees met 
het beste gevolg de weten
schap van zijnen oom, en 
overleed te Parijs, in 1,683.. 
Hij heeft onderscheidene 
aardrijkskundige Verbande-
lingen en Kaarten in, het 
licht gegeven, die tegen
woordig bijna buiten gebruik 
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zijn. Het' meestbekende is 
dat, hetwelk aldus getiteld 
i s ; La Géograpïiie Fran-
gaise etc. (OeFransche aard-
rifiskunde., bevattende de 
beschrijvingen, kaarten en 
wapenschilden van Frank' 
rijk , met de onder XJODJE-
DJEiPfJK XIV. verkrègene 
Wingewesten). Dit werk, 
schiet zeer in naauwkeurig-
heid te kort. ; 

van gedenkpenningen heiast* 
te» Hij overleed in die hoofd-
; stad van Oostenrif k\ in 1775, 
in den onderdom van 81 ja
ren» DUVAI. was zedig en 

: omiüigtig , en niets minder 
dan voorbarig; hij beant
woordde dikwerf de vragen,. 
welke men hem deed-, met; 
Ik weet het niet; waarvan 
men de volgende bijzonder' 
heid verhaalt. Een weefniet 
zeide hém eens: De keizer 
betaalt u, om het te weten* 

.—.Dè keizer, hernam DU-
VAL , betaalt mij voor het" 
gene wat ik weet; indien 
hij mij betaalde, voor het-
ff ene, wat ik niet weet,y 
zonden al de schatten dei 
rijks niet toereikende zy'n> 
Maar wijl een dergelijk ant
woord door ABOU-JOZEF ('<4e 

dat.artikel) gegeven is , zoo 
kan men de bijzonderheid 
voor verdacht honden, tenzij 
men vooronderstelle, datDü' 

•VAI.-den kwinkslag van den 
Mahometaanschen leeraitf 
heeft willen herhalen. Zijne 
Werken (QSuvres), zijn in 
1784 door Koen, den boe
zemvriend van DTJVAJ., in 2 
dl.n in 8.vben3dl.nin!8mo 

•Londen, 1785, in het licht 
gegeven. Dezelve bevatten 
Gedenkse?irijte?i over Zj3n 

Leven, en een aantal Brie* 
ven, waarvan de uitgever 
zeker eene gestrengere ui.'" 
lezing had behooren te doen. 
er komen vele kleinigheden 
in voor, welker weglating 
den roem van den vermaar
den verzamelaar van gfdpnfc-

DÜVAL (VALBNTÏJN JAME-
R.VI) , van arme ouders , op 
het dorp Artenai in Cham~' 
pagne geboren, hoedde in 
zijne jeugd het vee, en zijne 
genie voor de aard rijks- en 
sterrekunde volgende, kocht 
hij voor zijn bespaard zak
geld, kaarten en werktuigen. 
Het was in deze studie; wel
ke hy te midden eener kud
de koeijen hield, dat' de 
beide jonge prinsen van Lo • 
tharingen, IIEOPOLD en FBAN-
CISCUS , bij Luneville op de 
jagt zijnde, hem den 13 Mei 
1717, verdiept" vonden. Door, 
dé, nieuwheid v̂ tn dit tooneel 
getroffen",' belastten zij zich • 
met zijne opvoeding, en zon- I 
den' hem naar Pont-a-Mons- ' 
sbn, om aldaar, zijn e studiën 
te volbrengen. De jonge VA-
XiENTUN maakte er inkorten | 
tijd groofe vorderingen. In . 
1737 werd hij naar Florence 
beroepen, om bibliothekaris 
van den groot-hertog te zijn, 
die, keizer geworden zijnde, 
hem in 1748 te Weenen deed 
komen , alwaar hij hein met 
het opzigt over zijn kabinet 
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penningen zeker niet zou 
verzwakt hebben. De Ge
denkschriften behooren even
zeer besnoeid en van al de 
nuttelooze en vervelende, en 
somtijds zelfs weinig pas
sende bijzonderheden ont
daan te worden. 

* DUVAUCEI. (KAREL) , een 
sterrekundige, te Parijs 
den 5 April 1734 geboren, 
was de vriend van LALANDE, 
met wien hij langen tijd 
werkte. Daar L O D E W I K X V . 
het verlangen had te kennen 
gegenen , om het tijdstip- te 
weten, waarop men te Parijs 
eene totale zonsverduistering 
zoude hebben, ondernam 
DUVAUCEI., op de aansporing 
van LAIANDE dit werk^ maar 
op het t i jdstip, waarop hij 
het vaststelde, had er te 
Parijs geene zonsverduis
tering plaats. Men heeft het 
laatste gedeelte van, deze 
berekeningen, in, de Art de 
vérifier les. dates, gelascht, 
(uitg. van 1783);. zij dient 
tot aanvulling, van hetgene 
LA CAII.LE en PING RÉ er in 
de eersf.e uitgaven over in 
het licht gegeven hadden. 
Gedurende verscheidene ja-
r.en, heeft DUVAUCEI. de kaar
ten der verduisteringen, tot 
de weerkundige .kennis ge.-
leverd. In 1790 werd hij tot 
burgemeester. , van 'EvreuX 
verkozen; maar twee jaren 
daarna, en in het begin van 
het schrikbewind, legde hij 
dezen post neder. Den 24 
Mei 1776, werd hij corres

pondent van de academie der 
wetenschappen, en,, den. 27 
November , werd hij met 
denzelfden titel in het insti
tuut , bij de astronomische af-
deeling toegelaten. Hij bood 
aan de eerste dezer geleerde 
genootschappen ,• Wis- en Na* 
tuurkundige Memorien,. die _, 
men in de Mémoires pré
senté* 5 dl .nvindt, Parijs,, 
1768, in 4 to Het werk van 
DUVAUCEI. bevat de bereke
ning van al de zonsverduis
teringen te Parys zigtbaar, 
sedert 1767 tot 1900. De
ze sterrekundige stierf te 
Evreux in 1820 , oud 86 
jaren. 

* ÓUVOISIN (JOANNES B A P -
TISTA), Bisschop van J\ran-
tes, werd te hangres den. 
16 October .1744 geboren. 
Hij volbragt met het beste 
gevolg zijne eerste studiën, 
in het Jesuiten-collegie dier 
stad. D E MONTMORIN, door , 
de begaafdheid getroffen, 
met welke de jonge Duvoi-
S I N , in den ouderdom van 
14 jaren eene thesis verde- . 
digde, en van zijne gene
genheid voor den geestelij
ken stand onderrigt , wilde 
zelf er hem de loopbaan toe 
openen ; hij plaatste hem op , 
zijne kosten in het gesticht, 
van Saint'Suïpice te Parifs,. 
ten einde er zijne wijsgee-
rige en godgeleerde cursus 
te volbrengen. Na dezelve-, 
volbragt te hebben , werd 
hij bekwaam geoordeeld, om 
die beide wetenschappen, 
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aan het seminarie van Saint-
JSicolas - du - Chardonnet 
te. onderwij zen, Na zijnen 
proeftijd te hebben doorge
staan, werd'hij in het ge
sticht en 'genootschap der 
Sorhonne aangenomen. In 
1768 naauwelijks 23 jaren 
oud zijnde, begon hij zijne 
doctorale proefjaren, die hij 
mét zoo veel roem volbragl, 
dat hij primus werd genoemd, 
eene eer, die hem door me
dedingers van de grootste 
verdiensten betwist werd. 
Met eenen zoodanjgen roem, 
kon het niet missen, of de 
abt DUVOISIN moest weldra 
geplaatst zijn. Men gaf hem 
eenen leerstoel in de Sor
honne, en kort daarna werd 
hij achtereenvolgend tot be- ' 
vorderaar der geregtskarncr; 
van het geestelijke gebied 
van Parijs, koninklijk cen
sor, kanonik van Auxerre 
en groot - vikaris van haon 
benoemd. Hij bevond zich 
in déze laatste stad, toen 
de onlusten 'der Fransche 
omwenteling 'begonnen los-
tebarsteir." In 1792 stak hij 
naar Engeland over , en yan 
daar, ging hij zïch • bij den -
bisschop van Laan te Brus
sel- vervoegen. Verpligt,' 
om bij den inval der Fran-' 
sche troepen in België * die 
etad te verlaten , nam hij de 
wijk naar.'Brfinswijk , al
waar hij in zijne talenien 
de middelen vond, orn op 
eene fatsoenlijke en onaf
hankelijke wijze te leven , 
daar hij lessen gaf in de wis

kundige wetenschappen, let
terkundige voorlezingen deed 
en eenige werken ^ schreef. 
De Hertog van Brunsttijh , 
die zijne begaafdheid wel
dra leerde kennen, gaf.hem 
vleijende bewijzen' zijner 
achting. In 1801 , op den 
oogenblik , waarop het con
cordaat gesloten was, in 
Fra7ikrijk teruggekeerd , 

, werd de Abt DUVÓISIN tot 
het bisdom Nantes benoemd, 
alwaar zijne deugden en de 
wijsheid van zijn gedrag, 
weldra alle verdeeldheden 
uitdoofden, en hein de gees
ten toegenegen maakte. Niet 
lang duurde het , of NAPO
LEON - kende zijne geheelé 

! verdienste. Van dien oo
genblik 'af had hij' ïn hem 
het grootste vertrouwen', et' 
de bisschop van Nantes was 
een dergenen , die ; hij bet 

' meeste raadpleegde , over 
zaken, die betrekking tot 
de godsdienst hebben. flij' 

,was een der vier. beroemde 
bisschoppen, om bij den paus, 
gedurende hoogstdeszelftge
vangenschap te'Havana kn te 

• Fontainebleau te resideren; 
en was iid eener commissie, 

'uit kardinalen en bisschop
pen zamengesteld , die be
last waren, om hun gevoe
len MÏttebrengèn, over vraag' 

..stukken, die tot de kerke
lijke tucht betrekking heb
ben. Verscheidene personen 

'over het vertrouwen getrof-
, fen , dat BONAPARTE in heiu 
Stelde, hebben aan den bis* 

1 schop van Nantet te las' 
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gelegd, van in die verga
dering, zoo wel als in het 
concilie van, Parijs, de be
langen der godsdienst verra
den , en ten minste door ee-
ne schuldige toegevendheid, 
de vervolging van het hoofd 
der kerk te hebben goedge
keurd. Het is hier de plaats 
niet, om den Heer Duvoi-
KIN te regtvaardigen; maar 
men moet verzekeren, vol
gens personen, die dezen 
prelaat vóór en na zijne ver
heffing gekend hebben, dat 
men, zonder de grootste on-
regtvaardigheid, zijne grond
beginselen „en de regtscha-
penheid van zijn gedrag niet 
kan verdacht houden. Men' 
heeft hem steeds .de geweld
dadige middelen ten opzig«' 
te van den heiligen vader 
in het werk gesteld, hooren 
laken, en de volgende brief» 
welken hij in zijne laatste 
oogenblikken aan BONAPARTE 
schreef, bewijst, dat het 
niet de. eerste maal was, 
dat hij hem te dien opzigtê 
vertoogen durfde te doen. 
» Ik heb de eer gehad, las 
men ér ' in , u verscheidene 
malen té'zeggen,, hoezeer 
die gevangenschap (die des 
heiligen Vaders)', .de gehee-
le Christenheid ' bedroefde , 
en hoe nadeelig het i s , de
zelve te verlangen; het zou, 
geloof ik , voor het. geluk 
Uwer Majesteit noodzakelijk 
zijn, dat Z. H. naai1- Rome 
terugkeerde. Hij overleed 
te JVantes «feu 9 Juljj I&13, 

IX. DEEI» 

aan een e borstzinking, na 
eene ziekte van slechts 60 
uren. Deze prelaat heeft 
nagelaten : 1 .o Dissertation 
etc. (Beoordeelende Verhan
deling over het gezigt van 
KONSTANTIJN), Parijs, 
1774, in 12.mo __ 2.° L'au-
torité etc. (Het gezag der 
Boeken van het Nieuwe Tes
tament , tegen de ongeloo-
vigen), Parijs, 1775, in 12.o 
— 3.° JJ'autorité etc. (Rei 
gezag der Boeken van MO-
ZES, vastgesteld en tegen 
de ongeloovigen verdedigd), 
Parijs, 1778 , in 12.«no — 
4.° Mssai etc. (Ttoist-proeve 
over c(e natuurlijke Gods
dienst), Parijs, 1780,. in 
15>.iiio Het doei van dit werk 
i s , om de ongenoegzaamheid 
der rede, en de noodzake
lijkheid eener openbaring aan 
te toonen. — 5.° De vera 
religione ad usum theologitz 
candidalorum, Parijs, 1785, 
2 dl." in 8.vo Dit zijn de 
voorlezingen, welke hij ge
houden had, toen hij in de 
Sorbonne onderwees. — 6.° 
Examen etc. (Onderzoek (Ier 
grondbeginselen van • de-
Fransche omwenteling), 
1795, in 8.vo — 7.° Défense 
etc. (Verdediging der maat
schappelijke orde tegen de 

\ grondbeginselen der Frari* 
sche omwenteling'), Londen , 
1708, in 8.vo Dit werk is 
zeldzaam in Frankrijk , en 
datgene, waarin de abt Du- ' 

, VOISIN, zijne begaafdheid en 
overtuigende .welsprekend-
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heid he£ best aan den dag 
legt. Zijn naauwkeurig on
derzoek haar de grondbegin
selen , die tot grondslag van 
de omwenteling hebben ge
diend , wordt er inet even 
zoo vele -scherpzinnigheid 
als 'onpartijdigheid in ont
wikkeld enz. — Men ont
waart in al de werken van 
den Bisschop van Nantes, 
een geoefend schrijver, een 
bekwaam redeneerkundige^ 
«n een kundig godgeleerde". 
Zijn stijl, hoewel eenvoudig, 
is niettemin zoo sierlijk, als 
hét onderwerp zulks maar 
eenigsrins gedoogt, en schiet 
«iet in vuur te kort. Hij 
was voor de omwenteling , 
door de Fransche geestelijk
heid belast geweest, al de 
kerkvergaderingen en 'syno
den in •Frankrijk gehouden, 
te raadplegen, om er datge
ne uit te trekken'; wat de 
tucht der Gallikaansche kerk 
betrof. Daar er niets van 
dit werk in het licht is ver
schenen , weet men niet hoe 
-ver hetzelve is gebrag't. 

•f DÜYM ( JACOBUS ) , in 
1547, te Leuven geboren ,'• 
en kapitein in dienst van 
WILLEM I . , prins van Oran~ 
je. Meermalen had hij in 
den opstand tegen de .Span
jaarden bewijzen van dap
perheid gegeven , en werd , 
nadat hij in 1584 de sterkte' 
JAllo moedig verdedigd had, 
in een gevecht op "déri KQU-
wensijjnschen dijk, door de 
Spanjaards gevangen geno

men , en bijna twee jaren 
óp het kasteel van Namen 
vastgehouden. Eindelijk ont
slagen zijnde, was hij we
gens ligchaamsongesteldheid 
genoodzaakt de krijgsdienst 
te verlaten , en zette zich te 
Let/den neder, waar hij den 
degen met' de pen verwis
selde, en zich met de let
teroefeningen bezig hield; 
en in 1600 gaf hij aldaar in 
het licht: Een Spieghel-
boeck, inhoudende ses spie-
ghels, waerin veel deuch-
den aen te mereken zijn. 
Dit zijn gewone rederijkers
stukken in den smaak van 
dien tijd. Eenigzins beter 
is een ander rijmwerk, het
welk hij in 1606 in het licht 
gaf, en ten titel voert,' Ghe* 
denckboeck, hetwelck ons 
leert aen al het quaet e}ide 
den grooten moei wil van é 
Spaingnaerden ende haren 
qanhanck ons aengedaen te 
ghedencken enz. Hetzelve 
is opgedragen aan prins M.vti* 
niTS, en bevat zes histori
sche tooneel stukken, gebeur" 
teriissen uit den leeftijd des 
schrijvers ten onderwerp heb* 
bende. DUYM' is in dit stuk 
van eene overdrevene voorin* 
genomenheid tegen de Span
jaarden niet vrij te pleiten. 
Het jaar van zijn overlijden 
is onbekend. 

* DYEHEBÏ (MAIIOMEO BfcN 
AHMED), van "Turkoman* 
schen oorsprong, , werd den 
6 October 1274,' te Damas-
kits geboren, en is een der 



D Y E. D Ï M . 67 

beroemdste schrijvers van 
het Islainisnius geweest. Na 
zijne studiën te DumasAus 
volbragt en in het Oosten 
gereisd te hebben, bestuur
de hij de school der overle
veringen' door THAIIEO -ge
sticht. .DYEIÏEBY overleed te 
Damaskus in 1347. 'Onder 
de talrijke door hem nage-
latene' werken, onderscheidt 
men' voornamelijk eene Kro-
ny'k van hei Mahome/imus; 
dit is een Geschiedkundig 
Woordenboek der Mahome-
taansche schrijvers, door 
eeuwen verdeeld; hetzelve 
begint met »het jaar 1 der 
liegira, en "eindigt ïn 744 
derzelfde tijdrekening. Twee 
deelen van dit werk, wor
den in de koninklijke Biblio
theek \ran Frankrijk onder 
de Arabische handschriften 
Bewaard; en die van'.het 
Eskuriaal in Spanje, bezit 
een afschrift van het werk, 
met de bijlage tot dat Woor-' 
denboek, door den Kadi 
CHOHBAH vervaardigd. 

DYK. — Zie DHK (ANTO-
NIUS VAN). 

j - DïM of DYWENEUS (Wit-
XEM), in 1508 te Botter-
dam uit een aanzienlijk Gel
dersen geslacht geboren, oe
fende zich eerst te Leyden, 
en bezocht daarna de voor
naamste Hooge-scholen van 
Europa, ten einde zich in 
de regtsgeleerdheid verder 
bekwaam te maken. Later 

. . E 

bekleedde hij den post van 
advokaat te Ètec/telen. Kei
zer 'KAKEL 'V. stelde heni 
aan tot raad en president te 
Utrecht; acht jaren nam hij 
deze aanzienlijke bediening 
waar. Hij overleed den 5 
November 15S5 den roem van 
uitstekende bekwaamheden 
nalatende., . . . 

j - DYMPIINA (Heilige) was 
de dochter van ' een Hei
den sch koning van Brittan-
nië en Ierland, die, na zij
ne echtgenoote te hebben ver
loren,, naar eene koningin 
zocht, die dé overledene in 
schoonheid mogt evenaren; 
Zijne al te gedienstige ho-

' velingen raadden hem aan * 
zijne dochter DYMPHNA, als 
zijnde eene' zeer schoone en 
bevallige maagd, die plaats. 
te doen bekleeden» De kui-
sche DYMPHNA het- helschc 

'opzet van haren vader ver
nomen hebbende, nam, om
trent het jaar 600, met ee-
nen ouden, zeer heiligen en 
geleerden priester, GERE-
BERN genaamd, doorwien zjj 
reeds sedert lang tot het 
Christendom bekeerd en ge
doopt was , de vïugt over 
zee , en kwam te Antwer
pen aan. Vandaar begaven 
zij zich naar zekere latxd-
hoeve van ouds Ghele (thans 
Geel oiQheel) genaamd * al
waar zij drie maanden lang, 
vastende en biddende bijna 
als Engelen leefden. Mid-
delervvyl zocht de koning 

2 
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zijne dochter overal, kwam 
ook te Antwerpen, alwaar 
zijne, zendelingen te Westèr-
loo door eenen waard , (die 
hun zeide, dergelijk hem 
onbekend geld, ook van ee-
jie maagd te hebben ontvan» 
gen, die niet ver van daar 
in de eenzaamheid niet eenen 
«uden priester woonde) haar 
verblijf ontdekten. Dadelijk 
begaf zich de vader der
waarts," sprak haar in den 
beginne zeer vriendelijk aan. 
Maar dè oude Priester GE« 
*EBEKN wederstond zijne; 
zondige lusten, en moedig
de de jonge maagd aan, om 
naar die heillooze aanbie-; 
dingen niet te willen luis
teren. De hovelingen vie
len daarop met groote ver
bittering op den ouden man,, 
als eenen verleider der ko-. 
ninklijke maagd, aan , en' 
byagten hem om het leven.: 

Vervolgens stelde de vader 
nieuwe middelen in hetwerk, 
om zijne dochter, tot zijne 
vuile en bloedschendige lus
ten te overreden; maarzij 
zeide hem, dat zij haren 
eenigen Bruidegom CHRIS» 
TUS, nimmer zoude verlaten. 
De vader, Woedende van 
toorn, gebood, dat men haat 
mede om het leven zoude 
brengen. Doch, om niet het 
uitwerksel van 'skonings 
naberouw te ondervinden) 
wilde iiiemand zulks voltrek
ken ; waarom de vader zelf* 
de wraakroepende daad b'e« 
ging, van zijn eigen zwaard 
te trekken, waarmede hij 
zijne dochter het hoofd af* 
hieuw. De ligchamen de* 
zer heilige Martelaren, te 
Geel, in eene spelonk be« 
graven, zijh door vele won« 
derwerken beroemd ge\vor« 
den.' 
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JCiAcus, zoon van JUPÏTER 
en J^GiNtf regeerde in het 
eiland (Enona, aan hetwelk 
hij den naam zijner moe
der gaf. Nadat de pest zijn 
land ontvolkt had, verwierf 
hij van zijnen vader, dat de 
mieren in inwoners zouden 
worden veranderd, welke 
men Myrmidonen of dwer
gen noemde* Door zijne regt* 
schapenheid en voorzigtig-
heid maakte hij zich zoo be
roemd, dat PLUTO hem aan 
MINOS en RHADAMANTHUS toe
voegde » om de dooden te 
ooideelen. , 

EADMER, of EBMER , een 
Engelschman van geboorte, 
eerst monnik van Bec, daar
na van Kantelberg, en de 
ver,trouvyeJing van den hei-
ligen ANSÉMHUS, dien hij in 
zijne ballingschap vergezel
d e Men bood hem het bis
dom, van St. Andrew in 
Schotland aan. Sommigen 
zeggen, dat hij hetzelve 
weigerde, anderen beweren, 
dat hij het aannam. Indien 
het waar i s , dat hij Bisschop 
is geweest, moet hij deze 
Waardigheid hebben neder-
gëlegd, want hir overleed in | 
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II37 als prxoor van Katt-
telberg. Er bestaat van hem:' 
1.° Levensbeschrijving va», 
den heiligen' AXSELMUS , in 
2 boeken verdeeld. Men 
vindt dezelve in de uitgaven 
der Werken van den heili
gen ANSELMUS , alsmede in 
SURIUS èn BOLLANDÜS. — 2..° 
Geschiedenis der nieuwig
heden f dat i s , van hetgene, 
wat er belangrijks' in de 
Britsche kerk, is voorgc» 
vallen , van het jaar. 1066 
tot 1122; dezelve is in 6 
boeken verdeeld. Pater GEK-
BERON heeft deze Geschiede
nis in het licht gegeven * 
met aahteekeriihgen van Jo-
ANNES JSEIIDEN. — 3.° H e t 
Boek over de verhevenheid 
der heilige Maagd, . —<-• 4." 
Verhandeling over de vier 
deugden, (de regtyaardig-? 
heid , de voorzigtigheid,." de 
kracht, de matigheid) die ik 
MARIA gevonden werden. —? 
5.° Verhandeling over de ge
lukzaligheid*, volgelis datge
ne zamengesteld, \yat EAJV 
MER aan den heiligen ANT 
SEUWUS had hoorëni zeggen 
over den staat der gelukza
ligen in den hemel,,— 6,° 
Verhandeling over de ver* 

3 " ; ; . ' • ' • • " . ' ' •. . •".• ' . :• . ' . . • . •.'" ' - . « ' 
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gelijkingen. De hoofdin-
Jhoud van dit werk is even
zeer van den heiligen AN-
SEIMUS. Hetzelve werd door 
een zijner leerlingen zamen» 
gesteld, die men meent EAD~ 
MER te zijn. .— 7.° Levens-
beschrijvingen van onder" 
scheidene Heiligen van En» 
geland. Er bestaan nog an--
dere werken van EATOVIER , 
die niet gedrukt zijn gewor 
den, (Zie WHARTON,prCef, 
in torn. 11, Angl. sacr.) Üe 
schriften van EADMER. worf 
den om derzelver orde en 
naauwkeurigheid oji prijs ge
steld; de stijl derzeïve is 
ongedwongen en natuurlijk. 
(ZieCEIOJER21 e dl., bla'dz. 
349). -—Men moet hem niet 
verwarren ,met ÈADMBR of 
ËAÏ.MEK.,. prioor van< St. At-
ban, in 980 overleden, aan 
wier. men Brieven, Home-
Hen, en 5 Boeken Cfeeste-
hjke Oefeningen toeschrijft. 
(Zie FABRICIUS y ÈibliólL 
l«My.7 2 dl,, bladzf. 214),'•' 

*• -'EBBESEN. (NIELS of N ^ 
COTJAAS)^ Bijgenaamd de 
Deenèche Ênvtirs,; leefde 
in dB veertiende eeuw» en. 
•was heep van Toerreriis in 
Jutland. Op dit tij dstip 
had: hét bijna geheel ver?-
deelde koningrijk Denemar
ken, zijn staatkundig be
staan , verloren. Vele van 
deszelfs provinciën waren in 
de inage van Zweden, van 
naburige heeren en hecrsch* 
2«c5.ligoleenheeren. Na den 
dood van den rampsjioedigen 

CHRISTOPHORUS H. bleven er 
aan de koninklijke familie, 
enkel eenige kasteelen op 
het eiland holland, en Esth-
land over, dat ook dreigde 
om de dienstbaarheid af te 
schudden. Het scheen, dat 
het banvonnis, door Paus 
JOANNES XXII. uitgevaar
digd, tegen dit koningrijk 
de goddelijke gramschap op* 
gewekt tiad^ daar koning 
CHRISTOPHORÓS , een bisschop 
gevangen gerjbmen hebbent 
de v. zich den kerkelij ken ban 
op den hals gehaald had. 
Eenige der Deensche provin
ciën waren r verpand. D° 
graaf . GE RARDUS van Hok 
stein had Jutland en ffl". 
nen te pand, waar hij a's 

vorst regeerde,, en hield den 
oudsten zoon - van CHRÏSTO-
PHÖRUS ÏI. gevangen, die te 
vergeefs beproefd had, de 
óppermagt te hernemen. Met 
deze kleine dwingelanden 
vereehigden zich weldra an
dere, niet minder verschrik
kelijke plagen, de hongers
nood en de pest. Te raid' 
den van deze volslagenë re-
géringsloósheid, Avas er een 
man,: NIELS. EBBESEN , vol 
van edelmoedige gevoelen* 
en aan het huis van, zijn6 

wettige meesters' gehecht. 
De verschrikkelijkste, de 
•wreedste der dwingelanden 
Van Denemarken, degene» 
die op. cehe grootere heef' 
schappij doelde» was graaf 

; GERARDUS; het was tegen 

hem dat EBBESEN zijne aan* 
vallen rïgtte» Hij Stelde 



EBB> 71 

zich aan het hoofd der ede
len en der boeren, die mét 
tegenzin de verdrukkingen 
van een onverzadelijk en 
.willekeurig bestuur verduur
den. Nadat de opstande
lingen " geweigerd hadden , 
schatting %te betalen, gingen 
zij het kasteel van graaf G E ^ 
RiRDüS belegeren. Deze een 
leger van tien duizend strijd
baren, op 'de been gebragt 
hebbende, doorkruiste het 
gewest, verspreidde overal 
verschrikking, plunderde en 
verbrandde de huizen ; .ker
ken V . kloosters , eerbiedigt 
noch den ouderdom, noch" 
het zwakke geslacht, noch 
de heilige hoedanigheid dar • 
priesters; hij rustte u i t , van 
deze, bloedige helden-daden 
te Rendey, eene stad mid
den in het gewest gelegen. 
De graaf ontbood alstoen 
EBBESEN, hem een vrijge-
leide verleenende. Hij bood 
zich aan en GERARDTJS beval 
h e m , hem trouw te zweren 
en. te huldigen; EBBESEN 
weigerde zulks, en verklaar
de , dat hij een vruchtgebrui
k e r , een dwingeland niet 
voor zijnen vorst kon er
kennen. » Zweer , " zeide 
GEKABDUS , » of verwijder 
u , of liever reken er op, ge
hangen te worden." » Ik 
vrees u n ie t , " antwoordde 
hem EBBESEN; > ik verklaar 
u den oorlog, en ik zweer, 
n , dat ik u overal persoon
lijk zal bestrijden, waar ik 
u zal vinden." De graaf 

geheel vesbaasd over dezen 
moed, en treuriger gevolgen 
vreezende, liet ËEBESEN, on
gehinderd vertrekken. Hij 
trachtte hem daarna, door 
verleidende beloften in zijne 
belangen te winnen, maar. 
EBBESEN bleef onomkoopbaar.. 
Kort na zijne samenkomst 
met den graaf GEBARDUS 
kwam hij gedurende den 
nacht, aan het hoofd van 
zestig manschappen t e r u g , 
verschalkt de waakzaamheid 
der wachten en drong alleen 
in zijn appartement. D e 
graaf, met schrik ontwaakt, 
erkent zijnen vijand, wiens 
dreigende degen voor zijne, 
oogen schitterde. ' Hij riep 
hulp, zijne wachten sprin
gen toe ; op denzelfden oo-
genblilc stak EBBESEN hem 
zijnen degen in het hart: de 
dwingeland geeft den geest;: 
zijne wachten vielen op den 
moordenaar aan ; hij bevecht 
dezelve , dreef hen . te rug; 
zijne gewapende manschap
pen , die de toegangen be
waakten, vlogen naar EBBE
SEN , door honderden man
schappen besprongen, baan* 
den zij zich eeneii w e g , en 
gaan uit het kasteel. Het 
volk den dood van den graaf 
GERARDTJS vernomen hebben
de, plaatste zich aan de zijde . 
van EBBESKN, en slagltehal 
de handlangers van den over
weldiger. EBBESEN' verloor 
geen tijd; hij ging Skander-
burg belegeren , ctn der 
sterkste kasteelen van UJ-> 

E 4 
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RARDUSJ de zonen van de
zen , kwamen het met een 
sterk leger verdedigen. Zij • 
worden overwonnen, en door 
ÉBBESËN gedood; inaar hij 
zelf kwam in het gevecht 
om. Hij had echter aan 
WALDE&IAR, den zoon van 
CHRISTOPHORUS den weg tot 
de opperste magt gebaand, 
en, GERARDUS en zijne zo
nen , opofferende, had hij 
hem van zijne geduehtste vij
anden bevrijd. Het was dus 
niet ongemakkelijk aan de
zen vorst, óni de uitroeiing 
der andere dwingelanden uit 
te voeren. Hij regeerde on
der den naam van WAI.DE-
MAR I V . , bijgenaamd den 
Bettaurator. EBBESEN ver
schilde van BRÜTUS daarin, 
dat GERARÖUS zijn weldoe
ner niét was , en nog min
der een door den senaat uit
geroepen meester 5 desniet
tegenstaande gelooven wij , 
dat hij éene ïpfwaardiger 
en heldhaftiger daad zou 
gedaan hebben, indien hij 
zijnen vijand, man tegen 
man of in een tweegevecht 
liever, dan bij verrassing 
en door Verraad geslagen 
had» Hoe het ook zi j , de 
moord van BRUTUS aan CAE
SAR deed daarna stroomen 
hloeds vloei) en, -ën voer
de de regeringsloosheid in 
de geheele toenmaals beken
de wereld; deze door EBBE-
SEN bedrevene moord, deed 
die burgeroorlog, ophouden, 
en gaf aan eenen wettigen 
vorst de erfgoederen van zij

ne voorvaderen terug. Vele j 
Deensche dichters hebben de 
daad van EBBESEN geprezen;' 
,zij heeft hét onderwerp ver
schaft tot een schoon treur
spel aan den Heer SANDERS 
en de Heer MAÏ.TE - BRUN 
heeft hem eene Ode toege* 
wijd , i n 1 8 1 2 in het licht 
gegeven, en die geenszins 
verraadf, dat die schrijve 
een vreemdeling i s / De Heer \ 
MALTE-BBtiN is zelf ee» 
Deen.' 

•f EBBIUS (HENDRIK), een • 
Amsterdammer van geboor-* , 
t e , werd na zijne letteroe
feningen aan de Hoogeschblen 
voleind te hébben , licenti
aat in de godgeleerdheid, 
daarna kanon ik en schat
meester der kerk van Hiaat' 
lein. In 1615 werd hij van
daar als pastoor naar de St. 
NicoiiAAs-kerk van Amster
dam gezonden, alwaar Wj >• 
na twee en veertig jaren in 
den wijngaard des Heeren 
te hebben gearbeid, den 13 
November 1657" overleden is» 
In den tusschéntijd van 1615 
— 1657 heeft hij ook eeni-
ge jaren de kerk vmWèesp 

, bediend. 

EBBO pf JÉBBON, uifc eene 
; geringe „ familie geboren» 
Werd de Zoog-Broeder en 
medeleerling van LODËWUK 
den Zachtmoedige, die heffl 
tot Hoogstdeszelfs biblio
thecaris verhief en op den 
zetel van Reims plaatste. 
EBBO kwam op he?t denk-

http://Wai.de
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beeld, om aan de bekeering. 
der Nóordsche volken te wer» 
ken, en deed zijn besluit 
door Paus PASCHAMS goed
keuren, die hem tot Hoogst-
deszèlfs legaat benoemde. 
Daar zijne Zending vruchte
loos was geweest, kwam hij 
in Frankrijk terug» en stel
de ?ich aan het hoofd der 
niuftelingen , die jLönEWijk 
den Zachtmoedige afzetten; 
hij werd zelf afgezet in de 
kerkvergadering van Die-
denkoven, in 835 , in wel
ke hij zijn gedrag jegens 
den keizer veroordeelde. 
Door den invloed van Lo-
THARIÜS werd hij op zijnen 
zetel hersteld; maar nadat 
hij in 847 voor het Concilie 
van Parys gedagvaard was, 
en geweigerd had aldaar te 
verschijnen , haalde hij zich 
de verontwaardiging van dien 
Vorst ;Op den hals, en was 
verpligt, de wijk te nemen, 
naar LODEWIJK ,, koning van 
Bei)eren, die hem het Bis
dom Hildesheim gaf, alwaar 
Kij in 851 overleed. Hij was 
een prelaat van wien men 
zich, door zijne tegenstrijdi
ge hoedanigheden, moeijêlijk 
een denkbeeld kan vormen. 
Hij was achtereenvolgend 
een .werkzaam hoveling, een 
ijverig zendeling, en einde
lijk een partijganger. 

EBED-JESU, de schrijver 
Van verscheidene werken in 
de Syrische taal, is dezelfde 
als Annissi. — Ziedatartikel, 

E 

f, EBEMNG, (CHBlSTOPFEr. 
ÖAMcé'ir), in 1741 te Garmis-
seh, in het Hildesheimschè 
geboren, beoefende in den be
ginne de godgeleerdheid, doch 
ging weldra over tot de be
oefening der Oosterschekïasi 
sieke en nieuwerë'talen , en 
(sedèrê 1769), als deelnemer 
aan de, door den, handelraad 
WURM gestichte Hamburg-
sche handel-akademie, ein
delijk met bepaalde voorkeus 
tot die der aardrijkskunde. 
Gfrooten roem verwierf hij 
zich in Duitschland, zoo 
wel "als in Noord* Amerika 
door zijne firdbéschreibung 
undGeschichte von Nórd-A-
merika (Aardsrpksbeschrp-
ving en Geschiedenis van 
Noord Amerikaj, Hamburg, 
1793 - - 1799, 3 dl,n Hg 
werd lid van bijna al de ge
leerde genootschappen van dat 
land, en het congres dankte 
hem openlijk voor zijnen ar
beid. Toen hij gemeenschap
pelijk met BÜ'SCH zien met 
de leiding; der handel-aka
demie had belast, gaven zij 
gezamenlijk de Handlungs-
bïbliothek in het licht. EBE-
WNG overleed den ,30 ^un,J 
1817, als Bibliothecaris en 
Hoogleeraar der geschiede
nis en Grieksche taal aan 
het Gymnasiumte Hamburg, 
welken ïaatstén post hij se
dert 1784 bekleedde. De 
laatste 30 jaren zijns levens 
verbitterden hem eene hard-
hoorigheid die ten laagte 
bijna in eene vblslagehe doof « 

5 .. ; " -,..: 
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held ontaardde. Hij liet eene 
verzameling van landkaarten 
na, die uit 9 a 10,000 stuk 
bestond, en eené Bibliotheek 
van 3900 boekdeelen over 
Amerika, welke laatste thans 
aan het Harvard - Collegie 
te Boston toebehoort, 

* EBERHAUD (JOANNES AU
GUSTUS) , een Duitsche god
geleerde en wijsgeer, te 
Halberstadt, den 30 April • 
1739', uit eene fatsoenlijke 
familie geboren. ' Hij vol-
bragt zijne studiën aan de 
universiteit van Halles en 
niet door de fortuin begun
stigd zijnde, trad hij als leer
meester in dienst bij den ba
ron VAN DER HORST. Deze 
heer,, tot algemeen opziener 
der Pruissischc staten be
noemd zijnde, volgde hij hem 
naar Berlijn. Weinigen tijd 
daarna werd EBEBHARÖ in 
hoedanigheid van leeraar in 
het zoogenaamde werkhuis, 
aangesteld, en zette er zijne 
godgeleerde studiën voort. 
Op dit tijdstip, had de denk
wijze van FBEDERIK. in de 
wijsbegeerte nieuwe denk
beelden ingevoerd, die v«le 
geleerden zich beijverden om 
aan te nemen, . hetzij door 
eenen veranderingsgeest, 
hetzij om aan dén vorst hun 
hof te maken. Zonder alle 
nieuwigheden van den dag 
•te omhelzen, onderwees E-
BERHARD er een groot gedeel
te van in zijne schriften , en 
daagde, om zoo te spreken, 
eene godgeleerde omwente

ling uit. Dit is ten minste 
het uitwerksel dat zijn Ver-
dedigschrift van SocnAxns 
te weeg bragt,, dat mis
schien, zonder de be'doeling 
des schrijvers ongevoel iglijk 
tot het deistrius moet gelei
den. Hij scheen in het ver
volg zijne dwaling erkend te 
hebben, en trachtte dezelve 
te herstellen, door zijnen 
Amyntor in het licht te ge
ven ; maar de indruk gege
ven zijnde, was het hem 
niet meer mogelijk denzelven 
te vertragen. EBERHARD be
ging nog eenen anderen mis
slag. Zijn meester SKMIJEU 
had eene meer dan gestrenge 
hokeling over de leerstel
lingen der eerste Kerk dur
ven ; voordragen , in 'zijne 
Jnstitutio. ab liberalem eru-
ditionem theologiam , in zij
ne Historia eccles. selecta 
capita i en eindelijk in de 
nasporing over de' canons, 
in het Hoogduitsch. Zijn 
kvveekeling wilde, hem na
volgende , zijne denkbeelden, 
of liever zijne paradoxe'stel
lingen verspreiden, hetwelk 
hij deed door zijne Nieuwe 
Verdediging van SOCRATES , 
tegen een schrift van JPETHÜS 
HOFSTEDE, een Calvinist pre
dikantvan Amsterdam, in het 
licht te geven. Deze god
geleerde had zich onder de 
beschermers der beslissingen 
van de Sorlonne gesteld, 
en een commentarium o-
ver de stelling van verschei
dene kerkvaders dal de deug
den der heidenen, slechts 



% ï 
ac7iiiïerekd& ondeugden.wa« \ 
ren r in5het licht gegeven*. 
Hij beijverde zich tegelijker 
tijd, om de aan SOCRATES toë-
geschrevéne deugden te ver
nederen. In zijn nieuw werk 
omhelst EBÉRHARD, wel is 
waar, het geheel der leer
stellingen van het Chrïsten-
doé, betrekkelijk het bederf 
Van den mensen, de genade, 

, de verlossing», en de voor
waarde ter zaligheid; maar 
hij neemt de wjjsgeerige 
grondbeginselen van LEIB-
WTZ aan, gedeeltelijk door 
WoiiP ontwikkeld, en die 
onder andere de goddelijke 
jregtvaardigheid. in de uitoe
fening eener wijze goedheid 
doet bestaan. „Om des te be
ter zij hen tegenstrever te we
derleggen , doet ËBERHARD: 
iSocRATES voorkomen, als zich: 
tegen den Bataafschen predi
kant verdedigende, even gë-
Jijk hij zulks, tegen den A-
thener ANYTUS » zou gedaan 
hebben. EBÉRHARD bereikte 
zijn doel; zijn wefk bragt 
meer uitwerlrsel te weeg .,,• 
dan al degene te zamen van 
TEtiiER, STEINBART en van 
alle andere godgeleerde bo-
vennatimrkundigen, daar 
Duitschland, zoo 'vol van 
was , en hij bepaalde het 
tijdstip der nieuwere godge-

, léerdheid. Ook geloöven zij,-
\ ne. aanhangers, te goeder 

trouw, dat zijne nieuwe, 
leer het zuivere tot zijne 
wezenlijke en oorspronke
lijke waarheden terug ge-
Wagte Christendom bevat. 

Maar deze zelfde leer ver
wekte hem vermogende te
genstanders,, dïe dezelve^ 
irièt8 den naam van Neolo-
gismus, Socianismüs en De* 
w»w« bestempelden, ën in het 
algemeen als noodlottig en 
ongerijmd afschilderden. De 
geleerde ERNÈSÏÏ dekennis- . 
sén van ÉBERiiAïip, in de' 
gewijde én ongewijde ge
schiedkunde in twijfel trek
kende, gaf hem den wijzen 
raad, om zich minder met 
het heil der heidenen te be
moei] en , en .beter hunne 
schrifiénj tó beoefenen» Dé 
beroemde !

 LESSING, (zie dat 
artjkèl) verweet aan EBER-
iïARn vde geringe zamènhang 
zijner denkbeelden over het 
lot van den mensch in het 
andere leven en bewees hem 
» dat SbcftAïES, zelf het 
leerstelsel der eeuwige straf- " 
fen had verdedigd," hij ein
digde , uitroepende: OImy--
ne vrienden, laat ons, ons 
niet op meer schranderheid 
dan LMlBtrZTZen meer men-' 
schenliefde dan SOCBATES be
roemen-, EBERÖARD die niet j 
op den aanval van LESSING 
rekende, toonde er zich he- , 
yiglijk, door beleedïgd , en j 
antwoordde hein door een j 
2fi deel zijner Verdediging ' I' 
van den Griekschen Wijs
geer. De • opgang, dien zij - * 
ne . werken maakten, was' j 
vooral nadeelïg voor zijne | 
geestelijke loopbaan; om een | 
onderhoud te vin den, zag bij | 
zich genoodzaakt om' twee | 

j kleine pastorijen te bedienen, | 
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waarvan de eene niet, meer 
Sari vijftig kroónen (100 gul
den) opbragt, en de andere 
op. een arm visschers dorp 
gelegen, acht kroonen (16 
gulden), daaronder een paar 
laarzen, die gedurende twee 
jaren , hem moesten dienen , 
om de reis naar de paro
chie te Stralow te doen, 
een dorp dat eene mijl van 
Bërlpn gelegen was. Na 
verloop van zes jaren liet 
FREDEBIK I I . , hem tot pre
dikant te Charlottenhürg 
benoemen. Niettegenstaande 
deze kleine vermeerdering, 
zijner beperkte inkomsten, 
vond de verdediger van So-
CRATES zich gelukkig om den 
godgeleerden leerstoel, op 
de universiteit van Halle, 
openstaande door den dood 
van F. G. MATER , te ver-
kri jgen. Hij vervulde deze 
bedieningen niet eer; zijne 
didactische schriften bragten 
yeel toe, om den smaak zij
ner landgenooteri te vormen , 
de Düitsche taal te verrijken 
jen te beschaven. Middeler-
wijl kwam, het ideologisch 
stelsel (*) van Kant, de 
wijsbegeerte van LEIBNITZ , 
in de scholen door W01.F, 
PliATNER en vervolgens door 
EBERHARB gehandhaafd, 
schokken. Deze bestreed het 
onophoudelijk in een dagblad 
dat hij over dat onderwerp 
van 1787, tot 1795 in het 
licht gaf. Al zijne pogingen 

(*) Dat over de vorming d 

waren nutteloos, het Jïawtó-
mus t had nïët alléén in dè 
scholen,. maar jzelfs in de 
Evangelische leerstoelen de 
Overhand. Zich over dezen 
slechten uitslag ergerende, 
bepaalde hij zijne studie, 
tot een ander onderwerp, 
en de düitsche letterkunde 
won er bij. Hij, hield ziel» 
met eene verzameling van 
Synonymefl bezig, die van 
1793 tot het einde van 1802 
in verschillende deelen in 
het licht verscheen; deze 
verzameling maakte eenen 
welyerdienden opgang. De. 
zelve is voorafgegaan door 
eene voorrede, waarvan men 
een uitreksel vindt, in het 
pictionnaire des synony? 
mes de la langue frangaise 
door. den heer GÜÏZOT (Parijs 
MARADON, 1809, 2 dl." in 
8.yo). Na dit nuttig werk, 
ondernam hij zijn Esthetisch 
handboek , een werk, dat in 
DuitscAland classiek is ge
worden. EBERHARD had reeds 
in AMYNTOR de uitnemend
heid der evangelische zede-
leer doen kennen, toen hjj 
met belangstelling de Génie 
dn chrisiianisme (geest de* 
Christendoms) vart den heer 

BE C H A T E A U B R U N T l a s , die 

bft hem het denkbeeld van 
zijn werk deed opkomen» i 
over den geest van het oor j ' 
spronkelijke ChristendoPH f 
waarin hij trachtte tebewij- i 
«en, zich op den staatkun* / 

•r' denkbeelden handelt. 
; V e r t a l e r . 



EB £. 77' 

digen en zedelijkeri toestand 
der; tijdgenooten van JESUS 
CHRISTUS beroepende, dat 
dëzé godsdienst 'fiit den schok 
én om'zoo "tè spreken, uit 
eenë ïHèensmelting der geest-
beschaving der Grieken mët 
de Zedelijke beschaving der 
Aziatische volkeü; der kun
digheden ' vanGriekenland 
niet"de' geestdrift en diept 
zinnige gevpetefis^ welke de 
Oosterlingen kenschetsen, 
geboren werd. EBERHABD 
in eeneri nieuwen mengel-
klomp van,èene duistere bo-
vënnatutirkttndè. gewikkeld,',/ 
verviel in dezelfde ongé-. 
rijindbedeh, diezijnèoverige 
schriften kenmerkten. Men 
kan' ecKter' aan dezen schrij
ver uitgebreide kundigheden,• 
eënen "zuiveren," sierlijken , 
en duidelijken stijl niet ont
zeggen , ëh" onder andere lof
felijke hoedanigheden ,' was 
EBERHARD een " goede echt
genoot eh een "getrouwe 
vriend. Ongelukkiglijk liet 
hij zich medesiepen,, door 
dëh smaak der afgétrókkene 
denkbeelden, die. zoo vele 
aanhangers in Duitschland 
hadden , en. dié eerder die
nen , om de kundigheden te 
verwarren, dan dezelve op 
te helderen, voornamelijk die
genen welke zich aan dë 
christelijke godsdienst ver* 
binden. H^ERHARD overleed 
bijna pïötselijk, dein Ö Ja
nuari) ; 1809.' ï ) e heer jNi-
coLAi j» schrijver van de alge-
ïnëene Duitsche Bibliotheek, 
heeft eert tëVensberigï"' van 

EBEftHARt» in het licht''ge
geven , wiens werken wij 
Zullen aanhalen,"' alle in het 
Hoogduitsch geschreven : 

| Nieuwe verdediging van Sö-
! CRATES , of onderzoek van 
: deleer, betreffende de zalig-
| heid der heidenen'; Berlijn ',\ 
\ 1*772, in 8,vo; in het fransen 
I vertaald door den Heer Du-, 
! MAs , Amsterdam, 1773. het 
'! 2»e deel verscheen in 1778», 
i —•' 2.° Bespiegeling over het • 
\ denk- en het gëvoèl-vérmb-
gen, eene bekroonde ver
handeling in 1776. — 3.° 

'i Zedekunde der rede,, 1781,! 
j in 8.f° —? &*° Voorbereiding,' 
' tot de natuurlijke Go<ïs« 
dienst} Êdtle, 1781, in;8>öi'; 

'•; — '5,? AMYXTOR, geschiede-
ii t^is bif wijze van brievétyï" 

Berlijn, 1772, iii 8vyoJ)it 
: is een roman, waarin de 

schrijver vele wijze aanmer-" 
kingen over de voortrëffe->° 
hjkheid der zedeleer ' van' 
hét Evangelie ontwikkelt.: 
Hij schreef zulks om den! 
indruk uit te wisschen, wel~* 
ken zijne verdediging vd% 
SOCBAXJSS gemaakt had , die* 
zijne bevordering en den gees- \ 
telijken stand hinderlijk was.' 

— 6,° Bespiegeling der, 
schoontï letteren en kunsten, 
Holle;, l7;83, in 8.vo — 7.<>: 
Mengelingen, in 8.vo, ibï'd/' 
1784, 3 dj.» j 7 8 8 . r r - : . ^ 
"Algéméene geschiedenis def*. 
Wijsbegeerte, ihid. 1787,"2.*"* 
vermeerderde uitgave,1796* 
— 9«° wifsgeerig Magazijn r 

[4 dl n van 1788 tot 1*91. — ' 
10.° Handvesten der to&s* 
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begeerte ; Berlijn ,„ .2, dl." 
van 1792 tot 1795. Doze 
beide laatste tijdschriften, 
waren gedeeltelijk bestemd, 
dm de twistschriften der te
genstrevers • van KANT op 
nieuw te leveren. — 11.° 
Over de vorm der gouver
nementen en derzelver ver
betering , Betlijn, 1793, 
1794, 2 dl.n. in8 'vo_I2 . ° 
Bovennatuurhnndigeuittrek-
selen, Halle, 1794; inS.vo' 
— 13.° Proeve van een al
gemeen woordenboek, uit Sy-t 
•npnymes van de.Höógdüit-
scïie taal, 'Halle , van 1793 
tot 1802, 6 dl.n in 8.vo _ 
14." Over den God van den 
Hoogleeraar TlTSCit, en o-' 
ver de school' van zijne te
genpartij , Halle, 1799 j in 
8̂ vo — 15.° Proeve eener 
verklaring over den staat van 
het vraagstuk in den twist 
tusschen den Heer TITSCJX 
én zijne tegenstrevers,' ibid 
1800, in 8.vo, Hoewel E-, 
BEP.HAUD geenszins een voor
stander'was van de Jeervan 
TITS'CH verdedigde hij hemr 

niettemin in.deze twee schrif
ten tegen de beschuldiging1 

van god verzaking, enz. E-
BERHAUD heeft daarenboven 
aan , bijna alle' wetenschap
pelijke D'uitsche' dagbladen 
gewerkt,'" en ; bijzonder aan 
de Duits'che Bibliotheek Van' 
zijnen vriend NICOLAÏ voor
noemd; . V~' "','"*' , " 

EBEIÏMANN ( VITÜS) ,,' een 
Jesuit in 1597' tè ïltniwèis-
dorff, ia het Bisdom Bam-

berg geboren , onderwees 
met roem de schoone lette
ren , de wijsbegeerte en God
geleerdheid te Mentz en te 
Wurzburg, was rector van 
het 'seminarie 'van Fulda, 
en overleed te Mentz den 8 
April 1765. Hij heeft in 
het licht gegeven BELLAR-
Mixt cóntroversia vindictf 
toe., Wurzburg, 1661, in 
4.t° Hij bewijst er in, dat 
het gebruik der ketters, in 
de beantwoording' op BEI» 
ÏJARMINUS i s , de' bewijzen 
van dien beroemden contra* 
ver sist te verminken", en de 
voorstellingen uit derzelver 
verband te rukken, tenein
de dezelve met een zeker 
soort van voordeel te kun-

j rien wederleggen. EBERMANN 
, Heeft. nog. uitmuntende ge
schilschriften tegen GEORGE 

! CAWXTÜS of CALMSEN, HEB-

: MANÜS' CoRINGIUS, JoANNES 
Muskus, Hoogleeraar va" 
Jena, enz. in het licht ge" 
geven. 

EBERT(THEODORÜS), Hoog
leeraar te Frankfort aan 
den yOder in de-zeventiende 
eeuw ,' heeft zich door zijne 
werken beroemd gemaakt. 
De voornaamste zijn: 1-
Chrottologia pracipuorum 
lingnee sanctee doctorutn*-— 
2° Elogiajurisconsultorurn 
et politicormn centum U" 
lustrium , qui hebrtsam lin-
guam et reliquas oriëntale* 
excoluernnt, Leipzig, 1628» 
in 8.vo — ,3.° Poëtica he-
braica, ibid, 1628, in 8.vö 
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Deze , werken bevatten vele 
geJeérde, doch , behalve voor 
de beminnaars van de He-
breeuwsche taal weinig aan
gename, zaken. 

•J'EBERT (JOANNES ARNOLD) 
een Höogduitsche dichter en 
overzétter voornamelijk van 
Engelsche werken, waar
door' de beoefening der En-
gelsche taal onder de Duit-
schers niet weinig bevor
derd werd, werd te Ham-
jburg in 1723 geboren, en 
overleed te Brunswyk, in 
1795. Zijne voornaamste'wer
ken zijn,, zijne'vertalingeh 
van YOUNGS Nachtgedachten1, 
en GLOVER'S LÉONIDAS.'OOIC 
in zijne eigene'1 gedichten' 
(Episteln, und vermiéèhte 
(xedicïite) ademt een leven
dige en vurige geest eneene 
rijke verbeeldingskracht.j Zij
ne levensbeschrijving vVordt 
in ScHiiicHTÈGROLr,'s JOlekro-
log. "1 Dl. aangetroffen. 

EBEYS, sultan van Egyp-' 
te doodde in 1156 den 'sul
tan, 'z i jn* meester , die de
zen 'trouweïooze het bestuur 
van zijn'rijk toevertrouwde. 
De. moordenaar maakte zich 
meester van zijne' schatten , 
en strooide er eén gedeelte 
van in het 'pale is , om de 
volken te vermaken,, terwijl 
hij zich met , den degen in 
de Tiand redde. ' De hpspï-
talisteh en tempelieren hem 
op den weg van Damdsküs] 
aangehouden en ter dood ge
brast hebbende,, verdeelden 

onderling zijne schatten en 
gevangenen. 

ERION, een stoïsch wijs
geer: " leerling van CERIN-
T H U S , ' en grondlegger van 
de sekte der Elioniïen, b e 
gon in het ' jaar 72 na J . C. 

' zijne dvyalingen te prediken. 
Hij beweerde, dat de Ver
losser een eenvoudig mensch 
was , door de gewone bijwo
ning der beide seksen voort
gesproten. Hij voegde er 
bi j , dat God het gebied de
zer wereld aan den duivel , 
en dat der toekomstige we-

! rèld aari CHRISTUS had ge-
1 geven. Zijne leerlingen ver

bonden de voorschriften der' 
, Christelijke godsdienst met 

Bet' Jodendom^ Zij vierden 
zoowel den zaturdag'alsden. 

' zondag. , Jaarlijks werden 
hunne geheimen met onge-

, zuurd, brood opgedragen. Zij 
baadden zich dagelijks even. 

. gelijk de Joden, en vereer-' 
den Jeruzalem als het huis ' 

, Gods. Deze .ketters kenden 
' geen ander "Evangelie, dan 

dat van den heiligen M A T -
THËÏJS , hetwelk zij in het" 
Hebreeuwsch, doen bedor-' 
ven en" verminkt hadden. 
Zij verwierpen het overige 
van het Nieuwe Testament, 

; en • vooral [ de Brieven van' 
•den heiligen PAULÜS, wijl ' 
jzij dezen Apostel als èenèn 
i afvallige der wet .beschouw-" 
| den. Zij vereerden de oude ' 
'Aartsyaders , /maar veracht
ten de Profeten.- Het leven 

, der eerste" Ëbioniten 'was » 
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zegt men zeer geregeld, dat 
der laatsten zeer losbandig. 
Deze gedoogden de ontbin
ding des Huwelijks èn de 
veelheid van vrouwen. Hoe
wel hardnekkige Joden zijn
de , erkenden de Ebioniten 
J . G. voor den messias : zij 
zagen dus in Hein de voor
naamste kenteekenen, onder 
welke Hij door de Profeten 
was aangekondigd. Men be
schuldigt hen niet de won
deren van J . C- , rioch zi j r 

nen dood, noch zijne op
standing in twijfel te hebben 
getrokken. De heilige E-
PIFHANUS getuigt integendeel 
dat zij a l , deze wezenlijke 
leerstukken aannamen. Zij 
waren echter in Judea ont
staan , voor de verwoesting 
van Jeruzalem, verscheide
ne waren op de plaats ge
wees t , waar dezelve waren 
voorgevallen , en /dus in de 
gelegenheid om dezelve te 
onderzoeken. 

EBROIN, , Major Domus of 
Opperhofirteester van CLOTA-
RHJS I I I . en THEODORICHII . , , 
een eerzuchtig, trotsch, en 
ondernemend man., kwam tot 
dien post door zijne kuipe
rijen en zijne. schijnheilig
heid. . De -hoop, welke zijne 
schijndeügden hadden gege
ven, logenstraften zich wel
dra. Door de afzondering 
der koningin BATHILDE, al
leen meester gebleven, be
dwong hij zijne trotschheid, 
gierigheid en trouweloosheid 
niet meer* Hij ontroofde de 

goederen en ontnam de be
dieningen, ' hij verdreef de 
Grooten, die aan het hof 
waren , en verbood aan de 
anderen, er zonder zijne toe
stemming te komen. Na den 

, dood van CLOTARIUS in 670 I 
plaatste hij THEODORICH op 
op den troon; maar de haat 
welken de Heeren den minis
ter toedroegen, kwam op den 
koning neder. Zij gaven de 

, kroon aan CHILDERICH II. > 
deden THEODORICH en EBROIÜ 
het hoofd kaal scheren, en 

' sloten hen in kloosters op-
Men zou EBKOIN hebben doen 
sterven, zonder de ' vermo
gende tusschenkomstvanden 
heiligen LEGERUS , ' die zich 
de vijandschap niet meer (o 
binnen bragt, welke hij zich 
van wege dien ondeugende» 
man had op den hals ge
haald, dan door zijne on-
regtvaardighedeti te Jaken. 
Nadat CHILDERIK in 673 ify 
verleden w a s , werd THEODO
RICH weder op den troon ge* 

, p laats t , die • LEUDESE tot 
Major-üomus nam. ' Nadat 
EBROIN uit zijn klooster ont
snapt was , deed hij LEUDËI 
SE vermoorden, bragt eenen 
CI,ODOVEUS voor, welken Hij 
zeide de zoon van ,CI>OTARI°S 

• I I I . te zijn, dwong de vol* 
ken hem den eed, van ge* 

; trouwheid afteleggen, cn 

: verwoestte de landerijen va& 
diegene, die hem tegenstand 

i boden. De stad Autun werd 
; belegerd. Op bevel van $" 
• BROIN werden den Bisschop 
| LEGERUS, die hém het leve" 
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had gered*: de opgenuitge* 
stoken, en de Heilige in een ; 
klooster geworpen. EïJROiN I 
4wpng Vervolgens, wet de'war > 
pens in de hand, TaeoDOr 
«ICH, om hem weder tot 
Hoogstdeszelfs Major Do~ 

, mus aanteiienien. Hij kocht 
* de Grqaten van Neustrië en : 

Bourgondië om, en liet zij
nen valschen Cï*qpovEUS, 
dien hij niet meer npodig 
had» aan zijn lot over. Zij
ne dwingelandij had geene 
trenzen meer; alle welden-

enden, waren er de slagtof
fer s van*s De Neustriërson- . 
der Zijn onveHragèlijk juk ge
hukt, verlieten hun land,, At. 
guitanië maakte zich van 
tfrmkfijkhsy&wtwsiëvi<iv , 
gerde hém te erkennen* en ' 
benoemde twee Gpperhof-
meesiers, die EBRQIN het ge* 
luk had, in den slag van Leu* 
cofas, te overwinnen. Ein» 
delijk, werd de dwingeland* 
door eenen heer, HERMANFROI 
genaamd» dien hij, na hem van 
zijne goederen beroofd te heb-
hen» niet den dood bedreigde, 
in 681 om het leven bragt, 
Sommigen zeggen in zijn bed, 
anderen 'bij het uitgaan van 
zjjn paleis» Het was onder 
dezen minister dat het ge
bruik of liever gedrochtelijk 
misbruik" begon, van öndéc 
den titel van vruchtgebruik» 
de kerkelijke goederen» on» 
der verpligting vaa de krijgs
dienst» aan leeken te geven» 

..EctiHEWEKSW {AéRiHAM^, 

^"ix, ïtósM v. ;•..,.: .:•:.: 

- ..ECG • m 
een geleerde ,: Maroïuter» 
,monnik, hooglêeraar der Sy
rische en Arabische talen, 
in het konjnklijk collegia te 
farps, ahvaar hij door den 
beroemden liï JAY. beroepen 
was » was te i?c/;e£geboren. 
Deze beroemde irian gaf hem 
jaarlijks, zes honderd gouden 
kroone«»,om den druk van 
zijnen, grooten polyglot-Bij-
bel te besturen. De Cou* 
gfegatie de propaganda fide, 
nam hem in 1636 onder de 
vertalers des Bijbels in het 
.Arabisch, aan. ECCHEÏ,Ï,ENSIS 
begaf zich van Parijs naai' 
Bome, na in die stad eenen 
leerstoel, der Oostersche ta
len te hebben verkregen. 
Hjj overleed aldaar m i QQi, 
Deze geleerde was diep er
varen in de kennis der boe» 
ken, welke in het Syrisch 
en Arabisch geschreven war
ren; ejx ofschoon hij zijne 
meesters; in de kennis dier 
beide talen heeft:, gehad , 
moet ,men echter bekennen , 
dat hij ; dezelve zeef wel 
meester was« Er bestaat 
van hem: l*9 de vertaling 
uit het Arabiseh ïn het la* 
tijn der 0.e, £.« én 7i* bos* 
ken - der kegelsfceden , v a t t 
AjM?oixoNnjs» Het was op 
bevel van den Groot-Heïlpg 
FSÏRÖINAND I I . , . dat hij dit 
wérk ondernam, waarin hij 
werd-geholpen door JoAXNteB 
AXFONSUS BOBEJUM»;een'be
roemden wiskunstenaar., die 
hetzelve niet Comwéfïtariën 
verrjjkfre» B$se vertaling 
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•werd te Florence, gedrukt 
met hèt boek van ARCHIMË-
DES, Be assumptis, in 1661 
in fol. — 2<° LingtusSyr-
riaca sive ChaldaictB per 
irevis institutio , Rome, 
1628 , in 12.mo — 3.° Sif-
üopsis philosophi<& Orien-
iulium, Parijs, 1641» in 
,4.w — 4i° Versio Durrha-
mani de medicis virtutibtis 
ttnitnalium, plantarum et 
jgwmmanm, Parijs, 1647, 
in 8.V0; dit is de Vertaling 
-van een uittreksel eens wèrks 
van SOGOUHY. -r 5.°Weder-
leggende Godgeleerde wer
ken, tegen de Protestanten; 
te Rome gedrukt .—,6 .° 
EutycJdu* vindicatu», te
gen SEiiDEN en tegen HOT-
TiNGER, den schrijver eener 
•Oostersche geschiedenis , 
166! vin 4.».— 1.° Aannter-
•hingen op de Catalogus der 
•Chaldeeuwsche schrijvers, 
'door EBËD-JESÜ zamenge-
steld, en te Rome, in 1653 
in het licht gegeven. De
zelve zijn van Veel belang, | 
vóór de minnaars der Oos
tersche letterkunde. —- 8,° 
«Eene Uitgave der werken 
van. den heiligen ANTOMÜS , 
Abt» — 9.° Cancordiana* 
tiomtffi Clirïstianomm orien-
talium in fidei catholica 
dogmatihns, Menz» 1655. 
Hij tracht de gevoelens der 
Oosterlingen met die der 
Roómsche kerk overeen te 
«brengen en slaagt daarin ge
woonlijk zeer weL ÜEOAI.* 

•a.ATiDS heeft gemeenschappe
lijk met ECCHEIAENSÏS aan I 

dit werk gearbeid. 

EcEBotiüS, een drogrede
naar van Ronstantinopel, 
meester .in de welspreekkun-
de van keizer JULIANUS , be
kende zich steeds tot dezelf
de Godsdienst als dé vorst. 
Onder CONSTANTIUS maakte 
hij zich eenen naam door 
zijne uitvallen tegen de Hei-
dènsche" Godheden; onder 
JULIANUS, zijnen Ieerfingi 
ontstak hij vervolgens in 
geestdrift ten voördeéle van 
dezelfde Goden. Op het 
eerste berigt van dert dood 
diens vorsten speelde hij i» 
rol Van boeteling. Eindelijk 
stierf hij zonder andere Gods
dienst te kennen, dan het 
tegenwoordige oogenblikeen 
waardige meester van den 
huichelachtigen * en afvalü* 
gen vorst, die onder dezelf" 
de betrekkingen één 2'ef 

waardige leerling1 was. 

EcHAïir» "(JACOBCS), een 

Dominikaner, den 22 Sep
tember 1641 te Roitmenf 
boren, overleed te Parijh 
den 15 Maart 1724. M 
hragt veel1 bij tot den wf 
zijner orde,' door de Biel*0' 
theek der *chri)'ver$i welk6 

dezelve heeft voortgebrag'> 
2 dï.n in fol. Parijs het .1.' 
in 1719, het tweede iri 1^1. 
Pater QUETIP , had er voof 

hem aan gewerkt; doch naaU' 
welijks had hij er een vief" 
de gedeelte van vervaardig"' 
Deze Bibliotheek wordt doof 
alle boekenkenners zeer "P 
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prijs gesteld.; r Men put ;«it 
dezelve een juist denkbeeld 
van, het Leven en de wer? 
ken der Oominikaansche 
schrijvers , Van, derzelver 
verschillende uitgaven en vatt 
de Bibliotheken", waarin dé 
handschriften derzelve be
waard worden. Alles steunt 
pp goede bewijzen. De schrijf 
ver 'i geeft ;; den naam van 
groote mannen aan zeer mid
delmatige personen, maar de 
overdrevenheid is ,, Het 'ge
brek van alle dergelijke wer
ken. Pater ECHARD; be^at 
al de hoedanigheden van 
eènen deugdzamen geleerde. 
[Ais een vervolg op de, J(ii; 
bliotheek der schrijvers %ij-
tier orde, heeft Pater ECHARD 
een ander werk in het dicht 
gegeven, ten titel voerende S 
Sacrum Gynecinm domitii-
earum, seu sorores ordwis 
prtedicqtorum qu& scriptis 
claruerunt\. • 

ECHARD (LAURENTIUS), een 
Engelsen geschiedschrijver , 
in ,1671 te Bassam, in het 
graafschap Btlffolk geboren, 
nam achtereenvolgend de pre-
dikdienst i n ; verschillende 
kerken waar. Zijne gezond
heid Was zeer zwak. Daar 
hem de. wateren van Sear-
hörough tot zijne herstelling 
waren voorgeschreven, be
sloot hij van zich derwaarts 
te begeven, maar hij overr 
leed onderweg te Lincoln, 
in 1730. Hij was lid van 
de maatschappQ van oudheid

kundigen te Londen. Zijne 
\Verken i alle in het Engelsch 
geschreven, zijn: l.° Ge
schiedenis vanJEngeland van 
4en inval van JULWS CJE-
SAR tot aan den dood van 
JACOBUS I- , Londen , 1707 
— 17)8, 3 dl.n in fol, "in 
Engeland zeer op prijs ge
steld.— 2.° Romeinsche Ge* 
schiedenis, sedert de grond* 
vesting van Rome, tot de 
verplaatsing van den Zetel 
des rijks doorKo^STAST/JÜir. 
Dit beknopte werk is niet 
zonder gebreken; maar do 
schaarschheid van goede,Wel'-
ken van; dien aard ,4.,heeft 
hetzelve jn Engeland, en 
aan; dei; Eransche vertaling 
des zei ven in Erankrij\ï veel 
opgang doen •maken. De 
schrijver h^eft in hetzelve de 
voornaamste trekken, der Rn* 
meinsche geschiedenis ont
wikkeld, Hij doet, er ook 
kleine uitweidingen in voor-, 
komen, over de,voornaamste 
schrijvers van Rome, die hij 
meer met' waarheid, dan 
schranderheid schildert., De 
abt GUYON heeft in 10 dl.", 
in 12.110 een vervolg dezer 
geschiedenis geleverd, wéllc 
in 1736; in het licht is ver
schenen. De rdaadzaken zijn 
e,r met orde in geregeld, 3e 
verhaal toon is eenvoudig en 
natuurlijki de stijl,,vrg.z.ui«. 
ver. Deze Geschiedenis is 
in Holland en te Avignoji, 
in 12 d|.n in \2.mo herdrukt. 
Het werk van ECHAR» maak
te den schrijver van hetzelve 

file:///2.mo
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bij het Engelsen ministerie 
bekend, dat hem in verschei
dene aangelegenheden ge
bruikte.' — 3." Algemeene 

'Kerkelijke Geschiedenis van 
de geboorte van CHRISTUS 
tot de grondvesting des Chris
tendoms i onder HOXSTAN-
TIJX, in 1702 in fol. in het 
licht gegeven, en voor de 
.zesde maal in 1712, in 2 
dl." in fol. herdrukt. De 
Anglikaansche geestelijken, 
stellen even zoo veel belang 
In dezeKerkelijke Geschiede
nis , als de leek en in zijne 
Romeinsche Geschiedenis 
Stellen. — 4.0 Tolk voorde 
schrijvers en lezers van 
nieuwspapieren s een opper-
vlakkig werk, dat aan den 
abt LADVOCAÏ het denkbeeld 
gaf, tot zijn beknopt aard
rijkskundig Woordenboek. 
ECHARD schreef ook een Ge
schiedkundig Woordenboek, 
dat slechts een dor geraam» 
te is. -<- 5.° Vertaling, in 
het Èngelsch, der Blijspelen 
van Phxvvvs, TERENTIÜS, 
•enz. • • 

EciiEtooN, zoon van PRI-
AM en CHROMIÜS, zijn "broe
der, werden door DIOMEDES 
boven van hunne kar gestort, 
die na hun gedood te hebben, 
hen van hunne wapenen be
roofde en hunne paarden' 
wegnam. 

ECHIDNA , een gedrocht, 
nalt-vnmw en half-draafc, 
was de- moeder van den hond 
CERBERUS, van de waterslang 

van £ierne9 van de. Cmira-
BA, van den leeuw van NE-
MEA en van den Sphïnx. 

ECHIDNE , koningin der 
Schytiërs, welke HERCULES 
huwde, en bij welke hij drie 
kinderen verwekte: AGA« 
THYRSUS, GELON en S o 
THUS , uit wien men zegt, 
dat de koningen van Sey» 
thië zijn voortgesproten. 

EÖHINADES waren Nimfen, 
die in eilanden herschapen 
werden , wijl zij ACHELOUS 
niet tot eene offerande van 
tien stieren geroepen had
den , tot welke zij al de 6o< 
den1 der bosschen en stro* 
men hadden uitgenoodigd. 
Deze eilanden, bij de golf 
van Lepante gelegen , zijn in 
deze laatste eeuwen beroemd 
geworden, door de groote 
overwinning ter zee, welke 
don JÜAN van Oostenrijk* 
op de Turken behaalde. 

EcmoN, koning van th' 
Ie* Zijne beide dochters lie* 
ten zich ' opofferen, om <je 

Goden te bevredigen, die 
hef gewest met eene vet* 
schrikkelijke droogte be" 
zochten. Uit har e asch kwa' 
men tweei gekroonde jonge* 
litigen voort, die den edel" 
moedigen dood di«r prinses
sen vierden. — Er heeft eeïi 
andere ECHION geleefd, di© 
een dergenen was, dieCAD* 
MUS T7iebe hielpen bouwen, 
en het is naar1 heni * dat de 
Thebanen nok EcMoniden i 
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z^n genoemd, ^ .• 

; ECHO , * «dochter der Inch t 
en der. aarde. Deze nimf 
bewoonde de oevers der rivier 
Qiphisis. Wijl %zij van Ju-
NO, terwijl JUPITER met zijne 
nimfen was, on voarzigtiglijk 
had gesproken, en haar met 
vleijende gesprekken had be
zig gehouden, zoo veroor
deelde haar deze Godin, om 
enkel het laatste woord der
genen te herhalen, welke 
haar* zouden i ondervragen. 
ECHO wilde, zich door IVAR-
cisstis ;doen hemïnrieir^ maar 
zich door hem veracht'zien* 
dëy nam zij de wijk in dé 
grotten," iri de gebergten, in 
de: wouden, -alwaar zij vair 
smart uitteerde^- en in eene 
rots herschapen werd. 

ffvECKV :"-»•: Zie ECKIUS (Jo-
ANNES) TT- en (LÉONARDUS). 

.-.. f ECK (CORNEMS - VAN) , 
in 16S5 Hoogleeraar in de 
regtsgeléerdheïd aan de uni
versiteit van Franeker, daar
na aan die van Utrecht, al
waar kïj in 1732 is overle
den-,' is de schrij ver der vol
gende Werken: l.° Princi-
pia juris civilis, secundum 
ordinem digestorum ,nFra~ 
fieker, 16S6, in S vo -^ 2,° 
Theses juris contmversi, 
Utrecht, 1700, in 8.vo — 
3.° Akademische verhande* 
tingen en redevoeringen o-
ver verschillende belangrij
ke onderwerpen, alg de stu

dio ; fiögticeg eonptngéndö • 
• cutit' studio juris Moma?ii's 

de Vita tiiotibm ëi Stitdiis 
'MAntistii, Jjadeonis et -C, 
Aiegi Capitonis /.' dè reii* 
gione.eipieMtepetermnjit-
Hscmmïf» '•• eh z •;•«-*HU :;> is 'M 

• uitgever- «geweest „van ; G. 
FoB$müt-M\:et A^'Cosmi.i 
trdctatifs de feudis et • ete-
menfajurisfetidalis F, HOT-/ 
xbMAxXï:,- Leeuwarden i 
1694, en van J. F*Boc« 
KISLMAXNI tmctatus dè dif' 
ferentiis jttris civilis, ca' 
noniciethodièrm,Utrecht r 

; 1694rin 4,to . '•.*,;, , M,' 

t j - EeKABDSÜTAÜSEN ;{KA REI* 
VAN) , ; Lid der .Keur- fieijer* 
sche' akademie' van i weten
schappen , en van andere ge
leerde genootschappen, keur* 
vorstelijke Werkelijke hof-
raad f en geheim handvest-
bewaarder te Munchen, Zij-; 

"ne ouders'waren graaf KA-
REÏ. VON HekiVUIAÜSÈN en M A -
BIANNE ECKARDT , 60 hij Werd 
op dein 28 Junij 1752 op het 
kasteel Heimtiausen ïn Op-
per-Befy'erèn geboren. Na
dat hij zijne studiën voibragt 
had, werd hijkeurvorstelij-' 
ke hofraad en in 1779, in 
criminele zaken, ter instruc
tie en voordragt gebruikt, 
ook werd.hij raad van do 
boek-censiiur, welken post 
hij tot 1793, wanneer hij zelf 
om zijn ontslag verzocht, 
bekleedde; in 1784 werd hij 
geheime' keurvorstelijke 

• nandvestbëwaarder, eri in 
\'&ü-.*: ir.*/ ;•••»:•fts -.• ' ' 
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1799 eerste geheime hof-ar-
chivarius. In het jaar 1790 
ontwierp hij een. -pjah- ter be
vordering der ware verlich
ting, ter. handhaving der | 
Godsdienst, deugd 'en* sta-, 
ten» die hij alle in gevaar 
waande, en kort daarop 
Vormde hij , behalve ver
scheidene andere mislukte 
proeven, ook het plan , tot 
de oprigting eener Akademie 
van Christelijke; wijsgeeren. 
Hij bezat • ontegensprekelijk 
een goed hart, diepe kennis, 
en eenen werkzamen, maar 
niet door vaste grondbegin
selen , eener grondige wij s-
begéerte geleiden geest,, en 
veranderde even zóö dikwijls 
van stelsel als van letterkun
dige loopbaan;.; Hij: is <drie-
malen gehuwd geweest en, 
overleed den 12 Mei 1803. 
Er bestaan van hem onder
scheidene werken. Zijne Be^ 
leidigten Rechte dermensc/ti 
heit hebben onderscheidene 
uitgaven beleefd; doch nog 
üiet ZQO veel als zijn Gebe
denboek Crott. istuii'e reinste 
Liebe, dat imhet Neder-
duitsch, Fransch, Itali-
aansch, Poolsch en Hon-
gaarsch vertaald werd. Den 
bidder in geest en in waar
heid , die enkel zalving des 
genioeds en verheffing des 
geestes tot den «Oneindige 
zoekt, kan echter het al te 
bloemrijke en daardoor Bo* 
maneske in dit Gebedenboek 
niet behagen. Ook vond de 
eerste uitgave der Neder-
duifsche vertaling van het

zelve, dia daarenboven zon. 
der kerkelijke goedkeuring, 
in het licht verscheen:* bij 
de ' Nederlandsche Catholij-
ken eenen nadrukkelijken te« 
genstand j en zelfs detwée» 
de verbeterde uitgave > dia 
den «tempel der kerkelijke 
goedkeuring , draagt i Vindt 
nogweinig bfrval. > 

ECKHARD (JOANNES GfiOK" 
GE bJj den 7 Septemberl674 
te Duingen, in het i Hertog
dom Bmnswfy'k geboren, was 
de vriend van IiEiBNiTZ. Doof 
den ^invloed van dien be< 
roemden man, werd hij Hoog* 
leeraar in de geschiedenis 
te Helmstadt. Na den dood 
van dien wijsgeer, verkreeg 
hij te Hannover eenen leer* 
stoel, maar de schulden,'11 

welke hij zich aldaar stak» 
verpligtten hem in 1723 die 
stad te verlaten, In het; vol*. 
gende jaar omhelsde bij te 

Keulen de Catholijké G°?s' 
dienst en begaf zich naat 
Wurzburg. Mejt roem na"1 

hij aldaar de posten vanlBiS' 
schoppelijken raad, geschied" 
schrijver, handvéstbewaat* 
der en bibliothecaris waar. 
Hg overleed aldaar in 173«» 
na door den keizer veradel» 
te zijn* , Men heeft aanLECK< 
HARD te danken; 1.° O/ / " ' 
hi&torieum medii 0Viy 
lemporibus CAHOLI imp^' 
toris ad finem, secuH H ' 
Leipzig, 1723, 2 .dl-V"1 

fol. » Deze verzameling' 
zegt de abt LENGIBTI,*° 
het werk is van een dern&' 
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kwaamste en regtschapenste 
mannen des. rijks, is; zeer 
belangrijk; en wel ontwor
pen , hetwelk onder de Duit-
sche schrijvers iets zeld
zaams is ; en wat nog zeld
zamer i s , hij herhaalt niet 
hetgene, wat in anderen 
reeds gevonden wordt." — 
2.? Leges francorum j sali-
cèb et Ripuariorum cumad' 
ditionibus regum ét impe-
ratorum variis, Frankfort, 
172Ö, in fol», eene verza
meling , die niet minder op 
prijs wordt gesteld, dan de 
vorige. — 3.° De origine 
Germanorum eprumque ve-
iustissimis migrationibü» ac 
rebus gestis, te Göttittgen' 
in 1750, in 4,«> door de zorg 
van JSHERIDIÜS in het licht 
gegeven. , — jt.? Hïstoria 
stydii etyniologici lingutë 
germanicts etc. in S.vo, zeer 
geacht.— 5,° Origines Habé-
burgorAustr.iaö(&, Leipzig, 
1721 , in fol. fieze geleer
de is van de oude denkbeel
den , ten opzigtè van den 
oorsprong van het Oosten-
rijksché huis afgeweken, en 
heeft getracht te bewijzen, 
dat de Lotharingschó en 
Oostenrijksche huizen.; uit 
dienzelfden stam voortsprui
ten. '•— 6.° Commentarii de 
rebus Francia orienialis et 
episcopa tus Wiceburgensis j 
in qnibvs regum ét impera-r 
tóriim Francim Germaniüi' 
que gesta eosponnntur, 
Wxirzburgy 1729, 2 dl.n, in 
fol. — 7." Animadversïones 

historica et er itic(B in scan-i 
', nati ditëcesim, ét hiërarchie 
am Fuldensem, 17217, in fol. 

;—'• 8.° Hisioria genealagica 
Iprincipium Saxaniee supe- ,' 
rioris, Leipzig, 1122-> •• in 

* f o l . s ;..:: .'.••."•.•,•. •)• ; , Vi ; 

* EcKHELi. (JOZEF HII.A-
RIUS) , pen beroemde pen?: 

ningkündige werd den IS . 
Januarij- 1737 te Ènzersfeld' 
in Opper-Oostenrijk gebo--
ren. Hij vólbragt zijne stu-

\ dien in een Collegie der Je-
suiten, en begaf zich in die 
orde. Mot roem ? beoefende 
hij de geleerde talen , en na 
eenigen t^d bet Latijn en de 
Rhetorica ie hebben onder
wezen, werd hij tot Hoog
leeraar der welsprekendheid 
aan de universiteit van 
Weenen benoemd. Vol ijver* 
voor de Schooneletterkunde, 
beoefende hij de verschil
lende takken derzelve, maar 
een bepaalde smaak sleepte 
hem mede tot de beoefening 
der oudheid, en voorname
lijk tot de penningkupde. 
Het kabinet van gedenkpen
ningen der Jesuiten, waar
van hem, na den dood van 
pater KHEÏ.1», eeu' zijner or
debroeders , liet ©pzigt Werd 
toevertrouwd, en vooral de 
rijke verzameling der lietf 
zerlijke Bibliotheek, boden 
hem de middelen aan r om na» 
sporingen te doen. Op het 
einde her achttiende eeuw 
had men de beoefening der 
pennigkunde,, nog niet tot een 

. 4 ' . . - - • ' . , ; ; ; ; ' ;•• '-.• • ' ' . - . 
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enkel stelsel 'durven fereir-
gen. Het aantal dernumis-
roatische gedenkstukten, die 
tot ons zijn gekomen, de 
verscheidenheid der eeuwen 
en natiën tot welke dezelve 
behooren, maakten deze on-» 
derneming bijna onuitvoer
baar.! Dat men hier de moei-
jelijkheid bij voege * welke 
deze mengeling vau niet ge
loofwaardige luet de echte 
gedenktéekenén, aanböodé 
Want behalve, dat de oude 
volken ook' hunne valsche 
munters hadden, zoo bewoog 
het lokaas der winst ook 
verscheidene bekwame gra
veurs van Europa, ont toen 
de smaak van de oudheid 
Onder de nieuwere volken 
begon te, herleven , de pen-
nigkundige gedenkstukken, 
aa temaken. Pater EcKHELt, 
werd door deze hinderpalen 
niet afgeschrikt", en door hét. 
lezen van JOBERT, pater ZAC-
CARU, van SpANHEiM en van 
drie beroemde Fransche oud
heidkundigen i VAIMANT, 
PettERiN en den abt BAR-
1'HEi.EMYi ondernam hij om 
eene volledige verzameling-
van gedenkpenningen te vor
men, en dezelve in één leer
stelsel yoortedragen. Om 
over dit onderwerp uitge
breider kundigheden te ver
zamelen , dan die, welke 
hem zijn land had opgele
verd , verkreeg hij van zij
ne oversten de vergunning, 
onvin. 1772 eene reis naar 
Jlelte te doen, alwaar hij 
ae talrijke kabinetten be-

; zocht» die zich aldaar ver-
[ spreid, bevinden. De groot* 
! hertog LEOFOMJ ontving hem 
met goedheid te JFiorence, hij 
liet voor hein het kabinet der 
MEDICISSEN, openen, waarin 

; Doctor CÖCCHI , bestuurder 
der galerijidier stad, zich 
beijverde, om aan den ge-

lieerden Jesuit de middelen 
; gemakkelijk te maken , de 
proefneming zijner nieuwe 

\ rangschikking, aan een der 
schoonste en , rijkste vem-
wielingen van Europa tema
ken; gedurende zijn verblijf 
te Florence, had de .groot* 
hertog LEOPOID aan zijne 
moeder, de'keizerin MARIA* 
THEÖÊÖIA geschreven, om 
h aar Pater ECKHEM. aan te 
bevelen. Bij zijne terug' 

: komst in Weenen, in 1774, 
werd hij tot bestuurder van 
bet kabinet! van gedenkpen
ningen , én hoogïeeraar der 
oudheden benoemd. Nadat 
zijne orde in de staten der 
keizerin was vernietigd» 
Vestigde zich pater ECKHE«-
te Weenen, alwaar hij zich 
geheel en al aan zijne ge
liefkoosde studie toewijdde» 

• Er bestaat van hem: 1>° 
Niimi veter es anecdoth 
Weenen, 1775, 2.e d l . , i n 

4.tt> In deze uitmuntende 
verzameling maakt hij meer 
dan vier honderd ontiitgege-
vene gedenkpenningen !>e* 
kend , de meeste van Griek-
sche steden, die naar eige* 
ne wetten bestuurd werden) 
met geleerde verklaring" 
vergezeld , die ofschoon min* 



,Z ;UEG,K, : - ' '.: ' 89 

der ï#k en minder breeds 
voerig , dan die , welke bij 
de gedenkpenningen van PH. 
BONAKOTTI voorkomen , ech
ter een e grondige critiek,, en 
eene diepere kennis der ou
de talen verraden dan die van 
den Fiórentijnschen penning-
kundige. —• .%,?,' Bactrina 
numorum, : Weenèn, van 
1792 tot 1798, 8 dL» Dit 
werk j waarin de schrijver 
de pennigkunde géhfcel ont
wikkelt, in de ;beste orde 
verdeelt, en aan eene bon
dige ..en schrandere critiek 
onderwerpty voert zijnen roem 
tën top; maar de dood ,"M& 
hem kort öa de uitgave van 
het ,l.e Ah den 16 Meil798 
,in het graf sleepte, belette 
hem èr genot* van te hebben* 
Pater ECKIIEO, heeft daaren
boven verschillende kleinere 
werken in het licht gege* 
ven , onder welke men"on-
derscheidt: 1° Sylloge pri
ma mmorum .anecdótorum 
thesauri Cesarei\ Wéeneni 
1786, groot in 4;«o Dit werk 
is slechts een aanhangsel van 
het volgende: Numi veter es 
anecdoii.—2.° Verbande* 
iing over de eerste beginse* 
leii der Duilsclie 'penning-' 
kunde > ten gebruike der 
scholen (in het Hoogduitsch); 
1786, in 8vW— <.-3;9 Odm 
duce cum JQSJEPHUS Ih ét 
JOSEPHA Bavaria prineeps 
nuptiis jungerentur, Wee* 
nen *' 1765 , in 4.to * - 4 ° 
Een HoogduHsch Dichtstnk 
op het vertrek der prinses^ 

MABU CHARIOTTA, en eenë 
Redevoering in dezelfde taal 
over de reis van JOZÈP I I . J 
in Italië, . * •.' 

' EcKitis öf: ECK (JOANNES) , 
eigenlijk IJOANNES ! MAVEB, 
ontleende zijnen naam Van 
ECK • naar een dorp in; Ztoa-
fyen, waar, hij in 1486 gebo
ren werd, was hoógleeraar 
aan de universiteit van In-
golstadt, openbaarde zijne 
kimde en zijnen ijver in zij
ne Conferehtien tegen Lü« 
THER , CABIJSTADT, MEIIANCH> 

THON'; enz; JLn 1538 was 
hj|j óp den rijksdag van>Angs-> 
burgi en in 1541 opdeCóri-
ferèntié van Regensburg te
genwoordig, en schitterde in 
beide. Hij speelde de voor
naamste rol in al de openba
re twistgedingen der Catho-
lijken niét 'de Lutheranen. 
Hij bezat een schrander ver» 
ririfty een sterk geheugen, 
ongedwongenheid, doordrin
gendheid van verstand en 
oordeel, eenejuisteen kracht
volle redeneerkunde. Deze 
kundige Godgeleerde over
leed te Ingolstadt, in 1543 
Er bestaan van hem twee 
Verhandelingen over de of 
férande der Mis ; een Com* 
méntarium op den profeet 
AGGEUS, 1638, in 8,vo: 
Homeliëni 4 dl.", in 8.vo, 
en wederleggende godgeleer-» 
de werken. Men bewaart 
met eene soort van eerbied 
in bet ïhusenm van het col*-
kgie van higolstajdt, den 
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leerstoel, waarin hij gezeten 
Was, wanneer hij zijne les
sen gaf. [Ook heeft hij zich 
beroemd gemaakt door eene 
uitmuntende Verhandeling 
over devoorèesc/iikAing, en 
men stelt zij ne Handleiding 
tot' de wederleggende godge
leerdheid, Waarvan er een 
aantal uitgaven • bestaan, 
grootelij ks op prijs]. 

ECKIÜS (IiEONABpus) een 
beroemd regtsgeleerde te 
Mtinchen in 1550 overleden , 
verwierf zich zulk eenen 
grootén roem, en werd zoo 
zeer door KARËI* V. bemind, 
dat * deze vorst zeide, dat 
» hetgene, wat zonder den 
raad van Eciuus besloten 
was, vruchteloos besloten 
was."', '.-• -.': 

.,:. EctusE. .~ Zie Ciusïus., 

f ECQÜEVILLY (De graaf 
AUMAND FRANCISCUS van), 
pair van Frankrijk, luite* 
nant generaal, en opziener 
van het depot van oorlog, 
was gedurende de uitwijking 
algemeen' kwartiermèester 
van Condé, waarvan hij de 
geschiedschrijver is gewor
den,door,in September 1818, 
een kort hegrip der veldsla
gen van tf at leger uittegeven, 
een werk, dat zich door gee-
ne letterkundige verdiensten 
aanbeveelt, maar héjangrijk 
i s , door de bijzonderheden, 
«ie hetzelve over de Fran-
sche uitgewekenen mede
deelt Hij overleed in Sep- : 

tember 1830, in den ónder, 
dom van 83 jaren. \: 

EDELINK (GERARDUs),werd 
te • Antwerpen in 1649 gebo-
rem Hij leerde aldaar de 
eerste grondbeginselen der 
teeken - en griaveerkunde; 
maar het Was in JPmnkryk 
dat hij al zijne talenten ont
wikkelde. LÓDEWIJK Xiy. 
lokte hem derwaarts door zij
ne weldaden. Hij werd ge« 
kozen , om twee der b'erosmd-
ste stukken te graveren, de 
ïiëiligefamilie vanRdPfUëh 
en de schilderij van LE BKUN. 
AtEXAümm den GrooU 
voorstellende, de familie vait 
JDAnivs bezoekende. EDE-
1.ÏNK overtrof zich zeken in 
de platen , welke hij volgens 
deze meesterstukken ver
vaardigde, de kopijen wer' 
den evenzeer toegejuicht als 
de oorspronkelijke stukken. 
Men bewondert: in de wer« 
ken Van EDËMNK, een schit
terend en krachtvol graveer-
ijzer, eene vlugge, ryke en 
naauwkeuriga teekening, Bij 
hem benadeelen de zuiver* 
heid en regelmatigheid der 
arceringen, aan derzelvei 
zachtheid niet, en zijnepla
ten bezitten zulk eene vol
maakte liefelijkheid en over
eenstemming, dat het schil
derstukken schijnen. Hij is 
evenzeer in deportretten'ge-
slaagd, welke hij van de 
meeste beroemde mannen .zij" 
öer, eeuw heeft vervaardigd. 
Deze uitmuntende kunste
naar, overleed den 2 Ap»1 
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1707,111 het koninklijk Mi 
tel der. Gobelyrien, alwaar 
hij met den titel van gewo
ne graveur des konings, en 
van raad in de koninklijke 
akademie van schüderkundef, 
huisvesting' genoot. [Zijne 
overige J p onze dagen niet 
minder geachte platen, zijn 
eehe MAGDALEÜTAJ, CBHIS-
T&'S otfder de Engelen, de 
H* KABEL BORROMEVS Ï 
MozE&i de stry'd der vier 
ridders. Hij is enkel geè"* 
venaard zoo niet overtroffen 
door MOUGHEN, in zijne:.Ge-t 
daanteverandering volgens 
BiAPHAëli], .-•• •;• - ' 

•f Eneau, een bekwaam 
land schapschilder, in {furies! 
land geboren ydeed de reis 
naar Suriname:, om er al de 
ïnsekten van dat" land te! 
teekenen; Van daar ,ging 
hij naar ïde Éngelsche kolo-4 
nien, om er de rotsen afte»; 
teckenèn, die daar gevonden 
worden. Hij had een: stout 
penseel .< muntte uit in> 
zijn koloriet, en" verstond 
de schikking van eené schil
derij volmaakt we!, maar hij 
was niet bekwaam in het 
schilderen van beelden en 
dieren , en liet zulks, door 
anderen doen. Hij was bui
tengewoon aan den wijn ver^ 
slaafd, die hem iin het graf 
sleepte. ''••.;• • .*, /:•,--•• ; > 

EDEB (GEORGEY,- teFreisin-' 
gen in 1521 geboren, maakte 
zich tegen het einde der 
zestiendeeeuwberoomd, door. 

•** E D a Öl 

zijne hekwaamheid! in M 
régtsgeleerdheid. Hij werd 
door de keizers FER'DINAND 
I . , M-vSialiLiAAN II . en Ru-> 
DoiiF II. met de waardigheid 
van hunnen geheimraad ver
eerd ;j en liet verscheidene 
schriften over de régtsge
leerdheid nay waarvan net 
beste is zijn (Economia "bi* 
bliorumi, seu Partitionum 
hiblicarum lihri quatuor, 
Keulen, 1568, in fol.y ver* 
scheidene malen herdrukt. 
EDER overleed den 19 Mei 
1586. 

' •"EDGAUi koning van Kn~ 
geland ^ bijgenaamd deVreed-
zdme, zoon van EDOTU^'D, 

1 volgde in; 959 zijnen broeder: 
EèwY- op.' Hij overwon de 
Schotten j en legde aan de 
provincie Wallis, eene jaar-
Jijksche schatting van een 
zeker, aantal wolvenkoppeh 
óp'j ten 'einde het eiland van 
die verslindende dieren té 
ontruimen. Hij onderwierp, 

' een gedeelte van Ierland,, 
beschaafde zijne staten, droeg 
bij tot de verbetering der 
zeden van de geestelijken» 
en overleed ia.i97$; inden 
ouderdom; van 33 jaren , na 
een. zestienjarig bestuur. 
Sommige; schrijvers noemet* 
hem. de liefde'en deioellusi: 
dèr Eiïgelsclien. Door zij Ke 
gematigdheid verdiende hij: 
den bijnaam van den Vréêd» 
zame, en zijn moed even-» 
aarde zijne liefde tot djsn 
vrede. Zijne dïMigd was:ni<«t 

~vrij van »wakheid» maar do 
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boete, dié hij er over pleeg-» 
de , herstelde de ergernis, 
die hij er door gegeven had. 
» Die' vorst» zégt FLEÜRY, 
zich naar een vrouwenkloos
ter Degeyen hebbende, bij 
Wilton gelegen, Werd ver
liefd pp de schoonheid eetier 
adellijke persoon , die eron
der de religieuzen werd op
gevoed , zonder den sluijer te 
hebben aanvaard, en schaakte 
dezelve.-, i-i , De aartsbis
schop van Kantelberg, de 
heilige: DUWSTAN\: ging» den 
koning bezoeken, die naar 
zijne gewoonte hem tegemoet 
kwam, hem. de hand toerei
kende , om hem op zijnen 
troon te doen zitten. De 
aartsbisschop trok zijne hand 
terug, en zeide hem: Gij 
durft met uwe onzuivere 
hand dé hand aanraken, die 
den Zoon der Maagd opojf-
ferfi, na aan God eene maagd 
te:'hebben ontweldigd, die 
Hem bestemd was,.,.. Ik 
wil de vriend niet zijn van 
eenen vijand vanj. C, De 
koning wierp zich neder aan 
de voeten van den prelaat, 
die hein tot. allé voldoening 
voorbereid hebbende, hem 
eene zevenjarige boete op
legde, gedurende welke hij 
de kroon niet mogt dragen; 
twee dagen der week moest 
hij vasten, en aanzienlijke 
aalmoezen geven. De koning 
volbragt stiptelijk zijne boe
te ; nadat de zeven jaren ten 
einde waren, verzamelde hij 
de heeren, bisschoppen ah 
abten zijner staten, m in 

hunne tegenwoordigheid'zet
te de heilige v DuNSTAN' met 
eene algemeene vreugde hém 
de kroon weder op. : Dit ge
beurde in 973." Men vindt 
in de; verzameling der kerk» 
vergaderingen verscheidene 
wetten, die der wijsheid van 
zijn bestuur tot eer verstrek
ken .—Men moet hem niet 
verwarren met EDGAR, ko
ning, van Schotland, zoon 
van de heilige MARGARETHA 
en neef Tan EDGAR, over 
Wiener in het volgende ar* 
tikèl gesproken wordt. 

EDGAR ATHELTNG, (dat ia 
te zeggen waarlijk edel), 
wettige erfgenaam van het 
koningrijk der Engelschen, 
werd door WIMJBMden ver
overaar genoodzaakt, zij» 
heil in de vlugt te zoeken. 
Hij strandde in Ierland niet 
zijne moeder AGATIIA, ea 

zijne zusters MARGARETHA ( 
en CnnisTiNA. MARGARETHA ! 
werd aan, den koning MAI«' 
COLM uitgehuwd, dien zij ze8 
zonen en twee-dochters baar
de.; Drie dier zonen , EDGAB, 
ALEXANDER en DAVID , wer
den koningen. Zie MARGA' 
RBTHA.[Op aansporing van 
eenige heeren, vijanden van 
WitLEM den .Veroveraar, 
was EDGAR naar Schotland 
gevlugt. In Engeland^terug
gekeerd , overlaadde die vorst 
EDGAR met rijkdommen en 
titels, en maakte in onder
scheidene gezantschappen ge
bruik van zijne dienst. Ë»« 
GAR was eeii neef van E»» 
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Aan den Beïtfder, die Wit-
tEM tot zijnen opvolger had 
benoemd. Met EDGAR ein
digt de mannelijke stam der 
Anglo-Saksische koningen. 
HENPRIK I . zoon van WitiEM 
huwde met MATHILDA» doch
ter van: MABGARETHA , ko
ningin van Schotland) en 
zuster van EDGAR]. 

EDGEWORTH; *~ Zie FIR-
MONT. 

•f EDGEWORTH (WW-MAM), 
ingenieur, zoon van den be
roemden RlCHARD LÖVELI. 
EDGEWORTH en broeder van 
Mejufvfouw EDGEWORTH , aan 
wien de opvoeding en de 
letterkunde, vele even zoo 
nuttige als schatbare werken 
te danken hébben, overleed 
te EdgëwortJïs Town in Ier-
land, in Junij 1829. De 
Heer EDGEWORTH had aan 
zijn land gewigtige diensten 
bewezen., in de loopbaan in 
welke zijne talenten en het 
vertrouwen van het gouver
nement hém geroepen had
den. Men heeft hem onder 
andere» het ontwerp eener 
reisroute van Bel fait tot An-
trim te danken, die, geëin
digd zijnde, eene der nut
tigste en Schoonste gemeen-
schapswegen van Ierland ^n 
zal..' 

EDISSA* — * Zië ESTHEB. 

EöMERi •*" Zie EADMER. 

EOMÜND, of EBMÜS (Hej*;t 

lige), werd in het vlek Al* 
bingtön, bij den Teems, om
trent 2 uren van Oxford gè-
boren; zijn. vader ging in 
een klooster en zijne moeder 
leefde heiliglijk in de we
reld. Hij vólbragt zijne stu
diën te Parp's, en ónderwees 
er vervolgens de wiskunde 
en schoone letteren. Zijn! 
naam tot in Rome doorge
drongen zijnde, beval hein 
Paus INNOCENTIÜS III. den 
kruistogt te prediken. Paus 
GREGORIDS , den ijver wil
lende beloonen, waarmede 
hij dezen last vervulde, be
stemde hem voor den bis* 
schoppelijkën stoel van Kan
telberg , die sedert eenen 
geruimen tijd openstond. Het 
kapittel verkoos hem een-
stemmiglijk, en de verkie
zing werd door den opper
priester bevestigd; het kost
te vele moeite, om Ebaiüs 
te bewegen, de bisschoppe
lijke waardigheid aantene* 
men, maar het gezag van 
den bisschop van Salisbury\ 
zijnen tegenstand overwon
nen hebbende, werd hij den 
2 April 1234 gezalfd. Hij 
vervolgde altijd zijne «erste 
levenswijze, zonder vrees 
van zich. aan de hekeling 
van. eenige bisschoppen bloot 
te stellen, die niet zoo als 
hij met den geest Gods be
zield waren. Zijne voornaam
ste bezigheid, zegt een ge
schiedschrijver, was de g'eés*; 
telijke en ligchamelijke be
hoefte zijner kudde té leeren 
kennen, ten einde in beide te 
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voorzien. Hij was bijzonder 
bezorgd voor jonge dochters, 
die; geene hulpmiddelen had-
den; en om haar destebeter 
voor alle gevaar te beveili
gen, verschafte hij haar eenen 
stand. .Tegen de ondeugden 
voerde hij eenen openlijken 
oorlog , handhaafde de tucht 
niet eenen waarlijk aposto-
lischen ijver; ;hij waakte 
over zijne- officieren van het 
geïegt, opdat zij met regt-
schapenheid, hunne bedie
ningen zoude waarnemen , 
en van hun gezag geen mis
bruik maken, om de zwak
ken te onderdrukken." De 
ijver, welken hij in het werk 
stelde ter verbetering zijner 
geestelijkheid, haalde hem 
vijanden op den hals, zelfs 
in het kapittel zijner kerk. 
Dagelijks tegenspraak onder-, 
vindende, wilde hij. geene 
misbruiken schijnen toetege-
ven, welke hij niet kon te 
keer gaan, waarom hij hei
melijk naar Frankrijk over
stak > en te Boitsy, den 16 
November 1242., overleed,; 
na acht jaren den aartsbis-* 
schoppelijken stoel vari Kan
telberg te hebben bekleed. 
Paus INNOCENTHJS IV. cano
niseerde in 1247 den heiligen 
EDMÜND. Er bestaat nog van 
hemeen werk, ten, titel voe
rende : Bpeculum ecclesia, 
in de bibliotheek der kerkva
ders. Een Boek met ComU* 
tutiën t in 36 canons verdeeld, 
waarvan de beste uitgave ïs 
die, welke WÏLKINS in zijne 
verzameling der kerkverga

deringen vanMngelani en 
Ierland heeft geleverd, en 
verscheidene handschriften, 
gebeden en verhandelingen 
bevattende, over de zeven 
hoofdzonden, de tien;gebo-
den, de zeven sacramenten 
enz. ?, Men heeft eene Le
vensbeschrijving van den hei' 
ligen EDMÜS ontkend uit de 
handschriften der abdij van 
Pontigni, Aiixerre, 1793) 
in 12.m°, door EDMÜS C.. 
pastoor van Gr.» 

EDMÜND (Heilige), koning' 
der Oostelijke Engelschen, 
was beroemd door; zijne gods-
vrucht,•;die hem in den rang 
der Heiligen deed plaatsen. 
Nadat deze Vorst in.870 slag 
aan de Denen had wille11 

leveren, werd hij overwon
nen en gedwongen de vW 
te nemen.' Hij dacht zie» 
in eene kerk te kunnen ver
bergen ; maar ontdekt ge
weest zijnde, werd. hij naf,r 

IVAH, hoofd der Denen ge' 
leid, die t&.HeUtdott,^' 
De overwinnaar bood hei» 
eerst aan,; hem zijn rijk te 
laten, mits hij hem voorzij
nen' vorst erkende en •hei* 
eene schatting betaalde. N«* 
dat EDMÜND die partij ge
weigerd had, deed IVAB he"1 

aan,eenen boom binden»611 

met pijlen doorschieten) 
waarna lij|j hem den 20 No
vember 870 deed onthoofd»' 
Het hoofd van EDMUN»

 ee' 
nigen tijd daarna wederge-
vonden zijnde , werd met w» 
ligchaam te Bt. Mdmuw'' 
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hury, eene stad j die-haren 
naam van dien koning ont
leend heeft, begraven. De 
geschiedschrijvers van dien 
tijd zwaaijen hem den onbe^ 
perktsten lof toe. Zij ver
heffen vooral zijne gods
vrucht , zijne zachtmoedig
heid en zijne nederigheid. 
De koningen, van Engeland 
vereerden hém als hunnen 
Voornaamsten beschermheili
gen, en beschouwden hem 

. als een volmaakt voorbeeld 
aller koninklijke deugden. 
Ondanks de hervorming komt 
zijn naam in de Engelsche 
liturgie voor. 

EDMUND I . , negende ko
ning van Engeland, zoon 
Van EDIJARD den Oude, be
klom in 941 den troon. Hij on» 
derwierp Northumberland, 
herstelde dèorde in zijn rijk, 
en schonk groote vóorregten 
aan de kerken. Om te be
letten , dat de muitelingen 
van Northumlerland, vreem
delingen in het hart des rijks 
voerden, vervoerde hij naar 
andere gewesten, eene Deen-
sche volkplanting, in vijf 
steden van Merciëgevestigd. 
Om dezelfde,' reden ontnam 
hij Cumbérland aan de.Brit-
ten , en gaf zulks aan MAL-
cotM, koning van'SöAotland, 
op voorwaarde van hem als 
leenheer te huldigen en het 
Noorden tegen de invallen 
der Denen te beschermen» 
Op den oogenblik, waarop 
z\jne onderdanen en hij zelf, 
den vrede zouden genieten, 

welken bjfj 8£WL den .staat 
verschaft had, kwam een 
even zoo afgrijsselijk als on
verwacht toe val, een einde 
aan zijn leveri maken. Tóén 
bij ejens te Qlócester een 
feest vierde, zag hij eenen 
om zijnen misdaden; verban
nen booswicht LÉOT genaamd, 
aan eene tafel zitten, • en 
beval hem de zaai te verla
ten ; LEOT weigerde zulks, 
en EnwiüND viel op hem aan, 
doch ontving van den moorde
naar eenen dolksteek, waar
aan hij in 946 oogenblikke-
lijk overleed. „ 

"* EDMÜND IL , vijftiende ko
ning der Engelschen, na zij
nen vader E'rHEtBED I I . , be
gon in 1016 te regeren. Het 
rijk was toenmaals buiten
gemeen verdeeld , door de 
overwinningen van KANÜT , 
koning van Denemarken. De 
nieuwe koning nam de wa
penen op, maakte zich van 
Qlócester en Bristol 'mees
ter en sloeg zijne vijanden 
op de vlugt. Hij verdreef 
KANUT van voor Londen,, 
hetwelk hij belegerde', en 
won twee bloedige veldsla
gen. Maar aan zijnen vij
and, den tijd gelaten heb
bende , om. nieuwe troepen 
op de been'te brengen, ver* 
lpor hij Londen en werd in 
onderscheidene gevechten ge
slagen. De dood zoo veler 
goede, onderdanen, trof hem. 
Om dezelve te sparen, of 
liever om zich niet meer aan 
hunnen nioed! toetevertrpu-
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moeder van den jongen ko
ning, gezamenlijk met haren 
minnaar RUTGERMOUTIMKR, 
er hein den blooten titel van 
liet. Hij werkte van toen 
af, om zijnen broeder den 
troon weder, te doen beklim
men (*). Daar deze, poging 
hem niet gelukt was zoo 

wen» deed hij eéne- uïtda* |j 
ging aan KANUTy die dezel> 
ve aannam. Die koningen 
Vochten met vuur en met 
gelijke magt. Zij eindigden 
Kun geschil door in 1017* 
het rijk te verdeelen. Eene 
maand daarna kocht EDRIK, 
bijgenaamd STRÉON, hertog 
van Merciê', zwager van Et 
BUARD, en ziijn oude vriend * 
twee kamerdienaars vanEo-
WDND om, die hem vermoord
den, en zijn hoofd naar KA* 
NUT fcragteh , die alstoen al* 
leen meester van Engeland 
bleef. 

EDMÜND PLANTAGENET »van 
Woodstock, graaf van Kent, 
was de jongste zoon des ko« 
nings van Engeland, Emj-
ARO I. Koning EDUAHD I I . , 
zijn oudste broeder, zond 
hem inl324LmavFran&ryk, 
om er tegen KAREL IV. de 
landen te verdedigen, welke 
aan Engeland toebehoorden; 
maar hij was niét gelukkig 
in dien togt. Bij verdedigde 
de partij dergenen, 4ie EDU
ARD I I . , zijnen broeder af
zetten , om deszelfs' zoon' 
EOUARÖ III. op den troon te' 
plaatsen. Hij belastte zich 
met het bestuur deskoning-
rijks, metgelf andere heeren, 
gedurende de minderjarig, 
neid van zijnen neef; doch i 
hij ontdekte weldra» dat de j| 

«JtuFS* scMint bewezett, dat EDÜAK» II. Wérkelijk overleden wa«< 
™^3.~ Sraaf v?n KBNT jzelf» bij zijne lijkplegtigheid was Wf' 
Wpprdjg geweest: maar ha «™» oi^/i.^:-'™ - ?- -aH • • * • ïhe* 

wist de koningin het zap vet 
te brengen, dat in een par
lement, te Winchester gehou
den, hij ter dood veroordeeld 
werd. Men geleidde hem op 
het schavot, maar daar de 
scherpregter ontsnapt was» 
blééf hij aldaar van vóór 
twaalf ure des morgens, tot 
aan den avond, zonder dat 
men iemand vond, die het 
beulsambt wilde waarnemen. 
Tegen den avond eindelijk) 
belastte een politjè-bediende 
Zich met deze treurige straf-
oefeningj: 'en deze prins 
sneefde in den ouderdom van 
28 jaren. 

EDMUNBEB (sir THOMAS)» 
een Engelschtnan, te Pit 
mouthin 1563 geboren *• speel* 
de eene rol in de staatkun* 
dïge aangelegenheden, onder 
de regering van EMZABETH. 
van JACOBUS I. en van KA-
REL I. Hij werd in hoeda
nigheid van afgezant naaf 
Mrankrijk en de Nederl^' 
den gezonden, en overleg 
in 1639, Men heeft zij"8 

woor<% ffeweest irn»;* £•; , J T* «•l*PieSt'gneiü was teg;e». 

M'j die henj S a S S * *n °* d e z e .*?«« « &» «trlk te val-
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•sBri&vén'ovèr^dè' Stmtsza-
'•hen-:,: Londen v 17^5;, 3 dl>: 
In 8.vo' in het licht gegeven.:; 

i De verzameling~, Welke Doc
tor BACH in 1749,v in 8vo 

• ónder den titel vanGescfiied-; 
r kundig overzigt der onder-: 
Aandelingenitüssc/ieu de ho

rven vanEngeland^ Frank-
' r§k en "Brussel van 1592! 

tot 1617'heeft in hefe- licht'[ 
gegeven , is eene verzame-

i ling "vari> uittreksels'van 12 
; dl.» in fol. van Sir THOMAS 
: EDJHUNÖES. • 

' :,':"EDMUSi..= -r-»''Zïe EDMüNDi .. 

: •':EDRIK ,= Hertog van Mer-f: 
'• ctó'jibflgenaamd Sïréori(dat 
;ïs aankooper) ï eens man van i 
eene geringer geboorte, wist 
zich door zijne: welsprekend
heid . em door allerlei listen 
en kuiperij on, zèeic diep In 

.dé"gunst Van ETHktRED II.»i 
• konïrigr van Engeland ,te 
dringen. .Deze"vorst bevor
derde 'hem tot hertog" van 

<iMercië, en = gaf hem zijne 
f dochter EDGITHB ten nuwe-
*-ïijk;' door deze verbindtenis 
tragthij , in zijn huis eenen 

ftrouwelooze:f. die zich aan 
*de Denen verkocht had, en; 
«geene. gelegenheid liefrvoor-! 
»ojij gaan', ôm de' belangen * des r 
skonings en des rijks te ver- j' 
raden. EDMUND, zijnschoon-' 

.broeder, ontdekte zijne troü-
„ïweloosheid, *en scheidde van; 
hem; ' EDRIIC, zich ontmas
kerd ziende , verliet de par
tij «van ETHEIIRED, om die .. 
- '.IX. DJEEXI.'V: ':.- G 

van KANÜT t ie romhelzen. 
jEenigen tijd daarna keerde 
'hij tot de partij van EDMUNO 
terug, ' die ETHËI,RED was 
opgevolgd , en die de edel
moedigheid had, hemi te ver
geven. Deze bedrieger deed 
hem in den slag van Assei-
dun, weldra alles zien, 
waartoe hij in .staat was. 

[i Terwijl de beide legers hand
gemeen waren, verliet hij 
eensklaps zijnen post, en 
ging zich bij de Denen voe
gen, die de overwinning be
haalden. Nadat de vrede 
tüsschen EDBÏUND en I£ANUT 
•gesloten was fn vreesde E« 
BRIK j dat de vereenigmg=der 
beide koningen hem nood-
dötfcig \zoude aifn* Hij -deed 

: al zijne trouwelóosheden ten 
top stijgen, door EDMUNIX 
in 1017 door twee zijner 
eigene bedienden te doen 
ombrengen. KANÜT hand
haafde EDRIIC in den titel van 
Hertog van Merci'ê,} maar 
zulks was niét. voor langen 
tijd. Dit gedrogt had een» 
de onbeschaamdheid, hem 
openlijk te verwijten, » dat 
hij zijne diensten niet be
loond had, en voornamelijk, 
die niet, weïke hij hem be
wezen had, van hem van ee-
nenlzoo" geduchten mededin
ger te bevrijden als EDMU'ND 
tvas." KANUT antwoordde 
hem, geheel in toorn ontsto
ken, » dat, wijl* hij de ver
metelheid had, om openlijk 
eene zoo zwarte misdaad te 
bekennen, waarvan; hij tot 

file:///zoude
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dus verre «nkel verdacht 
was gehoudenj zoo moësthij 
er ook de straf van dragen." 
En «ogenblikkelijk beval hij, 
ïzonder hem denv tijd te la
ten van•tée antwoorden , dat 

ismen hein het hoofd afhou-
%en>, en zijn ligchaam in 
«den; Teems werpen zoude. 
iMen zegt, dat hij dat hoofd; 
«op de verhèvenste punt van 

vden "Tower van honden liet 
plaatsen. Ook wil men, dat 
het • deze booswicht was, die;• 
'de;schatting;invoerde, welke; 
^e Engelsehen aan de De-: 
«en, onder den naam van 
jbanegeli vergligt waren te 
ïbetalen. 

EpiTARD ï . , 4e Oiiêe, ze-: 
-vende koning van Engeland, 
volgde in' het jaar 900 óp! 
•zijnen vader ALFREÖ* Hij 
versloeg KONSTANTÏJN , • kö-
sring van Schotland, over
won de Britten uit het land 
van Wallis, en behaalde. 

i 'twee overwinningen op de 
f Denen; Hij deed vervolgens 
vijf Bisdommen oprigten, 
stichtte de Universiteit van 
Üambridge, beschermde de 
kunsten en geleerden, en! 
overleed in 925. ^ : 

EDÜARIO IX., de Jonge 
(Meilige), in 962 geboren, 
Was de zoon van EHGARJ ko
ning van Engeland, kwam 
»n 975, in den ouderdom 
van pas dertien jaren tot de 
kroon. De meeste der eroo-
*en des rijks erkenden hem 
voor hunnen koning. Eeni. 

gen verzetten er zich-tégen. 
Eindejijk deed zijne schoon
moeder ET4W»B , -die harea 
zoon ETHEÜRED wilde doen 
regeren, hem in; 978 ver
moorden. Hij i wass paè 15 
jaren oud. ; De Roomsche 
Kerk vereert hem als 'eenèa 
martelaar, én-vereert zijne 
gedachtenis op zijnen sterf
dag , zijnde de 18 "Maart. 

EDUARD I I I . , (^Heilige), 
;bijgetfaartid dei Belijder d 
de Zachtmoedige i zoon van 
ETHELREO IIV, werd na den 
dood van zijhen broeder Et-
PRED , den opvolger van KA-
NUT IL» doch Bij zijne komst 
in het rijk vermoord j ï n En
geland teruggeroepen. Hij 
was toenmaals in Norman-
dyë, werwaarts de invallen 
der Denen, ,: hem verplig' 
hadden» de vlug* te nemen. 
Hij werd in Jiet jaar lOtt 
gekroond. De giraaf GOD-
WIN, die hém in JVormatl' 
dy'è was' gaan bezoeken, $• 
hém zijne dochter, ten nu» 
welijk en regeerde in zijnen 
naam." -Déze veldheer be* 
haalde aanzienlijke voordeê' 
len op', de 'vijanden van den 
staat. De koning onteerde 
den schepter door zijne zwak* 
heid; hij scheen in den be
ginne enkel de godsvrucht 
en «ene zachtmoedigheid op 
den troon te hebben gebragt. 
die hém deed zeggen> dat 
hij liever zijne dagen in eè-
nen vergeten burgerstand 
zou Jiebben doorgebragt, dan 
eene kroon door het storten 
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van menschenble'ed . te koo-
pen ; maar zoodrsr hij van de 
knèvelanjcn en wreedheden 
van GODWIN onderrigt was , ' 
trok hij de goederen van dien -
onwaardigen staatsdienaar 
i n , verklaarde hem'als vij
and van- "den staat, en re
geerde - dobr zich zelven. 
Öèën * koning bragt de oor
logen , welke hij* te voeren 
had, gelukkiger ten einde ; 
in de tijden van vrede beij
verde hij zich, om zijn volk 
gelukkig te maken. Hij 
maakte ééne verzameling der 
schoonste, wétten , door zij- ' 
rie voorgangers uitgevaar
digd! en beval, dat dezelve 
door al - zijne onderdanen , 
zonder ^uitzondering zouden 
worden in 'acht genomen , 
hetwelk aan dezelve den' 
naam Van algemeene wetten 
deed gevëri;' dezelve werden ' 
dqór-de-Engelschen, zelfs in 
de grootste omwentelingen , 
steeds 'geëerbiedigd. » Men 
zag alstoen, zegt een schrij-1 

ver, wat een koning ver-, 
mag, die waarlijk de vader 
zijnet onderdanen is. Al de
gene i d i ë zijnen persoon na
derden , trachtten hun ge
drag naar -het zijne te re
gelen. ' Men kéftde aan zijn 
hqï noch éér^hóch'hebzucht, 
noch geeneri 'enkelen dier' 
hartstbgten, die ongelukkig"' 
lijk onder de hovelingen zoo' 
gewoon zijn , en die langza
merhand den ondergang der* 
staten voorbereiden. EDÜ-
AUD scheen zich enkel met 

i de zorg bezig te houden, om 
: zijne volken gelukkig te ma
ileen; hjj verminderde de be
lastingen en bedacht alle 
middelen , om -niemand in 
verlegenheid of lijden te 
.laten. Wijl hij geen e harts-
togten te voldoen had, wer
den al zijne inkomsten be
steed', om diegene té beloö-
nen , welke hem met ge- -
trouwheid dienden, oni de 
armen te ondersteunen, en. 
om de kerken en kloosters 
te beschenken. Hij maakte 

„een aantal stichtingen, waar
aan. Het doel was," om ten' 
'eeuwigen dage, den lof .van. 
God te doen zingen. Maar 
de verschillende ihrigtingen , 
.Welke hij tot stand bragt, 
'waren nooit ten laste des ' 
> volks. De opbrengst van 
'zijn vorstelijk goed, was 
hem toereikende voor alle, 
goede werken,., welke hij 
ondernam. Men kende toen
maals de hoof diasten niet , 
of men nam er enkel zijne 
'tóévïugt toe, in oorlogstij
den , en in zeer dringende 
behoeften." Daar de groo-
ten des rijks zich verbeeld
den, 'dat hij "zijne geldmid
delen door zijne aalmoezen 
had uitgeput, hieven zij ee-

;ne aanzienlijke som op hun
ne vassalen, zonder er hem ' 

'van t e verwittigen, en brag-
'ten hem dezelve als eene 
gift, welke hem «ijne vol
ken tot onderhoud der troe
pen .en voor de andere on
kosten , door de openbare 

S2 
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-uitgaven te. weeg gebragt, 
schonken. EDITABD, verno
men hebbende, wat er ge
beurd was, bedankte zijne on
derdanen voor hunnen goeden 
wil, en wilde, dat men het 
geld zoude terug geven , aan 
al degene, die tot deze som 
hadden bijgedragen. Bij zij
nen uitersten wil liet hij 
sijne kroon aan WILLEM den 
Veroveraar, ofschoon deze 
-zijn -naaste 'bloedverwant niet 
was.' Prins EDGAR , die hem 
natuurlijk moest opvolgen,' 
had uit vrees voor dien ge-
duchten mededinger de vlugt 
ïiaar Schotland genomen. 
EDÜAKD overleed den 5 Ja
nuari} 1066, na eene 25 ja
rige regering. Door Paus 
ALEXANDEU III, werdÏHJge*. 
•canoniseerd. 

EDUABD I. van dien naam, 
uit het huis der PLANTAGE-
TSETS, want de Saksische li
nie der Engelsche vorsten 
had 'reeds drie EDUARDS 'op
geleverd (*), koning van En
geland, werd te Winches
ter in 1240 geboren, en was 
de aoon van koning HENDRIK 
III. en van ÉLEONORA van 
Provence. Hij trok met den 
heiligen LODEWIIK, kpning 
van frankrijk ter kruistogt 
tegen de ongeloovigen. Hij 
deelde de ondankbare werk
zaamheden van dien onge
l u k k e n t0gt, toen dé dood 
™n <fe„ koning zjj„ V a d e r 

hem [in 1272 naar Europa 
terug riep. Bij de terug
komst uit Azië ontscheepto 
hij in Sicilië,,en kwam in 
Frankrijk^ alwaar hij aan 
koning PHILIPPUS l i l . , do 
landen , welke de Engelschen 
in Guienne bezitten, alsee* 
ne leenhulde aanbood. En
geland veranderde onder dien 
vorst van aanzien. Hij wist 
de wispelturige inborst der 
Engelschen te onderhouden, 
en hunne nijverheid te be-r 
zielen, en deed hunnenhan-. 

i del* zoo veel als toenmaals 
mogelijk was, bloeyen. Hij; 
maakte zich meester van het 
land van Wallis op LEOMN» 
na hem met de wapens inde. 
hand in 1283 gedood te heb-, 
ben. , In . 1286 sloot hij een. 
(Verbond met koning PHIHP" 
PUS I V . , bijgenaamd de», 
Scftoone, opvolger van PiH'< 
LIPPUS III.., door welken hij, 
de geschillen regelde, die ZÜ' 

' om Saintonge, Limoustoi 
! (luerci en Perigqrd hadden-
In het volgende'jaar bega* 

,• hij zich naar Amiens, alwaar 
hij aan denzelfden vorst, ® 

. het gebied, dat hij in Frank
rijk bezat, als Venc. hulde 
aanbood. De dpod van AM** 

, Amm III . , koning van Schot
land, in 1286 voorgevallen 5' 
z ĵne kroop ter prooieaande, 
eerzucht van twaalf mededin
gers gelaten hebbende, ha* 
EDDAUD de eer, om *ot 

scheidsman tusschen dezelv« 

<*) Zie m$ne wnmerking J , Deel, bfadz. 133. 
Vertaler . 
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te worden verkozen. Hij vor-
.'derde vooraf de Ieenhulde dier 
kroon; vervolgens benoemde 
hij JOANNES BALLIOL tot ko-

'n ing, dien hij, tot zijnenvas-
saal maakte. Daar een niet 
zeer belangrijke twist , tus-
"schen 'twee zeelieden, een 
'Fransché en een Engelsche 
'in 1293 den oorlog tusschen 
de beide natiën ontstoken 

'had, viel EDUARD met twee 
legerbenden in Frankrijk, 
de eene voor de belegering 
"van la Roebelle, en de an
dere tegen Nornïandijë be
stemd. Deze oorlog • werd 
geëindigd door een. dubbel 
Verbond" in 1298 , tusschen 
EDUARD eh MARGARÊTHA van 
Frankrijk, en tusschen zij
nen zoon EDUARD en ÏSABEK-: 
LA ,' de eene de zuster en de 
andere de dochter van PJEH-
EIPPUS den Schoone. De En
gelsche vorst wendde vervol
gens zijne wapenen tegen 
'Schotland. Berwick was de 
'eerste plaats, welke hij be
legerde. Met list nam hij 
dezelve i n : veinzende het 
beleg' optebreken , liet hij 
door zijne bespieders uit-
Jstrooyen, dat de vrees voor 
de hulptroepen, welke de be
legerden wachtende waren, 
.hem daartoe bewoog. Toen 
hij zich ver genoeg Verwij
derd had, om niet ontdekt 
te worden, stak hij het vre-
de-vaandel op, en trok stad
waarts. De bezetting, door 
deze list verleid, ging met 
geestdrift diegene te gemoet, 

G 

welke zy als hare bevrijders 
beschouwden» NaauweJjjks 
had dezelve de stad verla
ten, of zij werd door dcEn-
gelschen 'afgesneden, die met 
^overhaasting i de stad bin
nenruimten. Deze voorspoed 
bragt andere mede. De k o 
ning van Schotland, werd 
gevangen genomen, in den.' 
Tower van Londen, opgeslo
ten , en genoodzaakt, om ten 
voordeeïe van den overwin
naar van het regt aftezien,. 
dat hij op de kroon had. 
Het was als toen, dat die af-
keengheid tussc,hen de E n -
gelschen en Schotten begon, 
die nog tegenwoordig, on
danks de vereeniging' der 
beide volken,, voord.uurt. 
EOUABD' overleed den 7 J u -
lij 1307*, na de overwinning 
'van Schotland te hebben ver
loren, en na een vier en der
tigjarig : bestuur. De ge
schiedschrijvers van verschil
lende natiën, hebben zoo ver
schillend over dezen vorst 
gesproken, zegt de schrijver 
der Geschiedenis van het par
lement van Engeland, dat het • 
moeijelijk i s , er zich een juist 
denkbeeld van to vormen. De 
hekelingen zjjnv.ande Schot
ten en de lofspraken van de 
Engelschen voortgesproten. 
De abt V E M Y heeft, hem al tê 
zwart gemaakt, en Pater n 'Oa-
IJÉANS heeft hem al te zeer ge» 
vleid. Men kan hem niet wei
geren , veel moed, zuivere 
zeden, eene naauwgezeite 

billijkheid toe, te kennen, 
3 • . . . . . . 
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maar deze hoedanigheden 
werden bezwalkt, door wreed
heid , wraak- en geldzucht. 
Hij maakte zich van alle kloo
stervoogdijschappen mees
ter, aan eiken religieus 
slechts achttien penningen we
kelijks toeleggende, en .de o-
verhebbende inkomsten voeg
de hij bij zijne geldmiddelen. 
Hij liet vervolgens al het 
geld en zilverwerk uit de 
kloosters van Engeland weg
nemen , en maakte zich mees
ter van derzelver vaste goe
deren en van die der Bisdom
men. Daarenboven stelde hij 
alle geestelijken buiten zijne 
bescherming, zoodat men de
zelve straffeloos kon beleedi-
gen, want zij waren niet 
nieer onder het schild der 
wetten. Het is aan dat ge
drag, dat HENDRIK SPEMKAN, 
een Engelsche protestant, in 
zijne Verhandeling over het 
noodlottige der heiligschen-
dingen, het verlies van Sc/ioi-
land en de aan zijnen zoon 
overgekomene ongelukken 
toeschrijft. Het was onder 
dezen vorst, dat het Engel
sche'parlement eene nieuwe 
gedaante aannam , bijna zoo
danig als die, welke tegen
woordig nog bestaat. De ti
tel van pair en baron werd 
enkel aan diegene gegeven, 
welke in het Hoogerhuis 
kwamen. Hij beval aan al 
de Sherifg van Engeland, 
dat elk graafschap of gewest, 
twee ridders, elke stad twee 
burgers, en elk vlek',twee 
inwoners, naar het parlement 

zoude zenden. Het lagerhuis 
verkreeg daardoor inzage in 
hetgene wat men subsidiën 
noemde. EDUARD zette aan 
hetzelve gèwigt bij, ten ein
de daardoor tegen, de 'magt 
der vrijheeren te kunnen op-
wegen. Deze vorst, onver- i 
schrokken genoeg, om hen ! 
niet te vreezen en bekwaam . 
genoeg, om hen te ontzien, 
vormde die soort van bestuur, 
welke de voordeelen derko-
ninklijke waardigheid, der 
aristocratie en der volksre
gering vereenigt; maar die 
ook de verschillende bezwa
ren van alle drie vereeni-
gende, enkel onder een wijs 
vorst kan bestaan. 

EDUARD I I . , zoon en op
volger van EDUARD I.» •»» 
den ouderdom van 23 jaren 
gekroond, werd den 25 April 
1284 te Caernavan geboren. 
Hij zag van de ontwerpen ( 
zijns vaders op Schotland af, I 
om zich aan zijne minnares
sen en aan zijne vleijers o» 
vertegeven. De. voornaamst 
onder dezelve was cenjseks' 
re GAVKSTON JPIERGK genaaid» 
een Gaskonjesch edelman* 
die met de eigenzinnig*"^ 
van eenen gunsteling» de 

hardvochtigheid van eenen 
staatsdienaar paarde. $1 
mishandelde op zulk <>ene 

wreede wijze de Grootend«s 

Rijks dat zij de wapens te
gen hunnen Vorst opnamen» 
en dezelve;niétnederlegde"' 
dan nadat zijn onwaard^8 

gunsteling onthoofd was, De 
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.Schotten van deze onlusten 
gebruik ~, makende, schud
den het* juk J e r Engels'cben 
af. EDUAR»;; buitenlands on> 
gelukkig ,Vwas niet geluk
kiger in zijne familie. ISA-
BEtiiA» ; zijne ; echtgenoote, 
tegen hem verbitterd, begaf 
zich naar hefehof des konings 
van Mmlifyk,. KAREI. den 
SLchaöftê,' haren broeder.; Der 
ze vorst spoorde zijne zus
ter aan, den standaard des 
oproers, tegen haren echtge'-
noot te verheffen. De konin
gin , door den graaf van He
negouwen ondersteund, stak 
in 1326 met omtrent 3000 
man, de zee over. EDUAHD, 
aan de onzekerheid overge
geven ,' waarin hij gedurende 
zijn 'geheelè leven gedobberd 
had , week met zijnen gun
steling SPENCER naar het land 
van Wallis, terwijl de pude 
SPJËNCEB zich in Brislol op
sloot, om zijne vlugt te be
dekken. Deze stad was niet 
bestand tegen de pogingen, 
der beroemde gelukzoekers, 
Welke de koningin volgden. 
De.' 'beide SPENCERS stierven 
doofde handen des scherp-
regtërs.- EDUARDI werd tot 
eerie eeuwigdurehde gevange
nis veroordeeld en asijn zoon 
in zijne plaats gesteld. Een-
slaaf óp den troon, klein-
moêdig in de kluisters, èihi 
digde hij zoo als hij begon* 
nèn had, namelijk als een 
lafhartige. Na èenigeh tijd 
gevangen gezeten te hebben, 
stak róen hein» door ©enen 

hoornen-koker, uttJyreéze» 
idat, de: wond ontdekt zoude 
•worden,eenen gloeijend ijze» 
ren staafj: in het fondement^ 
Hefc was. door deze wreede 
{foltering, dat hij den 21 
September 1327, na èenè 
twintigjarige regering, het 
leven verloor. • C 

EDÜABD I I I . , zoon vatt 
den voorgaande, en van ISA-

f BEttA van J?rcm7ir$k4 werd 
den 15 November 1313, te 
Windsor geboren. Door de 
kuiperijen zijner moeder in 
1327 j in de plaats van zij* 

[ nen vader. op den troon ge
plaatst, was hij haar daarom, 
«niet. gunstiger. Hij liet ha-, 
ren gunsteling. MORTIMER , 
tot zefe in het bed der yor- , 
stïn • opligten en óp eeno; 
schandelijke wijze snevend' 
IsABELtA werd zelve in het 
kasteel van Rising: opgeslo
ten, en ©verleed in hetzelve 
na eeneacht en twintigjarige 
gevangenschap; EDÜABD , 
meester en weldr^ onafhan
kelijk meester, begon mét 
de Verovering van liet ko"« 

I ningrijk Schotland, door Jo» 
ANIS'ES Bxiiuiau ert 'DAVÏB 
BRUCE betwist.. Toen open
dezich eén hieuw" tooneel-, 
en dat Enfopa meer bezig 
hield.; ElJÜAIlD III . Wilde 
zich van de •••' plaatsen v'att 
Guiennei- meester' maken, 
welke' in hét bezit waren fan 
PniMPPüs van V(tl(tis. De 
Vlamingen, 'dé keizer en 
verscheideae andere vorsten 
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omhelsden zijne partij, De 
eersten, eischlen slechts ,dat 
•EDITARDI den titel van koning 
#an Frankrijk zoude aanner 
men, ten gevolge zijneraan-
.spraak op die kroon , wijl zij 
alsdan, volgens den letter* 
.lijken; zin der verdragten, 
welke zij.met.de Franschen 
hadden aangegaan , niet an
ders deden, dan den' koning 
van Frankrpk volgen. EDU-
ARD kètjirde volgens RAPIN 
DE PTHOIBAS dit middel goed» 
om- hen in het bondgenoot
schap te doen treden. Zie, 
daar het tijdstip der ver-
eeniging van de leliebloemen 
met de luipaarden. EDUARD 
-noemde zich in ' een mani
fest , koning van Frankrijk, ; 
JËngeland en Ierland- Hij 
begon den oorlog niet de be-
Jegering van Kamerijk •, wel-
;ke hij verpligt was optebre-
ken. De fortuin was hem 
later gunstiger. Hij behaalde 
eene overwinning ter zee, 
Lekend onder den naam van 
Mag van Sluis. Dit voordeel 
werd gevolgd door den slag 
van Créei in 1346. De Fran
schen verloren in denzelven 
30*000 man voetvolk, Ï200 
ruiters en SOJbanieren'r Men 
schrijft gedeeltelijk den goe
den nitslag van dit gevecht 
toe aanzes stukkengeschuts, 
waarvan de EngeJseJben iich 
voor de eerste waal bedien
den x en waarvan het gebruik 
in Frankrijk onbekend was. 
Daags na deze zegepraal, 
Werden pok de tr.oe.pen der 
gemeenten van Frankrijk 

verslagen. Na tWéë 'aëge-
pralen, An tweei dagen be
haald, nam EDÜAI?» Galait 
•in, dat 210; jarètt aan de 
Engelschen ; verbleef* De 
dood van I*mi,ii>jjüsVAN VA* 
LOIS in 1350 ^ ontstak, den 
oorlog, op nieuw.' EDÜABO 
vervolgde denzelvétt" tegen 
koning JoANNEs'deszelfs zoon 
en won op hem in 1357, den 
slag van Poitierg. JOANVES 
'werd in dien slag gevangen 
genomen,., en naar Mngeland 
vervoerd, van waar hij eerst 
•na verloop van vier jaren; I' 
terugkwam. EDÜARD, prins ! 

van ' Wallis^' sioon. des ko* 
nings van Engeland > die in 
dezen slag het bevel voerde 
over de troepen, gaf bewij:* 
zen van een'onverschrokken 
moed. Bij zijne intrede in 
Londen, 'verscheen hij op j 
eenen kleinen zwarten" tel- ! 
ganger, naast koning JOAN* i 
NES gaande, die een- schoon N" 
wit prachtig getuigd paard i 
besteeg. In eene barbaar-
sche eeuw was* deze zedig
heid des overwinnaars zeer 
belangrijk. . Naden doodVa« 
JoANNEs,; in 1364» was EDÜ
ARD minder gelukkig, KAÏM* 
V. trok de landerijen, welk" 
de Engelschen in Frankrijk 
bezaten, i n , öa zich voor* 
bereid te hebben om het be* 
sluit der verbearlverklaring 
door de wapenen te haridha» 
ven» De koning van Frank 
rijk behaalde op hen groote 
yoordeelen; endeEngelsche 
vorst overleed in het kasteel 
van Skeen, den 21 JunÜ 

http://zij.met.de
http://tr.oe.pen
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1377, met de smart van de 
zegepralen zijner jeugd door 
de verliezen'zijner oude da
gen te zien'verduisterd. Zijn 
ouderdom werd nog bezwalkt 
door den 'invloed zijner gun
stelingen , en vooral door 
zijne liefde voor eene zekere 
Afcix, die hein zelfs belette, 
de sacramenten der'kerk in 
zijne laatste ziekte te ont
vangen ; zonder deze vlak
ken zou zijne regering eenen 
öheindigen luister 'hebben 
gehad. Engetandhad nog 
geenen Vorst gehad, dié te
gelijkertijd twee1 koningen 
had geVangén gehoudeïi, Jo-
AN^ES/Vkoning van Frank
rijk , en D'AVIÖ i koning van 
Schotland. De' ondernemin
gen van dien vorst kostten 
aan Engeland veel; maar hét 
stelde er zich schadeloos voor 
'door den handel: hetvérkocht 
zijne wollen, Brugge be
werkte dezelve. Het was | 
EOUARD, die' in 1349 deorde. 
Van den Iiousenland instel
de. Het algemeen gevoelen i 
i s , dat hij deze instelling < 
deed bij gelegenheid van den i 
kousenband, welken degira- \ 
yin vatt •' Sülisbury, zijne 
minnares, op Q,én Tbal liet j 
vallen, en die door dezen | 
Vorst werd opgeraapt. Daar : 

de hovelingen 'hadden begin- ; 
hen te lagchen, endegravin > 
bloosde, zoo zeidé de ko
ning: Honni soit qui maly 
pensee b»« te kennen te ge
ven , dat hij geen kwaad 

oogmerk had gehad; en hy 
'•'•<-•<•. • . • • • ' • ' - . ... . . ; ; , ( J . 

'zwoer tevens , dat diegene , 
welke met dezen kousenband, 
den ' spot gedreven had, zich 
gelukkig zou achten eenen 
Sergelij ken te dragen. Doze 
oorsprong van de orde van 
den kousenband is niets min
der dan zeker.' LARREY zegt, 
dat het voor eehe fabel wordt 
gehouden, dat de spreuk: 
Wonni soit, qtli mal y pense, 
Van de minnarijen van dien 
Vorst met de gravin van Sa-
lisbury ontleend is . * Men 
beweert, voegt hij er b i j , 
dat dezelve enkel' werd ge
bezigd door den stichter \ 
om. de goede ' meening aan 
te tóonen, welke hij in do 
'stichting ëener 'orde had» 
welke diegene vérpljgtte, 
die dezelve ontvingen', öm 
zich onafscheidbaar vèree-
nigd te houden, en van hëti 
eexie onschendbare verkleefd
heid aan de deugd eischïè." 
Pater PAPEUROCK zegt in ëene 
verhandeling over de orde 
Van den kousenband, dat 
die orde niet meer bekend 
is onder den naam van dén 
kousenband, dan onder die 
van Sint-George; Hat, of
schoon dezelve eerst door 
EDUARÖ II [, is ingesteld, 
dezelve toch reeds vóór héht 
volgens eenen schrijver, dié 
ten tijde van HENDRIK VIII. 
leefde , door KIÖHARD * I . ; 
qp zijnen togt naar het JETe*'-
lige Land werd ontworpen; 
voor het overige, wéét hij 
niet waaróp dié schrijver 
dóór dit te beweren, zich 
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beroept; dat sommige schrij
vers, het tijdstip dezer in-
steJHhg ;dqör, EDUARD I I I . , 
M,; 1350 steJIen; maar dat 
mX liever JF^OISSABD volgt, 
die hetzelve in 1344 plaatst, 
het 18.e der regering van 
EDUARD; dat djt tijdstip be-

• ter met de.geschïedenis van 
dien vorst overeenkomt, wei-

; ke over eene grodte bijeen
komst van I ridders spreekt, 
welke hij in dat jaar hield. 

.EDUARD I V . , ; zoon van 
«ICJJARD, hertog vanYork, 
in 1441 geboren, ontwel-
digde in 1461 de kroon van 
Engeland aan HENDRIK VI. 
Hij beweerde, dat hem de
zelve toekwam , wijl de doch
ters in Engeland regt heb
ben , om in den troon oj> te 
volgen, en wijl hij door zijne 
moeder AIS'NA DE MORTIMER , 
•vrouw van RICHARD van JLio-
NEI, VAN CIARENCE , tweeden 
zoon van EDUARD III. afstam
de; ia plaats dat HENDRIK van 
den derden zoon van EDUARD 
* " • <»e JOANNES VANLANKAS-
TER, zijr, vaderlijke overgroot
vader was„afs<amde. -Twee 
r f ^ n j n g e n op HENDRIK 
behaald, deden meer voorEmj-
ARD danalzjjneregten. Hfi 
deed zich den 20 Junüvanhe?.1 

^ , f d e Jaar 146Ï, i n West. 
Munster kroonen. Dit was 
Je eerste vonk derhurgeroor-
£gentuS*chen de huizen va* 
vmhï? Lanca8ter > ^ i . 

S L h S t 8 t 6 d e r ö o d ^ r o e g 
"ezebeide partijen maakten 

van geheel Engeland m 
tooneel van bfofidbaderi en 
wreedheden; de schavotten 
werden: op cle slagvelden op-
gerigt.,.', en elke oy er winning 
verschafte aan de beulen, 
eenige slagto$fers. om aan 
de wraak op te offeren* E»u< 
ARD i y . bevestigde ziehin-
tusschen door de zorg vatt 
den beroemden graaf ,vwi 
WARWICK op den trflon; maar 
zqodra hij tot rust was ge* 
komen, was hij ondankbaar, 
Hij verwijderde dien veld-: 
heer uit zijne raadsvergade- | 
ringen , eii, maakte zich den-
zelven tot eenen qnverzoen* 
lijken vijand. Tijdens dal 
WARWICK in Frankrijk het 
huwelijk van dïea voorsimet 
BONNE van Savooife, zuster 
jder vrouw van LODEWHKXIM ; 
onderhandelde, zag EDUAM) ' 
EtizABETH Woowmi., eene | 
dochter des. vrij heers van | 
RIVERS, werd op dezelve j 
verliefd, doch kon nooit an
ders dan een weigerend a»*4 

woord van dezelve erlangen: 
Mijne geboorte, jseide zij» 
** niet aanzienlijk genaefc 
om. de hoop te voeden, v&f 
koningin te worden, en $ 
bezit te veel eer, om ^ 
te vernederen^ minnares tt 
zijn» Daar hij zich van zij
nen hartstogt niet kon g»" 
nezen, kroonde hi} aÜDB 

minnares , zonder zulks aa» 
WARWICK bekend te nlaken, 

De beleedigde minister zocht 
zich te wreken. Hij wapend» 
Engeland; kocht denherWg 
van Clarence, broeder des 
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. konings, om; eindelijk ont
nam hij hein den troon , wel
ken hij hem had doen .be
klimmen. EDUARD in 1470, 
gevangen genomen, ontsnap
te uit de gevangenis, en in | 
het volgende jaar 1471, won 
hij door den hertog van Bour-
gondië ondersteund, twee 
•veldslagen. De graaf van : 
. WARWICK Sneuvelde in den I 
eersten. EDUARD, de zoon i 
van dien • HENDRIK , welke 
hem den troon nog betwistte , 
in den tweeden gevangen 
.genomen zijnde, verloor het 
[leven•; en kort daarnawerd 
HENDRIK zelf in de gevan? 
genis gewurgd. De partij 
van ÉDÜARP opende hem de, 
poorten van tonden. Deze 
vorst, vrij van alle onrust, 
gaf zich geheel aan de ver
maken over; en zijne ver
maken werden slechts lïgte-
lijk gestoord, door den oorlog 
tegen LODEWUK XI . , die hem 
door Ijracht van geld naar 
Mngeland terug zond, na een 
bestand van negen jaren te 
hebben onderteekend. Zijne 
laatste jaren werden geken
merkt door den dood van 
zijnen, broeder, den hertog 
van CiARENCE» dip bij hem 
in verdenking,was gekomen. 
Hij stond hem tóe de wijze 
van dood .te kiezen ^ welke 
hein het zachtste zoude toer-
schijnen; en men dompelde 
hem in een vat malvessei, 
waarin hij zijn leven eindig* 
de , zoo als hij zulks ver
langd had, EOUABO volgde 
hem zeer kort daarop. Hij 

overleed in 1483, Deze vorst 
.had zijn bestuur als een held 
begonnen, en eindigde het
zelve als een lichtmis. Door 
zijne bescheidenheid won hij 
aller harten; maar de wel
lust bedierf het zijne. Hij 
beminde de sekse al te zeer, 
en werd al te zeer door de-, 
zelve bemind. Door eenen 
geest vanIpsbandigheid rand
de hij alle vrouwen aan, en. 
door volhardende " driften , 
verbond hij zich echter aan 
eenigc. Drie zijner minna
ressen hielden hem langer 
geboeid . dan de. overigen-
}> Hij was bekoord, ; zeide 
hij., door de vrolijkheid der 
eene, den geest der andere, 
en de gods.yriicht der derde, 
die bijna nooit der kerk ver
liet, dan wanneer, hij haar 
liet roepen," 

EDUARD V.» koning van 
Engeland, zoon van EDUARD 
IV. , overleefde slechts twee 
maanden aan zijnen vader* 
Hij was pas elf jaren oud toen 
hij' den troon beklom. Süyn 
oom EICHARD , hertog van 
Gloehetter, voogd van EDU» 
ARD en van RICIÏARD, des-
zelfa broeder, en de kroon 
des eersten en; de regten des 
tweeden |enjjdende, besloot 
hen beide te <laën sterven, 
ten ein.le aan de regeringte 
komen. Hij liet hen in den 
Tower van Londen opsluiten, 
en in 1483 ter dood brengen* 
Na zich van zijne neven te 
hebben ontdaan, beschuldig
de hij Hunne moeder van top* 
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ler i jv 'èn; overweldigde de 
kroont Toen onder de regëf 
ring yan EIIZABETH , de Tóiper 
yM Londen buitengemeen vol 
was,~liet meri de deüf eènef 
kamer, die sedert lang toe-
gemetseld was geweest,open
breken. Men vond in dezelve 
twee kleine geraamten., béide 
met halsters om den hals: dit 
waren de geraamten van E-
UÜARD "T. eri van BICHARD 
siijnen broeder. Om de ge
dachtenis dezer misdaad niet 
te vërriiêüwen, liet de ko
ningin de deur weder töemet» 
Selen ; maar onder KAREL I I . , 
in 1678 werd dezelve Weder 
geopend, en de geraamten 
naar Westmunsler de begraaf
plaats dèr koningen, vervoerd., 

-EnirARDVI. zoon vanHiEN-
DRJK VIII. en van JÖANKA SEY-
MOUU Werd den 12 October 
Ï53S geboren, beklom reeds 
in 1547 den Engelschen troon, 
én bereikte slechts den ou
derdom van 16 jaren* De 
rol, ' welke hij speelde, was 
kort en bloedig. Hij deed 
zucht voor 'de deugd en 
menschlieyendheid; blijken; 
maar zijne ministers bedier
ven die gelukkige inborst* 
Be aartsbisschop van Kantel-
berg, CBAMMËK of CRANMER 
was een dergenen ï die er het 
meest aan toebragteri. Het 
was op zijnen raad, dat de 
«as afgeschaft, de beelden 
verbrijzeld, de Catholijke 
godsdienst verbannen, en het 
bloed der Catholijken rijke
lijk gestort werden. » Men 

plunderde ƒ dé 'kerken,'zfegt 
de Profèstant* HÉYLIN , 'zon. 
der dat de koiiing ei* eenig 
riót van had; want'ofsöhoott 
hij daaruit, zoowel als uit 
het verkoópen van landerijen) 
onnoemelijke schatten getrok» 
ken had, Was hij niet alleen 
met schulden overladen ,p.m 
daarenboven verminderden de i 
inkomsten der kroon, ónder 
zijn bestuiir, pp eette aan-

' Merkelijke wijze;*' ;Meni haró , 
iets uit élke dèr verschillen- j 
de sekten van ZwiNGtitis»vaii | 
LUTHER en van CALVINÜS , en | 
vervaardigde er eëri Symk' i 
lum van, hetwelk dé grond- ' 
slag\ van de Anglikaarische 
godsdienst was reene gedrog-
telijke zaménstelling, tó 
gebouw "der eigenzinnigheid 
ëh van het Scepticismns, d» 
waardige vrucht èn hetrgeheel j 
natuurlijke uitwerksel deraf- i 
scheiding van de ware kerk. ! 
De regering van EDÜAKB I 
werd gebrandmerkt door'ëene 
andere onregtvaariligheidi 
Welke de zucht tot hervor
ming, en de aansporing zijn« 
ministens hem afpersten j'M 
verwijderde van den troon MA
RIA en EtïZABÉTHV en riep *i|' 
ne nifeht JOANNA GBAÏ op de"" 
zelven. Hij overleed in 1553' 

EDÜARD, jPrjns van 7fal' 
iï* • bijgenaamd de zèaxtt 
Prins, zoon van ËDOARDIW'» 
J°n»ng Van "Engeland, &f 
haalde de overwinning va» * 
Poitiers 0p de Franscheii.; 
ep overleed Vóór zijnen vadef 
•in 1376 in den ouderdoiüi v»? 
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46 jaren. Zie EDÜARP I I I . 

* ED.IUKD ^PLANTAGENET" , de 
laatste des, geslachts,, welke, 
dien naam,draagt, graaf van 
War wiek i werd in 1445 ge
boren. Hij had tot vader GE-
OIIGE , . hertog van Clurence , 
broeder, van EDUARD I V . en 
van 'RICHARB I I I* , koningen 
van, JEwgeland. JVadat H E \ -
DRIJCJ VII . ' , die hem als , een 
gevaarlijk man beschouwde, 
Welke hem. de kroon kon be
twisten ,,, den , troon was be-
ldoimnen Ju ;Jiet ,hij, hem zeer 
naauw. in, . ,den, %ower, van 
Lontfep opsluiten., ,» De be
ruchte PERKIN WAERBECK , 
die-^Kb/YQP^.RjcnApDt den 
laatste der zonen vanlfycaARD 
UI.,? had uitgegeven ,; was 
toenmaals, in, dezelfde gevan-
genl; . , . Hij, -beraamde met 
WARV(fICK , in, 1490,, dè midde
len onj; te onf snappen. Hun» 
ne zamenSpanning; werd ont-
dekt» en,men meent, dat de 
koning hen op het denkbeeld 
derzelve had. gebragt,, ten 
einde een vqojrwejndsel te heb-r 
ben ,!.om benbaan .zrjne vei
ligheid opteofferejn. Hetgene < 
wat* dat .vermoeden hevestig-
de , ,was dat, ' .tegelijkertijd , 
de, zoon yane(ejBen schoenma* 
ke r , door, eertèn Augustijner
monnik v e r l e g Èich voor den 
graaf, van W^arwick uitgaf, 
HENDRIK VII. wüd,e docjr de
ze list (onge,t#rijfe|4 >»et de
zen Religieus beraamd,, wijl 
dezelve in zjjne -gunst.'deel
de) het. denkbeeld doen ont
staan , dat de graaf van J^ar* 

wiek aanleiding tot nieuwe 
onlusten gaf. Het was onder 
dit voorwendsel, dat men hem 
in .1499 deed onthoofden. Hij 
was de. eenige mannelijke 
spruit uit, het huis van York; 
ziedaar zijne ware, misdaad. 
Gedurende • zijne lange gevan
genschap , deed een zekere 
LAMBERTTJS SIMNEL, een an
der dan de zoon des schoen
makers, zich mede onder den 
naam van EDUARD PLANTAGE
NET , voor graaf van War-
tvick door-gaan. Door eene 
factie werd hij in 1487 te 
Dublin gekroond; maar een i« 
ge . dagen' daarna geslagen en 
gevangen genomen zijnde,,Het 
de, koning , te zijnen opzigte 
ger'ust -gesteld. * tMüiTuit me-
deüjden, het leven behouden,; 
en de geheele wraak, die hij 
op hem nam, was hem in zij
ne keuken de belagchelijke 
bediening vaa slobber of koks
jongen te .doen waarnemen. 

EDUARD< (IfAREïi), klein
zoon, van JACOBUS I I . , ko
ping van Engeland, den 31 
December 1720 geboren, en 
in . de regfen, jpan: het huis 
van STUART„;0!pt den: tro'on 
van Engeland ;opvolgende , 
onderscheidde- zich . door i,e 
p'ogingen, welke hij in het 
werk s te lde , om denzelven 
terug te bekomen. De po
gingen , welke hij in 1745 
aanwendde, zullen hem ten 
eeuwigen dage in, de Jaar
boeken van Graot'Brittan-
nië beroemd maken. Hij 
Iaïidi in Schotland, vaardigt 
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een manifest uit, Waariii hij 
zijne regten op dèn JÉHgeJi 
schen froori te binnen brehgt, 

f'ëtt eêtt wijs en gematigd bê« 
shiur beiooft» Een stok 
ïijdéi.V^'öörii eehen ; stok ge
bonden 'i is de standaard j on
del* WeJkön hij 10,000 Söhöt-
Sche bergbewoners verza-
iBfelt.13 Met deze kleine ben-i 
de* "maakt hij zich meester 

•Van Edimburgt slaat óp den 
2 Oelóber dë Engelsöhen ött-

- der dé muren dier Stad , V$It 
itt Engeland^ neemt de Stad 

' CdHlsle in ,i*eh dringt .tot "la 
het hart dés rijks door, Öe 
hertog van Cumberltind trekt 
tegen; hem op. J)e prèten-* 
dent Wijkt achteruit en zijne 
achterhoede wordt te Clffi. 

HOK Verslagen. 0 e slag-vah 
iMtlkerkt welken Kij den 28 
Januarijl74ö won, doet zijJ 

ne hoop herleven; maar dié 
van Cttllbdék,; welken;'hij 
den 27 April verloor* heeft 
zijn volslagen ondergang ten 
gevolge, ( Overwpnnèn^lach-
tèrvolgd, ^lügtende èn dwa
lende* van * woud tot wou'aV̂  
Van!eiiafld tét eiland » Söini 

: t̂ jds •'vérptógt aich iö tibléii 
te VerbergeHy» steeds gereed» 
om- in-fl* handen zijner vij
anden te Vallen, ziet hij ssiêh 
ftnin de', wreedste wisselval
ligheden der fortóin: bloot
gesteld; hij verdroeg dezel
ve mét één e gelijkheid van 
ziel, die geheel Europa be
lang in sljn tot deden stek 
ien. Eindelijk ontsnapte hij 

iden 17 September 1746 uït 
hcüatlandy en landde in 

Jfranhrifh aan op een schip 
van' Saint-Malo , na, zon-
der ontdekt' te zijh gewor
den , onder begunstiging 
eener dikke mist, een En
gelsen smaldeel te zijn door-
gestevend. Indien in > het 
vervolg, zijne ziel door lang
durige ongelukken verbit
terd, bij vrienden en vijan
den beproefd, eenigé hevige 
aandoeningen' heeft schijnen 
te ondervinden, moet men 
zulks toeschrijven , dat hij 
aah gezelschappen overgege
ven ; welke hij niet genoeg* 
zaant kende, ijl te lang van 
de voorbeelden en lessen 
zijns deugdzamen vaders ver
wijderd , het hem moeijelijk 
is geweest, om zijn gedrag 
altijd- naar de waardigheid 
zijner geboorte, en naar zijne 
koninklijke aanspraken in te 
riglen. Hij overleed te Bö»« 
den 31 Jarfüarij 1788. Hij 
was den 17 April 1772 in 
den echt getreden , met de 
prinses LOUISA MAXIJVHMM* 
van iStolberg-Gedertt; 4 
hebben geene kinderen p' 
had; zoodat dë mannelijk 
linie van dè familie dor 
STCIARTS, enkel tot den Kar
dinaal van York bepaHtö 
bleef, na gedurende 'S tot 

400 jaren aan Schotland k<>* 
hingen te hebben gegev*»» 
en door1 de prinsessen' «n 

dat huis, vorsten aart het 
grootste gedeelte vani $iirO' 
pa- Hij heeft een e buiten 
ïijn huwelijk geborene doch
ter nagelaten, welke hij als 
koningin van Engeland heeft 
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-trachten té' wettigen, doch 
;, deze wettiging is niet er-ii 
jcend geweesti ; [De Kardi-^ 

i naai van York, broeder van 
- JRrins EDUAUD, is ie Rome 
vin 1787 overleden].. •!<••;'• j! 

? EDUSA;, EDÜCA , EDÜMA of 
• {EnuiiiCA, eene godheid, die 
f Jhet "opzigt; aver datgen e had, 
ïWatïjtflen deh Jcindereri te? 
steii ïgaEi^'èvGi\> gelijk PÖTI-; 

awi. of» JRotiCA over datgene,' 
•wat zij dronken. 

• , *}ÉDW*RDS (UKYAN of BRI-
^TJ);, ."eeil Engelsch[ischrij-, 

hvex ,v:virerd*, itó. WlestMirg in' 
"tWiluHre^ in J743 geboren. 
tfHij; werd ;éèrst;in: eene school, 
iVato Bristol geplaatst}' maaPj 
de studiën , welke hij aldaar 

smaakte" Varen niet'zeer' uit-! 
f gebreid:, daar s het ; zijnen! 
f meesters verboden was, hem 
1 Grieksch *n Latijn te onder-' 
wijzen". Vervolgens naar Jtt-ï 

r'snaika overgestoken zijnde ,j 
vond BRIAN aldaar eenhoorn,! 

.die hem «ene geheel bijzon-
«dere; genegenheid toedroeg, 
«»èn5 hem .zijne opvoeding^ die; 

mser dan onvolledig was ,' 
op nieuw deed i beginnen. 
Hij bleef gedurende eënigen 
tijd in dië volkplanting^ al
waar hij eene suikerpjan-j; 

• taadje bezat» .Vervolgens inii 
Engeland- l terug* gekomen:| 
zijnde r werd hij lidvan^rhetf 
parlement, en gaf in 'hét-
licht; Geschiedenis van deii) 
burgerlijken ëfo Jmn'SeVdrij-
venden toestand.dêrEngél-
'ohèvéikpiantingeninWest-

Jndiè'i Londen) 2 : dl.n fa 
4.tö,. aan den koning van 
Engeland opgedragen. De 
stijl dezer geschiedenis is 

• sierlijk én vol vaur , en 
f, de schrijver vertoonde zich 
in denzelven beurtelings als 

, een' staat -'én 'Watuurkundi-
gej als-«eni handelaar en 

i wijsgeer.;.-Hijs'Beeft ér pok 
i eenige dichtstukken, inge

voegd. Dézie geschiedenis 
is in 1801 herdrukt,- en''6jj 
deze uitgave heeft men ge
voegd: Beschrijving van 
Sinf'Domingffj eene Reis 
naar de .verschillende éilan-
dén;.,.ïvan: Baniades:, Sint-
Vincent ,' Antigoaj Tdbaga', 
én GrënddaU in »de f jaren 
1791 en 1792, door ^ 
WILLUM YOUNG; en de drie 
eerste Hoofddeeleneener Ge
schiedenis des öorlögs' i n d e 
WeH-lhdiën, sedert deszelfs 
oorsprong in Eebruarij 1793. 
'De ,doód,:rdië hem den 16 
Jülij 180Ö: verraste ji bélèite 
hem, dit werk té vervolgen. 
De; schrijver 'behandelt i« 
hetzelve5 -de Era«»che- natie 
mkt de gimmb g&8t*ei*|*-
heid, e«i schijnt de1 gelegen
heden té vermijden i Waarin 
hij verpligt ^if iljè', aan 
idezelve rëgi te ddén weder
varen. rJDe Beschrijving van 

JSint-Domingo is. in het 
Fransch vertaald f Partje, 
1813, in 8.vo; zij stelt het 
tafereel voo^deV rampen, 
welke dat ongelukkige f land 
sedert 1789 gètéiltèifrf heh-
'betté f *.-• s''';-' •.'•'-'•'•-'\ 
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EWARTS,(GEORGB), te Staf
fort, in het graafschap Sus~ 
sex ia 1693 geboren, heeft 
jn het licht gegeven cene 
Natuurlijke Historie der vo
gelen ,' dieren en insekteh,', 
jn 210 gekleurde platen , met; 
de beschrijving inhetFransch, 
Londen, 1745 — 1751, 4 
dl,n» in 4.1», een prachtig en' 
.belangrijk werk. Nog bestaat' 
er,, van hem Glanures etc. 
(Nalezingen der natuurlijke 
Historie), 1758 — 1764, 3. 
dl»n, in 4 K> Dit zijn af beeld-
sels van viervoetige dieren , 
vogelen , in sekten , planten , 
met verklaringen in het En
gelsen en in het Fransch. 
EDWARTS overleed den 2'i Ju-
lij 1773. , 

EöZrARDI (SEBASTIAAN) , 
Hoogleeraar in de wijsbegeer
te te 'Hamburg,'" alwaar hij 
.in 1673. geboren was, over
leed den 10 Junij, 1736, heeft 
verscheidene geachte werken 

..in. 'het., liobt -gegeven,, onder 
anderen:... De Verba substan-

•&*#& ,-Hambürg--,' 1700> tegen 
-devünitarjss.en. • Mén vindt 
•de - lijst zijner: Iwerken ,in het' 
"Woord enbofek der • geleerden 
van .TJBIESSEN, te Hamburg, 

.K<? DJ. bladz. 148. Vijf'z*ij-;' 
ner voortbrengselen zijn te'1 

•Bèrlijft',,, door beulshanden 
verbrand. *.' , 

, , "f EEKHOÜT (GERBRAND VAN 
»EN), een schilder, geboren 
te 'Amsterdam den 19 Au
gustus 1621. Hij was de 
leerling van den "beroemden 
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REMBRANT VAN RÏJN, en ver
vaardigde vele portretten, 
maar hij werkte voorname-

-lijk aan geschiedkundige 
stukken, waar hij in uit
muntte.. Men heeft ónder j 
andere, van hem een schil-1 
derstuk ,„ waai- hij J. C,\ 
voorstelt, in den tempel ok< 
derwijzende, en: waarin hij j' 
volkomen wel, het karakter ( 
van dezen goddelijken Leer
aar en van de toehoorder! 
heeft voorgesteld» Hij heeft 
zich niet minder in datge
ne doen bewonderen," waar-. 
op hij SIMEQN heeft .• afge* • • 
beeld , houdende het hinè \ 
JESUS in zijne armen»' Hij i 
is niet gehuwd geweest en j 
overleed den 22 Junij ffl&<! 

•J* EEKHOUT : (ANTONIUS 
VAN; DEN), een schilder in 
1656, te Brugge geboren ij 
werkte met LODEWIÏK

 VA"j 
•DEÏSTER , zijn' vriend & , 
zwager-,- en vervaardigde f \ 
bloemen en vruchten in schil* 
derijen, waarvan deze w 
beelden schilderde. Hun»» 
voortbrengselen werden »& 
den tijd zeer gezocht. •E-J**' 
HOUT had te Lissabon ,e«"e 

aanzienlijke en- zeer We 

jonge:'dochter gehuwd» t°® 
hij in 1695 verraderlijk f* 
moord werd, door medem111' 
naars , welke hem de ]f' 
tuin benijdden, die ®F 
vrouw hem aanbragt. 

f EFFEN (JUSTUS VAN)»'" 
1684 te Utrecht geboren, ^ \ 
de zoon van een kapitein'a 
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' het voetvolk> ëiidverleëd den 
18 September 1735alsopzig-
tër der magazijn en van*'* Her-
togenbosck.'Men had hem 
de opvoeding van eenige joli
ge heeren toevertrouwd, en1' 
hij had -et zich met 'róèni 
van gekweten. - Deze schrij
ver bezat ongedwongenheid, 
genoegzame Verbeeldirigs-
kVaehtS maar hij schreef-te-
spoedig, en gebruikte dik
wijls gezochte en lage uit
drukkingen. Men heeft van 
hem: 1." RoBrxso*' CRV-
SÓË, door D/iNiëi. FOÉ, een' 
beroemde'Erigëlsche roman, 
itt 2 dl ri in lS.tno/Dit is een 
der belangrijkste en onschul
digste voortbrengselen , die* 
Wij in deze beüzelachtrge* 
en dikwijl* zèët nadeelige 
sxjort hebben (Zie EOÊ). '• Het 
is tè vergeefs dat de-heer 
GruvEïi Zich bèjjjverde dm-
BÓBÏNSÜN verachtelijk teiha- ! 

ken,' óm zijn 'Onbekend'Zei-" 
land te verhèffenl, 'Païljaf,^ 
1783 , 4 dl.n* Er komen, 
wel is waar, >in ditlaatste 
werk', heilige :eh nuttige in-
zigten voóry maar de lieden 
vati smaak'zullen 'altijd den̂  
Engelscheny roman verkie* 
zen.v^ Méh "«al nimmer op 
hetvdenkfeéeld köhifen bin het > 
Onbekmdë eiland Wo^-êen'-
waarachtige < 'geschiedenis * té'.; 
n«m«ii '̂:s0d''als<iiSeh:-'3'è'dërt'' 
laHgéri .'tijd vih'••'•tt&Êmh& 
Cfeirsoi; gedaan heeft ;<<••'; 1&$ 
gebeurtenissen ontstaan er 
enkel" uït de vjer»chiHëri(3e 
ïn«iö;tén :''dës'< sfejtójjvers'( dié"• 

er duidelijk in uitschijnen ; 
i er schijnt daarenboven een 
ligte straal van valsche wijs
begeerte'in door; de natuur
lijke godsdienst die hij er 
in wil herstellen,- is eterie 
hersenschim^ Men vindt 
reeds in de voorrede een' 
trotschen toon en lasterin
gen, tegen de Spanjaarden, 
de inquisitie, de zende
lingen enz., die dèr genie 
niet tot eer verstrekken ett 
aan de jeugd niet danslechV 
te indrukseJs, kan geven. 
— 2.° De vertaling' uit het 
Engelsch , : in"- het Fransch 

:'. van .„dèiï ': Hèdendadgsc/ten 
UfJs.vroAj in 3 dKn, in 
112̂ 16 :i—;: 3.° Die van het7" 
II Engelsché werkje Tule of 
d'Tnèi' daar Ie Conté- de 

'; Tonneau genoemd* -— 4.° De 
Mënsèkenhatèr', 1726, 2 

! dl;«'i•''in 8.vo, een werk, ge--
maakt volgens het voorbeeld 
van'; den MiigelsóAeé aan-
schouwer, 'maar inet minder 
diepzinnigheid en juistheid 
geschreven.'-- 5.° Dë klei' 
nigh'eid of de bespottelijke 

.verhandeling 3 dl.n in 8.vo 
De spotternij wordt er niet 
altijd' met genoegzame 
schranderheid in ónderhoü-

j'déhj dezelve is overigens 
i) eeritobriig;! .~r 6.°" Overeen-
l komt tustcjièn HOMERUS en 
i! CBA'PEMrX, welke mén 
;i aan FoNTENEjfctE toeschrijft, 
;; tóen vindt dezelve óp het-
: einde van het meesterstuk 
! ëena onbekenden., 
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EFPIAT (ANTOSIÜS COIPPIEB 
Ruzé, bijgenaamd de Maar
schalk van), kleia-zopn van 
eenen hofmeester des ko-
nings van Frankrijk, in 
1581 geboren, werd op-
oerbewindhebber der geld
middelen in 1626, veldheer 
des legers in Piémont in 
1630» eindelijk maarschalk 
van Frankrijk den 1 Ja'nu-
arij 1631. Ontevreden van 
Jn de vorige bevordering ver
geten te zijn, had hij zich 
snaar zijn ïandgoed CliUli? 
op vier n»ijl«n afstands van 
Varijs begeven; maar de kar* 
dinaal van RICHEIAEU » van 
•wiens huis hij als bewindheb
ber was, riep hem terug, en 
gaf hem den maarschalksstaf. 
Deze maarschalk overleed 
den 27 J ulij 1632, te hutteh 
jgtein, in de nabijheid van 
Trier, terwijl hij in Duitseh-
iand het bevel ging voeren, 
ïn minder dan vijf of zes 
jaren, had hij door zijne dap
perheid! in de wapenen; in 
•den raad door zijn oordeel; 
an de gezantschappen door 
Bjjne vaardigheid,,en in ie 
behandeling §ev\ gejdmjdde. 
len, door zijne naauwkenrjjg-
heid et} waakzaamheid» veel 
roem verworven. Hij was 
de vader, van, den markgraaf 
de CINQ-^MABS (zie dat arti
kel), en overleed Zeer rgk. 
Zijne goederen zijn , door t^. 
MEILLERA.YE , zijnen schoon-
«oon, in het huis van MA-
•ZARIN overgegaan. Hij was 
gedeeltelijk in het bezit der-
zelve geraakt, door zijnen 
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moederlijken oud-oom, die 
hem dezelve naliet, op voor
waarde, dat hij den naam 
en de wapens van RDZÉ zou
de voeren. Deze oom MAR-
TINÜS Ruzé genaamd, zoon 
van WILLEM Ruzé , ontvan
ger der geldmiddelen te 
Tours, was een man van 
verdiensten, die onder HEN
DRIK III . en HENDRIK IV*, 
secretaris van staat was. 
[Er bestaan van den mark
graaf yan E F F U T , onder
scheidene werken j zoowel 
over de militaire als finan
ciële en staatkundige ge
schiedenis der regering van 
LoDEWiJK XIII . : l.° L'éM 
etc. (Destaat der geMmld* 
delen, aan de ven '"''"" 
dernotabelenvoorgedragen) 

•1.626,12.» dl. van den JUtf 
cure Francais. — 2.° hei" 
tref etc. {Brieven van dèa-
markgraaf D'EFF/AÏ over 
de geldmiddelen), •— $.° &# i 
heureux progrès etc* (#« { 
gelukkige voorspoed'der/<*• , 
gerbenden van IJÖOEMM | 
XIII. ïn Pi4mont, sedert •. 
^ * # ' 1630)« |n de verwun«' 
ling der versóhillfinde om-

w§n telingen,$0«r#-e« Jfr*'' 
•'•«?•» 1632. —14*° Mémoire' 
\e$c.i (Gedenksóhriftèn J>e' 
treUelijh de. ïmtste oorlO'. 
gin van "Malie, van l$» 
t9t in 1632), 'Parijs ,,166%; 
1 Dl. 4nl2.mo, 1669,1682, 
2 41.», in 12.tno enz.|* 

. fEFïMlEPYDMITRÏ WLtff-1 ' 
MIROWITSCIÏ) , kolonel van dj ; 
«üssische artillerie,in!*•» 
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overleden, heeftin zijne taal 
drie blijspelen geleverd, te 
JSt. Petersburg- mut toejui-» 
telling ten tooneelé gevoerd. 
Zij zijn :. I."?. De misdadige 
fpeler of de door haren broe-
'der verkochte zuster* — 2° 
rffervolg der door huren broe
der verkochte zuster,en 3." 
De Reiziger, of de Opvoe
ding zonder gevolg. Het eer
ste \an deze stukken is al
leen, te St. Petersburg in 
1788, gedrukt geworden. 

„, EGBERT , koning vnnWest-
sex, en eerste koning van 
jËngeland)' onderscheidde 
zich door zijne deugden en 
zijnen ,moed«: Hi| ^wa^te 
Rome aan, het Jiof vaff ÈAREL 
den firootkyiot; wièn hijde 
wijk had genomen, om zich 
aan de hinderlagen van BRIÏH-
WICH, die dè kroon ovèrivel-
digdh had, te onttrekken, 
toen de Engelsche afge
vaardigden hem de kroon 
kwamen brengen. KABEL öfe 
Grpote, hem op fïet punt 
ziende van te vertrekken, 
trok zijnen, degen, «n zeide, 
hem dezelve aanbiedende: 
Jtrins, tiaditt ufp degen mtf 
zoo nuttig gediend heeft, 
is èët iiftijkj 'dat ik vi(,jijen 
my'ne leene. tHij ónder-
wierp al de kleine koningen 
van, Engeland, en regeerde 
vreedzaam; en roem^jk-tot 
aan zijnen dood* in 8S38 voor
gevallen. Hij was het, die 
«eva!, dat men voortaan den 
naam van Engeland aan dat 

••;•: , - ' : ; - , : H 

gedeelte van Oroot'Rritian-
niè zoude geven, hetwelk dö 
Saksers hadden ingenomen. 

EGBERT , broeder van EAD-
BERT, prins van Northuvi" 
berland, Was van zijne 
kindschheid af, in een kloos
ter opgevoed, werd Aarts
bisschop van York in 732 en 
overleed in 765. Er bestaat 
van hem; l«ó Dialogüs ec* 
clesiasticm imtitulionis, te 
Dublin in 1664, in 8.vo, 
doöir JACOBÜS,' WARAÜS , in 
het, licht gegeven, •— 2° 
Traotaius •. dé Jure Sdcérdo* 
tali et e'xcërptaléê ex dic^ 
tis et canonibus Palrutity 
inde kerkvergaderingen van 
JPater LABBEJ 6.e dl. — 3.p 

PtymtëntiaïèT libris 4 dïs-
tinctim, een handschrift, 
dat men in sommige bibliothe
ken van Engeland bewaart. 

>f. ËGBERTUS , een priester 
in Jer/a«^, die uit gods
dienstijver besloten had, om 
in het jaar 686 het Evange
lie onder de ongeloovige 
^Vriezen, Den«n, Hunnen 
enz. te prediken, waarin hij 
echter eerst door eene He-
melsche Vermaning yën daar
na door. reen zwaar onweder 

j op zee belet werd. Hij. heéffc 
I daarop de bekeering der '"jteie'-t 
| zen, aan WILLEBRORDOT , 

I SwiTBERTüS e n BoftlFACUIS 
overgelaten, en heeft zich op 
het eiland flyonder de Mon
nikenhegeven , dl vyaarhij 'm 

I het jaar? 716: overleden is»» 
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-J- EGBERTUS, Aartsbis
schop van frier, wordt door 
<le meeste en beste der oude 
Hoïlandsche schrijvers, zoo 
als ' W. PROCURATOR, M. 
STOKE, BEKA, HEOA en {den 
Bchrijver van de Oude Sol' 
üandsche Chronyck gehou
den voor den broeder; van 
den Hollandschen graaf AR-* 
3Noün, en den zoon van 
graaf DJRK II, $e Jaar-
toeken van J$GMOI?D , Dc-u-
sA.* Vossius en anderen be-
Testigen dit,, KLAAS KOLWN 
noemt hem in zijne Bijm-
Kronifk, een hajve broeder 
van ARNAUD of AKNUW ,, zeg
gende: •,;•-, •••; ; .. 

SHreitout ti ttaÊttë ^2t\xè 
fijnen 30ÉtiÉi, ig.gefiïeben 
San ' f fiEftïec/ ti men 

Mtmtt e$bum iï <&mtt-
n a i r ••': '• ••••• ' • 

Itëant/ ban jinraoebejg 
taegïjen 

$ i 6u?sf£5o|te jjabi ber-
> cjegéri • \ . , 

mti' €öe8?ECBt ain albe 

boer*' "•••'• - ' r ! -
• • •••• •.-,- • : : • : -' ih , 3 -.; •.•„•, - . ^ 

Doch BUCHELIUS, trekt op 
gezag van KYRUNBER , dit 
alles in twijfel, en zegt, dat 
deze EGBERT een man van 
Britsche .afkomst zou ge
weest zijn. Bg KOK-J.in zijri 
VaderïahdscA Woordenboek 
vindt men deze vooronder-; 
stelling geheel ontzenuwd)» 
en wel hoofdzakelijk door 
liet gezag van MELIS STO-X 

KB, die de geschiedenis van 
dezen EGBERTÜS in het eer* 
ste Boek zij ner R#m<Jïro< 
nijk van het 651 tot het 682 
vers aldus beschrijft: 

Ba fiDBtt ÖB ngtorie 
boert/ 

Mt $?abe ^iberic/ atf 
_«Bi 06èÖPB?t . • ' 
^ier boren öe&tbietoa«« 

ficit öagÈ 
ï©at fif be anber $?alie 

He-'bah $o!rairt '#tó 
Öiet; . 

(fcab/beaHe safienbor-

mt.! 
<$af fjem fiinbet ban s?°* 

':'"' ter taaerbert , 
55i (toen taibe b̂ outae 

^ilbegaerbett/• 
$fe Ijaer \mtbt}$rW" 

tontmen mebe c., 
3fn bogeebelifiet tóÉï"* 

i&m/ -•••> - r , 
€nen g>ani/ bit SWï 

noat'tjiet/ ' r" w 

¥ien fti foliant na ÏJ«i» 
licti- - :J 

€n €0Brerïjt enen a«' 
beren baer nae?/ , 

<®e baer nae? nbet ïö" 
" ttlic&iaer/ ' '•!'! 

•VSWfa afê iet öefc?^» 
-'••'•• W / ••'•• • . • / : ' - ' - - . ' 

SCe?b|cljfiig"ï;oi»üan^' 
ren tóa>§/ •'•-" 

^aer ir een öéeïof W 
_Bften fal/ : . ^ j , 
€n niet ban betoaeteiW 

-> ©efe/ boe hfae?tiP 
<$8ebocöte ïiem toel •*» 

^M>e?te bag/ . , 
Jtèanen gi tomen W» 
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öan j&onbe/ 
€ti eer.be t<#aeb£ ffa% 

t€0tnanöB/ 
Wl$ ffne botbg# baberi 

na rec&te; 
€n offerte 'fente SHel-

<£en goubija mtce ban 
fcoenre manieren 

€tr aerEne fiafufffe bfe?e 
€ne aelmatine en ieen 

mfêfael/ 
Canitulaer. en een pag-

fionael / 
CnöB anber. goebe fioefie 

ber met/ 
€n b(©ubE enbelüc J©et 
25efcf)?ebenc in letteren 

fine/ ;> 
€n bol tjeilfcljbomö erie 

fc?fne." 
De meer naar óns tegenwoor
dig taalgebruik geschoeide 
inhoud dezer dichtregelen 
komt hierop neder:; — » Nu 
hoort verder de Geschiede
nissen. — Deze Gfraaf DIRK , 
zoo als gij, naar waarheid, 
gehoord hebt, was de twee
de, die Graaf van Holland 
genoemd werd. God ; dïë 
alle zaken beschikt, gaf hem, 
bij zijne vrouw HII-DEGAARB , 
kind eren van groote waar de, 
die hunne ouders in deug
den voorbij streefden. Eenen 
zoon, ARNobi genaamd, "die 
zijnen vader in het graaf
schap opvolgde, en daarna 
eenen anderen, EGBBRT ,; die 
later, zoo als ik heb ge
schreven gevonden , Aarts
bisschop van Triervras; van 
dezen zal ik iets, doch niet 
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dan waarheid, zeggen. Toen 
nu deze Aartsbisschop was» 
overdacht, hij , van waar hij 
was Voortgesproten , en eerde 
daarom hetgodshuis (Kloos
ter) te. Egmond, zoo als- zij-. 
ne voorouders mede gedaan 
hadden. Hij offerde, aan 
St. AAI-BRECHT, een zeer 
schoon gouden kruis, een 
fcasuifèl van groote waar
de ; een a&mUcA ; een ker
kelijk Gezaag- en Getijde-
boek, en andere boeken; 
éen' kostbaren Bijbel, met 
fraaije geschreven letteren» 
eenë daó^voj heiligdommen.'*" 

* f EG#Ï)E .' f JöANNES ) , in 
Ï686, in Denemarken gebo
ren!, is de grondlegger ge* 
weest dep Deensche zende-
iingschappen naar Groen-: 
land. Hij was predikant 
van Voyèh. in Noorwegen ';• 
toen hij , vernomen, hebben
de , , dat Groenlqnd, het
welk vroeger door Noonveeg-
sche volkplantingen was be
volkt geworden,, thans en
kel door-wilden bewoond" 
werd +' op het edelmoedige: 
denkbeeld kwam,. om in dat 
land,, den fakkel des. Ge-• 
loofs, te gaan ontsteken» 
Hij ontwierp een plan van on
derwijs, en bekeering, bood' 
aan , óin ; aan dit heilzame 
plan te gaan nnedewer)ïen>,' 
en "zond zijne VerhandieHng 
aan de Bisscboppen van 
Drontheim en,Bergen. Na
dat deze beide Prelaten zij
ne inzigten hadden geedge* 

http://eer.be
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keurd,, stelden; z& dezelve 
aan den Koning van jDengr 
marken 3 FREDERIK IV. voor, 
die in eenen oorlog tegen 
KABEL XI I . , koning van 
Zweden gewikkeld, de me
morie, van EGEDE in den 
wind sloeg. Hij vervoegde 
aich alstaen aan de kooplie
den van Bergen, die hem 
eerst als eenen geestdrijver 
behandelden, doch hemver-» 
volgens, indien de vrede 
mogt gesloten worden, en de-
koning hun eenige onder
steuning verleende, beloof
den een, schip te zullen uit
rusten» Nadat de koning van 
Zweden voor Frederihshall 
gedood was , begaf EGEDE 
zich naar Koppenhagen, en 
een gehoor van den koning 
•verkregen hebbende, wer
den er opgenblikkelijk beve
len gegeven; om aan de 
kooplieden van Bergen ,. de 
óprigting eener Groenland*-
sche maatschappij VQor te 
stellen, uan welke men, on
dersteuning en voorregterv 
zoude verkenen. EGEDE en-
derteëkende Het> eerst voor 
drie honderd kroonen , die 
zijne geheele fortuin uit* 
maakten, en zijn voorbeeld 
sleepte de handelaars van 
Bergen mede. Er werden 
drie schepen uitgerust. EGE
DE ging den 3 Mei 1721 on
der zeil met den, titel van 
bestuurder der. zendeling
schappen , waaraan de koning 
eene jaarwedde van drie hon
derd kroonen verbond. Na 
gioote gevaren j landden de 

schepen aan de Baaisrivier, 
I en de ijverige zendeling hield 

zich oogenblikkelijk bezige 
om de taal der inboorlingen 
te leeren, en hunne zeden 
te beoefenen; door zachtheid 
won, hij hun,vertrouwen, en 
hij onderwees hen in >de 
waarheden des Christendoms. 
Van den a;ndereri kant waak
te hij met zorg voor de bê  

j langen der maatschappij. Hij 
' zag zijnen arbeid reeds met 

het beste gevolg hekroond, 
toen CHRISTIAAN VI» de ont
binding der instelling -uit*, 
sprak." Iedereen wilde ver
trekken; het gelukte aan 

f EGEDE, om tien matroze" 
bij zich t© houden, en in 

i het volgende jaar had hij het 
genoegen, een schip met Ie* 
vensmiddelen te zien aanko
men , nieuwe cölonisten, niet 
het bevelmedebrengendevaD 
de missiën te vervolgen* aaa 
welke CHRISTIAAN ia het 
vervolg eene, vaste jaavlip* 
sche som toewijdde. EGE»B 
bleef eenigen tijd in Groen
land, alwaar het geloof, tal
rijke wonnelingen maakte» 
hij kwam in 1736 in jSsf 
penhagen terug, zijnen zoo» 
P A U W S , niet minder ijvf 
rig dan zyn vader, tot Z'j" 
nen opvolger in Groente"™ 
nalatende. Hij werd in \1'f>-
opperbewindhebber der i>>is" 
siën in Groenland, W !je" 
last om aan het collegie«et 

voortplanting des geloof8' 
de voor deze zending gepaSt0 

personen voortestellen. i e" 
gen den avond zijns leven» 
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begaf h$ zicft naai1 het eiland 
Falstèr'i alwaar hij den 5 
November 1758 overleed1. Hij 
heeft in het Deensch nage
laten : 1.° Nieuwe nasporin-
gen over het oude Groen" 
land, of Natuurlijke Mis* 
torié en Beschrijving van 
de gesteldheid der lucht,, 
en de Voortbrengselen van 
hel oude Groenland, Kop-. 
ftèiïhagen, 172&, in4.t» Er 
i s eene nieuwe uitgave van 
in het licht verschenen, met 
aanmerkingen vermeerderd 
van PAÜLUS EGEDE, zoon des 
schrijvers, Kopp'énhagen, 
1741, in 4.to, met platen* 
Dit werk Is in verschillende 
talen vertolkt. — 2°Dagver
haal., gedurende de Groen-^ 
landschë Missie•• gehouden , 
Koppènhagen , 1738, in 8.vo-
in het Hoogduitsch vertaald, 
Hamburg, 1740, in 4.t» 

EGÉÜS of JSGEUS , koning 
Van AttiAa, en echtgenoot 
Van ^ETHRA, bij wie hij THE-
SEOS verwekte, zond zijnen 
Zoon- naar Creta om de prooi 
van het Mm&taxerus te zijn.' 
Hij had den matrozen bevo
len, dat wanneer zij terug 
zouden komen , zij, indien 
THESÈÜS het doolhof verliet, 
de witte zeilen zouden span
nen; maar wijl zij bij het 
gezigt van hun- vaderland, 
van vreugde vervoerd waren, 
vergaten zij de bevelen van 
/̂ EGEUS ten uitvoer te bren
gen , d ie , van smart door
drongen en zijnen aooa dood 

wanende^ zich in zeé stort
t e , \Srelke mèn sedert dien 
tijd foJËgeïsche Zee noemde. 

* EGENTOW (FRANCISCÜS) , 
een Engelsehe kunstenaar, 
in 1740-geboren. Hij legde 
zich bijzonder toe, op hefi 
schilderen op glas, was een 
dergèrien, die veel bijdroeg," 

. tot' de volmaking dier kunst» 
welke bijna vergeten- was , 
eene kunst niet te min,. ia 
welke de nieuweren , nooit 
de ouden hebbefi kunne» 
evenaren , in de levendigheid 

i en schoonheid detf kleuren»:. 
zoo als men in de glazen 
der oude kerken ziet., Hunne* 
behandeling verschilt, vat* 
die der nïëitweren en bestond,, 
om kleine stukken»glas van 
verschillende kleuren te ver
zamelen, die té zamen als eent 
ingelegd bloem werk vorm» 
den. Vervolgens,' en door 
eene nieuwe wijze', heeft 
men de glazen door vérw be
schilderd , te weten , door 
er bergstoffelijke kleuren op 
te leggen-, die men er door 
het vuur trapsgewijze ver
deeld j mede vereenig^; eene 
uitvinding, die men ' aan 
CtAUBHrs van Marseille,en 
aan COUSIN , Fransche schil
ders toeschrijft;* ÈGKNTON 
heeft méér dan vijftig werken 
in deze soort nagelaten, on
der welke men twee Opstan* 
dir/gex aanhaalt, volgens de 
teekeningen van JOZEF REY-

; NA t o s , en die zich VeLitich-
fieldt m dè hoofdkerk van 

file:///Srelke
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Salisbury bevinden, Het 
Gastmaal door SAf.0MON qw 
de koningin van Saba ge» 
geven., volgens eene schil
derij van HAMII/TON, welke 
men in het kasteel van Arun~ 
del ziet, de Heilige PAUWS 
bekeerd en het gezigt terug-
bekomende, in de kerk van 
den H. PAULUS te Birmirg-
han; CHRISTUS het kruis 
dragende, naar MoRAiiOS, 
in de kerk van TTpustediM 
het graafschap Essex. De 
ziel van een kind in de te-, 
genwoordigheid van 6od:, 
naar eene schilderij van PB-. 
TERS en die men in eene kerk 
te Great-Barr, in het graaf
schap Stafford ziet, ÉGEN-
TON stierf den 26 Maart 1805, 
bijna 65 jaren oud. 

E G E O N O Of lÏRJAREÜS ,Z0Qn : 

van TITAN; en de aarde,,was 
een reus, die eene buiten
gewone kracht bezat, vijftig 
hoofden en honderd armen, 
had. Hij braakte, stroomen, 
vuurs, en wierp tegen den 
Hemel geheele rotsen , dié 
hij ontworteld 'had.' JÜNQ 
PAÜAS en NEPXCNÜS ;:he-
sloten hebbende, om JÜPJTER . 
in den oorlog der goden yast 
te kluisteren, won THEÏIS 
EGÊONO in het belang van Jtr-
WTERj.dze hem zijne Vriend
schap terug schonk, en hem 
zijnen opstand met de reu
zen vergaf. , 

EoERUi eene nimf die 
oene _huitengewone schoon
heid beiBat, en door DUNA 

in eene "fontein: vefahdérd 
Werd». JPe Romeinen aanba
den haar als eene godheid, 
en de vrouwen droegènhaar 
offers op, om gelukkige moe
ders te worden. NÜMA POM« 
PIMÜS veinsde geheime 
gesprekken met deze nimf 
te hebben, ten einde meer 
gezag aan zijne wetten te , 
geven, billijkerwijze over
tuigd , dat de Hemel alleen 
de menschelijke wetgeving 
kon:.bekrachtigen, doch on-
verschoon baar, wijl hij het [ 

bedrog had aangewend,.«»» 
er, zijnen invloed te doen 
vinden. 

, EGERTON (THOMAS) ,groot-
zegelbewaarder van Enge* 
land, onder de koningin 
ËIJIZABETH , en, kanselier on* 
der JACOBÜS I. werd bijge* 
naamd, de onomkoopbare ver: > 
dediger der regten van de 
kroon. [Hij werd tot ver- ( 
schillende 'gezantschappen 
gebruikt, en meer bijzonder ; 
om in 1598 het verdrag m»' 
Holland te sluiten. De 
vriend van den graaf ÉSSEX 
zijnde, trachtte hij te ver* 
geefs, hem eeneii opstand 
te doen verlaten, die hem 
langs den geregtelij ken veeg 
tot de strengste straf •wï* 
oordeelde.. Hij weigerde het 
groot-zegel te drukken °P 
de vergeving, welke koning 
JACOBUS I . genegen was, aan 

den graaf.van SOMMERSET'6 t-
verleenen , overtuigd van 8'r 

THOMAS OVERBUB» door ver" !. 
gif van het leven beroofd W : 
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hebben]. Hij i overleed den 
15 Maart 1617, in den ou
derdom van 70 jaren, na 
eenige regtsgeleerde wierken 
in het licht te hebben-, ge? 
geven. • „ . . . ; 

.."Jr EGERTON (Sir FRANCIS 
HENRY) , de jongste, zoon van 
JQANNES , bisschop van Diir» 
ham en :van ANNA JSOPHIA J 
dochter van HENDRIK GREY, 
hertog, van Kent, en broeder 
fin vermoedelijke erfgenaam 
der titels en goederen van 
den rijken hertog van, Brid-
gewater, was lid ,van de 
koninklijke maatschappij van 
Ltiilden. Hij bewoonde Pa-

. ?ys gedurende verscheidene 
jaren, en had , aldaar het 
hotel van Noailles aange
kocht, waar hij , tot aan
moediging der, wetenschap
pen en kunsten, eene aan
zienlijke fortuin besteedde* 
Een trek van edelmoedig
heid van zijnen kant verdient 
te worden aangehaald. In 
de maand 18)6 den schrijver 
van Hermes Romanus, zijn
de komen bezoeken, ver
zocht hij, hem onder het 
getal der inteekenaren inte-
schrijven, en tot prijs zijner 
inteekening, liet hij op het 
bureau, de Waarde in goujl 
achter van twintig ihtéeke-
ningen. Genoodzaakt om de
ze som aantenemen, heeft 
de heer BARBIER DE VE-
J*ARS er ten minste in 
dichters munt aan voldaan ,. 
door een schoon dichtstuk, 

dat het 7.e N °, van den JL«-. 
tyjischen MimauRlus bevat. 
Men verhaalt van dezen ge
leerde nog een andere bij
zonderheid , die schijnt te 
bewijzen, dat hij .niet min
der oorspronkelijk dan edel
moedig was. Toen hij een 
jaar na, zijne ,aankomst te 
Parijs, tjvee kleine kamers 
gehuurd had in de beneden
ste verdieping van een hotel i 
gelegen in eene der schoonste 
wijken der hoofdstad, om 
zich aan de studie, toete\vij« 
den,bemerkte hij weldra, dat 
het .vertrek boven het zijne 
bewoond was , door zeer luid
ruchtige gasten, waarvan de 
gedurige beweging, hem in 
zijne werkzaamheden stoorde. 
Onderzocht hebbende naar de 
huishuur welke zijne lastige 
buren betaalde, bood hij een 
derrie deel meer, een aanbod 
dat dadelijk werd aangeno
men, en den bewoners door 
den eigenaar , de huur deed 
opzeggen. SirfRANCis wilde 
echter geen gebruik maken 
van het schoone vertrek, 
Waarvan hij in het genot was 
gekomen, bewaarde den sleu
tel in zijnen zak, en ging 
voort, zijn zedig verblijf te , 
bewonen, tot pp den oogen-* 
blik, dat' hij begon eenen 
grooter huisstaat te .houden. 
De heer EGERTON heeft voor 
de Transactions de la $o-
ciété des arts, eene JBe-
scJtrifving, geleverd der on-
deraardsche werken uitge
voerd te Walkdënmoor, in 

s'-':-- V ' •:•••':•' .'. • . •,'•>•'• 
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het graafschüp Lancaster, 
-door den laatsten hertog van 

' Bridgewater, en hij heeft 
daarenboven in het licht ge
geven: EüBIPJDlS HTJPJPO', 
LYTirs gr. cum scholiis ver-
sióne latina, variis lectio* 
nibus, VALKENARlnolis in* 
tegfis selectis aliorum, qtti~ 
bus suas- adjecit, Oxford, 
1796, in 4.t<> Eén exemplaar 
van dit. stukje, dat sir FBAN-
cis aan eenen geleerde van 
Varijs had gegeven , is naliet 
overlijden van dezen laatste 
Voor 149 Franken verkocht. 
De schrijver heeft in losse 
bladen vele bijvoegsels en 
verbeteringen, als bijlagen 
tot dit werk* laten drukken. 
Fragment en Ode van SA-
PHO (Grieksch en Latijh), 
met aanteekeningen op'den 
Griekschen tekst, in 8.vo 
Parijs, EBERHART 1815. —'" 
COHÏÏS , momaatigeziift van 
MILTOX, Letterlijke • Fran-
sche en Italiaansche Verta
ling, Parijs. Dino* den 
Oude, 1812, in 4,to XI Conto-

" favola boscareccia de MÏL-
TON, tradotta, in iialiano 
da GAETANO POLIDORI da 
Bientina, terza edizione, 
ibid, 1812, in 8.vo Deze 
verschillende werken, zijn 
niet dan in kleine getale 
gedrukt, om door den schrij
ver, aan zijne vrienden te 
V'orden uitgedeeld. Hij bezat 
eene zeer aanmerkelijke Ver
zameling van oorspronkelij
ke brieven der beroemdste 
personen van allelanden, en 
vooral van Frankrijk. Hij 
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! overleed den* 13 Februari} 
•1829 ter Parijs. De titel ' 
van hef pairschap van dit j 
lid van het hoogerhuis is j 
door zijnen dood uitgestor- j 
ven. Het van dezen titel \ 
afhankelijke inkomen, keert 
töt de kroon terug, die het 
f egt heeft, om er over te be
schikken. Het overige van ! 
zijne rijkdommen is onnoe- , 
melijk. Zijne naaste erfge* 
name is zijne zustery Men 
heeft in zijn testament zon- \ 
derlingê legaten gevonden* 
Men was niet verwonderd » 
er de dertig honden in te 
vinden, die hij gewoonlijk 
aan zijne tafel toeliet. Een 

medehandelaar van het huis» 
J. LAFITTE , de heer PHIWPP" 
E , is een zijner testamentai- < 
re executeurs. Lord BBIDGK* j 
WATER heeft, zegt men» 
25,000 livres renten aan BAR
BIER VEIMAKS-, de zoon van 
zijnen secretaris, nagelaten. 

EÖGEMNO (JOANNES HEN
DRIK), te Breinen den 23 
Mei 1639 geboren, door
kruiste de meeste staten van 
Europa, met oogmerk, o"1 

aan zijnen smaak voor ^ 
Grieksche «H Romeinsche 
oudheden voedsel te geven. 
In zijn vaderland terugga 
keerd, werd hij tot secreta
ris der republiek benoemd» 
een post, dien hij met roem 
tot aan zijnen dood, den \» 
Februari) 1713 voorgevallen» 
bekleedde. Men heeft van 
hem Verklaringen van ver
schillende gedenkpenningen 
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en van 'eeltige oude gedenk* 
stukken*. $[ygteriaCeveris, 
et BACCSt in de Griesche oud
heden van GRONORIUS; en De 
miscellaneis Germanice dnti-
guitalihis, Brema3, 1694 —• 
1,700, 5 dl n in 4.to, vol gef
leerde nasporingeïu 

•f EGGERT (WiitEM) ge-, 
hoortig uit Noord-Bolland, 
groot-gunsteling van graaf, 
WILÏIEM V L , ett de eerste 
Heer van Purmerend. In 
de oude Hollandsche kronij-
k e n , wordt zijn. leven aldus 
verhaald; » Bij dezenhértog, 
"Wir,i»EWS tijden , was een 
vermaard man, uit Water* 
land geboren, genaamd Wu<-
I.EW EGGERT, zeer- rijk van ; 

geld en goed,.,' hebbende aan •; 
hertog W I M E M , als die voor 
zijn vader vlugtende w a s , 
veel geld ter leen gescho
ten i waarom ,hem die uiter
mate beminde en maaktehem 
naderhand overste Threso-
rier van den lande van Hol-
land. Hij was slechts een 
schildboortig mun, en gee» 
Bidder; om zjjnen naam on
sterfelijk te maken , deed bij 
bijeenkomen, al de bewo
ners van Pnrmerland, en 
deed aan hetwater de Meer, 
een zeer sterk kasteel , en 
een klein stedeken , dat hij 
den nam gaf van Purmer-
einde ? bouwen, welksteed-
je en slot, met hetlandvan 
Pnrmerland % ie dorpen Neck 
en llpendam hem naderhand 
geschonken werden, door, 
graaf W H , I E H V I . En dus 

was deze ; WiitEM, EGGERX; 
de eerste stichter en heer 

i van Purmerend, zonderrid-
der te Zijn. En als hij ho.br-

; de de dood van zijnen liefs; 
heer WIMJGM van Beyeren, 
was: hij uittermate bedroefd; 
hij leefde maar t w e e dagen, 
daarna, en stierf op het slot 

]: te •• Purmerend. Hij liet een 
II zoon na , JAN ECJGERT en twee 
; dochters, AXYD , heeren GER-
| RITS wijf van JZYL, en JAN-
N E , REINOUT» wijf van BRA-
KEI.. Deze JAN EGGERT over
werkende , dat de heeren 

i H[tiHt,DE, ett PAYS , geen ERVE 
; is , heeft hij naar den dood, 
zyn vaderlijk erfgoed ver
kocht,, aan vele en verschei* 
dene personen, maar die 
heerlijkheid van Purmeren* 
de met de dorpen Neck , 11* 
pendant en Pnrmerland, 
verkocht hij aan zijn zwager1 

GERRIT VAN'•• ZYH. ," ridder. 
Het geld daarvoor ontvangen 
hebbende, trok hij met al wat 
hij bezat naar Vlaanderen, 
en vestigde zijne woning 
binnen Gend, JAN EGGERT 
fondeerde / e Oudenaarden 
een Nonnenklooster van de 
orde, der Regulieren , en een 
ander te Gend. Zijn be
huwd broeder GERRÏT VAN 
Zn., verkocht de heerlijk
lijk van Purmerend nader
hand , aan heere' JAN, burg
graaf van Montfoord" De 
naamlooze schrij ver, aange
haald door C* COMMEMN, in 
zijne Beschrijving vaii Am
sterdam, bladz. 445 spreekt 
ook mét groenen lof van de-

http://ho.br
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zen WJLIEM EGGERT,
 r< Nie

mand (zegt hij) wist den 
graaf zoo. te leiden die niets 
van waarde deed , buiten het 
goedvinden van WII»Ï<EMEG-
GEKT; en niemand heeft den 
graaf grootcr dienst gedaan, 
dan hij, want dagraaf, door 
zjjn jonkheid en pracht, in 
groote Schulden vervallen, is 
door het kloek beleid en ver« 
nuft van WittEM EGGERT, 
in korten tijd, buiten schuld 
geraakt, ja zoo verre geko
men, dat hij voor een der 
rijkste vorsten gehouden 
werd. Maar hoe' dieper hij 
in de gunst van den hertog 
stond , des te grooter was 
de haat der Hoeksche én 
Kabeljaauwsehe ridders te
gen hem , als niet kunnen
de lijden, dat een koopman, 
hoe wijs en getrouw hij we
zen mogt, zoo veel invloed 
op den graaf had» De graaf, 
zijne verdiensten naar waar
de schattende, had zijne vier . 
zpnen ridders geslagen, ja 
buiten lands trekkende, en 
wetende hoe EGGERT van de 
ridderschap gehaat was, 
sprak hij hun met'deze woor
den aan: Ik bevele en re-
commandere ulieden boven 
allen mijnen goeden vriend 
WILLEM JËGGMRT; en zult 
hem wel bewaren : en zoo 
hem in mijn afwezen eenig 
ongeluk overkomt:\ ja al wa
re het dat bij gevalle, een 
pan, of tegel van de daken 
op zijn hoofd viel en hem 
Arenkte, dat zal ulieden ge-
welen , :en op ulieden ver* 

\ hdald wor'den. Des hertogg 
doods Was EGGERTS dood; 
wantü de edelen en ridders, 
nu de handen vrij hebbende, 
en des te meer op hem ge- | 
beten, om dat hunne han
den lang gebonden waren 
geweest, begonnen hém te 
trotseren; den eenen ontzeg-
brief voor, en den anderen 
na toe te zenden; en daar* . 
door is die göède man,van 
vreeze en mismoedigheid ge< 
storven. Nogtans verzeke- Ij 
ren ons de oude kronijken, | 
dat er. meer̂  dan twee dageny 
tusschèn het overlijden van 
deze beide , zijn verloopen. 
Ook zouden alsdan drie zij
ner zonen vóör hem gestor
ven zijn. Graaf Wijius» 
stierf 30 Mei en EGGERT 15 
Jülij. Nóg wordt aan dezen 
WïlïjsM EGGERT toegeschre
ven , de opbouw van het 
voornaamste gedeelte der , 
Nieuwe kerk te Amsterdam* 
hetwelk gebeurd is in het i 
jaar 1412.' In dezelve z ^ ! 
men ook zijn grafschrift > *en 

N. van het koor, op een hou* 
ten balk, tusschèn twee ba** 
ken, met gouden letteren ge* 
schreven: Anno siccccXf1^ 
den xvdagwnJulio, ttift 

'den eerbaare WlLLEM h&" 
GjBitT, heer'tot Purmerenti 
gedoyte,ert met twee Vi^' 
ryen, mede fundateur vaf 
deze kerk , die begraaven^ 
onder deze blaauwe serh 
Aan den muur ziet men» 
's mans wapen, het wel" 
voor weinige •. jaren» z°°' 

'•Wel, als gemelde le'te* 
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ren, op nieuw verguld ïs. 
Behalve den opbouw dei' ge
melde kerk, blijkt het, 
dat hij en zijn zoon JAN om
trent dezen tijd, dat is kort 
voor zijnen dood , in de ou
de of wel in de nieuwe kerk 
een collegie gesticht hebben, 
bestaande uit eenen rector, 
vier of meer priesters en ee-
nige klerken, om op de wijze 
der kanóniken de getijden te 
lezen. Ook was, door een e 
zijner dochteren , het kloos
ter der oude nonnen met 
groote goederen, begiftigd. 

- * EGGS(JÓANNES IGNATIUS) , 
een Kapucijner , bekend on
der den 'naam van Pater 
IGNATIUS VAN RHEINFELD , 
werd- in' die- stad in 1618 
geboren. Door' zijne over
sten werd hij verkozen', om 
aan. de zendelingschappen 
van; heb Oosten tê arbeiden. 
Hij was eerst' aalmoezenier 
van een der schepen-der Ve-
netiaansche -vloot, die op dé 
Turken de eilanden Meteli-
no en Stalimene veroverde;' 
hij werkte met zoo veelijveï, 
om'- de gevangen genomen 
Mahomedanen. te ' onderwij
zen, dat'hij het geluk had, 
een;f aantal' derzelve te-be-
keeren. .' PaterUEGGS begaf 
zich vervolgens • n'aar; Klein,': 
Azië, vanwaar hij naar het 
Heilige Band mmak."< Ge--
durende • zijn v erblijf te'ije-" 
ruzalemiï werd hif- tot rid
der Van 5hét Heilige ' Graf 
verheven. Hif «teekendé % 
m*ve reizen al datgene sm, 

wat hij zeldzaams en belang
rijks vond, en bragt aielfs 
afbeeldsels en gedeelten van 
gedénkteekeften mede, die 
belang konden verwekken. 
Op deze-wijze kwam hij in 
Europa terug met goede me-
moriën, gedenkpenningen en 
heilige overblijfselen, waar-

. mede hij de Bibliotheken en 

. kerken zijner orde verrijkte. 
Het overige zijns levens wijd
de hij aan de studie en aan 
dé bekeeritig der Protestan
ten toe. Er bestaat van hein 
in het Hoogduitsch : Ver
haal-der reis naar Jeruza*-

' lêm, en Beschrijving van 
ah de Apostolische fflissiën 

. van de orde der Capucijneny' 
, Constans, 1 dl. in 4.*o Dit 
; belangrijk werk had zulk 
een aanzienlijk debiet, dat' 
hét te Freiburg in Brisgau, 
in 1666, en te Augsèurg in 

! 1699 - herdrukt vyerd. Deze' 
' religieus overleed te 'haivf-
fenburg den 1 Febr. 1702.-

. * EGGS •( RICHARD ) , een'-
Jesuit', te<Rheinfeld in 1621-
uit eene adellijke familie ge-' 
boren, volbfagt zijne studiën' 
onder de Jesuiten, en ging,' 
toen dezelve ten einde wa
ren . geloopen onder deze' 

.maatschappij. 'Reeds in zij
ne 'vroegste jeugd openbaar
de hij eene ongedwongenë-

; begaafdheid voor de dicht-
ilkunde, p*a& 14 jaren oud 
;zijnde, hkd'hij óp den mar*» 
; téldood 'van' den H» IGNATIUS , 
'• Bisschop'vmAntiotihiëi «en:> 
iidichtsiukiin liafijnscha ver-
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.zen vervaardigd, waardoor'j| 
hij den M dep Paters B.M.-
JDE en BJDERMANN , zijne 
Hoogleeraren, verwierf. Zij-
over&tén gebruikten hem tot 
het onderwijs, en hij onder
wees de schoone letteren te 
Munchen en te Ingohtadt 
voor een zeer talrijk gehoor. 
Tijdens de wedijgering <teed 
hij /door zijne kweekelingen 
kleine tooneelstukken voor
stellen, iwelke hij sself'za-
menstelde en Waarin hij zelf, 
niet eene bewonderenswaar
dige begaafdheid de Voor
naamste rollen speelde. Wan
neer men zijne orde, en zij-, 
nen stand in aanmerking, 
neemt , moet zulks .verwon^ 
dering; baren, maar -deze ge
woonte was voor eene halve 
eeuw in Duitschland en 
Vfaanderen' algemeen; in 
zWang. Qfider de stukjes ,' 
welke bij bij dtez<J gelegen
heden zamenstelde, beschou
wen de DMitsche^ levensbe
schrijvers, als een meester
stuk,, hpt jtreuifcpelJbtWXt-

Zijn iijver? vfior jde studiie 
veróoBzsa^ henj eenejong-; 
ziekte,f waaraan; hij in iffi$ 
oyerlee>d«-, Men merkt "ondei? 
zijne?, handschriften 0 p : l.° 
ËaematQ ïscicra. -f*, 2^° Bpit-

varii gefteris* "•_•.): . , ;;r: . .; 

» ; ' Ü : ' ' " ' ' " • ' ' ' ' ' ' • ' " ' ' " 

. EGKSr (ïdsoNïiirs), een 
bloedverwant, yain den voors 
gaande, en, evenals hij,een 
Jesuiti werd te Bheinfeld 
dea 19 Augustn* 1666 gebo

ren. Met roem beoefende 
hij de dichtkunde én schreef 
tooneelstukjes in hët Hoog-
duitsch, Latijn ,; en in het 
Fransch , die in verschillen
de steden van Duitsclilaml 
gespeeld Werden. Bij was 
zeer ervaren in de Griefcsche 
taal, en had gedurende ee-
nigen tijd de dicht- en rei 
deneerkunde, in de 'colle-
gië'n der maatschappij onder
wezen. In hoedanigheid van 
aalmoezenier 3 vergezelde bij 
de zonen van den keurvorst 
yw: Begeren, irt het beleg 
,vah' Belgrado, en hij over
leed den 16 Augustus 17'''» 
in de legerplaats voor de 
stad. Hij heeft nagelaten: 
1.° Zedelijke en ascetiscM 
stukken, dit zijn uitgezocht 
te stukken uit Fransche e" 
Latijnsche werken ontleend» 

! Er zijn verscheidene uitga*, 
van van; in hefei^ichtver* 
schenen* «—2»° Opera m<>" 
ralia* —.3t° (Eftfumepi^ 
mericum poëtic-um, Man" 
eken 1171% Dit tf erk, <""• 

• der den naam van GffiNEsm* 
; Gpi^„ieeng. kunstige le«et* 
:! irertelting ;Van den zflnen' 
i in bet licht gegeven *^estaa« 
; njt Jvén SSOQ y'etyfwwW0' 
gen, als er -dagen'in hetJ88t 

zjjn , : wRaryan de onderweg 
! wen wit üet^lmn *fi 
; DAVIB! zijn genomen, -r' *?* 
! JSpi^raiAmtit, iMlogia, **" 
' scripfionetf Mx<8Vlejt*tione' 
smUHicd thutralisf De»£ 
stukjes KUI» |n handsch"" 
gebleven. Ook heeft hij h* 
ZtmenvMnMaUrBtcHARü 
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EGGS, beschreven. 

*. EGGS {-GEORGE JOZEF), 
'te RAeinfeldi in,ï6t7O;gèi>0-'J 
ren, behoort tot dezelfde faV,: 
milie als de beide voorgaan-* 
de. Hij was doctor in 4e 
Godgeleerdheid en, kanonik* 
deken der Collegiale-kerk, 
van: den iJKL(MARnsVSte 
Reinfeld, jHij is door , de 
volgende werken : bekend:: 
1-.°::: PoHiifipinm doctum et^ 
purpura docta, Munchen , ' 
1714, 4 dl.u, in fol. JDiti 
is de Levensbescbrijyihg der 
door hunne schriften beroem*; 
de Kardinalen.i'TT &°;T)>to-n 
/#£«« <fe fg$atiiox novissi+i 
mifi*^.^$'°,>ATxaG&tt&8-, de'; 
marie mnota •subeunda* —•<•;* 
4." Etogia 'frmlaroriM,*%•„• 
rorum, —r. 5.4° Rhytlitni de» 
passione, CB&I$±I. — 6.0;^ 
De Jkè»èMbewhr ij vingen in} 
het Latijn, <?er Paters la-
TStJLTim: en'ZiËQXTIW 'JS<?&$> 

•—EGGS overleed in 1750<* 

EGÜMA of ^EGÏAWEA » ZUS- ; 
ter van PJBAETONJ werd door 
het veelvuldig tranen sf»r-,• 
ten» over den dood haar» 
broeders- met 'bare zusters in! 
eenen populierboom herscha
pen. Men houdt haar voor 
dezelfde ais LAMPET**» f 

f EGIXBOLDUS » dertiendel 
Bisschop van Uirepktj-wm? 
een "Vries *V«B geboorte* eji;: 

Werd nik den 4*od van 0DK." 
BAW)ÜS, «in; 899* tot, *üe 
Wa«rdigfe«|d iv«rheveni Hij 
msakte %kk éooü a|jn«i optT : 

moedigheid, godvruchtigheid;, 
en. goedaardigheid beroemd.; 
Niet langer dan zes of tien 
maanden , zat hij opdenBis-

'.'. schoppelijken zetel, ip den 
<• onrustigen tijd, gedurende. 
welken Utree fit door de Noor
mannen verwoest werd. > Hij •, 
overleed den 2& September 
901 en; werd in de StKSal~. 

|j vutors+kerh begraven* ;?ijn;« 
| opvolger was de heiiige.BAP'4;: 
B P D U S . '• •.. • ;.,,;.;.•! './i \:.ji 

EGINA of JSGINA ,, dochter-,' 
van ASOPJS koning van Beo*. 

\. tië werd?.! door .Juins'EjfcZQQ; 
iteeder: bemind, dat die'jGod/ 
ï;zjch;4ifcviierf in eene-yijfp}^ 
i vlam Wikkelde, om haar .tèi 
zien. Hg verwekte bij haar a 

|.EAGUS- en BHADAWIANTUS, - ,\? 
|[ -:'.. ••'. ;•:', \:"^'. : • - . : * •, .;'; -.»; >/'.-WJ 

! EGINARDUS OfEGiNHARDüSj ? 
ieen Djoitsch he.er aan; heti 
!hof yan< KABIJÏ. 4<?» fiïoole > 
opgevoed* imaskte: zulke? 
snelle vorderingen in, de letrJ 
teren j dat die Vorst hei»\ 

hto.t ïHoogsideszelfs- secret»*** 
irisibenoemde., Hij gaf hew:^ 
zegt men, pijrie dichter IMMA ;« 

iten Jiuwelök» JöomBotiftOCTs 
heeft de ater&ste réJieHejr»n*i 

igeniversenigd, om. t^bRwiKl 
vZep jdat •humM'ZnmmH.i 
| de"dochters•, van?KARE& «fo»•* 
IGmofe•;<wad,; ,én betgehej*$• 
];Wat: hij izegt, is vrjj. waar-d 
ijschijalijfc- Bij• deze wetda-b 
Ijden urerftenigde^feij nog den, 
;.po«t van Opperbewindhöbber;. 
iszijner gebouwen.» Na .den 
'dood:.:vm KABS^ 3enGroote> 
«wijdde EGÏNHABDJUS zich aan" 
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het kloosterleven töé. Hij 
scheidde van zijne vrouwen ' 
beschouwde haar voortaan • 
enkel als zijne zuster. Lo-
BEWIIK de Zachtmoedige gaf 
hem verscheidene abdijen, 
van welke hij afstand deed, 
om zich te Selingenstat, 
een door hem 'gesticht kloo
ster te vestigen; Hij werd < 
de eerste abt van hetzelve. 
EGÏNHABDÜS overleed heilig-
lijk in zijn klooster in het 
jaar 839. Er bestaat van 
dien beroemden mari eene 
zee*-- wijdlóopige Levénsbe- • 
sekrijving van KAREL den 
Qttoötë j en'Jaarboeken der 
koningen van Frankrijk ? 
Pjrjpyy, KAREL den Groote 
en iiÖDEWMK den Vrome 
van 741 tot 829. Dom Boü-
QUET heeft deze beide belang
rijke Werken^,-in zijh'egroo
te ̂ verzameling' der Ff ansche 
geschiedschrijvers * opgëno- i 

\ irietfi Nog' hééft men van • 
! hem5 S2' BHèven\ Frank-

fóm 1H4 , in fol.'belang-• 
rijk?:••• voor' dé''geschiedenïsJ 
zijner: é^uwi' < Men vindt 11 & t 
zélvö^oök ïn 1de Verzameling 
dè'r; :

:6«schi'e^schrgvê^»Van-'^ 
Frankrijk door DudHESNË'.' 
EéjfNHABóus was : de ? b&&; 
schaafdsté schrijver van zij*» 
nén*-tijd.^^Vjj hébben dit;ar*: 

tikél'zènifen^èsteld V volgélrtS'; 
het aig^nreene * denkbeeld ,v 
dat de meeste geschiedschrij v 
vers van EGINBABÖ >medè-r 

deele'n. i In de uitgate? van • 
BÖS'SÜET, onder den, naam 
vani don DEFORIS bekend j ! 

test wen in eene aan teeke-

ning . op de "• IDéfénse etc. 
(Verdediging van de verkh' 
ring dêr Fr ansche geeste* 
lijkfieid), dat het bezwaar
lijk is te gelooveri, dat EGIN-
HAitDUS ten tijde Van KAKEI 
den Groote geleefd heeft. 
De schrijver dier aanteeke-
nïügi steunt daarop, datE-
GINHAKDUS , in ! het Leven' 
van dien vorst, zich ver
schoont, van niet over des* 
zelfs geboorte en Tcindsch-
heid te spreken ;' > wijl er, 
zegt hij, geen levend mensch 
meer isi; die er kennis van 
draagt." Di t wil , naar het 
schijnt, op zijn hoogst zeg»' 
gen'(ert5dit is het gevoelen 
der schrijvers der Letterkun
dige Geschiedenis van ^««j* 

: rijk) dat EGINHAEDUS » zp 
i oogmerk eerst verscheidene 
: jaren na den dood van zij* 
neh held ten nitvoer bragt» 

EGISTHÜS of JBGisTHirS, 
zoon ^an ï THYESTES en van 
JPEIOPPEA is door de dich-
•ters bezongen geworden, die 
*jer vele zaken van verhalen» 
••welke ? de <'geleerden minde* 
j tot de geschiedenis dan tot 
Ijdettfab'elleer rekenen te \>*" 
hoeven;^ ".'";"•; -v' ;.*••* • .y-

f EGIS*MÜS, bijgenaamd 
\de heilige, wordt voor ee" 
|dé̂ '.*7Ö leerlingen Van /•ƒ''. 
gebonden-\'en men zegt» «at 

hjj naar Vriesland werd ge* 
zonden dooi den H. Apo»,el 

|P»TRÜS < in xhét jaar 60, o"1 

iet. de in Wónérs té bekeeren, 
'zoowel als de Saknersïn,aar 
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het was, volgén&"het herigt 
van- VVABÎ EH ̂ pï-EviNK-,,zon
der de minste :vruch!t, ; JHij 
wil .zelfs,;,dat, de^r iézen 
hem den o marteldood deden , 
ondergaan, -en dat zijne o-
verblijfsels, :|öfr op zijnen 
tijd, dafj is > tol in; 1500 te 
Jiqardwjk ••/ godvruölitiglijk : 
vereerd zijn; -CAPPibpS van 
Staveren } verhaalt nóg Vele 

'andere omstandigheden' van 
de; Apostolische bediening 
van EGÏSTHÜS bij de Vrie
zen , en zegt dat hij, door 
den Hr;JREtRirst naar^f^*- ; 
land gezpnderi werd ,n om' bij, 
•hunne; terugkomst-; twee ^af
gevaardigden van dat land 
te vergezellen,; VERMTÜS, ejj 
MA%ORICUS" genaanid , • die j 
deze? apostel " :te Rome be". • 
keerd had.',, dat , hij; gr o»: 
te'vorderingen ,had gemaakt 
in, ;de bekeering der Heide? 
iaën dier gewesten ,,en daj 
hij er de christelijke godfi"; 
dienst bevestigd had, die 
zonder ophouden tot KAREJ, 
dep, Groote had voortgeduurd. 
Maar wanneer men MOIIANUS , 
BEPS, ADO , lisuABDüs, en 
alle andere,ischrijvers, raad-
pleegt,,., die? liett Jeven dei; 
Heiligen jvan f 4e faAwfaft' 
den beschreven fyehben,r vindt 
men er gee.ne f mejldipggB"; 
maafcfc van dezen ,E#i$THtr§" s 
waarvan BoLLAwnifS" geen .eng 
kei woorlt spreekt^.' Heft;is. 
"waar,, dat BARONIUS; verhaal t 
dat,de,H. PETRUS? in bef jaar 
46 of daaromtrent, een''jzelce-
*e" EGïSTHüsInaar Dtdtsch*. 

land , zond, maar bij zegt 
.niet dat hij- in Vriesland 
is;aangekomen, HAMCONIÜS , 
FURMEBIUS en- andere Vrie-
•sche schrijvers , door de 
liefde; tot het vaderland»,, en 
door het verlangen om er 
den naam van te; verhoogen 
aangespoord, hebben' echter 
daarop gebouw.d •> maar ,hët 
is» op een .zandigén grbnd^ 
zoo als men-het breedvoeri>-
ger kan zien, in bet eerste 
deel der Batavia sacra* 

, EGIVT (D'),;;•'—.Zie MON-
'JTENAÜIit."... •:;•':?. %:. ij-'.* •:;r-'/.C 

'.'„ •>••.<./•••.•• - ' - - . • V v . , . : • • : '••: .? ! • 

[EGMONQ : (LAMORAAL Graaf 
.van)., één , der voornaamste 
"Heef en de> 'Nederlanden, in 
1522 uit één, beroemd- Hal* 
landsèh: "hwis: geboren , on» 
dejrgcheidde; jïich in de wa* 
penen, in de dienst van kei* 
zer KAREL V . , die hij in 
J544:op deiï tögt naar'Mfri-
ka. volgde» • .Onder iPiiiÉiP'-
PUS I I . tot veldheer dei? rui
terij henóemd $ onderscheid
de hij zich in Ï55X in -den 
slag van Saint Quentin,en 
in 1558 in dien van Gravel 
Unes. Maar na het vertrek 
van PHILÏPPUS naar ispanjè 
begunstigde• hij de onlusten , 
die, in de Nederlanden ont« 
Staan waren y. en verbond 

j zi<jh met de hoofden t der 
; muitelingen. j)e Hertog van 
i Ai-BA, diei derwaarts? gezon-
' den was, om dezelve te dem-
{pefl > deed "hem berievens 

' pHIMPpf/S/ TAN MoNTftiOREN-
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C Ï , Graaf van Hoorn; op 
den 5 Junij 1568 te Brus
sel omhalzen. Toen de ka
pitein -JSA-ÏSNES'. aan EGMOND, 
zijnen degen vraagde, ant
woordde hem de Graaf eerst 
*op eenentrotschen toon. HoeJ 
kapitein SALINES, mij'-de- ; 
zen degen ontnemen, die 
den honing zoo wel gediend 
heeft,'' Doch dadelijk van 
toon verzachtende en hem 
denzelven overreikende, zei» 
de hip Wijl zulksechter'de \ 
wil des honings is, zoo neem 
denZelven. Déze ongeluk
kige Graaf was 46 jaren} 
hij stierf met gelatenheid, 
en in de gemeenschap der 
Catholijke kerk. üe afge-... 
zant van Frankrijk Schreef 
aan zijn hof, dat hij dat \ 
hoofd had zien vallen, het* 
welk twee malen Frankrijk 
Aad doen beveri* 

*j- EGMOND (NXCOMAS VAN) \ 
dus genoemd naar zijne ge» 
fcoorteplaats .,• was een kar
meliet., en leeraar in de god
geleerdheid te Leuven* Hij 
had met ÉBASTOS eënige 
twistreden over godsdienst-
punten en leefde nog in I&2Ï, 

f EGMOND ( THEODÖMJS 
TAN), te Egmond geboren, 
heeft tot gebruik der jeugd 
«ene latïjnsche spraakkunst 
samengesteld, die in 1580 
te Amsterdam gedrukt is* 

•f EGMOND ^JUSTÜS VAN), 
«en beroemd schilder te 
fuifden ia 1602 geboren, 

muntte in liet schilderen 
zoo zeer ui t , dat LonpwijK 
XIV., koning van Frank
rijk, veel Vermaak schepte 
in zijne werken, hem lan
gen tijd aan zij n- hof hield j 
en hem rijke ? geschenken 

i gaf. Men vindt niet aange» 
teekend onder welken mees» j 
ter hij het schilderen heeft 
geleerd | maar men weet 
slechts dat hij een schilder 
van geschiedkundige stuk1 

i keh was. • •'• ; , 

f EGMOND (KAREI. VAN)* [ 
Hertog van Gelder, 'm® 
van Hertog ADOLP , in 14$ 
geboren, begon in den ou* 
der dom van 17 jaren demi* 
litaire loopbaan, onder i* 
bevelen Van ENGEMEBT VAN 
•PÏASSAU., onderscheidde zic« J 
in de belegeringen van Af» 
en Oudenaarden in 14851 
werd in 1487 gevangen ge
nomen , en blééf tot in 1492 | 
in Frankrijk, in welt Ja8J ! 
de Staten van Gelderhm \ 
deszelfs losprijs betaaldeni j 
en hém voor" hunnen HerWg ; 
èrkendéti* Door de D»»f' 
sche tröëpën, die fcijn .Hd* 
tögdom bezet hielden te v«' 
drijven, begon EGMONÓ eéne» 
oorlog, dien hij gedurende 
bijna zes en veertig jareIt 

met roem tegen het buis van 
Oostenrijk voerde, dat aan
spraak maakte, op het op
pergebied van GelderhW' 
Hij werd enkel door z'jne !• 
eigene onderdanen overwon* 
nen, die tegen hem aan lx* 
muiten waren jëfilagen» & \ 
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zag zich, in 1538 genood-., 
zaakt zijne Staten aan den 
Hertog van Jr/e^/"aftestaani 
Hij overleed 'ioh hetzelfde ; 
jaar , van verdriet over het ; 
Verlies van zijn Hertogdom. 

EGNAZIO (JOANNES BAPEIS* 
TA),c\verdan 1478 te Vene
tië geboren ,; en *vas de leer
ling van AjüGBho JPOMMANO> 
den meester van LEO X V , 
en met dien opperpriester 
ónder de oogen van dien be
kwamen man opgevoed. In* 
dien er sedert dien tijd een ' 
groot verschil inrfe fortuin i 
dier beide leerlingen heeft ! 
bestaan, had .er geen in hun
nen smaak voor de schoone ! 

letteren plaats. EGNAZIO on* '• 
derwees dezelve te Venetië., \ 
zijne geboortestad, met den 
grootsten luister. Door den 
Ouderdom buiten staat -ge
steld,; om dezelve te «er* ;. 
volgen, stond de republiek 
hem dezelfde bezoldigingen 
tóe, welke hij genoten had , 
toen hij onderwees, en be
vrijdde zijne goederen van 
alle belastingen. EGNAZIO 
overleed * te> midden zijner : 
boeken, zijne èenige uit
spanningen <» den 4 Juli] 1553 
in den ouderdom van 75 ja* i 
ren. Zijne schriften zijn bé-r 
neden den roem, welken hij 
door eene gelukkige gemak* 
kelijkheid, om te spreken * 
en door een steeds getrouw 
geheugen verworven had. Hij 
Was buitengemeen gevoelig 
voor de lofspraken en heke

lingen. Nadat BOBOKTEÏ, zij
ne werken gehekeld had, 
antwoordde hij ,:] zegt men , 
door eenen bajonnetsteek in 
den buik, die den hekelaar 
bijna het' leyèn had gekost. 
De voornaamste werken van 
EGNAZIO zijn: l.Ri eene Ue-
knopte levensbeschrijving 
der keizers vansCjESAR tot 
MAXIMILIAAN I.••; in het 
latijn, Frankfort, 1588 ï in 
8.vo Dit werk, een der 
beste, welke over de Ro-
meinsche geschiedenis be
staan, is erbarmelijk in het 
Eransch vertaald door den al 
te vruchtbaren abt de MA-
RotESV' inzijneBijlagetot ' 
•de Bomeinsche Geschiedenis 
{Addiüan • etcï) i :'• ! 664 ; 2 
dl.n in I2.mo —. 2.° Verhan
deling over den oorsprong 
der Turken, op verzoek van 
LEO•*•Xv, in hét licht gege* 
ven; dezelve komt voor in 
het 2>e. dl. der Vesta Dei 
per francos.— 3 ° Latijn* 
sche lofrede op FRANCiscvs 
I., in heldendichten , Ve
netië, 1540. Wijl er ver-r 
scheideiie uitdrukkingen in 
voorkwamen , die Voor KA
BEL V. beleedigend waren , 
beklaagde de keizer "er zich 
overi aan PAULÜS III. , toen
maals de vijand van Frank-
rijk', deze opperpriester liet 
zulks den lofredenaar zoo 
sterk gevoelen , dat hij er 
onder dacht te bezwijken.<-~ 
4.° Geleerde aanmerkingen 
op Ovtoivs. -^ 5n° Aan* 
teekeningen' óp Üé gemeen» 

2 : ' . ; • • • . ' • • ' . . • . • 
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'mms.. Brieven van CICERO, 
en -over SïïAToiïivs* — 6<° 
f)e escemplisillustriunt vir 
, forum V<enet/p< civitatis et 
uliarnm gentiüm , /££. J3T.» 
.Venetië i 1554, in 4L«>. 

^GYPTIIS , zoon van NEP-
•TÜNÜS en JLYBIA •»-. en broeder 
van DANAÜS, had 50 zonen» ; 
die de 50.dochters van zij
nen broeder, JDANAÏDEI* (zie 
^tat artikel) genaahid, huW? 
•den. Deze Vorst verdiende 
door : zijne wijsheid, règt* 
vaardighéïd en goedheid » 
dat het land, hetwelk hij 
bestuurde, naar hem den 
naat» van Egypte, aannam, 
Hij regeerde omtrent 320 ja
ren voor den oorlog van Trqje* 

* EiitEBs (MARTJNÜS),Je -' 
JSortorf in het Molstéinsche 
'geboren, was rector in 
verschillende' steden '.-. van 
DuitscMand, en vervolgens 
in 1760, Hoogleeraar der 
wijsbegeerte.;te:Kiëli. Hij 
overleed in die stad :den 9 
Januarij ÏSOO. Met oogmerk 
om, de opvoeding en hét on
derwijs aan de, Duirsche U* 
mversitéiten te verbeteren j 
heeft hij verscheidene wer* 
ten in het licht gegeven, 
waarvan de voornaamste z\jn: 
\.° Verzameling van kleiiie 
verhandelingen over het on-
4erw(jg der openbare scAo-
len en over de opvoeding in 
het algemeen, Straatsburg, 
1276, in 8.vo — 2.° Eenh 
ge afbeeldsel* voor de goe
de forsten, en diegene, 

welke ziek imn de opvoeding 
der koninklijke kinderen loef 
wijden, Kiel; en Hamburg, 
1786:, 2 dl«n in 8>yo^- 3.° 
Overwegingen over 4e zede- \ 
lykheidön'zer genietiiigen j 
en onzer vermaken,UW), \ 
2 dl," in 8.V9. Aldezewer-
kejt zijn in het Hoogduitsch I 

/geschreven* -• Zijn stijl is los I 
en aangenaam, en men er
kent alom den schrijver,die 
enkel doof ;het verlangen ge
leid wordt,J om de waarheid 
te doen kennen. 

.':.* EHBAUD of EHBHARD 
(dom THOMASJD'AQÜINO)» e?n 
geleerde Duitsche Benedik' 
tijner van de Congregatie 
der heilige Engelen, leefde 
ihIJhfit .begin: der vijftiende 
eeuw* Hij genoot te zij»en 

tijde eerien grooten roem van 
geleerdheid en nam deel aan 
het geschil, dat tusschen 
de Benediktijnen en reguhe- ; 
re kanoniken , óver het boeK j 
der Navolging plaats. baa< r 
Men kent van hem: l.°eenö 
Latijnsche uitgave der Np \ 
VQlging, met eene verdedi" 
gen de voorrede,: ten voor* 
dëele van GEBSENvergezeld» 

Angsburg, 1724. ~&°% : 
ne verdediging van .•hetze»1" 
de gevoelen,' ten titel voe* 
rende: JPjolychrates Gerff. 
nensit in qua qiiatnor Iw* 
4e ImitaUone JESV Cüp8' \ 
TI, JoANXES • QMBSBXW*' 
Sis; abbatis ordini»Sanct* { 
Bénedicti, vindicantur', d" > 
is eene wederlegging va" j 
het Scutum kempense van 
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AMOBT (zie dat artikel), 
. Augsburg,, 1729.;<— 3.° Ars 

memoriée sive clara et pers* 
picua methodus excerpendi 
micleum verum ëX omnibus 
scientiarum tnónumentir, 
Augsburg, 1715, 2 dl."'.'in 
8.vo — 4.° Qloria sancfis-
iimi protopurenles benedic» 
ti, in terris ad umbrata , 
seu vita, virtules prodigia 
ges la et cultus sancti Be* 
nedictif Augsburg, 1719» 
6 dl.n in 4.«> — 5." Isago-
ge et commentariw in uni
versum sacram Bib Ham vul* 
gatte edilionis BTXTI y. et 
CUEMÉXTIS yill.y pont. 
rontê auctoritatem, recdgm-
tam , Augsburg ,s 1729 w 
1735, 3 dl." in 8.v», en 
verscheidene andere werken 
over de H. Schrift*— EBR? 
HARD (dom GASPARD) , een 
Benediktijneï derzelfde con
gregatie in Beijeren, heeft 
in het licht gegeven: T)uU 
cis merkoria in sancta evan~ 
gelia, seu vita, doctHna et 
mjsieria JESV CliRlSTI ,\ 
per brevem commentariwm in 
sancta evangelia explicata ; 
Augsburg, 1719, 1 «1„, In 
8.VO 

-j- EHRENHEÏM (N. . .vrij-
heer van), oud president van 
de Zweedscho kanselarij, in 
1828 overleden, had zich na 
den val van GUSTAAF AnotF 
van alle zaken ontrokken. 
De werken der diplomatie 
hadden hem niet geheel en 
al van de wetenschappelijke 

bezigheden afgetrokken^ eft 
vrij eindelijk van er zich 
onverdeeld aan toe te wij
den, stelde hij over de a'l-
gemeene natuurkunde en óver 
de luchtvei'sclrijnselen, eert 
werk zamen, dat, gelijk 'men 
verzekert, hem in. den rang 
der goede klassieke sfihïijr 
vers van zijn land heeft ge
plaatst. De volgende trek 
verdient verhaald te worden. 
Ondèrrigt dat eene som van 
ÏOOO ponden sterlings tot 
den aankoop zou besteed 
worden van een woud,, dat 
volgens gewoonte hein als 
een geschenk van wege fret 
Eng'eïsch gouvernement ha 
het sluiten van een verdrag. 
van die mogendheid met het 
kabinet,; hetwélke h§ . be
stuurde» zou worden aange
boden, deed déze staatsman 
hoewel volstrektelijk zonder 
fortuin, door de» minister 
van Zweden te honden, den 
staatssecretaris CANNING vra
gen , hem de Waarde daar* 
van in specie te zenden,, 
Welke hij wehsehte te be
steden, tot veriigting der 
provincie Bohiir, waar zich 
een groot gebrek van koren 
deed gevoelen. Deze groot
moed ige daad trof den En-
gèlschen minister* die bij 
het bedrag van het geschenk, 
hem door het kabinet van * 
Londen gegeven, den prijs 
van - de snuifdoos Wilde 
voegen, die hem zei ven 
het Zweedsche gouvernement 
moest aanbieden. 

1 3 
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•••> ElHRMANN ( F R K O E R J K IiO- || 
BËVVIJK), hoogleeraar in de 
natuurkunde, in den Bltas 
in 1730 geboren ~, verkreeg 
een' leerstoel aan de univer
siteit dier stad. Hij vond 
de lampen. met ontvlambare 
iwkt u i t , en heeft de vol
gende werken nagelaten: 
l „ ö De beschrijving f en het 
gebruik der lampen van zij* 
ne itilvinclingïl782, in 8.vo 
Hij iheeft dit werk, in het 
Hoogduitsch vertaald* — 2i? 
Over de luchtballen en dé" 
kunst om dezelve ie ver* 
vaardigen, 1 7 8 4 , in 8>.vo — 
3.* Gedenkschriften van LA* 
VOISIEK, 1787 , in 8ivo — 
4.° Proeve eener kunst van 
smelting, door middel van 
de lucht en het vuur, in 
h e t ; Hoogduitsch» 1787, in 
8.vo De schrijver geeft er 
de behandeling in o p , door 
welke men, en door middel" 
eener emailleer l a m p , door 
de zuurstof ontstoken, de 
hardste metalen smel t , en 
den diamant verbrandt, . T -
5," Grondbeginselen der na-
tmrkundei dit boek is zeer 
nuttig en behelst een ver
slag over de voornaamste 
werken, betrekkelijk deze 
wetenschap. EHRMANN is te 
Straatsburg overleden» in 
Mei 1800, bijna vijftig ja
ren oud. —' Een anaer EHR-
MAN (JOANNES C H R Ï S T I A A N ) , 

geneesheer te Straatsburg, 
gaf de Geschiedenis der 
planten van den Eizas, 
door M o m , 1 7 4 2 , in het 
•Jicht.' Dit werk was ge-

gingen troepsgewijze bede' 

durende veiertig jaijen onuit
gegeven gebleven y bij het j 
leven van M O P H in 1702 ge
storven^ nie t "in het licht 
gegeven zijnde. 

E I K . — Zie EYK. 

•J-EiiiABDDS, veertiendeAbt 
van dé abdij vanAduwert,in 
de provincie Groningen, bad 
er. vier en twintig en een half 
j a a r , het opzigt over, f 
maakte zich beroemd door zij" 
rie milddadigheid en mensen* 
lïevendfrèid, in eenen g«W' 
ten hongersnood, die in 
1315 plaats had. De oor
zaak van dezen hongersnood 
was een aanhoudende regen, 
gedurende tien maanden i ; 
door welken alle-voortbreng' I; 
Selen der aarde bedorven f 
werden* H e t uiterste fo' ! 
hetwelke men gèbragt wasi j 
was zoo g roo t , dat men i» j 
doode-. krengen endeonkriH' j 
den als eene heerlijke spil- | 
beschouwde. De mensen8» ; 

l e n , maar daar de armoe"» , 
algemeen w a s , vonden Z1J 
slechts zeer weinig of ^ 
en vielen met hoopen do0"' 
De wegen , de straten i® 
bósschen, zelfs de afgelCe' 
ne plaatsen , waar J»en f* 
gringste kruiden zocht,'*8' 
ren met doode Jigcham*" 
bedekt. In één woord.fle . 
ellende was onbeschrijfe»JK' i 
In dezen aïgemeenen •J»oofl! 
Het EmiBDus een'ijzf6" , 
ketel maken van een bui'6" ; 
gewone grootte , om j 
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spijzen voor de armen in fe 
koken, en ter gedachtenis 
eener zoö buitengewone mild
dadigheid , bewaart men nog 
dezen potte Groningen, in 
het geslicht van den heili
gen Geest, EIIARDUS over
leed den 21 April 1320. 

EIMMART (GEOBGE CtlRlS-
TopFEii)j een schilder j gra
veerder en sterrekundige, 
te Begensburg den 22 Au
gustus 1638 geboren, ves-

• tigde zich te Neurenberg', 
door zijne begaafdheden ver
kreeg hij den post van be
stuurder der schilders dier: 
stad, alwaar hij den 5 Ja
nuari) 1705 overleed. De 
schilderkunst heeft hem acht
bare stukken te danken, en 
de sterrekunde, de uitvin
ding van eenige nuttige werk
tuigen. 

EisÈN (KAREÏ,) , een be
kwaam teekenaar, te Parijs 
in 1711 geboren, en te BruS" 
sel, den 4 Juïij 1778 over
leden, had zijne talenten 
beter kunnen besteden, dan 
door het teekenen, van on
tuchtige onderwerpen, zoo 
als de platen,- welke tot sie
raad moeten dienen • l.°van 
de Contes {Vertelsels) van 
i a FONTAINÈ, 1762, 2 dl.n 
in 8.vo — 2.9 Die derffer-
scheppingen (Métamorpho-
*eff) van OVIDIUS, 1767, 4 
dln m 4.to Ook heeft hij 
de teekeningen voor de pla
ten der Henriade, 2 'dl.» 

in 8»vo vervaardigd» 

. ÈlSENGREIN ( W I L L E M ) , ka-
non ik vaa Spiers, zijne ge
boortestad, is de schrijver 
van een werk ten titel voe
rende: Catalogus testium 
veritatis, in 1565 in fol. 
in hét licht gegeVen. Dit 
is eene lijst der kerkelijke 
schrijvers, welke de dwa
lingen van hunnen tijd, en 
bij voorraad, die der laatste 
eeuwen bestreden hebben. 
Fiaccus JLLYBICUS heeft ee
ne Catalogus geleverd der 
verdedigers van het Calvi-
nismus, aan welke hij zeer 
ten onpas denzelfden titel 
gaf. . EISENGREIN overleed 
in 1570. 

EISENHART (JOANNES) , een. 
regtsgel eerde te Mrxleben 
in Brandenburg", in 1643 ge
boren , was te Helpittadt in 
het Hertogdom Brunswijk, 
Hoogleeraar in de regtsge-
leerdheid en zedekunde, en 
overleed aldaar ia 1707, na 
in het licht te hebben ge
geven : 1.° Imtitut. Jurif 

"natnralis et moralis, *— 2.° 
Commentatio de regali me-
talli fodinarum jure , enz. 
—'• '3.° De fide historica, 
Helmstadt, 1702, een werk, 
dat ten bewijze verstrekt, 
dat hij meer ïegtsgelèerde 
kennis'dan geschiedkundig? 
bewijzen bezat. -

EISENSCHMÏD(JOANNES GAS
PAR») , doctor 'm d& genees» 

. 4 , ; • . - / ,:::••. ' - v ; , . ' •• 
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kunde, w*«rd te Straatsburg, 
den 15 November 1656 ge
boren. Op eene reis, wel
ke hij naar iVr^V deed» ver
bond^ hij zich met onder
scheidene geleerden en voor
namelijk met JJuvfiRNEY en 
XoüRfjEPoRT. Bij'.de: hér
stelling der Akademie van 
wetehschappen werd hij lid 
dier maatschappij, en over
leed, den 4 December 1712 
te Straatsburg, alwaar hij 
zich na zijne terugkomst van 
zijne reizen gevestigd had. 
T / «eStaa t v a n n e m : l.°eene 
Verhandeling over de ge-
Wigten en, maten van t>e»> 
schillende natiën, en over de 
waarde der munten van de 
Ouden, Straatsburg, 1737, I 
in het latijn. . - 2.° Ver. 
handeling over de gedaante 
der aarde, ellipUco-sphéroU 
ae. » Het is dit wérk, zegt 
•L.ALANPE, dat het geschil te 
Weeg^bragtover de gewaande 
verlengmg der aarde, dat 
eers txn^Se heeft opgehou-
öen. EISENSCHSUD beoefen-
5 ! d e ^ s - , e h a a r d r i j k s k u n -
«e, zonder daarom degenees
kunde te verzuimen. Men 

vier groote bladen, die bui
tengemeen naauwkem-ig is. 

t EKAMA (GORNELIS) , een 
geleerde Vries, in I774?e" 
boren, volbragt 2ijne studiën 
voor de predikdienst onder 

sekte hij door zijne ouders 

* . El E. S» 

! standplaats Was het dërji 
Elkerzeèop heteiland Schou* 
wen f in-de provincie Zee* 
land» Hij bepaalde échter 
zijne studiën niet tot de voor 
zijnen stand noodzakelijke 
wetenschappen; maar beoe
fende met eenen bijzonderen 
smaak de wiskunde en de 
natuurlijke Historie* Jn 1803 , 
werd hij tot lector dier we> 
tenschap en van de zeevaart-
kunde, bij het natuurkundig 
genootschap yan Zierihzee 
benoemd. In 1809 volgde 
hij CHANPOIR op j in de leer-
stoelen voor de natuurlijke 
historie en de sterrekuntle f 
aan de Universiteit van Fra> 
neker. Nadat die hooge 
school onder dé fransche o-
verheeerscliing vernietigd 
was, ging EKAMA tot de a-
kademie van Leijdeto over, 
alwaar hij sterrekundige les
sen gaf. Het is in die stad 
dat hij den 24Februarij 1826 \ 
overleed, en niet tébeimn I 
zoo als men zulks in de 
Diction'naire Mstoriqiie van ! 
den Generaal BEAUVAIS vindt 
aangeteckend; Voor de ma»1* 
schappij Ut nut van't al' 
gemeen heeft EKAMA in hef 
licht gegeven: Antwoordt 
op de rekenkundige vrage» 
van JEXBJS en zich daar
enboven voordeelig bekend > 
gemaakt, door nasporinge" j 
over de Vriesche wiskun
stenaars , • en voornamelijk [ 
over den sterreknndigé GE»1* i 
MA F R I S I Ü S , • • ' . ' . ' . f 

Eu,"koning van Xtréh 
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zoon Van BAASA , 'volgde in 
Ket jaar 930. vöór J.- C. zij
nen Vader Op ia het bestuur 
en in hët tweede jaar zjjnélS 
regering-werd hij doorZAM-< 
Bi, een' zijner officieren, op 
een feestmaal vermoord* —< 
Er heeft van denzelfden naam 
èèn Idumeesch Vorst, op-< 
volger van OLIBAMA,- een an* 
dere, vader van den vermete-
lën SÉMEÏ, en eenige ande
ren minder bekenden bestaan» 

ELAD, zoon van SÜABALA* 
zich heimelijk met zijnen 
broeder naar de stad Gel/t 
begeven hebbende, om de-; 
zelve te overrompelen * werd 
door de inwoners ontdekt, 
die hen beide ombragten. ^ 

ElAGÜINE (IwAN PERFIME* 
vviTSCH;; werkelijk geheim* 
raad, grootmeester van het hof 
van ÖATHARINA II . , eh be
stuurder der muzijk des hof-
tooneels, geboren in 1728 » 
overleden in 1796, Verkreeg 
in zijn' tijdlenen vrij groö* 
ten roem door vertalingen j 
die tegenwoordig weinig ge
acht'worden. De beste zijn: 
De Goddelooze•-., een Hoog-
duitsch treurspel, van BRAVE, 
Bt.Peterslurg,1771, Lotge
vallen van den. Markgraaf 
G. . , ibid, 1776' en de 
Menschenhaler, Moskan*, 
1788. ELAGUINE had eene 
geschiedenis van Rusland 
zamen gesteld, waarvan men 
voor den druk een groot 
denkbeeld had opgevat. "Een 

EI»B. m 
begin'1 werd er enkel lang na 
den dood van den schrijver 
van in het licht gegeven , 
'Moskaü:•,• 1803, en gaf aan 
het publiek een geheel an
der denkbeeld ópzigtens de 
verdiensten van het werk. 

EÏÏAM , zoon Van SEM , ver
kreeg voor zijn deel het 
land, dat tert Oosten Van den 
Tiger en van Assyriëis ge* 
legen. Hij was: de stamva
der der volken • onder den 
naam van Elamiten of Eta-
meërs bekend. CHODORLA-
HOMOR , die de 5 kleine ko
ningen van Pentapölis over
won, en die door ABRAHAM 
verslagen werd , was de vorst 
diervolken. De hoofdstad 
des lands was Etymuida, 
alwaar men den beroemden 
tempel van DïAtfA zag, dien 
ANTIOCHOS wilde plunderen, 
en alwaar hij gedood werd. 
De H. Schrift maakt mel
ding van eenige andere per
sonen , die den zelfden naam 
voeren. ' 

* EiiBEE (GIGOT »'), een 
Vendeesch veldheer, in 1752 
te Dresden geboren, waar 
zijn vader, na zijn huwe
lijk met eene Saksische 
vrouw, zich gevestigd had. 
Nog een kind zijnde, kwam 
ELBEE in Frankrijk, werd 
'er genaturaliseerd, en ging 
onder een regiment ruiterij. 
Hij onderscheidde zich, door 
zuivere zeden, èene.in zijnen 
ouderdom en. In zijnen staat, 
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niet zéér gewone godsvrucht} 
hetwelk hem niét veel vrien
den , onder «Jjne jonge mak* 
kers maakte, die tot de ver
maken en de verstrooiing 
genegen waren. De mili
taire stand, niet al te zeer» 
met zijnen smaak, overeen
komende, vraagde hij" in 
1783 om zijn ontslag, trouw
de , en leefde afgezonderd, 
met den rang van luitenant > 
op een landgoed bij Zteaw-
préau in AhjotU In het be
gin van de omwenteling, 
volgde hij het voorbeeld» 
van andere edellieden•» en 
week in 1791 uit. De wet, 
die. aaq de uitgewekenen be
val , om in Frankrijk terug 
te komen, bragt EiaiÉEnaar 
zijne vreedzame schuilplaats 
terug, waar hij zich geens
zins met de staatkundige za
leen bezig hield. De opstand 
van Saint-Florent, waar de 
inwoners geweigerd hadden, • 
om tot het leger aangewor- ] 
ven te worden, drong door 
tot Beaupréaiij'de boeren, 
die voor EJDBÉE véél gene
genheid en eerbied hadden, 
deden den 13 Maart 1794, 
hem hartelijk smeeken, zich 
aan hun hoofd te stellen. 
Hij stemde er in toeenzei-
de vaarwel aan zijne familie. 
Met zijne bende vereenigden 
zich weldra die var* BON-
CHAMP , van CATHEHNEAU 
en van STOPZET , die dade
lijk eenigeivoordeelen be
haalden, ssich van eenigen 
krijgsvoorraad en vele ka
nonnen meester, maakten,en 

?Öo vef kwamen, om de Re-
• publikeinsche soldaten uit 
het land te jagen. Toen in 
het midden van dezen eer
sten voorspoed, eene vijan
delijke colonne uit Angen 
komende, op hare beurt,da 
koningsgezin den geslagen 
had, noodzaakte zij dezelve 
terug te wijken. Daar zich 
echter de heer LA JROCHE-
JACQUELEIN , die te Aubiert 
zegevierend was geweest, 
met hen vereenigd had, gin
gen zij allé eenparig op Brei' 
mire aan, waar zij LESCUBE 
verlosten, die gevangen was; 
nadat het geheelè land in 
opstand was geraakt, telde 
het Vendeesche leger meec 
dan 40,000 strijdbaren, vol 
ijver en moed. 'Maar dit tal
rijke leger, had geen opper
hoofd meer, die zijne wer
kingen kon besturen en be* 
raden. Deszelfs verschil
lende opperhoofden, BoN* 
CBAMP, IiESCUBE,.LA R°' 
CHE - JACQUELEIN , CATHE' 

MNEAU^ STOPFLET en n'Et' 
BÉE, trokken elk aan het 
hoofd der boeren yan hun 
kanton op , en naijyerig op 
hun gezag, 'gedroegen zij 
zich, volgens hunne eigene 
denkbeelden, zoodat, indien, 
bij gebrek van een algemeen 
middelpunt voor alle verrig* 
ten , een hunner zegevierend 
was, een andere tegelijkertijd 
tegenspoeden ondervond. Met 
meer overeenstemming, 2°tt 

dit dappere getrouwe leger» 
door kloefemoedige aanvoer
ders bestuurd, naar ParpS' 
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kunnen opgetrokken zijn', de 
Revolutionnairen verdelgd, 
en de monarchie hersteld 
hebben. WatEUBÈB betreft, 
Indien het hem , aan de noo-
dige begaafdheden eens veld-
heers ontbrak, had hij toch 
eenen beproefden ijver, en 
een buitengewoon vertrou
wen op, God; In de oogen-
blikken van rust , onderhield 
hij zijne krijgsbenden , over 
de waarneming van de voor
schriften der Godsdienst; 
wanneer hij eenen slag le
verde, "ging hij 'altijd voor
ui t , ' en zeide tot zijne sol-? 
daten: Kinderen, de Vpor~ 
, zienigheid zal ttde overwin
ning geven* Toen men van 
Bressure op Thotiars trok, 
gaf deze stad zich aan de 
colonne van D'ELBEE over i 
bij den aanval van Fotite-
noy, die niet gelukte, werd 
deze chef aan de dij ge
kwetst en genoodzaakt, om 
zich gedurende eenige we
ken van het leger te verwij
deren. De tweede aanval op 
Fontenoy viel volkomen wel 
uit, en van overwinning tot 
overwinning kwamen de ko
ningsgezinden tot Saumur, 
waarvan zij z*ch meester 
maakten. Men begreep toen, 
dat men een opperhoofd npo* 
dig had: maar het was reeds 
te laat. Men had aan de 
Republikeinen den tijd, ge
geven om van hunne eerste 
overrompeling terug te ko
men, hunne krachten te ver
meerderen, en het land te 
overweldigen. ïntusschen 

werd, QATHECÏSËAU in ïeen.ert 
raad door de aanvoerders ge-
houden, en op voorstel van 
LESCÜRE tQt opperbevelheb
ber van het Vendeésche leger 
benoemd. " Ï>'EMBEE eindelijk 
van zijne wonden genezen > 
kwam twee dagen na deze be
noeming bij het leger terug, 
en gaf er zijfte toestemming 
toe. Na de inneming van San-
trnlr, rigtte zich het leger * 
door AngerAO]} Nantes, Het 
ontving eene verschrikkelijke 
nederlaag bij den aanval dier 
stad, en CATHELINEAÜ stierf 
aan de Wonden, die hij in dit 
gevecht bekwam. Hij Werd 
door B'ELBÉE vervangen, 
die den titel van opperveld-
heer verkreeg, een titel, die 
hem enkel pro forma werd 
gegeven, en gepnen grooten 
invloed op de andere leger
hoofden maakte. Het is daar
om , dat, toen zij bedachten 
vier divisie-generaals te ver
kiezen* zij GHARETTE er bui
ten sloten 5 maar sedert dien 
oogenblïk ondervonden het 
koningsgezinde leger, enkel 
nederlagen. Men trok in 
het laatst van Julij, naar 
Neder-Poitoui en men ver
loor den slag bij Lugon* Al 
de Vendéesche legerbenden 
aich alstoen vereenigende, 
gingen den 12 April > op 
<nim\v Lupon aanranden, zij 
werden genoodzaakt, om te
rug te trekken, na een groot 
verlies geleden te hebben. 
De maand September was 
•hun nog rampspoediger» en 
alhoewel zij in vele aanval-
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len de republikeinen terug
gedreven hadden, werd het 
koninklijke leger, na éene 
heldhaftige verdediging, ge
heel en al te Chollèt Ver
slagen , waar ELBÉB , die 
als een held gevochten had, 

" benevens BONCHAMP en LES-
CURE dóodelijk gewond werd. 
Deze twee opperhoofden op 
Wagens liggende', volgden 
het leger, hetwelk ten opzig-

' te van D'ELBÉE , uit hoofde 
Van zijnen lijdenden toestand 
niet 'kon gedaan worden. 
Men; vervoerde, hem naat 
Beaüpfeauy waar hij gedu
rende eenige dagen verbor
gen bleef. Door de republi-
feeinsche troepen vervolgd, 
werden de Vendéërs genood
zaakt, de Loire over te trek
ken. Een broeder van GA-, 
THËMNEAU , veertien honderd 
Wan bijeen verzameld heb-

/ bende, kon met dit geleide, 
D'ELBÉË, zijne vrouw en de 
gewonde officieren, naar het 
leger van CHAKEUTE vervoe
gen. CHARETTE had zich juist 
Van hét eiland Noirmoutiers i 
meester gemaakt, Werwaarts 
hij de zieken zond, die 
drie maanden in deze gerus
te schuilplaats bleven. Na 
verloop van dien tijd namen 
de republikeinen JSoirmow 
lier» in, waar, onder de an
dere gewonden zij ii'EtBÉE 
vonden, die nogtusschen le
ven en dood wankelde. Ja , 
zeide bij , tot de vijandelijke 
soldaten, dié in zijne kamer 
binnen traden, ja , ziedaar 
ÏJ'ËMJÊE, uwgrootstevijand; 

in dien ik krach t genoeg had 
om mij te verdedigen, zoudt 
gij JYoirmatitiers niet inge
nomen hebben, of gij zoudt 
het ten minste duur moeten 
koopen. De republikeinen 
Overlaadden hem met bittere 
bejegeningen, en bewaakten 
hem vijf dagen, In eene lan
ge ondervraging, die D'EiiBÉE 
ondergaan moest, waren zij-
ne^ antwoorden vol gematigd
heid: » Ik zweer op mijne 
eer, zeide hij, dat, hoewel ik 
opregtelijk een monarchaal 
bestuur Verlang j ik geen en
kel bijzonder ontwerp had, 
en ik zon onder elk bestuur 
dat mijne rust, én do vrije 
uitoefening van de Godsdienst 
welke ik belijd, verzekert, 
als een vreedzaam burger ge
leefd hebben." Hij verzeker
de zelfs, dat op deze voor
waarde hij trachten zoude, 
zijn land te bevredigen, maar 
nien ziet in zijne verdedigin
gen , en in die beloften, dat 
hij geen ander oogmerk had, 
dan om het leven van zijne 
lotgenooten te redden. Bui
tengemeen zwak, zich niet 
meer overeind kunnende hou
den , zeide hij tot zijne reg-
ters: » Mijne Heeren j het is 
tijd dat dit eindige . . .doet 
mij sterven . . . Hem op eenen 
leuningstoel geplaatst heb
bende, vervoerde men hei» 
naar dé marktplaats , alwaar 
hij werd doodgeschoten- Zijne 
vrouw, die hem teederlijk 
beminde , en die zich had 
kunnen redden, wilde hem 
niet verlaten; zij bezweek, 
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toen zij zag , dat men hem 
naar de strafplaats vervoer
de. ; Een republikeinsch of
ficier, minder woest dan de 
andéren, tot hare hulp toe-
geloopen zijnde, dreigde 
hem zijne chefs , op hem te 
doen schieten, indien hij 
haar viiet-aan haar lot over
liet : .zij werd ook doodge
schoten, De , heeren HAU-
TERIVB en BOISYV de eene 
hroeder en de andere schoon
vader van mevrouw D ' E M K E 
kwamen even zeer om het 
leven. De strafoefeningen 
hielden met , hen .niet op. 
Men hield omtrent vijftien 
honderd andere vlugtelingen 
en inwoners van het eiland 
aan , waarmede men eene 
straat, vulde; alle werden 
meedoogenloos xmigebragt, en' 
hunne beulen - plasten door 
hun bloed, en'vertrapten hun
ne verminkte ledematen. 
Deze verschrikkelijke moord 
had plaats in het begin van 
Januarij 1794', onder het 
schrikbewind. D'EiiiiÉE fyeeft 
een klein-zoon nagelaten. 

* - EliBÈNE,(Al.PONSUS , » ' ) , 
Bisschop yan Alby., te Lyon, 
in , 1538 gebojjen ; was de 
zoon van B^RTIIOLOMEUS D ' 
EujÈNEj-een .patriciër * van 
Florence, < die door de on*, 
lusten, in die stad ontstaan , 
verpligt werd, dezelve fe ver
laten. ATUFONS'US omhelsde 
den geestelijken s taa t , en 
werd in denzelven nog meer 
door zijne verdiensten? dan 
door zijne geboorte bevor? 

derd. Hij was doctor injj de 
regten, en had onder CÜIAS 
gestudeerd^ Bij de kundig
heden , welke hij onder dien 
bekwamen' meester verkre-, 
gen had, en bij. die , welke 
aan zijnen staat pasten , had 
hij eene diepe studie der 
geschiedenis gevoegd. De 
Hertog van.Savooife'benoem
de hem tot deszelfs geschied
schrijver , en gaf hem de abdij 
van Hftute-Combe, in zijne 
staten gelegen. Hij voegde 
zelfs, te zijnen gunste bij den 
titel van abt van Haute" 
Jp.03gbe, dien van geboren 
Seqiatpr^ van, den Senaat van 
Savoopë, en wilde , dat die 
titel op de abten, zijne op
volgers , zoude overgaan. , I a 
het vervolg verwisselde D ' 

EwtÈNE , met SïI.VESTER DE 
SAMJCES de abdij van Hau
te- Combe met die van Me~ 
zièret, in het Bisdom van 
Ch&lons snr-Saone. In 1508 
benoemde HENDRIK I I I . hem 
tot het Bisdom Alby. D ' 
EliBÈNE was een vriepd der 
dichtkunde, en had dezelve 
in zijne jeugd beoefend. Hij 
stond in briefwisseling met 
de schoone geesten yan zij
nen tijd. R^oissARD, toen
maals de, vorst der dicht
kunde , had hem zijne Art 
poétique, en JUSTUS L I P - • 
siiTS zijn Auctiiarium vele 
rum inscriptionum .qpgedra* 
gen., Hij ,was lid ; van het, 
Florimontaansch genootschap 
van Annecy, en overleed 
den 8 Februari) 1608. Er 
bestaat van hém: l .° De. 
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principatu Sabaadia et ve+ 
ra ducttm origine a Saxóni<B 
principibtis simulque regum 
Gallia é stirpe Ugonif Ca~ 
peti dèdücfa, liber primus', 
Hatite-Combe, 1581, in4.«> 
zeldzaam, en door LENGLET 
jbir FRESNOV , aangehaald , 3 
dl. Mz. 316. zijner Metho
de pbür éludier l'/mfoire. 
— 2,° Hè gente' et familicè 

' TJGONIS CAPMTÏ; origine, 
jüstoque progressu ad dig-
nitatem regiam,Lyóti,J5QS, 
en 1605, dooi? denzelfden 
schrijver aangehaald, ibidj 
4.e dl. -Jblas- 48 en 340. — 
3.° De regno Burgundid 
Transjurana et Arelatïs li* 
bri tres, •• Lyon , 1602 , ïri 
4,to «--4. 4,P Tractafus de 
genieètfaiMlia marchiorwm 
Gothitë', qui postea comités 
sancti MaiDtt et TVLÖSA-
TBS diciisunt, Lyön,1592, 
1607, in 8.v°, Bit ds het 
geslachtregister der Graven 
van- 'Toulöuse. ~- 5.° De 
fymilï&ei&terciwn® nee non 
Mt&Cömbtë SanctïSiilpi~ 
iii ac Slaniedii cispóbiorüm 
originèé^-è^yJmédeida^ 
een géséhiédïtuhyig* i dzé'b't* 
stuk. Men vindt van detti 
zrelfdën«' èénige dichtregels1 

bij fiè 'Tombëau {het graf) 
Van AöftiiNtis TÜRNABE ge
drukt, 1565'-, in 4s» Hem 
worden de Brieven van E-
PEiRNoN toegeschreven 5 maar 
dezelve zfn niet *an hert» 

* EMJENE (Atrötssus »*),' 
dé neef van den voorgaande, 
en £ijn opvolger op den bis-

Schoppelijken stoel van Alby, 
beschuldigd van in 1632 deel 
gehad te hebben, aan de on
lusten van Laitguedoc, en 
zich in den opstand vanden 
hertog van Montmorency te 
hebben gemengd ', zag zich 
vèrpligt Frankryk te verla
ten. Hij kwam in dat land 
terug ha den dood vanden 
kardinaal DE RicHEtiEtTt 
wefd irt 1645 op zijnen zetel 
-hersteld,' en tot staatsraad 
benoemd. Hij overleed te 
Party's den 9 Januarij 1651, 
öud 71 jaren | en werd in de 
kerk des Tempels begraven. 

' • : * • - ' • ' ' t • 

Y * ÊLBÊNE (AliPONSÜS D') t 
bisschop van Oriéans i en 
heef van de voorgaande, waS 
de vijfde bisschop zijneria-
jniliei zijnde er reeds ge
weest één van Êimes',twee 
van , 4 % en één van Ageiu 
AXPONSÜS D'ELBËNË werd in 
1646 tot' den bisschöppelij' 
ken stoel van Órléam be
noemd , in 1647 gezalfd, en 
dééd in 1648 zijne plegtige 
intrede in zijhé' bisschoppe
lijke stad. 'Hij kenmerk^ 
dëze^ïhiogt dóór de bevrij-
din^aft 368 gevangenen. De
zelve is daarenboven nogbfi* 

* langrijk door éerie andere «on
derlinge gebeurtenis. 0&f 
er gedurende deplégtighei" 
een twist ontstaan was, ovef 
den voorrang, tüsscheB bet 

gevolg der beéren en *4' 
heeren, Vèrpligt om er H 
tegenwoordig te zijn, z°° 
stond de nieuwe bisschop 
van zijnen aetél op, daarop 
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zijn koorkleéd op' de schou
ders opschortende} eh zijnen 
mijter in de eene hand hou
dende , greep hij iiiè'È de anf 
dëre een der muitzuchtigste 
bij dèn k r a a g f zond neni 
r^ar dé gevangenis , 'en her
stelde öp deze Wijze de ordóê 
ïti 1651 was hij bij de eer1 

ste-vergadering ;,der geeste
lijkheid tegenwoordig. In 
ëéh iijnér synodes verbood 
hif het Iezëri van de Apolo~ 
gie deè casuistês; en in dat 
van 1664, vaardigde hij voor 
zijn diocees Synodale Statie 
ten u i t , die als een voorbeeld 
in dat soort worden be
schouwd. Hij had op zijne kos
ten den opbouw van het bis
schoppelijke paleis voltooid, 
en overleed den 20 Mei 1665. 

Er,ncEUF (RENATUS van Lo-
tharinqen markgraaf van), 
was de 7.e zoon van CLATJ-
D I U S , hertog van Gr«we,die 
zich in Frankrijk kwam ves
tigen ; hij was de stam van 
den tak der hertogen' van' 
EtBoaUF, en overleed in 1565.. 
KAREÏ> I I . , zijn kleinzoon, 
in 1657! overleden, was met 
CATHARINA-HENKIETTE, doch-' 
ter van HENDRIK IV- en van 
GABRIELIJB D 'ESTREËS, ge-^ 
huwd, die in 1663 overleed. 
Zij hadden beide deel aan 
dé kuiperijen van 'he t hof, 
onder • het ministerie Van1 

den kardinaal DÉ RICHELIEU» 
Hunne mannelijke nakome--
ïingscbap'teindigde in hunnen 
kleinzoon EMWANUEt.-MA.iJ* 
KITS, hertog van EMKEÜÊV 

die^ na den keizer in het 
koningrijk Napeis gediend 
te hebben , in 1719,in Frank' 
tijk terug kwam, en zijne 
lange loopbaan eindigde in 
1763-ï in hét 36;s« jaar vart 
zijnen ouderdom i zonder ma* 
koinelingen natelaten. Deze 
titel is tot den' tak van VAN 
HARCÖURT en ARMAGNAC oVer-
gegaan, die van eenen broe
der van KAREL I I . afstamde» 

EI-ËAZAB , zoon van AARON, 
en in het jaar 1452 voor J, 
Cé zijn opvolger in de hoo-
gepriesterlijke waardigheid,' 
volgde JOZÜÉ naar het land 
Jiunaan, en overleed Aa een 
twaalfjarig hoogepriéstér* 
schap. 

ELEAZAR , zoon van Aon , 
broeder van I S A Ï , een der 
drie dapperen, die met on
stuimigheid de ' legerplaats 

• der vijanden van Gods Volk 
doortrokken, om voor koning 
DAVID , water uit den regen
bak , die zich in de nabij
heid der poort van hethleëfti-
bevond, te gaan halen. " Op> 
een andermaal namen de I s 
raëliten , door èene plotse- ; 

lijke vrees bevangen, bij het 
zien van hét talrijke iegè'r 

• der 'Filistheè'rs, op eene laf-
•, hartige wijze de vlugt. E L E -
'AZAR alléén beteugelde de 
woede der vijanden, en rigt-
te 2(ulk «en verschrikkelijk 
bloedbad onder dezelve aan , 
dat in het j sa r 1047 vo'ór 
J . C. zijn degene aan zijn 

I hand vaat gekleefd \va'«» 

http://EMWANUEt.-MA.iJ*
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ELËAZAB, zoon van ONIAS , 
en broeder van SIMON den 
Regtvaqfdige, volgde zijn' 
broeder op,; in het hooge-
priesteirschapder Joden» Hij 
was het j die 72 geleerden 
der natie tot PTOLOMEÜS PMÏ^ 

. MDELBHüs koning van Egyp
te zond, om die gewade boe
ken « i n het jaar- 277 vóór 
Jy C- uit het Hebreeuwsch 
|n hefe^peksch; té vertalen 
(zie ABISTEÜS). Dit is de 

>' vertaling» welke, men noemt 
der Zeventigen , en ; die, 
volgens de< aanmerking • der 
kerkvaders, voor «Je Heide
nen een dierbaar middel van 
onderwijs en voorbereiding 
tot de leer vah het Evangelie 
is geweest (ofschoon ep eene, 
vroegere vertaling heeft be
staan , >die echter minder ge
zag had, en minder ver
spreid was, en waarover 
EUSEBHJS in zijne Voorbe
reiding spreekt). — De Za
ligmaker en de Apostelen 
halen, deze vertaling aan by 
verkiezing- ,boVen den He-, 
hreenwschen- tekst, hetzij 
omdat dezelve meer. algemeen 
in gebruik en bekend was,-
zelfs onder de Joden ten 
minste, onder .diegene, wel
ke men 'Hellenisten noemt; 
heizij , omdat, ,de oogenblik 
naderde, waarop de natiën , 
die met het: Hebreeuwsch 
niet bekend Warert, met 
geestdrift, uit die Goddelij
ke' boeken , onderwijs , èn 
licht zouden gaan 'putten. 
Een ander onwaardeerbaar 
voordeel Van de Vertaling 

der Zeventigen, is de be
paling der wezenlij ke lessen 
en van den waren zin, in 
eenen tijd vervaardigd, waar
in het Hebreeuwsch eene Ie< 
vende en wel bekende taal 
was; waarin .de .overlew 
ring in -derzelver geheels i 
kracht bestond; waarin de j 
eerbied, welken rtien vqpr i 
deze Goddelijke orakels koes« ; 
terde, de vlijtige,,. beoefer j 
ning) welfce men . van de4 \ 
zelve maakte,• dé.beradene | 
en , pp «det overleveringen j 
steunignde verk|aringen der 
wetgeleerden, dezen gevviji 

: den schat,in veiligheid voor ; 
de. ligtzinnigheid ,en ver- i 
metelheid der 'geesten stel- l 
den. Nog tegenwoordig |S 
de vertaling der ; zeventi
gen de schrik der onregt- j 
zinnige schriftverklaarders, 
die, door middel der Mas* 
soretische punten, eene nieu
we van alle gezag ontbloote ' 
uitvinding (Zie CAMEL — I 
LODEWIJK — en MASCXEF) > j 
en andere taalkundige haar" '< 
kloverijen , de gewijde boe
ken pntaarden, dezelve van 
al het, bovennatuurlijke "B 
Goddelijke ontblooten, en f' 
den speelbal der verbesl* 

' dingskpacht en eigenzinnig" 
heid van maken. • 

EIEAZAR, een eerbiedwaar* 
, d-'g? grijsaard vah, JeruM" 
> lem, en ,een der voornaam* 
;ste leeraars der wet, on&et 

de regering van ANTIOCHÜS 

EPTPHANES I koning van Sy
rië. Toen deze vorst hei» 
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wilde dwingen, varkens-
.yleesph te éten, verkoos hij 
liever het leven te verlie
zen dan de wet te overtre-

( den» JEeHige Heidenen,-of 
afvallige 'joden, zijne oude 
vrienden, voor" hem meteen 
valsch: medelijden bewogen, 
smeekten hem van toetela-
ten, dat men hem spijzen 
bragt van welke het geoor
loofd was te eten; Opdat men 
zou kunnen veinzen , als of 
hij volgens het bevel des 
konings van de offerspijzen 
had gegeten,, en z^ch op de
ze 'wijze het; leveia te red
den; maar ËtEAzip. wilde 
er nooit in toestemmen. 
» Het is den ouderdom, dien 
ik bereikt heb, zeidé h i j , 
onwaardig van dit bedrog 
gebruik te maken ; zjulks zou 
oorzaak zijn,.. dat vele jonge 

, lieden, zich verbeeldcncle, 
datELEAZAR , in den ouderdom 
van 90 jaren van het Joden-
tot het Heidendom wasover-
gegaan, zelve door deze 
veinzerij, bedrogen zouden 
worden, waarvan ik gebruik 
zou. hebben 'gemaakt, om 
een klein overschot van dit 
vergankelijk; leven, te behou* 
den.,, Daardoor zou ik mij 
zei Ven eeneschandelijke vlak 
pp den hals halen, en mijn 
ouderdom zou de verachting 
der menschen worden, ^Vant 
ofschoon ik voor het tegen
woordige aan dè folteringen 
der menschen ontsnapte, zou 
ik echter de hand des Al-
*«aRtig«n noch gedurende 

*X. DEEII." . ' -,,:'•' 

mijn leven, noch na mijnen 
„dood kunnen out vlugten. Door 
moedig te sterven , zal ik 
m\) mijnen ouderdom waar
dig toonen, en door met 
standvastigheid en vreugde 
eenen dood te ondergaan , 
die eervol i s voor de; gevvij-
de dienst onzer allerheilig
ste wetten, zal ik aan de 
jongelingen een voorbeeld, 
van onverschrokkenheid na,-
laten." . / ^ . - , . \ . '.!'* 

EMAZAR, de laatste der 
vijf zonen vim MATJIATHIAS., 
en, broe.der der Machabeërs", 
ondersteunde hen in den 
strijd, ter verdediging van 
hunne Godsdienst. In den 
,slagy welken JUDAS deMa-
chabeër tegen het leger van 
ANTWCHUS,EPP.4TOR leverde, 
drong hij door de vijanden 
heen, om eenen olifant te 
dooden, welke hij meende 
die des konings te zijn. ï tö 
kroop onder den buik dès 
diers, en doorboorde het
zelve met zijnen degen, doch 
hetzelve viel op hem neder, 
en hij bezweek onder den 
last deszelven, „ ; 

,,- EIÈAZAK, een beroemd 
toovenaar onder keizer VES-
JPASIANUS, die door mid del 
Van een kruid in eenen ring 
gesloten, dé bezetenen ver* 
loste door hun dien ring onder 
den neus te plaatsen. Hij be
val den duivel eene kruik 
vol water omver té werpen, 
en satan.jgehporzaamdê. De 
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geschiedschrijver JOSEPHÜS 
verhaalt deze bijzonderhe
den } doch meti kent deligr-
geloov jghéid van dien ge
schiedschrijver,ten öpzigte 
van Valsche of zeer onzeke
re daadzaken, terwijl hij 

"twijfelingen over de best be
vestigde wónderen der ge
wijde boeken verspreidt. In
dien voor het overige ELEAV 
JSAR werkelijk een toovenaar 
was, zoo is er in de spe
len j welke hij in gemeen
schap met den duivel uit
voerde, niets ongeloofwaar-
digs opgesloten. — Zie 
BHTJN — A N T O N I U S 3LE — 

DELRIO enz. 

" ELEAZAR , een Joodsch ka
pitein , wierp zich in hét kas
teel van Macfteron, en ver
dedigde hetzelve, na de bë-
ïegering! van Jeruzalemop 
eene krachtvoïle Wijze. De
ze stad zou niet zoo ligt o-
ver zijn gegeven, zonder het 
ongeluk dat aan ELEAZAU o-
vërkwam. Even alsof hij de 
Romeinen had willen trot
seren, had hij üich aan den 
voet der muren opgehouden, 
toen een Egyptenaar, hem 
behendiglijk wegnam', en in 
d« legerplaats bragt. Nadat 
de' veldheer hém met roë-
tlen had doen geeseleH, ïïèl 
hij een kruis oprïgten, even 
'alsof hij heni had wïlleii 
kruisen; Die belegerden had* 
den zulk eene hooge ach> 
ïing voor hem t»pgevat, Mt 
zij liever de plaats wilden 
overgeven , dan «enen man 

te zien omkomen, dié door 
zijnen moed en zijnen va-
derlandslievenden ijver, zoo 
waardig was te leven. (Fu-
vius JOSEPHÜS, Gesch.VIL 
Bh.2$Bfd.) ; 

ELEAZAR , een ander Joodsch 
officier; de stad Mamda> 
waarin hij zich geworpen 
had, ih het naauvv gebragt 
ziende, bewoog zijne strijd
makkers, liever zich zélve 
omtebrengen, dan in de 
handen der Romeinen te val
len. Zij' leenden hem bet 
oor, en beroofden elkander 
van hef leven (FRAVIUS JO
SEPHÜS , Gesclu VlhM») 
35 HM) 

ELECTA waS eene dereer« 
ste vrouwen, die zich tot 
JKSUS GHISTÜS bekeerden. 
Het is aatt haar, dat de A-
postel JOANNES • schreef om 
haar te smeeken, zich van 
dèn omgang der kettert M' 
SIMDES en CÊRINTHUSJ te 

verwijderen. / 

EiECTRiï, dochter va" A" 
- IJA'MEteOïf ett€l.YTEMNESTBA» 
ëtt zuster van ORESTES>be' 
woog hafeh broeder den dooa 
van hunnen vader te v#e" 
ken, die door JBat&BV 
vermoord Was. —'Er hee" 
ook eene nimf van dien na8™ 
bestaan, eene'dochter ja» 
ATLAS. Zij werd door J". 
PITER bemind, die DARÖ** 
NUS bifi haar verwekte, VeI' 
Jfce hèï koningrijk W » 
stichtte.. 
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, ELEONORA van Kastilie, -, 
.koningin van JSavarret dbch-
jet, van HENDRIK ÏI.. , ,bijge
naamd den,, TroiscAe,»,,.ko» 
„njng van KasHliè', werd in 
,1372 uitgehuwd aan J ^ R E L 
,111., bijgenaamd denMdett, 
,l<oning van Navarre. Met | 
haren echtgenoot i n oneenig-
heid geraakt zijnde, begaf 
zij zich naar Kastilie ,Jal-
waar zij tegen koning HEN-

,DRIK 111. haren neef eenigen ; 
, opstand verwekte. Deze 
vorst was genoodzaakt haar 
in het kasteel van Roa te 
belegeren, en zond haar aan 
koning KAKEL , haren echt
genoot terug, die haar edel- ' 
moediglijk ontving .en .echt 
kinderen bij haar verwekte. \ 
ELEONORA overleed te Pam-
pelona, in 1416 den roem 
nalatende eener schrandere 
doch onrustige vrouw. 

ELEONORA van Oostenrijk, 
koningin van Portugal en, 
Frankrijk , was de dochter 
van PniLirpus I . en vanJo-
ANNA van liastiliè', zuster 
der beide keizers KARKL V. 
en FERDINAND I . Zij werd. 
te Leuven, in 1,498 geboren, 
en huwde in 1.51.9 metEiwA-
Nüè'L, koningvan Portugal. 
JXa den dood,van dien vorst, 
trad zij in 1530 in-den echt 
met JFRANCISOTS I . , die zij
ne vrouw in 1524 had ver
loren. Door hare natuurlij
ke goedheid, hare .bevallig-; 
•beden, hield wj gedurende" 
eenigen -tijd liet hart van J»a-

ren eöhtgehoot geboeid , en 
zij kewerkte eehe bijeen
komst tusschen hehï en .RA
KEL V . , ter wegruuniog 
hunner geschillen. Maar de 
minnarijen van FRANCISCUS 
verschaften aan dien vorst 
weldra andere raadgeefsters. 
.ELEONORA leefde afgezonderd, 
te midden des hofs , zioh 
enkel met godvruchtige oe r 

feningen bezig houdende. 
Na den dood des konings , 
begaf zij zich eerst naar de 
Nederlanden, en vervolgens 
naar Spatje, alwaar zij te 
Talavera den 18 Februanj 
1558 overleed, zonder aan 
FRANCISCÜS I . , kinderen te 
hebben gegeyen. Men vindt 
belangrijke bijzonderheden 
over de eerste jaren dier 
vorstin in HUBERTÜS THO
MAS , Annales de vita FJRE-
DERJCi 11., palatini. 

ELEONORA , hertogin van 
Guie?ine, volgde in 1138, in. 
den ouderdom van 15 ja ren , 
haren vader WILLEM I X . , 
in dat schoone Hertogdom 
o p , hetwelk toenmaals Gas-
cogne, Sainionge, en het 
graafschap Poitou bevatte. 
Zij huwde in hetzelfde jaar 
met LODEWIJK V I I . , koning 
van Frankrijk. Op voor
stelling van PETRUS LOM» 
JBARDÏJS , die den koning , 
volgens den heiligen PAULÜS 
zeide, dat het niet betaam
d e , flat een man zich "bezig 
hield , om lange haarlokken 
aan. te kweeken , liet die 

2 , -
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vorst zich de haren afkor
ten en den Baard scheren. 
ELEÓNORA eene levendige 
ligtzinnige en korstwijlige 
prinsfes , r schertste over 3e 
feort'e haren en de geschore-
ne "kin des koningS. Bij 
eene vrouw, die begint, ha
ren man belagcheljjk te vin
den , duurt het niet lang; 
'of zij vindt hem hatelijk 
vooral indien zij eénige nei
ging tot eenen ongeóorlöof-
den minnenhandei heeft. 
Toen IIODEWIÏK zijne echt-
jgehoóte mede naar hèt 'Hei' 
lige-Land had genomen, 
«telde zij zich schadeloos 
voor- de verveling1, welkeii 
deze lange ïeis haar veroor- il 
zaakte, met den Prins van 
Antiöchië en eenen /jongen 

'Turkv ' SALADIN genaamd. 
"jöë koning moest met dézen 
hoon onbekend zjjn, of er 
dadelijk middelen tegen in 
het werk stellen. Bij zijne 
terugkomst in Frankrijk deed 

"hij er haar zeer scherpe 
verwijtingen over. ELEONO-
HA beantwoordde dezelve met' 
vele trotschheid ,• en eindig
de, met hem eene echtschei
ding voor te stellen. Hun
ne oneenïgheden namen hand 
over hand toe, eindelijk He
ten zij in 1152 hun huwe
lijk onder voorwendsel'van 
bloedverwantschap vefbre-» 
ken. ELEONORA , van hare 
perste banden bevrijd, ging 

i zes maanden daarna nieuwe;' 
verbind tenissen aan, "';'jnèt'; 
HENDRIK I I . , Hertog van 
Normandyè', later koning van 

L E. 

: Engeland," aan wiehfzfj Poi-
lou èn fódenne ten huwe
lijk bragt. ' Van daar ónt- ! 
sproten dié oorlogen, welke 
Frankrijk gedurende 300ja
ren verwoestten. ELEONORA 
baarde in haar nieuw huwé- | 
lijk vier zonen ett eene doch
ter. Reeds in 1162 stond | 
zij Gtiienne aan haren twee
den zoon RICHARD af, die j 
het als een leengoed aan den 
koning van Frankrijk op 
droeg. Zij overleed in 1201. 
L-ARRE'sr gaf eene romaneske 
Geschiedenis dier vorstin in 
het licht,Rotterdam, 1692, 
in Ï2.mq 

-f- ELEONORA VAN BOURBON, 
Prinses van Oranje, doch
ter van HENDRIK VAN BOOT» 
'BÜÜ , Prins van CONDÓ , werd i 
den' 30 April 1587 geboren. 1 
Zij trouwde i iU 605 meiden j 
oudsten zoon van Prins $W'' •• 
ÈEM I. van Oranje, PHIM?* • 
POS WILLEM genaamd, «n 

stierf zonder kinderen, den 
20 Januari] 1619; zijnde 
haar gemaal overleden, «en 

.20 Februarij -1618. 

'' E L E O N O R A VAN {JrONZAGA- ~* 

Zie GONZAGA. 

ELEONORA VAN BEiJ&wf' 
NEUBURG. — Zie het slot , 
van het artikel LEOPOLP «»• j 
Keizer. 

ELEOTHERIÜS {Heilige) ' f 
NicopoUs geboren, eerst l*1* 
aken van Paus ANICETÖ^ 
werd tot Priester gewijd > e 
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vervolgens na den dood van 
SoTOR, in het jaap 177 tot 
JPaus; verkolen. Hij bestreed 
gedurende zijne pauselijke 
waardigheid mét veel" ijver, 
de 'dyvalingeh der Yaten^n*"< 
anen, Zijne regering,is be
roemd geworden door den 
roemrijken dood der marte
laren van Li/on, en het ge
zantschap, dat, hij van Lu-, 
cius';-,.. Koning ;van Groot' 
Brittannië, ontving, om ee
nen zendeling te vragen, flie' 
hem in de Christelijke gods
dienst ,onderwees, De .hei
lige EiÈÜTHERips " overleed; 
ih 192", na de kërJk gedu
rende ruim 14 jaren te heb
ben: bestunrdv, ,,<-,• ,„„%tp: 

ELËÜTHERIÜS \/0tei$gë)J 
een beroemde bisschop van 
Doornik, werd, in die stad 
van Christelgke ouders gé-
^oren., , Zijne familie was 
löö jaren vroeger door den 
heiligen PIATUS bekeerd. Se
dert den dood van hunnen 
heiligen Apostel, waren de 
Christenen van Doornik zeer 
ontaard,, en door den omgang 
jtfléCde Heidenen, en de on
geregeldheden der koningen 
van \Frank?i$kr die nog af
godendienaars wieren, en in 
Doornik Jiuq verblijf, h-iel
den , werd hun geloof hoe 
langer zoo meer uitgedoofd. 
Dusdanig was de toestand 
der kerk dier stad, toen de 
heilige ELEUTHERIUS tot bis
schop derzelve \j?erd bevor
derd» Hg werd in het jaar 

K 

486,, 10, jaren voor den doop 
: yan CtpDovEüs, gezalfd. 
f Hij ontweldigde eèn aantal, 
•j Franschen aan de Bijgeïoovig-
hedén des Heidendoms, en' 

i verdedigde op eene zegevie
rende wijze , het geheim der 
mensehwoEdïng,, déor de ket
ters, aangerand. ,'Zijn ïj.vèr 
om den schat des geloofs t& 
handhaven,v kostte, hem het 
leven. Booswichten, dieïji 
dé dwaling verhard warenj, 
b rag ten hem eenen slag aan, 
het, hoofd toe, waaraan hij 

: den 1 Julij 5i32 bvefleedr 
Mep."', vindt in de bibliotheefc 
dèrkèrk^ders, yeyseheidén^ 
tiëeprqft.eriy,'.nart dien heilig 
gen Bisspljop toég^schreyeiiï: 
doch V indien, jijien, ex' dri# 
van; uiizondert^ ïs het i ne | 
zeker, dat'dezelve '„van .heni, 
zijn; de eeneover. de mensch-
wpfdirtg, dé andere over $f* 
geboorte van ;',X„~jC* en de 
«er|fe over, de^o^schap des: 
Engels. , Zijn Xeven is in
de negende eeuw, bijgevolg 
langen tijd jïa zijnen doodt 
beschreven. lJT>e schrijver be
driegt aiéh., hem tot eenen 
tij dgenobt van 3W H. MJEDAR-! 
DUS makende, én zijne .géj'f 
boorte onder de regering van 
DiocLETiANüg^tenende.Een 
schrijver, ,t|ïiè-/ eenige j|aren 
later leefde,, fereidde deze Ie- ' 
yensbeschi'ijving verder u i t , 
en voegde er de verypering der 
overblijfselen vat) den. Hei? 
lige bij, die in 897 geschied
de. Eindelijk heeft er een 
derde schrnyer de gesclüe--
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dénis zijner wonderen eri der 
vervoering ' zijner "oVètfblijf-
selen naar "Doornik , die in 
1 iëé gescnïèdtfe, bijgevoegd. 

'ELEÜÏHERIUS , stadhouder 
van Italië, voor keizer IJB-
IUCLIUS , was niét zoodra te 
Ravenna aangekomen , of hij 
betrok de moordenaars van 
JOANNËS, zijnen voorganger, 
in regteri. Hij begaf zich 
vervolgens naar Napels, al
waar* hi}, na JOANNES Co-
NOPSINI , die de poorten voor 
hein gesloten had, belegerd 
te hebben, hij hem dwong, 
om zich op genade over te 
geven, waarna hij hemdeed 
sterven. Maar nadat ELEU-' 
THERIÜS de muitelingeti ge
straft had , sloeg hij zelf aan 
het muiten. Het rijk was 
uit- en inwendig beroerd; 
Hij maakte vaö deze omstan
digheden gebruik, om zich 
Van datgene meester te ma
ken > wat den keizerin ïtar 
lië toebehoorde. Na den dood 
van Pm s DEÜSDKMTUS, in 
617 V'"verbeeldde hij zich , 
dat" de heilige Stoel langen 
tijd zoude openstaanren dat, 
terwijl; het volk zich zoude 
Bezig houden, om eenen 
nïéu\Ven opperpriester te ver
kiezen, het hem gemakke
lijk zoude Vallen, om zich 
van de stad meester te ma
ken. Met dit oogmerk be-
handelde hij zijn léger nog 
gunstiger dan hij tot dusverre 
gedaan had, liet veel geld 
onder hetzelve uitdeelen, en 
beloofde aan hetzelve groote 

voordéèïén ; maat de - solda
ten én'' de officieren, die zijne 
muiterij Verfoeiden, vielen 
ópi hem aan:-, sloegen hem 
dood, en hieuwen heni hét 
"hoofd af*, dat zij tegen het' 
einde Van December 617 aan 
HERACÜÜS zonden. 

ELEÜTHERÏÜS (AUGÜSW-
N'DS) , een DuitSche Luthe
raan, van wien er eene klei
ne, zonderlinge en zeli* 
zaanï géwördéne Verhande
ling bestaat, ten titel voe
rende t De dtöore ScienW 
boni et rhalt, Mulhausen, 
lSèO'^in •f^o ,, :-\,';;••' • 

, ELIAB, de derde dïerdap' i 
pere mannen , die zich nicj j 
JDAVÏD vereenigden, toert hij 
dë vervolging vtf n SAÜÏ.

 ont* | 
vlood. Hij bewees aan die» | 
bedroefden vorst, in al ««« , 
oorlogen, zeer aarimerjkeiijW 
diensten. ; •' 7:'.,' .;'•!, •'',-'; .•.; | 

EtiAcik, hobgeïiriéster i& \ 
Joden, onder den konin? ( 
MANASSES. Déze vorst se
dert zijne gevaügenscliap; 
een" Voorbeeld van boetvaa*-
dïgheid geworden zi]'ndB' 
legde zich enkel toe, >°m 

de rampen te "hèrstel'e?» 
vyelke hij aan dé godsdie'^ 
en aan 'den staat had '}° ; 
gebragt; en te dien <*n\ | 
had hij al zijn vertrou^" 
in EMACIM gesteld, enw£ 
niets zonder zijnen ïa*,' 
Déze bevond zich zoodoen^ 
hoofd van de godsdienst« 
ministervan staat. H'JvVör<1 
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Somtijds JOAKIM genaamd; 
verscheidene geleerden hou
den hem voor den schrijver 
van het boek JCDITH — Er 
was nog een andere ELIACIM, 
een offerpriester, die met 
ZOROBABEL uit Babyion te
rugkwam; een,zoon van A B I -
UD , en bloedverwant van 
J . C. volgens het vleesch* 

ÜLUCniv Zie'JoACHïM. 

ELIANUS of MsAxsvs (C i Aii-
mus) , een redenaar en wijs
geer , werd te Preeneste, te-
genwoordig Paleslrina, ge
boren. Ofschoon in Italië 
geboren, en hetzelve bijna 
nooit verlaten hebbende, 
maakte hij zulke vorderingen 
in de Grieksche taa l , dat hij 
het bij de Atheensche schrij
vers in de zuiverheid der 
taal niet behoefde onder te 
doen. Hij onderwees eerst 
de Rhetorica te Rome, on
der de regeringen van H U 
IZOO ABALUS en ALEXANDER-
SBVERUS; maar dit beroep 
weldra moede, begon hij aan 
de zamenstelling van onder
scheidene werken. Diegene 
derzelve, welke tot ons zijn 
gekomen, zijn;: 1.° 14 Boe
ken , ten titel voerende: Bis-
toriat varia t die niet geheel' 
tot onze eeuw zijn gekomen* 
De beste uitgave, is dip, 
welke ABRAHAM GRONOVIUS» 
te Amsterdam in 1731, 2 
dl.n in 4,to, met geleerde 
aanteekeningen , heeft in het 
Hcht gegeven* ;De Verschei

denheid dier Geschiedenis
sen is werkelijk zeer groot. 
Men verneemt dingen in de
zelve, die geheel ongeloofe-
lijk schijnen, eri somtijds 
door eene overdrevene onge
rijmdheid, koddig zijn. — 
2° Eene Geschiedenis der 

, Dieren, in 17 boeken, Lon
den ) 174.4, 2 dl.n in. 4 .» 
De schrijver vereenigt met 
sommige belangrijke en bon
dige aanmerkingen, andere', 
die plat, of valsch zijn. Hij 
is een even zoo groot Ioge« 
naar als Piamus; maar I ' L I ; 
mus bezat eene verbeeldings
kracht , die de fabelen ver
fraaide, en hem dezelve doet 
vergeven. Deze beide wer-, 
ken zijn zeker,van /Ëuixttvs» 
In heide straalt dezelfde 

• geest door. Volgens het ge
bruik der wijsgeeren, kraam
de hij zeer schoone grond
regels uit; hij schilderde het 
hof der vorsten als de ver
blijfplaats des verderfs en 
de klip der wijsheid. Hij 
gaf een;werk tegen HELIO" 
GABAMJS in het l icht, waar
in hij hevighjk tegen bet 
dwaze gedrag van dien vorst 
uitvaarde, zonder hem te 
noemen. JEWANUS bloeide 
omtrent h e t . j a a r 222 der 
Christelijke lijdrekening» Hij 

_ was, , volgens SÜIDAS , hoo-
gepriester eener godheid, 
waarvan ons de naam onbe
kend, is- Hij overleed in 
den, ouderdom.van 60jaren , 
zonder ..igehuwd te zijn ge
weest. Hij had ook eene Ver-

4 
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handeling geschreven' Over 
de Voorzièniglieïd, waarin 
S0Ï0AS Véle fragmenten aan
haalt, lÜéBistóritóvaricé, 
zijn niét HERACMDIJS van 
Potiïiis', en Nicoi,A AS van 
Damascüs, onder den titbl 
van Pródathu&i te Parijs in 
8.vb, door FIRMIN DIDOT ge
drukt}*' '""•"•;' - '«• ." 

EtiAS , een profeet van Is
raël, oorspronkelijk uit Thès* 
hé of TMsbé, cèné staï"v£fti 
het landschap Gal(iad\ aan 
^erie zijde van de Jórdaari 
gelegen, kwam in het jaar 
912 vóór J. C. aan het hof 
van koning ACHAB. Hij maak
te aan dien goddeloojsén vorst" 
de bedreigingen des Heerèn 
bekend, en voorzeidè hem 
de plaag der droogte en des 
Hongersnoods. DaarQódhëin 
geboden had V zich verborgen 
to houden, 'zoo week ibij naar 
eene woestijn , alwaar'raven 
hem zijn voedsel bYagten. 
V^o dit eenzanïë} verblijf:, 
begaf hij' zich naarBarep'ict, 
ëënè Siddhischè ké$,^ver
menigvuldigde ei dé olie de/ 
weduwe, die hem aldaar op-
nam. ACIUB bewees"y aan 
dein afgod BAAI/ eene heilig. 

_schcndige éerdienst. De pro
feet kwam in zijne tegen
woordigheid om hem zulks 
te verwijten. Hij verzamel
de het volk, daagdè'de pries
t e r v ^ B M & u i t j é n r t ^ 

mn offer door het van den 
Hemel gevallen vuur alleen 
verteerd w a s , d e e d h i j h e n 

(er dood brengen. Boor JE* 

zvuKt,, dè vrouw vati ACHAB 
(over de kastijding derf' val-
sche profeten verbitterd) be-i 
dreigd, nam hij de vlugt 
naar de woestijn: een Engel 
voedde hem aldaar, op eene 
Wonderdadige wijzei Hij bej 

gaf zïch vervolgens haarJffo-
rei, alwaar' God hem .ver
scheen 'i en heiri beval Hi* 
ZAÖII, koning van Syrië, en 
JEHTJ , koningvan 'Israël te 
gaan zalven. De wondden 
vanEfcks hadden ACHAB niet 
Veranderd* • "De profeet ging 
hem andermaal ?bezöeken> 
öm hém den moord van NA* 

: BoTk-te verwijten, dienliij 
had doen ombrengen,'na zich 
vati sijhW wijngaard te heb
ben "meester gemaakt. Hij 
vborzèidekot't daarna aan 
OCHQSIAS y dat hij aan de» 
val, welken hij gedaan had, 
zoude sterven , en liet h** 
vrtur' dés; Heinëlsrop dé af
gevaardigden van dien vorst 
neervallen,. ï D ë Hertel be; 
nijdde hem aan dë aarde» ƒ».) 
werd in het'jaar 895 voor 
J. C* door eenëri vurige" 
wagen opgenomen. Eïtóö°s> 
zijn leerling ontving zij1^" 
geest' en zijnen Mantel. ltt 

de Grieksche* kerk Viert men 
het fëëst der opneming ;vltn 

E t u s . Men is Van gevoe
len , dat hij vervoerd werd' 
niet in het verblijfeer <*od' 
hëid , maar in eë'hige plaat* 
boven de aarde, of op/«e 

karde zelve, doch öp/éene 

verwijderde; en afgelëg«ne 

plaats. Wij zeggen» wef 
is van gevoelen, want i» 
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zulke netelige vraagpunten 
is het niet geoorloofd tebe* 
slissen, en datgene te wil
len doordringen'» wat God 
zelf voor ons* heeft willdn 
verborgen houden; maar wijl 
de schfift ons Ï leert y; dat 
JEMAS voor de laatste-komst 
van den Zoon Gods weder 
op ;de aarde zal verschijnen, 
Zoo is liet natuurlijk ?te ge-
löóvény dat'hij niet rgestort 
Ven is , • CS dat de zending , 
Welke hem nog overblijft (te 
vervullen, die van eenen rei* 
Ziger is"-, welke het doel zij
ner reize nog «iet bereikt 
heeft. -•.** Men jweet dat sde 
karmelieten langen» tijd'EL» 
AS als Hunnen stichter héb
ben beschouwd; Zie Axüm? 
•rüs1, i patriarch vanVJ'efu'za* 
lem en" PARBBROCH. ' ? 

' EöAS LÈVÏTA , een Rabbijn 
der zestiende eeuw»volgens 
sommigen -een * Düitscher > 
en volgens anderen eenj;I*a* 
liaan van geboorteV en teWe* 
metië in I549,in denbuder-r 
•dom van 77 jaren overleden , 
ètagt bet grootste gedeelte 
•van zijn levgn te Rome én*é 
Venetië- door i alwaar hjj dë 
HebreeüWSchc taal aan, ver
scheidene geleerden dierbei-
de steden en zelfs aan e'eni-
ge Kardinalen-t onderwees. 
Hij was de verlichtste ifrh 
ticusy" welke de nieuwere 
Joden, bijna alle bijgeloovig» 
gehad .hebben,. De meeste 
nttnner overleveringen heeft 
«*) als belagchelijkè fabels, 

; verworpen.. Mëh heeft hëtt* 
: te danken: , !,° Lexicon 
' thaldaicum, ïsny, 1541 , in 

fol;.;-^- 2.? Traditio doctri" 
nes, inV het Hëbreeuwsch > 
Venetië, 1538, in4.to,met 

• de» vertaling Tan MUNSTER , 
Bazeli 1539, in « .vo^3,° 
Colïectio locorum ,• in quï* 
bus Chaldceps< paraphrasie? 
interjebit nomen Messias 
Cantsxi, : laiineli versa a 
GEifMSBAniió,JParyisf 1752 ̂  
in 8.vf>"-r- 4.° Verscheidene 
JiïebrseuwcAe Spraakkun-' 
sten, in §.vo, noodzakelijk 
voor degene^;welkende moei-
jelijkheden dier,, taal willen 
leeren doorgronden*;*— 5»° 
Nomenclatura Aebraica,Is-
ny", Ï532, ?in;"4.t°'r Jdèm in 
het Hebreéuwscli en inv-hët 
Latijn:"dóór JDRÜSIUS:, . ïfcitk 
«e/vér., 4681, in iS.vo, 

(•:•• EtiIOHMAk (löANNES) , Vol-
gens sommigen: eenrfieen, 
en volgens anderen , een Si1 

lexiër ,• oefende te Lep den, 
dè geneeskunde uit , en over
leed in 1639. Hij was er
varen in 4e Oostersche.ta-? 
len , en beeft aanmerkingen 
nagelaten over de Perzische 
taal, welke aan liODÈwiJEJDB 
JDÉO gediend Ifèbbeni om zij
ne" Perzische Spraakkunst 
zamen te stellen.: ;Hij be-
weerÉ dat de, Hoögduifsche 
taal eenen gemeenschappelij-
ken oorsprong met de fterzi-
«che heeft. Nog bes taeer 
Van hem: ï.° Bensulivgnm 
uraMa in medicina, /<?«#, 

5-:.; - - V - •„•• '..-:. - , V , , 
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1636. — 2.° De termino vi-
tce seeundttm meniem orien-
talium, heijden, 1639, in 
4.to • Zie KA'MÜS ,, Panegyr. 
ling.. orienlal. p . 12. 

E1.IEZER, oorspronkelijk ui t 
de stad Jiamascus, was de 
dienaar van ABRAHAM. Deze 
aartsvader droeg hem zulk 
eenfe toegenegenheid toe, dat 
hij hem het opzigt over zijn 
geheele huis gaf, en hem vóór 
de geboorte van .JzAair jielfs 
bestemde, om zijnen opvol
ger te zijn. Hij was h e t , 
die ABRAHAM naar Mesapo-
famiè' zond, om voor zijnen 
zoon eene vrouw te halen. 

behield , en groóter en schit
terender werd , enü. 

EHQHJS of Evoi (Heilige), 
te Candillac, bij Limoget, 
in 588 geboren > muntte reefe 
in zijne jeugd uit in allerlei 
goudsmeders-werken, voor
namelijk irt diegene;, Welk? 
bestemd waren, om.de ker< ! 
ken -en graven der Heiligen j 
te versieren. " CLOTARWSJI» f 
en DAGOBERTUS , maakten van \ 
zijne talenten gebruik; de ] 
laatste, verhief hem zelfs tot '•• 
zijnen schatmeester. Men 
onttrok hem aan dien post) 
om hem den 14 Mei 610 te
gen wil en dank op den Bis* 
schoppelij ken zetel vanAojf* 
on te plaatsen. Hij overleed ! 
heiliglijk in 659 na [het 
Christendom onder de be\vo« 
ners van Vlaanderen, Ant
werpen, Zeeland en omlig* 
gende gewesten . te ; hebben 
verkondigd, en dus eender j 
eerste Nederlandsche Evan* j 
geliepredikers , te zijn ge» 
weest] een aantal kerken en j 
kloosters te hebben gesticht) 
en in 644 , met roem in <J8 

kerkvergadering. van Chd* 
loris te zijn verschenen. 
[Nog schatmeester van iH" 
GOBERTUS zgnde , had Mj 
reeds uit zijn' eigen vermo
gen . een aantal gevangenen 
vrijgekocht en dezelve in de 
waarheden des Christendom* , 
onderwezen]. De heilig6 jj 
O U E N , zijn vriend, hfleP > 
zijn leven' beschreven. W' l 
VKQUE heeft zulk» in h e t | 
Fransch vertaald, Parij'^ 

ELIEZER, een Rabbijn, 
dien de Joden als zeer oud 
beschouwen, en tot den tijd 
van J.1 C. doen opklim
men ; maar d ie , volgens Pa
ter MORIN, in de zevende 
of achtste eeuw te huis be
hoort. Er bestaat van hem 
een boek, getiteld: de Hoofd-
deelen, of Gewijde geschie
denis,, door VORSTIUS met 
aan teeken ingeh in het Latijn 
vertaald,. 1644, in 4.P Het
zelve is onder de Hebreeuws 
sche geleerden zeer beroemd! 
Jntusschen zijn deze hoofd-
deélen met lompe fabels aan
gevuld ; in het 6.e Hoofddl. 
wordt bijv. gezegd, dat de 
zon en de maan, in dezelf
de groots én denzelfden luis
ter zijn geschapen, maar 
dat er onder dezelve twist 
ontstaan zijnde over den voor
rang , de zon de overhand 

http://om.de
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1693, ' in 8.vo; welke verta
ling hij verrijkt heeft met 
zestien homeliè'n, die den 
naam van .den heiligen E L I -
GIUS draden. Dezelve zijn 
zeer aandoenlijk; en ondanks 
de eenyóudigheid des stijls, 
die alom den belangrijken 
stempel dér oude openhar-; 

tigheid draagt, zijn dezelve 
vol schoohe en waarlijk wel
sprekende beelden. Men heeft 
ook eenige Brieven van de
zen Heilige 

ELTNAND of HELINANDUS , 
êen Cisterzienser-monnilruit 
de abdij van^roidmont, on
der de regering van PHILIP-
PUS AtféüsTys is de schrijr 
ver • een er platte krotlij k in 
48 Boeken. Men heeft er 
s/echts vier van gedrukt, 
die de voornaamste gebeur
tenissen bevatten, van het 
jaar 934 tot 1200. Behalve 
deze slordige compilatie, 
heeft men nog van hem slech
te l?ra?ische Gedichten en 
nog slechter Leerreden Hij 
was \Qpron-le-Roi, in Bail-
Vaisis'- geboren , en overleed 
in 1227. 

* ElJO (JFR.VNCISCUS X.v-
VERUJS) , sp'aansch generaal, 
ïn Ou'd-Ilastitie in 1770 ge-
toren , trad zeer1 jong in den 
militairen stand, volbragt 
zijne eerste veldtogten in 
den oorlog tegen de fran-
sche republiek (1795 tot 
1796) maakte zich vetvol-
Rens in den oorlog tegen 
NAPOLEON- beroemd , (van 

1809 tot 1813), en verkreeg 
den rang van luitenanti ge
neraal. Reeds Voor. eenige 
j a ren , had de oproerige geest 
zich in de beide Amerika's 

.geopenbaard, toen de Heer 
E n o tot kapiteinr generaal 
der provinciën van Bio de 
la Plata benoemd werd. 
NaadwelijkS in 1810,in zijn. 
verblijf aangekomen, had hij 
LINIÉRKS, ARTIGAS en ande
re hoofden 'der önafhanke» 
lijken te 'bestrijden. "Hij 
werd belegerd ia- Monte-
Video door deze laats ten, 
daarna door den generaal 
RONDO', die kortelings in het 
schiereiland, in den rang van 
kapitein der infanterie ge
diend had. ' E t i o , niet in 
staat ' zijnde; om hun het 
hoofd tef bieden",' :Vraagde 
bijstand ,- bij - het hof- van 
Portugal, toen in" Brazilië 
gevestigd. Hij verkreeg Vier 
duizend man , door bemid
deling van de prinses CÏIAR-
LOTTB, zuster van F E R D I -
KAND V I I . , koning van Span
je , en vrouw van den prins 
van Brazilië, later JOANNE* 
IV . Bij de nadering der 
Portugezen door den gene
raal SOUZA aangevoerd, na
men de onaihankelijken de 
vrede's voorwaarden aan, wel
ke' hun de generaal ELIÓ 
reeds had aangeboden;maar 
dit verdrag, in November 
1811 gesloten, werd- elf 
maanden daarna Aaói dé op
standelingen verbroken', die 
op nieuw MOKTE VEmo-kwa-
men belegeren. Middefer-

file:///Qpron-le-Roi
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wijl verviag dé; generaal Yi-
GO'DET Ewoin zijn comman-
dement, die, naar Spanje te
ruggekeerd •;. voortging tegen: 
dei Eranschen tfl dienen » tot 
de herstelling ? van FERDX-
NAJID VII. De generaalE-
lïö «was een, der genen, die 

. zich tegen de cortes ver
klaarden; gedurende de ge-
vasigenschap van FERDINAND 
te Valencia aangesteld. De
ze werden vernietigd, om 
roor het oude bestuurpïaats 
te-maken, en EMÖ werd tot 
kapitein.» Generaal van het 
koningrijk• ' Valencia be
noemd» Daar echter de aan-? 
hangers der Cortes hunne 
samenspanning in het ge
heim smeedden, ^barstte e^ 
eeöe , u|t te. Valencia, door 
.den kolonel .-VIDAÏ. geleid» 
en i Waa/aan eepige^ militair 

ten deel namen, Men vqcht 
injde stad, hetbloed stroom-: 
4 e , en,; de generaal EMO 
.werd > genoodzaakt, om in 
de- eifadej terug te kieren, 
.tot-A dat, hij vers.terking'kreeg, 
jya.fde;gind§penidenten terug 
gedjêvent te- hebben, liet hij 
•den kojpneli VipAt, denzópp 
van een bankier, - B B ' B ^ M 
DE; pYs genoemd r met elf 
•van, hunne medepligtigen te 
regt stellen, die alle den
zelfden , dag, 2,1 Januarij ; 
18ï3ter dopd gebragt wer- j 
den. Déze strafoefening was 

•voorafgegaan door éenejprp-
klamatie van den veldheer 

;Etiio aan de inwoners yan 
Valencia .en aan de sol da* 
ten, óm hun de getrouw-

beid, welke; aïj aan den ko
ning schuldig waren te bïn-r 
nen te brengen en ojn hua 
te wapenen tegen .de inge
vingen van de vrienden der 
Cprte*, en hen uittenoódigen. 
hém behulpzaam te zijn in 
de _ nasporingen der overige 
muifelingen of hoofden, der 
constitutionele partij, welke j 
hij, in het werk zoude stel
len. Hij hield het voot 
voprzigtig vele verdaclilelie
den te doen aanhouden; de
ze ; maatregel, die de om
standigheden .noodzakelijk 
maakten, mishaagde aan ve
le faniiliè'n van het land. 
Een jaar was bijna verlote 
pen y toen de zamenzw'eritijj 
van QuiROGA uitbarstte > «ij 
sleepte een aantal krijgslie
den mede, endecö^tower
den te. Cadi$ op nieuw, in 
het begin van Mei !182DI 
uitgeroepen. In navolging 
van eenigp andere provin- . 
ciien scheen die van Valen
cia er in" toe te ''stemme-11' 
te meer; daar de koning, o"1 

eenen burgeroorlog te verniy-
den, de cohstitutie had be' 
zworen. Uit denzelfden ffm 
begaf, zich de generaal Eu» 
naar het stadhuis, beriep 
het stedelijk bestuur»?11 

maakte zien gereed, onifl.1' 
ne toestemming tot den>eu* 
we orde van zaken te geve"> 
toen het oproerige volk «e 

constitutie, dooi- tussen
komst van EÏAO niet wil'en" 
de aannemen, tot op n?eüV/ 

bevel des koning», fen 

markgraaf AIMADOVA tot »a-
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pitéin-generaal verkoos; aan 
'dezen- gelukte het, het op- , 
ïóét te doen bedaren , en het 
Tdoor het genieën bedreigde 
leven van Etio te redden. ' 
Hij werd echter onder cene 
hegeleiding haar de citadel 
gevoerd; oni het volk te be
daren , begóh men zijn regts-
gèding,'. als van den dood 

"van vib'Aii! én »«; LYS be
schuldigd. Dit geding duur
de langen tijd ; men had zélfs 
de gevangenen vergeten, 
waaraan men zich eerst den 
30 IVlei 1822 herinnerde, bij 
gelegenheid van een' Opstand 

'Onder de aftilleristen van de ; 
citadel,- ten gunste vaft; het 

"willekeurig bestuur. Dë ge
neraal Etio werd toen'be-; 

'schuldigd",. welligt onrëgt-
vaardiglijk , dé bewerker van -
dit oproer te zijn geweest, Qe> 
vijandschap; ontwaakte 'wë- |: 
dèr; men schond de forma
liteiten yah zijn proces; en 
hij móést door een" krijgs-; 
raad gevonnisd wórden. De ;; 

' hoofdofficieren van hét active 
leger, zulks geweigerdliéb-ji 

c bende, koos men dezen raad, 
onder de constitutionele mili-

i | ie óf de nationale wacht van; 
ïNfencia 5 die hém eenparig-1 
lijk^pt het gwfYotto (wur-; 
ging) \eroordeelde (f). De )> 
generaa^Ruo ondernam zelf j 
zijne vénadiging»"' vernam 

^ijn vonnis [met ïriöëd, ëft, 
dë drie dagen, welke nien in 
Sp'atij$, aan de veroordeelden 
"verleent, onV zich tot den 
dood të befeideny werden 
door Ex.10' besteed, om al de 
pligten van een' Christen te 
vervullen. Hij beklom met 
denzelfden moed en dezelfde 
gevoelens hét schavot; hij 
Averd deh 3 September 1822 
ten dood gebragt, Daar er 
tijdens den borlog derFrah-
schen tegen de Spaanschè 
constitutionélen, een bestuur 
ïhp het Schiereiland Was öp-
gerigt, bewees men grootè 
eersi aali de gedachtenis van 
Êiao; toen FERDINAND .VII. 
door de Fransche wapenen , 
'hit" "'de' handen dér vlugtende 
Córtès bevrijd werd , beves
tigde hij déze eerbewijzen , 
door een plegtig 'besluit, 

'uitgevaardigd den 20 No
vember 1823, in hëtWejk 

•die vorst, -aan den oudsten 
zoon van Et,io den titel van 
Markgraaf &et getrouwheid 
gaf. Hij voegde daarenbo
ven bij zijn wapen, de hoofd
letters FLH; der Woorden 
Fidèlitè (trouw) hoymtè 
(irëgtschapeöheid) Honnèur 
(eer) en liet aan de weduwe 
van ;Eiiiö én aart zij hè kin
deren, dé bezoldiging des 
Veldheers* behouden. Nië* 
tevreden óver deze daad van 

van deit;misdadigei->v a„or „,iddel van eenen, draaiboom, dt'ukt 
de scherpregter; «Jez.|vhalsband Zoó vast toe, dat de sreweldiee 
drukking den hjder m^ndej dan^ené seconde hét leven beneehit. 

\ 
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ïegtvaardigheid, zonderde, 
FEHDINAND VIL de regters 
van den generaal EMO van 
-de amnestie uit, die de op-
pervejdheer van het Fran-
schei leger, Z, K. H. den 
hertog van Angoulême t van 
dezen koning verzocht had. 

EWOT (JOANNKS), Predi
kant van Boston in Nisiiw-
Engeland, heeft eenen. Bij' 
bel in de Amerikaanse/te 
Taal, te Cambndge in Nieuw 
•Engeland gedrukt,» in het 
Jicht gegeven, het Nieuwe 
Testament, in 1661, het 
Oude, in 1663, in 4.to, en het 
geheel in 1685, mede in 4.to 

* EMOTT (GEOR«E AUGUS
TUS, lord HEATHFIEIID, vrij-
heer van Gibraltar) •» Werd ; 
in 1718 in Schotland, uit 
eene oorspronkelijk Norman-
dijsche familie geboren, die 
tot aan de tijden der inval
len terugtejt. -Na eenigen 
tijd aan, 4e hopgeschoql v^n ,:i 

Jjeijden te hebben doorge- ' 
bragt, begaf, de jonge Ew-j 
OTT., 4ie zich voor den, mi- • 
Jitairen st^nd f>ej3temde,,7»aar <i 

•fa Fère, jop de, :kqninklij ke l 
.genie-school van Frm/ïrtfA.' 
JSoodra-hij in Mngelmd te-
r rwg kwam, .plaatste zijn va
der hem bj het 23«e Wal-
liser^regiment., hij ging ach
tereenvolgend bij verschei
dene andere „corps over en 
maakte van ÏÏ40 Jték,'Ï748,' 
den «oriog i* Buitschland 
mede; ü\\ werd in den slag 
xwiJDetHtigen gekwetst, en., 

gaf in die veldtogten door. 
slaande blijken van dapper. 
en schranderheid. 'Vervol
gens naar Havana gezonden, 
droeg hij bij tot de inneming 
dier stad, op de dapperste 
wijsje verdedigd, door don 
Luis DE VEDASCO. Toen eeni-
ge jaren daarna, de vrede j 
gesloten was, werd EHOTT, j' 
in hoedanigheid van alge-: 
meen bevelhebber naar Ier
land gezonden; maar zijn 
gezag door den gang, welken 
men aan de zaken in datland 
gaf r en door de andere ge
zagvoerders, gedwarsboomd 
ziende, verzocht hij omzijn 
ontslag en verkreeg het lie-
velhebberschap van Oibrd-
tar. .Deze vesting, door 
verraad in b,anden der En-
gelschen gesteld, en w&e 
zij nog, tegen alle regten, 
even alsof zij dezelve doof 
hntjne dapperheid verworven 
hadden, behouden, was se- j 
dei;t eenigen tijd, het voor
werp der bedoelingen va» i 
Spanje.- Dit rijk vereenigd» , 
zich mat Frankrijk, enhiW' : 
üe-gezamenlijke vloten trok- ; 
ken jegen ••Gibraltw °$> 

-Maar de bekwaamheid W' \ 
den generaal ÈUO-IT-,^/ 
geriiige overeenstem1"''1^' 
d i e n d e r de bel4era8i's 

heerschte^ ©n me^ no# de 

tegenwinden ded^n <le onder* 
neming mislopen; *n na 
een groot i«»deelte hunner 
vloot' ioörde vlammen ver
teerd te ''®n,zagen de bond
genoot zièh verpligt, 'iet 

helepóptebrekeji, van de*e 
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onderneming niets anders in-
öögstende, dan dê eer Van 
met openlijk geweld eenen 
steil en berg, geheel niet rot
sen bedekt, waaruit de En-
gelscheny bijna tegen hun 
geschut gedekt, ; hen 'straf
feloos op de hevigste wijze 
konden beschieten , te durven 
aanranden. De begaafdheid 
welke EtioTT in deze ver
dediging ontwikkeld had , 
verwierf hem den tilel van 
ridder der Bat k-Orde- Deze 
veldheer overleed den 6 Julij 
1790, dë wateren van Aken 
gebruikende , aan eene .bc'-» 
roerle.";-'' ;; •'••>•• 

EiiPANDïJs, aartsbisschop 
van Tóledö + &ë vriend van 
FE'UX Van tfrgèl, hield met 
hem stafftdéi dat J. C. in 
zoo verre feeï zijne niensch-
heid betrof, slechts een aan
genomen: zöön Van (*öd Was. 
Hij verdedigde dit gevoelen 
in zijner TedeVoêriftgen en 
geschriften* Deze dwaling 
Werd door verscheidene kerk
vergaderingen veroordeeld, 
en dëïzëlver uitspraak werd 
bevestigd * door Paus Atmr-
ANUS, 4ie I"ËÏ,ÏX "zijne ge
voelens d*èèd herröépfen. E u -
»A«Dirs, InÜnder onder wor* 
pen dan zijn ifleestet, schïfeef 
in 799 tegen heni, en OVBÏ> 
leed kort daarna. 

E M S A * » » , teoon vaw ZIÉ-
c*mi , die ïae* zijne ïaadge-
vingen m wapenen, den 
Hoogeptiéstèf JOÏAOA ttnder-
stéwnA h«d, <m de go4ée«» J 

i looze •AiMA.ü.i afte'zetten 'en 
JOASJ op den troon te plaat--
sen. Hij Voerde het bevel 
over ' eene Compagnie van 

; honderd manschappen. 

EEÏSEE —--., Zie EUZEUS 
(Pater;) -' '••.: -"\.': :•• t^'-r 

•f ELISEE (Vader), te Lag-
ny in Januarjj 1753 gebo-» 
red, was de laatste der broe* 
ders van * liefdadigheid, 'die 
zich met de uitoefening der 
heelkunde bezig hielden en 
voornamelijk met de steens 
snijding, welke zij tot een 
zoo , hoögèn trap van vol-, 
maaktheid; hebben gebragt.. 
Het is in deze hoedanigheid 
van liéfdadigen broeder, dat 
hij den': bijnaam van pèrei 
EWSÉE verkreeg, onder wel„ 
ken hij algemeen bekend 
was. Hij oefende geduren
de langen tijd in de gast
huizen van Grenobïe, JViort 
en van het eiland Ehé, de 
bediening van opperheel-
meester, en die van hoog* 
•leeraar in de heelkunde uit 
toen hij , den8öctoberil792 
Frankrijk 'Verliet, om zicht 
naar het leger der prinsen, 
té begeven,? die hem tot hun
nen buitengewonen heelmees» 
ter verkozen en hem tot op*-
perheelmeester bij het legér 
benoemden. Het huis van 
Sourbofi toegedaan, volgde 
hij betzelvie naat Mngélaüd 
en kwam met hetzelve ia 
Frankrijk terng. Hij werd 
toen tot eersten heelmeester-
des konings benoemd* Va-
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der EMSEE hield zich •niet 
zoo uitsluitend met zijnen 
stand bezig, dat hij zich 
niet aan afleidingen over* 
gaf, welke 'men algemeen 
heeft, aangemerkt, als niet 
minder aangenaam voor an
deren dan voor zich zelven. 
HJj bragt zijn leven door in 
een , klein vertrekje en in 
de stoókkamërs der toonee-
len; hij had ook het orde
lint * van Sti Michiël ver
kregen. De jonge dichters 
van Parijs kennen vader Er 
lasÉj? onder. betrekkingen 
ten minste even zoo voor-
deelig als zijne zieken, en 
de schoonste onder dezelve 
'hebben, terwijl zij zijner 
gedachtenis, eene billijke 
erkentenis toezwaaiden, zich 
beijverd de wezenlijke dien
sten te verkondigen, welke 
zij vatt hem in eene menig
te omstandigheden ontvan
gen hebben; diensten, die 
van wege den geneesheer 
des te verdienstelijker ;WBT 
•reny ,daar dèzelve\bijna al* 
tijd met belangeloosheid ge* 
paard gingen; De «prinsen, 
•wraarvan yadër JELISBE waar-
Jijk de vriend was, vereer-
•den hem met; eene des te 
opregter, vriendschap, naar 
•mate, ;het moeijelijk zoude 
zijn, elders de vereeniging 
te yiridën, van al de hoé? 
danighëden geschikt, om dit 
verlies te herstellen^ Deze 
heelmeester is te Part)f, 
den 27 November 1S17 over
leden. 

EMZA , «ers(e zoon van JA-
VAN , kleinzoon van' JAFHET 
bevolkte JElis in den Pe-
loponnesus, of,. volgens an
deren , dat gedeelte van Span» 

je f in de nabijheid van C«« 
dis, dat uit hoofde van des-
zelfs bevalligheden de Mlize-
sche velden of 'de Gelukkige 
eilanden werd genoemd. 

, f ElilZA. 

oom. 
ZieBACcr-

EMZABSTH (jiïeilige), de 
vrouw van ZACBARIAS, en 
de moeder van den heiligen 
JOANNES den Dooper, dien 
zij in haren ouderdom baar
de; ontving een bezoek ha-
rer bloedverwante, de moe* 
der van den Verlosser, i« 
den tijd harer zwangerschap» 
De heilige PETRUS van Akx-
andriê' zegt, dat twee jaren,. 
nadat zij JOANNES den Doo
per ter, wereld gebragt .had) ; 
ẑ j verpligt wasjomtevlugr ; 
ten voor de vervolging va" | 
HERODES. Zij ging z>cn \ 
verbergen in 'eene spelonk i 
Van Jildea, Waar zij stierf» , 
haren zoon in de '"woestijn 
aan de leiding der goddelij* 
ke voprzienigheid overlaten; 
de, .tot,. den ; tijd.dat H 
moest verschijnen voor «et 
volk ; van. Israël» 

EMZABETH Of ÏSABEI.I.A V«n 

Arragon,- koningin ™n 

Jfrankryk, vrouw van P*"" 
XIPPÜS HL; bijgenaamd de» 
Stoute, en dochter van •>•*' 
conus I , , koning van 4V 
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ffon, werd in I2G2 «itger 
huwd. Zij volgde .den vorst 
haren echtgenoot in Afrika t 
op den togt, dien de heilige 
koning LODEWIJK tegen de 
Barbaren ondernam. Naden 
dood van dezen vorst, kwam 
PHILIPPUS bezit van zijne' 
staten nemen* De koningin 
die zwanger was, kwetste 
zich, van hel paard vallende, 
en stierf te Gosenza in Ca-
labrië, in 1271 , in den ou
derdom van 24 jaren. Om
trent denzelfden tijd werd 
AIJFONSUS, graaf van Poitiers 
en broeder van den heiligen 
LonEwmcy. door eene aanste
kelijke koorts te Sienna, 
in het graf gesleept, en zij«. 
ne. vrouw JOANNA van 'Tou-
iouse stierf twaalf dagen na 
hem. Zoo dat, koningPHI* 
LIPPUS smart op smart ver
durende , na zoo vele uitga
ven en werkzaamheden , in 
Frankrijk enkel ledige geld-, 
kisten en gebeenten terug-
bragt, 

• ELIZABETH, koningin van 
Hongarije. — Zie GARA. 

ELIZABETH (Heilige), doch
ter van ANDREAS I I . , koning 
van Hongarije, geboren in 
1207, uitgehuwd. aan 'LODE* 
WIJK landgraaf van Hessen, 
verloor haren echtgenoot "in. 
1227. De Heeren beroofden 
haar van het regentschap,.dat 
haar rang en de laatste wil 
van den vorst haar schenen 
verzekerd te hebben. Er.it 

I.X. DEEI« 

ZABETH de moeder der armen 
had niet alleen haar huwe
lijk sgif't, maar zelfs haar 
zilveren 'en gouden vaatwerk 
en hare edelgesteenien aan
gewend om hen in eenea 
hongersnood te voeden. Zij 
zag zich. genoodzaakt van 
deur tot de.ur haar brood 'te 
bedelen , vervolgens uit de» 
zen ellendjgen staat gered , 
werd zij in haar paleis her
steld , maar den staat van 
vernedering boven de eerbe
wijzen verkiezende,, nam zij 
het kleed van de.derde orde 
van dén H. ERANCISCUS aan 
en werd gebruikt, om de 
armen te ' dienen van hel-
gasthuis, van Marburg-, het
welk zij gesticht had. Haar 

.paleis was eene soort van 
klooster geweest. Zij had 
op den troon al de deugden 
des kloosters, ejn deze deug
den hadden nog des temeer 
kracht, . toen zij zich aan 
God had toegewijd. Zij stierf 
te Marburg in 1231, in den 
ouderdom van 2-4 jaren , en 
werd na verloop van vier ja
ren heilig verklaard. ü e 
kerk viert haar feest den 19 
November. Men bewaart 
een gedeelte harer overblijf
sels in de kerk van de Kar-
meliten te Brussel, en een 
ander in de schoone kapel 
van RocAe-Guyon-s?tr~Sei?>e* 
Ex is ook een aanzienlijk 
gedeelte dcrzelve in eene 
kostbare, kas, die tot de 
keurvorstelijke schatkamer 
van Hanover behoort, THE-

http://Er.it
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©Doaus van .fliüringe heeft 
haar leven < beschreven. 

ELIZABETH {Heilige) i ko
ningin van Portugal» doch
ter van PETBUS I I I , , koning 
van Arragon, trouwde in 
1281 met DIONÏSIUSY koning 
van Portugal, Na den dood 
van haren echtgenoot nam zij 
bet Meed van de heilige 
CiiARA aan, liet het klooster 
van Coimbra bouwen i en 
•stierf heSliglijk in 1336 in 
<len ouderdom van 65 jaren. 
Zij werd door URBANUS VIII. 
-in 1625, heilig» verklaard". 

EMZABETH Of IsABEÜIiA 
van Portugal, Keizerin en 

.;••; Koningin van Spanje, oud» 
ste dochter van EMMANüê'i,, 
Koning van Portugal, en van 
MARIA van Kastilïë,: zijne 
tweede vrouw, in 1503 te 
ïdsmbon geboren. Zij wa*f 
ie Sevilla gehuwd met Kei? 
«er KABEI. V . , die haar tot 
Einnebeeld gaf de drie£éwl~ 
'ligheden >•', waarvan. de eene 
rozen , de andere een' mir* 
'tentak eb de derde een' eiken -
tak met zijne vracht draagt. 
Deze wel uitgedachte groep 
was het zinnebeeld harer 
.schoonheid, der liefde, die 
men voor haar had, en van 
hare vruchtbaarheid. Men 
versierde dezelve met deze 
woorden ; Base habet et su± 
perat.... EMZABETH stierf 
in harensnood te Toledo in 
1538. ERANCISCUS BORQU , 
hertog van Gandia, die be* \\ 
w?l had haar ligchaam van II 

Toledo tot Grenada te ver
gezellen, was zoo aangedaan 
haar aangezigt eertijds vol 
bevalligheden, geheel mis. 
maakt door * de bleekheid des 
doods, en overgegeven aan de 
verrotting te zien, dat hij het 
besluit nam ,>de_wereld te ver' 
laten, om zich ander de maat
schappij van JES es te bege
ven, waarin hij heiligliffco-
verleed. Zie Heilige Fm-
CISCDS VAN BoRGIA. 

ELIZABETH van Oostenrijk 
den '5 Junij 1554 geboren, 
dochter van keizer MAXIMI-
HAAN Il.^en vrouw van fti-
REI, IX., koning van Sranh-
rijk , trad teMeziere* den 
26 November' 1570 in den 
echt. Zij was eene van de 
schoqnste personen van ha
ren tijd, Waar hare deugd 
overtrof nog hare schoonheid. 
Zöo lang'zij aan hetf ran-

schehof was ,'draeg zij MA»* 
GARETHA , koningin van N&" 
varre , hare schoonzussen; 
ofschoon deze een me' het 
hare, geheel tegenstrijdig 
gedrag voerde i eene teedefe 

genegenheid toe, hopende 
haar op beterei wegen te bren* 
gen, Na hare terugkomst,n 

üuitschland 'zond zij haar 

twee boeken, die zij *amen* 
gesteld had , het eene om 
het woord Gods en het .«* 
dere over de belangrij 
gebeurtenissen, die *'»""* 
ren tijd in Frankrijk pW1' 
hadden. Deze d e u g d e 
vorstin hegaf zich na_ den 
dood van den konipg» "&* 
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echtgenoot, naaf TVéenen , 
waar zij den 22 Jan uarij 
1592; slechts 38 jaren oud 
zijnde in een klooster, dat 
zij gesticht had, overleed. 

- EMZABETH» koningin van 
Engeland, dochter van HEN-
BRIK VIII. en van ANNA 
BöütiEN, den 7 September 
1533 geboren. Hare zuster 
MARIA den troon beklommen 
hebbende, hield haar lang 
gevangen. ELIZABËTH maak-
zich hare ongenade ten nutte. 
Zij kweekte haren geest aan 
en leerde vreemde talen, 
maar onder alle kunsten,-leg
de zij er zich het meeste op 
tóe, om met hare zuster, met 
de Catholijken en de Protes
tanten in goede verstandhou
ding te blijven, 'bia té vein
zen en te lëeren regeren. Na 
den dood van MARIAy kwam 
zij uit de gevangenis om den 
troon van Engeland te be
klimmen. Zij liet zich in 
ï£59, door een' Catholijken 
Bisschop met veel luister 
kroonen, ten einde de gees
ten niet af-te schrikken, 
maar zij Was in haar hart 
Protestantsch , en het duur
de niet lang of zij vestigde 
deze godsdienst te vuur en te 
zwaard» ondanks den pleg-
tigen eed, dien z|j bij hare 
zalving had afgelegd ï om de 
Róomsch ' Catholijke Gods
dienst te verdedigen en de 
hedienaars derzelve (e be
schermen. EWKABETH riep 
eèn parlement bijeeh, dat de 

f Anglikmnsèhe godsdienst K I 
zoodanig vaststelde, als de- HM 
zelve thans is. Dezelve is H l 
een zaménhangsel van leer- f1 
stukken der Calvinisten met i j 
eenige overblijfselen van de ff I 

< tuch t en de pleglighedeh der |; I 
Catholijke Kerk. De! Bis- r | 

I schoppen, de Kanoniken, de f 
:j Pastoors, de kerkelijke si e- ( 

raden , de orgels, het mu-
zijk, bleven behouden; de 
tienden, de annateiï, de | 
voorregten der kerken afge- I 
schaft, de biecht toegelaten.' f 
doch niét bevolen; de wezen* » 
lijkè tegenwoordigheid ér- ' i 

; kend, maar zonder zelfstan- I 
digheids-verandering, èen I 
bloot inènschèlijk stelsel ',"* ^ I 
zónder kerkelijke bekrachti- f | 
ging, en zonder eenigen [ 1 
godsdienstigen grondslag, ;, .•'" 
Tot overmaat van wispeltu- f 
righèid, maakte zij zich op- i 
perhoofd van de godsdienst, 
onder den "naam van opper- j 
landvoogdes van de Engel- / 
sehe kerk voor het geeste- f 
lijkè en voor het tijdelijke. 
De Prelaten, die zich tegen 
deze nieuwigheden aankant- . 1 
ten werden uit hunne ker- 1 
ken verjaagd, maar de mees- ^ 
te gehoorzaamden. De stand- wk 
vastige mannen, de edel- H 
moedige vrienden der waar* m 
héid zijn zeldzaam in alle m 
tijden en in alle landen. f 
Van 9,400 geestelijke amb- M 
tenaren, welke Groot'Brit- - | | 
tannie bevatte, waren er j ! | 
slechts 14 Bisschoppen, 50 I 
Kaboniken, en 80Pastoors, j|t 
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die,de hervorming niet.aan
nemende hwnne .beneficiën 
verloven. De eene eindig
de zijn,leven in de gevan
genissen , de andere op de 
folterbanken. De Jezuiteh, 
die de owde Godsdienst te 
hnlp snelden, sneefden door 
de vreesselijkste strafoefe-
nïng. lntusschen was j de 
troon van EUZABETH nog 
niet bevestigd , «ij waande 
zich den rijksstaf door §an7 
zienlijker sfagto.flfers te moe
ten verzekeren. Zij had er 
weldra de .gelegenheid toe. 
MARIA STUARTy koningin 
van Schotland r vrouw "van 
FRANCISCUS I I . ,• koning van 
Frankrijk, nam den tjitel 
aan van koningin vatiEnge* 
land als afstammelinge van 
1ÏKNDUJJC "VII. E L I Z A B E T H 
dwong haar, om na den dood 
van haren echtgenoot er van af 
te zien. De, Schotten onte--
vreden , noodzaakten MARIA. 
om Schotland te verlateiien 
om de vlagt naar Enge
land iê nemen. ELIZAEETH 
beloofde haar eene schuil
plaats , en liet haar dadelijk 
gevangen zetten. Er ont
stonden ia Londen partyd
en ten gunste van de ge
vangene koningin. De Her
tog van NORFOLK, een ca-' 
tholijke, wilde met haar in 
den echt treden op het regt 
van MARÏA of de erfopvol
ging van ELIZABBTH reke
nende; doch het kostte hem 
het hoofd. De pairs veroor
deelden hem, wijl hij aan den 
koning van Spanje en aan 

den paps, Irulp had gevraagd 
voor de ongelukkige vorstin. 
l)e teregtstelling des her-
togs bevredigde de gram
schap van, EMZABETH niet. 
Zij ging voort, met slagtof
fer» uit alle klassen der bur
gers te doen bloeden. Te 

; yergeefs deden de afgezant 
\ van Frankrijk en die van 
Schotland hunne voorspraak 
voor de ongelukkige fa>nfa* 

, gin van Schotland gelden. 
MARIA werd na eene acht-

^enjarige^jgevangenschap, 
den 18 Februarij ' 1587 W 
den ouderdom van 44 ja'6" 
onthoofd, ELIZABETH vere
nigde de veinzerij -met |». 
wreedheid r hield, zich juis' 
als of zij diegene beklaag' 

•do,..-welke zij: wettigt even 
'•• zoo zeer uit afgunst als uit 
staatkunde had doen s'et' 
ven. Zij beweerde ât "iw 
hare bevelen te buiten w'as 

••; gegaan, en liet de" se „. 
ris vah s taat in. de geV?' 
genis Werpen, die,• &el . 
zij, al te spoedig >et w j 
door haar .zelve onde" 
kend, ten uitvoer %fs% 
had. Deze.bewinipcling» 
een 2oo treurig tooneeln'aa 

te haar nog des te Wf!% 
haat. Pmlwwsll'bfS 
bij het leven der ongeWKK

n 
ge Schotsche koningin^, 
yijandelijken inval in .**» 
land bereid; Hij ^S% 
jaar na haren dóod< n> * 
eene sterke vloot de fw-
winnelijhe genaamd '"L e)i 
maar de winden en KiJPF ( 
streden voor EMZABETH,' 
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Spaansche leger ging bijna 
geheet door den storm, te 
gronde of werd de prooi der 
Engelscben. Hunne konin
gin hield in de' stad Lóh-
den, naar de wij ze van de 
oude Romeinen, eenen ze-
gétogtv Men sloeg eenen 
gedenkpenning, met-nét hoog; 
dravende omschrift: Venit 
xidii'','• vicit, van den eenen 
kant, en deze woorden aan 
de andere zijde .* DuX foe* 
minafacti. jD'e ridder DRA.' 
KË, en eenige andere kapi
teins niet jtnïnder gelukkig 
dan hij, Hadden bijna op den-
zelfden tijd, vele gewesten 
in Amerika veroverd. De 
Ieren die het hoofd geboden 
hadden, ten gunste van de 
Cathölijkê Godsdienst, ver
meerderden het getal hare,r 
overwinningen. De graaf van 
ESSÊX, haai- gunsteling, tot 
onder-koning van Ierland be
noemd , was het voorwerp van 
een der laatste treurtooneelen 
die de regering van EMZABETII 
berucht maakten, Dezégraafi 
zegt inen, wilde zich wre
ken over een' klap die de 
koningin hem in de hevig
heid van eenen twist gege
ven had, Ierland aan het 
muiten doen slaan, en zich 
meester maken van den TSo-
wer van Londen en van het 
bestuur. Anderen hebben 
beweerd, dat hij het slagt-

' Offer was van de jaloerseh-
heid der koningin (zie Es-
SKX). EMZABCTH beweende 
h«m, terwijl zij hem deed* 

>. . . t-• • •' 

. steden. Tot alle wreedhe
den in staat, was ELIZ VBETIÏ 
zulks niet om de' Wroegin
gen en die inwendige verwij
tingen te verstikken, welke 

.de misdaden in de ziel der 
dwingelanden' nalaten. In 
hare iöatste ziekte, was zij 
van de gruwelijkheid Vaö 
haar leven overtuigd. Zij 
zeidö tot de geneesheeren 
die zich beijverden om haar 
hunne hulp aantehieden: 
Laat mij, ik wil sterven, 
het levert is mij onverdra" 
gelijk. GÉCU.'en de aarts
bisschop van Kantelberg., 
Wierpen zich voor hare voe
ten neder, en smeekten baar 
om eénige geneesmiddelen te 
gebruiken; zij konden niets 
verkrijgen, en haar laatste 
antwoord was het bevel, dat 

, men haar zou laten sterven, dat 
zij er toe besloten Was. -Zij o» 
verleed werkelijk den -3 April 
1603 in den ouderdom van 
70 jaren, na 45 derzebe te 
hebben geregeerd. Zij had 
nooit willen trouwen. Som
mige geschiedschrijvers be
weren zelfs, dat de natuur 
haar zoodanig had gescha
pen , dat zij buiten staat 
was, om eenen echtgenoot 
te nemen. Toen een groot 
gezantschap van het pager» 
huis eens aan EMZABKTH 
'kwam verzoeken, o m zien' zel
ve eenen troostende!! steun, 
en aan het Brilsche rijk, 
regtstréeksche erfgenamen té 
geven, antwoordde zij aan 
hetzelve: Ik ben al reeds ge-
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huwd, en toonde daarbij ee
nengouden ring op den dag 
harer kroonïng aan haren 
vinger gestoken; de staat is 

. ulijn echtgenoot, de Engel-
schen zijn mijne kinderen ; 
zie hier mijn bruidsring; ik 
ben verwonderd, dat gij zulks 

' reeds vergeten hebt,.» In
dien nieuwe schikkingen der 
Voorzienigheid mij dwingen 
injjne levenswijze te veran
deren om er die van een an
der aan te verbinden , reken 
dan op eene keus, waarover 
de republiek niets zal te 
vreezen hebben.. . . Tot dus 
verre is al hetgeen wat ik 
tot mijne gedachtenis en mij
nen roem wensch, dat men 
op nj'ijn graf schrijve: Hier 
rust EzrzABMTBr, die als 
koningin en maagd geleefd 
heeft en overleden is. ln-
tusschen hield haar gelaat, 
dat niets buitengewoons be
vatte haar even.zoo veel ber 
zjg als de staatszaken;* zij 
gaf'eens 1600 kroonen aan 
een' Hollander, die haar 
schoon gevonden had; in 
benen ouderdom zelfs waar
in de behaagzieke vrouwen 
de bevalligheden verzuimen, 
hield zij niet op dezelve na 
*e jagen. Eene bijzonder
heid, die tpt bewijs der be
haagzucht van EMZABETH kan 
dienen is de verordening be
trekkelijk haar afbeeldsel; 
vreezende minder schoon ge
schilderd te worden, dan zij 
waande te zijn , vaardigde zij 
een bevel uit, door hetwelk 
aan alle schilders en gra« 

veurs verboden werd om 
voortaan de koningin te 
schilderen of graveren tot 
dat eenige kunstenaar een 
getrouw afbeeldsel van haar 
kon maken, dat tot .mode! 
moest, dienen voor alle ko
pijen , die men er in het 
vervolg van zou willen ver- [ 
vaardigen , nadat dit model j 
onderzocht en zoo goeden I 
naauwkeurig als het ton '• 
zijn bevonden was. Er werd 
Verder in gezegd, dat de 
natuurlijke wensch van alle 
onderdanen was om het af
beeldsel van H. M. te be
zitten, een groot getal schil
ders, graveurs en andere 
kunstenaars bewogen bader 
de kopijen van te vermenig
vuldigen en men had inge
zien , dat tot nog toe het ann 
geen derzelve gelukt v/as'»m 

de schoonheden enbewl' 
ligheden Marer Majesteit 
naauwkéting voor ie steh • 
Jen. De wet bepaalde ein- • 
delijk, dat er Scheidsman-
nen zouden benoemd Wor" •. 
den om over de getrouw
heid der kopijen te oordee* 
len , en het was hun: »e' 
volen er geen te dulden« 
die eenig gebrek of eenige 
wanstalligheden voorstelde» 
waarvan door de Sen^ 
Gods H. M. vrij was." 0n* 
der hare regering, scheen 
Engeland een' vrij f?eltlK" 
kigen toestand te genieten» 
indien men deszelfs betrek' 
kingen met andere staten 
van Europa-beschouwt. "}ia 

handel strekte #ich uit W' 
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Ae vier hpeken der wereld, 
zijne voornaamste fabrijken' 
werden gevestigd en zijne, 

. policie verbeterd» ELIZA-
JSETH verbande de pracht, 
de wreedste vijandin van oe
nen staat, verbood de koet
sen, de breede halskragen, 
de lange mantels, de lange 
degens, de lange punten op 
de/ schilden en in het alge
meen al hetgene wat overtol
lig kon genoemd worden, in 
de wapens en in dekleéderen; 
maar de ineesje van deze ver
beteringen hadden derzelver 
oorsprong in. haren afkeer 
tegen de Spaansche kleeder-
dragt. De roer», dien zij 
verwierf,' dopr hare vlug
heid,- haar verstand, door 
haren voorspoed in bare on
dernemingen werd verduis
terd door de listen, welke 
zoo vele geschiedschrijvers 
haar verweten hebben, en 
bezoedeld door het bloed van 
MAMA STUART en van eene 
menigte Cathobjken , welke 
zij aan hare dweep- en 
hcerschzucht opofferde. In
dien zij eenige goede hoe
danigheden had, zegt een 
geschiedschrijver, heeft zij 
dezelve zeer geschandvlekt 
door hare bloedige zucht ter 
bevordering van scheuring en 
ketterij, waarover zij . zich 
weinig bekommerde,. door,, 
eene barbaarsche wreedheid,. 
dis de schavotten met het 
bloed van gekroonde hoof
den ,. en j'an hare eigen min
naar* geverwd hoeft; door 

E*. 

eene drift om t& heersenen 
• en eene afschuwelijke staat
kunde, welke noch het regt 
der menschen, noch het regt 
der natuur, noch het godde
lijk regt kende-, wanneer 

ideze haren gaflg hinderden;, 
door eene dubbelhartigheid 
tot dus ^erre zonder voor
beeld en zonder welke 'Mu-:: 

\ ropa misschien nog niet de 
kunst zoude kennen, om 
door bedrog dep roem van 
bekwaamheid te verkrijgen. 
De ijver, dien PHIMPPUS W» 
altijd vopr het geloof onzer 

| vaders aan dpp dag legde, is 
waarschijnlijk ds oprza^k van" 
den hardnekkigen hq$t, dien-, 
EUZABETH hem toedroeg. 
Deze vorstin Met d«n 18 0c -
tober 1591 bij AVijzë van be
velschrift een sphinjpschrif -
tegen dezen vorst uitvaar

d i g e n , welken zij beschul
digde van gestadiglftk za-
menzweringen tegen haar in-
Engeland aantestoken, THO» 
MAS STAPJLETON wederlegde 
deze beschuldigingen in een-
werk ten titel voerende Apo-
logia pro rege Cat/iolico, 
contra edictum.... ittquu 
omnium, turbarum et bello-
rum quibus kis annis tri-
(jinttL christiana vc&pnblicct 
conflictetur fontes aperiun-
tur et remedia demons Iran-
tttr ; eerst in. de Neder
landen daarna te Consians 
in 1592 gedrukt. ELIZABETIJ 
was zeer ervaren in de aard-
rijks- en geschiedkunde, zij 
sprak pf ten minste verslond 
4 
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vijf df zes talen* Zij ver
tolkte verschillende verharii 
delingen uit het Grieksch ? 
het Lp^n èn het Frahscln 
Hare vertaling van HÓRA-
tfiüs Werd an 'Engeland ge
prezen zoö «lang als nleri 
eenigé belangstelling had, 
om haar persoon of hare ge
dachtenis te vleijen. Haar 
leven door LETI , vertaald in 
het Fransch., 2dl.» in 12.o, 
verdient geenszins aange^ 
haald të worden. Mejüf* 
vrouw KEUAtio heeft ook 
éene geschiedenis der konïnr 
gih EiiizABETH geleverd, 
Parijs, 1786 — 1787, 5 
dl.n in 8.vo, een wijdloopig 
en niet zeer regelmatig, 
doch voor hét overige be-
langriik werk; indien op 
sommige plaatsen ELIZABETH 
al te zeer gevleid wordt, 
zijn er ook vele andere 
waarin zij juist in het ware 
licht wordt gesteld. 

EUZABETH FAKNÈSK , erf
gename van Parma, van Pi-
azenza en van Toskanè,ge-
boren inI 1692^ huwde in 
1714» na den dood van MA-
nu LOWSE GABWELLE van 
Savooije,' met PI«MFPÜS V. 
Het was "de abt ALBEBONI , 
dié dit huwelijk aan de vor
stin van Ursino, eëne gun
stelinge van den-Spaanschen 
vorst, aanraadde. Hij deed 
baar dé jonge prinses be^ 
schouwen j als meteen buig
zaam karakter een" eenvou
dig verstand begaafd, en zon-
èer eerzucht en talenten. 

EtiZABBïH Was juist het te
gendeel van hetgéne zij was 
afgeschilderd. Zij had eene 
Verhevene genie, éene groote 
ziel én een verlicht verstand, 
De koning, met geheel zijn 
hof ging haar te gemoetiiaar 
Guadaïaoéara. De vorstin 
van Ursintt ging om haar te 
Zadrague optewachtën; maar 
naauwelijks was zij aan#e> 
komen, of EUZABETH /iet 
haar op, eene even zéö harde 
als onverwachte Wijze buiten 
het koningrijk Brengen. Men 
heeft vele verschillende *e* 
denen over deze ongenade 
voorgewend; de hertog van 
SAINT-SIMON gelooft, dat zij 
Was aangehouden geweest, 
door de beide koningen van 
Frankrijk en Spanje, e" 
dat de jonge koningin > 
niets deed, dan hun beslui' 
ten uitvoer brengen» Ew" 
ZABETH beoefende de weten
schappen en beschermde de
zelve'; hare vërkleefdheid'aan 
de Catholijke Godsdienst, 
was levendig en verlicht» 
zij verzette zich met krach' 
tegen al hetgéne, hètwe'*e 

er inbreuk op zou kunnen 
maken. Spanje verloor haat 
in 1760. Men kan over de 
geschiedenis 'van EMZ^E™ 
raadplegen: Gedenkschrift* 
om te dienen tot de SPaa"f 
sehë Geschiedenis onder «. 
regering van PatLirrV*y', 
vertaald door den markgia*1 

[ van SAINT - PHILIPPB , j»Z 
sterdam , (Parif's) , J'&t>' 
4 dl.n in•'I2:.mö 
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Ëuz.iiaETXi, palts «prinses, 
de oudste dochter van FRE-
DERIK Vï palts-keurvorst van 
den Rijn\ yetkoasen koning 
van Bohème ,geboren in 1618»' 
Van hare kindschheid afl 
was zij ér op bedacht , om 
haren ,gèest aantèkweeken; 
zij leerde de talen, werd met 
geestdrift voor de wijsbe
geerte en Vooral voor die van 
DESCARTES bezield. Deze 
beroemde wijsgeer, maakte, 
toen hij haar zijne grondbe-: 

ginselen opdroeg, geen be
zwaar, om te bekennen, dat 
het hem nog niet gelukt was,' 
iemand tê vinden , die zijne 
werken ,zoo volmaakt wel' 
verstond, als zijj maar men' 
voelt genoeg, de waarde van; 
dïe soorten van lofspraken,, 
in opdragten geplaatst. Et i-
ZABETH offerde alles op aan' 
het vermaak, om in rust te: 

filosoferen. Zij weigerde de 
hand van WkADistAW Vil . 
koning van Polen. De on-* 
genade van hare moeder op 
den hals gehaald hebbende, 
die haar verdacht hield, van, 
deel gehad te hebben, aan" 
den dood van EPINAI , een' 
Fransch edelman, té'sGra-
venhage vermoord, begaf zij 
zich naar Grossen, vervol
gens naar Heidellerg, en 
van daar naar Cdssël. Öp 
het einde van hare dagen* 
nam zij de rijke abdij van 
Hervorden aan, die van toen 
af, een foevlugtsoord werd* 
voor al dè mededingers naar 
«e wijsbegeerte, van Welke 

natie , van Welke sekte, van 
welke godsdienst zij ook wa» 
ren. Deze abdij was eene 
der ëeirste" Cartesiaanschè 
scholen; maar deze school 
bestond niet langer , dan tot 
den dood Van de palts-vor
stin , voorgevallen in 1680. 
Ofschoon zij genegenheid had 
voor de Cathblijke Gods
dienst; ging zij toch niet 
vanhetCalvinismus af, waar
in zij was Opgevoed. 

EWZABETH PETROWNA ^kei
zerin aller Bussen, was de 
dochter van den Czaqr PETER 
I , Zij werd den 29 Decem
ber 1710 geboren', én beklom 
den keizerlijken troon , deri 
7 December 17,40, door eené 
omwenteling^, die er den 
Czaar IWAN, als onnoozel 
beschouwd, van deed afstij
gen. Zij was in 1747 ver
loofd "', aan den hertog van 
Molsteiii'Gottorp; maar de
ze prins elf dagen daarna 
overleden zijnde, had het 
huwelijk niet plaats, en E W 
ZABETH bragt hare overige 
levensdagen in den onge
huwden staat door. Deze 
vorstin nam deel aan de twee 
laatste oorlogen van Frank' 
rijk en DuitscRlanden toon
de altijd eene standvastige 
vriendschap voóf hare bond-
genooten. Rusland verloor 
haar den 5 Januari} 1762, 
Hare gedachtenis is dierbaar 
aan hare onderdanen. In den 
gevaarlijksten öögenblik ha-
rer ziekte, gaf zij bevelen, 
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om 13 of 14 duizend onge-
lukkigen, om sluiking' ger 
vangen gehouden, weder in 
vrijheid te stellen. Zijj wil
de tegelijkertijd, dat men al 
de verbeurd verklaard e goe
deren , uit hoofde, van bedrog 
gedaan, zoude teruggeven, 
en dat de regten op het zout 
zoodanig gematigd werden, 
dat er eene jaarlijksche ver
mindering van bjjna een en 
eene halve millioen roebels, 
in de uitgestrektheid van 
het keizerrijk uit voortvloei-
de. Hare goedheid schitter
de nog uit» jegens de schul
denaars , die voor eene som, 
beneden de 500 roebels, ge
vangen werden gehouden. 
Zij beval de betaling derzel-
ve uit hare eigene middelen. 
Men rekent het getal der 
ongelukkigen, die in vrij
heid werden gesteld, op meer 
dan .25,000. Deze vorstin 

, had de gelofte gedaan,' van 
niemand té laten sterven: 
zoo lang als zij zou regeren, 
» Eerie gelofte, zegt de Heer 
COXK in zijne Reize door 
Rusland^ die niet kan be
schouwd worden, dan als 
eene der zwaarste onregt-
vaardigheden jegens de maat
schappij, wijl men, door hét 
verbreken van dien slagboom 
de vrees voor den dood, 
de sterkste zonder twijfel, 
die men tegen de misdaad 
kon overstellen , den veilig-
sten beschermer der levens 
en eigendommen der goede 
burgers verwoest." Voor 
Ut overige merkt dezelfde 

reiziger oj>, dat de uitvoe
ring van,deze gelofte, niet 
dan schijnbaar was, dat de 
schuldigen., dikvvi,ïïs onder 
den knoet of op eime \yree-
dere wijze omkwamen. De 
belangrijkste bijzonderheden 
over het leven en de rege
ring van ËLIZABETH, bevin
den zich in de Geschiedenis 
van Rusland, der latere 
Eeuwen, door LE CIERC, 
waarin men , onder andere 
belangrijke stukken, het af
beeldsel der keizerin leest, 
door den maarschalk MÜNICU 
geschetst, in de reisnaar 
Siberië door CHAPPÈ, D'W* 
TEKOCHE, en in de gedenk
schriften van MANSTER 
[Men verwijt haar ook, tal
rijke minnaars te hebben ge* 
had,, en dezelve ten koste 
van den staat te hebben ver
rijkt]. 

'*• EMZAEKTH van Frank
rijk (PmuppiNE MAKIAHË* 
LENA) , zuster van LoDEvyi'K 
XVI. geboren te VersatW 
den 3 Mei 1764. Zij ^ 
het laatste kind van «^ 
DAUPHIN, zoon van Wb' 
WWK Xf. en verloor. »*• 
doorluchtige ouders, a'v ' 
rens zij dezelve kon ƒ " 
nen. De Gravin van .W 
san had de eer om z°f§. 
dragen voor hare l"°"f" 
hcid; de prinses behield W? 
geheel volgend leven, i* 
deze achthare dame, 
teedersten eerbied» ^00 . 
ook voor haren waardiger"o 
déwijzer, den abt van 1W 

file:///yree
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tegitt te Chartres in 1794 I 
overleden. Madame EMZA-
BETH had niet, zoo als ha-, 
re doorluchtige zuster C1.0-
TILDE, van de natuur eene 
buigzame inborst ontvangen; 
zij bood verscheidene trekken 
van overeenkomst' aan met 
den Hertog van Bourgondië', 
den kweekei ing van FENE-
ION ; maar de opvoeding en 
de godsvrucht bragten in 
haar dezelfde uitwerksels te 
weeg als in dien jongen 
prins. Zij verkreeg eene 
bewonderenswaardige zacht
moedigheid, en behield te 
gelijkertijd die standvastig
heid en die kracht van ziel» 
welke zij in het vervolg 
te midden der ongelukken, 
waaronder hare doorluchtige 
familie gebukt ging, en 
waarvan zij zelve het on
schuldigste slagtoffer werd , 
tentoon spreidde. Van hare 
teederste jeugd, deed zij hare 
liefde voor de deugd opmer
ken , door de keus der perso
nen, welke zij bij haar toeliet. 
Schitterende van bevalligheid 

. en, schoonheid , door alle be-r 
goochelingen der koninklijke 
grootheid omringd, scheen 
zij te midden van het hof 
enkel als een engel desvre-
dês,; der weldadigheid en 
der deugd; Frankrijk be
wonderde hare beminnelijke 
hoedanigheden, en beijver
de zich, om haar zijne hul
de te toewijzen. De Heer 
DE BAUSSET, bisschop van 
Al'ais, vierde hare deugd in 
eena redevoering vol beval

ligheden en gevoeligheid, 
die hij in den naam der 
staten van Languedacaan 
deze doorluchtige prinses 
rigttet (17.86). Het ongeluk 
was eene aanspraak op ha
re bescherming, en haar ge
voelig hart gevoelde geene 
ware en zuivere vreugde, 
dan wanneer zij hetzelve 
kon ontdekken en troosten. 
Elke dag was gekenmerkt 
door talrijke weidaden, de 
erkentenis maakte er eeni-
gen van bekend; , hare ze
digheid bedekte het grootste 
getal derzelve. Men kan in 
den volgenden trek de ge-
heele schoonheid van deze 
Engelachtige ziel ontdekken. 
Eene jonge dochter zonder 
fortuin , welke zij niet hare 
welwillendheid vereerde, een 
huwelijksgeschenk willende 
geven , verkreeg zij van den 
koning, haar broeder, de 
vrijheid om tot deze wel
daad , gedurende verscheide
ne jaren j den prijs der dia
manten, die hij haar als een 
Nieuwjaars-geschenk gaf, te 
besteden, zij wilde nooit 
toestemmen , dat haar broe
der dezelve door andere ver
vangen zoude. Toen het 
hof deszelfs uitgaven wüde 
verminderen-, vraagde Ma
dame EMZABETH aan den 
eersten stalnieester, dat de 
eerste afgeschafte paarden 
in destallen des koning» 
de haren mogten zijn, schoon 
zij zich daardoor beroofde 
van eene oefening , die haar 
even zoo nuttig als aangenaam 
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was. Vol teederheid en eer
bied voor haren broeder dèn 
koning, ' leefde zij geheel 
vreemd ïn de zaken van het 
bestuur ; hare ondersteu
ning échter aan diegene niet 
weigerende, welke zij hare 

; bescherming waardig oor
deelde. Zij onttrok zich 
somtijds aan de hulde van 
een hof, waarvan zij de af
god was , om zich aftezon
deren te Saint *Ëgée en in 
het huis van Montreml, al
waar zij te midden van een 
klein getal . van deugdzame 
vrienden, zich aan zatchte 
studiën overgaf. Men ge
looft dat zij achtereenvol
gend door een' prins van 
.'•Portugal, door den Hertog 
van Aosl en den keizer Jo* 
ZEF II. ten huwelijk gezocht 
Wèrdj maar dat de staat
kunde en de hoofsche listen 
deze verschillende verbind-
tenissen verhinderden. De 
voorzienigheid spaarde haar 
om aan Frankrijk en aan 
Mnropa te midden van de 
schrikkelijkste rampspoeden, 
het voorbeeld Van eene held
haftige onderwerping te ge
ven , en hare zachte gods
vrucht in deraelver gehee-
len luister te doen schitte
ren. Toen de storm, die 
«ver Frankrijk dreigde lös-
tcbarsten , zich rondom den 
troon opeensfapelde, na dat 
de 14 Julij 1789 die ver-

, schrikkelijke worsteling had 
%Un openen, die niet dan 
met het treurigste voorval 
'moest eindigen, beoordeelde 

Mevrouw ËLIZABETH met 
schranderheid de gebeurtei 
nissen, die rondom haar 

• plaats, hadden en voorzag de 
treurigste gevolgen derzel-
ve." Maar dit was enkel om 
het besluit te nemen vari 
haar lot aan dat des konings, 
der koningin en .hunnerkin* | 
deren te verbinden en hun
ne ongelukken te deeJen» 
Gedurende den strengen io'n-
ter van datzelfde jaar 1789 
putte zij al hare middelen 
uit, omongelukkigen aan do 
ellenden of aan den dood te 
ontrukken , die door de felle 
koude in de uiterste behoef» 
ten waren vervallen. T<>en 

een Van wijn en woede dron
ken graauw op Versaüh* 
aanrukte (5 Octobèr) na» 
Madame EMZABETH op ui™ 
om den koning raad te ge
ven; zij smeekte hem z'cl1 

te verwijderen en zich aan ( 
dé beleedigingen dier boos- ? 
wichten te onttrekken. Ve
le lijfwachten door het ge' 
meen achtervolgd, hadden 
haar hetleven te dankenjel| 
vonden den prijs hunner gf' 
trouwheid.in de erkenien'» 
die deze beminnelijke Pv'n" 
stss er hun voor bewees-

, Gedurende den treurig" ^ 
van Versailles naar P*yï 
bragt haar edele B O » fl° 
oproerige aanmatigingen "1 
nationale garde en debedi'eI"{ 
gingen der muitelingen '° 
zwijgen. LonEWiJK A V 
had' gewild, dat zijne^08 ' 
jen zich zouden verwijder 
van die oproerige toone^1 
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en hij zóu gewenscht heb
hen , \dat zijne zuster het 
ookdeed; maar Madame Eu-
ZABBTHWeigerde,.pni hem te 
verlaten, en wilde in zijne' 
gevaren deelen. Van dien 
oogériblik af. was zij in alle 
geheime raadsvergaderingen 
tegenwoordig.»• welke de ko
ninklijke familie hield» om 
over de partij ,te< beraadsla
gen' , welke t haar overbleef 
te nemen; zij was onderrigt 
van het ontwerp des vertreks 
naar Montmedy, en zij deel
de de moeiten en de verne-
deringen dier ongelukkige 
reis • (zie LODEWUK XVI.). 
Ondanks de cipieren* waar
van zij .omringd was, vond 
zij..'. de uniddeJen , om? een e 
brieiwisseliogmM de prinsen 
hare, broeders,, die Frank» 
rijk op verschillende tijd
stippen.verlaten hadden , te 
onderhouden. In tusschen 
vermeerderden de gevaren, 
en de godsvrucht, f de gela
tenheid; en de moed van Ma
dame EwziEpTH, schenen 
tegelijkertijd toe te nemen.. 
Toen op den Kchrikkelijken 
dag van den 20 Junij \792, 
eene bende struikroovers in 
de appartementen der Huile* 
rien was doorgedrongen ^er -
scheen Madame. EMZABEÏH, 
met moed aan-de zijde des 
konings. De oproèrlin gen za
gen haar aan, voor de ko
ningin eri hieven reeds het 
staal op* om dit offer aan 
hunne woede tip te offeren , 
toen eeri van hare wapen* 
dragers, deiridder van SAINT 

PAUDOTUX ,. zich vóór deze; 
gedrogten wierp, en:uitriep:; 
Neen, het is dê koningin 

; niet.,— » Waarom moet gij 
hen uit de dwaling brengen, 
zeidè Madame ELIZABETH , 
gij zoudt voor hen ëenegroo* 
tere misdaad 'gespaard heb
ben.'' Gedurende di'ie uren., 

• deelde zij bestendiglijk de 
gevaren des konings, ; Deze 
verschrikkelijke dag, Werd; 
weldra gevolgd, door eenen; 
anderen, die nog schrikké-

, lijker was. De 10 Octobèr: 
brak aan: te midden; van het 
bloedbad' en ..van de brand-; 
stichtingen * volgde Madame) 
ELIZABÈTH , de koninklijke 
familie naar de vergadering^ 
Daar gedurende den geheélen 
dag, in de loge der dagblad-: 
schrijvers opgesloten, had 
zij de; smart, om de verval-
lenverklaringvan den koning, 
haren broeder ,: door die bp-
roerige bende te hooren uit*' 
spreken, welke zich hetregt 
had aangematigd, om hem 
te vonnissen en na drie bittere 
dagen, in de gebouwen der 
vergadering • te hebben door*; 
gebragt, werd zij met de. 
doorluchtige gevangenen naar'; 
de gevangenis des Tempels • 
gebragt. In dezen verschrik-
keiijken toestand, vergat de 
deugdzame Prinses hare e\* 
gene ongelukken, om enkel; 
op die des konings en der 
koningin bedacht te zijn; zij; 

' werd de tweede moeder hunV 
'ner dierhare kinderen, en 
bewees aan dezelve de tee*: 

; dcrste zorgen.'" De tijgers n 
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die hen bewaakten ,"• Werden 
door het gezigt van zulke 
treffende deugden, niet be
wogen; zij overlaadden hen 
met beleédigingen, vernede
ringen, en dreven de bar-
baarschheid zoo ver, dat zij 
haar het tot hare gezondheid 
onvermijdelijk noodzakelijke 
weigerden. Bestemd om den 
kelk des ongeluks tot op den 
bodem toe ledig te drinken, 
zag zij; den koning, de ko
ningin en den jongen dau
phin uit hare armen rukken, 
om die koninklijke ongeluk-» 
kigen niet weder te zien , dan 
om geheel,het verschrikke
lijke eener volkomene schei
ding te gevoelen. Toen de 
koning, van wien zij gedu-, 
rende de eèrloóze teregt-
stelling, waarin oproerige 
onderdanen, hunnen wettigen 
vorst ten dood durfden ver-' 
oordeëlen, geheel gescheiden 
Was geweest', haar laatst-
vaarwel kwam ontvangen, 
was hare standvastigheid te*. 
gen een zoo hartverscheu
rend tooneël niet bestand , 
en zij .viel bewusteloos, aan 
de voeten "van haren door-
luchtigen broeder nédérfdié 
haar verliet, om naar het; 
schavot te gaan. In de maand 
Mij 1793, ontrukte men den 
ongeluk kigen 'Dauphin aan 
hare teederheid , en weldra 
deed de vervoering der ko^ 
riingin naar AeConeiergerie: 
hare smart ten top stijgen. 
Eene omstandigheid van dit 
hemeltergend én wraakroe-
pend proces, dwong Madame 

EiiiZABETH, om voor de beu
len van haren doorluchtigen 
broeder en hare schoonzuster 
te verschijnen'; en de kuisch-
heid eener dochter van den 
heiligen LODËWIJK» zag zich 
verpligt, om de ontuchtige 
vragen der woede en misdaad 
te beantwoorden. Alleen met 
MADAME , de 1 -dochter ies 
konings overgebleven, hie/d 
zij. zich bezig, om ia.het, 
hart dier jonge prinses de 
deugden te doen kiemen, die 

; haar later het sieraad van 
Frankrijk maakten , ënnog-
tegenwoordig de bewonde
ring van Mntöpa doen zijn. 
Maar dé Woede der revolu-
tionnairen was nog niet ver
zadigd, zij moest nog het 

: bloed van dezen engel der 
deugd storten , en eene wan
daad begaan, waartoe »j 
zelfs het ligtste voorwendsel 
niet kon aanwijzen. Na 21 
maanden der wreedste gevan* 
genschap, Werd zij /">' ^ 
armen van MADAME gerukt» 

][ te midden der beleèdigingën 
en hortende uitdrukkingc"* 
in èene" huurkoets naar de 
Conciérgerié vervoerd) f\ 
den volgenden dag gevonnisd 
en ter dood veroordeeld» "a* 
re standvastigheid verzwak'6 

niet door hetaannaderen va11 

den nóodlotiigen oogenbh»» 
en hare godvruchtige onder* 
werping logenstrafte zich >« 
bet minste niet* Zij h>el(1 

niet op';, om door de aandoen* 
lijkste vermaningen de slagt
offer» , die in haar lot >!Ö«" 
den deelen, aahtemoedigeD' 
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gevonden worden, ,De vrouwen, die zich daar
onder bevonden, en van 
Welke, door eéne verfijnde 
barbaarschheid, haren beulen 
Wel waardig, men haardWong 
de strafoefening aantezien, 
groetten haar met eerbied in 
het 'voorbijgaan. Madame 
EMZABETH , omhelsde dezelve 
alle met epne teedere toege
negenheid* Zij hield niet op 
tot op denlaatstenoogenblik 
gebeden hemelwaarts te zen
den ; maar hare ziel was reeds' 
los van de aarde, en vloog op 
den ! 0 Mei 1794, met de Mar
tel kroon versierd, naar het 
verblijf Ü der gelukzaligen. 
Deze* bejangvérwekkende en 
ongelukkige prinses was 
toenmaals dertig jaren oud. 
Hare overblijfselen werden 
hij die geworpen, welke men 
dagelijks na die bloedige too-
neelen ' opeenstapelde. De 
Heer . I?ERRA,ND>; heeft eene 
geschiedkundige lofrede aan 
de gedachtenis", dier prinses 
toegewijd. Dit hoogst-be-
langrijke werk in 1 dl ïn8.°v 
is te Parys in 18X4 op de 
koninklijke ; drukkerij- ge* 
drukt. Men vindtachter het
zelve; Brieven van Madame 
ELIZABETH, een kostbaar ge
denkstuk, waarin de schoon
heid , harer ziel, de standvas
tigheid harer inborst, en de 
uitnemendheid vari haar oor* 
deel in dërzelver geheelen 
luister uitschitteren. „ 

EWZABETH. — Zie verder 
onder bet woord ISABEMA, 
«e artikels, welke hier niet 

* ELIZAGARAY (DOMINICUS) 
priester en lid van den ko
ninklijken raad van openbaar 
onderwijs , geboren in 1760, 
iti[het Bisdom Bayonne ; hij 
onderwees tè Toulouse de 
vvijsbegeel-te', en in 1790 ,> 
in" het begin i van .deFran-
sche omwenteling,, was hij-
geestelijk rêgter van Nëder-: 

JSuvarre. Hij gaf omtrent 
dit tijdstip, een schrift in 
het licht, ten gunste van de 
regten, der kerk', waar
door hij de achting, van den 
kardinaal MAURY verwierf. 

\ Deze Kerkvoogd- zond hem 
', van Mantefiascone,; waar-, 
van hij Bisschop' was , brie-' 

! ven van groot - vicaris voor 
i dat, Bisdom , en toen hij tot 
'. het Aartsbisdom van.Parijs, 

benoemd Werd, noodigde hij 
I den abt ELIZAGARAY uit, om 
hij hem te komen,' maar 
deze verontschuldigde zich ,• 
aan den Kardinaal op de be-> 

I leefdste wijze, te kennen ge-; 
vende, dat zijne grondbcgin-

' selen hem niet toestonden, 
om onder hem, aan het he« 
stuur van het Bisdom der; 
hoofdstad deel te nemen. 
Kort na de uitgave van het 
schrift, waarover wij ge
sproken hebben , ging hij; 
naar Spanje, waaruit hij oor
spronkelijk' was-,, en fewam 
niet eer in Frankrijk terug, 
dan toen de groote, staat* 
kundige stormen bedaard wa
ren. Men benoemde hem tot 
rector dei*: akademie van Pa-
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rijs. De bisschop van Her* 
mopolis, die zeer aan den 
abt EiiizAGARAY gehecht was, 
bevat, heia aan, tot zijnen 
opvolger, toen bij den raad 
van openbaar onderwij s ver
liet; In dezen post, zoo als 
in alle gelegenheden toonde 
de abt DOMINICUS , zich als 
een ijverig verdediger» van 
de belangen der Godsdienst 
en der'kerkt Men weet niet 
Welke onaangenaamheden hij 
had trittesfaan * in een reis?, 
j e , hetwelk.hij in het zuiden 
van Frankrijk deed, maar 
hij was er des te gevoeliger 
over, daar het gezag , wel 
verre van zich te zijne gun
ste te verklaren,, de partij 
zijner vijanden scheen te 
kiezen. Zijne gezondheid 
verzwakte; en eindelijk, 
doöjr verscheidene opeenvol
gende aanvallen uitgeput, 
bezweek "hij* er aan den ;21 
December 1822.; De abt E M -
ZAÖARAÏ bezat:eene voorbeeld 
digè godsvrucht; de boezem™, 
vriend van: den aartsbisschop 
van Beims zijnde»woonde hij 
langen tijd. mèt dezen «kerk», 
voogd te Parijs i waar; hij 
verbon den: was , • mét ̂  d e he-r 
roemdste geletterden, die als-
bil lij ke 7 waard eerd er s zijner 
talenten • en zijner deugden, 
zijii verlies- betreurden^ 

' EMZEUS , een leerling van 
EiitAs j en, zoo als hij.> een 
profeet, was dé zoon van 
SAFHAT. Hij was te Abel-
tneüla geboren, dat men 
meent in den stam van Ma*, 

aagse » tien mijlen van &/» 
thopolis, bestaan te hebben, 
en mende; den ploeg» toen 
EiiiAS hem, op Gods bevel, 
aannam. Zijn meester met 
oenen vurigen-wagen opge
nomen zijnde * ontving Eu-
ZEÜS, deszelfs mantel en 
dubbelen profetischen geest. 
De- Wonderen, welke hij 
wrochtte, deden hém voor 
den erfgenaam? der deugden 
van den heiligen profeet ér-
kennen. ; Hij scheide 4e 
wateren der Jordaan van 
elkandèrven ging dröogvoets 
door dezelve: hij verbeterde 
de slechte hoedanigheden oer 
Watereniivan de fontein van 
Jericko} hij deed door bee-
ren kinderen verscheuren i 
die hem bespotten; (tlitwa* 
ren, zeggen: de kerkvaders) 
kinderen , : doof goddeloze 
oudersV tot bespotting <•« 
kinderen Gods,'opgevoed-)' 
hij ondersteunde hèt W 
van JOSAPHAT en JÓRAMI ^, 
gebrek aan water had; H 

• voofzeide hun de zegeprf» 
welke zij op de Moabiten 
zouden'behalen; hijver»'6' 
nigvülttigde ; de olie eener 
arme weduwe," en verff^ 
den overledenen zoon;' «e™ 
Sunamitisché vrouw i" " 
leven; hij genas N*AMAN' f". 
Syrisch veldheer, tati de w 

laatschheid; en Glézi»^ 
leerling, werd er door getrw, 
fen,wij lhi j , tegen zijnet 
velen , geschenken «BOI ^ 
genomen: hij vooras»"6^ 
rampen •; wèïke 'HA*AJ* . 
de Israëliten zoodo heröKK 
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nen; en maakte* aan JÖASi-
koning van Israël, bekefldy 
dat hij even zoo vele over» 
winningen op de 'Syriè'rs 
zoude behalen ;: als hij. de 
aarde met zijne werpspies 
zoude slaan. ,EÏ.IZËÜS over
leefde deze voorzegging niet 
lang; hij overleed hoog be
jaard te Satnarïë,' in het 
jaar 835 vóór I , C. Nadat; 
een man, die door gaauw-
dieven vermoord was •, in 
zijnen graf kuil was gewor
pen , had het lijk de ge
beenten van den Godsman 
niet zoodra aangeraakt of 
het' werd weder hïet leven 
bezield. » Hij was een dier 
zeldzame mannen % zegt een 
godgeleerd' gèschjedschrij-
ver, welke de Voorzienig
heid, in tijden van bederf 
en duisternis verwekt, om 
het geloof door buitengewo
ne werken te doen herleven, 
en Verleide volken, die niet 
meer aan zijne almagtge-
looven, doof den glans der 
wonderen (ot God terug te 
brengen. 

EHZEÜS of .Eï-ISÉE (JoAN-
NES FRANCISCUS COPJÊI, , bij-; 
genaamd Pater)»'; zoon van 
den Heer CopÉi.r, advokaat; 
bj[j het parlement van Be~ 
sangort, werd ;in ;. die stad 
den 21 September 1728 ge*» 
boren, volbragt aldaar zijne 
studiën in het coflegie der 
Jesuiten en onderscheidde 
£jch door de snelste vorde
ringen. Eene Befraite bij 

• I X . DEBÏ , , •.-.'• . "••} 

dó karmelieten van Besan-
gon gehouden hebbende, be
gaf fhjj zich onder die orde»' 
en wijdde zich, den 25 Maart 
1745'voor altijd aan God toe.^ 
Zijn ijver, door eene opregto 
gödsvruchtgeschraagd,logen
strafte zjch geenen pogen blik.' 
Hij vervulde gedurende zes 
jaren in hét klooster ,den 
post van hoogleeraar, den 
tusschentijd , dien hem dezel
ve overliet, aan het beoefe-, 
nen der schoon e letteren en. 
het vormen van zijnen smaak 
voor de welsprekendheid be
stedende. . Hij begon zijne 
Evangelische loopbaan, in 
1756, met den grootsten roem. 
In het volgende jaar vertrok 
hij naar Parijg, alwaar hij 

': gedurende 26 jaren, zoo aan 
het hof* als in de stad , steeds. 
met denzelfden toeloop van 
toehoorders, en denzelfden 
roem , het woord Gods ver
kondigde. Eindelijk uitge
put van werkzaamheden , en 
zijne gezondheid onder zij
nen ijver ziende bezwijken, 
overleed hij, na met de groot
ste inspanning de vaste te 
Dij'pn te hebben gepredikt, 
den 11 Junij 1783 te Pon-' 
turlier, op reis naar Zwit
serland, om de wateren Van 
Brevine te gebruiken, welke 
de geneesheeren hem hadden 
aangeraden. Zijne Leerre
den (Sermons) zijn in 1785, 
in 4 d l " , in 12.'mogedrukt. 
» Men moet verbaasd staan, 
zegt een schrijver,, bij de 
beschouwing van den roem, 
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•welken fleaen «denaar in-
hoogste-, en de geestdrift, 
waarmede hij door kleinen en 
jgrooten werd aangehoord. 
Zoo groot ï s het vermogen 
der rede, der eeuwige, onver
anderlijke regels des smaaks. 
Te midden der ontaarding, 
waardoor de letteren ge
schandvlekt worden, dier te-
jgeneprekelijke en bijtende 

- .bespottingen, dier langdra-» 
dige, gekunstelde en hoog
dravende volzinnen, die de 
natuurlijke edele en kracht
volle taal der CHimosTOMUS-
;6EN en der BOSSUETS vervan
gen heeft; gedurende de ze* 
.gepraal zelfs der valsche 
Welsprekendheid, dier kleine 
jpronkster, vol valsche edel-
steenen, .en op eene belag-
.chelijke wijze met prullen 
•uitgedoseht'\ dié zich. op de 

.bouwvallen derredenêerkun-
dige waardigheid Verheft; 
boeit een arme religieus, door 
aijhefl stand reeds in tegen
spraak Ï: met de toejuichin
gen der menigte, de goed-
l;eürihg\des hofs endervol-

• ïcen, door redevoeringen 
zonder ; blanketsel •'j zonder 
aanmatiging, eenvoudig <en 
meestal ongekunsteld. In
dien 'hij de kracht en ver
hevenheid VanBoUHDALOUE, 
de Indringende zachtheid van 
MABsiiiioN, den rijkdom en 
de snelheid van NEUVJI,I<E 

.niet bezii, vindt men in hem 
-echter al datgene, wat de 
oude en ware welsprekend
heid, yan de gemaaktheid 
onze* nieuwere redenaars on

derscheidt." De zedige hou
ding van pater Eiasfe, de 
versterving, die op zijn aan» 
gezigt te lezen was, begon
nen reeds eene gunstige voor
ingenomenheid voor hem te 
geven; de eenvoudigheid zij
ner inleiding, noodzaakte de 
toehoorders hunne aandacht 
te verdubbelen, en deze on-
gekunsteldheid was naarden 
aard der welsprekendheid 
afgemeten, welke hij W 
aangenomen. WeinigkuM1» 
naauwkeurigheid in de ont
wikkeling van zijn onder
werp, vele wijsheid in «e 
zamenstelling, aaneenscha
keling in de denkbeelden, 
zuiverheid en sierlijkheid'" 
den stijl, al die yéreenitf» 
hoedanigheden, maken fl« 
lezen zijner leerreden, voor 
Heden, die bij zich ze»'* 
gaarne overwegen, even-.m 
aangenaam als nuttig, f f 
heeft opgemerkt, datliij » 
zijne Leerrede Over de ««' 
sch godsvrucht &e «aff»»* 
teling van Frankrijk M*» 
schijnen aan te kondig»; 
zicli aldus uitdrukken^ 

> O gij, 'die aan dei»S 
strekthéid der zeeën p 
stelt , en die de troWhh1^ 

der golven beteugeld . 
dwing die ongebonden^ 
der geesten, en beteugel ° 

, stroom van goddeloos^' 
die het land met v**o* 
ting bedreigt. H e l a ^ ^ , 
ligt naderen wij «fl » 
lottige dagen,waarin o» 
gen der uitverkorenen * 
dwohgeri om de ongel"1"1 
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<van het "heilige Jeruzalem te i 
heweenen, zjch in bronnen 
van tranen zullen verande
ren! De snelle voortgang des 
ongeloofs, de verachting der 
heilige zaken, de onverschil
ligheid omtrent de leerstel
lingen, de vooringenomen
heid der vrijgeestèn tegen 
het wonderdadige, en hunne 

'pogingen , om in de krach
ten der natuur, de oorzaak 
aller wonderen te ontdekken; 
de God des Hemels in de 
inenschelijke lotgevallen bij
na vergeten, even alsóf Hij 
niet de God der Heerscha
ren en der Rijken was; de 
geloften , welke de MÖZES-
SEN Hem op den berg opdra- , 
gen, Voor den gelukkigen 
uitslag der strijden als nut
teloos beschouwd; de werk
zaamheden der priesterlijke 
bedieningen, de offers der 
maagden, de tranen der boe* 
telingen , als vrome beuze-
lingen veracht; eindelijk de 
ligtzinnigheid der geesten , 
en derzeïver bereidvaardig-
lieid, om die rampzalige 
indrtikselen te oatvangen , 
moéten ons eene omwente
ling in het geloof doen vree
zen. Verwijder grooté God, 
dit noodlottige voóruitzigtj 
behoud dezen geheiligdèn 
schat in dit rijk," dat de * 
godsvrucht van deszelfs kd* 
ningen » de verlichte ijver 
van defizelfs Hoogepriest'ers $ 
de vérkleefdheid de» Volks 
aan de Godsdieöst zijner va
deren , nog een bloeijend gé* 

deelte van niv erfdeel be
houden. Vcrineèrder in alle 
gelöovigen de liefde voor de 
Godsdienst; laat de godde-
löoze over ^ Sziine buitenspo<-
righeden zuchten > èn , dat 
alle harten, door hét geloof 
in den schoot tiwer Kerk 
vereenigd, naat de beloor 
ningen haken , afin de ware 
aanbidders beloofd," Gaarne 
zou men echter in PaterJSï,l» 
SÉB eenè uitgebreidere ken
nis der gèwyde boeken» 
meer kracht en naauwkeu-
righeid in. de redenering, 
meer overvloed in zijne be
wijzen , eehe doordringender 
zalving, eene zachtere wel
sprekendheid , meer majes
teit , meer verhevenheid, 
minder onbepaalde denkbeel
den , en bepaalder trekken 
aantreffen. Zijne Leerrede 
over den dood, en dis Over 
de kwellingen zijn die , 
waarin de verdeeling het 
schoonste, en de ontwikke
lingen het duidelijkste zijn. 

ÈM.EBÖD1ÜS (NlCASlÜs) i, t e 
Cassel in Vlaanderen gebo
ren , volbragt zijne Studiën 
te Padua. Door zijne be
kwaamheid in de wetén-
schappen t verdiende hij dö 
aöhtirig der groóte mafliieh. 
van «ijneö" tijd. RADïscitfs, 
Bisschojp viih" JgHitt in Hóè-
gUrijëi trok hem tal ssidh, 
ett gaf hem* een domheer-
schap ift üljhe hoofdkerk J 
hij overleed te Preèbütg den 
14 im\\ 1577» J&fc&stöat 
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span hemi 1 * <ee«e «ver-taling 
«uit het •JGrieksCih in het .-La
tijn van HEMES IEJS ̂  Aniwer-
jpm^ 1565, /hvford, 1671» 
.en in 4e 'Bibliotheek der 
/Kerkvaders* -uitgave van 
Lyon,,fifi AU Deze verta
ling van e§n -geleerd en .nut
t ig w«rk, is door eene.niees--
.tetlijkéi hand Jgesclued: Hij 
is-de eerste, dié een* goede 
«uitgave vaïi NEMESIUS heeft 
.geleverd, en zulks volgens 
,-tvvee vervalschte.handschrif
t e n , welke hij niet veel 
Jkunst en werkzaamheid heeft 
•verbeterd, GKORGE , V-ALLA 
•had er eene vóór hem gele
verd , waarin de •Grieksche 
.schry-ver op eene belagche* 
lijke wijz e wapstallig wordt 
sgemaakt. — 2*0 Laiifnsche 
gedichten -, in de Delicio$ 
poè'tarum belgarutnxajn G&u-
•JTERüSj , 

•-...'.iÈltER VON B B O O K W S E N j 
(.{JOANN'ES THEOPORÜS) , eerste 
.geneesheer des 'konihgs Van | 
Pruissem, werd in 1689 te 
Pleizhau: | n het vorstendom \ 
Anholt-$ernburg geboren, 
-en overjleed te Berlifn, den 
«30 September 176p. Bijden 
tïtel van eersten geneesheer, 
%ejken FREDERIK WJUUBM 
hem in 1735 gegeven had, 
voegde FREDEÏHK zijn zoon in 
1755 dien van geheimraad, 
en bestuurder der konjnklij- "j 
ke akademie van Pruissen, 
Er bestaat van, hem: eene 
•Latijnsche verhandeling over 
de hennis en de behandeling 
•der ziekten, mornamelyk 

4er hevige of smartelijke. 
De grondslag. van het stel-
«el in dit werk onderwezen, 
is goed en steunt op gewig* 
tjge praktische waarnemiii' 
gén. De dood des schrij
vers heeft het publiek vaa 
diegene beroofd, welke bf 
ever dfi slepende ziekten 
vervaardigd had, en dit 
is pen waar verlies; want 
hij vereënigde «iet eene 
^angdörige praktijk, dewor 
eerien waarnemer hoüto 
-schranderheid , en vootal 
een vtaai gfeduldi [ B i j * 
w werken van JEMEN 
moet men nog de volgende 
.voegen , •"'die' zeer ,pp PrIJs 

worden gesteld: &0 <?« 
philacium, seu Vatalag® 
verum mineraliuM ei m,e, 
lorum, 1723 . ; -3 . ° ^ F ' 
oïogia et Pathologie *** 
«a, seu PhilosopMa cov; 
ris humani mnietmorbosu 
1748,'.«n 4.° Genees- » 
heelkundige leaarnennngen, 
in het HoogduitschJ. 

* ELMVÓOO (THOMAS).j» 

1639 in bet dorp Crjgj 
in het graafschap tWj» 
geboren, is een der eert» 
kwakers, welke *er beV° 
derifig dier sekte geschreJ. 
hebben. Het eerste *erK 

•waarin bij zijne gevoei» 
openbaarde, haalde » e l " t -toezigtvanhetgouvernem 

op den hals, en hfl **. 
verscheidene malen ge*a"s 
gezet. Zijn vader, van *>J" 
kant gestoord, zijnenJL. 
grondbeginselen te zien ^ 



dragen, die- van 3e zijne 
verschilden, legde hem ver
scheidene straffen op 5 maar 
hij bleef standvastig in het 
gevoelen volharden, hetwelk 
hij omhelsd had. De opvoe
ding Van ELMVÖÓD was zeer 
verzuimd geweest"» om. in 
dit -gebrek te voorzien, en 
zich in staat te stellen, <te 
zaak te verdedigen, waar
van hij de vurige proseliet 
was geworden , plaatste hij 
zich als voorlezer bij Mk.-
TON , toenmaals blind, en 
die, terwijl EiiïiEVoo'D hem 
dé klassieke schrijvers voor*'' 
las , er 'hém'; de moeijelijkste 
plaatsen van verklaarde',' en 
hèm dé eerste',\gronden dter 
wetenschappen en letteren 
mededeelde.' 'Hij scheidde> 
tan dien schrijver om zijner 
gezondjieidswiilë, en werd 
vervolgens door zijnen vader 
onterfd, Wijl hij een huwe
lijk had .aangegaan, volgens 
het eigenzinnige kerkgebruik 
der lnvakers» EucEVOcm 
overleed in Ï7Ï3. Hij heeft 
verscheidene werken/ nage
laten ,"". \vaarvan wij alleen 
willen aanhalen: 1.° Ont
steltenis, y onder de.Priesters 
verwekt y af Bode des He
mels om hen te teaarschou-
wen, 1660. —2.° Gewijde 
geschiedenis, 1 dL, dat het 
Oude Testament bevat, Ï7Q5, 
— 2 & dl , het Nieuwe Tes
tament bevattende, 1709.— 
3,° Het Davideide, een 
diebtstuk in 5 boeken, 1712. 

M 
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* ELLVS (ANTONÏÜS) j «ën 
Anglikaansch Bissehop i: ïn 
1693 geboren, volbragt zijne 
Studiën aan de- Universiteit? 
van' Cambridge. Hij, bezafc 
achtereenvolgend verschil* 
fende.benefieten, en 'werd; 
benoemd tot'het Bisdom St. 
David", Wjaar hij in'.Ï752 be
zit van nam.: Hij ishekend? 
door de volgende "werken't, 
T.° Verdediging van hèt'Sa-
èramenteel ondertoek'\ .;..«/# 
zijnde eene billijke• \aerust~ 

\ Jièidvoor'dé gevestigde kerk* 
i 1736| in 4.tö Dit werlc, ten 
. voordéele der" AngHkaansché 
kerk geschreven , was tegett 
de ^Dissenters' gerigt. —̂ 2.°' 
Verhandeling over de gees
telijke en burgerlijke vrij
heid dér Protestanten in 
Engeland, Dit werk i» in 
twee deelén verdeeld. In 
het eerste tracht de schrij
ver te bewijzen, dat de Pro
testanten het regt hadden 
gehad, om hunne leer tegen 
datgene te verwisselen, wafc 
hij de aanmatigingen der 
Roomsehe Kerk noemt. In 
het tweede houdt hij zich 
bezig, over de godsdienstige 
vrijheid der onderdanen, in 
derzeïy er Betrekking met h efe 
bestHUTv Dit werk* kwam ïit 
Ï763 ,„ na den doocl des schrij
vers , in 1761 voorgevallen, 
in het licht. Nog heeft men 
van EiAYS, Aanmerkingen 
over eene Proeve van DA~ 
vut HüME, betrekkelijk da 

file:///vaarvan
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wonderen, 1752 ̂  itj 4.to, en 
cenige Leerreden afzonder-», 
lijk gedrukt., < 

EÊ-MAGIN, Of EiMAKÏN. 
(GEORGE), een Egyptische^ 
geschiedschrijver, in 1238 
overleden, was ', ofschoon een 
Christen, secretaris der ka-
liefs. Men heeft van hem 
eene Geschiedenis der Sar-
racenen, in het Arabisch ge
schreven , en door ERPENHJS 
in het Latijn vertaaldyheij* 
den, 1622 ,in fol. Er komen 
zeldzame zaken in voor. De
zelve begint. met MAHOMED 
en eindigt met de grondves
ting van het Turksche rjjk. 

EMENHORST (GETBRITART 
of GERHART) van Hamburg, 
in 1621 overleden, legde 
zich toe op de critipk of ge
leerde beoordeelingen, - en 
maakte zich zeer bekwaam 
in dezelve. Men heeft van 
hem aanteeJieningen, op 3Vh-
NÜTIUS FEI.IX , en op ver
scheidene andere oude schrij
vers. Hij gaf te Leyden in 
) 618,. het Tafereel van Cebesp 
met de Latijnschc vertaling 
en de aanteekeningen van Jo-
ANNÉS CASEL, in het lieht. 

EMTENHORST (HEISTDRIK) r de 
schrijver eener Hoogduitscbe 
Verhandeling over de 
schouwtooneelen, Hamburg, 
1688, in 4.to Hij tracht er 
vruchteloos in te bewijzen, 
dat de tooneelen , zoo als de
zelve tegenwoordig zijn, 

;\VB1 verre van met de goede 

zeden ^e strijden , in staat, 
zijn, om dezelve te vormen» 
Men kan dit onderwerp met 
meer grond en waarheid be* 
handeld zjen, in de over* 
wegingen op het Blijspel 
door BOSSUET, in eenen brief 
van den beruchteh burgervan 
Geneve aan D'AiEMBERT» en 
in de Brieven over de schouw* 
tooneelen door DESBRÉS DS 
BoissY. — Zie MowÈBE. 

Ér.01. -*- Zie EtiGiUSi 

ELOY (NICOLAAS FRANCIS-
CÜS JOZEF) , gewoon raadge
vend -geneesheer der prinses 
CHARI,OTI:E van Lotharin' 
gen, vervolgens van prins 
KAREI,ALEXANDER van lnothfr 
ringen, haren broeder, ge* 
pensipnueerd geneesheer der 
stad Bergen *" corresponde* 
rerid lid dor koninklijke ge
neeskundige"" maatschappij 
van Parijs•}•• te Bergen » 
Henegouwen, den 20;Sèp' 
tèmber 1714 geboren, oefen
de gedurende- 1,52; jaren op 

. eene eervolle,en belang6'00' 
ze vvjjzc zijn-beroep oi'' *? 
overleed d én 10 Maart 17» 
aan eene bezetting °P f 
borst, diè hem in »>in.?̂  
dan acht dagen, door z'.lne 

>eds 

ambtgenooten en medebur
gers betreurd » i» h e t •8r? 
sleepte. Ofschoon zich steef" 
met de studie en de «»'?* 
fen ing der geneeskunde be
zig houdende, was hij e0"' zig nouaenoe , wa» "'.i n 
ter niet minder verkleefd a»" 
de pligten der God '"""" " 
die hij met de angst 
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0 stichteh'jkst'e naauwge?-
zethcid vervulde. Men heeft 
van dezen kundigen genees* 
ï ee r l 1.° J&ejtexians etc, 
(Aanmerkingen over het ge* 
iruik.'der. thee),: Bergen , 
irSÖv in 12.mo - - 2.p Bé-
fiewions etc. (Aanmïirhinge.n 
op een los stukje, iew titel 
Hoerende : Verdediging der 
thee). Bejegen* ttSt, in 12.m0 
Ü.° Ensai etc, (Proeve van 
het Geschiedkundig woor
denboek der geneeskunde) i 
Luik, 1755, S.dl.n in 8.v° 
M- 4 ° jDictionnaire etc. {Ge* 
schie&kjiridig, {": wpordèriboek 
der oude enniêuweregenees-
kmideyp Bergen;» ïfxS ,; 4 
dl n in 4.t&;; ln:dit'vverkont<. 
wikkelt : de schrijver./_ -met 
meer uitgebreidheid en be* 
langstelling, ;des?felfdezakeny 
Waarvan hét beperkt bestek 
der Proeve hem slechts had 
toegestaan1, eene schets. £e 
ontwerpen. De voorrede 
vormt eene verhandeling vol 
ware zaken en denkbeelden, 
die zonder de hoogdravend* 
heid, der nieuwere welspre
kendheid, te beziten , door 
ëené spaarzame , en welge-
regelde. schikking, der naar 
het onderwerp', 'hetwelk de 
sch ri j ver . be hand elf, afgé-
metene denkbeelden , be
haagt, Hij stelt opeêne snel
le , maar den geest sterk 
bezig houdende Wijze , de 
geschiedenis dfer geneeskun
de en der omwentelingen" 

. voov, welke zij heeft onder
gaan. In de voorrede, legt 

. - - • : . • ; , - ; : ; , ' • . . • . ' M 

feij ét zich bijzonder op/toe> 
om • de gevaren van den stel* 
selgeest, en van de dolle 
zucht, om algemeen aange-
nomene middelen aantewen-
den, in zaken die voor on
eindige wijzigingen vatbaar 
zijn , en die om zoo te spre
ken , volgens de personeöi 
verschrlleit. In het' artikel 
Médecine {Geneeskunde};, vol 
uitmuntende aanmerkingen ;, 
keert de schrijver ahdérinaai 
tot .deze buitengewoon ge-
wigtige les terug; bij toon* 
middagklaar de gevaren van. 
den stelselgeest aan, zooda
nig! als dezelve zich in alle-
wetenschappen voordoet, doch» 
met. ernstiger en beklagen s-
waardiger • geyolgénv ifr dé' 
geneeskunde. De aarateeke-' 
riing -over de genéesheerenr 
waaraan echter eenige arti
kels ontbreken .* hunne bè-» 
knopte levensschets en de-
lijst; hunner werken* zijn*. 
zorgvuldig bewerkt, en>ade
men, daarenboven' eene ge*» 
matigdberd en onpartijdig
heid,, die ïrr den schrijver 
eene groote- oprègtneid varar 
inborst te kennen geven. 
Wanneer hijs gelegenheid? 
heeft, om >?er die belange-
Iooae artsen te spreien-, die-
de- zelfvoldoeniag van be
hoeftige zieken re kunnen-
helpen r van duistere en niet 
besmetting opgevulde stulpen 
te bezoeken;, waar de ziek
te met de ellende gepaard 
gaat, alg hunne kostbaarste 
beloöning: beschouwen r doet 
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hij znlks met eene taal vol 
gevoel, die 2Qneiv wijsbe
geerte tot eer verstrekt. De 
denkwijze des schrijvers, de 
standvastigheid zijner grond
beginselen en zijner gods
dienst stralen eindelijk nog 
heter door in het artikel, 
waarin hij de lijst mededeelt, 
der gencesheeren, welke 
zich in de uitoefening hiin-

«, «er kunst geheiligd hebben. 
Wij zullen de volgende zin- • 
sneden aanhalen, waarin men 
eene kracht des geestes" aan
treft, die men in den tijd, 
welken wij beleven als een 
zeldzaam verschijnsel kan 
aanmerken. » Onder de ver-
wijtingen , aan d,e genees
kunde gedaan, is de belee» 
digendste, van aan die ̂ we
tenschap te verwijten, ; dat 
zij tot de godverzakingi en 
ongodsdienstigheid geleidt. 
Maar wanneer de beoefening 
Van hpt dierlijk werktuige-
Jijke, niet die der Wonderen 
des scheppers zoude zijn, 
wiens vinger en alroagtmen 
in de kleinste vezlslontwaart, 
wanneer deze studie ons niet 
bragt tot de dienst yaneenen 
God, wiens werken de ge
neesheer, dagelijks gelegen* 
heid heeft te; bewonderen , 
het zou genoeg zijn , eene 
optelling der personen te 
doen, welke Zich in de uit* 
oefening der geneeskunde 
geheiligd hebben, om die 
wetenschap van de hatelijke 
aantijgingen tezniveren, wel
ke men nog tegenwoordig 
aan dezelve doet. Tot zelfs 

in den schoot der Catholijke 
kerk hebhen goddelooze ge-
neesheeren, hebben godver-
zakers bestaan, maar Jheti» 
aan de bedorvenheid van hun 
hart, aan de verblinding va» 
hunnen geest, en niet aai 
de kunst welke zij uitoefen
den, dat men hunne buiten
sporigheden moet toeschrij
ven (Zie GrAiijDNus). De rijji-
geesten onzer dagen ziiJfen 
mij ongetwijfeld in den rang 
dier eenvoudige lieden stel-
lea* welke hunne wijste* 
geerte als bedrogene gekken 

' beschouwt, wijl zij geloovcn 
betgene, wat hunne vadeis 
geloofd hebben. Op i m 

voorwaarde stem ik toe, van 
in denzelfden rang geplaatst 
te worden 5! en ont te meet 
de verachting te verdienen» 
Waarmede «ij mij vereeren, 
stel ik hier onder hunne 
oogen de namen der beiüg» 
artsen, welke de, Kerk ver
eert. Zij heeft aan dezelve 
eene openbare vereering toe
gekend, hetzij omdat zij "e 

belangen des" geloofs, °P 
eene edelmoedige wijze ver
dedigd en mot hun Moe«i 
verzegeld hebben\ hetzij o«}* 
dat zij hun beroep door « 

, uitoefening der verhevenste 
deugden, tot sieraad hel)»611 

vérstrekt.---. $,0, Cours ei* 
{Verhandeling over4e gr°W' 
beginselen der verloskunde)» 
Bergen, 1775* in 12 ,™-
&f Mémoire etc. (Verton 
deling over den ffM>?> A<T 
aard, de oorzakenen oef" 
handeling van den 'rot*3 
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7oo/A, Bergen» 1780 in 8.vo 
f ° Examen etcl {Onderzoek 
van het Medico-staatkundig 
vraagstuk: » Of het dage
lijks * gebruik der koffij voor
deel ig i s , of in den rang 
der ivjoor.de gezondheid on
verschillige zaken móet' ge
steld; worden, of ;het met dhet 
heü van den staat in de Bel
gische gewesten,ds overeen 
tè brengen, dan of het ge
heel: niet hetzelve strijdt, en 
«an hetzelve nadeelig is!?") 
ibid, 1781. :Daai: de staten 
van het graafschap '-Henegou* 
wen aariccden schrijver wil
den -"bewijzen Welk'., belang 
zi|i in ."zijne werken stelden,, 
en de dïenstenJiWildën.helQOi-
nèh* welkeihij aan; hek-va* 
derland bewezen had j deden 
zij hem* döot hunne agewo* 
ne afgëvaafdigdfit, met een 
zeer vleijend compliment . ee-; 
ne gouden snuifdoos terhand 
stellen ,". "aan . dé eene zij de 
het wapen der staten met'diï 
opschrift voerendeX Ex dono 
patritè, en aan de? andere 
zij deémet ffeniè, voorstellen-, 
de ,:.i dè faam verbeeldende , 
met deze' woorden: JEmula-r 
lïonis inciiamfirttutn* •; 
-nToK V-''Y/> o î i'i'i >:> r .• ' •. 
•i Ei.^Roi {PAVID)^ efen:Jood-
sche bedrieger,/.omtrent het 
jaar ;933>: verkreegronderdè 
aanhangers zijner natie zulk 
een' groot' gezag ,T daf, hij! 

hen in de verbeelding bragt, 
dat hij!de van God gezonden 
MESSIAS .vvas'j om hen irî de 
stad Jeruzalem '.te..;herstel-

• : • ' M 

Ien, en hen Van her juk. der 
ongeloovigen te bevrijden. 
De koning van Perzi'èi 
BAzi-Biii.4, van de vermetel
heid diens sbedriegeïs on* 
derrigt,. gaif ïbevel hem op 
te sluiten; maar hy ontsnap
te uiti de gevangenis.; Om 
zich :van hem te ontdoen , 
moest zijn schoonvader» door 
groote sommen gelds omge
kocht , hem, terwfil hij sliep, 
met eenen dolk doorsteken* 

EÜSHAIMER (ADAM), eett 
beroemd . schilder te Frank* 
fort, in 1574 geboren,;was; 
de, «oon van een en kleerma
ker. Na: zich in, zijn beroep 
door ^delessen_ van tlssEM-
BAC J, emi voo'ral door"de roe-
fening, versterkt; té rhebben, 
begaf hij zich naar,,l?<M£« 
In de bouwvallen dier hoofd
stad y&n'Europa, en. i».de 
afgelegene plaatsen.., wer-
waarts zijne sombere en wil
de inborst bem dikwerf ge
leidde, zochtrhij voorwerpen 
ter oefening voor zijn :pénieel. 
Hij teekende alleS volgens 
de natuur. Zijn geheugen, 
was zoo getrouw, dat hij met 
eene bewonderenswaardige 
naauwkeurighèidv al datgene 
wistlvoor te f tellen, wat hij 
reeds sedert verscheidene 
dagen niét meer in het gezig't 
had gehad. Hij heeft zijne 
schilderijëtt . i bijzon der vwfel 
afgewerkt. Zijne zamensteï-
ling is vernuftig, zyne op
legging der kleuren beval-
1 ig, zijne beelden met smaak 
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en waarheid voorgesteld. Hij 
was volmaakt wel met het 
Jicht- donker bekend. Hij 
slaagde bijzonder wel in de 
voorstelling' van nachtgezig* 
ten., eri maanlichten. Deze 
schilder overleed in 1620, 
in de behoeftigheid, na zijn 
leven in de somberste zwaar
moedigheid te hebben door-
gebragt. Zijne schilderijen 
werden zeer duur verkocht, 
doch. hij vervaardigde':. er 
weinig, ook zijn dezelve 
zeer zeldzaam. Een zijner 
leerlingen JAKOBUS ERNST 
TnoMANN genaamd, van Liri-
dau, heeft schilderijen ver
vaardigd, welke die van zij» 
nen meester zoo nabij ko
men, dat verscheidene ken
ners er zich mede bedrogen 
hebben» 

ELSWARDUS. — Zie ETIIEL-
WARDDS. 

-Etswicn (Jo INNES HÈRSÏA-
NXJS voN), een Lutheraan , 
te Rensbufg in het Üolstein-
$chq in 1684 geboren, werd 
predikant te Stade en over
leed aldaar in 1721. . Hij 
heeft in het licht gegeven": 
1.? Het boek van JSitwoxtus: 
'De litteris perenntihut, 
met aanteekeningen. — 2 " 
LAvsow'sf de varia Aars-' 
VQTELIS fortnna; waarbij 
hij voegt: Schediasma; de 
varia ARISTOTJSTJS in f cao-' 
Us protestantiam fortuna; 
en JOAXSES Josrr disserf a* 
tio de /dstoriaperipateticaf 
enz.} enz. 

E L X.. 

EiiVia, een det fcaliefsof 
opvolgers van MAHOMED, was ; 
de zoon van PiSASiRES.laat* 
sten kalief van SyriëoiBa
by Zon* Naar Egypte ge-
vlugt zijnde, werd hij al* 
opper-priester aangenomen. 
De Egyptenaren verzamel
den al hunne magt, om den 
meester des lands te ont« 
troonen, iien zij als eenen 
overweldiger beschouwden. 
Deze Vorst.^ bedacht eene 
list,: pm het onweder af tfl 
wenden, dafhem, bedreigd 
en bood dus aan, om ELVI» 
als souverein te erkennen» 
in hetgene wat de godsdienst : 
betrof, zich aanbiedende. 
om^van hem den sabel eR w \ 
laarzen aan te nemen, vvel" i 
ke de teekens waren van de | 
opperste magt, in datgene» ; 
wat het tijdelijke betref' | 
Op; deze voorwaarden ww* | 
in het jaar 990 de vrede p ' j 
sloten * en ELVIR bleef &' 
lief. 

ELXAÏ, een Jood, die ön-
der- de regering van TiUW' 
MUS leefde, was hoofd.*»» 
sekte ' dweepers • MlX^t 
genaamd. Zij waren «a* 
Joden en half Christenen-
Zij aatibaden slechts eenen 
God, en verbeeldden V& 
denzelven zeer te veret"'0"' 
door zich verscheidene «' 
len des daags te baden. »., 
erkenden eenen CimWU 
eenen Messias , welke" H ,. 
den Groo/en toning*0!1** 
den'. Men weet niet ot *J 
geloofden, datSKSVBdoWtB 



sia'8 v $vas'4' of dat zij eeneR 
andeven erkenden, die nog 
n iet gekomen was • ' 2*ij ga
ven hem eene menschelijke 
gedaante, daeh onzigtbaar, 
ter hoog|a van omttent 38 
Wijlen ;> i zijne leden waren 
naar zjjjlfii gestalte geëyenre* 
digd>.• Zij, geloofden» dat de 
Heilige' Geest eene vrouw 
was, Welligt wijl het wooijd * 
dat in4 het Hebreeuwsch den 
Heiligen Geest uitdrukt, van 
het vrouwelijke geslacht is, 
Et.xA.ï werd door zijne ,aanr 
hangers, als een door de 
profeten, geopenbaarden. IJèn 
aangekondigden persoon - be-, 
schouwd, wijl zijn naam, vol* 
gens het Hebreeu\ysqh he-
teekenfe.f die mropenbwzd 
is. Zij vereerden zelfs f dia/ 
van zijn geslacht tot aanbid-
dens toe , en stelden . het 
zich tot pUgt voor.hen te 
sterven. Er leefden nog on
der VALENS twee zusters uit 
de familie van ELXAÏ of het 
gezegend geslacht, zoo als, 
zij zulks noemen. Dezelve 
werden MARTHA en MAR-
THENA genaamd , en doof de 
Elxaïten als godinnen be
schouwd. 

EIA'HAS , ook BAR - JESU 
genaamd, zoon van JEBAS , 
uit de provincie Cyprus en' 
de stad Paphos, stelde zij-' 
ne tooverkunst'in het werk 
om te beletten , dat de land» 
voogd SEBGIUS PAU;I,XJS , het 
geloof van J. C. omhelsde. 
Maar PAULUS > hem met een 
dreigend gelaat aanziende, 

«T-V.ELZ, :W -•! 

voorzeide hem, dat da hand 
Gods op hem zoude druk' jl 
keö> en"dat hij voor eeneh j 
zekeren tijd van het gezigt $ 
zoude beroofd zijn. Daarop ,(' 
verduisterden; zijne oogen, ; 
en naar alle zijden jrondtas-
ten.de, zocht hij iemand, oiu 
hem: de hand te geven. : Rit j 
wonder trof den landvoogd» li 
die aan de waarheid het oor lp 
leende, en zich openlijk i\ 
voor J.-.C, verklaarde. 

••<•• : • • • • • - . ' " • " • ' . ' . . i ; 

EI,YOT (S«V.TJÜOMAS), eeu ' 
: Engelsch edelman, werd 
'• dpor.'HENDRIK: ^ I I I . ; , die 
i.hem niet verschillende ge* ' , 
\ wigtige onderhandelingen he.» 
j lastte, hemiixd:i.eh, op.?prijsI 
l gestpld. :,Men hetjft;̂ an:,hemr 
| eene Verhandelingj ofier.de, 
\ opvoeding^ der'jiindetëh ,<M f 
; het.Engelsch ;.15SÖv in8.VO; • • ^ 
: en andere wecken, waaroh;* l" 
i der het .meest: bekende is i , 
zijn Eatijn^Engel8eh-moat< \ 
denh'oekt het eersïé, naar ' 
men meent y.i dat in JSnge» 
land in het licht is versche- , 
nén. Het is sedert dien tijd 
vermeerderd en vollediger " 
gemaakt. ELYOT overleed i'i 
in 1546. :•'! 

ELZEVIER, de naam van 
beroemde boekdrukkers te \ï 
Amsterdam en. te Leijden,. j 
hebben zich eenen naam verv ' ' 

•. worven, door deschoone'uit-
gaven, waarmede zij de re
publiek der letteren verrijkt 
hebben. LODEWUK, wiens '\',\ 
persen reeds in 1595 werk- | | 
ten , BONAVEKTÜR* , ABRA- f 
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* 
HAM en DAMOV zijn de be
roemdste. EP bestaan geette 
boekdrukkers dier familie 
«leef: Sedert den dood Van 
tien laatste, te Amsterdam 
in 1680 voorgevallen. Zulks 
Was een waaf verlies voor 
de letterkunde. De ELZE
VIERS konden tegen de ETIEN-
NES niet opwegen, noch in 
geleerde, noch in Grieksche 
en Hebxeeuwsche uitgaven; 
maar zij behoefden hun niet 
toe te geven , in de keuze 
der goede boeken,'» nöch'in 
beleid voor den boekhandel. 
Hun «ViRGinüs, hun TEREN-
TUIS , ' hun Nieuwe Testa» 
ment, in het Grieksch, 1763, 
in 12.mo; het Boek der Psal
men, 1653, de Navolging 
van i J.« C., nïondér jaartal; 
hét f Corpus juris ,(.ett Beni
ge andere wérken met toede 
letters versierd , ware'mees
terstukken ; der Boekdruk* 
kunst, Ivoldoen dooi; de »<=*: 
valligherd en de naauwkett»» 
righeid,? eVenzeer aan den: 
Sjeest als aan de öogen. Des 
EtZEyiERS hebben on derschei-, 
deiiê" nialen de' Catalogus 
hunner uitgaven in het licht; 
gegeven. De laatste ^döor 
DANIÖI., in 1674, in 12.mo 
geleverd» is metvelevreém- , 
de) drukken- vergroot, welkei 
hy'ónder begunstiging van 
den. roem,; welken de uit
muntende uitgaven .zijner fa
milie'hem in. het geleerde: 
Europa verworven hadden , 
wilde verkoopen. In hét 
Manuel etc. (Handboek voor 
•dm Boekverkooper), door 

- E M S . 

BRUNET, 2.e uitg. IS14, Vindt 
inen (4.ê dl. op het einde) 
eene ILifst dèr'verzameling 
van de Latvjnsche, Fran
se Ae en ïlaliaansche schry* 
vers, kl. in 12,mo, door de 
EtzEViEfts ïn 'heit liöht ge« 
geven. Zij waren oorsprori* 
kelij k van LuïA of Leuven, 
eenigè schrijvers zijn wn 
gevoelen, dat hunne voor- ' 
ouders .Spanjaarden uwen. 

•-E^AMJÉI» •— "Zie Éaiu* ; 
NÜEt en MANUEII. •'. 

EMATHIÖN, zoon van Tf 
THON, een > beruchte struik-
roóver, die al degene ver
moordde, welke in zij"8 ;'*• 
handen vielen/ HEBKÜIES 
doodde hem en de velden, : 
welke die Barbaar doorkruis- j 
te werden Emutfdenna of 
Emuthiën genoemd. 

!•• ''EMBEK-(PAOLÏTS)-, een,!!'9* 
; testantscb predikant"te " ? ' 1 ireczin in Opper'JSongarf 
geboren , heeft in het begin 
delf fï&e eeuw verscheiden» 
werken in het licht %W' 

;verf:-.:l.° Leerreden, in*"* 
: Hongaarsch , Glanseen» 
X700, in 4.to.-• 2.° M* 
ria ecclesiee reformat® f 
Hungaria et TransylM"*11'. 
Utrecht, 1728, in 4t<"net; 
bijvoegselen van FRE»"381* 
Anow LAMPE , Hoogleera» 
der kerkelijke geschiedend 
in die stad. KABEI. P E T ^ " 
FY zegt-, in zijne verft'1"* 
ling der kerkvergaderingen ' 
van Hongaryë, 1.<* Dl*08' 
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dëzè geschiedenis enkel met 
«)ngeloofwaardige daadzakeri, 
lasteringen en beleedigingen 
tegen ,de Catbolijke gods
dienst is aangevuld» 

. EMBRY. — Zie THOMAS 
(ARTUS.) v 

E M E K I C H , Of EVMERÏCK. 

— Zie NICOLAAS. 

.*• EMERSON ( WIIXIAM) , een 
Engelsen wiskunstenaar, in 
1701 te Hurtworth, in het 
Graafschap DurAam gebo
ren, had zijn geheele on
derwijs aan zijne .natuurlij-
llé\ ilalenten en aan zijne 
•werkzaamheid te danken, 
geene andere onderwijzers 
gehad, hebbende,, dan zijnen 
vader., die schoolmeester was, 
en de pastoor des dorps, Om 
in zijn' bestaan te voorzien, 
was hij, verpjigt gedurende 
eenigèn tijd de; wiskunde te 
onderwijzen $ maar eene for
tuin , welke, hij erfde» stond 
hem vervolgens toe •, om zich 
•zonder beletsel aan zijnen 
«maak voor de studie toe té 
wijden. , Hij heeft een aan
tal werken in het licht ge
geven , onder welke men on
derscheidt: 1»° Grondbeginr 
selen der driehoeksmeting, 
1749, in 8.vo — %° Werk-
tuigknnde of bewegingsleer 
met de wetten der tot liet 
middelpunt hellende en van 
hetzelve afwijkende krach" 
ten, 1769, in 8.vo — 3.° 
Grondbeginselen der• gezigt-
iunde, 1768, in 8,vo —4.° I 

Sterrekundig stelsel* 17,69* 
in 8.vp — ö." Wis/mndige 
grondbeginselen der aard
ry ks- zeevaart- en zotïne-
wyzerkunde, 1770, in 8.v<> 
— 6.° Cyclomathesig, of 
gemakkelijkeN Inleiding tot 
de verschillende takken der 
wiskunde:., 1770, 10 dl.» in 
8.vó -rt^ Klein Cötnmen-* 
tarium op de grondbeginse
len van NEWTOX , met eene 
verdediging van NEWTON J 
tegen de opwerpingen op ver
schillende gedeelten zijner 
werken gedaan, 1770, in 
8 .vo, in 1803 , ie Londen 
herdrukt, 3 dl.nin8.vo Men 
ziet door deze werken , dat 
hij eene diepe : kennis der ' 
Onderwerpen bezat, welke 
hij. behandelt, eri'daarenbo
ven duidelijk en beknopt i s ; 
maar de overhaasting, met 
welke "hij schreef, deed hem 
in grove dwalingen verval
len. Hij bezat manieren, 
welke niet die van een wel 
opgevoed man waren, en 
welker lompheid hij nog 
trachtte te vergrooten» Hij 
had geene aangenamere uit
spanning , dan die van de 
aarde om te spitten, ten hal
ven lijve in het water te 
visschen, en om met den 
eersten den beste, in eene 
kroeg, te, gaan drinken, ent. 

"praten. Hij had een paard, 
dat hij nooit besteeg, hij 
leidde het bij den toom wan
neer hij naar de markt ging. 
De hertog van Manchesier 
kon hem nooit bewegen van 
in ssijn rijtuig te stijgen: 

http://dl.nin8.vo
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.» Loop naar de maan, niet 
uwe beuzelingen , zeide hij , 
veel liever ga ik te voet." 
Hij vermaakte zich met op 
de! viool te spelen , maar hij 
bad bij dit instrument nieu
wigheden ingevoerd, die er 
de overeenstemming zoo niet 
onmogelijk , ten minste zeer' 
moeijelijk van maken, en deze 
moeite maakte eene der kwel* 
lingen zijns levens uit. De 
diepe kennissen, welke hij 
bezat, zouden zijn onder» 

»houd belangrijk hebben kun-» 
nen maken, indien hij niet 
eenen scherpen toon had 
aangenomen, en indien hij 
de gewoonte niet had gehad, 
van bij zijne gesprekken ge
stadig te vloeken. EMERSON 
overleed den ,26 Mei 1782 
aan den Steen. 

' ' . * EMERY (JACOBUS ANDRE* 
AS) , negende algemèene O-
verste der Congregatie van 
den heiligen SÜLPITIUS, werd 
te Gex den 26 Augustus 1732 
geboren; zijn vader was de 
algemeerte luitenant-crimi
neel van het schoutambt dier 
stad. Na zyne eerste stu-f 
dien bij de Jesuiten van Mfa 
con volbragt te hebben, ging 
hij in 1750 in de kleine ge
meenschap vari deri H. Sut« 
PITIÜS, te Parijs, werd ei 
in 1756 tot Priester gezalfd * 
en drie jaren daarna als 
Hoogleeraar der leerstellige 
Godgeleerdheid, naar het 
seminarie van Orléans ge* 
zonden, van waar hij de«»* 
dekünde aan dat van Lyo% 

ging onderwijzen, In 17G4, 
als doctor der godgeleerdheid 
aan de universiteit van Va-
lènce aangenomen , werd hij 
in 1776, tot overste van het 
«Seminarie van Angers, en 
Groot-Vikaris van dat Bis
dom benoemd. Toen in 1782 
de heer I E GAMIC , alge
meen overste der congrega
tie van den heiligen Svrn-
TIOS, zijnen post had neder-
gelegd,'werd EMERÏ verko
zen om denzelven optevol-
gen. De ij ver en wijsheid < 
welke hij in zijn bestuur 
aan den dag legde, regtvaat-
digden volkomenhjk dezfl 
keuze en reeds in den be
ginne toonde hij zich waar
dig de OMERS en TRÜNSONS 
op te volgen. Volgens een 
algemeen aangenomen ge' 
brüik bezaten de algemene 
Oversten van Saint'SnlpM 
eene abdij. De koning»8* 
noemde ÈMERÏ tot die van 
Boisgroland, in het Bisdom 
Lugon-, zijne inkomsten W 
ren niet zeer aanzienl'J*' 
maar pasten daarom des: J 
heter aah éenen man» Al 

van de goederen der i"rt'" 
bad afstanj gedaan. I W 
vestigde hij een SeroimF 
te MMmoréi dat tot «• 
bisdom was verheven. £) 
de fransche biM^f1"1» 
deelde de Congregatie B* 
lot öllèr godvruchtige uw»». 
tingen. Zijn SèmiM^pL 
verstrooid , è«r hij « f 
Saïnte+Pêlaeie opgesW8" 
HJj Verliet dit geboaW «J 
daarna f «iaat zrilk» * w 
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ikel, om op nieu W aangehou
den, en naar de Concierge-
rie overgebragt te worden , 
alwaar zijne gevangenschap 
-zestien 'maanden duurde. Hij 
werkte, er met ijver om de 
ongelukkige slagtoffers te 
troosten, die met hem in 
dezelfde gevangenis opgeslo
ten waf en; hij ontving er 
onder andere de uitdrukking 
des berouws dei' Constilü-
tionele Bisschoppen CI.AU* 
mvs FOUCHET , en ADRIANUS 

X.AMOURETTE. FoüQUIER T A I N -
VILI.13 had wel besloten hein 
naar het schavot te zenden; 
maar door eene listige be
rekening liet hij hem in het 
leven, wijl, .volgens zijne" 
uitdrukking " deze kleine 
priester ttdn dei andere be~ 
lette te schreeuwen, In-
tusschen waren de tijden 
kalmer geworden, hij werd 
aan de vrijheid teruggegeven 
en werd een der voornaam
ste bestuurders van het Aarts
bisdom Parys, waarover 
hij , door den Heer DE JUIG-
NÉ, toenmaals in balling-
.schap , tot Groot - Vikaris 
was benoemd. Door eene, 
naar de omstandigheden af
gemeten© yoórzigtigheid,wist 
hij het geheele vertrouwen 
dêr geestelijkheid en der ge-
loövigen te verwerven, waar
van hij in zeker opzigt dé 
raadsman werd. Eenigeper> 
sonèn hebben hem verwe
ten, de gematigdheid en toe
gevendheid te ver te hebben 
gedreven, maar gedurende 
<le geheelè^mwentelingBleef 

hij aicb zelven gelijk;". hij 
bezat te veel geleerdheid, 
om overdreven te zijn, en 
al te veel verkleefdheid aan 

il de goede grondbeginselen , 
om dezelve niet te handha
ven. Het eenige beweegrad 
zijner handelingen was al
tijd het belang der, gods
dienst. Tijdens het Con
cordaat (1801) bood men hem 
het Bisdom Atrecht aan, 
maar daar hij naar niets an- , 
ders haakte, dan om zijne 
bedieningen van overste van 
het Seminarie te kunnen 
hervatten, weigerde hij die 
eer. Na de leden zijner 
Congregatie te hebben ver
zameld, kocht hij te Parijs 
een huis, alwaar hij op 
n;ieuw de geestelijke opvoe
ding begon. Hij bezat het 
vertrouwen aller Bisschop
pen van Frankrijk , en on
der anderen dat van eenen 
prelaat, die toenmaals zeer 
in aanzien stond, den kar
dinaal DE BELLOY. In 1809 
werd hij aan eene Commis
sie liit twee kardinalen en 
vijf Bisschoppen bestaande, 
toegevoegd. Hij sprak met 
onverschrokkenheid in de
zelve, en weigerde den 11 
Januari) 1810 ontwerpen te 
onderteekenen, die voor de 
godsdienst nadeelig wareiï. 

„ Hij ontving bevel zijnr Se
minarie te Verlaten. Intus-
schen kwam hij Weder spoe
dig binnen hetzelve , en werd , 

| aan eene tweede Commissie; 
, toegevoegd, waéritt hij de

zelfde óWersohrökfcejïhéid 
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toonde. Op dó Tuileriën 
ontboden, sprak hij er met 
dezelfde vrijheid tot den 
man, aan wlen hetzqomoeije-
lijfc was, de waarheid të 
doen verstaan. Hij overleed 
kort daarna den '28 April 
1811. Zijne lijkplegtigheid 
werd met luister gevierd ; 
onderscheidene; kerkvoogden 
en een aantal geestelijken 
van alle rangen vergezelden 
zijn stoffelijk hulsel* dat 
zijne kweekelingen naar het 
huis van Issy droegen / a l 
waar hij begraven ligt. Hij 
heeft de volgende werken 
nagelaten: \° VEsprit etc, 
(De Geest van LEIBWITZ), 
Lyon, 1772, 2 dl.n in 12.mo 
De schrijver gaf er in 1803 
eene nieuwe uitgave van in 
het licht, onder dezen titel 
Pensees, etc. (Gedachten van 
LEIBNÏTZ over de gods
dienst en de zedeleer), 2 
dl.n in g.vo Hij bewast in 
dit werk, hoe; zeer deze 
Wijsgeer tot de omwenteling 
overhelde. r— % ° Le chris* 
tianisme' etc. (Het Chris
tendom van BAOO), 1799, 
2 dl." in 12.mol~ 3.° pen. 
sées etc." (Gedachten van 
DMSCAÜTES) , Parij s, 1811, 
in 8«vo -EMERY neeft zich 
voorgesteld, om in dit werk 
te bewijzen, dat het onge
loof niet zoo als'men zulks 
beweerd heeft, het deel van 
elk denkend hoofd i s , en 
4at wijsgeeren, in allé be
trekkingen even zoo acht
baar, als die, welke later 
gekomen zijn , openlijk eene 

godsdienst hebben, beleden, 
die, de viijgeesten zijner 
eeuw enkel als geschikt uit-
kreten voor het'-gemeens: 
volk en de domheid* JJij 
deze drie namen, voegde hij 
dien van EULER, den groot
sten meetkundige, zijner 
eeuw, en hij stelde zich 
voor om hetzelfde werk ten 
opzigte van NEWTON te (Joen, 
maar hij had den tijd niet, 
om zulks ten einde te bren-. 
gen. — 4.° l'Esprit etc 
(De Geest der heiligeTmr 
HESIA), Lyon, 1775 -* 
1779, in 8.V0 Dit is eene 
verzameling van hetgene, 
wat er het gebruikelijkste 
iti de schriften pier Heilige 
voorkomt. , ~ . 5 . ° Conduite 
etc, (Gedrag der kerk f* 
het weder aannemen der w* 
dienaren van de godsdiem 
die van de kettert)' enW 
scheuring terugkomen),W'-
en 1801. - r : 6.° Eene W 
gave van de Verdediging 
der openbaring tegen de te
genwerpingen der vrijgê *: 
ten, 'door EUUER gevolgd» 
door de denkbeelden ^" 
denzelfden schrijver oM-J 
godsdienst, weggelate"'. 
de laatste uitgave zijner w 
ven aan eene Duitschep» 
ses , Parijs, 1805, f°'. 
— 1,° N omemix etC'Kf™ 
we losse stukken vdnME 

Ar.,' met verbeteringen^ 
bijvoegselen), Parijs,M"'» 
1 dl. in•13'fflo Behalve^ 
ze schriften is hij n 0 ^ 
uitgever geweest van ' 
««heldene werken van 



Heer t)K Luc , en dér brie
ven aan eenen bisschop ovei* 
verschillende punten derze-
delecr en tucht, door* den 
Heer DE POMPIGNAN, 2 di.n 

in 8.vo Ook heeft hij ver
scheidene artikels voor de An-
naïes Phitosopïdques [}Vijs~ 
geerigejaarboeken) geleverd. 
De abt EMERY vereenigde 
met uitgebreide kundighe
den eerie ongeveinsde gods
vrucht, eene gelukkige men-. 
gel ing van zachtheid en on
verschrokkenheid , eenegroo-
te ' bekwaamheid, om de 
inoeijelijkste zaken te , be
handelen ; iri al zijne schrif
ten en in al zijne handelin-' 
gen enkel en alleen door het 
belang van de Godsdienst 
geleid, wijdde hij al zijne 
oogenblikken toe , om dezel
ve tegen de aanvallen 'der 
ongeloovigen te wreken, en 
de reglen der kerk tegen 
diegene te verdedigen, wel
ke dezelve wilden verdruk
ken. 

, * EME&Y (JOANNES ANTO-
NUJS XAVEIUUS) , te Beau-
caire in 1736 geboren, was 
raadsheer, 'aan het hof der 
gemcerie landsmiddelcn te 
Monïpelliei'. 'Hij wist aan 
den stroom der omwenteling 
het hoofd te bieden, en te 
midden der duizeling dier 
ongelukkige tijden de grond
beginselen van getrouw on
derdaan en Christen te beJ 

houden. Zijne pnschuld en 
zijne deugd "verraadden hem 
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weldra, hij werd- als Con-
tra-rcvolutionnair aangehou
den , 'en in de gevangenis 
vanAHmes geworpen, afwaai' 
hij "den 30 Julij 1694 over
leed. ' Er beslaat van hem : 
Traite • des succes&ïöfis etc. 
{Verhandeling over de erf op' 
volgingen, schuldbekente
nissen en andere onderwer
pen , vervat in het-2." en 
4.° Boek der. Instellingen 
van- JusTtiüJAKVS, verrijkt 
met een aantal - latere be
sluiten van het parlement 
vén. Toulonse), 1787, in 
8.v° ' Dit- werk getuigt op 
eene gunstige wijze van de 
kunde des schrijvers in het 
stuk van regtsgeleerdheid. 

EMITJUNI {Heilige HJERO-
NYMÜS) , stichter der regu
liere orde der Somaskers, 
te Venetiëi uit eene Pafrici-
sche familie geboren, droeg 
gedurende zijne jeugd de 
wapenen. Krijgsgevangen ge
maakt en op eene geheel 
bijzondere wijze bevrijd zijn
de , nam hij het besluit de 
wapens neder te leggen , om 
zich geheel en al aan de ' 
dienst van den grooten mees
ter der heerscharen toe te 
wijden. In Venetië terug
gekeerd , en door medelijden 
bewogen, bij het gezig't der 
weezen' die aan alles gebrek 
hadden, verzamelde hij er 
een 'groot aantal in een huis , 
alwaar hij alle zorgen aan 
dezelve ten koste legde, om 
; hen * voor de deugd te vór-



SM IJ'MI. - , '^M'.;M* 

toen, en nuttig $e maken 
voor ide maatschappij Pe 
gelukzalige (,CAJETANÜS. «ft 
JPsrays^AKApPA,,; later Paus, 
ion der #en naa«i;. ̂ an :̂ AUt 
lus IV.:, prezen zijnen ijve* 
ze^r en spoorden heul aan, 
om in andere steden gelijk--
Söortïge gestichten op te rig-
iên , als dat» hetwelk hij te 
WeneiiM tot stand had ge-
fcragt., Kfa e,r te Brixen, 
Bergamo én elders gevestigd 
te hebben, begaf hij zich 
ftèar een, dorpje ;in de;»abij*, 
ïïéld der laatsgenoemdè stad 
$oma$ka genaamd»: alwaar, 
hij zijne Congregatie tot 
stand biagt, welke naar die 
plaats werd genoemd. Het 
doel dezer Congregatie is de 
•opvoeding vah weeskinderen 
en het'on der wijs der jeugd. 
Deze instelling werd goed
gekeurd door Pl0S.\V.;,.JSiX-" 
ÏUS V . , en CtEMÉNS 'VIII. 
EiwitUNi bragt, zijne overige 
levensdagen in de oefenin-
gen der grootste liefdadig
heid omtrent den naaste door 
en/óverlëed in 1537, ïn den 
ouderdom van 56 jaren. BE* 

/•«EDic^üs XIV., heeft hem 
zalig verklaard. AÜGÜSTI-
NUS TÜRTURA en ANDREAS 
STELLA, de eene priester, 
«h de andere Overste der 
Somaskers, hebben zijn Ie- • 
ven beschreven. 

, EMIMAWS, — Zie, ÏBMÏ- , 
Ï.UNUS. . ' 

EWHMUS. 
i$BMlI«lUS« 

Zie JPAIH.IS 

JEMA: , .jjnchter van-Et-
<JHARD II*., Hertog van Nor-
mandgè', vrouw ,van ETHEI-

; REÖ , koning van Engeland 
en; mjoedprvan den heiligen 
EpUAfi»;, had grooteljjks aan
deel aan het bestuur, onder 
de regering van haren zoon 

! in 1046. De Graaf van 
Kent, die onder verschil-
lende * besturen , een groot 

: gezag had gehad* nam te
gen .haar eenp zoo hevige 

i afgunst op /dat- hij haarvan 
' onderscheidene inisdadenbe-
1 schuldigde,; Hij kocht eeni-
! ge groote Heeren om» die 
; zijhe" beschuldigingen bij den 
!korting bevestigden. Deze 
: Vorst geloofde al te ligte* 
lijk dat zijne moeder mis
dadig was, 'i en ging haar on
verwacht bezoeken, om haar 
alles te ontnemen wat K)J 
bijeenverzameld had. fa »e' 

!ze ongenade nam EMMA W" 
re toevlugt tot den Bisschop 

' van Winchesiérh&ren bloed
verwant; maar zulks w» 
eene nieuwe aanleiding van 

lastering voor hare vijanden' 
De Graaf van Kent, rehn-
de haar de menigvuldige?6' 
zoeken, welke zij aan öien 

i prelaat gaf tot eene mis']88" 
,;toe, en beschuldigde haat 

eenen zondigen omga"S"J 
hem te onderhouden. De*:" 
ning was bij voortduring Hg'" 
geloovig; de V o r s t i n ^ 
zich regtvaardigen <w°r

 gj 
middelen toenmaals ui ? 
bruiky dat i s , dat z i j g 
gloeiend ijzer ging. J» 
weet niet op welk eene wj 
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•ze "zij deze verschrikkelijke 
proef doorstond; dit weet 
men, alleen, dat de koning» 
hare onschuld erkend heb
bende, zich aan de straf der 
boetelingen onderwierp; 

ËMfiUNUETi., bijgenaamd de 
Groote j koning" van Portu
gal,den 31 Mei 1469 te 
Aleöncheta geboren, beklom 
den troon in 1495, na JOAN-
NES IL , zijn'- neef, zonder 
kinderen na tè laten, over* 
leden. De voorspoed zijner 
regering, het geluk zijner 
ondernemingen j deden hem 
den bijnaam van zee<r geluk
kig Vorst geven* Een aan
tal beroemde zeevaarders 
ontdekten onder zijne be* 
scherming, verscheideneden 
Europeanen onbekende Tan
den', en bragten zijnen naam 
in Afrika, in Azië, en in 
dat gedeelte der wereld, 
hetwelk men later Amerika 
heeft genoemd. VASCO DË 
GAMA zeilde voor de eerste 
maal (1497) de Kaap de Goe
de Hoop' omj herkende de 
Oostelijke kust van Ethio
pië tea landde te Calieut 
aan de kust van iïlalabar. 
AI/VAREZ CAERAII kwam in 
Brazilië, reeds door AME-? 
RÏCUS VESPUTIUS bezocht en 
verzekerde er in 1500 de be
zitting van aan de koningen 
van PortugaU De zoon van 
FRANCISCÜS A M E I D A , on
derkoning van Indiè' (1506) 
stichtte volkplantingen op 
de Maldivische eilanden en 

- • . ' : • . . ••: r . : ; • • . . Bf 

na* Ceylon} AtpoNsoa D-'AL* 
BUQUERQUE maakte zich in 
1507 meester van het eiland 
Ormuè. JACÓBUS SIGNEIRA 
van dat van Sumatta; de
zelfde ALBUQUÉROJUE over
rompelde in 1511 het eiland 
Gott, èn onderwierp de in
woners van hét schiereiland 
Malaca. ANTONIÜS CAVOÜA 
overwon (151 !) het koning
rijk Pègn-: Maar de karig
heid van EMMANUEL deed 
hem VESPUTIUS verliezen, 
die zich naar Spanje begaf 
en bet vaste land Van Ame
rika, ten voordeel e van RA
KEL V., en deszelfs opvol
gers ontdekte. Deze ver-! 
schillende ontdekkingen wa
ren ëene-bron van schatten 
Voor de Portugezen, o.Jc 
noemen zij de regering van 
EMMANDEL de gulden eeuw 
van Portugal. Hij is het 
die het prachtige paleis van 
Belem bouwde, en het daar
aan grenzende klooster sticht
te , waarin de koningen van 
Portugal begraven worden. 
Al deze werken dragen het 
kenmerk der pracht en des 
smaaks zijner uitgebreide en 
veel omvattende genie, en 
van zijn oordeelkundig be
stuur. Deze Vorst overleed 
den 13 December 1521, be
treurd door zijne onderda-> 
nen , welke''hij verrijkt, en 
gezegend , door eene menig* 
te ongeloovige natiën welk» 
hij beschaafd en tot het 
Christendom gebragt had v 
maar verfoeid door dVMoa-

:a.'.-:.:' , ••'/-..l-- s: ..:.;.•••:- •.; 
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r e n , woïke Iixf verdreven, 
«n door de . Joden , welke 
hij verpligt had, zich te doen 
doopen. EMMANUJBI. bemin
de de, letteren en degene , 
welke dezelve aankweekten. 
Hij liet Meworien over de 
Jndiëti na. Men ziet te Be-
lem . zijn praalgraf «net dit 
opschrift: 

Latloi'8 al> occiduo qui primum 
ad littora solis, 

• ïïxtendït cultum notitiamque 
Dei, 

' Tot reges domiti cui submise-
re tiaras 

Contlit'ur hoc iunuilo maximus 
EMMJLKL'ISII . 

Het leven van dien Vorst 
is in het Portngeesch be
schreven door dom DE Gocs, 
Lissabon, 15Gü en 1507, 2 
dl." in fol. herzien door J . 
IS. LAVANCHA , Lissabon , 
1(519 iii'fol. deze .uitgave is 
verminkt, en men verkiest 
üe eerste. Maar men maakt 
«og meer werk van het ge-
Sfilirift van .OSORIO , ten ,ti-
tol voerende: De rebus EJiïr 
DUjiiïVÊLïs, Lusikwm re-
gis, .Lissabon , .1571", in fol. 

EMMANDE!, PlïILïBERT , Her
tog van Savóoyë, bijgenaamd. 
IJïerhoofd, "was de zoon van 
Hertog JKAÏÏEI, I I I . en van 
BEATRIX van Portugal, en 
Werd den 8 Julij 1528 ge
boren. Eerst was hij tot 
<ïen geestelijken staat be= 
stemd, maar na dèn dood 
.zijner beide broeders 'liet 
snen hem zijne neiging tot 
4e wapenen volgen. [Den 

ouderdom van 20 jaren te-
reikt hebbende deed hij eohe 
reize door Duittcfiland, en 
werd hij in 1548 te Utrecht 
door KAKEL .V. tot ridder 
van het gulden vlies gesla
gen]. In verscheidene ge
legenheden gedroeg hij zich 
als een dapper krijgsman. 
Bij hei beleg; van Metz werd 
hij generaal van het keizer. 
lijke leger; In 1557 won hij 
dën gedenkwaardigen veld
slag van -Saihtr (Inentte og 
de Franschen; de overwin-
ning;was zoo volledig, dat 
een Spaansch generaal in 
den krijgsraad ér voorstem
de , oiii regt toe op Patf 
los te gaan, en van verdriet 
stierf, wijl séijn raad ver
worpen werd. ' [In het vol
gende jaar vergezelde hij 
koning PHIMPPUS II. "a"r 

Engeland; alwaar hem » 
Ridderorde van den kousen
band vereerd'werd. Nada 
Keizer, KAREfcV. afstand 

van de Nederlanden < «al1 

gedaan, werd EMUMN01* 
PHIMBERT tQt landweg* 
der JVederlmde}iaan%iïtea> 

Het voornaamste wat mm 

dienste der JSfederUmk^fl 
r igt te , was, dat hij k»n,n» 
PIÏIMPPUS overreedde, oi» T 

zijnen- eisch van den . °" 
derdsten en den vJj f t l§£ 
penning af te staan. »} . 
het vertrek van den K°riW| 
naar Spanje ontsloeg «Ilzl -, 
van 'zijn landvoogdijsc'W 
Nadat de vrede van Cate^ 

hij in 1550 in den echt & 
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MAKGAKETHAvm Jfrato/irifA, 
dochter van: EaANCiscus I . , 
en zuster van) HENDRIK I ï . 
Door; ditl;huweli}k verkreeg-
h%; al datgene van zijne sta* 
ten. weder, wat zijn vader 
van dezelve verloren had* 
Hij,vernj.eerdcrde dezelve ver± 
v.olgeris doori ziijne schrander» 
hein i n dapperheid ,/en over
leed den, 30 Augustus 1580.» 
slechts een en; zoon K A K I * 
EMJVJANUEI. (zie dat artikel) 
genaamd, nalatende» 

* EMSIEBIGH (FREDERIKJCA.1 
REL TÏHMOTHEUS) , JProtes-
tantsch predikant, te Straats
burg den 15 Eebruarij,I786 
geboren. Na zijne studiën 
ivolbragt te hebben, .hield 
hij in den "ouderdom van 21 
jaren eene> geleerde, verhan^ 
deling. Daarna eene reis in 
de binnenlanden;san ïhiitsclt* 
land ondernomen hebbende, 
kwam hij in Frankrijk, en 
verbleef gedurende 6 maan
den te Parijs, waar hij ken
nis maakte met verschillen
de geleerden. ÏJij zijne te
rugkomst, in zijn vaderland, 
Werd hij tot opziener be
noemd van het Collegie van 
SinfcT/iomas, eii in 1802 , 
verkreeg ; hij den leersioel 
der Latijnsche, Grieksehe, 
en Hebreenwsche talen , in 
het Gymnasium van 'Straats
burg & ,in 1812, werd hij 
gewoon Hoogleeraar van het 
Protestantsche Seminarie * 
alwaar hij ecne Cursus over 
de kerkelijke gcaclü'jdenïs 

gaf.; In 1819» onderwees h ij 
dezelfde wetenschap, in de 
godgeleerde faculteit, welke* 
m£h 'krachtens een konink
lijk bevel bad, opgerigt, en; 
predikte dikwijls in de kerk 
van deiï. heiligen THOMAS" t, 

> waar zijne welsprekendheid,,' 
talrijke toehoorders uitlokte. 
Hij bezat, eene der. rijkste b i 
bliotheken van den JSl&as-ei» 
stelde zich voor» oiji eene-
staatkundige geschiedenis irt 
het licht te geven van alle 
tijden en landen , die de 
vrucht/ was van Jangjï e» 
vreedzame :nasporingen, toen. 
hiji door den dood verrast 
we*d, den l Junij 1820, itó 
den ouderdom van 31 jaren. 
Men heeft van hem eene-
verhandeling: U°' DèEvun~ 
g-eliis'i secundtem, Hebrtzos •$. 
Egyptios, aiqite JUSTINt 
martyris ; Straatsburg, ÏS07. 

— 2>° Welk is voor ons lief 
doel der hervorming f. (in het 
Hoogduitsch), ib id , 18l6« 
— 3.° Twee reden mtgespro* 
hen door F. CB; T. Emn<> 
mcH, ibid-1817, TKKÜÏTSI» 
en WÜRTZ • (in het Hoog-
duitseh): — 4.° Keuze vctit 
liagelalem Leerrede-n door • 
D r CM» MMMMRICBC3 ibid 
1821. 

'• -f- EMHEBÏCK (ANNA CATUA» 
EJNA)> werd in Ï77S' te 
Biwmsdie..,, onder Koesfehl, 
iii h&t Mimsiervchc-gvhmm.., 
enJastMö van .-hap© jetigd af 
eenwi seer:3joilÊ'gen Ifvcpa-
wande!.'- 5B emsn m&if g«-
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vorderden puderdö»! wist zfj 
zich ,te, herinneren,» dat toen 
zij drie jaren befeikt had >/ 
zij ; God dikwerf; vuriglijk 
had gebeden , dat •• Hij ! haai 
toch in deze teedere,ïjÉ>ren 

uit dit leven "zoude wegne-> 
jnen, alvorens zij zich door 
zonden ; bevlekken mogt. 
Vrees voor de zonde, uit 
liefde? tot God, gaf ïhaar 
vroegtijdig eene bepaalde rig-
ling, in welke God. haar 
bewaarde» Zij ging-slechts 
vier maanden, .achtereen ter 
schole, én was evenwel zoo 
wel onderwezen, dat haar 
schoolonderwijzer getnigdê t 
haar geène vraag omtrent de 
Christelijke leer te kunnen 
doen,: welke zij niet zeer 
nnauwkeürig beantwoordde, 
Toen reeds openbaarde zich 
hij haar een zacht en opwek-
baar gevoel, en een leven
dige geest, terwijl zij. van 
Mndschbeeh af het hartelijk
ste deel aan het lij d en en d e 
vreugde van anderen nam , 
zjj gaf derhalve alles wat.zij. 
had aan de armen, hoe arm 
zij en hare ouders ook zélve 
waren; deze beminden haar 
Keer, en waren, volgens 
haar zeggen gestreng maar 
niet hard. Zij verweet zich 
zelve, dat zij menigmalen 
van den behoeftigen voorraad 
des huizes ontvreemd had, 
om het aan armen te geven; 
doch ẑ j werd gerust gesteld 
door de herinnering, dat de 
moeder het bespeurde, en 
échter deed alsof zij het niet 
merken wilde. Ook begon 

met 

zij zich. vroegtijdig reeds in 
allerlei verstervingen en lijf-
kastijdingen te oefenen, en 
wijl zij deze .oefeningen met 
riet gebed en heilige «ver
denkingen paarde, kwam zij 
al spoedig tot «ene zuivere 
liefde i Gods.' Zij was ook 
gewoon zonder ophouden in» 
wendig te bidden, doch hare 
gewone wijze van'; bidden • 
bestond hierin, dat *jf-«** 
God" den Heer spraki g"'" 
een kind gewoon, is, 
zijnen goeden vader te 
ken. Hare meeste gei 
zond zij hemelwaarts voor m 
bekeeririg; van groote zon
daars j en voor de zielen in 
het vagevuur; het Jijden van 
den Verlosser was van hare 
teedersfe jeugd het onder
werp, met hetwelk zij ha
ren geest het meeste en «et 
liefste bezig hield. l f 
zij den onderdom van 24 ja« 
ren bereikt had, begaf «J 
zich in het klooster der AH' 
gustinessen te •DuiM**» 
hetwelk zij sedert hare pro"* 
jaren met zeer zware z;e*" 
ten, en. andere smarW 
kwellingen geteisterd vvem» 
doch uit liefde Gods, ver 
droeg zij alles met het ff00. 
ste geduld van de *«*•! 
Nadat zij in Mei .1812 «» 
haar vernietigd kloostj-ï^ 
gezet, bevond zij 2*°" ^ j 
eenen korten tijd zoo W • 
dat aij op kon zijn, ^ f» 
dienst als huishoudster^ 
eenen geestelijke «e '^lJ\{l, 
waarnemen. 'Op den S»t» 
gustus van hetzelfde Ja 
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op déïi "feestdag fm deö ïf. 
AtiGCrtiïitiOs,! haren "Örde-j 
de #étfi'op̂ ;',:'»:VèlftDóridë':';ifi'dH 
feèn' grèauw 'kruis^ pp' de 
holte «er nïaagj kort daarna 
öVer- hétzelW een rood dub
bel kruis,' hetwelk gewóóii-, 
lijk > üif' helderroodè strëpèiï 
beètónd', eii somtijds blpèd-
de.'!> Op 'hafën Naamdag Jden! 

2St;Novënib;éi?''|feestdag'dei* 
ÏK' Gjè-HittlSi) bloedde iieé 
VÓö'r èn achterhoofd •', en ëe-
nige dagen na tóet geboorte
feest des Heeren begon men 
<yjjf liidtëeke'nen of «won
den in haar ^igchaanï5 tè;be* 
inè'rkénV "iéV-V-jvètJéh1'1 ïn 'het 
midden vaii7 de beide hafirden 
ëii v*ati de' 'beide'vóetèri''V'̂ èki 
in 3e règterzijdé.' Deze bon
den f; Hëëft zij.;''; 'zonder; dat 
dezelve genazen óf etterden 
tot-aan naren dood behou
den. Dezelve bloedden dik
wijls ,• doch doorgaans al
le vrijdagen, somtijds ook 
wel óp andere dagen, eri 
soms zoo overvloedig, dat 
handen en voeten zoo wel 
van boven als van onderen 
niét versch bloed gepurperd 
waren. De wonde in de zijde 
had, volgens dë opgave van 
den - Graaf F."L. VON STOÏ.-

dïe ; haar in gezel-BËRG, 
schap van ÖVERBERG en an
deren den 23 Julij I8Ï3 be
zocht, juist de lengte van de 
breedte dezer drukcolonnes 

ïn het eerst hebben de gë-
neesheëren gemeend en stel
lig verzekeEö, dat er in de 

zijde gèërië'ëjgenïi'jk gezég* 
de tiiïwëndigë! wöttde j r maar 
slechts,»r ëënë bióedföódè* 
streep óp*dë geheel 'èn "all'. 
onbeschadigde huid bestond: 
bij nader"onderzoek is hun 
echter gebleken > dat he,t vel 
eëhigzins'"opengereten of ö-; 
pëngescheürd "was; zöodat' 
er ; Ö|> * zekere dagëti, Veelal1 

vrijdagsi';i! water én -bloed uit-

N 

vloeide. Hoé geheim zuster 
EMMERICHV en de haar om
ringende personen , in "'''hét -
begin deze verschijnselen ook 
hielden, geraakte de Waar' 
dërzeïve echter Weldra in de 
naburige gewesten" bekend. 
GiiiJJtóENŝ -DROS-T^V" Vikarisw • 
Generaal /van ^héit" Bisdont 
Munèté'r idé wereldberoemde 

•én godsdienstige QyERB^uÖi 
ërt de ' geneesheer D R U P F ^ -~~ 
reisden: naar Dulmèn\ ojjidë 
zaak te onderzoeken. Eeri 
arts dier plaats, welke haar 
sedert vele jaren bezocht, 
stemde met DRUPJFEÏ. over
een , dat het verschijnsel 
zich natuurlijker wijze niet 
liet verklaren. Een naburig 
geneesheer, die, eer h?ï 
haar gezien had,., in jefénti 
herberg den spot mef haar 
had gedreven , werdY waar
schijnlijk door heraanschou-
wen, 'te haren opzigte tot 
andere gedachten gebragt. 
Sedert het tijdstip dezer ver
schijnselen , tot op dat van 
haar zalig overlijden, het
welk den 10 Fobruarij 1824 
plaats had, leed zij onop
houdelijk en dikwerf zeer 

4 ' •' • - • ' ' ' 

tv 
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hevige pt|nen aan iiare won<« 
den; ook bestond;gedurende 
al dien tijd haar eenig voed
sel, des winters inleen glas 
water daags,, en in het,.sap. 
van een stukje appel, of. van, 
eene gedroogde pruim ,, ge
woonlijk uit water alleen., 
In het begin van den ker
sentijd zoog zij somwijlen 
cene kers uit. Elk- ander 
voedsel of anderen drank, 
braakte zij aanstonds - met 
hevigheid weder , uit; ook 
sliep, zij zeer. weinig: haar 
voornaamste voedsel scheen 
zij van de IL Communie te 
oiitleenen•, welke zij.» üoo 
niet dagelijks, ten minste 
zeer . dikwerf ontving, , Als 
zij gecommuniceerd had i ger 
voelde zij zich ongemeen, ver
sterkt. Ook' was zij ,qa de 
ït', Communie somtijds; ,wel 
eenige uren, .zopder pijn.te 
gevoelen ; maar buiten dien 
tijd ontwaarde zijnde,,ver
schrikkelijkste pijnen in de 
wonden. — De commissaris-; 
generaal van politie,, de-H.r 
(arARNiKn heeft haar van ambts
wege bezocht, ,en., erkend , 

xdaü hat wonder zïgtbaar was. 
ZiJ^werd daarenboven, tien 
dagenlang door burgers der 
stad , welke haar twee aan i 
twee , twecNgren in haar ka • ) 
nnrlje bewaakten, dag en 
nacht waargenomen , gedu
rende welken tijd zij geen 
ander " voedsel gebruikte ; 
daar deze en andere gereg-
telijfce onderzoekingen., die 
soms voor de religieuze met 
hoogst onaangename en pijn

lijke bijzonderheden gepaard 
gingen , geene andere uit-
komsten opleverden, dan dat 
de hand Gods zich op do 
duidelijkste, en .bovenna
tuurlijkste wijze in deze 
godsdienstige koprzustergo» 
openbaard had. De in het 
Nederduitsch bestaande, be
scheiden over deze wonder
dadige verschijnselen, xjjn! 
_l.° Bijzonderheden des on
derzoek» , aangaande ie ver-
schynselen bij de Non Udul-
men, .bijeengezatneld door 
ƒ. Cif. LESAGJE TEN BnoBK, 
Rotterdam.,! 1820. - 2." 
Echt -herigt wegens de zeld
zame verschijnsels, wette 
plaats hebben', bij. Mejnf-
vrouw ANNA -CATIMIM 
EuatJERlcHenz.» Deventer, 
J 814,> >— 3.° De Eenzijdige 
Regier, of 'de Recente*! 
ook der Recensenten; f' 
daagd voor de regtbank der 
liefde en geregligheitl, 1WÏ" 
^eils ,de veroordeeling der 
onschuld in de persoon vtffl 
Mpjufvrouw ASSA CiXff 
«/M ÈsviïERlcn enz.»''?' 
revier, IS 16. - d . ° /W 
des,,graven van STOipE,u''' 
aan zijne zuster, utaig«tm~ 
de A. C. Emvsnrcii, «* 
Hgieuse ie Duimen, voo™0" 
mende in het Tijdschrifl j« 
Godsdienstvriend , I »• " ' 
N.° 5 , enz. 

afval 
* EMMERY (JOANNES 

DPWWK CLAUDIOS) , gr'2?I'ï' 
Prozyenhv , pair van t**^ 
rijk, en coinmnndc*»1" ,v' 
de orde van het U#<& 
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van eec , den 26 April 1752 
te Metz geboren, was, de 
zoon ,van een' procureur bij 
het parlement. Tot dé ba
lie bestemd, behaalde , hij 
vee] ijoem in die betrekking; 
de maarschalk van Arman-
ftères, fplaats-commandant; 
benoemde hem tot' zijnen 
raadsheer. , EMHEKY wijdde 
zich, aan ecne, grondige be
oefening, der wetten over de 
militaire administratie toe. 
In 1,788 verkoos <le stad 
Metz hem als afgevaar
digde bij de algemeene sta
ten j . en vervolgens bi j .de 
mngtgevende vergadering, 
waar ,-hij dikwijls berigtaf-
Jogger van de krijgskommis
sie was , en driemaal de eer 
van het voorzitterschap ge
noot. Den 12 Januarjj 179p 
.vraagde hij eene wet tot' de 
vrijheid van de drukpers; na^ 
dat tonEVVïJifX'VL , den zoo-
gehaamden burgereed afge
legd ' had, deed hij het be
sluit nemen » dat/geene] af
gevaardigden , voortaan zon
der, dezelfde formaliteit, zou 
.\vordehitoegelaten. Den 28 
Jiilij j : van hetzelfde j a a r , 
beschuldigde ;hlj den ^kardi
naal ; 'BE^BO'HAN;, bisschop 
ivan;,, ^ r a « / ^ 3 ^ ; ^ , ; ' ; e n ; . ; d e ; 
Duitsche prinsen',; die* leen-": 
goederen," in v.dm-.EJzasf\ he? 
zaten, van -in: die provincie : 

onlü^iten te •verwekken', te
gen.,het bestaande bestuur, 
en "de grondbeginselen van 
den , dag.* Door des ri>er 
ipB BouiijLÉ met. v/ien hij 

I door de tusschenkomst van 
den Heer ne LA FAYET'EE , 
in correspondentie was , ge
leid , bragt. hij het besluit 
te weeg, o.m de bewerkers 
van den opstand, der bezet
ting van Nnncy, te vervol
gen ,• ,\yaarvan hij berigt had 
afgelegd* ' -De Heer Kouii.-
LB , verhaalt,, in zijne 3ié-
ffloires, dat op eenen zeke
ren, tijd met hem sprekende» 
over" de verschillende ver
anderingen , die in het gou
vernement pjaats gehad had
den- • Eaïmiir.Y hem , ze ide : 
» maar mijn Heer , wie zijl-
gij "in dat al les \ * « . .want 
niemand, kent uwe denkbeel
den. Ik ben noch een aris-
tohraat, noch een demokraat, 
antwoordde Mijnheer Douib-
I É , ik ben eenen konings* 
gezinde, gehoorzaam aan u-
we constitutie, die ik ver-
foeijelijk vind , omdat de ko
ning dezelve erkend heeft; 
maar indien, de koning zich 
er aan onttrok, zou i k haar 
met; hem verlaten. . . » De 
Heer EWMERY herhaalde . . - . 
(Jij hebt gelijk; indien ik 
ajs ; edelman geboren was» 
,j!ou ;ik denken en handelen » 
zcq als gij * maar een advo
caat zoo als ik,, heeft den 
.op.stand, moetet» verlangen , 
en zich aan^ eene constitutie 
verbinden, die hem en de 
zijnen uit den staat van ver
nedering doet te voorschijn 
komen, Waarin men hen 
gebukt hield*" Dit openhar
tige antwoord verraadt in 

http://bij.de
file:///vordehi


202 E M M. 

weinige woorden , de oorza
ken en de beginselen van 
bijna al de omwentelingen, 
I»de *er8ohillénde vefscnijn-
eelen van onze staatkundige 
istormen. EtóMERY betoohde 
zich gematigd, * en een vij
and yan de demagogen ; öok 
zwaaide DE BOÜILLË , in zij-
Ti e Mémoires aan den geest, 
de bekwaamheden, ett 'dê 
xegtschapenhéid van EMME-
ny den verdienden lof toet 
Echter geheel en al aan de 
nieuwe constitutie toegedaan 
zijnde , maakte hij geene 
zwarigheid, om den Heer 
BE BOÜILLÉ te beschuldigen 
als de voornaamste bewerker 
van de reis , of de vlugt van 
LODEWIJK XVI. paar Mónt-i 
médi, en bood het besluit 
aan tot zijne in hechtenis
n e m i n g / H i j vraagde ook 
dat, tot dé zending van drie 
commissarisseri naar Varen-
mes, die den koning naar 
ftkrijs terug moesten voe
ren ; hij' deed vervolgens het 
formulier van den eed aan
nemen, welken 'door het le
ger gedurende de suspensie 
van den ongelukkigen Vorst 
zou moeten worden afgelegd. 
Indien men er door de vol
gende daad over oordeelt, 
kon men gelopven dat EM-
MERY door de kracht der om
standigheden medegesleept, 
sleehts alzoo handelde, om 
zich niet in de waagschaal 
te stellen. In het verhaal 
der reis naar Vurennes, dat 
uien aan FONTANGKS , aarts
bisschop van Toulousa toe

schrijft (zie Mèmotfyf è 
W E E E S , toni. - l t pèg» 71,, 
juitg. Van B:AjjriöüiNlJ'réra), 
Wórdt EMMERY" onder de gê  
deputeerden van de pattij dof 
revisoren, vermeld, die te 
vergeefs beproefden yom met 
het geld; van de burgerlijst 
dé; Jvolksliefd^ voor IiODK' 
WIJK XVI. te doen herleven, 
en hem met een gedeelte dei 
oude magt te 'bek/eeden. 
Wéinig tijd -daarna deed hij 
onderscheidene besluiten be
trekkelijk de militaire inng-
ting, de rëgtbanken, en de 
volkplantingen aannemein 
Bij de sluiting def zittmgt 
werd hij tot regier Wj d9 

regtbank , van ĉ sisatiê  be
noemd » en den 10 Mei.17» 
gaf hij aan de Wetgevende 
vergadering 'verslag va" « 
werkzaamheden vart die regt
bank. Alhoewel hij. gef9 

openbare ambten uitoefende, 
en hij" zich zelfs onder ne' 
schrikbewind verschof 
hield, werd hij verdaoMi 
en in cone gevangene $\ 
worpen, waaruit nj) ," 
kwam, d a n n a d e n d o o ^ 
ROBESPIEKRE, den ^f%. 
dor (24 Julij'179'i). v\ 
partij der thérmidonan6» 
anti-Jakobijnen, verkoosl^ 
tot afgevaardigde, J» ,., 
in den raad dlr vijf h"»d

8 
den, waar hij zich nog.» 
een der gematigdste; toon 
EMMEHY stemde en w 
met de meerderheid J . 
verscheidene wiH»*»1"1 
^vetten van het voorgaf 
bestuur.» Hij deed de 



-EM:.». ;m 
inirekken die de bloedver
wanten der uitgewekenen 
van hunne goederen beroof-
dei vraagde de schorsing der-
wet, die met eene ergerlij
ke gemakkelijkheid , onder 
het schoohschijnende voor» 
wendsel, van onverdraag
zaamheid dei- inborsten , de 
echtscheiding toestond: eene 
wet, door middel van welke 
inen-ech'fgenoofen , tweemaal 
zag scheiden in een jaar en 
drie huwelijken (burgerlijke) 
in dit korte tijdverloop zag 
aangaan. Den ) 9 Julij ," werd 
hij tot sekrétaf is benoemd; 
de Volgende maand, werdhij 
lid van de commissie van 
inspecteurs en liep in, deze 
hoedanigheid het grootste ge
vaat op den 18 Friictidor 
(September 1797), dag der 
zegepraal van het Directo
rium op het wetgevende lig-
chaain (Zie AÜGEREAÜ). In 
deze omwenteling gedroeg 
zich EMMEHY , met sSulk eenë 
voórzigtigheid, dat hij geens
zins begrepen werd, in dé 
verbanningswet tegen rele 
zijner ambfgenoóten, werd 
vernietigd* Hij leefde van 
de Openbare zaken verwij
derd, tot den IS Èrumaire 
(October 1799) het tijdstip 
der ontbinding van het Di
rectorium. BONAPARTE , eer
ste Consul geworden, be
noemde hem tot staatsraad, 
in de regterlijke afdeëling 
en hij was een der medear
beiders aan het burgerlijke 
wetboek. In Maart 1800, 
werd hij belast * om de pa» 

pieren, bij den heer HYDE 
DE NEUVILTJE in beslag ge» 
nomen, te onderzoeken , wel
ke papieren1 de policie van 
BONAPARTE onder den titel 
van Etigelscke' correspon
dentie , deed drukken*. De 
kiezers van het MoeZel-de-
parlement riepen hem, in 
Augustus 1803, tot den be-
hoedenden Senaat, waarin 
hij tot de komst van de bond-
genooten te Parijs bleef. 
Den 5 April J814 , bnder-
teekende hij de a k t e , van 
vervallenverkhirihg Van BO
NAPARTE J 'den 4 Junij , \vef4 
hij begrepen in, de éerSte be
noeming der leden van de 
kamer dèr pairs* Bij dejte-
rugkömst van NAPOLEON in; 
Frankrijk (Maart 1S15), 
hield hij "zieh Verscholen,; 
en verscheen niet meer op 
hét staatkundig looiieel dön 
na den tweeden afstand Van 
BONAPARTE. Op nieuvvinde 
kamer der Pairs gekomen é 
stemde hij meestal in den 
geest der'oppositie, bij ver
klaarde zich, den 5 Febru-
arij 1817, ten gunste van dé 
wet der verkiezingen, door, 
den markgraaf BAttTHSüElWl 
voorgesteld , en Vervolgens'i 
alhoewel ziek, deed hij zich 
naar de kamer der Pairs ver-
voeren, om deze zelfde wet 
te handhaven. Oud en zwak, 
had hij zich naar het ' land
goed van Grozyeulx bege
ven , alwaar hij aan eend 
borstzinking den 15 Junij 
1823, is overleden. Alhoe
wel het gevoelen van EMME-
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UTT niet altijd buitengemeen 
monarchaal is geweest;, liet 
hij zich echter niet i door de 
woede van den revolution-
nairen Stroom medeslepen j 
bij' verscheidene gelegenhe
den gaf hij bewijzen yah 
legtvaardigh'eid, gematigd* 
heid en zelfs van mensch-
Hevendheid, en •; verklaarde 
zich altijd tegen de buitenspo
righeden der müitelingen. 
De t\Veede zijner zonen heeft 
hein in het pairschap; opge? 
vplgd, de\qudi3té,\die de loopt 
baan. der wapenen was in
geslagen ';, overleed in den 
eersten oorlog tegen Spanje, 

•f- EMMET (THOMAS ADDIS), 
geneesheer, vervolgens ad-
yokaat in 176^ te Dtifrliti 
geboren , t^ \jS/ew<-York den 
14 November ^ ^ . o v e r l e 
den , rjjfcs-adyokaat, van; dien 
staat, was een der jbeyor-
deraar_s van •: do vereen igde 
associatie der leren.geweekt j 
ejr&lvorejns de roagtiging te 
bekomen,, om; zich paar de 

'' Jtytefitiigde.; 'Btaitfi te, begë* 
ven;, had hy t lange; vervol
gingen .ondörglan,. Mental 
er de -ontwikkeling van vin* 
,den,., in het geschrift, door 
dé" hfter S. ï..'Mitcnu,i,, .on-, 
der dezen titel, in het licht 
gegeven : a Discours on the 
Hfe and vkaïactèr of Tiïo* 
MAS\ AjiDÏS •JSiWWï 'Ne'Wr 
York, 1823, in 8.vo 'Behal
ve verschillende geneeskun
dige stiikje.s;, heeft EWWT 
nagelaten: Pieces ofirük 
Ai&tVi illustmtive of ihe 

condition o>f the mtholim 
of lreland, enz** door MAC-
NEVEU in eene verzameling 
in 1807 te New-Yorh in tiet 
licht gegeven, opgenomen. 

EMMJÜS (UBBO) Werd den 
5 December 1547 te Qreta, 
de Griete of Grietzyï, een 
dorp ïn 'Oost-Vriëslmd, al- i 
waar zjyn Vader predikant 
was, geboren. Dopf *P6 

hegaafdheden, verwierf Wj het 
rectoraat van het Collegievan 
Jtforden,,,.. daarna dat van 
teer; eindelijk dencpostvai> 
eersten rector de* Akadeuna 
Van Groningen, en dien van 
Boogleeraar in dé Geschie-
denis en Grieksche taal» Ot-
schoon verscheiden .vorsten 
en steden naar zijn beZ,lf 

haakten, wilde hij toch nooit 
den leerstoel van Gronings 
verlaten, een gerust leven en 
eenen middelmatigen stand 
boven de schitterende dwaas
heid der eerzucht verkiezen
de* Toen zijne zwakh* 
hem h|ët meer toestonden. 
om in het openbaar je weJ 
ken, hield hij zich in ^ J 
studeerkamer met het «a™6_ 
stellen van verscheidenene 
ken bezig» De nieestg 
aéhte zijn:; i . ° Veinst 
cia illusirala, 3 .dl.» «• "'• 
EtKBvJER, 1626,.zeer W. 
tig voor degene, d,i.e hetou 
Griehenland^yx\hn^' 
Dit wede is op nieuw i« »Jc 

licht verschenen, j n , • 
Grjeksche oudheden van W 
Novres.:, — > p fcca.d%, 
mm Frisicartwh *a 
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EKEVIER, 1616; als een, ge
zonde oordeelkundige toont 
Etouys aan, dat het meest, 
hetwelk men' over dé oud
heid der Vriezen heeft 'uitge
kraamd ,* slechts fabels zijn : 
deze geschiedenis wordt zeer 
op prijsgesteld, en zou zulks 
nog meer worden, indien zijn 
ijver voor het Protestantis-
mus hem niet vele daadza-
fcen had doert verminken, 
en indien hij de moeite had-
de genomen, om de bronnen 
aan té wijzen, waaruit hij 
het door hem aangevoerde 
geput heeft.»-r- 3>° 'Opus-. 
Chronolpgicum, Groningen,: 

. 1^19 ,-in foli Dit is eene tijd
rekening ,~ sedert de schep
ping der wereld, tot op den 
leeftijd des schrijvers , met 
eene voorrede over de Ro-
meinsche tijdrekening aan 
het hoofd des werks. Het
zelve is met even zoo vele 
juistheid als naauwkèurig-
heid geschreven, r— 4.° Ap
pendix genealogica, Gro
ningen , 1620, in fol. Dit 
zijn ' géslachtregisters , dier 

tot feen'vervolg op het voort
gaande werk dienen. Deze 
geleerde overleed te Gro
ningen, in 1625* MARTINUS 
HANCKIUS heeft in het Lieer 
de scriptoritms Bomanis zij* 
ne levensbeschrijving, gele
verd. [Prins WttAEM-, Lo-
OEWIJK van Nassau, stad
houder van Groningen en 
Vriesland, die hem dikwerf 
raadpleegde, ert wiens drif
ten bij menigmaal wist te 
beteugelen, was hij delijk-

plegtigheid van EMSHUS te
genwoordig. Uok was deze 
geleerde de tijdgenoot van 
SCAMGER , DB TflOU, CjHY-

, TREÜS , DOÜ S A , H E I N S I C S , 
I SCRIVEÏUUS, zijne landge-
nooten]; 

* EMO , was eerst pastoor 
van het dorp Mttnzin§e, en 
daarna eerste abt van het 
Premonstratenzer klooster 
Wittewertitn, bij Groningen, 
ook wel Hortus Floridus 

•. of Bloemguarde genaamd , 
leefde op het einde der twaalf
de en het begin der dertien
de eeuw. Dom RIVET ver
haalt, » dat hij door zijnen 

] broeder onderstennd , al de 
schrijvers over de vrije kuns-

; ten , en dé god * ert regts-
geleerde werken, welke zij 
te Parijs , Orleans en el
ders, gedurende den loop hun
ner studiën gezien hadden , 
afschreef." Hij voegt er bij: 
» dat in het vervolg het ver
langen, om zijne Bibliotheek 
te verrijken, hem bewoog 
daartoe geestelijke dochters 
in het werk te" stellen, met 
de: voorzorg echter van aan 
dezelve, enkel de bijbelboe
ken en de schriften der kerk
vaders te doen afschrijven» 

: als : het beste aan dezelve 
passende;" EMO , over|uigd 
dat een klooster zonder boe
ken is als een tuighuis zon-

; der wapenen , bereikte door 
dit middel niet alleen zijn 
doel, ora aan de Bibliotheek 
zijner abdij een aantal wer
ken te Verschaffen, maar óok 
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om er een aantal andere ge
stichten zijner orde mede te 
verrijken. De abt EMO over
leed plotseling in 1237. Hij 
jheeft zelf over verschillen* 
de onderwerpen geschreven. 
Wij willen enkel van hem 
aanhalen zijne -Kfonijk , van 
1203 tot 1237 , door MENCO , 
zijnen opvolger in de abdij 

; van Bloemgaarde, en ver
volgens dooreenen ongenoém-
<!e tot in 1292 vervolgd; on
uitgegeven tot in 1700, werd 
dezelve dooi4 ANTOMUS MAT-
THEÜS , in zijne Analecta 
3.e dl. opgenomen, en door, 
den A.bt HUGO» met aantee-
keningen in het l.e dl. der 
Sacrtz aniiquilatis monu-
menta, bladz. 129, Etiml, 
1725,2 dl.n in fol, herdrukt. 
— Men moet dezen abt niet 
verwarren met eenèn ande
ren EMO, zijnen vollen neef, 
die de abdij van Wïttetee-, 
rum met al zij në goederen 
beschonk, in dezelve ook 
hét Premonstratenzer kleed 
aannam, en in 1215 over
leed. 

f EjIPECINÏDO (Don JlTAN 
MARTIN, bijgenaamdEh), ee
ne soort van schimpnaam, be-
teekenende piA-Meur, werd 
in den laatsfen oorlog van 
Spanje het hoofd van een 
aanzienlijk corps Guérillas, 
die het grootste nadeel aan 
de Franschen toebragt, De
ze merkwaardige partijgan--
ger wist zich door zijine 
verbittering en onvermoei
de behendigheid, in debei-

[ de KastiHè'n tegen de her
haalde aanvallen der Fran-
s,che troepen , die hij door • 
gestadige invallen in verwar
ring bragt, en waarvan liij 

[ dikwijls aanzienlijke detache
menten versloeg te handha< 
ven* In Januari) 1811, be< 
zette hij na elkander de «le
den Siguenza, Brihtega en 
Cuenpa aan het hoofd van 
een corps Van 5>a 6000 ma»» 
onophoudelijk dé posten af
mattende, de belastingen ont
vangende , en door het aan-

'• wenden der strengste midde
len de gezagvoerders nood* 
zakende om al de gemeen
ten te verlaten, waar do 
Franschen op het punt ston
den , van binnen te trekken, 
hetwelk alle diensten verwar
rende, de laatste in de groot
ste verlegenheid bragt. W' 
wij Is aangevallen doorst«j 
ke-overmagt, verspreiddeM 
zijne bende; na aan deze' 
vê eene plaats van vereeni-
ging te hebben aangewezen" 
en ging reeds den wig** 
dettmorgen, op h e t ^ 
wachts, op een punt wji"a" 
of twintig uren van « e « 
verwijderd waar zij den,1(,n rigen dag waren, aanva» 
doen. Bij het gevecht m 
/Sacerfowhadeenevanzijne0. 
visiën, onder de bevelen v 

ZAÏAS eene zeer l « « j j , j 
schermutseling niet de tr 

pen van den Franschen F , 
rieraal LAHoüssAïB»'",e.,j¥. te min het slagveW beh'» 

den. Don JDAN «anl-fL-
gen tijd daarna «HJ"e m 
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wraak, door eette 5aanm"er-
kelijke bezending weg, te 
nemen, en versloeg de rui
terij , die dezelve begeleide. 
Hij is later tot den rang 
van veldmaarschalk verhe
ven geworden. 'Van deh ko
ning heeft hij de vergunning 
verzocht en bekomen, om 
aan zijne nakomelingen den 
bijnaam, EMPKCINADO , onder 
welken hij beroemd is ge« 
worden* over te gevem Men 
heeft; bij deze gelegenheid 
opgemerkt dat hij tot het 
zeer kleine getal der krijgs
lieden behoorde* die, na uit
stekende diensten aan hun 
vaderland hëvvegen te heb-! 
ben,in de zaak van deSpaan-
sche onafhankelijkheid , er 
thans -niet door de balling
schap" of door de gevangenis 
voor betaald zijn. De inwo
ners der geboorteplaats van 
D . J Ü A N hebben hem een 
gedenkteeken opgerigt, Hij 
werd in 1825 te Rua als 
lid van het constitutionele 
stelsel tegen Frankrijk ge-
fusileerd. . 

EMPEBOC&ÊS, van Agri-
genta ïn Sicilië, een wijs
geer , dichter en geschied
schrijver, was een leerling 
van TELAUGES, die zulks 
Van PYTHAGORAS geweest was. 
Hij nam het gevoelen van * 
dien wij sgeer betrekkelijk de 
zielsverhuizing aan, en be
rijmde dezelve in eëri Dicht' 
stuk, waarin waarschijnlijk 
de verwarring van het hoofd 
dés «ehrjjvèrs doorstraalde. 

EMPEOOCÏ.EÖ,» ontwikkelde ei? 
de geschiedenis der.vevschil? 
lende' veranderingen zijner 
ziel, in.; . Hij was begonnen 
met een meisje vervolgens een 
jongen, daarna een struik, 
vögef, visch enz. te zijn. 
Zijn stijl kwam volgens A -
RISTOTELES, dpor DlOGENES 
LAERTIUS- aangehaald > veel 
overeen met dien van Ho-

;, MERUS. Dezelve was kracht
vol en rijk in verbloemde 

; spreekwijzen en dichterlijke 
zinnebeelden. Zijne gedich
te^ werden met die van Ho. 

: MERUs, HESIODÜS en de be
roemdste dichters, in de O-
lympiscbe spelen gezongen. 
Hij zeide dikwijls zeer rede-
deïijke dingen, Hij verweet 
aan zijne medeburgers van de 
vermaken natejagen, alsof" 
zij niet meer dan dieft dag 
hadden , om te leven, en 
van zich kuizen tebonwén, 
als of zij gemeend hadden 
altijd te leven. Het meest 
algemecne gevoelen is dat 
deze wijsgeer, in eenen aan
val van dolzinnigheid, zoo 
als HORATIDS zegt, eenen 
God willende schijnen, zich 
in het jaar 440 vóór J« C. 
in de vlammen van den Et-
na wierp: 

Deus immortalis haberi 
Dum cupit : EMPEDOC&KS , ar-

flentem frigidus JEtnam 
Insiluit. 

Sommige schrijvers onder
scheiden EwPEfooctES:, den 
wij sgeer • van eenen anderen • 
die een dichter' »ras. De 



208 EMP. 

fragmenten der schriften Vaü 
EMPEDOCI.ES > zytt door JSÏURZ-
in het licht gegeven in'de 
Verzameling teil titel voe
rende: ÊMFEDÖCLIS Agri-
gentini de vita et pfciloso- , 
phift ejus exposttit carmi-
ntwi religuias Wllegit, M. 
FRÈD. GUILL. STÏÏRZ,keip-
z'ig i 1805, in 8.vo; men 
moet er bijvoegen /£jMTi?-> 
j> ocLTS ei PARM ES mis 
fragtnékia} ex cöclice bibli-
olhepCB TarirUmisis restitn^ 
ia ab AMEDEO PEXJRÖVU 
Leipzig , 1810 , in 8-vo 
[Niet de beoefening der Wijs
begeerte paarde EMPErioci.ES 
die der geneeskunde; eene 
vrouw van Agrigenla VAN-
THEA. genaamd, die in eene 
diepe slaapziekte vervallen, 
èn door" de overige art
sen als dood opgegeven was, 
genezen hebbende,, werd 
zulks als wonderdadig be
schouwd, en van diert tijd 
af werd EMPEDOCI.ES voor eene 
godheid gehouden. Hij 
veinsde zulks* zelf te geloo-
vcn , en vekoónde zich in 
het openbaar met eenen pur
peren «mantel, eèn''gouden 
gordel, golvende haren, en ? 
hst hoofd, even als dat der" 
PiTHiA, met eene kroon ge
sierd» Hij vernietigde den 
raad ;Van AgHgentai uit 
duizend burgers samenge
steld , en stelde het volks-
bestuur in derzelver plaats.] 

_ EMPEREÜR (KpNSTANTI JN ï , ' ) , 
in 1580 geboren, een ge
leerde grondig, ervaren» iri 

de kennis der Oostèrscheta-
: leh, bekleedde met roem 
j een en f leerstoel in het He-
breeuWSch en de Godgeleerd» 
heid te Harderwijk en Ie 

I: Lei/den, in welke laatste 
stad hij in 1648 hoog be
jaard, overleed. Al de door 
hem in het licht gègcveno 
werken, bieden nuttige aan
merkingen aan en ademen 
eené diepe rabbijnsene en 
flebreeuwsche geleerdheid̂  
E r'••; bestaat van hem: }• 

^atmèdns'Babylonici cdex 
Middoik,-si»e de mensms 
iempli,' hèbr. cum ver et 
commentariis ,etd, Leijdeni 
ELZEVIER , 1630, in f0."1 

het Hebreeuwsch en Latijn. 
Dit Commehtarium metzecr 
naauwkeurige afbeeldingen 
versierd, verklaart met ve
le juistheid de geheeie bouw
orde des tempels van i/<«* 
zalem , van deszelfs ata» 
enz — 2.° msAACl AWf-
BANIEITS et Mosis W 
sciiEctti commënfaritis« 
TSATJE prophetïam,.W 
den, ELZEVIER,

 l w u ' . . n 
!;4«>,:ia het Hebreeuffsg" 

ijn. Bij het in hetJ^t 
uatijn. «IJ net m «7 ^ 

•geven der 'Coriinientatie" 
izer rabbijnen op de f e" 
van IsAiAS, d ieophe t^ 
den en den «dood van , 
Öodmensch betrekking hec;. 
IS K'ElHPEREüR b e Z 0 . rfi r-
weest, hunne ve rd raag 
klaringen, te Wedérlff 
en dé schichten, we'fee j 
tegen het Christendom g 
worpen hebben ter«gt2 

http://Empedoci.es
http://EMPErioci.ES
http://EmpedoCi.es


E M P . — E M S.' 209 

Êpraakhnnst, in« het Hè-
breeuwsch geschreven Biet 
de Latjjnsche vertaling ,Leij~ 
den, ÉiiZËviEtt, 1631.™4.° 
'ÏUnerariumBjEXJAMlSls, in 
het Hebreeuwsch , met dé 
vertaling in het Latijn en 
aanteekëningen van 1,'EMPE-
REUR ,' Leijden , 1633 , en 
Verscheidene andere verta
lingen der Joodsche boeken j 
met geleerde aanmerkingen 
Verrijkt, dezelve zijn de hes» 
te , welke men heeft, of
schoon zij niet altijd naauw-
keurig zijn» 

• EMPIRICUS. — ' Zie SEX-
TUS EMPIRICUS. '." 

EMPORIUS » een • geleerde 
redenaar, bloeide ten tijde 
van CASSIÓDORÜS in de zes
de eeuw. Er bestaan van 
hem nog eenige schriften o-
ver zijne kunst in het Re-
thortifn latinorum, scripta, 
Parij s , 1599, in '4.«> Vol
gens GIBERT is de stijl der-
zelve levendig en krachtvol. 

- * EMSER ' ( HlERONYMUS ) , 
een Catliolijke Godgeleerde 
in Duitscldand werd in 1477 
ie Vim geboren. Na zijne 
studiën te" Ttibïngèn te heb
hen begonnen, ging hij de
zelve te Bazel vervolgen» 
alwaar hij zich op de regts-
geleerdheidY de Godgeleerd
heid en het Hebreeuwsch 
toelegde. Hij vergezelde 
vervolgens in Duilschland en 
in Italië den kardinaal B.w-
-••IX. ï)mu • ••••• • 

MÜNBUS OB Giwri', tot wiens 
kapelaan en secretaris hij 
benoemd was. Eenigén t\)u 
daarna onderwees hij de Au» 
maniora te Erfnrt, welke 
stad hij weldra verliet, our 
zich naar de Universiteit 
van Leïpzig te begeven , van 
welke hij tot lid wer"d aan
genomen , en a!waar hij het 
kerkelijke regt onderwees. 
Omtrent denzelfden tijd ver
koos de Hertog GJEÓRGE varï 
Sakseri hem tot. zijnen Se
cretaris en deszelfs redenaar 
in de stad Dresden, en spoor
de hem aan, om tegen het 
Lütheranismus té schrijven, 
dat zich in Duitschland be-̂  
gön uittebreiden. EMSER was 
tot dus verre de vriend van 
LUTHER geweest; hij had 
met dezen hervormer eenige 
mondgesprekken, hopende 
heni door de raadgevingen 
der vriendschap van het pad * 
dér dwaling terug te brengen» 
maar ziende, dat hij op den 
geest van diett hardnekki-
gën ketter niets won, ver
klaarde hij zich tot zijnen 
tegenstrever en bestreed hem 
krachtdadiglijk. De werken, 
Welke hij in hët licht gaf, 
zijn 1.° Redenen waarom 
dé vertaling van liet Niéu
we Testament door LUTHER , 
aan 4e géloovigen moétver-

l loden worden, Leipzig, 
i 1523, in 4.ü>'Oiet vermeer

dering herdrukt onder den; 
titel van Aanteekëningen op 
de vertaling van het. Nieu
we TestatÈenimz. Dresden , 
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1524 in 4.to — 2.o Verta
ling in het Hoogduitseh van 
het Nieuwe Testament \ om 
tegen die van LUTHER te 
worden overgesteld, Dres-
den, 1527; Parijs 1630 — 
3° Assert missa. «— 4.° 
jDe, canone missee* Deze. 
beide werken zijn eene ver
dediging der H. Mis — 5.° 
Levensgeschiedenis en be
schrijving der wonderen van 
den heiligen BETJNO , Leipzig 
1512, Dresden 1594, in 
4.t°, «n een aantal andere 
wederleggende schriften. 

ondanks de «vermagt de? 
vijands, hij dezelve na een 
hardnekkig gevecht dwong, 
de vlugt te nemen. Veer
tien dagen na dit roemrij
ke gevecht landde hij te 
St. Chrisloffel, alwaar hij 
eenige franschen aantrof, 
die met de eilandbewoners 
in goede verstandhouding 
leefden. Dit eiland scheen 
hem geschikt, om er eene 
volkplanting te vormen, ett 
de franschen, welke hij CT 
ontmoet ,had, tot dit ont
werp genegen vindende, 
dacht hij verder enkel aan 
de uitvoering van .hetzelve» 
Tegelijkertijd waren de En-
gelschen op een ander ge
deelte des eilands geland, en 
vestigden zich aldaar even
zeer. De beide natiën, on
derling derzelver volkplan
tingen eerbiedigende, 'leef* 
denin goede verstandhouding» 
toen de eilandbewoners, door 
een' hunner boyes of artsen 
aangespoord, besloten al d». 
Europeërs te vermoorden» ' j e 

kolonisten, door eene W»«6 

vrouw van (Feze zamensp8"" 
«ing önderrigt zijnde» »,raI'" 
ten de Indianen gestrenge* 
lijk. Eenigen tijd daarna, 
tastten drie duizend w»öe«» 
die de eilandbewoners »e 

hulp kwamen , de Enropea* 
nen aan; maar na hef twe 

derde gedeelte hunner man
schappen verloren te hebben» 
zagen zij zich verplig'» ol" 

' zich weder intëschepen. Van 

dien oogenblik af in he}Pa 
ruste jbezit des eilands, '»clB 

• * ENAMBTJC (VAunRosftups 
DiEt. n ' ) , stichter der fran-
«che volkplantingen op de 
Antiliische eilanden, was 
de jongste zoon uit een aan-, 
zienlijk huis van" JSormun-
dij'è. Door het verlangen 
bezield, om zijn land tedie» 
nen en zijne fortuin te ver
beteren, die de wetten van 
aijn land zeer beperkten, 
rustte hij op zijne kosten ëen 
niet vier stukken geschuts 
gewapenden brigantijn uit, 
•dien hij met veertig krijgs
haftige en geoefende zeelie
den bemande, met welke hij 
in 1625 uit Dieppe vertrok', 
»m in de Antiliische zee op 
de Spanjaarden te gaan vrij
buiten. ATaamvelijks was hij 
aan dè eilanden Ca'imanaan
gekomen of hij vverd doöt 
eene Spaansche galei van 35 
stukken aangerand? maar hij 
ontving dezelve met zulk 
«enen moed «n met zoo veel 
(onvecs«hrokkenheid, dat , 
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IÏ'ENAMBUC» gedurende de 
acht maanden, welke hij op 
het eiland vertoefde, zich be
zig om tabak aan te kwee-
ken , en accacia hout te vel
len ; en na zijn schip met die 
voorwerpen beladen te heb
ben , kwam hij gelukkiglijk 
te Dieppe aan, van waar hij 
zich naar Parys begaf, en 
aan den kardinaal DE R I -
CHEMEU werd voorgesteld, 
die zijne ontwerpen goed
keurende, aan hem benevens 
aan zijnen togtgenoot Do-
KOSSEY, eenen lastbrief ter 
hand stelde, waardoor zij ge-
magtigd werden, om op het 
eiland iSif. Qristoffel, of óp 
elk ander eiland, dat tus-
schen den llen en 18en graad 
N. B. zoude gelegen zijn ,ee-
ne fransche volkplanting op-
térigten» In 1627 andermaal 
met twee schepen naai St. 
Ctöm/o^e/vertrokken zijnde, 
was hun overtogt ongeluk
kig; zij verloren een groot 
gedeelte van hun volk. De 
Engelschen, die gelukkiger 
Waren geweest, van de o-
vermagt gebruik makende, 
die hun, de meerderheid gaf, 
maakten zich van een ge
deelte van het grondgebied 
den franschen meester. D' 
ENAMBUC » verdedigde het 
overige-door zijnen moed en 
zijne wijsheid, tot dat Wj te 
zijner hulp zes schepen des 
konings zag komen opdagen, 
die de vloot der Engelschen 
versloegen, en de laatste 
noodzaakten dert vrede te 

O 

vragen. Maar naauwelijks 
waren de fransche schepen 
vertrokken , of de Spanjaar
den deden eene landing, eii 
noodzaakten de franschen 
het eiland te verlaten. Na
dat D' ENAMBUC gedurende 
drie weken op zeé had rond-
gekruist, landde hij te Saint 
Martin. DÜROSSEÏ van zij
nen kant eenige officieren 
verleid hebbende, vertrok 
met een der schepen naar 
Frankrijk, waar de kardi
naal DE RICHEMËÜ , hem in de 
Bastille deed opsluiten. D* 
ENAMBUC , den moed derge-
nen, welke met hem geble
ven waren, weder opgewekt 
hebbende, voerde hen naar 
St. Christoffel hetwelk de 
Spanjaarden verlaten hadden. 
Hij hield zich verder enkel 
bezig met den bloei zijner 
volkplanting, en in het op-
rigten van nieuwe koloniën 
op naburige eilanden de En
gelschen steeds voor te ko
men. Zijn ontwerp op Gw~ 
daloupe aan een zijner lui
tenants toevertrouwd heb
bende, ligtte hem deze dett 
voet, en ging van zijnen kant 
die volkplanting stichten. 
Hij nam met zich honderd 
goede landbouwers, en ging 
dezelve in 1635 op la Mar-
tinigue vestigen, alwaar hij 
de schans St. Pierre bouw
de. Een landvoogd aan het 
hoofd dezer kolonie ach
tergelaten hebbende, kwam 
hij teSt,*Christoffel terug. 
Toen eenigen tijd Jaarna die 
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landvoogd roet B'ENAMBÜC 
«en mondgesprek wilde ko
men houden, werd hij naar 
de kusten van St. Domingo 
gedreven, alwaar de Span
jaarden hem drie jaren ge
vangen hielden. 0'ËNAMBUC", 
zich verbeeldende, dat hij 
omgekomen w a s , zond in 
«leszelfs plaats, zijnen neef 
i>tr PAKQÜET, die,'onder zij
ne oogen opgevoed, de nieu
we volkplanting deed bloei-
jen, D'ËNAMBUC overleed te 
St. CRrutoffel, tegen hel 
einde van 1636, op den oó-
genblik, Waarop zijn ijver en 
de wijsheid van zijn bestuur 
deze volkplanting' dagelijks 
Woeijender maakten, 'fie 
Kardinaal van EicniiLteu zij
nen dood vernemende, ze'i-
d e , dat de koning een der 
getrouwste onderdanen van 
zijnen staat had verloren. 
» De inwoners hebben hem 
Beweend als hunnen vader, 
zegt Pater nü Tm-rm, de 
geestelijken als hunnen t e -
schermer, en de volkplan-
tingen-van StyChristofel, 
miadaloupe én Martiniqiie 
als haren stiehter." ••••*.. ' 

ENCEtAnüs, de vermogend-
ste der reuzen, die den He
mel wilden hestonnen, was 
de zoon van TRATAKÜS èn 
van deaarde, JrjpiTERwiërp 
•«n berg Mina op hem ne--i 
«er, Dc>. dichters hebben fee.'; 

weerd, dat de brakingen van 
dien vuurspuwenden W „ ü 
de pogingen voortkwamen ,11 
welke dxe reus in het werk | 

s te lde , om zich om te kee« 
ren , en dat bij de geringste 
beweging welke hij niaakte, 
de berg vuurstroomen uit* 
braakte. 

ESCIKAS.—- Zie ENZINAS. J 

., j - ' E N D E (JüSTtlS VAN BEN) \ 
naar alle waarschijnlijkheid j 
te Zierihtee geboren. Toen, \ 
in het jaar 1574, de Span
jaarden eenige kronistevens 
te Rozendaaï gereed maak
ten , om de Zeeuwen, en 
voornamelijk Zkrikzee 'e 
bespringen, bood VAN BEK 
ENJDE: zich bij' prins WILU» ; 
I» aan , om die vaartuigen ; 
te willen aantasten en te i 
verdelgen. Hiertoe verlof • 
bekomen hebbende* '• wachiw 
hij zoo lang , dat dezelve, in ; 
de streek bij Rozendaaï, p' 
reed lagen, en met 20Ö 
Walen, van het Regiment 
van MONBRAGÖN, bezet wa« 
ren. Hier van 'kondschap 
bekomen hebbende, orösin* 

,: gelde hij dezelve , tastte ze 
aan , veroverde en plunderde 
die allen. Vale Spanjaard") 
en Walen lieten daarbij hun 
leven. De overige zochten 
hun heil in de vlugt M«f 
DRAGON, twee jaren daarna» 
voor Zierikzee, volgens zij
ne gewoonte, dapper bezig 
zijnde» en , met verlies van 
weinig volk , de schans,aan 

het hoofd dier stad gelegen-
ingenomen hebbende, 'rc,K 

van daar , met eenige sli'e* 
pen, en andere vaartuig^ 
naar Brouwershaven' V 
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pitein VAN »EN. ËNWE * wïen 
de wacht in die stad toebe-, 
{roUwd was y" bemande mede 
eenige ligte vaartuigen, ont
moette MONRRAGON bij Kerk-
werve, en geraakteinethem ; 

in eet\ hevig gevecht. J^PN-; 
DRAGON , het ongeluk tref
fende , van aan den grond te 
raken, werd door VAN DEN 
ENDB aangeklampt. Al de 
Spapjaards sprongen in het 
water. De Zeeuwen ;vó!gr 
den hun voorbeeld, en dood
den, met hunne roerkolven, 
meest, al de Spaanseheni. 
Pintrent dezen tijd hragtVAN,. 
DEN ENIÏE zijne huisyronw,,, 
in een schuitje uit Zierih* 
zee, hetwelk; niet zonder 
èene schermutseling , ge-? 
schiedde. Pewiji hij in -al-, 
Ie togten en aanvallen, de 
eerste was , trof hem, op 
zekeren dag, het ongeluk, 
dat h i j , half naakt,*met een 
rondas en degen in den vuist , 
naar de wallen Joopende, 
met een kogel door het lig-
qhaaift geschoten, en op pie
ken naar huis gedragen werd. 
Hij hield nog het bed aan 
zijne wonden '„ toen Zierik-
zee, op den 21) Junij des 
jaar s' 157$» aan de $pnn» 
jaarden werd overgegeven , 
doch stierf «chtev, .kort 
daarna. , , . 

.'" f ËNT)E ".(FftANcisODS VAN 

DEN) oefende eerst de ge
neeskunde te Amsterdam 
ui t , en gaf zcsr goede les
sen in liet Lnêijn. Si'iNaav 
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Was eert van zijne Jeerlin-
gen in deze taal , en {iet was, 

i van dezen meester ,dat hij 
de eerste beginselisn der we
tenschap leerde , welke hij 
later tot een stelsel bragt«> 
Nadat de gevoelens van-VAN 
DEN EN'DK bekend werden, 
vertrouwde men heï» geens-
jonge lïeden;iraeer tóe, om-; 
d$t, men on tdektë•> J a t hij. 
hen tot de godverzakjng më~; 
desleepte» Dit was de, oor-

, zaak dat hij zich maar /*«-• 
; r^ ' j begaf» waar bij eene> 

Latijhsche schooi in de voor? 
! staS,-..-$/•, Aiiioinei oprigtte. 
• Hij yond zich in de, zaken 
^an den ridder DE RQIJAN* 
gewikkeld , s die bij. h<em zijr 
'ne onderhandelingen, Jhieid.» 
n\et die zijner partij en die: 
hem in hoedanigheid van se
cretaris had gebruikt tot de 
briefwisseling met Holland» 
Hij had hem zelfs naar Brus-; 
sél gezonden , om met dén.; 
graaf ;MOUTEKEY' en eenige 
afgevaardigden der Staten te 
spreken. De zamenspanning 
ontdekt zijnde, werd VAN: 
DEN ENDE , die had willen 
beproeven om te ontsnappen, 
te Parijs in hediteiiïs ge
nomen en in 1(874 opgehan-
gen. Hij overleed in «Je, 
gevoelens, welke hij gedu-.'. 
rende zijn leven beleden hady 

* ENDELCmUS of S E V E R I J S -
SANCTOS, een redenaar en 
dichter, werd te Bortleanfö 
in de vierde eeuw geboren» 
Sommige critici) houden 'bout 

• 3 . , ' . , 
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voor den zoött van •FÏIAVÏÜS 
SANCTUS , Bisschop van Auf~ 
one, volgens een grafschrift 
dat deze hem in zijne Pa* 
rentalia heeft toegewijd. De 
vriend vanden heiligen PAU-
1.1NUS, Bisschop van JSoie 
zijnde , omhelsde hij , vol
gens zijn voorbeeld, het 
Christendom, Op het einde 
zijner dagen leefde hij in de 
afzondering, en men gelooft 
zelfs» dat hij den geestelij
ken staat had omhelsd,. De 
abt LONGCHAMP stelt zijnen 
dood in het jaar 409 De 
heilige PAUUNUS prijst de 
lofzangen van ENDEÏ.CHXUS, 
op de parabel der tien maag-

• den van het Evangelie, waar 
dezelve zijn verloren ge
raakt» Er blijft ons enkel 
van dezen dichter nog een 
herderszang over, getiteld: 
De mdrtibus^Baum, bij ge
legenheid eener besmettelij
ke ziekte vervaardigd, die 
in 377 ia Turkije, Illynè' 
en Vlaanderen groote ver
woestingen aanrigtte. De 
ingevoerde sprekers zijn een 
Heiden, die zich aan dé 
wanhoop overgeeft,," én een 
Christen, die hem het denk
beeld der Voorzienigheid 
tot troost aanbiedt. Dit stuit 
is voor dé eerste maal in 
het licht verschenen in 1590, 
in de Epigrammata et poe~ 
rnata veterum, 2,edl., blz. 
448 en volgende; Sedert 
dien tijd is hetzelve afzon
derlijk gedrukt te Frank

fort, 1612, in 8.vo met 
aanteekenïngen van WEIT»; 

te Leyden in1714 met de» 
zelfde aanteekeningcn, en 
die van SEBÊR. Hetzelve 
komt ook voor in i&Biblio-
theaa patrum" en in de ver« 
schillende verzamelingen der, 
Christelijke gedichten. 

ENDYMION, èen herder ui» 
Cafië, kleinzoon van Svn-
TKU» De op •'.'•hem verlieiifo 
LUNA (de Maan) kwam ton 
alle nachten bezoeken, ea 
baarde hem verscheidenekin-
dèren. Dit is het verhaal 
derfabelleer. Maar degene, 
welke onder diesluijers, de 
waarheden iöéken, welke 
zij somtijds verbergt, w* 
weren, dat ENDÏMIÓN,ee" 
sterrektindige was> die net 
eerst deti loop der maan 
waarnam. 

ENEAS. —• Zie JBNEAS» 

*ENPIEtD.(Wlt,MAM),cett 
Engelsche godgeleerde, te 
Sudbunj, in 1741 geb""" 
heeft nagelaten: 1.° VW 
zachte en verbeterde freerr* 
den van, verschillende «W* 
vers over de voorn0,fs' 
onderwerpen der G-odsdiw* 
en zedeleer, 1773. - * 
Lèvensbeschrijvende w&* ' 
den, of Reeks van verlig 
delingen over de voorniw 
ste personen der H Sc'irfj 
1777, in 1 2 . ™ ^ 3.° £ 
merkingen over het #•»'*: 
kundig eigendom, l7"7*'i, 
&n~ ê*'BeBedenk('Z 
^aker), m t , i* Z'JlZ 
is eene keuze van stu»» 
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uit de beste Engelsche schrij
vers ontleend. •—. 5.° Uit* 
spraakif oefeningen, om tot 
eën vervolg te. dienen van 
het voorgaande werk» 1780,-
in 12."">enz. Hij overleed 
den 3 November 1797. 

ENGAU (JöANttèS BtlDÖLP) , 
een beroemde Duitsche regts-
geleerde, Hoogleeraar aan de 
Universiteit van Jena, raads» 
heer aan het hof van Saksen* 
Weimar en JËisénac/i, werd 
te Erfurt, den 28 April 
'1708 geboren. E r bestaat 
van hem: 1.° Elementa ju-
ris criminalis germdnici ei--
vilis ,'• Jena» 1756. — : 2.° 
Elementa jnris criminalis 
germanico '< carolini, Jena , 
1738; 7.^ uitgas-1777,. in' 
8.vb met aanteékeningeri. — 
^° Elementa jnris canonico-
póntificioecclesiastici, Je
na, 1739; 5 e uitg., 1765> 
in 8.vo, met de bijvoegselen 
van SCHMIDT» — 4.° Ver
handeling over het regt op 
de leeraars, welke openbare 
leerstoelen bekleeden, Weis-
semburg; 1787, 3 dl.n in 
8;vo Dit werk w a s in den 
beginne in het Hoogduïtsch 
geschreven, maar in 1752 
bragt de schrijver het zelf 
in het Latijn over, en ver
meerderde het aanmerkelijk. 
ENGAII overleed den 18 Ja-
nuarij 1753. 

* ENGEC (A.RNOM>US) , een 
Jesuit, door SOTWEI, ANGE
LUS genaamd, was te Biaws-

' -•• • - ; 0 

triaht in 1620 geboren. In 
1640 hegaf hij üich in Bor 
Aettlé ©ader de orde Van J E -
sus, en onderwees geduren
de acht jatfen de Rhetorica 
in de colleg;ien dér maat
schappij. Hij was geduren
de vijf andere jaren'in de
zelve prefëkt der studiën; 
daarna Wijdde hij zich «iet 
grooten ijver "aan het werk' 
der missiën toe'-, en stichtte 
in die betrekking veel nut. 
Hij overleed te Praag + in. 
1776, en liet de volgende 
werkeji na ï 1.° Consignati 

i dé èmni statu Uomines etianv 
principes, hoc seëculó adfi-

, dem romdiiam' convèrsi, in. 
j 4,to _i. 2.p Itidagomonoce* 
l rotis , al, natura htimana 
' deitaiis sagacissima véna-
\ triee t per "qüinquesénsüum 
desideria amanter adorna-

•ta:'i Praag, 1658, in 4.t»— 
3.o Plenilunium marianum v ' 
sive oratio de beala Vïrgi-
ne ï ibid, 1657. — 4,° Ele» 
gan Harum, libri duo. Hier
in vindt men het berijmd© 
grafschrift van den heiligen 
FRANCISCUS XAVERIOS. — 5.° 
Eene Lofrede op denzelfden 
Heilige, ibid. — 6«° hijk-
rede van keizer Ï?ÊRI>IXAÉB 
111., ibid. Deze vijf laat
ste werken Ttwanieri van dè 
Persen der universiteit van 
Prattg. — 7S VerlÜUs et 
honoris tédes in heroihts, 
et pbëmatibus 'XXV. graco-

; lalinis illusirata, Praag-, 
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* ENGEL (SiMüfit), efen 
aardrijkskundige, in 1702te 
Berne geboren. Hij bekleed
de onderscheidene gewigtige 
posten in zijn land, en heeft 
nagelaten: I.° Aardrijks
kundige verhandelingen en 
waarnemingen, en ophelde
ringen over de ligging der 
Noordsche landen van Azië 
en Amerika enz., Lausanne, 
1765, in 4.w, met kaarten. 
ENGEL beweerde in dit werk 
(eerst in het Journal Hel-
vélique geplaatst, en daar
na in het Hoogduitsch ver
taald), dat het mogelijk was, 
langs het Noorden zeilende 
in den Grooten Oceaan door 
te dringen. De kapitein Pm-
mrps wilde er de proeve van 
nemen, maar de uitslag van 
dezen togt scheen. de verze-
ker.ngen van ENGEL te lo
genstraffen. ~ 2.° Proeven 
over deze vraag: Wanneer 
en hoe

T beeft Amerika mat 
menschen en dieren kunnen 
bevolkt worden? door E.B. 
y-Ü-, Amsterdam, 1787. 
«f 4to, o f 5 dl.a in 12.W 
Under verschillende , / W 

J W , welke bij in dit werk 
;wded,Rr, beweert hij, dat 
hot AllantiJes der Ouden 
usschen Afrika e„ AneHka 

jas gelegen, en diende om 
J b«de vaste landen met 
pander in verbinding te 

tornni nVe-le vei*'a»ngen 
b°j °PheI^'"ng van den Bij. 
£el > f te midden dier ver. 
handelingen verliest b[jhe 
voorname onderwerp « £ 

' oog, en' Schijnt zich met 
geheel jets anders bezig to 
houden, dan: hetgene, waf 
de titel van zijn werk fo-
looft. — ,.3«°.Öij heeft in 
vrij slecht Fransch eeneF«f-

' handeling geschreven over 
de scheepvaart in de Noord' 
zee,-1779, waarin hij steeds 
op de mogelijkheid terug 
komt van de scheepvaartlij 
den Noorder Oceaan. — 4' 
Aanmerkingen opAetgtdeek 
te van het Beisverhad i » 
den kapitein COOK , dat è 
zeeëngte tussc/ien Azië en A* 
merika betreft* EMGEI. heeft 
medegewerkt, om in zijne • 
geboortestad het stelsel der 
voorraadsehuren te doen aan
nemen , en begunstigde niet 

; den beroemden HALM»» de 
: oprigting van het huishoude*. 
bjfc gasthuis derzelfde stad., 
Hij overleed den 25 Maart 

117*84..; , 

•* ENGEL ( JQANNBS JACOBUS) t 
een Pruisische letterkundige, 
den 11 September IT41» tö 

Parchim, in het Hertogdom 
Mecklenhirg-Schwefhi > a|" 
waar zij n vader Protesfa«(W 
predikant was * geboren» H« 
maakte zeer 

snelle vorderin
gen in de wiskunde) de 

wij «begeerte en de oude : e» 
nieuwe letterkunde. » 
roem, welken onderschep* 
ne zijner werken, te W v 

zig in het licht gegevc»' 
hadden behaald, deed'"«JJ 
tot eenen leerstoel aan 
Universiteit van 'GóHi*gt*> 
en vervolgens tot de" P° 
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yan directeur der Bibliotheek 
vein GqtAa benoemen, Eji-
GEI. j die zijne moeder op de 
teederste wijze beminde, .ei) 
zich niet van haar wilde ver
wijderen , sloeg die . posten 
van de 'hand; op haar ver
zoek echter nanj hij in 177Ö* 
eenenj leerstoel voor 'de ze-
dekunde ;eh de "schoone Iet» 
teren.,<aan een der &ymiia-> 
Hén van Berlijn aan. Hij 
had-de eer van, den konink
lijken prins van P>ruissen, 
tot leerling te hebben , die 
in J7^7y; zyn ponv. FRERE-
RUÏ, den• Grogte:, onder den, 
naarft van F^DERJK-\VILÏ.EJ\Ï 
I I I . opvolgde,. en ENGEL ;tot 
bestierder van ïhet iponeel 
van 'Rerlijn benpeinde V waar 
hjj den dichter BAMIER. tot 
ïnedebelpef had. Een,werk, 
dat hij over, de Theorie van 
de tooneelkunde in :h«jt licht 
gaf, had ,hetrt 'dezen post 
bezorgd , maar daar deze,! v@, 
geenszins met zijnen smaak 
noeh met zijne stille gewoon
ten overeenkwam, bedankte 
hij voor denzelven en ging 
in 179-1 naar Parchim naar 
zijne, moeder. Kort daarna 
te -Berlijn teruggeroepen, 
deed de' koning <hem tot lid 
bij de- akadeinie van weten
schappen in die stad,aanne-: 
men 'en gaf hem een groot 
inkomen. Hij hield zich be
zig om de volledige uitgave 
zijner werken gereed te ma
ken , toen hij vernemende 
dat zijne tachtigjarige moe
der gevaarlijk ziek was, al-

O 

hoewei hij zich zei ven ziejk 
s bevond, haren laatsten zegen 

wilde ontvangen; Het voor
werp van zijne teedere be
kommering stierf in zijne 
armen, maar ENGEL over? 
leefde j-haar-:;s)echts weinige 
dagen r hij stierf in zijne va
derstad den 28 Junij 1^02, 
in den ouderdom van.61 ja-
rep. Men heeft van hém , 
onder andere Werken ; 1.° 
De wijsbegeerte der werel&% 

1772, 2 dl.n in S.vo, Deze 
verzameling behelst vele 
wijsgeenge, zedelijke en let
terkundige .onderwerpen , 
voornamelijk ui t werken van 

; verschillende geleerden van 
> Duitschland ontleend. ->-- 2." 
: Theorie: óvef de kunst >der 
\ gebaarden r Berlijn j - I785> 
; 2" dl « i s S; vo De schrijver 
j heeft in dit werk den, brie-
• veiistijl aangenomen en tracht 

den invloed aan te toonen » 
die de driften op de trekken 
yan het menschelijke gelaat 
hebben. — 3.° Spiegels der 

• vorsten , BerJijn , 1798 , in 
8.vo Dat is eene navolging 
van een oud werk in het 
Spaansoh (Espejo de prin
cipes) , en dat wijze raadge
vingen beva4t voor vorsten, 
die bestemd zijn, om te re
geren. LAÜKENS (STAI-K, een 
Roman , 1801, in 8.v<» Men 
treft onder .zijne blijspelen 

' aan: 1.° De dankbare zoon, 
, Lcipzig, 1770, — 2.° Be 

edeljonker, 1774. 

ENGELISERGB of -INGËLDEK-

'5 
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GA > echtgenqötè van keizer 
LODEWUKIL, Werd van echt
breuk beschuldigd door den 
Prins van Antialt- en den 
graaf van Mamfeld, die hare 
verheffing benijdden. De 
keiüerin verdedigde zich zoó 
veel als zij konde van deüe 
beschuldiging. Maar wijl 
zij geen afdoend gunstig be
wijs kon aanvoeren, zoo zag 
zij zich verpligt-, om zich 
door de vuur - en waterproef, 
in die tijden gebruikelijk, té 
regtvaardigen, en maakte 
zich reeds gereed om dezel
ve door te staan, toen Boso, 
graaf van Artes, van hare 
onschuld overtuigd, de las
teraars tot een tweegevecht 
uitdaagde, hen beide ne-
dervelde, en dwong met 
den degen op de keel, de 
deugd der keizerin te hul» 
digen. Tot prijs zijner edel
moedigheid, verkreeg de 
overwinnaar den titel van 
Koning van Arles, en tot' 
vrouw ERMBNGARDE, eenige 
dochter dier vorstin. iNGEt,* 
BËRGA weduwe geworden 
zijnde, begaf zich onder de 
orde van den E, BENEDIC-
TÜS , en overleed heiliglijk 
in het jaar 890. 

f ENGEtBERr (CoRNËMs), 
een beroemd schilder der stad 
Leijden, leefde in de zes
tiende eeuw. Men ziet van 
hem zeer goede stukken, te 
Leijden en te UtreeAt. Hij 
heeft twee zonen gehad, die 
zijne manier zeer hébben na
gevolgd .: CORKEWS CoRKE-

1.1W. en LÜOAS CQRNEMSZ. 
In den slechten staat waar
in de' schilderkunde was, 
Werd de laatste kok; maar 
doof zijne genie médege* 
sleept, 'hervatte hij zijn eer
ste beroep', en werd een be
kwaam schilder. Hij ging 
naar Engeland, waar koning j 
HËNOIUK VII. hem werk [ 
gafenheinzjjneguristsehonk. (< 

ESGEIiBEKTUS liElBESSlS OÏ 
ENGELBERT ,VA*Ï LEIDEN , door 
GEÏUBDUS : van JStjmgen, 
Grammaticus genaamd ywerd 
te 'Leijden geboren, döch.on" 
zeker wanneer. Indeschrn* 
ten van WKSSEWUS, wordt 
hij genaamd het licht der 
wereld ,••, en in een' brief van 
hein, aan ENGKMJERT ge* 
schreven* in het jaar 1W. 
noemt hij ' hem 314'f^ 

i Ook vindt men'•',,in de OfV 
cnltt van•'WESSJSMÜS,. een 
brief aan, den•••:dekeni van 
JSaaldwijJi, JAGÖB H<*?>. 
waarin hij EKGELBEBT , a'JB 

meester en leeraar noemt. 

^ENGELGRAVËCHENnB^' 

een geleerde Jesüit:««•*".. 
werpen in 1610 g°bore". 
zich in den ouderdom ,*» 
18 jaren in de &MtsebapPJ 
van JESUS begeven hepo . 
de, deed hij zich i M e , J , 
ve door zijne Oversten « 
delijk opmerken, door £ 
nen smaak voor de stuoic^ 
zijnen aanleg voor « e , 
tenschappen. Hij beoefen J 

met het beste geVOy*rf 
schooneletteren, en v e r K r e s 
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ucne diepe kennis deronge» 
wijde schrijvers; deze stu
die verminderde in het minst 
niet dé godsdienstige nei
ging , die hem lid der maat
schappij had doen worden; 
hij wist het lezen der heilige 
Schrift en der Kerkvaders 
met dat der Latijnsché schrij
vers té doen gepaard gaan, 
üoodat hij een even zoo be
kwaam godgeleerde als goe* 
de letterkundige was. Na 
de humaniora en de rhetó* 
rica in verschillende colle-
giën té hebhen onderwezen , 
was hij achtereenvolgend 
rector van die van Oude» 
naarden, Cassel, Brugge 
en Antwerpen, en toonde 
alom denzel fdèn ij ver, om aan 
jongelingen de godsvrucht 
en de liefde voor het Evan
gelie inteboezemen, en hun
ne vorderingen in dekennis 
der schoone letteren te be
spoedigen. Hij was bijna in 
alle wetenschappen ervaren,' 
ten minste men gaf hem on
der zijne ordebroeders den 
naam van Magazijn van we
tenschappen {pjficina scien" 
tiarum). Zijne liefde voor 
de studie belette hem niet, 
de bijzondere pligten te ver
vullen , welke de regel zij
ner orde hem oplegde j noch 
de bedieningen des PriesJ 
terschaps waartehemeh. Pa-̂  
ter ENGEXGRAVE overleed te 
Antwerpen den 8 Maart 
1670. Hij heeft verscheide
ne werken nagelaten, onder 
welke men voornamelijk on
derscheidt: 1.° &ux evan* 

gelica in omnes dominicas , 
dwobis lomis» Het eerste 
gedeelte kwam te Antwer-
peil* in 1648 in het licht, 
en het tweede inI65I. Het 
Werk werd vervolgens in 
zijn geheel' en in verschil
lende formaten, herdrukt, 
en heeft zeven uitgaven ge
had. Dit is eene verzame
ling van Leerreden, welke 
hij in verschillende kerken 
gepred ïkt had. 2 ° j Cfi?». 
leste pantheon in festd et 
ges fa. Sanctomm , Keulen , 
1647, te Antwerpen her
drukt, 1658 v in 4.to Dit 
is een vervolg en een derde 
deel van het voorgaande 
werk. -r- 3.° Coeleste em-
pyreum in Jhstaper anhum, 
et in omnes órdinum pdtri-
archas et particulares tu* 
telares, Reülen , 1668 , in 

• fol. herdrukt, ibid, in 4.» 
en Amsterdam, in 8.v»—' 
4.° Ccelestis empyrei par» 
altera, Keulen, 1669, in 
fol. herdrukt, ibid, en te 
Amsterdam. Deze verschil
lende werken maken, eene 
schoone verzameling uit van 
zes deelen, met zorgvuldig 
in het koper gegraveerde, -
zinnebeelden en vignetten. 
— 5.° Overwegingen over 
het lij den, in het Vlaamsch, 
Antwerpen, 1670, in 8.vo 
-~ Q.° Dichtstukkeh, in 4.t° 
Hij had Commentariè'n be
gonnen over de Evangeliën 
van de Vaste; zijh dood, 
in eenen ouderdom voorge
vallen , waarin er nog hoop 
van te leven overblijft, liet 
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hem den lijd nier over de
zelve ten einde te brengen, 

* ENGEXGIUVE (JOANNES 
BAPTISTA), oudste broeder 
vanden voorgaande, en, even 
gelijk, bij een Jesuit, was 
te 'Antwerpen in 1601 ge
boren. Men heeft van liem 
een werk ten titel voerende: 
Meditationes per toluman-
num in omnes daminicns et 
festa, Antwerpen ,1654, in 
4.to;"-Hij Was rector van het 
collegia van Brugge^ en pro
vinciaal van Vlaanderen, 
en had in die hoedanig
heid , bij het negende al-
geraeene kapittel der orde» 
te Rome gehouden, tegen
woordig geweest. Bij zijne 
terugkomst werd hij tot rec
tor van het professiehuis, te 
Antwerpen benoemd., Hij 
was een Religieus vol ijver 
en godsvrucht:., de gelofte van 
armoede in dcrzelvergehee-
le uitgestrektheid uitoefenen^ 
de ,,cn die; zicb alle gemak
ken des leven ontzeide, zoo-
danig .zelfs jd;jt,hij iii zjjne 
ziekte, geen e andere spijzen 
wilde, dan die, welke 'men 
op de gewone tafel voor
diende. ' ,'.; ••;.; 

, * EXGEÏ,H,USEN ,(DlpERlK 
yoN), in het:Hertogdom van 
Hannover gebpjpen, en in 
1430 overleden, is bekend 
door, eene Latijnsche JKro-
«#•«.», die van de schepping 
der wereld tot hetjaar 1430 
gaat. Deze Kromjk , is door 
Mïcmvs DO.I»KY vervolgd, 

en in 1671, door JOACHKI j' 
JOANNES. MADEO, te Helm-
siadt in het licht gegeven, r 
ENGELHUSEN was overste van ; 
een klooster te tPittemberg, 

•f ENGELMUNDUS {Heilige), [ 
Priester en Abt van den E I 
BENBDICTUS, een Engelsen-
man van geboorte, en reis
genoot van den ,H. Witl-E- * 
RROBDUS , ï,met wien hij in ; 
de Nederlanden kisam en -\ 
aan de woeste en hardnekki-
ge Kennemers het'Evangelio ; 
verkondigde. Na veel werks ; 
ten dienste der kerk verrigf 
te hebben, werd hij te Vel-
ze»,van vvelkdorp hij alsbe-
scherniheilïge vereerd wordt, 
en^alwaar hij op zijne voorbe- ; 
de Water uit de aarde had 
doen springen , ziek, over
leed aldaar, en werd ernaar ; 
'slands gebruik op de pleg- ' 
tigste wijze begraven. #ijn 

feestdag, als • de dag van zijn 
overlijdenx wordt op den %\ 
Junij" gevierd, Hofgene wat j 
men van zijne overblijfselen, | 
door JdeT woede der zooge- j 
naainde hervorming, vcf 
srtrooid, heeft kunnen we
dervinden, wordt .thans'te 
Haarletn bewaard. 

ï* ENGEÏ,SCIUO. (JOZEF F<*K' 
PEBIK) , teeken -meestei) 
Hoogleeraar in de schoon1! 
letteren, en dichter,te•M«* 
burg, in ïhssenipndiJ" 
1739 geboren. Zijn va,I<?! 
opziener der protestantse»1-
kerken, was slecht mot «fl 

gaven der fortuin belled' 
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en kon dus aan zijnen zöón 
geene zeer zorgvuldige op
voeding geven. Bij dit on
geluk kwam nog een> ander: 
JOZEF FREDERIK werd eens
klaps doof in den ouderdom 
van" 13 jaren; maar zijn'uit-' 
muntende aanleg , tot de stu
die , overwon deze hinder
palen, ed hij leerde niet 
roeln de wijsbegeerte, de 
geschiedkunde» de schoone 
letteren en dé schilderkun-
de. ENGEMCHAXII voorzag 
in zijn bestaan, door het 
geven van teekenlessen., in 
welke hij zeer bekwaam, was , 
tot dat 'hij in 1788 tot bui
tengewone fioogieeraar der 
schoöné letteren, aan de U-
niversitëit van Marburg 
benoemd werd; maar daar 
deze titel enkel honorair 
Was, voegde men er dien 
van teekenmeester niet eene 
aanzienlijke bezoldiging bij. 
Hij was zeer geleerd : en 
ging voor een der beste 
dichters van Duitschland 
door; ENGELSCHAIX overleed 
den 28 Maart, oud 58 ja
ren. Men heeft van hem 
•zijne: 1.° Gedichten 1788 en 
1805» deze tweede uitgaaf 
is door de zorgen van den 
den Heel* J U S T I , den vriend 
van den dichter, en die reeds 
een ander werk van ENGEIJ-
SCHALT, getiteld': 2.° Le
ven van den 'beroemden schil
der JOAXHES HJEXMCUS 
TisciiBJsm, Neurenberg, 
1799, bezorgd had , in het 
licht gegeven. 

!-f EKGENHUIS (OORNEMS' 
A R G E R V A N ) , te Leeuwaar
den ïri Vriesland geboren. 
Zonder ooit het latijii noch 

; het g^ieksch te hebben ge
leerd y werd hij volmaakt be»1 

kwaam in de meetkunde, 
door zijne vlijt, en. door met 
de beroemdste wiskundigen 
zich te onderhouden; zoodat 
hij- zich zeer nuttig maak-* 
t e , niet alleen aan zijn va
derland, maar aan de prin
sen en steden, die in de 
nabuurschap waren. Gedu- . 
rende de eerste onlusten der 
Nederlanden, vlugtte hij 
'naar Keulen, dat hem yoor 
; eenigen tijd in zijne; dienst 
; nam, en waar hij eene naamv-
keurige kaart van hét land 
van Keulen; vervaardigde 
die aldaar in 1583 gedrukt 
Werd. 

ENGHIEN. — Zie FRANCIS-
CUS VAN BoURBON. 

* ENGHIEN (LODEWIIK A N -
: TONIUS HENDRIK van JUOUR» 
BON, hertog van), zoon van 
EODEVVIJK HENDRIK , JOZEF 
van BOURBON, en van LOUISE 
THERESIA MATIIILDA van 0 r -
leans, geboren te Chanlilly, 
den 2 Augustus 1772. Dit 
beroemde slagtoffer van Bo« 
NAPARTE, vereenigde met de 
natuurlijke hoedanigheden , 
die des harten en des gees-
tes , die hem zijne hooge 
geboorte, en de kleinzoon 
van den grooten CONDÊ te 
zijn , waardig niaaklen. Hij 
ontving eene uitmuntende op-
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voeding, en onderscheidde 
zich evenzeer, door zijne 
vlijt in de studie, als door 
zijne bekwaamheid in alle 
ligchaanisqefeningen. Van 
zijne eerste jeugd af, toon
de hij dat edele en stand
vastige karakter, hetwelk 
hij in de neteligste omstan
digheden van zijn leven niet 
gelogenstraft heeft» In 1788 , 
in den ouderdom van om
trent 1 ö jaren, tot ridder van 
dèn Heiligen <?ee.?tf benoemd, 
nam hij eenige dagen daarna, 
zitting in het parlement van 
Parijs; de redevoering, wel
ke hij aldaar hield, verdien
de de goedkeuring van al de 
toehoorders. Daar hij den 
prins van CONDÊ en den her
tog van BOURBON aan zijne 
zijden had , maakte de pre
sident van deze omstandig
heid gebruik, oirn te doen 
opmerken, dat dit de eerste 
maal was , dat het hof van 
Parijs-'m zijn midden, den 
grootvader }>vader en klein
zoon zag zitting nemen, In 
hetzelfde jaar, vergezelde 
hij den prins van CONDÊ naar 
Duinkerken, en reisde door | 
onderscheidene staten. Den f 
16 Julij 17S9;, verliet hij " 
Frankrijk, en begaf zich 
naar Vlaanderen in 1792, 
met zijnen vader,onder wiens 
bevelen hij den «eldtogt van 
dat jaar mede maakte» tot 
dat het corps van, den hertog 
van BOURBON ontbonden zijn
de, hij naar Br%«*ot zich 
bij het leger ging voegen, dat 
onder de bevelen vat* «3 en 

prins van Condé stond. De 
hertog van ENGHIEN deed er 
wonderen van dapperheid, 
en dit kleine leger, Scheen 
zich te midden der gevaren 
te vermenigvuldigen. Het
zelve trok over den Inn, den 
12 September; bij den aan* 
val van Weissemburg (den 
13 October) toonde de jonge 
prins niet alleen nen erfelij' 
ken moed van zijn ha/s; waar 
vele ervarenheid in de kunst 
van den oorlog. Het was 
vooral, den 2 December 1793» 
in den slag van Bestkim, 
dat men in hem den waar-
digen spruit der CONDÉ'S er
kende. De krijgsbewegin-
geh, die hij commandeerde, 
werden zoo' wel en zoo zeer 
van pas uitgevoerd, dat zij 
den lof der oudste veldhee-
ren verdienden. De hertog 
van ENGHIEN was toen niet 
meer dan een en tvvintigjareft 

oud: hij was met den hertog 
van BO'URBÓN, aan hethoota 
der ruiterij, terwijl de P"nS 

van Condé het voetvolk com
mandeerde , en gaf hete et
ste voorbeeld van die nap' 
perheid, welke hij van zij"6" 
onsterfèlijken grootvader ö"1' 
Ie<?nd h a l Daar de hertog 
van BOURBON, door eenen 
sabelslag in het begin"6» 
gevechts gekwetst was» *° 
ging het corps, hetwelk »J 
commandeerde» onder de D ' 
velen van zijn' onverschr011 

ken zoon. De hertog *»" 
ENGHIEN, voor het levenvaj 
zijn vader, bevende, »eg 
aich, zoodra het gevecht wa* 
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afgeloopen, naar Haguenau, 
en verzekerde zich door zijne 
eigene oogen , dat de wond, 
waarvan hij den uitslag vrees
de , geenszins gevaarlijk , al
hoewel zeer diep was. Hij 
•vergezelde vervolgen^ den 
prins van Condé, in zijn 
bezoek bij de ïepublikeinsche 
gevangenen. Daar de agen* 
ten der conventie al de ko-
ningsgezinde gevangenen, die 
in hunne handen vielen ter 
dood lieten brengen, be
schouwden zich, de republi
keinen als bestemd, om tot 
weervvraak te dienen. Zij, 
waren verbaasd van Verwon
dering, toen zij de prinsen, 
aan de geneesheeren bevel 
hoorden geven, van hen met 
dezelfde zorg en dezelfde 
achting te behandelen, als 
de . militairen onder hunne 
bevelen. De vermoeijenis-
sen, die de hertog'van EN-
GHKTN , in dezen veldtogt had 
uitgestaan , deden hem ziek 
worden. Toen hij hersteld 
was (in 1794) werd hij tot 
ridder van den Heiligen Lo-
»EW»K benoemd. Men wil 
dat omtrent dien tijd zijne 
drift voor de prinses C»AR-
LOTTE ROIÏAN van Rqchefort 
ontstond, men is zelfs van 
gevoelen, dat er tusscben 
hen, eene geheimeyerbind-
tenis bestond, welke dé 
prins zich voorstelde later 
te doen wettigen; maar he-; 
laas! een geweldige en on
tijdige dood, kwam eeneh 
eeuwigen hinderpaal tegen 
dit billijk verlangen stellen., 

In de maand Julij 1795 Ver
trok , de hertog van BOUR
BON naar Engeland, en voor 
de eerste maal scheidde hij 
van zijnen zoon. Zij voor
zagen niet dat zij elkander 
niet weder zouden zien! In 
het volgende jaar , gaf de 
prins van Condé het hevel 
over zjijne voorhoede aan zij* 
nen klein-zoon over; de repu
blikeinen openden den veld
togt , den 24 Junij, den Ryn 
te liehl overtrekkende r de 
hertog van ENGHIEN trok te
gen hen op, en ontnam hun 
den 26 eenen molen en an
dere gewigtige posten. Hij 
vocht den geheelen dag van 
den 2 7 , in het bosch van 
Scfiouler, en zou zonderde 
plotselijke trouweloosheid 
der krijgsbende van den Zwa-
bischen Kreits overwinnaar 
gebleven zijn. Gedwongen 
om naar Offemburg terug te 
trekken, vlugtte hij in het 
dal van Kihni; den volgenden 
dag, nam hij zijne slaglinie 
weder in, en vereenigde zich 
met den prins van Condé, 
De hertog behaalde van den* 
28 Junij tot den 14 Septem
ber vele voordeden, name
lijk te Oberkamlach, in den 
nacht van den 12 tot den 13 
September. Hij had denzelf
den voorspoed in het gevecht,', 
van den 30 van dezelfde 
maand, bij Scliassenried ge» 
leverd. Eene der schitte
rendste daden van dezen 
veldtogt, was de verdedi
ging van de brug van jMun-
chen+ waarbij Jïjch ook de 
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hertog Van ENGHIEN bevond, 
en vvaar méh gedurende 
acht dagen vocht. Deze 
prins; had zich zoo dik
wijls door zijne militaire be
kwaamheden en zijne dap
perheid onderscheiden, dat 
hij de bewondering van het 
republikeinsché leger had 
verwekt. Vele militairen' 
van dit leger, betuigden het 
verlangen hem persoonlijk te 
kennen:, de prins gaf meer 
dan eens aan dit verlangen 
toe, en deze militairen ble
ven altijd ontdekt voor zijne 
hoogheid, die zich met hen 
vertrouwelijk onderhield. 
Maar degene, die het best 
de verdiensten van den her
tog van ENGHIËN kende, 
en hetgene, wat hij eens 

, kon doen, was BONAPAR-
Ï E : hij vreesde hein, en 
besloot, om hem te vermoor
den. Het verdrag van Leo-
ben in 1797 mét Oostenrijk 
gesloten zijnde, beval dit 
hof de afdanking van het 
legér van CÖNI)K, die zich 
naar Éustahdbegsif; in 1799 
kwam hij in Zwaden terug, 
waar de hertog' van ENGHIEN 
belast werd, om Comtans 
te verdedigen. De republi
keinen , onder dé.: bevelen 

'van •••MËSSJNA,; te' Zurich, 
den ruSsischeh, Prins KENT-
SCHACOW overrompeld heb
bende, trok het Corps van 
fCoNnÊ , dat zijnen terugtogt 
beschermde, na een bloedig 
gevecht in goede orde over 
den Rijn. In den dag van 
MogenfaimhieU de hertog 

vah ENGHJÉN, hoewel hij 
niet meer dan(.wee duizond 
man, tegen een o gehccle 
divisie, onder de Bevelen 
vah den generaal LÈCOÜRBE 
had, vah vijf ure des mor
gens tot op den middag vol ( 
en verloor slechts eehe mijl 
grbnds. De',, hertog onder
scheidde zich nog in velo 
gewigtige gelegenheden, in 
den veldtogt van ISöO, ge
durende welken hij zich deed 
opnierkèn niét alleen door 
zijne dapperheid, maat ook 
door vele trekken van wel
dadigheid en menschliëvend-
heid. Na den slag van Ho-
senïieim, ontmoette de'Prins 
een' gewondeu republikein-
schen hussaar, uitgestrekt 
op een Veld. Hij deed hem 
ophelpen, stond hem zijn 

eigen bed afgaan zij «'heel
meester bevelende , voorlig 
al de zorg te dragen,wel
ke zijne wonden, vereisen-
ten» Toen de hussaar her
steld was , deed hij hem naar 
de rèpublikeiriscbe voorpos
ten terugbrengen. Wij z°uden 

duizend andere trekken kun
nen aanhalen , die het »U® 
korte leven van dezen -evê  
zoo edelmoedigètt als onge 
lukkigen -• Prins vereeren. 
Voor de tweede maal en tei 

gevolge van het verdrag v« 
Luneiiille in 1801 werf 
lëger-corps van'• CoNrjÉ °». 
bonden. Deze prins beg 
zich naar BngelanA* en 
hertog van JSNÓBIEN yestih 
de zich te Bttenhem » 
waar de. kardinaal, P B » 0 " 
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met zijne nicht, de prinses 
CHARLOTTE woonde. Daar 
staatkundige veranderingen 
de staten van den kardinaal 
in 1802 onder het beheer 
van Baden gebragt hadden, 
zoo verkreeg de hertog van 
den Markgraaf de vrijheid 
om Ettenheim te blijven be
wonen» waar de prinsesCHAR-
toTTE en haar oom ook nog 
woonden. Hier begint de 
gruwelijke aanslag, die dé 
doorluchtige familie der 
BOURBONS van een harer be
roemdste prinsen beroofde. 
De hertog van ENGHIEN leid
de eèh afgetrokken bleven * 
verdeelde zijnen tijd in het 
aankweeken van bloemen «n 
de oefeningen, der jagt. Hij 
leefde gerust tot in 1804; 
op dat tijdstip regeerde Bo-' 
NAPARTE reeds sedert vier 
j a ren , willekeuriglijk in 
Frankrijk. Een zekere Qui-
VELLE , t e Parijs als verdacht 
in hechtenis genomen , deed, 
uit vrees voor den dood , ver
warde openbaringen betrek
kelijk de prinsen van BOUR
BON, en bijna tegelijkertijd 
leverde een zekere P H I M P P B , 
kruidenier, aan de politie van 
Parijs eene briefwisseling 
over, door den heer MICHATJD 
den oude, en den Heer MAR-
GUERIT mét deze zelfde prin
sen gevoerd. Het bleek, 
zéide men, uit deze brief
wisseling , daf de prinsen 
van BOURBON, toen in En
geland, het ontwerp vorm
den, om in hunne wettige j 
' • IX . ÜEEn. /,:.. . .. T 

regten te treden', dat PICHE-
GRU, de hertogen van JPo-
LIGNAC , en andere voorname 
lieden aan het hoofd van dit 
ontwerp waren, dat einde
lijk Engeland zich. na hun
ne inzigten schikkende, ge
negen scheen hun kuip ie 
verleenen. Deze inlichtin
gen , deden aan BONAPARTE 
gelooven, dat de Hertog van 
ENGHIEN niet aan dit oni-ï 
werp vreemd was , en hij: 
besloot om door eene wille
keurige daad; zich van zij
nen persoon meester te ma
ken. Hij dacht ook datmen« 
bij den Hertog papieren zou
de vinden , andere inlichtin
gen bevattende over de mid
delen en de personen, waar
van men zich zou bedienen, 
om in dit zelfde ontwerp te 
slagen. In het artikel GAU*> 
LAINCÖURT is door ons reeds 
opgemerkt, in hoe verre deae 
adjudant van BONAPARTE , in 
den moord van den hertog 
van ENGHIEN» als medeplig-
tig moet beschouwd worden 
(zie CAUiiAiNGouRT). De ge
neraal F . . . . en de kolo
nel ORDONNER werden naar 
Ettenkeim gezonden,, alwaar 
CHARLOT i, officier der gen
darmerie;, en PFERSDORFF » 
kwartiermeester bij hetzelf
de corps, hen vermomd voor
uitgingen. Het was in de 
eerste plaats noodzakelijk dé 
woning van den Hertog van, 
ENGHIEN naauwkeurigtè ken
nen , te weten of hij ër in 
was, en om welk uur> of 
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aijjne -officiers , en bedien-, 
«lén talrijk waren, of zij 
niet den prins zamen, woon
den, of men van zijne her 
dienden en van de inwoners 
van Èttemheim, tegenstand 
te vreezen had. Daar intus-
-schen de aankomst van de« 
ae twee -onbekenden vermoe
den -verwekte, beval men 
eenen ouden officier van het 
Cmdesehe leger, SCHMIDT 
.gekaamd, ' om met JPFBES-
JÖORFF in betrekking te ko
men, en om zijne oogmer-

. ken te doorgronden; maar 
déze wist SciiMiDT te bedrie
gen , die verzekerde, dat er 
van déze twee onbekenden 
niets te vreezen was. Men 
«telde bij ongeluk, te vee! 
vertrouwen in dit verslag, en 
de hertog, die den gehee-
len dag op de jagt gebleven 
was, besloot om den nacht 
te Ëttenheim doortebrengen, 
zich voorstellende, om on
danks al hetgeen hem 
SCBMIDT zeide, om hem ge»' 
sust te stellen, den volgen
den dag te vertrekken. Maar 
iü dënjïnaeht. van den zelf
den dag (den 15Maart) werd. 
zijn huis ingesloten, door 
vier honderd man, onder 
welke vele gendarmes wa
ren , die alleen wisten, wie 
de persoon was, dien zij moes
ten aanhouden. Men ging 
den prins verwittigen, dat 
men gedruisch» rondom het 
huis hoorde: hij was juisè 
naar bed gegaan. De prins 
sprong in zij», hemd uit zijn 
sfeed, neemt een geweer, 

maakt een venster loa, en 
roept uit: Wie is daar? 
Een zijner lijfknechten had 
een ander geweer genomen, 
en zij gaven vuur, toen 
SCHEIDT hen tegen hield, 
zeggende , dat alle tegen» 

. stand vruchteloos Was. De 
Hertog ontving toen de be« 
lof te van den baron van 
GRÜNSTEIN, om zich voor den 
hertog van ENGHIEN te doen 
doorgaan, ten einde den tijd 
te hebhën om te ontsnappen. 
Hij kleedde zich met eene 
jagtbroek en buis, maar hij 
heeft den tijd niet zijne laar
zen aan te 'trekken, C. • • 
PFERSDOJRFF en, de overige 
gendarmes treden met het 
pistool in de hand binnen, 
en vragen:,»: Wie van"18 

de hertog van ENGH1EN?V W 
baron van GRÜNSTEIN bleet 
stil zitten, en was even zeef 
stil bij de tweede aanvrage-
Eindelijk antwoordde de her
tog zelf: * Indien gij K0111 

om hem aan te houden, moet 
gij zijne pérsoonbescnDJ-
vi'ng hébben... i Zoek "e'"'. 
Een der gendarmes hef/"1< 
» Indien wij dezelve hadden» 
zouden wij* u, niet ondewra* 
gen; doch"omdat gij h6*"1 e.. 
wilt openbaren, zoo gaat g 
allen mede.,.."Middelerwjl 
had de ridder JACQOES»^ 
cretaris en vriend van • 
prins, vernomen, dat men 
huis had aangerand,;»>] . 

welke hij woonde, en g » 
half gekleed de deur mt»^ 
Wijl zijn knecht naar de k« 
liep, om op zijn bevel destorm 
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klok te döeniuijen. Maar al-'; 
les was.vooraf voorzien, sol
daten hadden d.en klokkento- -, 
ren reeds bezet. Hoewel den 
ridder JACQUES ziek w a s , be
gaf hij zich naar: den prjms. 
Hij werd eerst door de gen
darmes terug gcstooten ,. die; 
hem eindelijk lieten, binnen 
gaan, zeggende: 'j> Dat i s e r 
altijd een t e , m e e r . . . » De 
prins in een jagtbuis , en ver
scheidene officieren van zijn 
h u i s , die zelfs den tijd niet 
hadden van zichi te kleeden ,i-
vertrokken onder geleide van 
de gendarmerie. De prinses . 
vanïloHAN, die men van deze 
treurige gebeurtenis verwit
tigd h.a<l, zag, uit jiaar yen
s te r , voor de laatste maaide,, 
laatste spriiitvan den Grooteh , 
CONDÉ, als een. ellendige"; 
boosdoener voorbijgaan. Men 
hield bij eenen molen s t i l , 
waar men het aan den prins 
toestond van een' knecht naar 
Mttenheim te zenden , om 
linnen en geld te halen. Het 
hoofd van de gendarmerie 
deed den burgemeester van 
Kttenhpim roepen» waarvan 
d e , ten minste onvoorzigtige, 
openhartigheid bekendmaak
t e , wie van de/geyangenen 
de hertog van ENGHIEN .Wsf 
Deze^ prins was intusschén 
op het punt om te ontsnap-
pen: men had reeds de af? 
gelegene paden onderzocht 
en planken over eenige be
ken gelegd; maar eene ach-
terdeur van den molen» 
Willende uitgaan,, vond meo 

dezelve gesloten, hetwelk 
anders nooit gebeurde; de 
gendarmes hadden zonder 

"tvyijfel, deze voorzorg; njefc 
;; vergeten, De, prins ontving 
; de kleederen , die hij wacht-( 
te , en nien gaf zich weldra 
op weg naar Koppel, waar» 
men den B*?'» overtrok. Men 
zegt, dat bij het overtrekken 
van deze rivier, een der of- : 

fïcieren der escorte door tee-
kens het verlangen had t e ; 
kennen gegeven, om deri 
prins te redden: ongeluk
kiglijk hadden zijne goede_ 
voornemens geen gevolg. 
Men .vond. geen rij tuig te 
Eheinau en, de gehangenen, 
Werden genoodzaakt, meer 
dan een uur ; te voet te gaan; 
men verschafte hun yervol-, 

:gens , sjechte wagens, in-
welke zij naar Straatsburg 
vervoerd werden» Die van
den , prins opende den op-
togt; hij was er met zijn 
kamerdienaar. JOZEI? CANONF, f 
een Vlaming; te Straatsburg 
komende, deed het geleide» 
niet wetende aan wie het do 
gevangenen moest overge
ven , den prins bij den heer 
C#AR afs tappen. ,» , . . . Deze 
officier afzonderlijk gespro

kken hebbende,,.geloofde hij 
ihënn zijne fortuin te be\ver~: 

;ken, jndien hij zijne ontkx»*, 
ming gemakkelijk m a a k t e ; ' 
de officier was, onverbidde
lijk. Volgens de bevelen», 
die van JP«r$s kwamen,, 
naar de citadel vervoerd,_: 

I moest de. hertog duizcnde 

2 ' < v ; • : • ; • . '^ : ; ' • - • . : , •:•.••-.•. 
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«1echte " behandelingen ver
duren i van wege den com
mandant, die hem ten streng
ste liet bewaken; maar de 
generaal LAVAI. bezocht hém 
vervolgens verscheidene ma
len >' en betoonde hem vele 
achting.» liet de schildwach
ten uit zijne kamer gaan, 
en keurde het gedrag van 
den bevelhebber af. Men 
•ging vervolgens, in de ci
tadel over tot het onderzoek 
der papieren van den prins, 
waarvan nien zich te Ml-
ienheïm had meester ge
maakt, en onder welke men 
•aïjn testament vond. Men 
kent nog den inhoud niet 
van deze papieren (twee brie
ven uitgezonderd) noch van 
dat.testament, De prins ont
ving de uitnoodigïngyom het 
4ë bhderteëkènën ,*• hij weiger
de zulks , -verklarende dat 
3iij het*5 proces •? verbaal ook 
niet zoude onderteekeneh, 
•dan in fegëiuvoordigheid van 
dëh bidder JAèQüESè Mèn 
raadpleegde den prefekt daar
over i die er in toestemde. De 
teide brieven, welke men 
onder de papiereïn vond, be
helsden eenige boerterijeri op 
BONAPARTE; de prins'wilde 
dezelve^in het vuur werpen*; 
de commissaris van politie, 
Popp, Kou er ïn toegestemd 
hebbenj' maar CH. . . zeidë 
hem zeer gevoelig: 3ftjti 
heer, waantgij aldus uwen 
pligt te doen? Den 18 Maart 
;zég de prins zijn bed, door 
gendarmes omringd, die hei» 
noodzaakten üich in aller i|ï 

aan te kleeden.2 tiet Waö naau. 
vvelijks dag. De doórluch* 

: tige gevangene vraagde zij
nen getrouwen JOZKP... Gij 

; zolt tlenzelven niet noodig 
hebbeh, antwoordde mèn 
hem. Op de vraag hoeveel 
linnen» hij moest mede ne-' 
men, antwoordde men hem 
op eenen koelen toon; hen 
of twee hemden. De prins 
twijfelde niet meer aan het 
lot", hetwelk hem wachtte. 
Hij nam twee hbndei*da-
katen mede , gaf er de heltt 
van aan den ridder JACQÜES 
om de vertering der ge
vangenen te betalen: hij om
hel sde zijn e ' getrouwe wel
doeners, en hun eeii eeuwig 
vaarwel toewenschendc, 
werden zijne handen doof 
hunne tranen bevochtig. 
Na eenen overhaasten to|t, 
kwam het rijtuig van t» 
prins, den 2», ten halivfji 
ure dés avonds bij den slag' 
boom van Pontin, waareen 
Courier het bevel kwam bren 

gen , langs de muren te rij
den én zich dadelflk n j 
Vincennes te begeven. " 
vrouw van HABEI., tevfT 
ber dier sterkte, erkende 
den hertog van ENGHIEN en 
riep uit t Ach! mjfGVt 
het is mijn zoogbroederl y 
prins «am eenen &n3,D. 
*™m, *n o p . d e ^ 
oogenblik, graafde men o 
grafkuil, waarin zo». J ' | 
chaam moest worden ge'fg' 
Uitgeput van vernioeidje 
verzocht h i j , dat n ^ 
des morgens een »ü* 
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zoude klaar maken. Men 
spreidde in den haast een 
slecht bed, in, een bekrom
pen kamertje onder het dak, 
bij een venster, waaryan twee 
ruiten gebroken waren, welk 
•de prins met linnen liet toe-

, stoppen, Men i maakte hem 
eensklaps wakker ten. elf 
«re des avonds, bij. was 
diep iu rust. In eene ka
mer yan het paviljoen, regt 
over het park, gebragt, vond 
hij er. vereen igd HULMN , 
bevelhebber der grenadiers 
te voet der garde; GmroN, 
kolonel van het;eerste regi
ment kurassiers., BAZA.-
COURT , bevelhebber van het 
•4 e reg.t ' ligto infanterie ; 
RAVIER , kolonel van het 18.e 

linie-regiment; ••. RARBOJS » 
kolonel ,van het 96.e linie-
regiment ; RABBE , kolonel 
van het 2.e reg.t der burger
garde van Parijs; D'A.UTEN« 
COUBT, kapitein-majoor van 
de uitgelezene gendarmerie, 
•en waarnemende de. posten 
•van berigtgever; MOWN , ka
pitein van het 18.« reg.t infan
terie van linie , . griffier, in 
het geheel acht militairen, 
alle door'MnitAT, gouver
neur van Parijs, benoemd. 
Jn korten tijd, maken -zij 
eene criminele instructie op. , 
Ondervraagd + waarom hij zij- : 

ne wapens tegen zijn land 
had gevoerd, antwoordde de ' 
prins : » Ik heb. gevochten . 
met mijne familie, om het 
erfdeel mijner voorvaderen 
terug te bekomen; maar na

dat de vrede gesloten is , 
heb ik de wapenen nederge-
lcgd ,' en ik heb erkend, dat 
er. geene koningen in Euro-
pet meer .zijn." Dit ant
woord , de : kalmte der on
schuld , met welke het werd 
uitgesproken , , varstomdon 
zijne regters , die het nood
lottige vonnis niet durfden 
uitspreken . Zij schreven 
a a i d e n willekenrigen vorst , 
die oogenbïikkelij k eenen 
geheimraad op de TniUeriën 
hield. CAMBACKKKS beproef
de, 'om hetleven van het door
luchtige \ slagtoffer te red
dert, maar. BONAPARTE in 
gramschap ontstoken, sprak 
hem met deze woorden aan : 
Mn sedert wanneer zijl gij , 
met het bloed der BovitnoKS 
•zoo karig.geworden? . . . De
ze woorden waren op CAM-
BACÉRES niet toepasselijk, 
hij verdiende dezelve n i e t , 
daar hij tijdens de veroor
deeling van LODBWIJK XVI.. 
slechts eene voorwaardelij
ke stem uitbragt, die voor 
den* dood niet geteld werd. 
De brief, door de militaire 
Commissie, naar BON UPARTK 
gezonden, kwam ten vier ure 
terug; aan den voet van den 
brief was geschreven: tot 
den dood veroordeeld. Men 
had in den nacht «en officier 
van het uitgelezen gendar
mes-corps nfgezonden, om te 
Vincênnes een detachement 
Van dit corps te commande
ren. Deze officier was in 
het hui» van CONDK opge-
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voed, voor hetwelk hij nog 
genegenheid behield. Toen 
hij te Vincennes aangekomen 
was, onderrigtte men hem 
van den schrikkelijken last , 
die hem is opgedragen; want 
het waren uitgelezen e gen
darmes en geene Belgische 
soldaten; zoo als het de abt 
BOUVENS heeft gemeend, die 
den hertog van ÈNGHIEN door
schoten. De prins, den oflEU 
cier erkennende, betuigde 
hem zijne vreugd van hem 
nog weder te zien. De öffi-
cier sloeg de oogen neder, 
en kon zijne tranen niet be
dwingen. JVaauwelijks is het 
natelij ke vonn is aangekomen 
of men verliet de raadzaal, 
en nien daalt in den kuil 
langs eene duistere wentel
trap. Oe ,p r i n s zich toen tot 
den officier wendende,.zei-
de; »:l^,l men mij geheel 
levend in een hol wèrplnf,; 
Bejvot bestemd pm geheel 
levend i n eene eeuwifè £ e . 
yangems te versmacluehl.. 

gerust,'.hernam de officier, 
ffn

 Z S5,e sn,^ken ^erdubbë-
ÏÏ;, T e geljjkertijd had rdé 

wil rol,u ' , o v e r w e l k e 

van dTn !, • d e zo°gz»ster 

j* Schrik niet, zeide' hij haar, 
het gedriiisch , hetwelk gij 
hoort, is enkel, om hem ie 
verschrikken." (Deze man 
is dezelfde die CÈRACCHI , A-

fRENA, TOPINO*LEBRÜN had 
verraden , en die tot hé-
loonïng, het bevelhebber* 
schap van Vicennes verkre* 
gen had). JMen kwam op 
de strafplaats, in het wis* 
telyk gedeelte der kuiten 
van het kasteel, en bij den 
ingang van een klein tuintje; 
al déze toehereidselen zien
de j r iép de iprins uit: » 0 
ÓV Hemel zij dank, ik zal 
den dood des krijgsman» 
sterven," 'Hij vraagde ver
volgens een' bedienaar der 
godsdienst, !en Verkreeg en* 
kei 'deze goddelooze iroor-
denjl met een <bespottelijk 
grimlagchenr vergezeld ,'ot 
antwoord: » Wilt gij ^ 
als een* monnik sterven? «!l. 
vraagt éen priester j ba I 4 
zijn thans alle te rust." v1 

prins laat - op den spreker ; 
een oog van medelijden val
len ̂  knielt neder> verheK 
zijne ziel tot God, en, «P' 
staande, verzocht "Ü > " 
een fijner-haarlokken aa" 
de prinses van JRoBAN ^' 
ter hand gesteld worden-
Éen soldaat 'had er zich m««» 
belast; maar, een adjud3" 
van BONAPABTJE, die niet»»"' 
KAT, hij de strafoefenin* 
tegenwoordig was, g«eP„0 , 
haarlok, en zeide op e ^ 
norsche wijze tot den sf 
<laatJ,.,».. Niemand «wet «>" 
den post van verrader W»»1 
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nemen." De prins begaf zich 
tot - overdenking, bad nog, 
en op den oogénblik van ga-
troffen * te zuljen worden,, 
zèide hij tot de gendarmes: 
* Komt aan , jmijne vrien
den . , , Gij hebt hieftgeene 
vrienden ,. . -," antwoordde 
hem een woest mensch ;' en 
defce ,wa> MURAT. De scho/? 
ter? werden gelost, hét slagt* 
offer-valt met bloed bedekt, 
de soldaten valjen 'op hetle-
venlaoze ligchaam, bevoelen 
hetzelve, maken zich van 
zijhjB; twee horlogien mees
ter, ,eh werpen, hem geheel 
gekleed in den vooraf gereed-
gemaakten kuil, Dus sneefde 
in den bloei zijner jaren (in 
den ouderdom van twee en 
dertig jaren) de laatste spruit 
eener in helden zoo rijke fa
milie, die zoo als zij den 
weg der deugd, én des roems 
liad doorwandeld; op deze 
wijze werd een önregtvaar-
dig vonnis uitgevoerd, dat 
het uur, de omstandigheden, 
het schrikbare geheim, de af
schuwelijke eenzaamheid ,als 
een* verraderlij ken moord 
'moeten doen beschouwen. De 
president der commissie gaf 
den volgenden morgen bij 
CAMBACÈRÈS. versjag over de 
gebeurtenissen van den vo-
rigen, dag. Hij prees den 
moed van den prins, en zeir 
d e r » Zijne antwoorden zijn 
zeer eenvoudig geweest, maar 
gelukkiglijk heeft hij ons 
zjjncn naam genoemd, want 
anders zouden wij waarlijk 

• i>' 

zeef verlegen zijn gévpeest/?' 
Tijdens de opligting van den 
hertog, bevond zich oVko-r 
ning van Zweden , GUSTAAP 
ApoiiF, in de staten yan deii 
keurvorst van Baden, die zijn 
schoonvader was, en, zond 
een zijner adjudanten-naai; 
BONAPARTE,, omhenite,S!tt;ee;-
ken ,• .hetf-ileven van de» her
tog van ÉNGIUEN te; sparen* 
Maar de adjudant dacht zieh 
«e Nancy vier" en twintig 
uren tèmoetea ophouden, ont 
d(ü stad te bezigtigen; hij 
kwam te Parijs toen de prins 
niet meer bestond. Mei) ver«; 
zekert, dat men onder, dé pa* 
pieren yah den hertog, niet» 
vond , dat niet de zaken vat* 
I'iqHEGBTj betrekking had» 
Men hield te Londen zoo* 
wél als te petersttirg plegf 
tige lijkstatien ter gedachte
nis van den hertog van ÈJS> 
GIHBN. ;Zij werden te Parijs 
eerst twaalf jaren daarna» 
bij de terugkomst derBoüR* 
BOKS gevierd. De raadsheer 
LAPORTE»LAliANE, geleid door 
de aanwijzingen vatt ee* 
nen garde der artillerie en> 
door eenen boer van Vincen* 
nes, GFJSQN genaamd, die
den; kuil van den prins had 
gegraven, deed den 18 Maarft 
1816 een onderzoek, in te
genwoordigheid van een'ko* 
ninklijken commissaris, vaar 
de Heeren BS EOUIÏ,LY, B&' 
THYSI, VASSÉ ;, GONTI , vaut 
den ridder JACQUES-, dieii-
get-: ouwen vriend en den ge-
heiinschrijver1 van den hertog 

4, / 
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van ENGHIEN» van DE POY-
VERT en BEAÜMOKT, Het 
einde eener laars diende om 
het ligcbaam te ontdekken , 
dat zonder voorzorg in den 
kuil Was geworpen. Het lag 
öp den buik, de armen 
kruislings over de borst, en 
had een groote steen op het 
hoofd, die er voorbedachte-
lijk opgelegd scheen te zijn: 
de. beenen waren in eene ge-
dwongene houding. Na de 
beenderen verzameld te heb
ben , légde men dezelve irt 
een doodkleed. Onder deze 
kostbare stoffelijke deelen 
heeft men eenen ring, eene 
gouden ketting, die de prins 
gewoonlijk, om den. hals 
droeg j tachtig dukaten, stuk
ken van zijn helm, en zelfs 
haarlokken gevonden, ; AI 
deze voorwerpen zijn door 
den ridder JACQÜES' erkend 
geworden, als aan den prins 
toebehoord te hebben. Hef 
lijklaken in eenè doodkist 
gelegd, is in een vertrek van 
hét eerste hof gebragt, de 
lijkplegligheid is den 21 der
zelfde maand Maart gevierd; 
bij dezelve zijn tegenwoor
dig geweest, al de aan het 
huis verbondene personen, 
pairs » afgevaardigden en on-
nerseheideneaanzienlijke mi
litairen. Men heeft 'vervol
gens het lijkin eene verlich
te kapel gebragt»in dezelfde 
zaal opgérigt, waar hetpn» 
regtvaardige vonnis was uit
gesproken; de plaatselijke 
paëtoor, heeft de lijkrede ge
houden. De oude Bisschop 

vanv Ch&lonl heeft in de pa» 
rochiale kerk van Vincennes 
de heilige Offerande opge
dragen; in het koor der kerk 
verhief zich eert praalgraf, 
met opschriften i die op de 
omstandigheden toepasselijk 
waren. In de kuilen van 
het kasteel van Vineemet 
en op de plaats waar het 
slagtoffer viel, ziet menee- ;• 
ne piramide, met dit ie* i 
knopte opschrift: Hicneci-
dit. Er zijn verscheidene 
Werken óver'den hertog van 
ENGHIEN in hét licht versche* | 
hen, te Wéten: 1.° Del'at" | 
sassinat etc. {Over den 
inoord van den hertog w« , 
MxGürw'eh over de regt' •; 
vaardigiügvan den heer DS 
CAÜLAINCOVRT). — 2.°iJ«' 
tïcé historique vic. (»£ 
schiedkundig verslag over % \ 
D> H.[van BÖVRBOX Comih j 
hertog van Efirasrw P?*11' 
uit hetkoninklijk bloedeM 
door den abt BOÜVEN'S, % 
uitgave, Parijs, 1814. 

* ËNGRAND (HEN»R'K)> '" 
Saint Fiacre, bij J # « ^ ' 
den 12 December 1753 ge
boren. Na zijne studie vol* 
bragt te hebben, gingN1." 
de Congregatie van den»"' 
ügen JWUunus, van Wf 
hij zich naar bdm bega1» 
om er den post van 1W' j 
leeraar in de godgeleerdhe"1 j 
te bekleedeh. Benoemd W 
den leerstoëHer wijsbegeer
te en daarna tot dien der 
godgeleerdheid, aan de fl»' 
dij van Saint Nieaise ® 
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Tïeims i ondefweès Thï): Aèiïê 
laatste wetenschap tot in 
1789, het eerste tijdstip van 
de Fransche omwenteling, 
die hem belette de geeste
lijke loopbaan in te treden, 
Voor welke hijbestemd was. 
Zónder;' fortuin ert al tijd 
Vreemd aan de staatkundige 
onlusten, wijdde hij zich 
toe aan, het onderwijs,, in 
eëné kostschool van jonge 
jufvrouwen te Beims ,* eën 
Staat, dien hij gedurende 
dertig j'aren heeft uitgeoe
fend. Hij werd tot bewaar
der van de" openbare biblio
theek der stad benoemd, een 
post in welken hij Veel ijver 
en" verstand aari den dag leg^ 
dé, alhoewel :hij 'er lgëëne 
Voordeel en van tïök, ? het
welk zijner bëlah'gélóbsheïd 
tot eer verstrekt. Hij is aan 
eene pijnlijke ziekte den 10 
October 1823!, in' den ou
derdom van 70 jaren over
leden , ; en heeft verschei
dene wérken nagelaten , die 
zeer op prijs worden gesteld. 
f? Principes etc. {Eerste 
beginselen van de Fransche 
taal 11 qt derzelver eenvou
digste beginselen terug tje-
bragiyï 2.'e uitgave, 1809, 
in 12.röo; 3.e uitgave, 1813* 
in 12.11,0—-• '2;° Lecons etc. 
(Lessen over de beginselen 
der Fransche geschiedenis, 
sederi de opkomst der nio^ 
narchie, tof den 18 Èrïi» 
matte, jaar VJJl.), 2.<* uit* 
gave; 1809, in 4.w, gaan
de tot de herstelling van 

— E ft J. 233 

1814, daaronder begrepen, 
1821, in 12.mo — 3.° Le~ 
pons etc. (JtLerste lessen over 
de mythologie of fabelleer 9 
gevolgd door eene korte ver
handeling over de leerzame 
verdichtselen). Dit werkheèft 
zeven uitgaven gehad,, de 4.6 
is van 1809* In I2;mo ehi. 

EXIPEUS , één herder in 
WiessaUë, veranderde in ëëriè 
rivier om Ttno of TIKOPI

 ?t<? 
verrassen. Deze nimf, de 
wateren van Mnipeus, zëèr 
helder ziende, bekroop de 
lust oni er in te baden. Toen. 
werd door ÈNIPËUS , PBMAS 
en NBLEns bij'haar "vér\yékt. 

ENJtepiM ,: _ \. of : ENYEÖIN 
(GÈORGE;, ecn'der spïisvïh-
riigste ünitarissen / w e l k e 
aanmerkingen op de heilige 
Schrift hebben gemaakt. Er 
bestaat van hem: Eooplicatio 
tocorum scripturaz Veteris 
et Novi Testdmenti, ex. qni-
bus dogma Trinitatis stabi* 
Uri solet, in 4,to, een zeer 
gevaarlijk werk, vol ijdele 
drogredenen. Deze schrijver, 
in Zevenbergen geboren, 

Srëdikant en opperbewind-
ebber in - zijn vaderland , 

overleed den 28 November 
1597, in den ouderdom van 
42 jaren. Hij heeft bijna 
al zijne aanmerkingen ont
leend van STEPHANUS BASI* 
Mus een Uhïtaris varf Co^ 
loswar, [Hetwerk van ÉN-
JBDIM is wedërlegd gewor
den, door BiCHARD SÏMON ia 

> 5 .,-. • . , . . : „ . . • . > . , . • . 



234 E N - j ; — E N N. 

zijne Beoordeelende Geschie
denis der uitleggers van het 
Nieuwe Testament- ENJË-
Diai heeft nog andere werken 
in het Jicht gegeven , zoo 
als DeDivinitate PwrsTI, 
e n z . ] .,..•.••.'.'•• . :> 

•f.ENKEV/OORT (WIIXEM), 
de negen en vijftigste Bis
schop van Utrecht, de op
volger van HENDBIK, VAN 
BEIJEREN op dien* stoel» af
komstig van Maastricht y 
hoewel te Mierlo, in ISfoord-
Braband, geboren , was de 
bijzondere vriend van Paus 
ADRIANUS V I . ENKEVOORT 
eerst Kanonilc te Antwerpen 
zijnde, werd door den af
stand van AnnuNtls, die 
den,kardinaalshoed had ont
vangen , Proost van de Sf. 
SALVATORS kerk te Utrecht; 
en zpodra als zijn bescher
mer Paus was: geworden ., 
gaf hij hem, den post van 
Datar-.it, en verhief hem tot 
het Bisdom Tortosa in Span
je. Öp den 10 September 
1523 werd hij door gemeldêr» 
Paus, tot KardinaaLPries-
fer,' onder den titel van den 
H. JOAMNES. en PAULUS be
vorderd , en .eindelijk door 
CïiEMBNS VII. na den af
stand van HENDRIK VAN BEHE
REN tot Bisschop van Utrecht 
verheven; doch hij heeft den 
|ijd van zeven jaren, dien 
hij dat Bisdom bestuurde, 
bijna altijd zijn verblijf te 
Rome gehoud.en. Bij' het 
veroveren dier stad, werd hij 
door de Duitsohers gevangen 

genomen, en moesteen los» 
geld van 30,000 dukaten be
talen. Hij eindigde ook al-
daar zijn leven in den ou
derdom van 70< jaren» hi " 
1534 f schoon anderen zijnen 
dood twee jaren later stellen. 
Sjeker ishetintusschen, dat 
GEORGIUS VAN EGMOND hem ; 
in 1534 opvolgde. j 

ENNIUS (QUINTUS), teBu-
dies, in .Kalabriëy in het 
jaar 240 vóór J.C.geWen, j 
verkreeg door zijne talenten > , 
het burgerregt van Rome; | 
eene eer , Waarin men ..toen? | 
maals grootelijks belangstel
de. Hij verplantte de U' ; 
tijnsche dichtkunde uit het , 
diepst der wouden in de ste
den ; maar liet derzelve ve
le ruwheid en onbeschaafd , 

heid behouden. P?w,M? < 
e en w "iag zij n en roem op»0* : 
men en, weder dalen en <h° 
eeuw was niet A\e> van «e 
^choone Latijn. Men geyoe" 
zulks bij het lezen van»' j 
raus;, doch hij vergoedde<i» j 
gebrek van" zuiverheid e' 
sierlijkheid, door de.*««£ 
der uitdrukkingen, e" „"•_• 
dichterlijke vuur. J> Sl®," lijke en zachte VIOGIW-
irs, had veel nut getrokwn 
uit het Wen van den Jj» 
den en on beschaafden ** , 
ma*. Hij had er gehe

of ! 
dichtregelsuitovergenonie'» ; 
welke hij paarlen noemj?» j 
njit den'mesthoop geM^ j 
ENN|ÜS overleed aan dej'C» > ; 
in het jaar 169 voor S.£ j 
Sctpio» zjjn vriend, ** \ 

http://Datar-.it
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zoowel uit vriendschap 'als 
, uit eerbied; Voor zijne ver
diensten een ' gemeenschap-
•pelijk graf met dietr dichter 
hebben. ENNitosIh'ad da Jaar
boeken, der liomeinsche Re
publiek in heldendichten ge-
bragt:x.ook had hij eenige 
Hekeldichten vervaardigd; 
doch* Van* al deze werken 
blijvetf ons slechts fragmen
ten over, Amsterdam , 1707, 
ih 4-t°, e n i n het Corpus 
poetarum latinorum van 
MAITtAItlE. 

ENNODIÜS (MAGNUS F E M X ) , 
in 473 te Arles geboren , 
omhelsde met toestemming 
zijner vrouw," die mede in 
een klooster' ging, den gees
telijken staat. Zijne deug
den en begaafdheden deden 
hem in 510 op den Bisschop-
pelijken stoel van Pavia ver
heffen! Men koos hém ver
volgens om aan de vereeni-
ging te werken der Griek-
sche met deLatijhschekerk. 
Hij deed twee reizen naar 
het Oosten , die enkel dien
den s som de listen van" kei* 
:zer;'iSNASTASius en ;de voor-
*zigtigheid:;van ENNODIUSbe
kend te makenv;;: Deze be-
rbemde Prèlaal: overleed'hei- , 
l igl i jk ' deu ul7" Juli j- 52l> 
Pater SIRMOND , :gaf in 1612 i 
eens •goede.-uitgave zijner ' 
Werken, \m- 8 ypin hét licht»; 
"Dezelve bevatten: 1.° • nëgen 
boeken met Brieven, eene 
stichtelijke én nuttige ver
zameling voor de geschiede
nis van zijnen tijd. — 2.° 

Tien. verzamelingen mètvetr 
schillende wérken, —-',-3.?. 
De verdediging der Kerkver
gadering van Rome, Welke 
paus SYMMACÏIUS had vrijge
s p r o k e n . — 'k.0 Acht en 
twintig Verhandelingen • of 
Redevoeringen. — 5.° Ge
dichten. . 

ENOOH, — Zie HiiNodH. 

E N O S , zoon van SETH en 
vader van CAÏNIN , in het 
jaar 3799 vóór J . C. gebo
ren , en in den ouderdom vaa 
905' jaren overleden , regelde 
de voornaamste plegtigheden 
der dienst, waarmede de 
eerste menschen het Opper
wezen huldigden. 

* ENS (GASPAR») , een Ge
schiedschrijver , te Lorch in 
Wurtemle'rg in 1570 gebo
ren ; is een der vruchtbaar
ste ' schrijvers van Duitsc/t» 
land geweest, daar hij in 
één jaar,, tot tien• boekdee-
lén over geheel verschillen
de onderwerpen heeft in het 
licht gegeven. Zijne meest 
bekende werken zijn ten ge
tale van twee m\ twintig , 
allé in. het ;Latijn, en loo-
pen over verschillende on** 
dêrwei'pen dergeschiedenis f 

staat- en dichtkunde, cri-
tiek, enz. -Wij willen de 
belangrijkste aanhalen: 1.° 
ME&CU'RWS »galMelgict is , 
Keulen, 11304,, en volgende 
jaren. ENS gaf 6 deelen 
deszelven in het l icht , van 
het 4*? tpt het 9.e d e e l . - r 
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2.° Amulet sive Commén? 
taria de'belli gallo-be/gtco, 
ib., 1606, inS.vo — 3.p Belli 
civilis in Belgio perXh an-
nos gësti historici,usgue ad 
annntn 1609 ",ex belgicisMe-
' tertini cókmentariis concin-
ffataV'ibid 1610, in 8.vo — 
4,° Mauritiados HbHVI. in 
qnibus belgic&, discribitur 
civilis belli causa yillns'tris 
MAVBtTIt natales et victo
ries explicttMUii, ib*»1612, 
in 8.vo'T^'5',9 Rerum 'hun? 
garicarumhisloria libris IX, 
comprehensa , ibid, 1604, 
in 8,vo Terwijl de Hongaar* 
sche levensbeschrijvers de 
sierlijkheid des stijls van ÈNS 
prijzen, verwijten zij hem 
verscheidene onnauwkeurig
heden. — 6.° Thesaurus po
liticus exitalicö latine ver
sus, ibid; 1613 — 1619, 
3 dl.n in 4.to —itoMoro-
sophiu,sive ,sHltm sapien* 
tia el sapientis "stultitia 
Ubri duo. Dit is eene na
volging van het werfe van 
SPEMO, onder denzelfden ti-
te! in het Italiaansch in het' 
Üchtgegeven, Pavfa-, 1606, 
iri^to,ib., 1620 —1621, in 
W—8.° HeiiAcLtTïïs, de 
tniseriis vim humane, ib., 
1622, in 12.mo e»z, EN$ 
heeft ook Latijnsche Gedich
ten in het licht gegeven, 
waarvan er een gedeelte voor-
komt in de Delicics poeta- l 
rum germanorum\ 2.6 deel, 
Wadz. 1236, en volg. En 
om te bewijzen, dal hij gee-
ne soort van letterkund'e over 
hethoofd zag, heeft hij, on-

dejp den titel van Prascenmn 
vites, eêne Latijnsche verta< 
ling van den Roman vanGus-
MAN <»'ALFARAciiJB;geleverd, 
ENS is in 1640;óverJjeden. 

.- -f. ENS : (JOANNES) i een ge-
leerde der Nederlanden te ! 
Quadijk, den. & Mei 1682 \ 
geboren. Hij studeerde te ; 
teijden , en ,werd ertotpre- ' 
dikant bevorderd, , Jtf«fl te-
riep hèm dadelijk als1 predi
kant van het dorp JBeels in 
Noord-Holland, en bij werd 
Vervolgens tot Hoogleeraar 
in de godgeleerdheid te Un> 
gen beroepen; In:17lV,o£ 

de bediening der kerk van 
Utrecht bevorderd* stond 
men herh ,toe , de godgeleerd* 
heid in zijn huis-ta^nder-
wijden, waarna men heinm 
het volgende jaar, de buiten
gewone, en. in 172^ bet | ' 
vvone Professoraat :gaf. M 
overleed den 6 Januarijl/w 
nog geen 50 jaar oud »jn* 
de, en dat zonder kindere 

Datelaten'. ? ENS: was zeer be
kwaam , had i veel gdff { 
verstond in den grond,^ej 
gricksch en de ••korkelp*» 
geschiedenis. Hij was n^s 
minder dan. beleefd. «'Jn 

•werken zijn Bibliofiel «•" 
cru of diairibe de Hèror»» 
N.T, Catione ,1710. A^ 
merkingen over IsAtA& 
«?« 12 Hdl .Satans * J 
mtwoórditigen, een b° 
geschreven tegen de V° 
tianen, Oratio ina«S^ 
de persicutione, ^VJj,il 
1720, ,' Oratio , de AcaM 
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miarum omnium prestanUs-
sima, 1728* Hij heeft daar
enboven in het Nederduitsch 
eène briefwisseling onder-
houden met D. JACOBUS FRKJI-
TIER» predikant te Rotter
dam j en heeft eenige ver
handelingen in het latijn la
ten drukken. Na zijnen dood 
drukte men in 1733 in Hol-
Hand zijne verhandeling over 
de wig ze van regtshandel. 

ENT (GEORGE) , te Sand
wich in het graafschap Ken t, 
in ;16l)3 geboren, ontving 
den doctoralen hoed in de 
gêheeeskuhde te Padua. In 
Engeland teruggekeerd, 
kwam hij in naauwe vriend
schapsbetrekkingen met 
HARVEY , werd , onder GROM-
\VEI> voorzitter van het ge
neeskundig genootschap, en 
door KARE& I I . tot rid
der geslagen. Hij overleed 
te Londen den 13 October 
1689. Er bestaat van hem: 
1,° De :jj respirationis usu 
primario, 1679, in 8.vo _ 
2 ° Apollogia pro circula-
tione sanguinis, 1641 . in 
8;v°, tèn gunste van HARVES. 
— 3.° Memöriën in de Wijs-
geerige Overeenkomsten. [De 
roem van ENT was zoo groot, 
dat KAREL II . dikwerf oij 
zijne lessen tegenwoordig 
was. Het was bij eene dezer 
gelegenheden, dat die koning 
hem tot ridder, verhief]. 

ENTINOPUS van Candia, 
een beroemde bouwkunste
naar in het begin der vijfde 

eeuw, is een der voornaamste -
stichters van de stad Venetië' 
geweest. ïoenltADAGïis, ko
ning der Gothen, in 405, in : 
Italië Was gevallen , dwon
gen de verwoestingen dier 
Barbaren de volken, om naar 
verschillende plaatsen te vlug* 
ten- ENTINOPUS was de eer
ste, die zich naar de moeras
sen in de nabijheid der Adri-
alische zee begaf. Het huis, 
hetwelk hij er bouwde, was 
nog het eenige, dat men er 
zag, toen eenige jaren daar
na, de inwoners van Pa
dua naar hetzelfde moeras 
vlugtten. Zij rigtten er in 
413 de 24.huizen op, wel
ke eerst de stad uitmaak
ten. Dat van ENTINOPUS 
Werd vervolgens in eene kerk 
veranderd en aan den heili
gen JACÓBUS toegewijd. De
zelve bestaat, zegt men ter 
gcnwoordig nog, en ligt in 
de wijle, Eialto genaamd, 
welke de oudste der stad is. 

* ENTIÜS, koning van Sar
dinië, natuurlijke zoon van 
FBEDERIK I I . , en van eene „ 
der talrijke minnaressen, 
welke die keizer in zijn pa
leis onderhield. Zijn ware 
naam was HANS of JOANNES. 
De Italianen noemden hem 
ENZIO. . Naauwelijks 14 jaren 
oud zijnde, trad hij inl238, 
in den echt irïet ADELÉIDA ,,'. 
markgrayin van Massa,erf
gename van GAIJHJRA en 0-
RISTAGNI , in Sardinië, en ' 
weduwe van Uïutbo, burg
graaf van Pisa' Hij was 
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dus in het lezit van geheel 
Sardinië, waarvan een ge
deelte hem reeds onderwor
pen was. /ENTIÜS was een 
der dapperste zonen van 
FR/SOERIK; zijn vadep ge
bruikte hem in de onregt-
vaardige oorlogen tegen de 
••kerk. Het markgraafschap 
Ankona, verwoestte hij te 
vuur en te zwaard, waardoor 
hij zich de excommunicatie 
van GREGORIÜS IX.. op den 
hals haalde., Op den 3 Mei 
1241 sloeg hij, rian het hoofd, 

. der SicUiaansche en Pizaan-
sche vloot, de GcnueZen, 
en nam de prelaten gevan
gen, die door den Paus tot 
eene kerkvergadering beroe
pen waren, om over het ge
drag des keizers te oordee-
len. Toen hij eenige jaren 
daarna, 2jjne legerbenden 
in howhdrdij'ê gevoerd had, 
werd hij door de Bolonezen, 
in den slag van Ifossalto, 
den 26 Mei 1247, volkomen 
geslagen en gevangen geno-
men. De overwinnaars voer
den hem in zegepraal naar 
hunne stad, en veroordeelden 
hem tot eene altoosdtirende 
gevangenis; hij was toen nog 
slechts .25 jaren oud. FRE-
DERIE beproefde te vergeefs, 
om de vrijheid voor zijnen 
zoon te; bekomen. Zijne be
loften en zijne bedreigingen 
waren even vruchteloos. De 
Bolonezen .-deden midden op 
het plein,-St. Petronitts ge
naamd , een prachtig paleis 
boeven, en het is in deze 
luisterrijke gevangenis, dat 

ENTIÜS gedurende 25 jaren, 
dat is tot op den oogenblik 
van zijnen dood, den 26 Mei 
1272 voorgevallen, weg
kwijnde. Qm zijne gevan
genschap nog te verzwaren, 
onderging hij de smart, om 
de ongelukken en den dood 
zijns vaders, zijner broeders, 
e^van den ohgelukkigenCoN-

RipiN, den laatsten spruit 
zijner doqrluchtigefami/ie, te 
vernemen. Een dichter (TAS-
SOM) , heeft hem in zijn 
dichtsluk rSeccUa ropiia, 
eenige gezangen toegewijd 

• * ENTRAIGÜES (EMMANÜEI, I 
LODEWIJK HENDRIK DE LAII- j 
NAY, Graaf van), in F»»*" I 
rais in" Ï750 geboren, was ; 
de neef van den Graaf van : 
SAINT-PRIEKT , een der laat" f 
ste staatsdienaars van b<" 
DEWUK XVI. Hij had tot i 
onderwijzer den beroemden 
Abt - .MAI-RY, later KaM»V 
naai, die hem dezuchtvooc 
de! studie inboezemde» eI} , 
hem daardoor vanhetgewow 
dér wapenen vervvijderde • 
waartoe zijn naam hem scheen 

te roepen. Door. de.lesser. 
van zijnen 

beicwamenleefinee-
ster,' had hij eene groote ge-
makkelijkheid verworven,oni 
te spreken, en welsprekeno* 
beid,, die aan zijne natuur
lijke talenten luister bijzet^ 
Maar eene vurige verbeel
dingskracht sleepte hem » j 
dwalingen mede, waarvan 
hij ongetwijfeld *l Ae3?f'[ 
gen niet voorzag, n " 2 

in 1788, over de ali 
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staten , een werk in het licht, 
ten titel voerende: Mémoire 
eiCé (Memorie over de al-
gemeene Staten, hunne reg-
ten , en de wijze opi dezelve 
te leróepen), 1788 , in 8.vo. 
Dit werk , door al de begoo' 
chelingen en de kracht eener 
schitterende Welsprekend
heid ondersteund, bragt een 
verbazend uitwerksel op de 
vurige verbeeldingskrachten 
te Weeg, en kan als een 
der eerste lonten beschouwd 
worden , welke dien grooten 
brand ontstaken, die in 
Frankrijk zoo lang gewoed 
heeft. Hij had tot motto ge
kozen , het formulier eertijds 
door den grooten geregtsheer 
van Arragon gekozen, wan
neer hij in '. den naam der 
Cortes lin handen des ko-
nings den eed aflegde; 
» Wij ,,' die elk zoo veel 
als* gij Waardig zijn, en die 
gezamenlijk magtiger zijn 
dan gij , beloven aan uw be
stuur te gehoorzamen', indien 
gij ónze regten en voorregten 
handhaaft, zoo niet, dan 
weigërefyv)ij' zitlht," En ein
delijk wet.tigt hij den opstand 
der volken tegen hunne vor
sten. Het is ongetwijfeld 
volgens de Meinorie van den 
graaf »-ENTRAÏ<JÜE;S , dat een 
berucht persoon onlangs den 
opstand,, als den, heiligsten 
dir pUgten heeft verklaard. 
Hij was" zoo zeer met zijne 
denkbeelden ingenomen, dat 
toen zijn oom, de graaf van 
SAINT-PRIEST tot het minis
terie werd,geroepen, hij hem 

schreef, niet om hem geluk 
te wenschen, met het< ver
trouwen dat de koning hem . 
geschonken had, maar wijl 
hij zich verzekerd hield, zei-
de hij , datde nieuvVe minister 
bij den vorst alle pogingen, 
zou in het werk stellen, om 
aan het volk deszelfs pnaf-

; hankelijkheid en regten tgrug 
te geven. Met zulke grond
beginselen , met zulk' eene 
vurige verbeeldingskracht, 
en zulke uitstekende begaafd-
heden, zou de Graaf van 
ENTRAIGUES de gevaarlijkste 
man der omwenteling heb
ben kunnen zijn. Maarnaau-
vvelijks tot de algemeene sta
ten beroepen i zag men hem 
openlijk eene zeer verschil
lende leer prediken. Door den 
adel verkozen, om deszelfs 
oude gebruiken te verdedi
gen , handhaafde hij met den 
meesten nadruk, de belan
gen van dien adel, welken 
hij eenige maanden vroeger 
had voorgesteld, ais een 
noodlottig geschenk van den 
op de menschen vertoornden 
Hemel, en in overeenstem
ming met den Markgraaf DB 
JBOÜTHILUER , en zijnen ambt
genoot CAZAÏJES, liet hij op 
bevel deszelveh het besluit , 
uitvaardigen, • inhoudende, 
dat de afscheiding der drie 
Standen, hebbende het veto 
op elkander, een der wetti
ge grondbeginselen van de 
monarchie w a s , en dat de 
adel er nimmer afstand, van 
zonde doen. Hij volgde het
zelfde fiteïsel bjj de magtge-
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vènde vergadering, en ter
wijl hij er voor stemde , dat 
de: grondwet, waarmede men 
zich zoude bezig houden, 
voorafgegaan werd dooreene 
verklaring der reglen , ver
dedigde hij tevens met on
verschrokkenheid , het gezag 
en de voorregten des konings. 
Hij verliet de vergad/ring 
tegen het einde van 1789, 
en begaf zich kort daarop 
naar vreemden bodem. Hij 
verbond zich eerst a*n het 
hof van Rusland, dat hem 
met onderscheidene geheime 
zendingen belastte, en be
gaf zich vervolgens naar 
Weenen, alwaar hij eene 
jaarwedde van 3600Ö livres 
genoot, hem door die zelf
de Vorsten toegestaan, wel
ke hij vroeger inet zoo vele 
verbittering had aangerand. 
Zij schehen elkander te be
twisten , wie hem met de 
meeste onderscheiding zou 
onthalen, wie van zijne ta
lenten gebruik zoude maken. 
Gedurende den geheelen tijd 
zijner uitwijking, stelde hij al 
zijne; pogingen in het werk, 
om het Bourbonsche huis te 
bezwalken. Hetschijntzelfsi 
volgens de briefwisseling van 
eenen Heer LEMAITRE , gèdu-
rende het tijdstip der gebeur
tenissen van den 13 Vettdé-
miaire (8 October 1795), in 
het licht gegeven, dat de 
Graaf van ENTRAIGÜÉS eene 
tegenomwenteling wilde be
werken , en dat hij dé voor
naamste aanvoerders der re* 
volutiónnairen en onder an

deren den afgevaardigde CAM» 
BACÉRÜS , «voor zijne parlij 
zocht te winnen. BONAPAR« 
TE, die den Graaf van EN-
TRAIGÜES vreesde, liet hem, 
op de geruchten, die van 
deze zamenzwering in om
loop waren, in 1797, te Mi', 
lane in hechtenis nemen. 
Hij liet eenen grooten ophef 
van deze zamenzwerin# ma
ken. Men sprak in Frank
rijk toenmaals bijna niet an
ders dan ovél- de portefeuil
le van den Graaf van Es-
TRAIGÜES. Hij trotseerde in 
zijne gevangenis, de bedrei
gingen van BONAPARTE , en 
antwoordde defizelven roet 
onverschrokkenheid. v*f 
hij zich als onderdaan de* 
keizers van OostenW m 
doen naturaliseren , riep nij 
in die hoedanigheid hetregt 
der volken i n , dat menm 
zijnen persoon geschonden 
had. Het schijnt echter, da 
zijne vertoogën geen- gto° 
uitwerksel zouden te weeg 
hebben gebragt. Eén kracht
dadiger middel vond hij » 
de liefde ' en schraiiderhe;" 
van Mevrouw HÜBBBTÏ)^" 
ne echtgenoote geworden > 
die hem deed ontsnappen-
Hij begaf zich naar 0«*«jj 
lwd,én nazicheenigen^ 
ieWeenente hebbenopge»"» 
den, ging hij naar/J«^«»;{ 
a l w a a f h i i n i S O S d e n ^ l 

yan geheimraad dés ^ ^ e t 
had verkregen. Daarop 
eette zendingnaar #^e* T 2 „;,, last zijnde, gaf hij een he«g 
libel tegea BONAPARTE m" 
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l i ch t , ; die van; den'feohing 
Van Saksen ei seb te ," dat hij •' 
uit: al zijne staten zon ver
dreven woeden. ENTUAIGUUS 
keerde naar Rusland terug, 
en het middel gevonden heb
bende , om met de geheime 
artikels, van den Vrede van 
Tilsit Bekend te raken\ stak -
bij''.met dezen schat naar 
Zjótodén •óVer, en deelde den-
zélven ' aan het Engelsche 
lainisterie mede, dat, om 
Ifem' dészèlfs erkentenis voor 
een zoodanig geschenk te 
betuigen, 'hem: eene rijke 
jaarwedde schonk. Men be
weegt "zelfs,'• dat hij eenen 
gröotên invloed had in de be-
rnadslagxhgen rvart'"hét En-
gèlsche bestüury ten opzigté 
van datgene» Wafjfrdhkry/i 
betrof'»'- en dat de heer CiN-
NING nooit ietsliesliste, zön-
derJhêm 'te raadplegen. Hij 
werkte met ijvè"r, om die on
gelukkige familie op den 
troon: te herstellen , van wel
ke zïjué eerste schriften de 
rampen hadden voorbereid; 
maar bij moest den gelukki
gen'dag niét zien, dre zijne 
Wenscheti vervuld, en zijne 
pogingen beloond zonde heb
bend Hij; wel'd op den 22 
•ïhlijÏ18J2, op den óogen. 
blifc, vvaarop'hij zijn rijtuig 
besléeg, dooi? eehen aan zij
ne ? dienst vérbo«dèn; Itali
aan \ LORËNZO genaamd, in 
het dorp Barnë, bjj Londefi, 
vernïöoftU Zijne échtgènoóte 
werd door denzelfden boos
wicht ook doodelijk gewond, 

ÏX. DEEIT,. ';-;'Q. 

; dié zich zelven eenen oogéVP 
blik daarna,; ddor een pis* 

i toolschot mede van het Ie* 
I ven beroofde. De Engel-
| sche jury , voor welken de
ze zaak diende^ verklaarde 

! den verraderlijken moord des 
graven en der gravin van 

1
 ENTR AIGÜES als bevVezett. 
Hét schijnt echter," Hat deze 
zaak niet geheel Opgehel
derd werd. Na deze gebéur- "' 
tenis liet het Engelsen bè-! 

stuuf eene onderzoeking in> 
het huis van den graaf doen ,/• 
én al -zijne papieren in be
slag nemen. Deze omstan
digheid, gevoegd bij de Soort 
van sluijer, waaronder de1 

oorzaken van dëri 'moord Wijn' 
Verborgen- gebleven , heeft 
aan veleh "doen gisseriy dat' 
staatkundige bedoelingen aan 
den dócid 'van'den graaf van 
ErtTïuïGüES niet vreemd zijn 
geweest. Maar het züu on-5 

voorzigtig zijn, zulks te wil
len bevestigen. De graaf van 
ENTUAIGTJES bezat begaafd-
heden en eene diepe geleerd
heid , maar door zijne ver
beeldingskracht medege-
sleept, wist hij zich nooit 
in de gepaste grenzen te be
perken» Behalve de reeds! 
aangevoerde Memorie bestaat 
er van hem: ï.° Quelle est 
etc. {Welke is de toestand 
der Nationale Vergadering ?) 
1790, in S.vo —. 2.° Exposé 
etc. (Vertoog over onzen ou
den en eenigen regel der 
Fransch Gonstituiïe, vol' 
gens onze grondwetten), 
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1792, in -«.vo — 3.° SU-
moires etc. (Alemoricn over 
de Constitutie der stalen van 
de provincie Langvedoc;.,—. 
4.° 'Uur- ta régenccetc. (Over 
het regentschap van LapR-
WIJK ÜTASISJJWS XAVJE' 
WW)»'1793, ift S.vo — 5 ° 
Lettre, etc. {Brief aan den 
Hf L,-C. over den toestand 
van Frankrijk, 1796, in K.vo 
fi.° Dénonciation etc (Aan' 
klagte 'aan de Fransche Ca~ 
ttiolijlien der middelen, door 
de nationale vergadering in 
het werk gesteld, om de 
Galholijke Godsdienst in 
Frankrijk te vernietigen), 
1791 , 'in 8.vo; 4.ü nitg., 
1792, in S.vo — 7.° IJis-
cours etc. (Redevoering van 
een lid der nationale ver-
gadering, aan zijne mede-
afgevaardigden), 1789, in 
S.vo — S.° Observalionsetc. 
(Aanmerkingen op het ge
drag der verbondene vors
ten), 1795, in S.vo — 9,° 
Attlwoord op den blik van 
DvMOVaiEZ, — Aanmer
kingen op de echtscheiding; 
•— Adres aan den Franschen 
adel. over de uitwerkselen 
ecner. legemmwenleling, en 
Losse Dichlslukken, in ver
schillende verzamelingen 
verspreid. 

* ENTRECASTEAÜX • (JOZEF 
ANTONHJS BRÜNV O ' ) , werd 
te Ai.v in 1740 geboren, P.n 
was de zoon van cenen pre
sident hij het parlement van 
Provetice. Hij volbrngt zij
ne studiën bij de JesuUcn en 

putte in die schooi gevoe
lens van. godsvrucht, dio 

Inoch door het krijgsleven, 
noch door hel voorbeeld der
genen, mat w«lke hij leefde, 
verzwakt \veid<«n. Zich on» 
der de marine begeven heb-

.bendei verdiende hij wel
dra door zijne talenten en 
ïïijno dapperheid cene snelle, 
bevordering. In hel hegin 

Ules oorlogs van 1778, ver-
• trouwde men hem liet bevel 
: toe , over een fregat van 32 
stukken, met hetwelk hij bc 
last werd, verscheidene koop
vaardijschepen uit de haven 
van 'Marseille, naar ver
schillende stapelplaatsen m 
den Levant ,te begeleiden. 

• Hij werd door twee kapers, 
ontmoet, waarvan elk ster
ker was dan zijn fregnt, 
maar hij dekte zijn konvoot^ 
niet zoo veel moed en be
kwaamheid , dat hij geen en
kel der schepen verloor, »>eE 

welker bescherming hij ne-
last was. Hij was reeg 
scheepskapitein , toen 
Heer DE CASTAS hem tot ad
junct- directeur der "!'v?" 
en luighuizen van <>e m a "" j 
benoemde. In J78-) vV 

hem het bevelhebbers^ 
over de zeemagt in *',. 
toevertrouwd, en toen *J 
tijd bijna verstreken W*> 
werd hij tot landvoogd » 
ilede France benoem"-
durende zijnen togt n a a r ' 
Am i.—.-°c i.n „JPII met te 
die' 9, begaf hij «l«h >»5 * 
gen-passaatwind na^ r ° j e 
»'erst oostwaarts «oor 
strnal van Suttda oj.zcilcn" 
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.Vervolgens tusscheh de ei
landen van §unda en A&Mob:, 
lit/iscAeicitandét& doorgczeïlA 
hebbende f drong hij in den 
groeten\ Atiatischêii Oceaan 
door, en kwam te Canton , 
na de Marianes en Philip-
pijtische eilanden ,.oost-> en 
noordwaarts Omgezeild te 
hebben; De talenten V wel
ke hij in deze gevaarlijke 
scheepvaart aan den dag leg
de, deden hem geschikt oor* 
dcelen, om ter opsporing te 
gaan van den ongelukkigen 
L,iPïiYROtiSE. Hij vertrok tot 
deze roemrijke onderneming 
iö de maand September 1791, 
niet bevel, van alle kus
ten aan te doen, welkeL\-
PEYROUSE na zijn vertrekt van 
Botany-rBay moestbezoeken. 
£ijne ^tiasporirigen waren 
vruchteloos J maar de nieu
we." ontdekkingen welke hij 
deed, maakten zijnen tógfc 
nuttig voor de wetenschappen 
en den handel, en vermeer
derden zijnen roem. Hij er» 
kendein derzelver geheel, de 
westelijke kust van Nieuto* 
Caledoniè'i die van het ei
land; Bdngainviile, en het 
Noordelijk gedeelte van den 
Archipel-van loüisiada. Hij 
doorkruiste bijna drie hon
derd mijlen der' zuid-weste
lijke kuisten van Nieuw-Uoh 
land'y dat is h§ii& het ge* 
hèele landVan Leeuwen en 
dat van JYüits. Hij beves
tigde ook dé identiteit der 
Salomonseilanden van Min* 
dnha met de landen door 

SÜRVIM,B en den- luitenaut 
SHORTHAND gezien •, en die 
FJLEURIËÜ in zijn werk, geti
teld : Décotivertes des JbVan» 
gais ap Bnd-est de MsN-Mt* 
veile Guinee \ Parijs, 1793', 
besch ri j ft. Hij pigt tè zifib naar 
het eiland Jata, toen hij door 
©ene hevige scheurbuik Werd 
aangetast, waaraan hij den 
20 Julij 1793 bezweek. De 
Heer ROSSEI» , die geduren
de 8 jaren , onder dien be
roemden zeevaarder diende, 
heeft deze laatste reis be
schreven » . die in 1818 te 
Par$>gedrukt is* Men heeft 
er i een Atlas bijgevoegd, 
door den Heer BEAUTEMPS 
Rèwmkhijdrographiseh-ito' 
genieurvan dëri togtt, ! 

ENYEDiN.1 -~ Zië ENJEIHK. 

* ENZINA (Don JuAft DE %K) , 
in 1446» uit eene beroemde 
familie van OudKastilie 
geboren, volbragt zijne stu
diën te Salamanka, en toon
de reeds in zijne vroegste 
jeugd, eenën bepaalden 
smaak voor dé dichtkunde. 
Men kan zeggen, dat hk 
ENZINA dé wezenlijke stich
ter van het' Spaan Sché tóö-
-neel- was* Hei eerste door 
hem vervaèrdigde blijspel 
werd gespeeld , tijdend het 
-huwelijk-' Van EMBDISAND de» 
Caihdlijkê) met ELIZABBTÏI 
vat» KattilièX Z ĵne overige 
stukken w*érden gespeeld afln 
het hot én Voor da: Vooi * 
naamste Heeron* il\\ "wer-

• " a . - - : r > ; i ; « i .'.;«»;:.•':..--.:.-'..:. . . . - • 
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Meerderde vervolgens zijnen ;| 
•roem door "eene Vethande* 
^ing over de dichtkunde 
H r / e de irovdr), welke bij 
•aan Prins /)ow JÜANopdroeg, j 
rflij vereenigde in dit werk, 
het tweede in dat vak, het
welk in Spafije ïn het licht 
vérschefin, de voornaamste 
^grondregels der Grieksche 
en latijnsche dichters, in 

1 welke bij zeer ervaren was, 
«n ofschoon zijne verhande
ling niet He verdienste t e ' 
•zat van die, welke in de 
volgende «e»w SAÏ.AS, ES-
ïiNÉiti enz, In het licht ga
ven , werd "dezelve* echter 
vals een. even «oo nuttig als 
•aangenaam voortbrengsel be* 
sclionwd,: Maar-bij onder» 
scheidde zich niet alleen in 
de letterkundigen loopbaan; 
hij werd door FERDINAND 
•met onderscheidene gezant» 

• «chapnen by dé- hoven van 
'Home en\ Napelsbelast'.; en 
kweet; zich - met. roem. >van 

'dezelve. De eerste uitgave 
fijner'werfcen kwam te Sa-
tÜmmfia m;'l5(ïï, bi^èet !j 
leven des schrijvers, in";het j 
'licht.' Dezelve bestand tiit | 

* verscheidene boefcdeejten „die : 
-Gedichten, Oden, ÏJedèren 
•*en twaalf Blijspelen béyat-
• ten j tdn dei? welke men töen-
nlaals als; een meesterstuk 
van föonéelkundige werken 
beschouwde, dat, hetwelk ten 
titel voert: Placida y Vic-
foriano. Deze dichter over
leed in het jaar 1532"., met 
eerbewijzen en rijkdommen 
overladen. Zijne werken on

derscheiden zich voorname
lijk door eeneti zuiveren stijl, 
Schitterende denkbeelden, en 
een e -lot op het tijdstip» 
Waarin hij schreef, onbeken* 
de sierlijkheid. 

ENZINAS of ENCÏNAS (FBAN« 
cïscirs), in 1515 têJlrirgot 
ïn Spanje geboren, is even
zeer bekend onder de na
men van DicyAfcnER en Du-
CHESNE in het fransch. Hij 
volbragt zijne studiën te 
Wiitemberg oiiiér MEMNCH-
THON , / . die: hem smaak in* 
boezemde voor het Luthera-
nismus. I Openlijk omhelsde 
hij de nieuwe dwalingen te 
AnMerpen, * Hfij Ondernam 
aldaar, op verzoek Van ME* 
UNCHTHÖP» , eené, Veï.MW 
van het. Nieuwe Testament 
in;hefc;Spaansch, 1542, m 
§iVo,";welke^hii de yerme-
telheid had taan EARBI. ,Vi 

öp te dragen , en aan te ' b|B* 
den i dien Vorst verzoeken
de dezelve in zijne bescher
ming te nemen. KABEI. V. 
beloofde hem znlks, mi*ser 

niets tegen het oude 0°°l 

in voorkwime. -..Nadat.je 
vertaling Was. pnderzocht, 
werd de schrijver in «e ^' 
vangenïs gezet, v/aarjn W 
15 maanden bleef opgesloten' 
in 1545 ontsnapte hij, for-

krniste Engeland, # « ^ i 
ïand, enbegaf zich m 1»»* 
naar Geneve, bij -.Cu**0*» 
Na dit tijdstip weet men 
niets meer van hein "•' 
heeft nagelaten eene S1M»*J 
Geschiedenis tan den nw 
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der Nedetlaiiden- eh'hanJlë< 
godsdienst van Spaiïje» Ge'-' 
•ieve, ïniS.vo DezegéschiëV 
denis waakt een gedeelte 
uit Van het Brotéstantscbé. 
Mariyrologmmjiii Duitsb&r' 
land gedrukt,; Het is de; 
verdedigende geschiedenis 
der Calvinisten en Luthera
nen' jr dié gestraft werden, 
wijl zij, zich hadden aange
matigd', jom nieuwe leerstel
lingen te prediken, de.pries-
ters te beleedigen, onlusten 
teiferwekkeni enz. 

v EOBANUS HESSUS, ̂ E'Èms^j, 
werd; MESSUSI bijgenaamd, 
wijl hij den 9 Jariuarii 14SS f 
op\defgrenzen van Hessen--
land, onder eenen boom* wid<; 
dëtt iri het Veld geboren 
werd-, -:Aaii arme ouders het 
bestaan teidanken hebbende, 
belastten de monniken van 
Meinè, wier >..• klooster bij 
zijn dorp gelegen was, zich 
mét zijne opvoeding. Lief
dadige personen hielpen hem 
vervolgens, pui dezelve ten 
e,inde te brengen. Keedsin 
den ouderdom van zestien 
jaren ïnaakte hij zich be
kend :; door zijn dichtstuk 
PAUotaSi, dat hem iri den 
rang der igoefle Latijnsche 
dichters plaatste. Hij on»' 
derwees de schbone letteren 
UsjErAirt,' J\'enr,enburgen 
Marburg, werwaarts déland-
graaf van Hessen hem"' be
roepen had ,'• en overleed in 
die stad den 5 OctoberlMO 
den roem nalatende van eeri 
• = : • ; • , , , . • ; • . . : . ' • • • • . • . • • • Q -

'k go'e*! dichter» $ènr vijantf fer; 
"i hekelingen, der lógèntaal èii' 
! dübbelhartiglïeid y maar eeri. 
j vriend van den wijn en 'van; 

•'. tk>] Vuile overdaad te zijn 
geUtèeSt* Dé kroeg was zijn7 

Parnassus. Men verhaalt, 
i dat hij eeh ,3er bernchtste 
drinkers Van Diiitschldnê p 

; die hem had uitgedaagd, om/ 
eenen emmer bier te drin-
kètt ,' tot zwijgen bragt. Êb-t" 
BANHS was overwinnaar, en , 
daar de overwonnene ijdele; 
pogingen in bet werk stel-' 
tl&; om den emmer ie ledi
gen» viel' hij er dood bij ne
der* - Er bestaan; van dezen-

'; dichterlijken' BACCHtfs «èn> 
• aantal "GedieAten;*&e Ver
zen vloeiden uit zijhe pen» 
Hij bezat de gemakkelijk--

; heïd van Ovimusy nïetmin--
\ der geêsfc en minder verbeel
dingskracht. De voornaam
ste ,vruehten zijner zangnimf 
zjjn: T.° Vertalingen in La
tijnsche verzen van THÉOCKI-» 
TOS , Bazel, 1531, in S.wyen 
van den 1Ilias van HOMEMJS », 
Bazel, 154», in 8.vó — 2.° 
Treurdichlen, de eeuwen va» 
den schoonsten latijnschen 
stijl waardig. — 3-° Losse 
dichtstukkëïï., in"4.«v— .4* ,/ 

| Herderszangen, die zeer op 
prijsï worden gesteld,Halte+ 
1539, in 8.vo — S,°: Ipsius 
et amicöntm Epislblce» in 
fof» •*— ;6i° Eéne Vertaling 
in Treurzangen der Psalmen 
van DAVID. Zijne Gedicli* 
ten zijn in het licht gege
ven, onder den titel van 
3:..'::. J-L-... . •' .•:-'•• 
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PolïrïHitiW fatragine» dnctf, 
llalle, 1539, in 8.» on 
frankfort, 1564, in het
zelfde formaat. CAMKRABI-
us heeft zijn leven beschre-, 
ven, I e ^ , l G 9 6 , i n 8 . v o 

KOLOS of JEows, zoon 
van HIPPOTAS , afstammeling 
van DEOCAUON, leefde,zegt 
de geschiedenis of de fabel, 
tijdens den oorlog van Tro-
je, en regeerde in de iEo-
Jische eilanden, ten noor
den van Sicilië', dezelfde, 
waar VÜLCANUS zijne sme
derijen had. Hij was, zegt 
men, een voor zijnen tijd vrij 
bekwame Vorstin descheep-
vaartkunde; maar dit alles , 
is bijna even zoo onze
ker, als hergene, wat de 
dichters ten opzigte van zijn 
gebied over de winden heb
ben uitgekraamd. 

* EON DE BKAUMONT ( KA-
REL GEJÏOVEVA LOUISE Au-
CÜSTA AMJREAÖ TIMOTIIEUS 
D ' ) , werd den 5 October 
1728 ie ,Tontiere, inhetfran-
sebe DapSYonite, 'geboren. 
Het schijnt, dat hij"bij zij
ne geboorte tot het vröuw'e-

. Hjke geslacht werd geoor
deeld te behooren. In het 
extract van zijn doopregister 
wordt hij CUABLDTTE enz. 
genaamd , maar er komen in 
dat stuk zoo vele tegenstrij
digheden voor, door <le beur-
tclingscho toepassing der 
Mannelijke en vrouwelijke 
geslachten, dat men «loet 
vermoeden, dat zulks met 

voordacht ia "gedaan* Wat 
hier oók van wezen moge, 
hij volbragt zijne studiën in 
het mannelijk gewaad, en 
de ijver, met welken hij er* 
zich op toelegde , werd door 
snelle vorderingen bekroond. 
Zijn vader was advokaat bij 
het parlement, raadsheer des 
konings, en gevolriiagtigdo 
van het regtsgebied der ge* 
neraliieit van Paryt- Om 
in zijne voetstappen te tre« 
den," beoefende de jonge n' 
EON de regtsgeleerdheid > 
werd zeer jong tot leeraat 
bevorderd, en werd weldra 
ljd van het genootschap der 
advokaten, bij het parlement 
van Parijs., 'Daar hij eoh« 
ter weldra een beroep moe
de was, hetwelk niet ge
noegzaam voedsel aan zijn0 

eerzucht scheen te moeten 
verschaffen, beoefende hij «» 
gelijkertijd de schoone let
teren, en legde zich tevens 

i op de staatkunde toe. M» 
izich door twee werken. IK* 
! eene over de geldmiddelen 
van Frankrijk, en het an
dere over het bestuur dtf 
oude en nieuwere volke»»*" 
kend te hebben g e n » 
werd hij door den prins va" 
Conti, 'opperbestnurder v»n 
het geheim ministerie ' a 

;-L0D8iVitt XV. aan den ^ 
ning voorgesteld, °"1 e 

moeijelijk gezantschap a" 
het hof van Rusland tevcr' 
vullen. De triddcr nEo«; 
daartoe benoemd zijnde» ver 
trok riant St, Péteft^l 

! alwaar hij aan den »fl0 
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öfc DOÜGI,*B verbomTen wa&, 
eïi h"j wist zich weldra door 
zijne talenfen * én indrin
gende manieren • de löcge-
negenheid ,der' keizerin ' E-
MZABETïi te verwerven, ü i t 
dezen eersten voorspoed iets 
goeds voorspellende', belast-
te • de koning hem geduren-
do vijf achtereenvolgende ja<-
ren met de geheime brief
wisseling met de keizerin. 
De ridder D'EON beantwoord
de aan de hoop , welke me» 
op zijne bekwaamheid ge
grond had, het verdrag van 
bondgenootschap, dat het 
fransche hof aan Rusland 
vraagde , werd gesloten. De 
keizerin zag van de Subsi-
dien af, welke zij uit-En* 
getand oiitving', en Verbond 
zich om tegen >diè Mogend
heid en legen P'ruiiseii de 
troepen te- doen optrekken ,, 
welke zij op de been gebragt 
had, om dezelve te onder-
stentien , en 'bekrachtigde 
eindelijk het verdrag" van 
Ver taille», van den 1 Mei 
1756» De koning beloonde 
bem op eenc waardige wij
ze , en droeg hom op nieuw 
eenen zeer nételigen last 
op. Het" was' 'niet tuinder 
te doen, dan om den groot
kanselier 'BKSTI'CHEFF , die 
zich tegen de belangen dei-
hoven van Frankrijk en Wee-
ven verzette, in de ongena
de der keizerin Eï.mcisïii 
te doen vervallen. De rid
der D'EON kwam alle h in -
deipuicn te boven, -en het. 

[ gelirkte hei», den Groot-kan
selier to doen vallen en in 
hechtenis nemen» die door 
<reti Graaf WOAONZOW ver
vangen werd, welke <ló be
langen van ïfrankrifk wa& 
toegedaan. De ridder » r 

EON > werd 'al~s 'toen tot ka
pitein der dragonders be
noemd, opN-xkh suiat dêfr 
jaarwedden xouv ecrie söht 
van 2400 Jivres gebragt e» tofc 

• secretaris bij het iliis&ischge-
zanlschap benoemd. Maar de 
slechte staat zijner gezond
heid noodzaakte het» Weldra * 
om zijn ontslag te vragen. Dé 
keizerin* gat' hem haar leed
wezen te kennen, hem te zien? 
vertrekken, en toen hij var* 
den graaf WonoNzowafseheitï 
ging nemen * zeide hem de
ze staatsdienaar: »'Ofschoon-
uwe eerste reize' herwaarts' 
met den ridder Doucr,ASaan? 
mijne Vorstin , meer dan* 
twee honderd dnizert'd man
schappen , en vijftien iiiilli-
oenen roebels heeft gekost *. 
spijt het mij niet te', min \* 
te zien vertrekken. En hoe f*-, 
antwoordde op eene geestig»' 
wijze de ridder , zouden dé 
keizerin en uwc Excellentie»" 
de opoiferirigen kunnen be
treuren, welke zij gedaafi 
hebben, óin eénen roem to> 
verwerven, die zoo lang zat 
duren, nis' de' wereld'?" Do 
ridder ID'EON kwntn in 'zijn' 

' vadorJntid lerug , mófc do be
krachtiging der keizerin vnji" 
het nieuwe verdrag vim den 
30 December' 17ö5 ,* en de 

A -:- -
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ovetmikömtf hefrekkélijk 
het zeewézen, g&sloten. tus-
sehen MmMnd en ,de ktoo-
neiv van , i f r^M e" Dene
marken. Onbekwaam, om 
werkeloos te blijven en zij
ne staatkundige loopbaan ge-» 
stoord, ziende» t,rad hij. dié 
dep wapenen, binnen, en de 
eei-voUe wijzen waaróp bij 
zich te Koxler, Hullrop, 
Eimlecketiz. onderscheidde, 
verdubbelde, bij(de vermeer-
dering; van zijnen wem.» de 
bewondering: van Europa, 
daar men zich algemeen o* 
vèrtwigd hield) dat hij eene 
VKOUW iin mannelijk gewaad 
was» Toen de vrede hen» 
de wagens uit de;hand ruk
te» nam hij de pen op, en 
werdnaar haitdpn gezonden , 
in hoedanigheid van gezant-
BchapsTsecretaris -van d#n 
hertog .van Mvernais* \ Zij n 
yver en zijnp;werkzaamheid 
maakten, hem meest er van ver-
Scheidere ; papieren * waar
vans bij= dadelijk met e'enen 
buiteflgewonen renbode, gen 
Schrift ,,:nia^.>.^rsefifys 
Zoiïd. |)e?e diensjtiVerschaf-
tg. hem het <JkVüts van <|en 
heiligen LODEWIJK. ïoen;dé 
hentpg (Van: Nivemais naar 
Frankryk terugkeerde, werd 
3e ridder D'ÉON tot resident, 
én vervolgens tot gevolm'ag-
tigd minister, bij Ziijne Brit-
«che Majesteit benoemd» 
Maar" dit was de eindpaal 
Zijner, fortuin, Nadat er een 
schandelijke'., vrede gesloten 
was;, besloten .degene,' die 
denzelyen onderhandeld had

den, mït vdfqr&org datf hu& 
gedtag iriiet hm het daglicht 
luogt' 'worden; gebfagt, en 
vreezendö, dat de riddc? 
D'EOA'}<die in regtstreeksche 
briefwisseling met LODEWIJK 
XV. stond, <hem ontdekken 
zoude, ,wat ér was voorge
vallen, hem 4n ongenade bij 
dien; vorst te brengen, waar
in zij Ook slaagden» HIJ werd 
teruggeroepen $.. maar de be
dreigingen zijner vijanden en 
zelfs de gewelddadigheden, 
die hij reeds had moeten 
uitstaan, deden hem besluip 
ten in Engeland te blijven; 
De koning zocht hem echter 
over, zijne ongenade, te troos
ten , verzekerde hem een8 

jaarwedde van 12,000 Hvreh 
betaalbaar in elk land, be
halve in tijden van oorlog 
bij den vijand, » tot dat» 
zeidè de koning in het bre
vet, dat bij hem door zijnen 
minister liet tejr hand stel
len , ik hét raadzaam oordeel 
hem in eenige betrekking'0 

plaatsen , waarvan de bezo** 
diging. aanzienlijker is 1 <«n 

de tegenwoordige jaarna"-, 
de," De ridder. D'KON bleet 

veertien jaren , in diersoort 
van verbanning in M}f' 
hnd-i. maar-zijn verbMJi '»• 
dat ïand» was voor tram' 
rijk niet verloren , hij h»el* 
er zich aanhoudend niet f» 

, datgene, bezig, wat voor «Jp 
1 vaderland nuttig kon' z!)n' 
Gedurende dien tijd gafmen 
zich in Engeland aan heyi-

i ge woordenwisselingen ,«« 
Zware weddingschappen ten 
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opzïgte. vari/zijnr gedacht ö* 
' ver,, zonder dat hij daarop 
de .jriinste, acht scficen 'ik 
slaan. Dit bewoog de gra.-, 
ven van V«iiGfc;NNES en MAK? 
REfAS ernstig, om hem te doen 
terugroepen, en XIODEWUK 
XVI. , die den: 25Augustus 
1775 , dèn ti'pön beklommen 
had > verleende hem eene 
vergunning •,! waardoor hét 
aan n'EoN vrijstond •, om we
der in ffmnhrijh te komen, 
onder voorwaarde, dat hij het 
Striktste stilzwijgen over het 
verjedene. zoude in! acht her 
men * hem, hulp én bescher
ming belovende, ~ e n , verbie
dende hem te storen in zij
ne eer, zijner» persoon en 
zijne goederen ; men legde 
hém daarenboven de verpligr 
ting op, vrouwen-kleederen 
te dragen» en, dit was het» 
gene, Wat hem belette van 
4e : vergunning des konings 
gebruik te maken. Doch 
na verjoop van twee jaren , 
besloot; hij op eenen nieuwen 
brief van den graaf van VEU-
GENWS.omi weder naar Franh-
,rijk over te; steken, en hij 
kvvwn den 31 A,Wg"stus 1777 
te-; fersaillesil alwaar, den 
Minister, hem op &évleijend-
ste].wijze ontving, doch hein 
tevens; het bevel vernieuwde 
om vrouwelijke klèederen 
aan te trekken. De ridder 
D'EON tjegaf zich naar üföW-
nerret alwaar hij eenige 
maanden doprbragt, zonder 
aan do gedaanteverandering 
te gehoorzamen, eerst hij 

gelegenheid éénei? tweede, 
reisv; welke „hij "naa?i/de 
hoofdstad, deed, ging hy.ec 
t«e over f eene vrouw te 
worden > en in de wereld té 
Verschijnen ónder den titel 

; véxuChmUère p'EöS. Het 
is in dit geval* «dat: déze 

; piersoon zeer •: zonderling 
schijnt; wantihëtisïonmo1; 
gelijk » de redenen te begrijp 

: pen, die hem konden bewes 
gen , om, indien hij werkelijk 
een man was, eene zoo groote 
opoffering der« eigenliefde të 
doen;•, en zulks:niet lieve* 
te: ]aten onderzoeken j , ' dan 

l zich ftan eene vermomming 
! te onderwerpen* Door dezes, 

verandering haalde hij ziek 
1 in de opera eeji hevig- ge* 
I schil op denhals* en ora,» 

zeide men, zijnen billijken 
toorn te doenibedaren,werd 
hij naar het kasteel van Dgpfi 
gezonden:, in plaats vanden-
genen derwaarts té zenden, 
die hem zoo onregtvaardig-
lijk beleedigd had. Toen 
zijne ballingschap ten einde 
Was, Bant hij weder de wijk 
naar Tonnerrei en stak ver
volgens in 1783 naar hon
den over. ;tïij bevond zich 
in die stad, toen de Ffan-
schelomwenteling losbarstte, 

1 en kwam aan het bestuur 
zijne diensten aanbieden, dat 
dezelve van de hand wees, 
hij was alstoen weder nian, 
geworden. Naar Engeland 

, overgestoken zijnde » Werd 
hij gedurende zijne afwezig
heid op de lyst der uilge* 

' • & • . . . ' • ' • ; • . • ' ' . : • " - • 
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wekenen geplöatst. Van dien 
oogeUblik :af, was zijn be
staan slechts eene! aaneen
schakeling van ongelukken; 

'bij had zijne Jaarwedde ver.-
loren en bevond zich in een' 
staat, die zeer nabij aan de 
behoeftigheid grensde; hjjj 
zag zich genoodzaakt, om in 
de schermkunst, middelen 
vat* bestaan te zoeken, door 
openlijk, met den beroemden 
SAINT GEÖIIÖES, assaiits d'ttrr 
mes té geven.* Maar de ou
derdom ' en de zwakheden» 
hem van dit laatste middel 
Van bestaan beroovende, zou
den hem , zonder de hulp van 
eenige edelmoedige vrien* 
den, en voornamelijk van 
Pater EUSÉR, eerste heel
meester vatt Z.M.LODEWHK 
XVIII., die den ridder 
B'EON, tot aan zijnen dood, 
den, 21 Mei is io voorge
vallen', bijstond, in de ui
terste ellende gedompeld 
hebben. Déze Geestelijke 
was'bij de onderzoeking en 
ontleding van zijn ligchaain »' 
die den 23 dérzelfde maand 
plaats had, tegenwoordig, en 
zijne öntegehsprekeljjke ge
tuigenis, bewijst dat, on
danks al hetgene, wat men 
te dien öpzigte heeft mogen 
zeggen 0f Schrijveny de rid
der O'EON uitsluitend tot het 
mannelijke geslacht behoor
de. Bjj deze bewij zen, wel
ker gezag men niet in twij-
M kan trekken , zullen Wij 
devülgende,uithetEngelsch 
vertaalde getuigenis voegen: 
Jk verklaar lij dezen het 

lijk vak den ïidder D*EoH) 
in:. tegenwoordigheid Jer 
Beeren ADAÏR 'enWtüté 
eiï van Patej> BTJSÈE «»• 
derzocht, en levonden U 
hebben, dat 4e mnnetyb 
deden volmaakt welgevorni 
Waren , Mei 23,1810, <?»/• 
dem-square, Tri. CÓPSMND 
(geneesheer). Deze getuige* 
nis en eene andere bjfnage» 
lijkluidende bevindt zich aan 
d'èn Voet eener gravure»voor 
stellende het afbeeldsel dei 
ligchaams van den ridder 
D'EON , eb toebehoorendeann 
den heer MARRON, Protes-
tantsch predikant. De?eonte« 
gensprekelijke getuigenissen 
moeten bij ins geenen twip 
overlaten , maar wij zonden 
te vergeefs Zoeken, om« 
staatkundige redenen to ken
nen, die eenen WploWjJ» 
een' krijgsman , een'• •nimf-
van den heiligen LonW"*» 
bewegen konden, om v«»* 
Wë^lce kleederen te «ragem 
Deze beweegredenen zij" 
door eenen öndoordritVgb»fen 

sluijer bedekt» en ffi» z?"" 
den' ijdele pogingen «tfi» 
werk "stellen ,*om denselvett 
opteligten. Daarenboven' 
zijne gedachtenis, tot vv« 
geslacht hij ook moge » 
ho6rd hebben» voor allepow 

aardige aanranding bcve , !L' 
dé werken van «en rijf 
D'EON, zijn in W 5 ' . 1 " £ 
dl.n, in 8,vo » onder <M, 
tel van Loisirs ^ ' r \ , 
ten van ledige uren««»: . 
ridder iïEm)Y&M*ml 1 uitgegeven» De voornaam* 
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zijn: I'S Mèmoire etc, (Me
morie óver de geschillen met 
den heer DÊ GüBRcitr.)i'— 
2;°: Histoire etc, (Geschie
denis der. Paussen), waar
op men wel eenige aanmer
kingen zou kunnen maken. 
— 3.° Histoire politique etc. 
(Staatkundige geschiedenis 
van Polen.) — 4." Recher
ches etc, (j\asporingen over 
dé koningrijken Napels en 
Sicilië*) — 5.° Recherches 
etc, (Aasporingen over den 
handel en de scheepvaart.) 
-^•6.° Pensees etc. (Gedach
ten ; over den ongehuwden 
staat en de rampen, welke 
dezelve, in Frankrijk heeft 
16 Weeg gebragt.) —-7V Mé
moires etc. (Verhandeling 
over Rusland en deszelfs 
handel met de Engelse/ten.) 
—« 8»° Histoire etc. (Ge
schiedenis van EVDGXÏA 
FasnEiiowitA.) — 9.° 1)b* 
servalions etc. (W'aai•nemin
gen over het Engelscherijk, 
deszelfs bestuur enz.) —10.°. 
Détails etc. (Bijzonderhe
den over al de deelen der 
geldmiddelenvanFrankrij k.) 
—- 11.° 'Mémoire etc. (Ver
handeling over den toestand 
van- Franknjh in Iniië, voor 
den vrede van 1763). Be 
heer nu IA FORTËUMB» offi
cier, heeft te Parijs, 1779» 
in 8.vo,in het licht gegeven : 
•Vie politique etc, (Staatkun
dig , militair en burgerlijk 
leven van MejufvrouwKAREL 
GKXOVEVA D'EON DE BEAV-
JtiONT , schildknaap , ridder 
en%.) Mauc: zulks is slechts 

eene soort van Roman, waar
in men de overdrevendste 
lotgevallen , opeengestapeld 
heeft; De ridder IVEÖN be
aat: eene in handschriften, 
rijke Bibliotheek ,\velk«üij» 
ne behoeftige; omstandighe-

• den hem noodzaakten té ver-
koopén. De Naanilijst ,di« 
er in-1791, in 8;vo van ge
drukt werd, bevat belang
rijke bijzonderheden over-do 
bijzondere aangelegenheden 
van dien zonderlingen per-

! soon. •••'• ,, •..•-..-'-

EoNnEii'EToiLE, een edel* 
man uit Bretagnè, een mail'V: 
die geene letterkunde* maar 
eene overdrevenheid én stijf-', 
hoofdigheid bezat, zoodanig 
als nien dezelve zelden aan-' 
treft. Deze zinnelooze noem
de zich den Zoon Gods, en 
den Regter der levenden en 

•\ dooden, door de lompe zin
speling van zijnen naam, 
mét het woord Èum, in deze; 
besluiting der bezweringen: 
Per EVM qui venlurus ,est< 
judicare vivos et mortuos. 
Men moet zich nietverwön-
deren , dat een dwaas zulk 
eene ongerijmdheid in zij
ne verbeeldingskracht J heeft 
kunnen vinden. Ook moet; 
men zulks niet doen, wijl 
hij eèn aantal aanhang«rs 

; heeft weten te verkrijgen-ï> 
en dat sommigen, zich lie
ver hebben laten verbranden,; 

; dan van hunne dolzinnigheid 
aftezien. •- Er is , zoo als C I 
CERO zegt, geene soort van 
dwaasheid of buitensporig-
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heid ,-waarvoor ie menschelij-' 
ke geest niét vatbaar isi>- JEON 
Werd gevangen! genomen *«n< 
voor dé kei-kve-rgadering van 
#<?*»tó, fdobr Paus EUGENIUS 
III., in 1158 belegd, gebragt. 
De opperpriester vraagde aan 
den hersenlooze: Wie zift 
gij? en hij antwoordde: De~ 
gene, die de levenden en de 
dooden moet homèn•••< oordee* 
Un. Daar hij zichvan eenéft 
groojen stok, bij wij ze van 
gaffel» bediende, ojniop te 
leunen, vraagdehem dePaus, 
wat die stok beteekende: 
» Dit is een groot geheifti, 
antwoordde de dweeper. Zoo 
lang als deze stok in den 
stand is , waarin gij denzel-
ven ziet met de beide punten 
naar den hemel gekeerd, is 
God in het bezit van twee 
derde gedeelte der wereld j 
en laat mij het andere derde 
behouden. Maar indien ik 
de,: beide punten naar de 
aarde wend, alsdan kom ik 
in het bezit van twee derde 
gedeelten der wereld, en laat 
er slechts een derde van aan 
God, behouden." Deze mees
tér des heelals werd in eene 
'naainye gevangenis opgeslo
ten, waarin hij kort daarna 
overleed. Diegene der aan
hangers van JÖ'EON , welke 
verzochten, om weder in den 
Schopt der kerk te worden 
opgenomen,, werden liefde
rijk ontvangen \ maar wijl 
het scheen, dat zulke bui
tensporigheden , niet zoo vele 
woede verdedigd, eenige tus-
schenkomst van den vertel» 

; denden "geesf he'wezèn, 'bé-
j gwoer hièn hen als hezeto» 
; nen*. iMen vindt hijzohder-
heden over, EON, in dewer-
ken van OTTO VAN FREISIN-

' GEN , van BAROMÜS , GENE-
BRARD, S A N D E R U S i' üüMN, 

;enz,.-':'-

• ' EÖS»T—Zio AÜROHA» 

- EPAGATHUSJ een krijgsof-
ficier , onder de regering vat» 
AXEXANDER;. SËVEBÜS , V6E-

moordde den beroemden 
rëgtsgeleerden ÜtPiANtis j in 
het jaar 226 der Christelijke 
tijdrekening* De keizer was 
buitengemeen gestoord _ovet 
dezen aanslag; maar hij kw 
den moordenaar te Rome niet 
doen Sterven, uit vreeze» 
dat de soldaten aan het mui
ten zouden slaan. Hij «ond 
EPAGETHUS ;,als landvoogd 
naar Egypte, en kort daarna 
beval hij hem naar .Canw 
te gaan, alwaar hij hem, 
door lieden, die den keiwf 
toegedaan waren, Het om
brengen. 

EPAMINONDAS, een Tne* 
baansch veldheer, .riteen* 
beroemde familie, uit de ou
de koningen van Beotw ge
sproten, droeg eerst de wa
penen voor de kacedeijW"1' 
ërs, bondgenooteri der l»e' 
banen, en ging ©ene naaim0 

vriendschap mét -PBW»W»*J 
aan , welke hij in eenen strij 
op eene moedige WJ.!ze..ve * 
dedigde. Op raad van z!l')fi" 
vriend, bevrijdde Pétoww8 
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Tkebe van het juk van JDa-
êèdemón,•.' Dit was het sein 
tot den oorlog • tusschén de 
beide volken. EpAMiNoktfAs 
tot veldheer dep Thebanen 
verkozen , won in het jaar 
#71 :vóórJ»;C. den berdem-
flen; slag van LenclM 'in 
•'iteótiè'i*- Dë Laceilemoniërs 
•verloren daarbij hunne beste 
'troepen» en hunnen koning 
CLEOMBROTUS. Om de over-
magt, welke thebe hierdoor 
•öp 'Lacedemon behaald had, 
té handhaven , viel EPAMÏT 
NONDAS , aan - het hoofd Van 
$0,060 strijdbaren in Laoo* 
niëi onderwierp * de meeste 
ëteden van den Feloppnemtn, 
'èü behandelde dezelve -vëël-
êèr»als •*böridgenoótëtt,» dan 
nis ^Vijandertv Hij liet 'de 
Snnren' van MeSsena weder 
•opbouwen,- dat langen tijd 
foei voorwerp/ des haafs en 
=»!èr afgunst -van Lacedemon 
was, " Hij tvas een onver
zoenbare vijand te meer $ wel
ken hij aan hetzelve gaf. 
'Dódreene rdier eigenzinnig
heden, - die enkel- en alleen 
der menigte en den demo-
kratischen woelingen tot re
gel' diehen ï Werd EPASHNON-
HAS , na zijn vaderland ge
diend te hebben^tals een 
misdadiger van staat behan
deld. • <Éene Thebaansche wet 
"verbood,' het bevel over de 
legerbenden langer.dan eëne 
ïnaand te behouden De held 
had deze wet geschonden, 
maar-zulks was enkel, om 
fcun zijne medeburgers,; de 
Werwinning te verschaffen; 

De ^régters stonden* op het 
punt, om hemi ter dibod te 
vèrpordeelen,; toen hij ver
zocht '^ dat> men op zijn graf 
zoude zettenï » dat hij zijn 
leven had verloren> wijl hij 
de republiek gered had.'* 
Dit verwijt deed den The
banen van besluit verande
ren', en zjjj gaven hém het 
gezag terug. Hij maakte er 
gebruik van i zijne wapenen 
in Thessalië brengende , en 
Was aldaar overwinnaar. Toen 
de oorlog tusschén de EIeërs 
en die van Mantinéa was 
losgebarsten i snelden de 
Thebanen de eerste te hulp $ 
er werd eerï slag geleverd 
in "de vlakten1van ManÜneai 
in het gëssigt zelfs dier stad» 
Daar de' Thebaansche veld
heer zjch in den strijd ge
mengd hady om de overwin
ning te zijne gunste te doen 
verklaren, ontving hij in het 
jaar 363 vóór J. C, eehen 
doodelijken steek in de boist. 
Daar zijne vrienden betreur
den , dat hij geene kinderen 
naliet, zeide hij hun: Gij 
bedriegt u, ik laat in de 
veldslagen van Lèuctra en 
Mantinea twee zonen na, 
die mij altijd zullen doen 
leven' Dus was de beknopte 
filozofie van de wijzen der 
oudheid. 3Va een wéinig ge
rucht over zegepralen van 
een oögenblikkelijk uitwerk
sel, en die er enkel op uit
liepen , om de eene dwin
gelandij tegen eene andere 
te verwisselen i plaatsten zij 
al hunne hoop en nl hunnen 
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troost in eenc ijdele onsler-
feli)l?ht!idr £De schrijvers , 
welke ;men met het meeste 
vertrouwen over (lezen veld
heer kanraadplegen, zijn; 
PMITAUCHUS , in de tevens* 
beschrijvingen van AGES^ 
LAUS1, van PELOPTOAS , en id 
zijne zedelijke werken ; deze 
gëschiedsciufjvecf, had ook 
die van EPAMINONDAS beschre
ven, maar ;dezelve is ver
loren geraak fcj GOI^NÊUÜS > 
ofschoon dezelve Idaarhlij ke
iijk verminkt is door zijnen 
verkorter; XBNOPHON ,' Dio-
DORUS VAN SlCILlë, JüSTINüS 
POLYBIÜS enz.: in onze da
gen heeft de abt GEIOPYN , id 
net 13»e deel der Mémoires 
de l''académie \des inscrip» 
tions, een léven van EPAT 
MiNONDASgeleverd» maar het4- ] 
zelve is met Jigtzinnigheid 
en zonder eenige aanhaling 
der oude schrijvers geschre
ven. De ïhebaansche veld*, 
heer is ook met vele be
langstelling ten tooneele ge
voerd ,: in de Reizenvan den 

jofigen ASACHARSïs f doopden 
I^eer BAKïHÉï,EMy; het on? 
naanwkeurig^j water ittde-
zed laatsten. geschiedschrij
ver voorkomt,•• isf door Miï-
FORPj; in zijne Geschiedenis 
van Griekenland^ 6e Öh 
26e • eti Q&é. hfdl.aangfewezen, 
EPAMINOJSDAS was de meester 
in de krijgskunde: van JPm-
MPPÜS van Macedonië) 
toen die Votst als eijze-

• lm tè Thebe h§ den va-
oer van EPAMINONDAS werd 
gehouden; deze bedachtniét 

- E P E. 

dat hij daftrdoor nanPiiiMPi 
PUS de krachtdadigste niid» 
delen in: handen* gaf om ééV 
maal Qrielienlqid onder het 
juk te brengen]. ; 

EpAPjtiRorjiTüs, 1 apostel of 
Bisschop van: PMlippe in 
Müceda,tiië*:-:( De géloovigen 
dier stad kVernomen hebben- •. 
de , dat hetlige PAIJI.ÜS to j 
Rome gevangen ,werd ge
houden* zonden EPAMRODI-
Tüs i ! om hem geld te foren,-
gen en hem met zijne diens
ten bijtestaan. Deze •#* 
vaardigde bragf zijnen, last 
mgt veel ijver ten uitroei) 
en Werd te R01M ,gevaarli)lf 
aiek. Zoodra: hij ĝ̂ nezen 
was, zond de heilige PAU» 
LUS hem terug ineteen"" 
brief» voor de gfiloovigen 
van JPMlippel vol vwenrt-
schapsbetuig-jngen voor W 

en voor EpAPHBoniTOSr *"' 
gebeurde in het jaar 62 aeï 
Christelijke tijdrekening» : 

"' ËpAPHnoblTUS, ^ e e 2 
van EPICTÈWS. «?• «o m 

artikel.:-}".- - •• '-•>•• 

l i A P H ö S r ~ Z i e P R ^ T 0 I ) ' -

, E p É E ^ ö ï H t d e i / ) ^ ' 
zich zeer beroemd g*JK 
dopr zijne:' W«**ad""JL' 
tén voordcele der;dooi-»' \ 
geborene Zyhijvwenj i 
ëeddld, zoö,,Wêl « ^ f 
begaafdheden f hebben« • 
moeiten met het »eSt®B.|e 
volg bekroond ywaaiya"^ | 
roem hog zuiverder «ou « j 
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geweest, indien hij de ver-
bindtenjsseh <mct eene partij 
had laleji varen j d ie steeds 
met: der* goede werken ge T-
praald ;heeft i ofschoon hij 
persoonlijk eenvoudig en ze
dig was.JÖe Abt DE t'JEPKp 
geeft zelf een ju i s t , dui
delijk en naauwkeurig denk* 
beeld,;a^jfierileerwijize op in, 
zijne iSiïstjltiUoii des sonrd-s 
etf mu&ls^i een met gevoel 
geschreven werk , en ^ a t 

geenszins met den dorren 
of v- schoolschen toon besmet 
is ^'welken" de titel schijnt 
aa.n^tef'kondigen. Er komt 
aan het sloMan hetzelve een e • 
kleine"Latijhsché' rede voor, 
door een zijner kweekelin-
gen .juitgespfpken, • en eindi
gende jnet dezen tekst u i t . 
he.tboek de* .wijsheid i Sa* 
pientia aperuitos, mutgrum, 
et Utigiiqs: infantium fecit 
disertast (SAP. X) . Men kent 
het geschil v dat tusschen den 
abt »K I / Ë P E E en den Abt 
pfcsoHAMyps;. ontstaan- ' was *', 
w^lfee laatste in zijn Cours 
élémentaire d'édncalioti het 
onderzoek; vön de bewegin
gen der tojrïg, als het voor* 
naamstéA middel vaiï onder-r 
wijs der : doofstommen be
schouwt; terwijl de eerste 
en zijn verdediger* de Heer 
DESI.OGES y> het igebruik; de? 
natuurlijke en bepaalde teè- •• 
kens ;.-, beschouwen' als de 
voornaamste plaats -in" dit 
onderwijs beslaande*; Wel-; 
ligt i s het slechts een WQorr 
ïlengeschil of eene redeneer
wijze, die meer, tot de foe-

spiegeling dan ; tot do beoo«; 
', fening behoort» Indien men 
de kweekelingen als dooven 

1 beschouwt-,v zoo zijn het regt-, 
streeksche, en voorname; 

\ middel <yan onderwijs, on
getwijfeld de teekens, maar ; 

het zullensde uitspraak en, 
de bewegingen der tongzijn, 

: indien men hen als stom" 
•; men beschouwt. -Wat hier h 

ook van : wezen moge,, d« 
kunst om doofstommen te 
doen spreken, tegenwoordig, 
meer geoefend en tot volko
menheid gebragt, is daarom 
niet nieuw, wij ontleenen 
dezelve, «QO als allé ande-

| re van geleerder en zedigeri 
mannen , dan wij , dieJ_ons 
,de Vrucht hunner, waarne
mingen-hebben nagelaten» 

• Het is verscheidene juren^ 
geleden» dat .PÉREIBE te Pa
rijs de gelukkigste proefne-
mingen ten yoordeele der 
stommen heeftïgemaakti In 
1771 , stelde bjj aan den ko 
ning* van, Zweden y Welke 
zich , in die hoofdstad be» 
vond i"drie stommen voor* 
'.welk.fi.. die Vorst aanspra
ken. Hij ontving eenejaar
wedde . van het 'gouverne
ment , en toen de abt DE 
I^'EPÉE gerucht begon .tema
ken , ^schreef PÉREISE aan; 

den- . abt FONXENAI eenen> 
brief > waarin • hij * zich ?pp: 

zijne ontdekking als op 'ztin 

eigendom heriep.- Er bestaat 
eene .>LatjjnscW Verhande
ling van, JOANNES KPENRAAJ» 
ABIMAN , over het Spraakver
mogen » te Afilsievdatn in 

http://'.welk.fi
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1700 gedrukt i Waarin men 
de belangrijkste byzonder-
heden , als den uitslag eenéi' 
langdurige en moèijelijke 
proefneming aantreft. De
zelfde schrijver heeft ons 
geleverd de Surdus loquens 
(tóe sprekende doove)» te 
Haarlem, in 1692 gedrukt. 
Keeds lang voor den genees
heer AMMAN, had JOANNES 
"WALLIS , niet het beste ge-
volgy de kunst uitgeoefend, 
om de doofstommen te doeri 
spreken, die; een religieus * 
PÖNÖE'.''* genaamd, reeds in 
Spanje had dóen kennen. (*); 
Pater GASPARO SCHOTT heeft 
belangrijke zaken over het

zelfde onderwerp gescho
ven »i en in dë lijst zijner 
werken , kent MERCÏER hèm' 
de eer ;der uitvinding toei 
De Abt DE L'EPIÊE' is telV 
rijs den 23 December 1789 
overleden. Hij was te Ver-
sailles den 25 November 
1712 geboren: zijn vader; 
Was een bonwkunstenaarj 
zijne weigering om het for
mulier te ónderfeéfcénen,1 

verwijderde hem voor eeni-' 
gèn tijd. 'van den geestelij
ken staat, wfelkên hij om
helsd had; maar de Bisschop 
van Troyes (BOSSÜET) lokte 
hem naar zijn diocees,wjjii-
de hém tot'priester, en '" 

{) Eet komt Mij niet ongepast voor,«bm deni lezer Ü 
doen z%en,in hoe verre hén met de hiinét, om doofst» 
menie onderwijzen, in de zestiende eeutó in Spanje reet* 
gemrderdywas , alhier de vertaling van eènen briefte do» 
••«««»,>i door den AbPMoMtÈso aan de Redacteurs •'«* 
den «oormaligen Cathöliqae fe PayS-Bas gerïgt, en* 

MM; opgenomen; - ': ;:' * : , , , v 

^^Af^,ditrifh (dë| Nederlanden) kwam,'•*«;.<*' 
?i*^£f-t'''Kv?*^teeffê»-i dat men er geene *f 
^ . f J ^ W w f - M i W de-doofstommen te-Ie* 
S ö r t ï ^ ^ 6 » ' W s i b t ó geluiden f «f. 

S f n ; ™omib ffeloovèn-, dat deze wijzez^elf 

metM^!Ji"f 'fet eèv* ™™ü$h*'< verbaasdheid <dd 

^ a a i ï t , ^ h ^ m ^ h e n èpeünongetw0eldee-

ï%dh%^fei*t?m* ^der de midoeners der tnenjj 

volLzïl6ein' ,Dl" *****' door hen uitgevonden of if 

Z e J ^ ^ l ^ : a m ^ e n e n ^ r — * ziin. ep» -•""•-'*• •»»• UMV/U genenen migw 
door huLfTr Udeti *An allerlei rang teruggeg^"-:; 
ZeheTJ"ieKms ï*eren &' doofstommen met * « * g 
WWW,, zy leeren het Wrïstehjk onderwy*, hettoW 
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{noemde hem tot kanonik 'dier 
•stad.;.,-.'» Hij gaf niet, zegt 
een: in zijne uitdrukkingen 
naartwkeurige schrijver, het 
gehoor aan de dooven, noch 
de spraak aan de stommen 
terug, maar hij verschafte 
hun het vermogen, om zon
der de dienst der tong met 
elkander te spreken, en zon
der'behulp del* ooren elkan-
-:.JX.;:I3EEI,. H 

der te verstaan. Nog moet 
nien in zekeren zin zeggen/, 
dat hij hun de spraak terug 
gaf, want verscheidene spra
ken woorden en gëheele vol
zinnen nit» Zij spraken op 
eené onaangename wijze, men 
zag wel, dat God hunne 
tong niet ontbonden had * 
maar des niettemin spraken, 
zij; zelfs beantwoordden zij 

Ven , de talen, de letteren en wetenschappen, maat hoe' 
Heer zou de toestand dier ongelukktgemm&t meer verzacht 
worden, indien zij in staat werden gesteld, om zich door 
luide Maftken 'uiiiedrukken, ten einde hunne behoef/en 
bekend te maken en lë antwoorden op de vragen, tpelke 
fam door teekens of schriftelijk mogten gedaan worden ! 
De Fransche onderwijzers zijn ongetwijfeld van gevoelen 
geweest, dat de doofstommen nooit eenigèn verstaanbaren 
klank konden .voortbrengen, wijl het gebrek des gehoors, 
nën'van het onvermijdelijke middel heeft beroofd,'om zich 
eenig denkbeeld, van klank te vormen 4 even gelijk een blind-
geborene geenerlei denkbeeld van kleuren maken kan* Zij 
hebben er niet aan gedacht dat er een middel kon be
staan, mA in dit gebrek te voorzien, en hun van de lip-
pen, tanden, het gehemelte, de tong en de keel,alt zijn
de de spraakwerktuigen, te leeren gebruik maken," 
>•,"•.»".De Voorzienigheid heeft aan eenenSpaanscfien monnik , 
pater PJEBRO Ï>B POJS'ZE , een Benedictijner van Ogna,. 
de begaafdheid geschonken, om aan doofstommen te leeren 
zich door teekens en geschrift, maar wat verbazender is, 
door de stem,teven als andere\ menschen nittedrukken* De 
minst-verdachte schrijvers, en, de geloofwaardigste ge* 
denkslukk'en> maken deze daadpdaJContegensprekelijk" 

»'In-, de•aünteekêningen ,'* gevoegdbij deSpraakkunstvan 
W. COBBETT t uitgave van ISIS, zegt de Parijsche uiU 
gever uitdrukkelijk: ; -

» » De kunst, om de doofstommen té leeren spreken,is 
veel ouder, dan men algemeen van gevoelen is; deze be
wonderenswaardige kunst werd ontegensprekelijk uitgevon
den, omtrent het midden der zestiende eeuw, door eenen, 
Spaanschen monnik, die dezelve tot eenen trap van vol* 
maaktheid bragt, dien > zoo als ik geloof , wij opverrvna 
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rti,, mits zij de 'beweging u-
\ver lippen gezien en onder
scheiden hadden, want zij 
•hoorden den klank uwer woor
den niet." De abt ;FAUCHET 
Jjeeft zijne lijkrede uitge
sproken , en heeft niet ge
aarzeld , om zijne aan kan
ting tegen de besluiten der 
kerk, als den voornaamsten 
titel van zijnen roem en de 
vrucht van zijnen moed, te 

verheffen 4 maar de Catho* 
lijke schrijvers hebben er 
anders over geoordeeld»»Dat 
Jiet vaderland, zegt «en hun
ner, aan den onderwijzer 
der doofstemmen, de schat
ting der meest verdiendelof-
spraken bet'ale, onze stem 
zal zich met de zijne veree* 
nigeri; maar wanneer een 
onvoorzigtige lofredenaar, 
alle denkbeelden verivarren-

nog niet bereikt/hebben. : Degene, die mij kennen, toeten 
hoezeer ik vah-.de^ligtgelóovigheid verwijderd ben, maar 
men-moet ophouden aan al datgene te geloqven, waarvan 
men. zelfs geen ooggetuige is geweest, om te twijfelen i dat 
Pater .PEDROPOKZE, een Benedictijner monnik van het 
klooster van den H. JOASKËSvan jSahagoun, de eer»U 
ms, die- den döofdstommen leerde spreken> en met ie 
letterdAef BOKET, wiens werk eerst in U2Ó in het lm 
verscheen. Degene, die zich hiervan qaarne wnschenU 
mertmgen, behoeven Pater FEDJOQ, eenBenediktipr 
van Oviedo, dien grooten schrijver en schoonen geest, 
<heimzyn vaderland, do " ':' -1"" 

vijftig jaren der laatste 
<Me tmzpn vaderland, door zijne letterkundige merken, 
I I J Z J T

 r fn viMHg jaren der laatste een®, 9» 
:Vri%i*"tf heyr4er™gder verlichting heeft bijgedrag 
«?2wJ ^ ^ f ^ n . U zal my IpaUn slechts W 
2£Z Vttl^m,m^ kwijten over dat onderwerp am-
' £ i fe' ff f ^ * ™ uittreksel uit het sterfboek 

*i> nd'00^ ?$"*> warin Pater PoWS owrj^. 
Ü Ï ^ ' ^ f D<»«»»o Frater PGTKUS P<HB» - T » 
ümniensis domus benefactor, o> intewateras virtutesq*» in 

DO' berHm„« ?X/mffi v*™ n t ' i n H a c P^cipue fiorui*, ac 
te 5 ? - 0 t b e l n i t «abitus, fcilicet Müwr.öW» 

T» m>t t U T n-° 1 5 8 1 ' i n me»se augusto.»'? - . . ' , 
dMu '****•*•«» openbaar bewijsstuk , marhj f 

S S S L ? da* ^legaliseerd is doorJvAX DE PAlff' 

TerVTJf\^ MSnHus \ m , sticht Poter Pof*< 
met t*t Z Me verSWningen, een kerkelijk benefice' 
TnZZZf™ïeke:mvt«l mi**™< en de betref' 
PomESZn'Jie ^daartoe aansporen, zegt f f* 
™W**.ï#ï PBmo DEPo™B,neligieusvanditUo<»-
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;de, ons een appelant of \ve-
derspannige, als een zedig 
en moedig priester wil af
schilderen , dan zal het be
lang des geloofs , op dat van 
een' particulier de overhand 
behouden. Deze priester, 

r(men is onhandig genoeg, 
ons zulks mede te deelen), 
bood tot aan zijuen dood te-
genstand aan de leerstellige 

R 

besluiten des heiligen stqels. 
Ily bood tegenstand,,terwijl 
de geheele kerk zich onder
wierp ; hij bood tegenstand , 
een hoek en dwalingen ver
dedigende, welke de paus, 
en met hem de verspreide 
kerk, veroordeelden. Indien 
dat de moed is der vrijheid 

',in de godsdienstige denk
beelden , indien dat de moed 

2 . • • 

ter van Ogna . . . heb van God'in dit heilige huis, door 
de verdiensten van den ff. JOAXNES den Dooper, de ge
nade ontvangen, doofstommen van geboorte (anativitate), 
zonen van gropte Heer en en van aan^enlyke personen, 
tot kweekelingen te hebben , aan welke ik heb leeren spre
ken, lezen., schrijven, reketien, bidden, biechten* aan 
welke ik de Christelijke leer, aan sonimigen het Latijn, 
aan andere het Griehsch en Italiaansch heb onderwezens. 
een dezer laatste is tot het Priesterschap bevorderd, en 
heeft al de bedieningen van hetzelve waargenomen"" 

» Men zon hier nog bij kunnen voegen * de uitdruhhéT 
lijke getuigenis van den geleerden JÏSBVAS , in zijne Es-
cuela pratica des sordos mudos, en van den ridder sir KB-
NEL31 DrasT, een, zonder tegenspraah, zeer onpartijdig 
Schrijver, in Zifne Verhandeling over de Natuurlijke ge
steldheid der ligchamen, 28 Wfdl. , iV.° 8, 

» In 1822 leefde nog don TiBURCto HBBWAFDBZ, mee~> 
ster 'dier kunst in het gesticht van Madrid , doctor in het 
burgerlijke en kerkelijke regt. Wijl ih het voorregt heb 
genoten een der medeleerlingen van dien geleerde te Zijn,, 
heb ik Zelf de gunstige gelegenheid gehad, mij in die 
kunst te onderwijzen" 

» Mogt iemand aan de waarheid twijfelen, zoo 'kan hij 
zich van dezelve overtuigen > door aan het burgerlijk ie* 
stuur van Madrid, onder den naam,vanïden; Corregtdor, 
of aan den Administrador de Correós te 'schreven. Persor 
tien, die Correspondenten'in Madrid hellen], kunnen rtè* 
zelve yef zoeken3 aldaar in de stmat del TUKCO naar dt 
zaak te onderzoeken, alwaar zij het gesticht\é% Jtet Se* 
wijs van het amgevoerde zullen vinden* — De $ht Jfo* 

--..,.,,;/', 7 ;',F;ejr-ta'Xe-iv '• 
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4 s , die in dé oogen van de 
godsdienst de Grooten vormt, 

- wat is dan de gehoorzaam-
>heid en eenvoudigheid des 
.geloofs? Wat is de onder
werping aan de lessen der 
herders en apostelen , in on
ze heilige Boeken zoo dik
werf aanbevolen ? Indien dat 
•de, moed der waarheid i s , 
•wat zal dan die des opstands, 
.der hardnekkigheid tegen 
die kerk en hare herders 

•<zijn, waarvan ons gezegd 
* wordt: Hegene, die ia hoort, 

hoort mij, degene, die « 
•veracht, verucht mij» {De 
Abt SICARD , kweekeling 

, van DE I/EFEE, volgde hem 
in het bestier der school 
•van doofstommen op, (zie 
fëiCAftfl), terwijl een ander 
jkweekéling H. B. GUXOT 

, in 1785 een institut teGjV 
üihgen daarstelde, welke 
thans nog welig bloeit 
'(zie GTJYOT). Iedereen kent 
het proces, dat de Abt DE 
I/EPÊE ten voordeele van zij
den kweekeling moest voe
ren, welke, op reis met 
•zijnen meester, zijne geboor
teplaats en het huis. zijns 
vadei-s Scheen te herkennen, 
wiens nagelatene goederen 
DE I/EPÊE . voor den doof
stommen jongeling terug-
eischte. Hij verloor het pro
ces en het is buiten kijf, 
•dat zijn goed hart zich door 
kwalijk verstane gebaren of 
•door valschen schijn liet be-

•-driegen.] 

EPKRNON. — Zh VLETTE 

(JoAJS'NES LÖDEVVHK ©E No-
GARET DE LA). 

EPEUS , broeder van PÉON, 
en koning van Phocis, re
geerde na zijnen vader PA-
NOPEUS. Hij'vond, volgens 
PMNIUS , dèn stormram tot 
den aanval der vestingen uit. 
Men zegt, dat hij het Tra-
jaansche paard vervaardig-
de, en de stad Metapontu' 
stichtte. 

EPHESTION , vriend en ver. 
trouwelïng van AMSXANDEU 
den Groote, te Ecbatamw 
Medië, in het jaar 325 voor 
J. C< overleden, werd doof 
dien held beweend. EPHES' 
TioN, -volgens de uitdruk
king van dezen vorst, &«»»»" 
ée ALEXAXDER , in plof' 
dat CRATMRVS den hmH 
beminde. De overwinnaar 
gaf bewijzen van ^leven
digste «mart > en zelfs van 
eefie wreede, zinneloo^ 
•smart. Hij; liet de spel*» 
ophouden, "en den arts» o* 
hem in siijne laatste zieK" 
behandeld *hadvaaneenkr''^ 
sterven. Men heeft v 

schillend gesproken over «ie" 
aard'der liefde, w e l k e . j 
«voordien hoveling geV 
had, maar de barbaarse" 
beid, waarmede zijne snw 
gepaard'ging, d o e t £ " « . 

zaam zien, dat het eene° 
gerijmde liefde was. £ » . 
geval is het geene ver' 
««lheid van te gelooyen,«» 
de overwinnaar, in de*e' 
genegenheid niet tueet 



E P H . 261 

gebruikte, dan in die , Wel-
jfce hij dep gesnedene BA-
GOAS toedroeg. 

EPHJAMES en fUcnirs , kin
deren van .NEPTUNUS en van 
IpriiMEDU , waren itwee reu
zen , dié elk jaar verschei
dene ellehopgsïèngten groei-; 
den» en naar evenredigheid 
ook dikker werden. Zij wa
ren nog maar vijftien jaren 
oud, toen zij den hemel wil
den beklauteren. Door de list 
van DIANA , die hen met el
kander in pneenigheidbragt ,-
hi'agten deze beide broeders 
elkander om het,Ieveni 

' EPHORTJS, een redenaar en 
geschiedschrijver in het jaar 
363 vóór J . C . , te Ciwa, 
in Joniè' geboren, was een 
leerling van ISOCRATES. Op 
zij nen raad , schreef hij eene 
Geschiedenis, door eefiige 
ouden geprezen 9 en waar-r' 
van anderen, en daaronder 
DlöN - CBRVSOSTOMCS , S.yi-
DAS , enz. op eene niet zeer 
gunstige Wijze hebben ge
sproken. Hef schijnt, dat 
hij met .zekere, grondbegin
selen ingenomen was, die 
veel invloed op zijn verhaal, 
uitoefenden» Men zegt» dat 
hij in. hét jaar gOOvftór J r 

C. overleed. — Men moet 
hem ni et verwarren met ee-
nen anderen EPHORUS , •d i e 
eene Qe»chiedenis van/hei* 
zer (xALLiEms» in 27 boe
ken heeft geschreven*' 

EpHRAim, 2.e zoon van 
dén Aartsvader JOZEF en van ; 
ASENETH, dochter van Pu*, 
TIPHAR, werd in Egypte in • 
het jaar 1710 vóór J . C. ge
boren. Toen JACOB. op zijn* 
uiterste lag , bragt JOZEF 
hem zijne beide zonen, E-r/ 
PHRAIM en . MANASSES,, l|0 
heilige Aartsvader, nam hen ; . 
beide aan, en gaf hun zijn: 
nen zegen, zeggende, dat 
MANASSES het hoofd eens-
volks i maar dat zijn broe
der ffroqter zoti zijn, dan? 
hij., en dat zijne nakomeling^ 
schap de volheid der natiën; 
zoude uitmaken'j. -terwijl hij 

; door eene profetische, bewe-i 
g ing , de regterband r opfe 
ÊPHRAÏ'M , den jongste , env 
de linker op MAI^ASSESJ leg^ 
de. EPHRAÏM won verschei
dene kinderen in, Egypte> 
die zich zoo zeer vermenig
vuldigden, dat bij b,ot ver
laten des lands, zij ten ge
tale van 40,500 man waren, 
in staat om de wapenen te 
dragen. Nadat zij het JSe-
loofde land wnren binnen 
getreden, plaatste hen Jo-
z o é , die tot hunnen stnm 
behoorde, Htsschen de Mid-
delandsche zee, ten westen, 
en de Jor.daan ten Oosten. 
Deze stam wer<t werkelijk,, 
volgens de voorzegging van 
JAKOB , veel talrijker dan die 
van MENASSES. ; .,;,.•; 

R 3 

EPHREW (Heilige}, diaken 
van * Edessa, de zoon eens. 
landbouwers van JYmbiè', 
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gaf zich in zijne jeugd aan 
alle ondeugden van die jaren 
over. Hij erkende zijne 
dwalingen, en begaf zich 
naar de eenzaamheid, om 
dezelve te beWeenen. Hij 
oefende alle verstervingen 
uit, en tuchtigde zijn ïig-
chaam door vasten en wa
ken. Een eerloos vrouws
persoon kwam den man Gods 
bekoren. EPHREM beloofde 
haar, alles te zullen doen, 
wat zij begeerde, mits zij 
hem volgde; maar toen de
ze ongelukkige zag, dat de 
Heilige haar op eene open
bare plaats bragt, zeide zij 
hein, dat zij zich zoude scha
men, zich zelven ten toon 
te stellen. Da kluizenaar 
antwoordde haar met eenen 
heiligen toorn: Gij schaamt 
« , om voor de menschen te 
zondigen: en gij schaamt n 
niet, om Zulks voor God 
te doen, die alles ziet en 
kent! Deze woorden troffen 
de ligte-kooi, en van dien 
oogenblik af, besloot zij, 
zicb te heiligen. JËPHUEM 
bleef niet altijd in zijn een
zaam verblijf. Hij' begaf 
zich naar Ëdessa, alwaar 
hij tot het Diakohaat werd 
verheven. De zalving en 
wijding bezielde zijnen ij
ver, en deze ijver maakte 
hem tot redenaar. Ofschoon 
hij zijne studiën verzuimd 
had, predikte hij met even 
zoo vele gemak'kclijkheid, 
als Welsprekendheid;' Even 
gelijk de apostelen , onder
wees hij datgene, waarme

de hij tot *dus' verre öïibe-
: kend 'was geweest. De gees
telijkheid , de kloosters ver
kozen hem tot hunnen gids, 
en de armen tot bunnen va
der* Hij verliet zijne een-

':. zaamheid in een én hongers
nood, om hén te doen on-

" dersteunen, doch keerde ein
delijk weder naaf zijne woes
tijn terug, waarin hij inkt-
jaar 379 overleed. De Sy-
riërs, die den grootsten eer
bied voor hein behouden heb
ben , noemen hem den lee
raar der wereld,, en den pro* 
feet hunner natie. De hei
lige EPHREM had, tótonder-
wijs der ongeloovigen, ot 
ter verdediging déf waar
heid, tegen dè ketters Ver
scheidene werken inhetsy* 
risch geschreven. Dezelve 
werden bij zijn leven, bijna 
alle in het'Grieksch ver
taald. Hij' schreef niet na
druk tegen de dwalingen Ta" 
KSABËLWUS , ARIÜS ..AWW*" 
NA-JUÜS en van de Manicne-
ërsV Er bestaat eene »« 
schoolde uitgave in het; W* 
tijn, Grïeksch en Syriscö. 
v^n diegene, vvelke tof <)«» 
gekomen zijn, m 6 di2fö 
folv, te Rome van l<*v" 
1746 i onder besclie"»1"» 
van den kardinaal Qü'^Vj 
door de zorg van deö»6 

ASSEMANÏ, tweeden ;iï|WI 

thecarïs van hét-VatiWg 
in het licht gegeven. • » 
beroemde kardinaal had W 
met deze onderneming 
last , welker uitvoering •* 
het geleerde publiek volt" 
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men voldaan beeft. Deze? 
uitgave is met voorreden en 
aanleekeningen verrijkt. Pb 
Stichtelijke werken van den 
heiligen* EPHRËM zijn door 
den Abt I E MEERE» in het 
fransch vertaald,, Parif$> 
1744, 2 idl.iv in 12.»«o- [En 
onlangs!: heeft de Abt GUIL»* 
iipis "in zijne s Bibliolhèqm 
choisie des pèrès de Vègli-
se Grecque el: latine (*), 
eene* uitmuntende vertaling 
in het Fransch, der belang-
rijkste werken van dienkerk* 
vader geleverd] (**);•. Zijne 
schriften ontleenen derzel» 
ve»:. voornaamste kracht vari; 
de genie, en aan de Oosters 
sche talen eigene, ibeeldenv 
Hetgenvê , wat het be\y.ondè*i 
renswaardfgste'.iis.*, is;tdafc 
er niets gekunstelds in.vöoi> 
komt,: en dat alle woorden 
en kei ;• d e uit vloeisel s eener 
ziel zijn * welke zich geheel 
en al uitstort; men bespeurt 
irt dezelve alom de taal van 
een hart, dat geheel van 
liefde, vertrouwen, berouw, 

• ; . • • • ; ••>•- . • : • R 

| ootmoed, en alle andete tEeiig*: 
den doordrongen is. : • D A 

; schrijver heeft er zich zoo»; 
danig in afgeschilderd: als' 

ï hij was* Hij schijnt in de; 
zelve enkel; bezig met de 
groote waarheden des heils*; 
Onophoudelijk veroptmöe-> 
digt hij zich, londet de al-1 

magtigö' hand van eenenon-
eindig heiligen, en in zijne 
regtvaardigheid versehrik-
kelijken God;. de Goddelijk 
ke ! tegenwoordigheid* boe
zemt hem eene eerbiedwaar-; 
dige .vrees i n , de herinne*: 
ring de* laatsten oordeels 
vermeerdert' ssijnen ijver, be-
weegti hem om 3e gestreng-
hedèn" dér boetvaardigheid' 
uit te oefenen; en te predir 
ken, en -bezielt B herii -r jönti 
alles in het?-werk 'testel?; 
len , ten einde 'zich eenen 

| s<?hat van;;•verdiensten.te ver-? 
lameleh. Zijne wootdercdruki-

ken in de zielen de gevoe
lens, waarvan dezelve het 
afbeeldsel zijn, en versprei
den in dezelve licht en over-

'4 . 

{*),V:an dit uitmuntende werk bestaat eene nieuwe Pa» 
rijsche uitgave van 1S2Ö — 1827- en twee nieuwe Bru#« 

eene van IMÏEfWiG-iföif HAVARD 1828 — Ï 8 3 1 , * M 
8.vo en in 12ms>, en eene van BENAÜDIÊRE , die nog niei 
voltooid is. V e r t a l e r . 

•(*•*) Ook vindt men In het werk; Brieven «it alle eeu» 
wen der Christelijke tijdrekening door J. M. SATLER,uil 
het Hoogd. door M.'. A. VAN SrEEJiwrjK, Rotterdam» 
183Q, enz., 1 Bundeh bh. 110, 120, behalve, eene Be* 
knopte Levensschets van dien Heilige,l ook eenenBrief van 
denzelven aan eenen onbekende {een herinnerings-sclirsj* 
ven, naar hei Griehsch ^ w ^ " ) . 

V e r t a l e r . 
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tuiging. Het is geen vuur, 
dat eene voorbijgaande warm
te voortbrengt* maar eene 
vlam, die: alle aardsche ge
negenheden verslindt en ver
nietigt, die de ziel in zich 
zelve hervormt, en steeds 
brandt, zonder iets van der-
zelver levendigheid te ver
liezen. > Waar is de trot-
sche, zegt dê  heilige GBE_~ 
GORIUS van Nyssa, die hij 
het lézen zij ner rede voeringen 
over dé obtmoedigheid niet 
de ootmoedigste der"men* 
schen zoude worden 1 Wie 
zou bij het lezen zijner ver
handeling over de liefdadig
heid, niet door een Godde
lijk vuur ontvlamd worden. 
Wie zou bij het lezen der 
lofspraken, welke h'iĵ  aan 
de zuiverheid' toezwaaitj 
niet wenschen kuisch van 
hart en geest ;te zijn V' De 
heilige EPHREM stond in be
trekking met.de beroemdste 
personen van zijnen tijd met 
den heiligen GREGORIUS van, 
Nyssa, den' heiligen BASI* 
MDS, THEODORETUS. De eer
ste noemt hem den leer aar 
(les heelal*)' dé laatste' de 
lier des heiligen Geestes, 

EPHREM, patriarch van An~ 
tiochië) onderteekende het 
edikt van JUSTIMANUS tégen 
ORIGENES , en de veroordee
ling der drie kapittels, 
schreef verscheidene wer
ken ter verdediging der kerk
vergadering van Chalcedo-
ntè, van den heiligen CYRÏV 
hvs en van dun heiligen hm, 

waarvan PHÖTIUS ons nog' 
uittreksels, bewaard heeft, t 
Hij overleed in 546, 

* EPICHARIS , eene der 
vrouwen, welke zich door 
haren moed en onverschrok
kenheid beroemd hebben ge
maakt. De aarizienlijksten 
van IRoïïtè, door de roisda* 
den van: NERO verontwaar
dig, smeedden eene zamen-
zwering tegen dien dwinge* 
land , aan welker hoofd de 
patriciër Piso zich bevond. 
De vrijgelatene EFICHARISJ 
bevond zich, men weet niet 
hoe, ónder de zamengezwo» 
renen. Oordeelende, dat (ie-

; zelve al te langzaam té 'went 
gingen, ! én dat zij zelfs 
schenen jte: wankelen, wekte 
zij hunnen moed op, en zich 
met eene geheel werkzame 
rol belastende, deed zij eene 

reis naar Campaiiiè', te" 
,. 0inde de officieren der vW 
|i van Misehos om te koopen. 
|! en verbond zich aan W " 
• sius PROCUMJS, bevelhebber 

der vloot, aan wien zij ecfl' 
ter de voorzigtighéid I"1»» 
de namen der zaméngez«'°* 

refien niet te noemen. Vo-
Lusms de straffen vreezenf« 
die op hem wachtten, «•»• 
het ontwerp ontdekt wer » 
maakte alles aan zijnen mee * 
ter bekend; maar daar WJ° 
namen der zamengezw0' n 
nen niet kon opgeven» 
hij geen ander bewfis hafl» 
dan de vertrouwelijk6 w 

klaring van •EMCHARIS-» * 
gelukte bet aan ^e' 

http://met.de
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de beschuldiging te doen 
vervallen* Zij werd desniet
tegenstaande gevangen ge
houden, en daar er door ee-
ne vrijgelatene van NATALIS, 
dé vriendin van Pisp , èene 
nieuwe verklaring was ge
daan, zoo deed N E R O , E P I -
CHARIS , en deoverige zamen-
gezworenenvoor Tsieh komen, 
Waaronder de senatoren SCE-
VINUS ,' QuiNTUNUS , liUCANÜS 
enSKNATio , die het geheèle 
plan der zamenzwering be
kenden, alles op hunne voor
naamste vrienden werpende, 
tér wij l de wreedste -fql terihr 
gen niet in staat waren , een 
enkel woord aan den mond 
van EriciuKis te ofttweldi-
gen. De beulen,beschaamd, 
zich door ëene vrouw over
wonnen te zien, deden haar 
ongehoorde folteringen ver
duren. Maar alles,was vruch
teloos.; Den volgenden dag 
zouden de martelingen ver* 
nieuwd: worden. Hare leden 
waren geheel verstuikt, zoo
dat men haar op eenen stoel 
bragt, maar EPICHARIS had 
vooraf gelegenheid gehad, ee
nen doek om haren hals £e 
knoopen.,r welke zij aan; den 
stoel vasthechtte, waarop 
nten haardi'oeg,:zQodat.zij.op 
die wijze zich door het ge« 
wigt van haar lij den'd ligchaam 
wurgde , en voor verdere fol
teringen spaarde. * De mark
graaf van XIMENES heeft in 
lT5"i een treurspel van E P I -
CIURIS doen voorstellen'. E E * 
Gouvé heeft hetzelfde onder. 

werp mede behandeld; 

EPICHARMUS , een dichte? 
en ;Pythagorisch wijsgeer* 
in Sicilië geboren, voerde 
het Blijspel in Syracusa in. 
Ili | deed In die stad een 
aantal stukken voorstellen, 
door PJOAUTUS later nage
volgd. Hij had ook ver
scheidene Wijsgeeriqe en $e-
neeskundigè Verhandelingen 
zamengesteld, van welke 
PLATO wist gebruik te .ma
ken. ARISTOTE&ES en Pui-
NIUS schrijven hem de uit
vinding der beide Gfrieksche, 
letters 0 eri x toe. Hij leef
de omtrent het jaar 44.0 vóór 
J . C en overleed in den 
ouderdom van* 90 jaren. /Hijs 
zeide, dat dé Gaden om alle 
weldaden voor werk verhoor 
pen, hetwelk een dichter op 
eene eenvoudige wijze heeft 
uitgedrukt. 

Nil sine magno 
Vita labore dedit niortalibus» 

EPICTKTÜS , een stoïsch; 
wijsgeer , uit Hierapo/is in 
Phrygië, was de slaaf van 

„EPAPHRODITUS, eenen vrij
gelatene van N E R O , ; dien 
DoMtTiANüs deed „sterven, 

; De wijsgeeren, door dezen 
' laatsteb keizer uit Rome 

verdreven zijnde, werd Epic-
TETOS in de verbanning 
begrepen, maar hij kwani 
later terug, maakte zich ee
nen beroemden naam, en o* 
verleed, volgens SUIDAS» 
onder MABCUS AUREMUS » 

1 5 , . - : ', . .. 
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in eenen zeer hoogen ouder
dom. Anderen stellen het 
tijdstip van zijnen dood ëe-
nige jaren vroeger, en hun 
gevoelen steunt op vele waar
schijnlijkheid. ARIANUS , zijn 
leerling, gaf IV Boeken met 
redevoeringen in het Jicht, 
welke hij zijnen meester had 
hooren uitspreken. Dit is 
hetgene, wat wij bezitten 
onder den haam van Enchi-
ridion of Handboek. « Som
mige schrijvers, zegt de Heer 
FORMEÏV hebben door ee
nen niet zeer oordeelkundig 
gen ijver in dit boek de ze
deleer des Christendoms, 
willen vinden.; Men is ver
wonderd te zien, hoezeer 
de geleerde DACIER, zich ie 
dien einde moeite heeft ge» 
geven, en dat bij het bui-, 
tengewone onderscheid niet 
heeft gevoeld* hetwelk er 
tiisschen deze beido wijsgee-
ren bestaat, ofschoon de 
oefening derzejve, in den 
beginne dezelfde schijnt. Zoo 
verregaande verblind, heeft 
hij aan al het door hem ver
taalde eenèn Chrjsteijjken 
zjn willen geven." tiet is 
waar, dat daar hij 94 jaren 
na J. C. geleefd 'heeft,, en 
de Evangeliën reeds over de 
geheele aarde verspreid zijn
de y EPICTETUS dezelve ge
kend en er gebruik van ge
maakt beeft 5 maar het is niet 
minder zeker, dat de gebeele 
grondslag, de ziel en het 
doel zijner zedeleer, met het 
evangelie niets gemeens heb
ben. > DACIER, vervolgt FOR-

MEÏ , is niet de eerste ,"vvel-
ke in die dwaling is Verval
len» Er bestaat eene oude 

i omschrijving van EPICTETUS, 
aan eenen Grieksehen mon» 
nik toegeschreven, waarin 
men het Evangelie en EPIC
TETUS evenzeer onkenneJijk 
vindt gemaakt, Een Jesuit 
(Pater MOURGUES), een ma» 
van meer verstand, heeft 
beter het, verschil der heide \ 
Wijsgeeren gevoeld. De over* j 
eenkomst,: die er tusschen de 
uitwendige zeden van <len 
Stoïcijn en 'den .Christen 
wordt aangetroffen, heeft 
diegene in verwarring kun
nen brengen, welke de t» \ 
ken niet me| genoegzame op» ! 

lettendheid Of met de ver- ; 
eïschtenaauwkeurigheidhèb-
ben beschouwd, maar in f 

[ daad bestaat e™iets,waarm 
zoo weinig overeenkomstfe 

Vinden : i s , ' e n de zedeieej 
van EpjtCTEïUS strijdt wet ^ 
minder met de zedeieervan . 
het Evangelie, dan <He «" 
ZENG. Dit heeft geene an- , 
dere bewijzen noodig» fla ' 
deohtvvikkelidgvanhet^W>-
cijnsche stelsel. 0e *ft 
inhoud van hetzelve Mf* 
hierop n&et: Denk « jg 

J! « * T | ; 4 : z e / t w offer «IW 
en/ieidan uwe rustop> 
zedeleèrdesMChristens w 
paalt zich tot de«0

w
lJ^ 

grondregels.t Bemin .W« ". 
gé&eel*» hart, * * * * 
menseken als nzelvetf a * 
schrijver, Hie dezedeJeer 
ZENO en EpicTËTüsf en^J 
op prijs stelt, is bezorg". 
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oirts tegen de vertroostingen 
te waarschouwen, welke wij 
er welligt in zouden willen 
zoeken» » Al : de hulpbron
nen ; zeide hij, welke zij 
ons in de gebeurtenissen, 
die niét van ons afhangen, 
aanbiedenV zijn öf uit de 
noodzakelijkheid der dingen , 
zoo weinig vertroostend, op 
zich zelve, of uit die» Stoi-
cijnsche trotschheid ontleend, 
door welke de wijze zich in 
zijne eigene deugd wikkelt, 
.eit zich voor de slagen des 
nöodlots ongenaakbaar be
schouwt; deugd en trotsch-
h'ei'd der zlél, die de smar
ten slechts inwendig in een 
piïne zaïiieritrekti en dezel
ve" dikvvjjls veel gevoeliger 
maakt.';' Ondanks de geest
drift', met welke oppervlak
kige lieden over EPICÏETÜS 
gesproken hebben, was hij 
toch in de daad'niets anders 
dan een ingebeelde èn her-
Senschinnnige wijze, eén 
trotsch en opgeblazen wijs
geer, die, in «i« ongeluk
ken ,=öene onverschrokken
heid enonversaügdheid veins
de,' Waaronder hij zijne ge
voeligheid verborgen hield. 
Toen zijn Weester EPAPHRO-
ÏUTUS hem in éènen oogett* 
blik Van toörh, ittöt eenen 
Stok eenen haf den slag op 
het heen had gegeven»zeide 
EPICTETCS hem koelbloedig: 
Indien gij aldus slaat, zidt 
gy'hetbreken. Dit gezegde 
eener ongerijmde wijsbëgeer» 
te, Verbitterde EPAPHROBITUS 
pog meer, die, terwijl hij 
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hem nog feller sloeg, hem 
het been werkelijk verbrij
zelde; maar hij , zonder zich 
te ontstellen, hernam : Had 
ik u niet gezegd y dat gij 

: hèt breken zoudt ? De epi-
kurier CELSUS , die in deze 
gesteldheid des geestes iets 
groots, iets verhevens vindt 
(ofschoon dezelve slechts ee-
ne valsche en schijnbare: 
grootheid van ziel l eenë ge* 
heiine en boosaardige spijt 
i s , zoodanig uitgedrukt, dat 
dezelve in staat i s , om de 
gramschap van dengenen aan» 
tevuren, welken men door 
deze nagebootste koelbloedig
heid wilde Vertoornen) vraagt 
Qf de Qadder Christenen omt 
zulke, schoone dipgen heeft 
gözégdf •;» Ja,V antwoordt 
OÏUGENES, ï ï$ heeft 'ge
zwegen-*' Volgens de grond
beginselen van dezen wijs
geer, is de zelfmoord eene 
deugd; ook is CATÖ een zij
ner grootste helden. "Wow 
heeft gelijk gehad , het le
zen van dezen schrijver; te 
verbieden, die een zeker 
Stöïcismug inboezemt, ge
schikt, om den mensch on
gevoelig omtrent den naaste , 
en onverzettelijk voor zijne 
gebeden te maken. Dé beste 
uitgaven van Epicrarus zijn, 
die van'Leijien, 1670 , in 
2<t.e en in S.vo, ctim notU, 
variorumi ^ van Utrecht, 
1711, in 4 » ; van Londen-, 
1739 en 1741 , 2 dl.nfrï4.to 

EFICURUS , werd te Samo*, 
in het Jaar 34.2 vóór J. G. 
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van geringe ouders geboren. 
l)a moeder des wijsgeer» was 
eene dier vrouwen, welke, 
in de huizen dé spoken of 
nachtgezigten gingen bezwe
ren. Haar zoon , bestemd, 
om bet hoofd een er wijsgee-
rige sekte te zijn, onder
steunde haar in haar bijge-
loovig heroep. Intusschen 
had hy reeds in den ouder
dom van 12 a 13 jaren smaak 
voor de redenering. Toen 
de taaimeester, die hem on 
derwees, hem eens dit vers 
van HESIODUS had voorge
zegd: De Chaos (mengel-
klomp) werd het eerste van 
allé tCezens voortgebragt. -— 
En wie heeft denzelven 
voortgebragt, wijl hij de 
eerste was? vraagde hem 
EPJCURTIS. — Dit weet ik 
niet, zeide de taalkundige, 
dit weien alleen de wijsgee-
ren. — Dan ga ik naar hen, 
om zulks te leereti, hernam 
het kindj en van dien oogen-
blik af, beoefende hij de 
Wijsbegeerte. Maar hij'vond 
in dezelve nooit de ophelde
ringen", welke hij er in zocht; 
integendeel verloor hij zich 
zei ven in al de ongerijmd', 
beden van het materialismus, 
in het overdreven stelsel der 
zonne - stofjes en van het 
toeval door LEUCJPPÜS en, 
DEMOCRITCS uitgedacht. Na 
verschillende landen te heb
ben doorkruist, vestigde E-
ricwnus zich te Athene, In 
eenen schoonen tuin rigtte 
bij eene school op, alwaar 
hij met zijne vrienden en 

leerlingen filosofeerde. Men 
kwam tot hem uit al de ste-, 
den van Azië en Grieken
land. Zijne leer was: dat 
het geluk des memckenin 
den wellust bestond; en men 
begrijpt ligtelijk dat eene 
zoodanige leer, de toehoor
ders lokt, en de leerlingen 
vermenigvuldigt. Waar is 
het echter dat sommige cri-
tici, en de meeste der nieu*.* 
were schoone geesten, EPI-
CÜBÜS wiUen regtvaardigen, 
en aan het woord wellust 
eené beteekenis geven, die 
hetzelve nooit had; maar de 
ware geleerden hebben deze 
regtvaardiging altijd als eene 
hersenschim en als eene ijde
le drogreden beschouwd > 
door mannen aangenomen, 
die er belang bij hebhen, 
om de eerloosheid van hun
nen meester niet te beken
nen. Men stemt toe, dat 
EPICÜRUS veel over deuga 
heeft gesprokensmamziF 
deugd is ie welliislr^ 
hierin is Lij zeer reaW' 
en blijft zich «eer gelijk' 
zijne ' grondbeginselen. * 
Wat eene - aangename ;ge t l ; 
ting, te weeg brengt 'S oei« 
in het stelsel van den g° 
verzaker, de ïede W V 
en billijkt het najagen «e. 
zelven, het zou eene do»"' 
dwaasheid en onverscni» s 
heid, een dwaze baat v 
zich zelven zijn, zie'1 2 pe 
te willen ontzeggen. . ft 
Kardinaal DE POUGNAC n<* 
de hoedanigheid der WJ 
ïiSche deugd in een.W,u 
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daglicht gesteld; het is on
begrijpelijk' dat men er nog 
op terugkomt, zonder zijne 
redeneringen te beantwoor
den,' zal men altijd dit ge
zegde van CICERO aanhalen: 
jYegat EPÏCURUS jucunde 
posse Vivi, nisi cumvirtute 
vivalier , en zal men er nim
mer het overige bijvoegen: 
nee cum virtute nisi jucun
de ? CICERO daagt de geheele 
wereld uit, om door den Epi» 
kurischen wellust den zin-
nelijken wellust niet te kun
nen verstaan (De finib. I. 3 
ii. 46). Degene , die er het 
vermaak der ziel door ver
staan ,»hebben de eerste te
gels van LUCRETIÜS , * den 
leerling 'en tolk van Ëpicti-
ïuis niet gelezen: 

, iEneadum genitrix j «Uivumque 
hominumque voluptas» 

Was VENÜS aan het hoofd 
der vermaken des gèestes? 
» Hoe, zeidè CICERO, ik 
weet niet wat #Sov>) in het 
Grieksch, en voluptas in het 
Latijn is? Al wie een Èpi-
kurier wil zijn, is zulks in 
twee dagen, en ik zal de 
eenige zijn, die er niets van 
zal kunnen hegrijpen! Gij 
zegt zelf, dat er geene 
letteren vereischt worden; 
om een Wijsgeer te zijn! 
(hij Spreekt tot een Epiku-
riër ); in waarheid- ofschoon 
He van natuur vrij gematigd 
in de geschillen ben, heb 
ik echter moeite, om mij te 
bedwingen. «In de daad 
waarom zou CICERO niet be. 
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grepen hebben, hetgene.wat 
de Epikuriërs, voor het 
grootste gedeelte zeer beperkt 
van verstand, en onbekwaam 
om zich in diepzinnige»ge
schillen in te laten , bij het 
eerste Woord begrepen* EPÏ
CURUS spreekt over eenen 
wellust, waarvan,elk dier 
bij deszelfs geboorte door 
het gé voel alleen, reeds ken
nis heeft.» Waarom om
wegen gezocht, zegt CICERO 
verder, dien wijsgeer aan
sprekende , zijn het uwe 
woorden of niet? Zie hier 
hetgene wat gij in het boek, 
dat uwe leer over dit onder-
Werp behelst, zegt: Ik ver
klaar zegt gij ,:dal ik geen ari-
der genoegen erken; dan dat-* 
gene hetwelkmen door de geu
ren en aangename klanken-, 
door de schoonheid der voor
werpen, waarop onze blikken 
vallen, en door de gevoe
lige indrukselen , welke de 
mensch in zijnen geheelen 
persoon ondervindt; en , op
dat men niet zegge , dat het 
de vreugd der ziel is , wel
ke dat geluk uitmaakt, zoo 
verklaar ik, dat ik geen 
denkbeeld heb van vreugde 
der ziel, ten' zij dezelve 
met die genoegens gepaard 
gaat, waarover ik zoo even 
gesproken heb, enz. hiégof 
verzin ïk ook? Dat men mij 
wederlegge; ik vraag, ik 
zoek in alles, enkel de 
waarheid." Indien daaren
boven de Epikuriërs door het 
woord wellust iets anders 
verstonden, dan hetgene, 
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wat men er gewoonlijk door 
verstaat, zoo waren zij niet 
zeer bekwaam om in een 
land, alwaar zij zoo vele 
mededingers en vijanden had
den, eene uitdrukking te 
gebruiken, waarvan^ de ten 
minste dubbelzinnige be-
teekenis der lastering _tot 
voedsel kon dienen. «Wie 
verpligtte hen , indien zij 
zuivere en voor alle vee» 
wij tingen ongenaakbare denk
beelden hadden, de deugd 

"onder het gewaad van een 
eerloos vrouwspersoon voor-
testellen V' fytidenimneces-
setanquam merefriceminma-
ironarum cestum, sic volnp-
tatem in virtutitmconcilium 
aMucere; invidiostim nomen 
est efinfamia subjectum..... 
De zeden van EPICURUS kwa
men volkomen met zijne leer 
overeen, hij heeft als het 
waardige hoofd, van die 
klasse van jnenschen geleefd, 
welke HORATWS , MpicuH 
de gregeporcognomn. VOJ> 
HIRE en de Encyclopedist 
ten willen volstrefckelijk, 
dat EJPJCÜHÜS eeji deugdzaam 
man is geweest. De laatste 
zeggen» dat hij in zijne.tuf* 
nen verscheidene heroemde 
vrouwen ontving; LEONTÏÜM^ 
minnares van METRODORUS ; 
PHIHENIDA, eene der braaf
ste vrouwen van Athene ', 

»BU.» En, volgens DJOGE-
NES LAERTIUS en de oude 
schrijvers waren al deze 6e~ 
roemde en brave vrouwen, 

eerlooze vrouwspersonen, 
Men moet buitengemeen op 
de onkunde zijner lezersre« 
kenen, om hunPjaiLENiDAof 
PHII»ENIS , als eene der braaf
ste vrouwen van Athene 
voortestellen , men kan hun 
met even zooveel grond ook 
doen gelooven dat MESSAU-
NA eene der braafste vrou
wen van Rome was» PHILE- ; 
NIS was schuldiger dan MES-
SAUNA : niet te vreden, de 
jeugd van haren tijd verleid 
en bedorven te hebben, wil
de zij ook flog de jeugd der 
volgende eeuwen bederven 
-door pen afschuwelijk boeb( 
hetwelk zij schreef (w «e 
spreekwoorden van JMÜS 
over deze woorden: PM®' 
dinis comeniarii; eïï , 
aanmerking P, op het arti
kel HELENE, in het wo»r-
denboek van BAYLË). m 
kan den heiligen C w 
van Alèxandrië, hwxf* 
MARTIALIS ,,ATHENEIIS. SJ' 
BAS, GIBAI-DÏ enz. met * 
zen, zonder eenen aften»* 
voor den naam van vm 
Nis te hebben. Indien ^ ^ ' 
ren Encyclopedisten slecW' 
de woordenboeken ™ 
GföüI-nMAN, ETIENNE» K° 
MAN enz. geopend »addf9' 
zoud«n zij ^ n naam J pHttEms, meteeoeneer^ 

zen bijnaam »metl°T. 
hebhen ; en J}W0f* H t 
Ttüs geeft denaelfden^ 
naam aan JVEOIW* » . " e. 
tik en aan de overige f 
zellinnen v a n P a ^ ^ . 
ctffcus was ievefl %a° l 0 S ^ * 
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dig als de vrouwen, met 
welke hij verkeerde. «A.1 
tnogt ik het ook willen , 
zegt PLUTARCHUS, zou het 
mij onmogelijk zijn, de on
beschaamdheid ; en onbe
schoftheid van dien man over 
het hoofd te zien, wiens 
wellustige zinnelijkheid, 
uitgezochte spijzen, heer-, 
lijke wijnen, welriekende 
geuren, en bovenal jonge 
vrouwen najaagde, zoo ais 
eene LEONTIUM , eene Boï-
n u , eene HEDIA , eene 
J^ICEDU , welke bij onder
hield en voedde.» Men durft 
niet aanhalen hetgene, wat 
PiuTARCHUS *er bij voegt, 
over de afschuwelijke bui
tensporigheden van EPICU-
UÜS i met zijnen vertrouwe
ling POLIENÜS , en een on
tuchtig vrouwspersoon (zie 
PLUTAHCHUS , in de verhan
deling: Dat men, [volgens 
EPICÜRUS niet vrolijk han 
leven, door AMYOT in het 
fransch vertaald; en het ar
tikel LEONTIUM in hetwoor-
denb. van BAYXE). EPICÜRUS 
overleed in den ouderdom 
van 72 Ï jaren v in het jaar 
270 vóór•• Jv G. aan eeneop
stopping van het water , of 
liever aan een toeval, door 
langdurige en toomelooze bui
tensporigheden veroorzaakt. 
In eene verzameling over 
zijn leven en zijne schriften , 
'sGravenhage '1656, in 8v° 
heeft GASSENOI zijne bespie
gelende en beoefenende ze
deleer verdedigd. De abt 
BATTEUX heeft hem grondig 

wederlegd in zijne zedeleer 
van ËPICURUS, uit zijne eigene 
schriften ontleend, in4 c% 
1758» CUMBERLAND en F A -
BRICIUS hebben aan dezen 
patriarch , der goddeloozen 
en losbandigen al het regt 
doen wedervaren dat hij ver^ 
dient. - . 

, EPIMENIÜES van Gnosus in 
Creta, wordt door degene , 
die PKUIANDER niet in dien 
rang stellen , voor den 7. e 

wijze van Griekenland ge
houden. Hij beoefende te ge
lijkertijd de dichtkunde en 
wijsbegeerte, en bragt het 
volk in den waan,: dat hij 
omgang met de Goden had. 

: Men beriep hem naar Alhe-
ne om de pest te bezweren, 
die hij volgens sommigen met 
door de Heidensche priesters 
gewijd water» en volgens an
deren met de wateren uit ge
neeskundige kruiden getrok
ken verdreef, of, die hij in 
het geheel niet verdreef, zoo 
als lieden er over oordeelen1, 
die de wonderen der oudheid 
het best weten te waarderen. 
Men zegt ook, dat hij gedu
rende 27 jaren in eene spe
lonk heeft geslapen , en dat 
h i j , toen hij dezelve verl iet , 
dóór niemand erkend werd , 
even zoo min als hij iemand 
erkende. In Creta terugge
keerd , overleed hij hoogbe
jaard in hét jaar 598 vóór "JVC. 
Hij had verscheidene werken 
geschreven, waarvan het voor
naamste was een dichistuk 
op den togt der Argonauten. 
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Geen derzelve is tot ons ge
komen. In zijnen brief aan 
TiTus j l . Tnv 12.] , heeft 
de H. PAULUS den dichtre
gel aangehaald , waarin die 
dichter, van de Cretensers ; 
zijne landgenooten, een niet 
zeer vlejjend, afbeeldsel' 
maakt: Creterises -temper 
mendaces, mala lestia, ven-
tres pigri. — DIOGENES LAÖR-
Tius spreekt over drie an
dere EPIMENIDESSEN '•,'• waar»*' 
van de eene Aa Geschiedenis 
van E/todus, in de Dori
sche taal schreef. 

EPIMETHEUS , zoon van JA-
PET , en broeder van PRO-
MBTHEUS. Deze had de voor» 
zigtige en schrandere, en 
EPIMETHEUS de onvoorzig^ 
tige'en domme gevormd. Hij 
huwde, met PANDORA, een 
standbeeld , da* MINERVA be
zielde, en waaraan al de go* 
den, ter volmaking derzelve, 
eenige schoone hoedanigheid 
schonken. Hij verwekte in 
dit huwelijk PYRRHA , die 
met DEÜCAMON , zoon van 
PROMETHBUS in den echt trad. 

*EPINAY (Mevrouw LOÜISE 
FLORENCE PETRONI'ÏI,A DE LA 
LIVE n'), te Parijs in 1725 
geboren, was de dochter van 
den Heer TARDIÈÜ D'ESOIIA-
vEti,Bs", een Viaamsch edel
man, in dienst van den ko
ning van Frankrijk, gedu
rende den veldtogt van 1765' 
gesneuveld. Eene oud-tante 
nam haar op, en leefde met 
haar driejaren in een kloos

ter van de hoofdstad. Hare 
moeder, die naar Vlaanderen 
was gegaan, om de over
blijfselen harer fortuin in te 
zamelen , kwam in de hoofd
stad terug, nam hare doch
ter weder bij zich , en zij 
gingen gezamenlijk het huis 
van den Heer LA LIVE DE 
BELLEGARDEbewonen, wiens 
vrouw de zuster van Mo-
vrouw D'ESCXAVEUES was. 
Ëenige jaren daarna trouwde 
dè Heer ÉPINAYV oudste zoon 
van den Heer LA LIVE, met 
Mejufvrouw D'ESCI,AVEH.ES; 
en de koning, den vaderm 
de,persoon der dochter wil
lende beloónen, benoemde 
haren echtgenoot tot alge
meen pachter. Deze veree-
niging was in het begin ge
lukkig. Mevrouw EP'WÏ 

verkreeg een' zoon en eene 
dochter, maar de twecdrag' 
ontstond vervolgens tussen™ 
de béide echtgenoöten, e» 
zij vervielen beide inbm" 
tensporighedën, die zij )

vet" 
geefs zochten te bedek» 
MevrouW EPINAY had, e» 
Van hare moeder en voorna 
melijk van hare tante* *»* 
muntende grondbegin^ 
ontvangen, die zij f ' 6 . 
h ie lde tot dat ^J^t 
kreeg Wet vele <7^f „L 
vrouwen, die haar dezen 
deden vergeten. 'Hf „r. 
vingen , , haar slecht vo 
beeld, hare volhardingr0^ 
haar niet met rust teil» 
de gevaarlijke geZ.eJsc"a;f pen, dié zij bijwoonde^ 
seij slechte en onzedige gr° 
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beginselen putte, zegepraal
den eindelijk op den tegen
stand, dien zij in den begin
ne geboden had. Mevrouw 
EPINAY verdoofde, zoo als 
zij zelve zeide , » de stem 
van haar gewe,ten en het ge
voel harer pligtén." Twee 
vrouwen vooral hadden het 
grootste deel aan deze treu
rige verandering. Eene Me-
jufvrouw D'ETTE eh Mejuf-
vrouvv QUINAULT , actrice der 
Comédie Pranpaise,wier huis 
door dê onchriste]ijkste wijs-
geëren bezocht werd. In dit 
gezelschap toegelaten , ver
haalt Mevrouw D'EPINAY zel
ve , in hare Qëdenïischriflen, 
twee gesprekken van-welke 
zij getuige Was. In het eerste 
predikten DUCLOS en SAINT 
LAMBERT de ongebondenste 
zedeleer, » Dè zedeleer i s , 
volgens Ductos j het blijvend 
bevelschrift des vemiaaks, 
der behoefte en der smart; 
de eerbaarheid is niets dan 
welvoegelijk heid, en men 
behoorde de menschen tot 
den staat der natuur terug 
te brengen." De voornaam
ste personen in het tweede 
gesprek, waren ROUSSEAU , 
SAINT-LAMBERT en Ducxos , 
zij vermaakten zich , om de 
godsdienstige plegtigheden 
der Christenen in een be-
lagchelijk licht te stellen. 
In dit gesprek toonde zich 
ROUSSEAU het gematigdstè. 
Doch in eeh onderhoud, dat 
Mi eenige dagen daarna met 
Mevrouw D'EPINAY had , 

IX. DEEL. 

sprak hij niet meer over he t 
bestaan van God, dan » als 
over eene nuttige begooche
l i n g , " en over de openba
ring , dan » als over eene 
van die valsche gevolgtrek
kingen , welke goed kunnen 
stichten." Deze was de vast
heid der beginselen van de
zen man, die aan anderen 
hunne valsche gevolgtrek
kingen verweet. Het was in 
de schoonste dagen harer 
jeugd, dat Mevrouw D'EPINAY 
ROUSSEAU leerde kennen. Ai 
wat deze er in zijne Belij
denissen , oók van zegge , 
zoo schijnt het toch dat hun
ne verbindtenis geenszins 
platonisch was. Hij werd 
met weldaden overladen door 
Mevrouw D'EPINAY , die voor 
hem in het dal van Mont-
nierency in de plaats- van 
een vervallen gebouw, dat 
de wateren van het park van 
haar kasteel van Chevrette 
ontving, een fraai huis liet 
bouwen; daar i s het hermi
tage, dat de liefhebbers en 
vrienden van ROUSSEAU nog 
bezoeken. Desniettegen
staande gedroeg zich deze 
valsche apostel der inen-
schenliefdè, die op zulk 
eene trotsche wijze groote 
grondregels over de: erken
tenis en de zedekunde .uit*, 
kraamde, zeer slecht om
trent zijne weldoenster, Niefc 
te vreden, de schoonzuster, 
van ü'Mevrouw EPINAY te wil
len verleiden, werd hij ijver-

^ zuchtig op den vrijheer vaa 
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GRIMM, dien hij zelfbij 
Mevrouw D'EPINAT ingevoerd 
had; hij spaarde te baren 
apzigtc de trekken der zwart-
ste ondankbaarheid niet. Zij 
moest zulks verwachten, 
volgens hetgene, hetwelk 
hij haar eeriigen lijd te vo
ren schreef in eenen brief, 
waarin ROTJSSUAU zich zcl-
ven afschildert. » Weet , 
Mevrouw, zeide hij haar , 
-eens vooral dat ik onvol
maakt 'ben, dat ik als zoo
danig ben geboren , en dal 
gij niet kunt gelooven , de 
woeiten, die ik heb om goed 
te doen en hoe weinig het 
kwaad mij koit. Gij lacht. 
Om x\ te bewijzen in hoe 
verre hetgeen , wat ik u seg 
waar i s , zoo veinenn dat 
ik mij niet kan beletten, 
om de menschen te halen, 
die mij tDeldoen.''1 Geduren
de twee jaren werd Mevrouw 
D'EPINAY met smartelijke pij
nen overvallen, zij hield 
zich toen met eenige wer
ken bezig, waarover wij na» 
der zullen spreken. Zij 
deed, in 1758, eene rei's 
naar Gerieve, zich verbeel
dende hare gezondheid al
daar te herstellen, vertoefde 
een jaar in die stad, en 
ging dikwijls VOLTAIRE be
zoeken , die haar met eene 
bijzondere onderscheiding 
onthaalde; échter spaarde 
zij hem niet in hare brief, 
wisseling. De-verachting 
voor de Godsdienst, was zoo 
«iep in het hart van Mevrouw 
3ÏEPINAY geworteld , dat zij 

niet vreesde denzelven aan 
hare kinderen in te boeud' 
men; zij gevoelde nu en dan 
niet te min, al hetgeen et 
laakbaar in haar gedrag was. 
Ik heb , zeide zij, de alge-
Dieene meening getrotseerd, 
ik heb mij aan hare beris
ping' blootgesteld; ik heb de 
inspraak van mijn geweten 
doen zwijgen. Deze inspraak 
was zoo wel tot zwijgen ge-
bragt , dat zij iïi het ver
volg, grondbeginselen durf' 
de verdedigen , die geheel 
met hare bekentenis afre
den, te weten, dateene 
vrije verlindtenis heiliger 
is, dan eene andere en dat 
diegene, welke dezelve ver
breekt, schuldig, ƒ« ff* 
schuldig, is. Doch, een
maal, maar slechts ééne enke
le maal (zij zelve zegt zulks] 
had Mevrouw D'EpiNAïeenen 

zekeren lust, om naar hast 
geweten te luisteren, om tot 
God terug te keeren. m 
had een gesprek met eenen 
AbtMARTiN, den geweten*-
bestuurder ham' moeW» 
die haar met vele g f , a t £ 
heid aansprak, zonder haar 
echter zijne geringe hoop 
hare gesteldheid t e ^ r b ^ 
gen. Deze wijze Abt.?. 
paalde zich dus met haar ha-
paalde zien aus ' " e i " „J, 
ren toestand passende r a ^ 
gevingen mede te » e e , , 
maar de wijsgeeren W» 
het hart en het verstand v 

Mevrouw D'EPINAY bedorve 
Zy had den moed niet. 
z l n e h e i l ^ r a a f v S ; 
te volgen. Van «« "" 
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rij ke hulpmiddelen der Gods
dienst beroofd, die de val-
sche wijsbegeerte te vergeefs 
wil vervangen, ging zij dik
wijls onder het verdriet ge
bukt, het leven niet kunnen
de verdragen , en zou er ei
genhandig een einde aan ge
maakt hebben , indien haar 
zoon en andere personen bij 
tijds niet gekomen waren, 
om haar zulks te beletten. 
Dit was het treurige gevolg 
harer öngeloovigheid , en 
der ongeregeldheid harer ze
den. Mevrouw D'EPINAY, ge
durende verscheidene jaren , 
door haar geweten , en door 

i de smarten des ligchaams 
gefolterd, stierf.zonder ooit 
een wijs besluit te hebben 
kunnen nemen, ia de maand 
April 1783, in den ouder
dom van 78.jaren. Zij heeft 
nagelaten: 1.° Mes momèns 
etc, {Mijne gelukkige oogen-
blikken), Geneve,in 12.™o, 
1752, een niet zeer verspreid 
werk , waarop zij deze ver
waande spreuk had geplaatst, 
dooreenige wijsgeeren haar 
zonder twijfel medegedeeld: 
Sollicites jvcunda oblivia vi
tte. « - 2 Ó Lettres etc. 
(Brieven aan mijnen zoon), 
Geneva, 1*785, in S.vo, met 
het motto Facundum faciebat 
amor. — 3v«< Conversations 
etc, (Gesprekken van EMI* 
tri), Geneve, 2 dl." in 
I2.no, 1781,1788, 5.e u i tg . , 
dit boek, voor hare klein
dochter (Mevrouw van Bel-
*mpe, daarna Mevrouw VAN 

,"-.• ..-,8 

BEUIL) , zamengesteld, is 
redelijk geschreven, maar 
koel en zonder belangstelling. 
Het verkreeg desniettegen
staande van de Fransche aka-
demie, in de zitting van den 
16 Januarij 1783, de nutt ig-
heids-prijs , door den heer 
MONTHION , toenmaals kanse
lier van den graaf van Artois^ 
gesticht. Mevrouw D'EPINAT 
had toteenigemededingsterde* 
schrijfster van ADELE et 
THEODORE , esn werk verre 
boven dat der Gesprekken van 
MMILIA verheven, en had 
haren goeden uitslag aan de 
toejuichingen der wijsgeèrige 
sekte te danken , waarvan 
zij zoowel de lessen opvolg.» 
de. Mevrouw DE GENUS , 
wilde zich over dezconregt-
vaardigheid wreken, en gaf 
haar verhaal der Deux ré-
putations (Beide beroemd
heden) in het licht. Me
vrouw D'EPINAY, had onuitge-
gevene aanteekeningen over 
haar leven nagelalen, die 
zij bij haar overlijden aan 
GRIMM ter hand stelde, deze 
Frankrijk verlatende, ver
trouwde dezelve aan den 
graaf van Vi tuèRE, haren 
vriend, toe, en het is van. 
den erfgenaam van. dezen, 
laatste, dat zjj in dej jan-
den van den uitgever ...o.?. 
vergegaan, en ónder dep ,ti«-
tel van, 4 ° l}fétftoire#\etc* 
(Gedenkschriften en h'iefr 
wisseling van Meprouw n?J$-
riSAT?),, in het licht zijn ge-
geyen, Pcfnfa, 3 4Kn> in 

http://I2.no


276 E P I . 

•S.vo De 'flerde'uitgave, is 
van 18ï§. In dit werk is 
h e t , dat de schrijfster hare 
ziel geheel en aiorttsluijèrt. 
Er wordt somtijds in gespro
ken over eenen zekeren DES-
TVUHIS , schrijver van eenige 
tooneelstukken, en van ver
scheidene losse diehtstuk-
fcenV en die den SöFebrua-
ri} i-761 in den ouderdom 
van 39 jaren overleed. De
ze DESMAHIS woonde hetger 
zelschap van Mevrouw D ' E -
WNAY bij , en stond ook in 
betrekking met GRÏMM en 
DÏDEROT. Maar zich in 1757 
bekeerd hebbende, brak hij 
zijne betrekkingen met de 
wijsgeeren af, en bijgevolg 
ook met Mevrouw D'EPINAY , 
verbrandde al zijne schrif 
ten, en werd het voorwerp 
van hunne schimpredeh. Me-
vrouw D'EPINAY vond het 
leedwezen van DESMAHIS , 
zeer ergerlijk, schertste over 
zijne wroegingen, en zijn 
Verlangen om te biechten, 
-ènz.; zij ging zoo ver dat 
zij als eènë belagcheljjke 
zaak verhaalt, dat hij aan 
/zijne vrienden liet zeggen: 
» Zich zijner niet meer te 
herinneren, dan om God te 
bidden hem genadig te zijn , 
«n uit zijn voorbeeld voor
deel te trekken , en om niet 
«öo lang të wachten om boet
vaardigheid te doen." In
dien Mevrouw D'EPINAIT in 
hare Gedenkschriften, den 

" Christelijken boeteling , b e -
Jagchèlijk tracht t« maken , 
hmit zy niet H«er «erbiod 

voor hare, meesters, de wijs
geeren. Zij verhaalt in de
zelve ten opzigte van Rous» 
SEAÜ , trekken die zekerlijk 
niet tot roem strekken, van 
dezen gewaanden nienschen-
vriend, maar zij hekelde Du-
CLOS, nog, veel meer, en 
stelt hem voor als » een man 
vol verwaandheid, als trotsch, 
valsch, kwaadsprekend, on
ophoudelijk, en roet ,eene 
vermoeijende •-gemaaktheid-
zijne persoonlijke hoedanig^ 
heden prijzende; dié zich 
met zijne'vrienden in onee-
nigheid zoekt te brengen, 
met trouweloosheid, arg* 
waan, valsche berigten boos
aardige beschuldigingen "lt" 
strooijëndè; die zich einde
lijk door zijne trotsch- en 
willekeurigheid onverdragti-

lijk maakt," Ten opzig'0 
van VOLTAIRË , zegt zij »on* 
der anderen, » dat hij g f 

•bepaald grondbeginsel heelt, 
dat hij niet kan -redeneren, 
dat hij de eigenliefde verne" 
dert , dat hij van kleinevoor-
ingenomenheden , u , t d , -. 
denaren ontleend, f1 .,' 
dat hij op eene koddige^ 
zézich^elventegenspre61"' 
en ^ e V , z e i d e ^ j , ö « S 
dit-allee zeer verff^W 
om te zien, maar **,. ief 
geenszins de Meden, ate' „ 

doen, dan mj verm£„èij 
•De wijsgeer van Z W 
werd niét meer g - P j f t 
in een gesprek h)J ^ J L , 
vrouw QüiNAUt-T, waar« . 
hem als eenen kwade" v 
afschildert, .«..tf • " ' * * " 
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zeïde zi j , 'in hoever men zich 
over zijtie schimpschriften 
moet vertoornen; maar het 
is pnmogelijk, eenig belang 
in zijne lofspraken f e stel
len, Dvchos maakte deae 
schildering nog erger; hij 
noemt heni een dief', een 
mensch zonder geloof en 
trouw. Hij zal het zoover 
brengen> vervolgde hij, dat 
hij te eenigen tijd eenroo-
ver zal wapenen, die niets 
te verliezen zal hebben, en 
die zijne rijke bezittingen , 
in brand zal steken , en dut 
zal wel gedaan zijn. Het 
is zonderling te zien, hoe 
de heeren wijsgceron', gelijk 
aan V-iDiussENen TRISSOTINS, 
elkander met wederzijdsche 
loftttigingen overladen , als 
hunne eigenliefde zulks vor
dert , en elkander vervolgens 
met beleedigingen vervolgen, 
wanneer zij deze zelfde ei
genliefde gekwetst wanen. 
GÏUMM is de held der Ge
denkschriften van Mevrouw 
JÏ'EPINAY , op den. geest van 
welke hij eenen grooten in
vloed had verworven, en die 
zonder twijfel toebragt, om 
deze in haar ongodsdienstig 
stelsel te versterken. Me
vrouw D'EPINAY schee» 
zulks zelfs, te bekennen , 
vele grondregels van dezen 
wijsgeerigen schrijver aan» 
halende, waarvan zij ge-
dienstiglijk de volgende ver
meldt, 'te weten: » dat het 
eene dwaling i s , zich vrij te 
Wanen , dat de aangenomene 

zedekunde valsch i s , in zoo 
verre zij uit dit valsche 
grondbeginsel van vrijheid 
.u i tgaa t . . . " en mevrotiw, D ' E 
PINAY voegt er bij: De waar' 

. heid en de deugdelijkheid 
dezer zedeleer hebben snit 
onherroepelijk overtuigd. 
Toen (atuaiM op reis was , ver
ving deze dame hen» somtijds 
in de briefsvisseling, die hij 
belast was, met vreemde 
prinsen., te onderhouden , 
aan welke hij berigten me
dedeelde over de Fransche 
letterkunde en wijsbegeerte.. 
In een woord de misslagen 
en dwalingen, waar Me-. 
vrouw D'EPINAY in verviel,, 
kunnen tot voorbeeld aan dia 
vrouwen dienen, welke ia 
plaats van zich te bepalea 
getrouwe echtgenooten, en 
goede moeders te zijn, zidi
van den waren weg verwij
deren, ten einde eenen ijdo-
l&n roetn te verwerven door, 
naar geest te dingen. 

EPINE. — Zie SPINA. 

EPIPHANIUS , zoon van CAR* 
I'OCRATUS, een ketter gelijk 
zijn vader, werd in de PJa^ 
tonische wijsbegeerte onder
wezen , en dacht in dezelve 
grondbeginselen te vinden , 
in staat om zijne dwalingen, 
te bekrachtigen. Hij voor
onderstelde een eeuwig, on
eindig grondbeginsel, en 
vereenigde met dit grondbe
ginsel , het stelsel van V A -
XENTJNUS. Volgens hem, 
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zoo wel als volgens ónze 
latere verbeteraars , dio het 
schoonste rijk der wereld in 
puinhoopen hebben veran
derd, zijn het de onkunde 
en de hartstogt, die de ge
lijkheid en de genieenschap 
van goederen verbrekende , 
het kwaad in de wereld heb
ben gebragt; de denkbeelden 
van uitsluitend eigendom 
komen niet in het plan der 
opperste wijsheid; dezelve 
zijn het werk der menschen. 
Hij maakte daaruit op , dat 
men de wetten behoorde af-
teschafïen, en den staat van 
gelijkheid herstellen 5 nog 
besloot hij, dat de gemeen
schap der vrouwen de her
stelling der orde was, even 
als de gemeenschap van de 
vruchten der aarde» Het is 
te verwonderen, dat onze 
predikers der gelijkheid van 
de regten des menschen, het 
zoo ver nog niet gebragt 
hebben. Tof geluk voor zij
ne tijdgenooten overleed deze 
ËPip&iNirrs.,in den ouderdom 
van, 17 jaren, in het begin 
der derde eeuw. Zijne leer 
had zoodanig aan net volk 
behaagd, dat het hem als 
eenen god vereerde. ToSamè, 
eene stad van Cephalonia, 
Wijdde men hem eenen tem
pel toe, en men rigtte eene 
academie op , om zijne ge
dachtenis te vereeuwigen. 

' EPI PHAMOS (Heilige), aarts» 
bisschop van Salamig, en 
kerkvader, werd in het jaar 
310, in het grondgebied van 

Eleui/ieropiè', in Palet U' 
na geboren. Reeds in zijne 
teederste jeugd, begaf hij 
zich naar de woestijnen van 
zijn gewest, en was de ge
tuige en navolger van de 
deugden der heilige kluize
naars , die deaeïve bewoon
den. In den ouderdom van 
20 jaren, stichtte hij een 
klooster, en had een aantal 
monniken , onder zijne lei
ding. Hij bevlijtigde zich 
in zijne eenzaamheid op de 
beoefening der gewijde e" 
ongewijde schrijvers. Tot de 
priesterlijke waardigheid ver* 
heven , werd hij zulks ook 
weldra in 366, door de een» 
parïge stemmen der geeste
lijkheid en des volks van 
Salamig, den aartsbisschop-
pelijken zetel van heteilsn» 
Cyprus, tot de bisschoppe
lijke. Door de scheuringen 
Antiochië naar Rome beroe
pen , nam hij zijnen in t» D|) 
de beroemde weduwe W»*' 
ïn zijn diocees teruggef •«;> 
onderwees-hi) zijn volkdöor 
zijne leerreden, eri stiow' 
hetzelve door zijne &fefA. 
levenswijze. Hij behoedde 
hetzelve'tegenaneketjerg 
en vooral tegen die van A«< 
en AÏ?OLI.INARIUS. J^L, 
MUS verzette zich niet n _ 
der tegen ORIGENBS, *•» 
hij aa l dwalingen sqhnWJ 
waande, die men £ J fe 
schriften ontmoet. «»8J\ 
het banvonnis over de*» 
uit,ineenekerkverga^r>V 

in 40X ^hpuden. e" 0. 
eenigde zich met 1 HBO» 
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TU», om eten heiligen JÏSHN-
KES CHRYSOSTOMUS te bewe* 
gen , die veroordeeling te on-
derteekènen. Nadat de H. 
Patriarch zulks geweigerd 
had , kwam EPIPIIANIÜS in 
403 , op aansporing van T I I E -
OPHILUS, van Alexandrië te 
Konstantinopel, om er het 
besluit zijner kerkvergade
ring ten uitvoer te doen 
brengen. Deze stap was 
ónvoövzigtig; d ie , van zonder 
toestemming van JOAANES , 
patriarch van Jeruzalem, in 
die stad eenen priester te 
Tvi}den, is zulks welligt niet 
minder. De patriarch be
klaagde er zich bitter over, 
en de heilige EPIPHANÏÜS ver-
schoonde zich door het nood
zakelijke der omstandighe
den , door de vooronderstelde 
toestemming van JOANNKS , 
door zijne onbekendheid met 
het verbod des patriarchs , 
eindelijk door dat hot kloos
ter , waarin hij de wijding 
had verrigt, niet tot het 
regtsgebied van den bisschop 
Van Jeruzalem behoorde, (zie 
het 2.e deer der werken van 
den heiligen EPIPH.VNIVS , bïz. 
312, der Parijsche uitgave 
van 1622)* Hij wijdde ook 
eenen diaken te Konstanti
nopel, zonder do toestemming 
van den heiligen CHRVSCSTO-
Mtis.' Paus URÖANUS I I . ver
schoont hem in eenen brief 
aan HCGO, aartsbisschop van 
Lyon , met deze woonlen : 
Legimvs sanctnw MjpirnA-
XWM episcoptitn, ex diceceti \ 

sandi JOAXSIS- CanYsos-
TOMl qjiosdam clericos or-
dinasse, quod sanctus Oir 
omnino non fecissel, si ei 
delrimentum f ore perpende» 
rei. Hij verschoont hem ook 
om zijne goede trouw, en 
om het nut dezer wijding. 
ü e heilige EPIPHAKIUO over» 
leed ter zee , in 403', van 
Konstantinopel naar het e i 
land Cyprus terugkeerende, 
als een ijverige, liefdadi
ge , godvruchtige bisschop 
beschouwd, doch die weinig 
staatkunde bezat, en zich, 
door zijnen ijver soms al to 
ver deed medesiepen. Van. 

. al de werken, die ons van 
dezen kerkvader overblijven, 
zijn de meestbekende: 1.* 
ZijnPtfwariM7fl; dat i s : Boek 
met tegengiften legen alle 
Ketteryen, Hetzelve bevat 
eene ontwikkeling der voor» 
naamste waarheden der gods
dienst, en eene wederlegging 
d< • dwalingen , welke met 
dezelve Strijden. Men vindt 
er de Geschiedenis in van 
twintig ketterijen die vóór 
J . C. ingedrongen waren, 
en van tachtig, die na de 
voortplanting des Evangelies 
v/aren ontstaan. — 2 ° Zijn 
Atichora, dus genaamd, wijl 
hij hetzelve vergelijkt niet 
het anker eens schips, en 
hij hetzelve schreef, om do 
geloovigen niet te doen wan
kelen , en hen in de gezonde 
leer te bevestigen. — 3.° 
Zijne Ver7iar, deling over 

I de geiotgten- en maten der 
4 
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Joden, vol van eene diep
zinnige geleerdheid. — 4.° 
Zijn boek Over de twaalf 
edele Sleenen, die op den 
borstlap des hoogenpricsters 
waren : een geleerd werk , 
in het Latijn vertaald, Rome, 
1743 , in' 4 'o door dê  zorg 
en .met de aanteckeningen 
van FUANCISCUS FOGINI. Al 
deze schriften verraden eene 
iiitgebrcidebelesenheid; maar 
de heilige EPIPHAKIUS putte 
dezelve niet altijd in de goe
de bronnen. Hij bedriegt 
zich dikwijls in gewigtige 
geschiedkundige daadsaken; 
hij neemt fabels en onzekere 
geruchten aan. Zijn. stijl , 
wel verre van de verheven
heid en schoonheid van dien 
der overige Grieksche kerk
vaders der CHRYSOSTOMÜSSBN., 
der BAKIMUSSEN, te bezitten, 
is hard , verward , duister, 
zonder aaneenschakeling en 
zonder verband. De heilige 
EPIPHANIUS was veeleer «en 
Compilator dan een oorspron
kelijk schrijver; maar de na
komelingschap is hem des
niettemin, vele erkentenis 
schuldig. Zonder hem zou
den wij niet het minste denk
beeld van verscheide onge
wijde en kerkelijke schrij
vers hebben, waarvan hij ons 
fragmenten heeft nagelaten. 
De beste uitgave der Werken 
van dezen kerkvader is die 
van pater PETAU , in het 
(jrriekscli en Latijn , 1622, 
2 dl.n, i n f0if m(-t ^geleerde 
aanteekeningen. [Men vindt 
eene uitmuntende ontleding 

zijner werken in de Biblk' 
thèque choisie des Pèrefdq 
l'Eglise grecque et latine, 
door den abt GÜH-LQN]. 

EPIPHANJUS , patriarch van 
KoiislantinQpel in 520, nam 
met ijver de verdediging op 
z ich , der kerkvergadering 
van Chatcedonië en der ver-
oordeeling van EUTÏCIIES. 
Paus HORMISDAS gaf hem 
magt , om in zijnen naam al 
de bisschoppen te ontvangen, 
welke zich met de Raomsche 
kerk wilden vereenigen, op 
voorwaarde, dat zij het for
mulier onderteekenden, het
welk hij ontworpen had, Hij 
overleed in 535 , . den « » 
van een goed bisschop nala
tende» 

EPIPHAKIUS , de< Sdoolge-
leerde i de vriend van,«en 
beroemden CASSIODOHÜS, ver
taalde op deszelfs verzoet* 
de Kerkelijke Geschiedenis
sen van SocRATES, Sozowe-
NÜS en THEODOKETCJS. M 
vervaardigde vervolgens van 
dezelve eene verkorte "e" 
schiedenis in 12boeken.-Mj 
welke hij den naam ga^3» 
Hhtoridtripartita. — m 

schrijft aan EPIPIMN»^
 n"j> 

verscheidene andere ^e.r. 
lingen uit het GriekScIi» 
het Latijn toe. Hy bloeide 
in de zesde eeuw» 

* EpttHAMÜSjbjjgena^ 
Agiographm, een «non 
en priester va» Jeruzaie^ 
dien ANSEÜMUS BANDÜB'v00 
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denzelfden houdt, als P o -
LYEUCTUS , patriarch van Kon," 
stantinopel in 956; overleg 
den den 18 Januari) 970 , 
heeft ons nagelaten: 1 ° De 
syria et iirbe Sancta, in het 
Grieksch en Latijn', voorko* 
mende in het Symmicta van 
AiitiATios, — 2° Vitee B. 
MAJMJB Virgin is et Snncii 
AüDREds aposloli, waarvan 
Aj,r,ATiüs melding maakt in 
zijne Verhandeling de Sime-
onum Script'is, bladz. 108. 
Deze. Levensbeschrijvingen 
zijn niet gedrukt geweest. 

*. EPIPHANIUS (Pater), een 
capucijner religieus , in het 
begin der zeven tiende eeuw, 
t&Moirans, bij Sainl'Clau* 
de in Francke-Comfé gebo
ren , werd door zijne over?-
sten naar Indië gezonden , 
om er in de rnissien te ar
beiden , welke door de paters 
dier orde bediend worden. 
Vol ijver en geestdrift voor 
de voortplanting des geloofs, 
predikte hij er met vrucht 
het Evangelie. Men weet , 
dat hij in 1685 nog leefde, 
docji het tijdstip van zijnen 
dood is onbekend. Hij heeft 
verscheidene godgeleerde en 
geschilschriften nagelaten. 
De meestbekende zijn: 1*°; 
Mxplication etc. {Letterlij
ke verklaring van het Boek 
der Openbaring) en de sleu
tel deszelfden boeks. —- 2»° 
•Anttales etc% (GescMedkun* 
dige jaarboeken der missie I 
*«» de paters eapucijnen ' 

naar Nieuw-Andaliisie). — 
3.° Ars memoria admirabi-
lis , omnium nescientium ex 
cedens captum enz. 

EPISCOPIUS (SIMON) , wiens 
familie-naam eigenlijk B I S 
SCHOP was , te Amsterdam 
den 8 Januarij 1583 gebo
ren , werd in 1613 Hooglee-, 
raar te Lep den, haalde zich 
vele vijanden op den hals , 
wijl hij de partij der armi-
nianen tegen de gomaristen 
was toegedaan. Deze twee 
sekten, beide dweepzuchtig 
en oproerig, verspreidden 
toenmaals de verdeeldheid 
in Holland. EPISCOPIUS pleit
te voor de eerste. Hij werd 
in het openbaar en in het 
bijzonder gehoond, en be-
leedigde op zijne beurt. Door 
de Stalen van Holland «it-
genoodigd, om zich op de 
Synode van Dordrecht te 
bevinden , kon hij er enkel 
wordep toegelaten als een 
partijganger, gedagvaard , 
om te verschijnen , en niet 
als een regter , geroepen om 
uitspraak te doen. De Sy
node verdreef hem uit hare 
vergaderingen , ontzette hem 
van zijn predikambt, en ver
bande heni van het grond-

> gebied der republiek; een 
onrégtvaardig en ongerijmd 
besluit van lieden, die gee-

- ne regters in; het stuk der 
leer erkenden , en die zich 
tegelijkertijd eene onfeilbaar* 
heid aanmatigden, welke zij 
aan de algemeens kerk Wei-
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geren. (Zie ARMINIUS , GO-
MARIJS VOBSTIUS). Hij be
gaf zich naar Antwerpen, 
alwaar hij gcene Gomaris-
ten te bestrijden vindende, 
zich vermaakte, om met de 
Jesuiten te twisten. Zijne 
ballingschap duurde eenigeti 
tijd, maar eindelijk kwam 
hij in 1626 in Holland te
rug , om Ilemoristrantsch pre
dikant te" Rotterdam te wor
den. Acht Jaren daarna, 
werd hij naar Amsterdam 
beroepen , cm het opzigt o-
ver de kweekschool te heb
ben ,< welke de aanhangers 
zijner sekte , aldaar hadden 
opgerigt. Hij overleed al
daar in 1G43, aan eene op
stopping des waters, na o-
penlijk de verdraagzaamheid; 
aller sekten te hebben ge
predikt, die het gezag der 
heilige Schrift, op welke 
wijze zij dezelve ook vfer-; 
klaren, erkennen. Dit was 
de deur voor alle dwalingen 
opengesteld. Dit gevoelen 
bad hem in verdenking van 
Socinianismns gebragt, en 
hp nat» deze verdenkingen 
niet weg, door de uitgave 
zijner Aanteekeningen op het 
Nieuwe Testament. Men 
gevoelt duidelijk onder zij
ne dubbelzinnige uitdruk
kingen , dat hij aan JÈSUS 
CHRISTUS de Godheid niet 
toekende. Er bestaat slechts 
eene schrede, zegt wijsse-
lijk een Godgeleerde van het 
Calvinitmus, tot het Ssocinia-
nismus: en zelden zelfs blijft 
men daarbij stilstaan (zie 

LENTUIUS, SERVET en*.} 
Zijne Godgeleerde werken, 
zijn te 's Gravenhage, in 
1678, in 2 dl.n in fól. uil-
gegeven. EPISCOPIUS was 
zeer wijdloopig, maar dui- j 
delijk en, ofschoon een a> j 
postel der verdraagzaamheid, j 
was hij echter hoogst op- ; 
vliegend. Er Straalt in zij' j 
ne "redeneringen dikwijls i 
ineer spits vinnigheiddao bon- | 
digheid door. Het leven \ 
van dezen Seclatis, is aan 
het hoofd zijner werken, door 
CoüRGELïiES uitgegeven ,1 ui-
M P P U S VAN LiaiBORCH heelt 
hetzelve ook beschreven, 
1702, in 8.vo [Episcori* 
bad twee reizel? naar / W 
gedaan , en was aldaar in ; 
vriend'schaps - betrekking^ ; 
met den beroemclen GROT'ÜS 
geraakt, die toenmaals afge
zant, van Zweden aan het tram 
sche'hof was. Men beff̂  

ook, dat hij onderscheiden» , 
Cótiferentien met pater w 
TON had gehad, doch fo» 
bijzonderheid is van g"nfl | 
ontbloot/} 

» EPO. - Zie Bofe»w 
E M / / • : 

EPPESOORFCBENW'K^); 
een Dnitsch edelman) 
'Eppendorf, een / , (;%e£ 
£isnië/ïn het heg* * 
zestiende eeuw^ebören»* ; 
een del- geleerdste 3 ^ . ; 

zijner eeuw. »ij u"mfa sèhUlen mét "den Jeroen . 
ERASI«US, over ecnen , 
die beleedigingen «gen 
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tevattet EpPENDORFb'cschui* 
digde hem daarover bij den 
Hertog van Saksen, die zijn 
beschermer was, en onder 
begunstiging van dien Vorst, 
gaf hij een geschrift in het 
licht, ten titel voerende: 

lAd D. EBASMI Rolèrodami 
libeUum% cui titultts: Ad-
versus mendaciurii et ' ob~ 
trectatióném, iititi* admó-
nitio, jvsta gnerela, Ha-
guenau, 1531 , in 8 vo Dit 
geschrift werd te Leipzig, 
in 1745 gedrukt. Men heeft 
ook van EPPENDORF eenige 
vertalingen in het Hoogd. 
te wétenï 1.° de Zedespreu-
ken van PLUTARCBUS , 
StraatsburgV 1554, in fol. 

— 2° Werken, van Ptv-
TAncHVS, 1551. — 3.° Be~ ; 
knopte romeinsche Geschie
denis , uit de beste schrij
vers ontleend , 1536, in fól. 
— 4.° Natuurlijke Historie 
van PZINWS, 1543, in fol. 
.'— 5. ' Zweedsche en Deen-
scke kronijken van KRANTZ, 
'1545, in fol. Hij overleed 
in 1553, in eenen nog jeug
digen leeftijd. 

* EPRÉMÉNII. (J. J. D D -
VAL n') , werd in 1746 te 
Pondic/iery geboïén. Zijn 
vader, die lid van den raad 
dier volkplanting, en vervol
gens voorzitter van dien van 
Madras was geweest, gédu-
rpnde dien korten tijd , dat die 
plaats in de magt derFrari-
sehen was, nam hem in 1750 
mede naar Frankrijk, De jon
ge ö'EpRiMÉNiii volbragt zij

ne studiën te Parijs %' en 
Kich. op de regtsgeleerdhèid 
toegelegd hebbendey werd 
hij advokaat des konings bij 
de regtbank van het Chate' 
let. Hij kocht vervolgens 
eenen post van raadsheer bij 
het parlement, alwaar hem 
zijne talenten weldra deden 
onderscheiden. Hij had van 
de natuur alles ontvangen» 
wat er vereischt wordt, om 
te behagen en aan zich tè 
boeijen: een schoon gelaat, 
een doordringend oog, eene 
aangename stem,' eene weU 
sprekendheid, schitterende 
in sieraden , envol kracht. 
Een gedenkwaardig regtsge-
ding legde den grondslag tot 
zijnen roem; Het parlement 
van Parijs had den Graaf 
LAIAY , bevelhebber van J»« 
diè' als een verrader des Va
derlands ter dood veroor
deeld en dit gestrenge von
nis werd welligt met al te 
veel overijling ten uitvoer 

- gebragt. Een aantal perso
nen verhieven hunne stem 
tegen dit vonnis, overtuigd , 
dat de beschuldigde he*slagt
offer van hatelijke kuiperij
en was geweest. De Graaf 
LAi.ïiY-ToTXBNDAti, aoonvaii 
den Onthoofden Veldheer, door 
dit gevoelen versterkt, be
sloot het vonnis të doen ver
breken , et> dé gedachtenis 
van zijnen ongelukkigen va
der in eerfe te herstellen-
Hij gaf te dien einde onder
scheidene schriften in het 
licht, vol welsprekendheid 
en gevoel. De «aak w«rd 
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voor het parlement van Nor' 
maniyë gebragt, en dat van 
Parijs, hetwelk belang had , 
dat het vonnis gehandhaafd 
werd-, belastte D'EPRÉMÉNII. 
jtnet de verdediging zijner 
Zaak;* Deze moest en de 
eer der maatschappij, en 
die van Du VAL BB LEYRIT 
zijn oom, bewindhebber van 
Pondichery, en' een der 
voornaamste beschuldigers 
van den Graaf LAM,Y, verde
digen., Hij begaf aich n«ar 
Bananen, sprak ten voör-
deele van het vonnis, en 
was zegevierend. Maar eene 
uitgebreidere loopbaan open
de zich voor zijne talenten. 
Ofschoon een met geestdrift 
bezielde verdediger van de 
voorregten dev parlementen, 
verklaarde hij zich voor de 
nieuwe denkbeelden der om-
wenteling, willende onge
twijfeld hervormingen invoe
ren , zonder de noodlottke 
gevolgen te herekenen, W c {. 
t e dezelve konden na zich 
«Iepen. De Heer DEBIUKK-. 
NE, dle in het ministerie 
aan LAMNNE was opgevolgd, 
wilde twee belastingen in ' 
•«wen, den JandeJij'ken on
derstand , welken de bevoor-
regten zoo wel moesten be
talen als de overigen, en 
eene vermeerdering van be-
asüng op de stempelpapie-

«n. Het parlement, waar
op deze veranderingen het 

hardnekken tegenstand aan 

e „ i t l t e n , d e s k°™g«, e " °m de« **Mj„ te vermij 

den. van toe te willen ge
ven , vraagde het de bijeen. 
roeping der algemeene Sta
ten. 'Ofschoon men.aan D' ! 
EPRÉMÉNIL het eerste .voor*.! 
stel niet moet toeschrijven, 
ondersteunde hij hetzelve ech* ( 

' ter uit al zijn vermogen. . 
SALUER de vriend van n' j 
EPRÉMÉML , verzekert in zij- l 
ne fransche jaarboeken dat 
deze laatste met oogmerk, 
om eene ergerlijke worte
ling te doen ophouden, een j 
langdurend mondgesprekmet 
den Heer LAMOIGNON,_ groot 
zegol-beWaarder had, in het
welk hij hem toegevingen van 
wege het parlement beloof
de ; maar deze bij een komst» 
die iedereen op zijne wijze 
verklaarde, had gèenen ge
lukkigen uitslag. De '»'• 
nisters intusschen, welhgt 
door de aanbiedingen aange
moedigd, welke hij hnnhaj 
gedaan, deden tegen den « . 
September 1787, eene.jH*--. j 
tige vergadering van bet par- i 
lement beroepen, naar we
ke de koning zich met" 
prinsen, ministers en .po"» ! 
des rijks begaf. D* koning 
beval i dat men de verband' 

ling over de beide veroroj 
ningen in zijne tegenwo 
digheid zoude openen, ver 
scheidene overheidsper o 
nen verzetten zich sterK 
gen derzelver aanneuun?' 
maar onder al deze wj« 
naars was n'Eviéii^-«. 
degene, wiens overtuigen" 
welsprekendheid en sein 
dere bewijsgronden het nie« 
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te uitwerksel te weeg bragt. 
De Koning zelf scheen te 
wankelen; doch bood ech
ter tegenstand. Het parle
ment zich overwonnen zien
de , kende geenè grenzen 
meer; D'EpRÉwiÉNit. was nan 
het hoofd der Vurigste le
den, en door zijne hartstog-
ten medegesleept, ging hij 
tipt eene daad over, een regt-
s*chapen man onwaardig. Ver
nomen hebbende, dat men 
de ontwerpende besluiten van 
hét algemeene hof drukte, 
kocht hij de^drukkers door 
geld om, en er dé proeven 
van bekon)én hebbende, durf
de hij dezelve aan de ver« 

> gadérde kamers des parle-
nients voorlezen , zonder de 
middelen te ontveinzen, die 
hij ter beköming derzelvein 
het werk had gesteld. Het 
hof gaf een' lettre de ca
chet u i t , het bevel bevat
tende , hem zelfs te midden 
van het parlement in hech
tenis te nemen. II'EPRÉMÉ-
Ntï. had zich werkelijk naar 
dié vergadering begeven, die 
dag en nacht in permanen» 
He wasu De Markgraaf D ' 
AGOÜST, niet de uitvoering 
van dït bevel belast, vraag
de aan den voorzitter, hem 
zijnen gevangene aan te vvijr 
zen; deze weigerde zulks. 
Nadat de Markgraaf zijne 
aanmaning verscheidene Ma
len herhaald had, antwoord
den een aantal stemmen: 
» Neem ons alle gevangen, 
want wij zijn alle D 'EFRÊ-
tóm.» De HeerD'AGous* 

eischte als toen van êén'eh 
officier hem denzelven .aan 
te Wijzen, Deze antwoord
de , dat hij hem niet kende. 
Dit tooneel had reeds ver
scheidene uren geduurd, toen 
de Heer D'EPJEUÊMÉNII. be
sloot zich zelvèn, over te 
geven. Men vervoerde hem 
naar het eiland Sainte~Mar-
guerite, i werwaarts de zege-

i ningen des volks hem verge
zelden , van dat volk, hetwelk 
binnen eenige jaren hem moest 
doen gevoelen , hoé verganke
lijk de gunstbewijzen zijn , 
welke hét verleent. In zijne 
ballingschap had hij den tijd , 
om over zijn gehouden gedrag 
na te denken, én er berouw 
over te gevoelen. Daar Lo-
DEWUK X V I . hem in 1789 
had vergund in Para ' s terug 
te komen, werd hij er door 

,.den adel als afgevaardigde 
bij de algemeene staten ver
kozen, en toonde in de ver
dediging der oude grondbe
ginselen , dezelfde geest
kracht , welke hij in zijne 
verzetting tegen de minis-

; terS en tegen de bevelschrif
ten des vorsten had aan den 
dag gelegd. Hij verklaarde 
zich ook ten gunste der par* 

'lementen van Bretagné en 
tanguedoc , door de verga-

: dëring om ongehoorzaamheid 
aan hare besluiten vervolgd; 
bij sprak onderscheidene ma
len voor de vereeniging der 
standen * maat toen zij ten ' 
uitvoer gebragt ; w a s , zag ; 

men hem zelden op het 
spreekgestoelte; bij stelde 
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jsich te vreden, met van tijd 
tot tijd spotreden r tegen de le
den van de uiterste linkerzij
de voortedragen. Vooral had 
hij het oplMiiutSEAU gemunt, 
en "ofschoon zijne vrienden 
hem waardig oordeelden, om 
zich met hem te meten, durf
de hij zich echter nooit in 
eene 'ernstige worsteling met 
dien geduchten„tegenstrever 
wikkelen. Een" vurig ver
dediger der koninklijke voör-
regten geworden, vraagde bij 
in 1790, -dat de vergade
ring zich gezamenlijk naar 
den koning mogt begeven, 
ten einde Z. M. te smee-
ken in de volheid harer inagt 
te treden , zoodanig als de
zelve onder hare voorgan
gers bestond, en van dien 
oogenblik af naaide hij zich 
den geheelen haat des volks 
op den hals. In 1791 ver
liet hij de vergadering, na 
even gelijk vele zijner anibt-
genooten, tegen alle verrig-
tingen , sedert de vereeni-
ging der standen, geprotes
teerd te hebben. Tot den 10 
Augustus 1792 te Parijs ge
bleven zijnde, had hij de 
stoutheid , om eepige dagen 
voor dien noodlottigen dag, 
de muitelingen, die zich tot 
den aanval der Tuileriè'fl; 
voorbereidden, te gaan,trpt* 
seren. Door het gemeen er
kend, ontving hy, vele .sa,* 
belhouwen, en zou hij zon-r 
der eene nationale gar.de» 
die hem uit de handep j;ij-
ner moordenaar* nikte, m 
onder da bescherming- van 

PJÊTIÓN stelde r in stukken 
zijn gehouwen. Deze maire 
Jiet hem geheel bloedend op 
eene veilige plaats brengen, 
alwaar C'SPHÈMÊNII. hem 
zeide: » Zoo als gij, Mijn-
lieer , was ik de afgod des 
vol^ks." Hij'begaf zich daar
op . naar een landgoed, het
welk hij bij Havre bezat, 
maar hij Werd er Weldra ont
dekt , en als verdacht, naar 
de gevangenissen van het 
htixemlourg vervoerd. Hij 
was al te aanzienlijk, om 
langen tijd'als een eenvou
dige verdachte tè worden be
schouwd , waarom hij bijna 
dadelijk naar de concierge-
rie overgevoerd en aan de re-
volutionnaire regtbank over
geleverd werd, die hem den 
£3 April 1794; op denzelf
den dag als CHAPEUER» die 
zijn ambtgenoot in de con
stituerende vergadering ge" 
vyeesfr was, doch aldaar een 

ander stelsel gevolgd «art, 
ter dood Veroordeelde, y 
dezelfde kar geplaatst, Wj 
den zij gezamenlijk» a, ' 
rens té vertrekken, een M" 
gesprek. » Mijn Heer,»*' 
de CHAPBLiEB,men gep«ons 

in onze laatste pogenbliPf"' 
een verschrikkelijk raads" 
ofl tp lossen , -Welk f " 
sej|- antwoordde o^^Z 

.m» - ^ 'Om te weten, »' 
wie» van ons beide # "^ 
jowwjpgen gerjgt **&„{,. 
Aan beidp, M ^ , ? t F

d e 

pvpge f l l s en itotjOP _ 
laateen ^ogenblik *!JnP * 

http://gar.de�
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heele standvastigheid, en 
bekende , dat indien LODE- : 

- WIJK XVI» hem de doodstraf 
had doen ondergaan, deze 
vorst hem regtvaardiglijkzou 
gestraft hebhen. Men kan 
D'ËPRÉMÉNII. van den hard-
tiekkigen tegenstand , niet 
vrijpleiten, waarmede hij 
zich tegen de besluiten des 
konings verzette $ hij was 
aan het hof een der verre
gaandste schimpers, en 
spaarde zelfs de koningin 
niet. Deze vorstin volko
men onderrigt van hetgene , 
wat hij van haar zeide, ant
woordde eens aan hare ino-
debaridelaarster, die haar een 
nieuw kapsel aanbood: » Ik 
zou het gaarne nemen, maar 
ik zou eerst van den Heer 
D'EPRÉMENU. , de vergunning 
moeten bekomen, van hetzel
ve te dragen." Toen hij zij
ne dwaling inzag, deed hij 
edelmoedige, doch vruchte-
looze pogingen, om het kwaad 
te herstellen, hetwelk hij 
gesticht had. Hij heeft de 
volgende schriften nagela
ten : 1.° Nnllilé etc. ('Nie
tigheid en willekeurigheid 
der nationale- vergadering' 
en van den tegenwoordigen 
toestand van Frankrijk), 
1790. - . 2.° Discours etc. 
(Redevoeringen in de zaak 
der overheidspersonen, wel
ke de voormalige kamer van 
vakantiè'n van het parlement 
van Brelagne uitmaakten), 
1790. Men schrijft hem ook 
Vertoogen toe, doop het par
lement in de maand Janua-
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rij 1788 in het licht gegeve». 

ERARD (CLAUDIUS) , advo-
kaat bij het parlement van 
Parijs, in }7ü0 in den ou
derdom van 34 jaren over -
leden, liet Pleitgedingen 
n a , in 1734 , in 8.vo ge
drukt. Het beroemdste is 
dat , hetwelk hij voor den 
Kardinaal van MAZARIN , te
gen HORTEN'SIA MANCJNI , 
zijne echtgenoote vervaardig
de , die hem verlaten had , 
om naar Engeland over te 
steken. 

ERASISTRA,TUS , eer»- ; be
roemd Grieksch geneesheer, 
te Julis, op het eiland Ceos 
geboren, klein-zoon van A-
RiSTOTELES, ontdekte, zegt 
men, door de buitengewone 
aandoening der pols van A N -
TIOCHUS SOTER, de dr i f t , 
welke die jonge prins voor 
zijne schoon-moeder koester
de , en genas er hein van 
door den koning zijnen va
der te bewegen , hem dezel
ve aftestaan. SEI.EUCUS-
NICANOR, zijn vader, gaf 
100 talenten aan ERASISTRA* 
TÜS voor deze genezing. 
Deze arts keurde het ge- -• 
bruik der aderlating, der 
afdrijvende en hevige genees
middelen af. Hij bepaalde 
de geneeskunde tot zeer een • 
voudige zaken» tot' eenen; 
goeden eetregel, tot gerste» 
dranken, én zachte zuive-
ringsmiddtelen. GALMSNU* 
heeft ons den titel van ver
scheidene s p e ? Werken be-
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waard, waarvan de verwoes
tingen der tijden de nako
melingschap beroofd hebben, 
|ERASISTRATÜS was het hoofd 
eener school, we lke voor
namelijk te Smyrna bloei
de, en waarvan de talrijke 
leerlingen den naam van E-
ratistratiè'rs, droegen, die 
elkander gedurende vier 'eeuv 
wen tot op de tijden van 
ÖAT-LENUS Opvolgden]. . ; 

ERASMUS ( DBSIDERIUS ) J 
werd den 28 Octobër 1467' 
te Rotterdam, uit den ön-
wettigen omgang van eeneri 
burger van Gouda t GÉRARÜ 
genaamd, met de dochter van 
eénen geneesheer van Ze-
venbergen, geboren. Tot in 
den ouderdom van 9 jaren 
,was hij koorknaap, in de 
domkerk te Vtrec/it, Toen 
hij 14 jaren bereikt had, 
verloor hij zijnen vader en 
zijne moedef;' in zijn I7.c 
jaar Werd hij reguliere Ka-
nonikrvan den heiligen Au-
«ÏÜSTINÜS in het klooster 
Stein bij Gouda;'25 jaren 
oud zijnde', werd hij door 
den Bisschop van Utrecht 
tot de priesterlijke waardig
heid verheven. Zijne scherp
zinnigheid was zeer leven
dig en zijn geheugen bij
zonder gelukkig. Om zijne 
begaafdheden te ontwikke
len reisde ERASMÜS 'door 
Frankrijk, Engeland, Ita
lië enz. Hij hield zich bij
na een jaar te Bologna op, 
en ontving er in 1506 den 
doetoralen hoed ia de gofl-

geleerdlxeid. Het was in die 
stad, dat hij uit hoofde van 
zijnen' witten scapulier of 
bef, voor eenen geneesheer 
der pestziekten gehouden, 
met steenworpen achter-

. volgd werd, eh groot gevaat 
liep van zijn leven te ver
liezen. Dit toeval gaf hem 
aanleiding, om aan LAMBER-
TÜS' BRÜNIUS, secretaris van 
Jvuvs I I . te schrijven > ten 
einde, ontslag van zijnegelof» 
ten te verzoeken: hij verkreeg 
zulks, Van Bologna begaf 
hij zich naar Venetië, ver
volgens naar 'Padua, en ein
delijk naar Rome, 'alwaar 
zijne werfeen hem reeds 
gunstig hadden aangekon
digd. Dè Paus,. de Kardi
nalen , en voornamelijk, die 
van MEDICIS (later LEO A.) 
zochten hem en juichten hem 
toe;; ERASMÜS ZOU zich een 
gelukkig en schitterende 

' in ' die stad hebben kunnen 
verschaffen ; maar de voor
deel en , welke zijne B"gel* 
schc vrienden hem van weg6 

HENDRIK VIII. hadden..do» 
hopen, deden hem het ver
blijf van Londen verkil* 
THOMAS MÓRÜS , grof n \ 
sélier van Engel"nd, % 
hemeene huisvesting m z \ 
paleis. Daar EBASMÜS f1", 
bij hem had *™gdv** 

i zonder zich te noemen, v 
MORUS zoo aangen,a,?"},0jen 
rast, door de beval l ig^ 
des onderhouds diens OP« 
kenden, dat hij hem ^ 1 , 
Gi> zijt EBASMVS,0?**. 
duivel. Men bood hem e"" 
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pastorij aan, om hem in 
Engeland te bepalen , maar 
hij weigerde dezelve. In 
1510 deed hij «ene tweede 
reis naar Frankrijk ', en kort 
daarna keerde hij andermaal 
naar Engeland 'terug. De 
universiteit van Oxford, 
gaf hem eenen leerstoel in 
de Griekscbe taal. Het zij 
dat EBASMUS van natuur wis
pelturig was, hetzij dat deze 
post hem beneden zijne ver
diensten scheen, hij verliet 
denzelven, om zich naar Ba
zel te begeven, van waar 
Hij zich vrij dikwijls naar de 
Nederlanden en zelfs naar; 
Engeland begaf, zonder dat 
die menigvuldige,togten hem; 
beletten een aantal werken, 
in het licht te geven* Na
dat LEO X» op dên heiligen 
stoel verheven was, vraagde 
ERASMÜS hem de vergunning 
van hem zijne Grieksche en 
haiijmche uitgave van het 
llieuwe Testament op te mó
gen dragen en ontving het, 
verpligtendste antwoord. Hij» 
werdniet minder geacht door, 
den s opvolger van .Leo.{.*) e n 

de andere Opperpriesters.^ 
PAüttjs I1.L wilde heml met, 
het Eomeihsche purper ver-
sjerefï; CLEMENS- ylh'- en 

.• IX.:, DEEII. ' 

HeNnEiK VIII. schreven hem 
eigenhandig, om hem aan 
zich te verbinden. Koning 
FBANCISCÜS L , FERDINAND, 

i Koning van f?óngarije •, Sr-
GISMUINDUS Koningvan Po
len , en verscheidene andere 
vorsten trachtten vruchte
loos, hem tot zich te lok
ken. ERASMÜS een vriend, 
der vrijheid, evenzeer als 
hij den dwang der hoven 
haatte, nam enkel den pósj; 
van staatsraad aan, welken 
KAKEL van Oostenrijk (later 
keizer onder den naam van 
KARÈti • V.), hem gaf. Door 
dezen post verwierf hij veel 
invloed, zonder dat hemtdèih-
zclvevele moeite kostte. De 
aarts- ketter MARTINÜS Lür 

•: THERZocht hem tot zijne partij 
'\ overtehalen; doch vruchteloos, 

ERASMÜS , eerst (en voordee-
le der hervormers ingeno
men , kreeg weldra eene Walg 
van hen, zoodra hij hen be-

! ter kende. Hij beschouwde 
• dezelve als eene nieuwe soort 
van menschen, als hardnek-

; kigen., kwaadspreker*, hui
chelaars , leugenaars, be
driegers, muitelingen, dot-

\ zinnigen, die anderen kwel
len , en onderling verdeeld 
zijn.».** Ten ónregle, zeide 

T 

(?) De» Nederlander? AJDMAMJ} t l , In den é.^ Bun
del der boven reeds aangehaalde Brieven uit alle eeuwen 
der Christelijke tijdrekening enz., vindt men eenen belang
rijken Brief van EBASSÏUS aan dat waardige hoofd det 
Kerk, alsmede eenen aan CLEMEXS VIL nii welke béide 
Brieven ten duidelijkste blifkt, hoe 'pfkeeHg EBASMVS 
van de fytteryen van LUTHJSR was. V e r t al e f» 
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hij al schertsende, tuil men 
het ,lv,tMra?iismilis', voor eene 
treurige zaak doen door-
gatinj ikhóudniijovertuigd, 
dat i$ets Koddïger is» want 
de ontwikkeling Van het stuk 
is altijd éenig huwelijk. 
Daar, de hervormers te Ba
zel dagelijks meer veld won
nen J; begaf h\). zich naar 
0riburg, dat hij, na een ver
blijf van 7 jaren , weder• vetr 
liet, om naar Bazel terug 
te komen, alwaar hij in den 
tiacht van den I I op den 12 
.3ulij 1536 aan de roode Joop 
«yérljped. Hij Was geduren
de zijn geheèle leven, zwak 
van gestel geweest, en op 
het einde cjftijnèr dagen werd 
hij door de jicht en het gra
veel gekweld. Zijne gedach • 
:tenjsi was even zoo, dierbaar 
4e Bazel, dat hij beroemd 
had , gemaakt door er.; zijn; 
verblijf te: vestigen, als te 
Rotterdam; dat de eer-had, 
hem te hebben Voorfgebragt* 
Zijne stadgënooten hebhen té 
zijner eer midden op degroo-r 
te, markt een betalen, stand,, 
!heeld doen ogrigten, op het' 
voetstuk van hetwelke nïeti 
*« Volgende opschriften Jéesf: 

'••-.•' -•• DfiSIDERlO E R A S M Ö •-

Magno scientiarum atque lïte. 
ïaturss pohtioris vindij et in-
atauraton, viro gjeculi suj p ' r j . 
S t i l ' C,vi pm? i.um Prawfen-. «ssirao, ac nomwis immortali-

•S- P, Q. Rotterodtum , 
T,.'Ne «uod tantis apud se suos-

t?M^' ' " l 1 » hanc ex aJre 

Harbarice talem wdebellator 
, . E R A S M U S , , :•.'••.,'•'• .• 

Maxima LausBaiayï nominis, 
ore tulit. 

, • Reddidifc en ! fatis ars obluc-
tata sinistris, 

De tanto spolium nacta quod 
• tivna virb' est 

••: Ingenii cceleste jubar majus-
que caduco. ; 'Tempore,, qui rcddat solus 
EKASBIUS' erit. 

"'• Natus i?öfteroiami 28 'Qct. 
Denâ us Batik® 12 JuIiiiS36. 

ERASMÜS "fl?as de schoonste 
['i geest, en de meest al'géineé. 

ne geleerde zijner eeuw. 
Aan hen» voofnanielijk heeft 
men de wederöpkomSt der 
schooné letteren , de eerste 
uitgaven van ';vtirscheidene 
Kerkvader?, de'éezónde oor-

, deelknnde -té -danken. Hfl 
I' deed de beroemde' dboden 
f der boudheid herleven , «•>; 

boezemde aan zijne eeuwen 
' sinaak voor hunne schritten 
iii. Hij had; zijnen stijl vol-

. gens hén-gèvonüd. De/«ne, 
fs zuiver, êierlijk onged^n-

! aeri, en ofschoon een weini„ 
; eigenzinnig, gée^ h « a f 
,i diender beste schrijvers tT 
laer'eèuw in het minste n« 

tóë.^atëw:heeft niet zonde 
grond aan' ËRASMÜS••*«!•" te grodté vrijheid v̂ rffeie» 
inZakeB,diedeG6dsd1e«t 
betreffen. Hij oefent'^ 
wijls eene-ongegronde W 
ten, ODzigte van de ne»'b 
baders uit, en schept^»6 

hagen in,ideondeügae» t^ 
zijLn tgd te vergrog; 
hooit is zijne pen >* , 
baardér in hèkelinge",« 
Wanneer hij over de re1'» 
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zen en geestelijken spreekt; 
•hij doet zich zèlven régt wer 
d ervaren' , wanneer hij zegt: 
libi 1. epist, 11. Ut tnge-
nue , quod vertim est \ j'a-
iear, siim natura propen-
siör; ad Jocos tjuam fortasse' 
êèceat ,'• et llngum liberiorïs 
quant nonnunquam expediat. 
Men kanover dit onderwerp 
zien , de voorrede van Pa
ter CANÏSIUS tot de Brieven 
van den heiligen HÏBRÖNY-
M'ÜS', en de gewijde Verza
meling van Pater POSSEVJN. 
Zich in het stuk van gods
dienst;al te zeer op .Zijne ei
gene kunde verlatende,"'is 
hij jspins van den waren \Veg* 
afgèwékenr Kfet'is om deze 
rédeh , dat vele zijher werken-
dópr dé:rthëölÖgische facül-: 

teilen van Partj's 'én Leuven; 
gecensureerd,' en op den In* 
dex dei- kerkvergadering van 
Trentè geplaatst zijn. Dam* 
natus inplerisque, zegt een 
nieuwere schrijver, suspec-
ins in tnultus, caute legen
des in omnibus. Men moet 
echter bekennen, dat som
migen in 'hunne critiek tê v 
geil EB'ASMÜS- te ver zijn ge
gaan;' 'Hèt ifc zêkePi'-'dat' hij 
in den 'schoot def-Gatholijke 
Kerk geleefd heeft1 en ge
storven' i s , zoo>' als ÏACbBüè 
MARsoxtiÉR, iri zif ne Apolo
gie d'ÏÏRlsME,"Parijs 1713, ; 
zulks heeft aangetoond: "doéhr 

dit werk i s Voor het overige 
ERASMUS'al - té gunstig, en 
Pater TOÜRNÈMINB heeft zich 
"iet nadruk tegen hetzelve 

l A;' m 
verzet. Weinige dagen vóór 

; zij'nén dood , schreef E R A S -
Miis aan JKOKNRAAD GOCIJE-
KIOS , 'zijnen boezemvriend•,'-
dat hij zijne dagen elders 

! dan in Bazel wensohté te 
eindigen , uit hoofde vaft de 
verdeeldheden', - welke- de 

1 nieuwe Sekten in die j-stad 
hadden te weeg gebragt: Ob 
dogmatum dissensionem ma
ltin alibi Jtnere Ditami Deze 

i beroemde man moest ver
scheidene stormen verduren, 
waaronder hij niet altijd even. 
geduldig Was, Van natuur^ 
gevoelig voor "de lofspraak 
en de critièk, behandelde 
hij zijne tegehstreverV met 

• minachting en bitterheid. Hij 
;• was gedurende zijn geheele; 
:| leven een bijzondere Vriend 

der. Studie; Zijne boeken 
waren hem dierbaarder dan. 
alles , zelfs verkoos hij de
zelve boven de waardighe
den' en rijkdommen. Hij 
was een vijand van de pracht1 

en de vleijerij , was matig 
en opregt, een goede en 
standvastige vriend, meteen 

! woord: hij -was een niet min
der beminnelijk dan geleerd 
man.; Al z i jmWerken Wer
den te Bazel gezamenlijk in 

i'9 rd!.n; in foK uitgegeven* 
• door' den beroemden FROBEJI , -
'zijhen vriend.' Dé beide eer-; 
ste déelen en het 4.e deel 
zijn eeniglijk toegewijd aan 

: d è t a a l - enredeneerkundige 
; en wijsgeerigé werken* Men 
vindt in dezelve den Lof der 
dtóaasAeid, en de Zamen-

2 • •-.••••: • ' - • • 
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•sotahen, de belde meest 
verspreide voortbrengseJen, 
van ERASWÜS. Het eerste 
•.stuk is een vrij ftöat hekel
schrift, tegen de ongere
geldheden en het belagche-
lijke van Zijnen tijd , of te-
jgen hetgene, wat hem als zoo
danig heeft toegeschenen. 
* ©e bij zonderheden van het
zelve , zegt een fafflstreg-
ter, zijn koel, lang wij li# , 
overdreven, somtijds plat en 
walgelijk- Het is onbegrij
pelijk dat<Ht boek zulk eenen 
opgang heeft kunnen maken, 

' en men moet vooronderstel
len, dat het enkel de stijl 

•., en de naam des schrijvers is , 
>die deze hetoovering kunnen 
te weeg gebragt heï&em" 
Men moet zijne Zcimempra-
;ken niet gunstiger beoordee* 
len, die men meer om der-
zelver zuiver latijn., «dan om 
den inhoud leest, Er ko-
«nen hier en daar ontuchtige 
m: duistere plaatsen in voor, 
•diè in geen enkel werk pas
sen ^ maar vooral in een ge
waand t opvoedingsgeschrift, 
tloör ERASMUS voor den zoon 
van FflOBEN zameogesteld, 
ten uiterste te laken zijn. 
Wanneer men overweegt $ "dat 
«Ie schrijver toenmaals 60ja
ren oud was, weet men niet 
meer wat men er van den
ace» moet, >̂f liever men 
weet zulks maar al te wel. 
Het 3.* bevat te Brieven, 
Waarvan er vele op de ker
kelijke zaken betrekking 
hebben , het 5 e de Slichte-
$$he wrten, met «ene sier

lijkheid geschreven , welke 
inen te vergeefs in do ove
rige Mystikers van zijnen 
tijd zoekt; het 6.e de Ver-
taling van het Nieitwe-Jes* 
tament, mot de aanteeke-
ningen, het 7.* zijne Om
schrijvingen op het Nieuwe 
Testament, het 8.e zijne 
Vertalingen der werken mn 
eentge Grieksche Kerkva
ders / het. laatste zyne fer-
dedigschriflen. JOANNES .ie 
CLERC heeft eene nieuwe 
uitgave van al zijne Werken 
in "10 dl.? in" fol. bezorgd, 
Leyden, bij VAN DER AA , 
1703. De Lof der dmv* 
Tieid is afzonderlek gedrukt 
citm notis variornm, 167t>> 
in 8.vo De ELZEVIERS hel" 

.bén eene uitgave van zijne 
Spreekwoorden .geleverd, 
1650, in 12«"> en van ziF 
Zatnenspraken, 1536, u> »-
Er bestaat eene uitgave van 

mm notie wriorumin
mk 

of 1693, in 8.vo. pegj** 
dieEBASMnsmeerinlietoy' 
zondere wenschen te kennen* 
kunnen de Geschiedenis:«» 
zijn leven en van zijne w_ 
kèn lezen, in 1757 door Jf 
BÜRIGNÏ , in 2 dl." N-Hu/ 
in het licht ;gegeven. •" 
schoon ; vrij slecht ges*e 
ven is dezelve toch belang 
rijk op verscheidene pi»» 
sèn. Nog ziet men t e* 
zei 'm een museum, w , 
belangstelling van vree»ltte 

lingen verwekt, zijnen ttW 
üijnzegel, zijnen degen, ZJ.. 
mes, zijn* stempel» W' 
gen handig geschreven «•« 
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ment, zij ir aifbéeTcFseï door 
den beroemden HOLBRIN , met 
een puntdicht van THEODO-
Rus KEZA [van dezen'inhoud: 

Ingens, Ingentem, quem per-
sonat orbis Ea4SMUM, 

Hic tibi dimidium pectatabek 
la. refert, (*) 

l&e cur non totiimï Mirari de-
sine Lector 1; 

Integra nam totum terra nee 
ipsa capit.j 

Men heeft hem dit grafschrift 
gegeven: 

. Pallida moes magnum aobis a c 
/ ' cipit EK&SMUM, 
Sed DESIDERIUM tollere non po-

tuit. • • . . ' • 

[<5ILBERT ÜE COUSIN vervaar
digde hem nog het volgende 
hoogdravende: 

Magnus Rotterodamug illènos 
ter. : . , . : ! ' • . . ' . ; . 

Hasc quo srecula neminem tu-
lerunt v 

Majoremj; neque pi'isca cïari-
ovem . 

Norunt tempora, nee qui futwfa 
Parem posteritas habebifc: 

Ecce 
Sub hoc marmore mortuus 

quiescit.] 
EBASTÜS (THOMAS), een 

geneesheer, in 1524, teBa-
" den in Zwitserland geboren, 

onderwees met roem te Rei" 
delberg, daarna te Bazel, 
alwaar hij den l Januari] 
1583 overleed. Er bestaan 
van hem: 1*°onderscheidene 
Geneeskundige werken, voor
namelijk tegen PARACELSÜS , 
alsmede eene Levensbeschrij
ving van dien wijsgeer, arts 

en kwakzalver; iaën ziet er 
i n , dat hij zich ook met de 
tooverkunde ophield , en dat 
de duivel hem dikwerfbezoe
ken gaf,. Bazel,: 1572, i a 
4 to _ 2.° Thesis, die in 
den tijd' veel gerucht hébben 
gemaakt, Znrich, 1595, itt 
4 . w — 3,9 Va^ia opuscula: 
medica, Frankfort, 1590* 
in fol. — 4 ° C'onsilia, 
Frankfort, 1598, in fol. ~ -
5.°'De auro potabili; in 8 vo 
>— 6 ° De putridiney in S.v° 
—-' 7.° • De theriaca , Lij on , 
1606; in 4 .» .— 8..° Repeti-
tio disputationis dé lamiis 
seu strigibus, Bazel, 1578, 
in 8;vo/zeldzaam en zondeiv 
ling. — 9.° Thesis tegen de, 
excommunicatie en het gezag 
der Consisforien, Amster
dam, 1649, in 8.vo Het 
schijnt, datdeschrijverin het 
geval was, dezelve te vreezen 
te hebben. Bij hem was de 
Geneesheer boven den twist-
schrijver te verkiezen; maar 
noch de eene, noch de andere 
verdienden den eersten rang» 

ERATO, eene der negen zang
godinnen , was aan het hoofd 
der Lierdichten. Men stelt 
haar voor onder de gedaante 
van een vrolijk meisje, met 
mirten en rozen gekroond, 
i» de eene hand eene l i e r , 
in de andere eetien strijkstok 
houdende, en hebbende aan 
hare zijde eenen gevlengel-: 

3 • 

{*) Hij was slechts ten halven lijve afgeschilderd. 
V e r t a l e r . 
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den CUPIDO, met deszelfs 
boog en pijlkoker. 

ERATOSTHËNES, een Cyre-
nische Griek, fiibliothekaris 
van Alexandrië, in het jaar 
196 vóór h C. in den ou
derdom van Sü jaren overle
den , beoefende te gelijker 
tijd, de dichtkunde, de 
spraakkunst, de wijsbegeer
te , de wisktinde, en muntte 
in beide uit. Men gaf' bent 
den titel vmwereldbefichrij-
ver, meter van hetheelal',, 
eri van tweeden PLATO,, Hij 
vond, zegt men , het eerst 
de wijze uit» om de grootte 
en den omtrek der aar,de \e 
meten, hetwelk men echter 
nog niet zoo ver heeft kunnen 
brengen , dat inen van eene 
juiste berekening zeker was; 
en indien het waar is , dat 
de aarde niet'eene volkomen 
regelmatige gpdaante heeft, 
zal'men hiervan nimmer ze
ker zijn (Zie CONDAMIXIJ). 
Hij rjgtte het eerste öbtter-
vnloriuvi op, en nam de 
schuinschheid van den zon
nen weg waar. Nog vond hij 
eene wijze uit, om de eers
te getallen , dat is die ge
tallen, te leeren kennen, 
welke onderling geenenge-
«ïeenschappelijken maatstaf 
hebben ,• [óf die met andere 
Woorden, enkel door zich 
zelve en de éénheid kunnen 
gedeeld wprden]. Dezelve 
bestaat in eene uitsluiting 
der getallen, welke die ei
genschap niet bezitten. Men 
noflinde dezelve de Zeef van 

EnATosTamES. Deze wijs* 
geer schreef ook eene ver- j 
handeling ter verbetering der 
ontjeding, en loste het vraag- I 
Stuk op , ter verdubbeling van 
den teerling, door middel 
van een werktuig, bestaande 
uit verscheidene beweegbare 
plankjes. Den ouderdom van 
80 jaren bereikt hebbende, .' 
en door kwalen en zwakhe- j 
den overladen, stierf hij den , 
vrij willigen hongerdood. Het 
we'inige, dat ons van de wer- ; 
ken van ËRATOSTJIENES over
blijft, is te Oxford, in 1672, 
in 1 dl., in 8.v° gedrukt. 
Men, heeft er twee andere 
uitgaven van in de Uranolo' 
gia van Pater ;PÈTAU, 'ö30i 
on te Amsterdam , in j)et" 
zelfde formaat, 1703. \W 
latere- sterrekundigen M' 
schouwen ERATOSTHËNES,als 
den grondlegger der wezen
lijke sterrékünde. Beha'1'? 
de uitgave van Oxford, nee" f 
men sedert dien tijd in net 1 
lichtgegeven:l.°i('"^Ji"s- ; 
THESIS, geographicWW 
fragmenta gr. Jat,-.<**". 
Ltr»T. CAR. SEIDJEI, *J" 
tingen, 1787. ~- 2.° 3% 
TOSTMExrrs, catasterüf^ 
grecet cum Merpreww 
laiina et commenfario; ,«• 
ravit Jo. CoXRARD.Sctt^ 
SACH, ibid, 1795, M ' ' 
niet platen.] 

EBATOSTBATÜS. 'r- Ziet"50' 
STRATUS. 

PEUTüs, eenXombardijn^' 
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leefde tri (Je negende eeuw. 
•Reeds in zijne vroegste jeugd 

- droeg hij de wapenen-, en 
,werd krijgsgevangen ge
maakt. Bij begaf zich naar 
Monte- CasHno, alwaar hij , 
in deh onderdom van omtrent 
25 jaren in de orde van den 
H. BENEDICTÖS trad. Men 
gaf hém het bestuur over een 
naburig klooster» alwaar hij 
echter aan zoo vele moeiiélijk-
heden was blootgesteld , dat 

, hij zich andermaal vèrpligt 
zag , zich van daar te verwij
deren. Het was in de plaats 
zijner afzondering dat hij eene 
Bijlage tot de qeschiedenis der 
Longobardetkvm 774 tot §88, 
in het licht 'gaf. Deze; Bij
lage vermeerdert hij door de 
Geschiedenis van. den onder
gang en de herstelling van 
Monte-Gass'mo en den inval 
der Arabieren tot in het jaar 
884. Men schrijft hem toe 
het Leven van LAifDïïLPmrs, 
Bisschop van Capita,in ver
zen , en eene Beknopte ge
schiedenis der Longobardêh, 
doch men twijfelt of dezelve 
wel van hem zijn. ANTO-
NïÜS CARACGj,oti heeft zijne 
Bijlage, waarin?eeptge be
langrijke daadssaken voorko
men," met andere stukken, 
t& Napels, in 1620, i n 4 » 
uitgegeven. CAMUit,üs P E -
REGRÏNI gaf dezelve ander
maal in het licht in zijne 
Geschiedenis der Longobar-
dische vorsten, 1643, in 4.t» 
Men meent dat ERCHEMHERT 
in 889 i s overleden. 

I: EKCiMiA ï ZmiékQDon A-
LONZO DE) , zoon van déri be-
roemden| regtsgeleerden Foa-

.TUNÏO GARZIAS, kam erheer van 
keizer MAXIMILIAAN, was te 
Bermeo in 1525 geboren. Hij 
werd in het paleis van Pin* 
iïFpfcs I I . opgevoed, en pin-» 
helsde den militairen stand. 
De krijgsman^ door het ver
langen medëgesleept, om 
landen en menschen te lee-
ren kennen, doorkruiste 
Frankrijk, Italië ,l)uitsch-
landy Mngeland» Te hon~ 
den vernomen hebbende. dat 
een i ge geWe.sten van Peru 
en Chili''tegen de Spanjaar
den aan hét muiten waren; 
geslagen, zoo. brandde hij 
van verlangen, om zijnen 
moed, op dat nieuwe toonëel 
te gaan onderscheiden- Hij 
stak naar d© grenzen yant 
Chili in een klein bergach* 
tig gewest over, alwaar hij 
èenen even zoo langdurigen 
als moegelijken oorlog, te
gen de muitelingen voerde, 
die hij eindelijk versloeg»; 
Het is deze oorlog, die het 
onderwerp van zijn dichtstufc 
Araucana uitmaakt, dus ge
noemd naar het ge>yest, het
welk er het tooneel van was» 
Men treft er nieuwe en stou
te denkbeelden in aanu De 
dichterlijke overwinnaar heeft 
veel vuur in zijne veldslagen 
gebragt. Het vuur der schoon
ste dichtkunde schittert in 
sommige plaatsen uit. De 
beschrijvingen zijn rijk, of
schoon niet zeer verscheiden ; 

4'. - • . 
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niaaf geen bepaald plan, gee
ne eenparigheid in de feeke-
ning, geene waarschijnlijk
heid in de bij verdichtsels, 
geene welvoeglijkheid in de 
de karakters. Dit dichtstuk» 
«it meer dan zes en dertig 
gezangen bestaande, is de 
helft te lang en werd voor 
de eerste maal in 1597, in 
Ï2.m0 gedrukt, maar de bes
te uitgave is die van Ma-* 
drid, 1632, 2dl.n,in!2«io 
ERCihhX overleed r te Madrid 
in 1595. [Na zijnen togt te
gen de innitelingen van Pe
ru en Chili* onderwierp 
ERCILTU, door slechts dertig 
soldaten vergezeld, nieuwe 
gewesten aan den koning 
van Spanje. Hij trok over 
de rotsen van Puren,.door* 
kruiste Nabequeten, het meer 
Valdivia en herkende het 
land, tusschen de straat van 
Magellan, en het eiland 
Chiloê ïgelegen, en nam er 
bezit van in naam'van zij 
«en vorst. Hî j zeilde door 
den Archipel van Aneudbox, 
hezocbt nog andere landen , 
en zeilde de wereld om, al
vorens naar jsijn vaderland, 
terug te keeren]. 

ERCKKUN (LAZARUS), onder 
drie keizers, opperbewind-
hebber der mijnen in Hon
garije, Ihdtschlmd ea Ty-
rol, heeft met "vele naauw-
keurigheid over ^Metallur
gie geschreven. Zijn werk 
is in het Hoogduitsch; maar 
men heeft hetzelve tnet aan-
teekeningen in het Latijn 

vertaald. Het kwam in WA 
voor de eerste maal te Frank
fort, 'in fol», in het licht. 
Men vindt er bijna alles in, 
wat tot de kunst behoort» 
om metalen te beproeven, 

EREBUS , zoon van CHAOS 
en van de Duisternit, huw
de met Nyx (den Nacht), 
bij welke hij JBTHER en den 
dag verwekte. Hij werd in 
eene rivier herschapen, en 
in het diepste der Hel ge
stort, wijl hij de Reuzen, 
had willen ondersteunen. 

EREÖHTHEUSof ERICHTHEÜS 
was een jager, welke door 
de zorg van MINERVA opge
voed , en tot koning der Atbe-
ners ui tgeroepen werd. «tf 
gaf zijnen naam aan de stad 
Athene. Men zogt, dat luj 
den boog met zoo véle han
digheid wist afteschieten, 
dat toen AtcoN, zij" f"0"! 
door een' draak omwikkel 
was, hij het gedrogt meteen 
pijl doorboorde, zonderüijft 
kind te kwetsen. 

ERËCHTHEUS, koning «J 
Athene, volgdePANDIO»'lf, 
vader in het jaar 1400.™", 
J. C. op. Hij verdeeWBjJ' 
de inwoners van zijn rijK 
vier klassen (dat is «rug 
lieden, handwerkers,-W 
bouwers en herders), om 
verwarring te vermijden, 
uit de vermenging van st 
den zou bunnen voor'spr» 
ten. Bij was de vajcr va 
C E C R W , den tweeden va 
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dien naam, d i e , na door 
zijne neven onttroond te zijn, 
zich naar PYLAS, zijnen 
schoonvader, koning van Me
gara begaf, fieze vorst re
geerde vijftigjaren. Naz i j -
nen dood werd hij in den 
rang der Goden geplaatst, en 
men rigtte' hem te Athene 
eenen tempel op. Hetison-
der zijne regering, dat de 
marmertafelen van Arundel 
de schaking van PRÖSERPINE 
en de instelling der Eleusi-
sche geheimen plaatsen; dit 
belet echter n i e t , dat zijne 
regering tot de Geschiedenis 
der fabelachtige tijden be» 
hooren. 

ERÉSICHTHON, of ERISICH-
THoN, een Thessaliër, dé 
zoon van TRIOPAS. Daar hij 
een bósch, aan CERÈS toege
wijd, had doen nedervellen, 
deed die Godin hem zulk ee
nen geweldigen honger over
komen , dat hij al zijne goe
deren verteerde, zonder den-
zelven te kunnen verzadi-
gen'. Tot de uiterste ellen
de gebragt, verkocht hij zij
ne eigene dochter METRA 
genaamd. NBPTÜNUS, , die 
dit meisje bemind had, haar 
de magt verleend,hébbende, 
om zich te veranderen in al
les wat zij wilde, zoo ont» 
•snapte z$ 'aan haren meester 
onder de gedaante van eenen 
visscher. Mare natuurlijke 
gedaante terug bekomen heb
bende, verkocht hij haarachr 
tervolgeiid aan onderschei

dene meesters» Zij was niet 
zoodra overgeleverd , aan de
gene, die haar gekocht had
den , of zij ontsnapte denzei-
ven, door zich bij eikever 
koöping in een hert , een' os> 
eenen vogel, of op eene an
dere wijze te veranderen. 
Ondanks dit hulpmiddel, óm 
geld te bekomen, kon zij 
nooit den honger Van haren 
vader bevredigen, die ein
delijk, door zijne eigene le
dematen te verslinden , op 
eene ellendige wijze om het 
leven kwam. 

ERGINUS , koning van ö r -
chómenus, na zijnen vader 
CtiYMENüS »"• Was" in oorlog 
met HERKULES , die hem o-
verwon, doodde, en zijne-
Statén plunderde. In eene 
zijner Oden wijdt PINDARUS 
in eene vlijende lofspraak 
van ERGINUS uit. 

•fEKHARD (CHRISTIAAN D A -
Niè'L), Opperhofgeregtsraad , 
en Hoogleeraar van het cri
minele regt te heipzig» in 
1759 te Uresden geboren, 
onderscheidde-zich zoozeer, 
dat keizer * AMEXANÖER hem 
in 1805 tot correspondent, 
der commissie van rijkswet-
gevingbenoemde, en verschei
dene geleerde genootschap
pen hem tot honorair lid ver» 
kozen. In het jaar 1809, 
verhief hem de koning vant 
Kakten tot Opperhofgeregts-
raad. Voor de wetenschap 
overleed deze regtsgeïeerde 

T 5 
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veel te vroeg in het jaar 1813. 
Tot zijne werken behooren : 
'1.?.; Over de wetgeving van 
LEOPOLD II. t inToskanen. 
— 2.° Përsuch u. s, w. 
{Proeve over hei gezag der 
wetten.)— 3.°Kritikii. s.w. 
{Beoórdeeltng van het alge
meenewei boek voor de PruiS' 
sische Staten.) "— 4i° Ëene 
uitmuntende Vertaling (in: 
het Hoogduitsch) van den 
Code NAPOLÊOX , én zijn 5.° 
Onvoltooid ontwerp van een 
Crimineel Wetboek voor 
Baksen. 

•\ ERICH I. koning van De
nemarken , die op aansporing 
van ANSGAR bet Christen
dom en van den keizer de 

'koninklijke. kroon aannam, 
regeerde van 846 — 847. — 
ERICH I I . , het kind, regeer
de van 854 -r 8Ö3. 

• * ERICH III., bijgenaamd 
de goede, koning van geheel 
Denemarken, regeerde van 
1095 r 1106. Zeer aan dë 
Godsdienst verkleefd, vraag* 
de hij aan Paus PASCHAMS 
I I . , 

eenen Primaat, die den' 
titel van Aartsbisschop ver
kreeg. De heilige Vader 
stond zulks toe, en deze 
Kerkvoogd, werd te'Lunden 
in 5Wo«e«geinstaleerd. Hij 
deed twee reizen naar Rome\ 
en nam in zijne Staten de 
monniken van Citèanx op. 
In èenen togt tegen de Wan
dalen , sloeg hij dezelve en 
maakte zich meester van 
hunne hoofdstad JulHn van 

Jobsburg genaamd, Door zij
ne vijanden gevreesd, maak
te hij zich bij zijne onder
danen , door zijne waakzaam
heid en de zachtheid van zijn 
bestuur bemind. Hij maak
te zich échter aan eenen 
moord schuldig, en, dmzij-
ne 'wroegingen tot bedaren 
te brengen, en zich met de 
kerk, te verzoenen, ondernam 
hij eene bedevaart naar Je
ruzalem , maai1 de dood o-
verviel hem in 1106 op het 
eiland. Cyprus. 

f ERICH IV., bijgenaamd 
de bastaard en de Hazen-
voet, koning van Denemar
ken , een wreed en zeer 'P" 
loopend Vorst, regeerde van 
1135 ,— 113'J had met vele 
onlusten te worstelen , hein 
doorde Wandalen berokkend. 
Hij : doodde zijn eigen broe-
de'r HKROLD, doch «"f 
ook zelf in 1139 vermoord. 
— ERICH Yi, Won van As-
NA,- zuster van ERICH ly., 
dien hij op den Dcenschen 
troon opvolgde, bij regeer* 
de van 1 1 3 9 . - U47, V'* 
hoofde van zijne goede in
borst:, en van * 9 n \ f CL8I 
moedigheid, werd »U ne 

Lam bijgenaamd. I" een " oorlog/welken hij tegen de 
Zweden voerde, werd I>>1 
overwonfien; hij ging'"; 11'ir 

men; »>j Ö"'6 ' .„ us 
in een klooster, w"3"""^ 
in 1185 overleed. - ^ 
VI. zoon , „ , „ van W A M * " * 

11-,'dien hij in 1241 opvolj 
de , regeerde vreedzaam en 
yoorzigtiglijk, t<>en "'' 
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1250 door ABEL , zijnen broe
de r , vermoord werd. Hij 
wa'S met AGNES , dochter van 
den Markgraaf van Eran* 
denburg gehuwd gevveest.— 
ERICH VIJ., zoon van CHRIST 

: TOPEEI. I . , dien hij in 1259 
op den Deenschen troon op
volgde, hij werd de Oude 
bijgenaamd , en regeerde zeer 
gerust , gedurende 27'jaren ,• 
na verloop van welke hij door 
zijne eigene onderdanen in 
1286 vermoord werd. — 
ERICH VIII . , bijgenaamd 
de Jonge, zoon van den 
voorgaande, begon in 1286, 
zijn bestuur, met zich op de 
moordenaars van zijnen va,- , 
der te wreken. Hij nam 
Rosiock en eenige an<ïeré 
plaatsen i n , en overleed na 
eene vierendertigjarige re-i 
gering in 1320 ,""zonder, bij 
zijne vrouw» die eene zus-
ter van BIRGER, koning van 
Zweden Avas , kinderen na
telaten. — ERICH IX. ~ 
Zie KRICH XI I I . , koning van 
Zweden, 

•f ERICH is de naam van 
14 koningen van Zweden. 
De geschiedenis der acht 
eerste biedt weinig belang
rijks aan, waarom wij er 
slechts, als in het voorbijgaan 
over willen spreken. ERICH 
!•• gaf burgerlijke wetten 
uit voor zijk rijk, vermeer
de zijne Staten, en zond 
volkplantingen, om de eilan
den te bewonen, welke te
genwoordig het koningrijk 
Oenemarken uitmaken, — 

ÈRICH I I . , ziende, dat zij
ne staten door de te groötè 
bevolking leden , ondernam 
veldtogten, en plunderde 
Ritgium. — E R I C H I I I . , zoon 
van AI^GÖTH, volgde hem op 
in de koningrijken, Zwe-> 
den, Denemarken vn Noor*-' 
wegen i en breidde dezelve 
aanmerkelijk uit door zijne 
overwinningen.—ERICHI V., 
bijgenaamd de wijze werd , 
volgens sommigen , omtrent 
den tijd der geboorte des Za
ligmakers, doch volgens an
deren 169 jaren na dezelve 
op den Zvveedschen troon ge
plaatst, en maakte zich be
roemd door zijne Voorzigtig-
heid en zijnen moed. —• É» 
RICH V., kleinzoon van Hi-
NARD, dien men vermoord 
had, volgde hem op en wreek
te zijnen dood, maar werd la
ter in 717 zeJf verradelijk ver
moord, :—ERICH VI. , de zoon 
van BIRGER, regeerde van 
907 — 926. — ERICH VII , 
zoon van INGO I I . , regeerde 
van 926 — 940, en liet de 
kroon na aan zijnen zoon , E-
RICH VI I I . , de Zachtmoedige 
of zegevierende, die de eerste 
Christen-koning in Zweden 
was , om welke reden hij in 
980 vermoord werd. 

ERICH IX. (Heilige), zoon 
van JESWAR , werd door de 
Zweden in 1152 tot hunnen 
koning verkozen , maar te
gelijkertijd verhieven de Go» 
then , KAREI- , zoon van Su-
ERKER op den troon. Deze 
dubbele verheffing bragtgroo-
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te prieenigheden te weeg. 
Eindelijk kwamen de beide 
partijen overeen, dat ERICH al
leen over. de Gothen en Zwe
den, die voortaan slechts eene 
zelfde natie zoude uitmaken, 
zoude «regeren * en dat KAREI. 
hem na zijnen dood zonde op
volgen. ERICH , in 1154, door 
de Finlanders aangerand, won 
op hen een en slag, die hem 
meester van hun Janöf maak • 
te. Zij waren afgodendie» 
naars. ERICH zond hun zen
delingen, aan welker hoofd 
hij dein heiligen HENDRIK, 
Aartsbisschop van Upsal 
plaatste, wiens stoel, in 1148 
door Paus EUGENIUS I I I . , 
tot eenen Aartsbisschoppe-
lijken was verheven. Deze | 
prelaat won de kroon des I 
marteldoods op zijne missie, 
in 1157. ERICH bevlijtigde 
zich tegelijkertijd om zijne 
staten door goede wetten te 
beschaven Men heeft van 
hem een wetboek dat rijnen 
naam draagt. De ijver van 
dien Vorst voor de goede 
orde, en zijne godsvrucht 
haalden hem vijanden op den 
hals^ die hem op Hemel
vaartsdag , den 17 Mei 1160 
vermoordden. Hij wordt als 
een martelaar vereerd. Is-
iuè'1, ER&AND heeft zijn Le
ven in het Latijn geleverd, 
en JOANNES SCHEFPER h eeft 
hetzelve met aan teeken in gen 
verrijkt, StoMoïm, 1675, 
m 8»vo Zijne overblijfselen, 
werden in de kerk van Up. 
ml bewaard, waar dezelve 
nog vertoond worden. 

•f ERICH X»,* zoon van j 
JKANUÏ', eu klein-fcoon van j 
den heiligen Emcn, aanvaard- | 
de het bestuur over Zweden i 
in 1210 i na SUERKER III*; \ 
hij was zeer gelukkig in zij« 
he ondernemingen en over-' 
leed in 1220. — ERICH XI. 
de Stamelaar, zoon van den 
voorgaande, volgde in 1223 i 
op JOANNES I . , kweet zich i 
met roem in onderscheidene 
veldtpgten, en overleed na t 
een zeven en twintig jarig I 
bestuur.—•EBICHXU.* werd 
in 1344, door den adel en 
de standen aan' zijnen vader 

,'MAGNÜS ' I I . , als medereïent 
toegevoegd, doch overleed 
reeds in 1359, aan vergif. 
hem door zijne moeder BUN» 
CA. VAN NAMEN toebereid; < 

ERICH XIII.* in Zweien» \ 
en IX. in Denemarken had 
de eerste kroon te. danken 
aan de koningin M*BGARB* 
THA, 4e SÊMIBAMW*» ! 
Aet Noorden, en verkreeg ; 
dé tweede, na den dood dier 
heldin in 1412; maar "tf 
wist de eene zoo » '«" 
de andere te handhaven, ö» 
mishaagde aan de Zff*»"» 
wijlhij, in plwttf j j 
overeenkomsten op t e . 
gen, welke hij bi jef n 

bevestigd had, dezelve^ 
zijne landvoogden terdff^ 
te. Hij misnoegde evenzeer 

de Deènen door zijne m 
durige afwezigheid, fn 

dat hij de kroon, «ï* • 
kiesbaar was * erfelijk «" 
de maken. Da volken,»» 
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den adel en de geestelijk
heid ondersteund, zetten hem 
af. EKICH wilde zij nen troon 
door de kracht der wapenen 
schragen; maar daar hij zich 
op denzelven niet kon hand
haven , begaf hij zich in 1438 
naar Ponimeren, alwaar hij 
zijne overige levensdagen in 
de vergetelheid sleet. Hij 
overleed aldaar reeds in het 
volgende jaar. [Gedurende 
zijne afzondering schreef hij 
eene kronijk, of Geschiede
nis over de Dacris, "die met 
het jaar 1288- eindigt, en 
men in de Scriptores rerêm 
Sepientrionalium, en in de 
Ckronica chronicorwn van 
J, GJRUTEB vindt.] 

E BiCH XIV., zoon en op
volger van GUSTAAF I . , in 
het koningrijk Zweden, werd 
den 15 December 1533 ge
boren. Hij was even zoo 
zwak als , en nog wrèeder 
dan EBICHXIII . Hij wensch-, 
te met EMZABKTK, koningin 
vm Engeland te huwen, die 
echter geenen echtgenoot be
geerde i.-en.daar hij dus de 
hoop "op hare hand moest la
ten varen, cleelde hij zijnen, 
troon eiv zijn, bed met de 
dochter van eenen, landbouw 
wer. Door deze, èenen Vorst 
onwaardige, verbindtenis ver» 
vreemde hij zich het hart zij
ner onderdanen. Kwalijk ge
gronde verdenkingen bewo* -
Ren hem,, JOANNES, zijnen 
broeder, te doen aanhouden', 
en hem gedurende, 5 jareni 
*n eene naauwe gevangenis 

te doen opsluiten. Nadat 
deze ongelukkige Prins zij" 
ne vrijheid had terug beko
men, verwekte hij eenen op
stand. Hij belegerde Emca 

, in Stokholm , maakte zich 
meester van zijnen persoon , 
en noodzaakte hein in 1568, 
om afstand te doen van de 
kroon. De onttroonde Vorst 
werd op zijne beurt opge
sloten en van de eene ge
vangenis naar de andere ge
sleurd , werd hij eindelijk, 
in het kasteel van Euriöy 
in Vpland opgesloten. Te 
vergeefs riep hij, te zijnen 
gunste, wetten in , welke 
hij had doen zwijgen, wan-? 
neer hij onschuldigen deed, 
sterven, of als hij diegene 
vermoordde , welke vertoo-
gen deden; dezelve bleven 
stom voor hem en hij over
leed in zijne gevangenis den 
26 Februarij 15/7. Hij had 
slechts 9 jaren geregeerd 
(I560 —-1568.) OLOPCELSIUS 
heeft de Geschiedenis van 
dien Vorst geleverd , welke 
door GENET in het fransch 
vertaald i s , Parijs, 1777. 

ËRICBTHONIÜS , zoon van 
•.ROLKAAN en vaa de Aarde, 
was de 4,e koning van A* 

ïthene. ' Na zijne geboorte 
sloot MINEBVA hem ineen 
korfje, hetwelk zjj aan de 
dochters van CECRQPS, AG- : 

IAOBOS , HEBSE en PANEIBÓ-•, 
SOSP te bewaren gaf, met 
verbod van hetzelve te ópe-
nen; maar lUfcAURÖg én HER* . 
SE sloegen dat verbod in den , 
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\vin3. MINERVA strafte haar 
over hare nieuwsgierigheid, 
haar zulk een e woede in
boezemende, dat zij elkan
der 'omver wierpen. JERICH-
TONIÜS , groot geworden , en 
zulke kromnie beenen heb
bende, dat hij niet in het 
openbaar durfde verschijnen, 
vond de karren uit. Hij be
diende zich op zulk t-ene 
nuttige wijze van dit werk
tuig, waarin de helft van 
zijn ligchaam verborgen wns, 
dat hij onder den naam van 
JJOOTES of Voerman, na zij
nen dood, onder de gestern
ten werd geplaatst. Hij volg
de AMPHICTYON in het jaar 
1513 vóór J . C» op, regeer
de 50 jaren , en stelde de 
pnnathenaische spelen, ter 
eere van MINERVAJ in. 

f ERICUS (DE), of ERIK, 
zoon van RINGO, en broeder 
van den in de oude geschiede
nissen van Nederland zoo 
benjehfen HARAI-D; hij ' re
geerde omtrent Het jaar 815, 
a/s lebhing van Denemarken. 
Na den 'dood-van SIWART, 
zou een andere E R I K , zoon 
van SIWART $ op'den troon 
verheven worden; doch, de
wijl hij nog onmondig was, 
en ERIK zich reeds beroemd 
gemaakt had , werd deze als 
koning verkoren. ' Alvorens 
hij die waardigheid bekwam, 
was hij gevlugt, en had zij
nen toevlugt genomen tot ko
ning LODEWUK den . Vrome , 
en zich met zijnen broeder 
FIARALD, te Mètz doen doo-

pén. De keizer schonk hein 
daarvoor een deel van Vrief 

' land, tot zijn onderhoud, 
niet bevel om de grenzen 
van het rijk, tegen den inval 

:der Deenen, en Noormannen 
te beschermen. Ook werd 
hij begiftigd met Dorèstdt 
aan den Rijn. De gedurige 
invallen zijner landslieden, 
bragten keizer Lomiiuusin 
vermoeden, dat hij ontrouw 
handelde; hij ontnam hem, 
uit dien hoofde Dorettadt, 
en wierp hem in hechtenis. 
Heimelijk ontkomen zijnde, 
zocht hij hulp bij LODEH'IK 
den D?iiUc/ier, die hem be
schonk met eenige plaatsen 
in Neder Baksen. Aldaar 
'verzamelde hij een leger, viel 
er mede op LOTHARICIS aan, 
verwoestte de landen aan de 
Koord-Zee, en hernam/»' 
resladt. JLOTHARIUS sloot 
hierop een verbond met hem, 
waarbij ERIK beloofde, de 
grenzen van Vriesland tez"1; 
len beveiligen, zoo als hij 
ook deed. Zijn broeders zoon» 
GUNTRAM, stond naderhantt 
tegen hem op; zij levert» 
elkander slag: al «at «n 
adel was, sneuvelde daarbij, 
uitgenomen ERIK, die W 

: koning werd. 

•: E B I G K N U S . ' - Zie SCOT. 

ERIG'ONE, dochter van 1-
eene" ,'CAUHJS, bingwehaaneen* 

boom op, toen .ij «en jood 

vernam' van • >""»»' »»»« nart-
dien M(BRA,'de hond van 

» JCARJUS haar bekend nu»" 

file:///vin3
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t e , door aanhoudend op het 
graf van zijnen meester te, 
gaan blaffen. Zij werd door 
BACCHÜS bemind, die , om 
haat?'•* "te verleiden zich in' 
«'enen'"- 'druiventros verander
de; De dichters hebben voor
gewend, dat zij in daï ge* 
sterntë werd veranderd,het
welk men de Maagd rioemt.^ 

* ERINNA, eene Grieksche 
dame; tijdgenóote van SAP-
Piio Vervaardigde gedichten, 
waarvan er eenige fragmen
ten in de carMnanovem poe-
tarué fetninarum, Ahtwer-
pen f ' IöëS ,pin 8.vo, voor
kómen* Er-wórden bok na'-'' 
vólgirigeh'•" dëfzelve in fran-
sche -verzien in dett Parnias-
mdésÖmtès'iQoi dë SAU» 
viGNYr getföhdé'ri; ook'vindt 
men! in " SÏÓBEÜS , eene ha-
rer Oden, -Waarin zij den 
roein «van '*Rötne bezingt. 

•ERWÖH of AaioCtt, koning 
der EHciërs;: of Elymeërs , 
dezelfde als de koning E-
liASslk,' die CÖOBORLAHOMOR 
vêifgezeldë^'toen die koning 
de Vofsfën van Sodoiha tn 
Gviï^ïhkf kwam 'kastijden i 
Zijne staten Waren' tussclien 
dèn TigW 'ëiïkèWEüplitiïui. * 
Het 'Was op 'zijn;^rorid|*fe^ 
bied, - idal/5die bloedige slag-
gelev%d Werit, tüsschehA'R* 
PIHAXAD•',' k«öhitfg'van 'Mëdtë'? 
en NAfiucfitoDofcosöR ,lcottirig 
det* Chaldéers , Waarin • de 
éérste sneuvelde. - • 

ËRITHR^tls (JXïïlIS NlTIüSi)'-

:.' ~ 'Zie Rossi. ' '"••''• r:"":' :T-' 

ERIZZO (PAUIIÜS) , uii êene 
der oudste familié'n van Ve
netië gesproten, onder* 
scheidde zich in 1469 dobr; 

de Verdediging van 'Negró-
; pont, waarvan hg: landvoogd 

Was. Na eenen nadrukke-
lijken tegenstand te hebben 
geboden, gaf hij zich aan-
de ïu rken over, onder be
lofte dat men hem in het 
leven zoude sparen. Zonder 

, in het minst, op het verdrag 
té letten , liet MAHOMED I I . 
Hem door midden zagen, én 
hieuw zelf "het hoofd af aan 
ANNA , de "-'dochter vari dien » 

| beroemden ongelukkige , vyijl 
! déze aan zijne lusten -niet 
; had/ willen beantwoorden. 

Enizzo (SBBASTIANÜS) , een 
! edele Venetiaan, den 19 Ju-
nij 1525 geboren , en déri 5 
Maart 1585 overleden , maak
te zich door verscheidene 
letterkundige werken be
roemd. Hij legde zich 'ook 
op de penningkunde toe, en 
heeft eene Verhandeliiig o~ 

i véf de gedenkpenningen, in 
i hèt Italïaansch, nagelaten: dë 
: beste uitgave van *'dittatne» 
jlijk op prijs gestelde werk, 
; is" dié van Venetië*,:':iri'4vto 
' Waatvan de exemplaren'grótt-'• 
'i tendeels zonder jaaririerlc: 
; zijti i doch waarvan er som
migen dat van 1571 dragëri.' 
Nog bestaat er van hent: 

•l.ö Geestige verhalen,, in 
zes stukken, Venetië", 1567> 
in 4,to — 2i° Trattato del' 
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la via inventrice e dell in-
etrumento degli antic/n,' 
Venetië, 1554, in 4.» [Na 
verscheidene posten te heb? 
ben bekleed, was ÈBIZZO ,, 
lid van den raad der Tien," 
mannen. Hij was tegelij
kertijd wijsgeer, oudheid
kundige, en een geleerd let
terkundige. Behalve de bei
de »reeds aangevoerde wer
ken , gaf hij in het licht: 
3.°V Verhandeling over de 
"burgerlijke besturen, 1554. 
—- 4,ë Zcfmenspraken ti(m 
PBATO, met eeneverklaring 
op de zamenspraak getiteld? 
PHEDOK of over de onster-
fetijkheid der zieL] 

EBKIVIIJS, van Steinbqcht 
een bouwkunstenaar in 1305 
overleden, heeft l)et plan 
tot de prachtige hoofdkerk 
van Straatsburg geleverd , 
waarvan hij den opbouyp ge-
durende 28 jaren bestuurde, 
en, die volgens zijne teeke* 
ningen werd voltooid. De 
jaren \yerd eerst voltrokken 

; in 1449. Dezelye heeft eene 
hoogte van 5l4j voeten. De 
hechtheid van denzelven e-
vena^rt desyselfs,sierlijkheid 
en doorluchtigheid. 

fivËB^ÖU (JoANNES LöDE" 
WIJK, VAN), in 1595„ te Bern 
uit een, om deszelftr oud -
heid en adeldom, en qm 4e 
groote mannen,„ welke Jiet-
zelve heeft voortgebragJtj 
zeer beroemd Zwitsersch ge-
slacht, en de eerste der zes 
Mejlijkp faniilien van Bern. 

• "E R fc.. ' • 

Reeds vroeg droeg hij de 
wapenen in de dienst van 
Frankrijk, en onderscheid. 
de zich bij verschillende ge
legenheden. ,:,,Zijne dapper
heid en zijne heldendaden 
Werden beloond door de ti
tels van luitenant - generaal 
der Fransche legerbenden, 
landvoogd ym Brisach, van 
kolonel van verscheidene re
gimenten/ Duitsche infante
rie en ruiterij. LODEWWK 
XIII, had in 1639 aan zij
ne dapperheid de verovering 
van Brïsach te danken, en 
LODEWIJK XIV. in 1648 de 

overwinning van Len», ei} 
in 1649 het behoud van 
zijn leger. Deze Vorst ver-

'trouwde hem in dat jaartrj-
dens den afval van den burg
graaf van TtiRENNE, het op
perbevel over;, zijne leger-
benden toe. ERUCH over
leed te Brimk in het vol
gende jaar, in den ouder
dom van ,5§;. jaren,' Eep.*«J-

, ner nakomelingen gat «j 
1784 Memorien <>™T *fn 
^ v e n r i i l ^ i n ^ f 
het licht. Er komen belang-

; rijke trekken, maar oot«> 
ile nutteloos- en kleimg^ 
'den! in voor, welker.*'^ 
i lating de Verveling van WV 
dan eenenïeKerzougesp^ 

llhebpen: i r ^ . t r M ' P ^ 
:| ouderdom vm ^estjen;jw»' 
;! onder den prins? van AM 
: en-: ,̂t»v̂ W»f, ii loopbaan de^wapènenw. 

was in 1620: Mj denjWg 
van Prang tegenwoorW; 
maakte'iveipfotgen8 d e ¥ 

file:///yerd
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togten* iri ttuilschland, Mon-
garyë en Vlaanderen mede. 
Zich naar, Zweden begeven 
hebbende, won hij de toegene
genheid van GÜSTAAF Anoi.F , 
en dieride in lAtthanèn en 
hij f land* In Bern terugge
keerd, Werd hij tot Senateur 
benoemd , en, daarop tot l u i 
tenant-Generaal tegen den 
koning van Sdvooyè', die 
zich van het Waadland wil
de meester maken. Na den 
vrede begaf hij zich weder 
naar GUSÏAAF ADOLF , die 
hem tot raad en adjunct van 
den Héiióg vanïSahsen-fVei' 
mar «benoemde. > Door den 
ooi-log andermaal naar zijn 
vaderland teruggeroepen, ver-:'. 
Vulde-Lhy* onderscheidene ge» 
zuntschappen ;riaar• Frank*; 
rijk, alwaar tioDEWHKXIIIi 
Ji<?m beWoog te blijven\\ hem: 
brieven ;van naturalisatie en 
eene jaarwedde: vim 18Ö00 
livrès verleenende.] >~ Men 
moet hem niet verwarren 
met REDOIIF LODEWUK • VAN 
ERLAGH , Lid van den op
persten raad van Bern, van 
wiën e r i n 1789 een gewaand 
Wetboek des geluhs, in 6 dl.n 
in 8 vo, de vrucht van godde
loosheid \a en v zinneloosheid , 
is inr hefc licht verschenen* 

>*>ÈRI,AW (EAJREII .LODE»; 
WUK'IVAN),! werd tej Bern in 
'17-2G t'gebojren *-. s Voor dè om-> 
wenteling.bad, bij: in Frank' 
rif'è gediend,, en iwas veld-" 
maarschalk, tijdens den inval 
. « het Waadland^ door de 

"•'X» IPteBIi. •[. 'f 'i-v :;.v-'• " "lf 

Frarischen. Het besfmir van 
Bern droeg hem het opper-

: bevel over deszelfs leger b p , 
dat hij in beweging moest 
brengen v; zoodra de (wapens 
stilstand , met den Generaal 

; BRUNE gesloten, was ten 
einde geloopen.. Toen hij 
den aanval zoude beginnenyf 

ontving hij bevel, de vijan
delijkheden te schorteri ;het ; 
bestuur had deszelfs gezag: 
nedergelëgd. Op het berigt; 

", der inneming van Bern werd 
EHLACH door zijne eigene sol
daten vermoord, die hem ver
dacht hielden van in ver-. 

. standhouding met de Fran-
schen te Staan» ,S : 

: •. * ERMANN , (JOANNES P E - ; 

;TKÜS) , in 1733 te Berlijn: 
geboren»1 alwèar hij zijne! 

•' studiën in hét Fransehe col»; 
legie dier stad volbragt, werd» 

;; achtereenvolgend leeraar der 
'Fransche volkplanting van 
Berlijn, principaal van hets 
collegie dier natie, bestuur
der van het godgeleerd se
minarie, raad ;van het óp* 
perbewind, en lid der aka-
demie van wetenschappen en. 
schoohe letteren;;' Gezamen
lijk niet RkdiUKt^ heeft; ER-J 

>: in A'NN Memorien 'uitgegeven ,5 
i; om te dieüen töt de gescMe-\ 
.dehirder Fïansche uïtgewe*> 
; kehett',?in'->de stalen des kbU 
!i nihgsvari Pruissen»' Berlijn,: 
lil'** deel 1782>,8.edeel |794y 
i in :"8.vo • Dè t»eide> laatst»; 
jdëelèn »$n>geheel Vaii ER*; 
MAiJNi' Hij overleed iA4#l4 . 
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ERNECOUIIT. —-Zie BAI> 
MONT. 

* ERNESTI (JOANNES A U 
GUSTUS) , een geleerde Cri
ticus, bijgenaamd de CICE
RO van, Duitschland, den 4 
Augustus 1707, te Tenn-
gtiidt in Tiirivgen geboren. 
Behalve onderscheidene zeer 
•geachte uitgaven van Lsfijn-
sche en Grieksche klassieke 
schrijvers, heeft hij nagela
ten: 1;° Opufcula philolo
gica-critica , Amsterdam, 
1762, in 8.vo — 2 ° Opus
euia oratoria, orationes , 
prolusiones et elogiu, 1762, 
in 8.vo — 3.o Opusculu, 
orationes; nova colteclio , 
Leipzig, 1791, in 8.vo — 

• 4 " Aréheologia Utteraria , 
Leipzig, 1768,. in S.vo De 
schrijver ontwikkelt in dit 
werk, den oorsprong en de 
geschiedenis der schrijf- én 
graveerkunst, der opschrif
ten, .gedenkpenningen enz. 
bij dcÖnden; ,r- 5.° Initia 
doctrine.- solidioris. ., Dit 
werk, (waarvan.de stijl vol
maakt i s , en dat eeiie uit
muntende letterkundige ver
handeling aanbiedt, heeft 
van 1736 tot 1783, teLej>-
Zig zeven uitgaven in -S.vo 
gehad. —, 6.° Institutia in-
terpretis Novi-Testamenti, 
ihid, 1775 in 8.vo 3 e uj t„ 
gave, Abo en Leipzig, 1792, 
jn 8vo , c e n Wèr | r , door de 
Dnitsche godgeleerden, als 
Klassiek besehouwd. — 7.°. 
•Opnscnïa theologica, Leip* 
Slg, 1773 — 1792, in 8.vo 

~ - 8.°. Nieuwe Godgekerie \ 
Bibliotheek,' in het Hoog* j 
duïtsch , Leipzig, 1760 — j 
1779, 4 ? uitgave , 10 dl." i 
in 8 YP ' enz . ' De schrijver ; 
der Mémoires etc, {Gedenk- j 
schriften om te dienen tat 
de -Kerkefoj'/ië 'Geschiedenis 
der 18.« eeuw), drukt zich ) 
ten opzigle van dezen god
geleerde aldus uit: > H| 
bezat als Wijsgeer, als kunst. ( 

regier en als schrijver veel » 
roem in Duitsóhhnds nf.de; 
Eïógraphie universelte haalt 
men hem «aan,. als een' der 
eersten , die in DmtscUanl 
de godgeleerdheid^ van de 
Godsdienst hebben afgeschei
den r e e n e onderscheiding» 
welke Wen i als de hron «er 
daaropvolgende nieuwighe
den beschouwt.: ERNES«fU 

dezelve welligt niet liebben 

goedgekeurd, .maar hij JIaI 

er; aanleiding toe. . > • ^m 

zegt* dat; de ijver van1 M.* 
NESTI, wannéér hij,hetólimfct 

degene, welke hij Mjgel°°', 
vigen noemde, hetzij.'"« aB 

t e ' k w a « t f ö u w 0 « g e l 0 ^ 
gen: te doen Had, niet aW 
gematigd wasi Tpi-f" \?ïi 
tm lol stukje in het !«**. 

. g e g e v ^ ^ e r d e ^ J 
door ERNESTI: aan de~w 
dienst en Godgeleerd^ 

' bewezen; .:hèt} schijnt,;" ; 

hij hem tot k e n e n . ^ J " ; d e r d è r nieuwe schrift^ 

429 . ; -ÉRKESM. overleed ;<W 
' u s iptbi m i * 

• ERNESTI (AOGÜWI» *Vtt* 

http://waarvan.de
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ÏJKKÖ 5 een geleerde Duit*' 
scher, neef van den voor
gaande , den 26 November 
1733 te Frohndorf, in T/iu-
ringen geboren, was Hoog
leeraar der welsprekendheid 
aan de Leipziger- universi
teit. Er bestaat van hem: 
1.° TlTt Livil historiarum 
librï qui super sunl omnei 
Leipzig, 1769, 3 dl.n in 
8.vo; 1804, 5 dl.n in 8-vo 
— 2.° QpiXTtFABIl (luis-
TiLiAtfi de instilntione ora~ 
toria liber decimus, ibid , 
1769, in 8.vo __. 3.° Aai-
BtlAJtl MAticELTtixr, opera 
ex recent Vafesio-gronovia-

, « « , ibid, 1773,, i'n8.voenz. 
enz. Hij is in 1801 over» 
leden. -'- , •« 

ERNST of ERNESTUS , Aarts
hertog van Oostenrijk, 3.e 
zoon van keizer MAXIMIUAAN 
11. , Broeder van RUDOLF IL 
werd in I 592 , na den dood 
van ALKXANOEU VAN PARMA. , * 
door Pmuppus I I . , tot Land
voogd der Nederlanden be
noemd ; hij kwam' eerst te 
Bru&sel - in het begin van 
1594, Jen beproefde dadelijk 
de'middelen Van Verzoening, 
en vrede; maar de'muitelin-
gcn beantwoordden hem en-< 
kei- door beleedigihgen, en" 
beweerden, dat hij Graaf 
MAURITS , van' Nassau <door.' 
eenen priester had willen • 
doen vermoorden. Wanneer 
n>en de valschhöid beschouwt 
va*> al hetgene vvat' zij toen- • 
roaals tegen de Spanjaarden 

en de Catholijken uitkraam
den , en vooral de wijze , op̂  
welke, zij met de priesters 
handelden , welke zij , en
kel uit haat tegen deCatho-
lijke priesterschap door on
gehoorde folteringen deden 
omkomen (Zie CORNELIÜS 
MÜSIUS en FERDINAND VAN 
TOLEDO) , kan men deze be* 

. fichuldiging niet anders dan 
als eene lastering beschóa* 
wen , waarvan zij geenerlei 
bewijzen aanvoerden , en die 
de meest geschikte verande
ringen onderging, orn dezel
ve te wederleggen; want ver
scheidene hunner nieuwspa
pieren maken' van dezen ge-
waanden moordenaar eenéti 
soldaat der lijfwacht, te Ber
gen- op* Zoom ten dood ge-
bragt, 'andere een' pr iester , 
die te Naïnen de doodstraf 
zou ondergaan hebben. Ook 
spreekt BEKTIVOGUO in de ge
schiedenis derVlaamsche oor
logen , Waarin hij over M A U -
IUTS van Nassau in de klein
ste bijzonderheden treedt x 

geen enkel woord over de 
gewaande zatnenzwering. De 
ui f schrijvers (compifatetirs) 
van den MORERI ,van Pari/s, 

•' 1759-deze fabel'aanvoerende , 
wederleggen dézèlvè te ge

lijkertijd door' hét afbeetd-
•' s ë l , ' hetwelk zij van. ERNST? 

afschilderen. * Hij was', zeg
gen zij , een" 'vreedzaam, 
zachtmoedig,' b'eschéidefl en 
goedhartig* VöfaVt IndiéH 
zijne 'tfeügilenp >riiét 'schilt*» 
rènd w&tferi * kan' roet* ten 

.2 ; . " • 
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minste zeggen dat Jiij geene 
ondeugden bezat." Hij over
leed den 20 Februarij 1595, 
de Nederlanden naauwelijks 
een jaar bestuurd hebbende. 

\ EftSsT CASIMIR , graaf 
Tan Nassau, de zoon van 
JAN , graat' van Nassau Dil-
leniurg, en van JULIANA, 
dochter van den landgraaf 
van Luchienberg, werd ge
boren den 22 December 1573. 
In zijne jeugd werd bij , be
nevens zijnen broeder,LODE-
WIJK GUJSTHËR , in; alle rid
derlijke oefeningen en lak
ken van geleerdheid , eerst 
te liegen daarna te Heil-
Iran en Bazel onderwezen. 
Vandaar vertrok hij naar Ge
rieve , voorts naar Frank
rijk i en kwam eindelijk te 
Groningen, bij zijnen oud
sten broeder, graa'f WIM,KM 
LODEWUK. Hij besloot onder 
denzelven , de van Spanje af-
valligeNederIa,ndsche gewes
ten tegen dat rijk, te dienen. 
Hij .had het ongeluk , in het 
jaar 1595, met zijnen broeder 
graaf F I M P S , en E R N S T , 
graaf van Solms, in een' 
veldslag fegen de Spanjaar
den, gevangen'genomen, en 
naar Rijnberk gevoerd te 
worden;. de twee gemelde 
graven overleden aldaar; 
doch bij werd gelost, voor 
10,000 guldens. Daarna be
schonken hem de staten met 
eene compagnie voetvolk, 
waarmede hij , in het volgen
de jaar, in Hu/t f in bezet
ting lag, toen de Spanjaar- | 

den die plaats belegerden. 
in het jaar 1597 woonde lij), 
onder prins MAURITS, de be
legeringen van Rijnberk en 
hingen bij. In het jaar 
daarna verzelde hij do we
duwe van den prils van, 
Oranje naar Frankrijk» In 

1 het volgende jaar terug ge
komen zijnde, was hij te
genwoordig in den veUtogi 
tegen den Admirant van Ar-
ragon. Ook hielp hij, w 
het jaar 16Q0, de schans 
St. Andries overmeesteren, 
verzeilende voorts prinsMAU* 
RITS in. datzelfde jaar, m 
den vermaarden togt naat 
Vlaanderen, bij welke ge
legenheid hij. zich als een 
held gedroeg; gelijk < « 
da verovering der sleden,» 
het volgende jaar. In »« 
jaar 1605 werd hij , om «JIJJ 
getoonde trouw, m*ffc. 
tot gouverneur van W 
berk In 1606 belegerde «n 

overmeesterde hij Jf»!"« 
en bekwam, i n f f ^ 

. j a a r , , na het overladen a 
\ zijnen .vader, v o o r i n » 
' d e e l , het .-graaftchBp^* 
Met. bewilliging ^ X / . , 

'deed hij eene reis naar n 
tog J u i w s van Brun«¥-
dien hij bijstand bood i ' 
belegering''van Brun^ 
hij trouwde b|) « e « * g 
heid , met SOFBU H ^ 
dochter van gemeldennen^ 
Nog in datzelfde J ^ r , » 
h i j ! door de staten tot-n»> 
maarschalk en l u i t e n ^ 
Iverneur van Gelderland 
noem<ï,en,inhetja»r1 1" 
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èötTüitenani^gówerheurVari. 
Utrecht. In naam der sta
ten verwelkomde' h i j , twee 
jaren daarna, FREDEKJK V. :, 
keurvorst van den PaltZi 
toen deze ter voltrekking 
van zijn huwelijk,.naar En~-
geland reisde , en geleidde 
denzclven tot 's Gravenhage. 
Zijn broeder, graaf WiWiEM 
IiODEWiJK van JSaxsan, in 
liet jaar 1620 overleden zijn
de * werd hij in deszelfs 
plaats , tot stadhouder , van 
Vriesland aangesteld. Na
dat het bestand van Spat/je 
iri ' her volgende jaar geërn-r 
digd w a s , vonden dè Ver» 
eënigde Provinciën, bij den 
aanvang1 van den tweeden 
oorlog, in hem eetten dappei' 
ren verdediger van derzelver 
xegten. fn het jaar 1622 
hielp hij Bergenopzootii be-
magtigen, en ontweldigde 
den Spanjaarden, SteenmjA. 
In het volgende jaar verze
kerde hij de stad Bmbden, 
tegen de aanslagen van den 
keizerlijken generaal Ttuwr; 
ook benoemde hem prins 
MAUKITS , in dat jaar , in-
gevalle zijn broeder FREBË-
ftiK HENDRIK voor hem kwam 
te overlijden , tot erfgenaam 
van hét prinsdom Oranje-
In hét jaar 1626 veroverde 
hij Öldenzeel, stilde het^op
roer te Leeuwaarden, en 
was, in 1628, tegenwoordig 
hij de verovering van Grol 
ïu het jaar 1629 meende hij 
den graaf VAN BEN BERG da 
VHuwe te doen mimen; doch 

dit mislukte hem, Wordende 
hij zelfs genoodzaakt terug 
te trekken. Beter, slaagde 
in, datzelfde j a a r , in zijne 
tegenwoordigheid, de over
meestering van '* Hertogen* 
bosch , door FREDBRIK HEN
DRIK* Hij en prins FREDE-
RIK WH>T-EM rukten , in het 
jaar 1632 voor Few/o,- doch, 
eer zij; die sted bemagfig-. 
den, zond de prirts hen», om[ 
Roermmd in te nemen. Hier 
wilde het ongeluk, dat h i j , 
op den tweeden dag van het 
beleg dier s tad, van aijn 
paard stappende, om de loop-

' graven te bezigtigen, met 
een , vuürroer uit de .stad , 
in het hoofd geschoten werd r ; 
en aan: deze wónde niet lan
ger dan drie uren daarna 
overleed. Bit ongeluk ge
beurde op den 2 Juni} van 
het gemelde jaar 1632, van 
alle bentinnaars des vader
lands, werd hij ongemeen 
betreurd. Zijn lijk, gebal
semd zijnde, werdnaar/Jeffw-
waarden gevoerd , en aldaar 
met luister, ter aarde be
steld. Op het hof aldaar 
vertoont men, onder de oude 
gedenkstukken van .dien tijd', 
den hoed, door welken het 
sehot was doorgegaan. Bijj; 
zijne gemalin had hij twee 
"zonen, HRNBRIK CASIMJR en ' 
WIIXEM FREBERIK, die bei
den, na elkander, stadhou
ders van Vriesland • Gró- :-> 
nitigen en Drenthe geweest 
zijn. De laatste heeft den 
stam der graven van NASSAU 
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DIFJXZ voortgeplant. 

EROPE ,O£ JEROVËI vrouw 
van ATREUS, bezweek voor 
de aanzoeken van THYESTES. 
Zij baarde hem twee kinde
ren , welke ATREUS aan 
derzelver eigen vader, bij 
een feestmaal liet opeten. 

EROPUS, of ./EROPUS , zoon 
van PHIMPPUSI, koningvan 
Macedonië, beklom, nog 
een; kind zijnde, reeds den 
troon. De Illyriè'rs , die van 
deze minderjarigheid gebruik 
wilden maken, vielen de Ma
cedoniër» aan, en versloegen 
dezelve; maar deze den jon-
gen koning aan het hoofd 
des legers gebragt hebben
de , wekte dit tooneel den 
moed der soldaten zoo zeer 
op, dat zij op hunne beurt 
in het jaar 593 vóór J. C. 
zegevierden. Deze vorst 
regeerde vrij roemrijk 
gedurende 35 jaren. 

Enos. — Zie ASIOR. 

van 
-EROS, vrijgelatene 

(MABOD..). Z ' e A * w m » 

EROSTR.VTDS. 
ROSTUATUS. . 

— Zie HK-

t ERP (HEKDRUCA VAN"), 

eene aanzienlijke jonge doch-

ter genaamd het.•Vrouwen-

«n.van-ü/r«o4r. Zij volg. 

de in deze waardigheidGER-> 
TRtlOA TAN GROKNESTEIN Op, 

daags na; het féést, van den 
H. QÏTJLÏS:, in .1503 » en o-
verleed den 26 December van 
het jaar %1548. Zij schreef 
in hetNederduitsch, deJ«8f« 
boeken van haar klooster, 
die MATTHEUS heeft; mede
gedeeld ïn het 11.e deel zij
ner Analecta veteris <BVI< 
In; het jaar 1539 maakt zij 
melding van JOANNKS ?A» 
ERP , haren broeder. 

> • ' • • • ; / ; ! - • • ••• ' . • • ' • „ , • • ' • 

ERPENIÜS of VAN ERP (THO« 
MAS) , den 7 September I584j 
te Görinchem geboren, leg* 
de zich op aansporing van 
SOAUGER op de Oostersche 
talen toe, doorkruiste een 
groot gedeelte van: Europa t 
hield zich langen tijd te ff 
tieHë op, wijl bij aldaar ver
scheidene Joden en eeniga 
Mahoinedanen vond, we',je 

hem behulpzaam waren in de 
beoefening der Arabische., 

-Perzische, Turksck en b-
thiopische talen. In lw»» 
in zijn vaderland tenW-

keerd', werd hij te .t*u«* 
tot. hoogleeraar in ^ üoS' 
jtersche talen benoemd,^ 
overleed aldaar den 13 W' 
vember1624 HÜ l i e t V'u't 
scheiden© werken over n • 
Arabisch en Hebreen*»* 
enz. na, in welke men j» 
ne diepe ketlnis dier .tal» 
opmerkt: 1 ° GramM^f 
Ar&bica, Leijden,lW> 
1656, 1748, in 4 ^ 
op pris gesteld.— 2. -W* 
matica ÏÏeoraica, />!?*»' 
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1 (539. — 3.° Syrische: en 
Qhaldeeitmcké Spraak kitns t, 
Heijden, 1659; — 4.° <2rte^-
#cAe Spraakkunst ,Léifden, 
Ï662. —5>° Psalterium da-

° vidieutn Syriacum cum ver* 
siane latina. — 6.q Historia 
Satacenica GËOR&ÏI ELMA* 
VIM cUfiï vêrsione latina y 
Leijden,1622, in fol. eene 
Uitgave met aardrjjks- en 
geslachtrekenkundige kaar
ten, vfefrij kt. — 7° LOCMA-
~St Sapietilis fabultz v et A-
rabum adagia cuminterpte* 
tatione latina ei notis, Atol* 
sterdam-, 1(556, in 4.to, Hij 
Was een werkzaam man , dié 
éeneh lèvendigen geest", eti 
fcen uitgebreid geheugen be
zat* zeer aan zijne boeken 
en aan zijn vaderland ver
kleefd was , die ai de hem 
gedane aanbiedingen, om 

. hem naar Spanje en En
geland te lokken van de hand 
wees (zie NICÉRON 5.e J>1.) 
Men kan over dezen beroem
den kenner der Oostersché 
talen raadplegen , G. J . Vos-
s tü s , 'Oraf. in obit. TH. 
ERPÉHII, Leijden, 1625, 

* in 4^a, eo P. SCRIVKRIUS, 
Manes ERl'MüffAXi, quibus 
accedunt epicèdia variorwn* 

* E R R A N T R C J O Z È F ) , een 
Italiaansch schilder, gebo
ren te Trapani, in Sicilië1 
in 1760, beoefende zijne 
kunst, in zijne geboortestad, 
daarna te Fttlermö , te JYa-
Pel* vanwaar hij naar Rb* 
«e trok en er zich volmaak* 

t e r Hij had de Welwillend* 
heid van den hertog van 
Monie'Leone', zijn* land-
g'ehóot verwoïven , wiens af
beeldsel hij vervaardigd had, 
en die hem ééne jaarwed
de" van 60 dukaten schonk, 
EIIR&NTB bezat eene geheel 
buitengewone begaafdheid , 
om de grootste meesters 
ha te volgen; dikwijls wer
den zijne kopijen met de oor
spronkelijke .verward» Men 
heeft aan dezen kunstenaar 
eene gewigtïge ontdekking 
te danken , namelijk eene 
zekere en gemakkelijke wij
z e , om oude schilderijen 
t e ' herstellèli. Tij dens de 
Frahsche omwenteling, wel
ker verwoestende beginse-

j len , tot m de Romeirische 
en Napolitaansché staten wa
ren doorgedrongen, was E R -
RANTE , die dezelve was toe
gedaan , genoodzaakt van met 
zijnen beschermer den Heer-
BE MONTB L K O \ E , naarMi* 
iane te vlugten. In deze-

, stad worstelde hij met roem 
tegen eenen bekwamen te
genstander , den schilder Ap-
PIANI , die van zijnen kant 
medestrever van BESVENOTI 

'van Florence was.' De Si-
ciliaansche kunstenaar schil
derde daarenboven het af
beeldselmet eene bijzondere-
begaafdheid , en muntte u i t , 
in wapenen te maken , eene 
oefening aan welke de Sici-
Hanen zich met meer ijver 
dan alle andere volken van 
Europa overgeven, EsuuN-

4 :• / • • • • ' - " • ' • -•• ' • 
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'm geloofde dat deze kunst » 
iiiet minder nuttig was aan l 
de schilders dan het.de lig-
chaamsoefening aan de ou
den \yas geweest, en stelde 
zich voor, om eene verhan
deling over de beweging der 
spieren in het licht te ge
ven; een ontwerp dat andeT i 
re bezigheden hem beletten i 
uit te voeren. Na den val 
Van NAPOLÉON en de nieuwe 
reorganisatie van Ilaliëkeet-. 
de hij naar Home terug % 
het middelpunt van alle 
kunsten; hij overleed aldaar 
in Julij 1821. Men haalt 
ais zijne beste schilderijen 
aan: ARTEMISE weenende 
bij de asch van MAUSOLUS, 
— He dood van den (traaf 
UGOLISI, te midden zijner 
kmderen. - BsroruKOr. -
Ue medestreving der schoon
heid. _ Ve,-Sch;ncnde s c h i j . 
gerijen van PSYCHE, en an-
«ere afbeeldsels, è i is de 
schrijver der (wee vöWnde 

2 £ # f ™e»> gebruikt 
«oor de beroemdste ItaÜ* 

««,*. __ 2. PTOeVe Q 

*enaar, door den kundigen 
ööt VANCKLMERt geschreven • 
^men heeft h e , „ i E è e n 
schoon gedenkteekeh opee-
"gt.ungevoerddoortómit-
"i's JENNIÜS, een bekwaam 
^• Imnsch beeldhouwt 

' t ERSCW (JoAXNES SAMIlët'i 

1766, te Grot» tëtogau{$i> 
leziè') geboren', vverkte in 
het begin mede aan cenigo 
gcographische en staatkun
dige verzamelingen, teiflij. 
in het licht gegeven, gal 
in 1788 eene Catalogus der 
naamlooze en onder vul-
sc/te namen in Duitschland 
uitgegevene werken^ om tot 
bijlage te dienen van het 
deleerde Dnilsckland', van 
MEUSE&,: verbond zich ver? 
volgens tot de redactie der 
Letterkundige Courant wn 
Jemt bestuurd door SCHUTIS 
en BERTUCH , en werd later 
de uitgever der staatkundige 
Courant van Hamburg- j n 

deze laatste stad eindigde 
hij , en gaf hij zijn Letlet-
kundig Frankrijk, in \f 
licht, 1797, 1806., 5 dl» 
in 8.vp, waaronder «wee met 
Bijlagen: eene verzameling 
die al de in het licht gege* 
i'ene werken van 1.771 lot 
1805 opgeeft, maar w»Btm 
de onachtzaaiubeden krielen. 

In 1800 in Jena met den ti
tel van opziener der boeker̂  
van de' Universiteit tem? 
gekomen , begon EnsCH al
daar geographische en nie«' 
wé geschiedkundige .le>""j 
te geven; hij werd latereersie 
Böekbewaarder en hoogleerâ  
deraardrijks-en staatkun?6 

aan de uniyersiteitvan fl«"?' 
Deze onvermoeide schrijv 
ondernam ondanks de «er; 
ken, die hij te vervolgen hafl> 
(in gemeenschap n , e t 

heer GRÜBHR) eene Wef* 
te^Mfjeldpê&iedtim** 

http://het.de
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ëcfiappejt e» kunsten* Vlet 
al te ^uitgebreide ontwerp 
dezer verzameling deed er de 
uitgave van ïnislukken, èn 
na de fortuin van zijnen boek-
verkooper door dit werk in 
de waagschaal gesteld te 
zien, bezweek ERSCH zelf 
door vermoeijenis en ver
driet den 16'Januarij 1&28. 
Wij moeten nog van hem 
aanhalen: Uittrekselen der 
dagbladen, en andere Hoog-
duitsche tijdschriften, over 
de aardrijkskunde, en ge
schiedenis, JLemgOy 1790 — 
Ï7#2, 3 dl.» in 8 i Ëit Hand' 
hork der: Hoogduitsché let-
ter kunde, Amsterdam èn 
Leipzïg, 1812 . — 1814, 8, 

, stukken in 2 dl.n in 8„vo 

•J" ERSKINE (THOMAS) , Lord-" 
kanselier van Engeland, en 
een zeer beroemde redenaar 
en régtsgeleerdei een Schot, 
Van de vrouwelijke zijde van 
het geslacht der STUARTS af
stammende , wijdde zich eerst 
-aan de marine , hierin echter 
geen genoegen scheppende, 
aan de regtsgeleerdhèid, 
waarin hij zich weldra 
zoo . zeer onderscheidde, 
dat hij een der grootste re
denaars van de partij der op
positie werd. l)e prins van 
Wallis benoemde hem'tot zij-

'ftén geheim-raad en gevolmag* 
tigd generaal, welke posten 
hij hem , wel is waar, na
dat hij den bekende PAÏNB 
voor het geregt verdedigd 
had, weder ontnam » doch 

eenige jaren later, niet nog 
meer waardigheden teruggaf. 
De koning verhief hem in 
1806 tot Pair. Hij overleed 
in 1823 zoo arm , dat zijne 
weduwe en kinderen , de ko<-
ninklijke weldadigheid, om 
ondersteuning moesten smeë» 
ken. 

•j- ERTBORN (JOZEF "KABEI. 
, EMANuè'L, Vrijheer van), te 
' Antwerpen in 1778 geboren, 

bekleedde onder het Fransche 
bestuur verscheidene admi
nistratie posten , en tijdens 
de omwenteling in zijn land 
in 1814 voorgevallen, eenige 
vrij gewigtige finantiëje be-
dieningen. Na de bepaalde 
regeling van het koningrijk 

l der Nederlanden, werd hij 
opziener der indirecte belas
tingen over de provincie 
Luik. In 1819 kwam hij ii» 
den algemeenen raad der 
munten teütrecht, en in 1821 
werd hij tot lid van de Re
kenkamer des rijks benoemd. 
Bij overleed te '* Graven-
hagein 1823. Hij verstond 
«eer wel het Grieksch, La
tijn , Fransch, Italiaansch, 
Hoog- en Nederduitsch, 
had zich altijd beziggehou
den met geleerde of letter
kundige werken. Wij zul
len van hem aanhalen een: 
deel GesbUedkundigenaspo^-
ringen over de Academie van 
Antwerpen , en over de schil
ders , beeldhouwers, gra
veurs en boHwkunstenaars., 
welke zij leeft opgeleverd, 
5 



314 E R T. 

jfin het Fransen, 1806») 

~ * ' ERXLÉBEN. (DoROTHEA 
CHRISTIN* ̂ LÊPÓBIN), werd 
•den..'13 November 1715", te 
Quedlinburg- geboren- Zwak 
ea ziekelijk zijnde, was 
zij gaarne bij de genees
kundige lessen tegenwoor
dig , Welke haar vader 
Doctor C H R I S T I A A N J'oiiYCfR-
pus LÉponiN, aan haren 
broeder gaf.,: Öëze gedurige 
bijwoning bepaalde 'in haar 
eten lust voor dè geneeskun
de , welke zij onder haren 
vader en in de beste schrij
vers , zoo als STA'HL, HOPS*' 
MAN, .'BOG.BHAV.IS., enz, be-
oefende en er snelle vorde
ringen in maakte. In 1742 
werd zij uit gehuwd aan Jo-
ANNES CHKISTIAAN ERXÏ ,KBEN» 

Evangelisch predikant te 
Quedliuburg; en men moet 
tot haren lof zeggen, dat 
haar. smaalt voor eene oefe
ning en eene Werkzaamheid 
die het deel harer sekse niet 
schijnen te zijn , haar niet 
helette.,, óm met dé meeste 
naauwgezetheid, de pligten 
van echtgenoote en moeder 
•te vervullen; Op den 12 
Junij 1754 verkreeg zij op 
eene plegtige wijze aan de 
universiteit, van Kalle, de 
doctorale waardigheid. De 
Kandidaat verhandelde in ha
re thesis, met de grootste 
schranderheid een gewigtig 
onderwerp: Qjtod nimis ei-
t.o ae jucunde curare sm-
fiittg fiat causa minus txitc& 
awdtionti. Onder de tal» 

- E R JC» 

rijkcgelukwensehingen, wel
ke zij van alle kanten om
ving, onderscheidt men er 
eene in den stijl vaa opschrif
ten of grafdichten / waarin 
men leest, dat deze pleg* 
tigheid, door den grooten 
FREDEMK, koning van Pruil-
ten toegestaan, nooit in 
Ouilschland had plaats ge
had. Stupete nova litiera* 
Ha in Itdlia, nonnmguam 
in Germania^nunquam, vi
sa, vel audila etc. Toen 
zij in den echt trad, gafaij 
in het Hoogduitsch. een stuk
je in het licht, ten titel 
voerende: Onderzoek der 
oorzaken, ioelke de vromen 
van \ de studie verwijderd 
honden, waarin men bewijst* 
dat hoi haar mogelijk en 
nuttig is, de wetenschap
pen aan te Aweeken, Ber
lijn, 1742, in 8 vo. üe voor
rede is van haren vader Me
vrouw ERXLEBEN overeet! 
den 13 Junij 1762, vier kin
deren nalatende, waarvan ve
le zich eene zoodanige moe
der waardig toonden, onder 
anderen —• ERXMSBBN \i°' 

ANNES CriRïSTIAAN ^0I'X.CAB" 
Pds), den 22 Junij 1744ge* 
boren , die zich niet te ?w* 
den stelde met de beoefening 
der verschillende takken van 
geneeskunde, maarzichdaaf' 
enboven ijverig op de n * 
tuurku^de en natuurlijke His
torie toelegde. Hij overleg 
in 1777. Ofschoon zijne Joop-
baan zeer kort is geweest* 
gaf hij echter talrijke ff« 
ken in het Ücht, che «en 
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_ zeer gunstig onthaal geno*. 
ten <, vooral zijne Grondbe
ginselen der Natuurlijke. 
Historie^ in het Hoogduitsch, 
laatste uitgave, Gottingep,,' 
1791, in 8.vo, en> Inleiding 
tot, de vee-ar tsenijktmde (in 
bet Hoogduitsch) , Gpitin-
gen, 1769 , in 8.vo^ in het" 
NederduUsch .vertaald » '* 
Gravenhage , Ï770. ^ . -

ERYCÉYRA of ERJCEIRA, (FER-
IHNAND DE -MENESÈS Graaf 
van), werd te Lissabon in! 
1614 geboren. Na in zijne 
eerste studiën den smaak 
voor de goede letterkunde 
te hebben geput, ging ' hij 
in Italië krijgskundige les
sen nemen. In zijl) vader
land teruggekeerd, werd hij 
achtereenvolgend landvoogd 
van Peniche, van "Tanger ,;• 
krijgsraad;, kamerheer van 
den Infant don PEDKO , en 
staatsraad. Te midden 'dor 
bezigheden dier verschillen
de posten, vond.de Graaf 
van ENRYCEYR\ nog oogen-
blikken, om zich met leès-
oeferiingen en samenstellin
gen bezig te honden. Men 
kan het Jmtmal élranger 

(van 1757 over zijne talrijke 
werken raadplegen. De voor
naamste zijn: \,° Geschie
denis van Tanger:, in fol» 
1723. ...—- 2.° Geschiedenis 
van Portugal, van 1640 tot 
1657, 2 dl.n in fol, — 3.° 
Leven van JoAXJfm L, ka-
Hifig van Portugal. Deze 
verschillende werken zijn 
tot de kennis der geschie

denis Van zijn land zeer 
nuttig- ' 

ERYCEYRA of ERICEIRA, 
( ÏJRANCISCÜS .XAVERIÜS IJK 
MKNESÈS „Graaf van), ach
ter klein-zoon van den voor
gaande» en erfgenaam van 
den vruchtbaren geest zijns 
over-grcotvaders, werd te 
Lissabon in 1672 geboren. 
Met roem voerde hij de war 
penen en verkreeg in 1735 
den titel van algemeen veld
maarschalk , en van krijgs
raad, en overleed in 1743. 
Onder de geleerden was hij 
geen groot 'Hee r ; hij was 
slechts een qngedwongenei 
beschaafde, spraakzame ge

ketterde. Paus BENEDÏCTUS 
XIII . vereerde hem met eene 
Breve. Be koning van Frank-
rijk schonk hem de Catalo
gus zijner Bibliotheek. De 
akademie van Petersburg, 

• zond hem hare Memorien; 
een gedeelte der schrijvers 
uit Frankrijk, Engeland, 
Italië enz. droegen hem hun
ne schriften op. Zijne voor
ouders hadden hem eene aan
zienlijke en uitgebreide bi
bliotheek nagelaten , welke 
hij met 15000 boekdeelen 
en 1000 handschriften ver
meerderde. Zijne letterkun
dige loopbaan , is door meer 
dan' honderd verschillende 
warken vervuld. De meest 
bekende zijn: \,pVerhande
ling over de waarde der Por-
iugesche munten, sedert 
het begin der monarchie, 

f i n 4<o,. 1738, — 2.° Over-
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meg-ingen over dé Akademi-^ 
sche studiën. — 3.° 58 Fer-
gelijkingen van. beroemde 
wannen, en 12 t>«» beroem-
4e vrouwen. — 4.° Henri-i 
quiedaf^een heldendicht, 
wet aanmerkingen op de re~ 
gels van het heldendicht* 
in 4 ra, 174U 

- EnirfHiLE. 
ARAOS, 

Zie AMPHI* 

E R YTROPHILÜS (R ÜPEBTOS) , 
een Godgeleerde der zeven» 
tiende eeuw» en predikant 
te Banoveri is de schril ver 
van een methodisch Commen* 
tariiim,v ovftr de Lijdens
geschiedenis J Nog bestaat 
er van hem:'; Catehee aurets. 
in harmonium evangelicam, 
in 4.w 

> ' • • . i 

EBVX, zoon van BÜÏES ew 
VENUS. Tt'otsch op isijne 
buitengewone kracht» wor
stelde hij ttjgen de voorbij
gangers en Velde dezelve ne
der, maar hii^werd door 
HERKULES gedood\, en in den. 
teiripel begraven, \velken hij 
aan VENÜS, zflnâ  moeder 
had toegewijd» v 

\ • ; . . . •• \ 

f Es- (JAKOBUS vAs]i\ een 
schilder, te Antwerpeii\, in 
1570 geboren, slaagde =bfl-
zonder in het schilderen Van , 
visschen, schelpdieren, krab-
»».»•* vogelen en vruchten^ 
Het museum van Weenen^ 
bezit twee zijner schoonste 
schilderijen, ' voorstellende 
eejje Fisckitiar/a aan hei 

strand {Ier &?<?, Een Öet̂  
zelve is een nachtelijbon. 
derwerp , hetwelk een schoon 
uitwerksel van het lichtdoiK 
kcr aanbiedt* 

ESACUS , zoon van PRIM» 
en van AI.VXOTHOÉ, was 20a 
, zeer op de Nimf HESPHIM 
verliefd , dat hij Troje^ ver-
liet, om haar te volgen* Zijn» 
minnares, door eene slang 
gebeten zijnde, Stierf aan 
hare wonden. Uit wanhoop 
stortte ESACÜS «ich Uv de; 
zee neder. Trans herschiep.. 
hem in eènen duikelaar. 

ESAÜ* zoon van IzAâ ea 
BEBEKK>, in het jaar 1S3&, 
vóór J. C. geboren, verkocht 
aan JASOB, zijnen tweeling-
broeder,- in den ouderdom 
van 40 jaren, zijn ecrstge-
boorteregt, en trad, togw 
den'wil van zijnen vader*" 
Chananesche vrouwen »««e" 
echt. Deze eerbied^t-
gegriisaard, hem bevolen hè» 
bende, op de jagt te. g«J. 
ten einde hein . ewug- v1'" 
te eten te brengen, beIo° 
de herft zijnen zegeni ma 
door, de schranderheid z>J 
ner moeder (zie BEBEKKAJI , 
verlaeeg J A K O B ' J e n ^ r -
De heide broeders. M J " 
van dien oogenblik a f ü » 
eenigheid, doch 1 » ^ ^ 
zoenlen zij zieh weder ' | 
elkander. JAKOB begaf « J 
naar zijnen oomLxn&' J" 

éene zeer talrijke naKO" 
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' lingschap nalatende. {Jeleer? 

den zijn van gevoelen, dat 
de koning EftYTHROS, wiens 
naat» dezelfde , beteekenis 
heeft „als die van EÖOM, en 
die zijnen naam aan de zee 
tusschen Arabic' en de kust 
van Malabar heeft gegeven, 
.niemand anders isdanEsAU. 

; * ESCHELS-KROON (ADOW) , 
een Deensch reiziger, werd 
te JSieólum, in het Hertog
dom Sleesioijk, in 1736 ge
boren * en bragt achttien ja
ren ,in d» QosUlndiën door, 
alwaar; hij van 1782 tot 1784 
agémv• s#ant'« Penemarten; was. 
Er be;st^ ;van hem, irl het 
Hpqgduit^Vh.k-ê-*, {j$egcfit"&r 
vingrSpan hqt,eiland Sifma-
ira ̂ Voornamelijkbeschouwd[, 
ten ,$p%ig£g~!yan*€[eH \&a?idêi' 
ep, a,liWat tot denzelven be
trekking heeft,^ Jiamburg, 
1283,, in ,8.vo,5.met eenë 
kaart, *in' het Nederduitse!» 
vertaald, ffaarlem, 1785, 
in 8.vo ^ ^.Geloofwaar
dig, verhaal, van den tegen-
woqrdigen/rftuat der voor-
naant^e (silapden van [den 
Ocetiatifr,vp,oftiqmelyk van 
Bvmep.i -^,3,°Êëschryying 
van Pegu jethihet eiland Cei-
iotty nieu^e';gntnaauwkejirir 
ge fejjjzonderljielenjrOYer het, 
luchtgestel, enjBfjhevattende, 
door^^jIïyNTER'i'G. WOÜP.-

en EsCHpxjj?JKROON. E S C H E I S - ; 

KRQ(JN ïs te* ïiiell dei» 18 
October 1793 overleden., : ; ; 

Egĉ KlSlBURq (JpANNES 
HI*Ï) , É»K- Duïtsche iet-

ferkundige, ,te Hamburg dett; 
1 December 1743 geboren, > 

' maakte zich beroemd doos, 
zijne uitgebreide geleerdheid. 
In den ouderdom van 23 ja
ren , wverd hij tot hoogleer-
aar aan het Collegie Caroli-, 
nutn te Brunswij'k benoemd, , 
maar' HIERONYMUS BONAPAR
TE, door zijnen broeder N*-

; POLEÓN , tot koning van West-:, 
falen benoemd, vernietigde, 
deze instelling om er eene 
militaire school op te rigten. 
ESCHENBÜRG verkreeg ee«e 
jaarwedde, als oud-lid van 
J den opperhofraad. Men heeft 
j van hem verscheidene wer
ken en vele geachte verta
lingen , zoo als bijv»: 1.° 
Tooneelknndige werkep. van 
SHAKBSPÈAB, Zurich ,1775, 
1807:y 4.e uitg., 13 dl.n in 
8.vo Deze vertaling gaat voor 
de beste door, die men van 
den beroemden Engelschen 
dichter heeft vervaardigd, 
zonder er Zelfs die van ^ I E -

;Ï,AND, die eene der naauw-
'<> keurigste i s , van uittezon-v 
! deren. — 2° Brifsch Mu
seum voor , de Duitsc/ters, • 
Leipzig,1777,-~ 178Q, 6dl *> 
in 8.vo, De schrgver heeftj 
hetzelve yerV^lgdjonder^ den j 
titel< van Jaarboeken der -

Vbritsche letterkunde..-..«r-r 3.°., 
\KortJ>ergripeener bespiege-;, 
\lingi"enz,] der scltoone let*,-* 
teren f Berlijn en Stettlni» ; 

11783 r r ï§05,, in 8.va—4.% 
Handboek der klassieke 'let*% 
rterkunde i der oudheid en , 
Jifer fabelkunde, ïbïd j 1782,;j 
ii—Ï806. Dit werk i* in hein 
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Fransch vertaald geweest , 
en wordt zeer geacht. — 
5,° Over SEAKESJPEAR , Zu-
r i ch , 1787, in 8.vo — G.° 
Verzameling van voorbeel
den om tol de bespiegeling 
en de verhandeling over de 
gcho-one letteren te dienen , 
Berlijn en JStettin , 1788 — 
1795, 8 dl." in 8.vo — 7.° 
Handleiding tot de beoefe-
nivgder wetenschappen, ibid 
1792 — 1800, in S.vo —8.° 
eene uitgave der Werken van 
BAGEBORX. — 9." Het Le
ven van dien dichter. Ver
scheidene Fransche werken, 
in het Hoogduitsch vertaald, : 

onder welke: 10.° De Es-
THEn van RACINE in Hoog-
duitsche verzen. Men ge»' 
looft dat ESCÏIENBURG vele 
losse DichlsUthken onuitge
geven heeft nagelaten, die 
de Hoogduitsche letterkunde 
niet dan konden verrijken, 
als zijnde zonder twijfel don 
roem vvaardig, door dezen' 
geleerden letterkundige- zoo 
billijk 'verworven, ESCHEN-
BUKC^ kende op 'de volmaakt- • 
ste wijze de verschillende' 
lette'rÜundén van Europa, 
en was onderscheidene' talen ; 
meester.'^ Hij was een man 
enkel -aan' de studie toege
wijd , en die de eenzaamheid 
beminde; die' niet' dam in 
zijne boeken en ,in he< ge
zelschap • van een klein ge- • 
tal geleerden , zijne vffcnr 
den , het geluk zochf.' Mij 
stierf tegen het • einde van' 
1823, rn dên oudfcrdoW van 
80 jaren. 

ESCHÏNES r Griekse» rede
n a a r . — Zie -(ESCHINES. 

ESCHINES, Grieksch wijs» 
geer^ — Zis ^ESCHINES. 

* ESCHÏÜS ( NlCOLAAS ) , 
werd in 1507, te Ooster-
wijk, in Noord'Bruband, ge
boren. Te Keulen tot pries
ter gewijd zijnde , viel hem 
door zijne kunde en zijne 

. godsvrucht de eervolle aan
bieding ten deel van zich 
niet de* opvoeding' van den 
jongen Hertog van Gulik te 
belasten. Maar het hofle
ven strookte niet de inborst 
van ESCHIÜS niet, hij zou 
geen getuige hebben kunnen 
zijn van de ongeregeldheden 

.welke er gewoonlijk heer-
seinen. Hij sloeg deze eervol
le bediening van de hand> 
bij voorkeur zijne talenten 
aan het bestuur eener nede
rige school toewijdende. Hij 
vormde in dezelve kweeltc-
lingen , die even- zoo 'nuttJg 

•;voor den staat als vo<rf (ie 
'kerk' waren. ' Men telt on
der degene', die hét 'meeste 
nut van zijne zorgen trok* 
ken , ' den beroemden • Jes"« 
PETRUS CANÏSIUS', en de» 

. Karthuizeï*' LAÜBÜWWS OO-
, UIUS. Zich niet; deüen taai* 
"ste èn verscheidene andere 
religieuzen-dei-zelfde orde 
•verbonden hebfc'fcm'de, WWf 
'hij hunnen regel ' te omh«' 
zen , doch de zwakheid *U' 
ner gezondheid verzette zie» 

'tegen' dit goHvtodA'HP ™?" 
nemen. M] xt'M* t é« -*1" 
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ste hun eenzaam leven na-1 

volgen, en verkreeg eene 
cel in het Karthuizer kloos
ter , waarin hij een stich-' 
telijk leven leidde. De gees
telijke overheden meenden" 
van zijne talenten en zijne 
godsvrucht gebruik te moe
ten maken', om aan de za
ligheid van anderen te wer
ken ,' zij benoemden hem tot 
Aartspriester van Diest, en 
belastten hem te gelijkertijd 
met het bestuur van het ' 
klooster der bagijnen der
zelfde stad. Esciiius kweet 
zich niet ijver van die bei
de posten en bragt verschel-"; 
Aene godvruchtige gestich-' 
téh' tot stand. • Wij eindigde-
in 1578'eene loopbaan, wél- ' 
ke hij door de boetvaardig-' 
beid en de goede werken 
geheiligd had. Zijn leven ; 

is door zijnen opvolger in 
het bestuur van het bagïj- -o 

nen-klooster van Diest b'e-' 
schreven. Men heeft van" 
dezen eerbiedwaardigen gees
telijke : -1.° Godvrüc/itige'-' 
oefeningen , in het Latijn,-. 
Antwerpen, T563 , in 8.vo / i 
XÜW, in- I6.mo Dezelve 
zijn in het Vlaamsen ver
taald , en in 1713 herdrukt. 
Men vindt in deze laatste : 

uitgave het Leven van Es-
CHIUS mede in het Vlaamsch i 
vertaald. —.' 2.° Jsagoge ad' 
vitam ïntrov'ersamcapetcen*: 

dam 'aan. het hoofd van een 
werk getiteld: Temp/um «- • 
Mm<e, door ESCIIIUS 'in het 
licht gegeven ; Antwerpen, -
1563, in S.vo _ 3.° Mar-

garita evangeliën, eengees
telijk werk uit het Vlaamsch 
in het Latijn vertaald. Deze 
werken , behooren beide aan 
eerie heilige Maagd , welker 
naam onbekend i s . De Mar • 
garita is dikwerf in het 
Latijn, Fransch , Vlaamsch 
en Hoogduitsch herdrukt. 

ESCHREPP. — Zie Asz-
RAFF. 

ESCHYLÜS. — ZieiEscHY-
IiTTS. 

ESCOBAU (BtRTHOlCOMKÜs), 
een godvruchtige en geleer
de Jesui t , in 1558, te Se--
v'illa , uit eene oude en adel
lijke familie geboren, bezat 

'groote'goederen, die hij al-/ 
Ie in'liefdadige werken be
steedde. Zijn ijver voerde 
hem naar Indik', alwaar hij 
'hét religieuze gewaad 'aan-
.vaardde. Hij overleed te 
.Lima- in 1621. Er bestaat 
van 'hem: 1.° Conciones gna-

'• dragesimales et deadvenlu, 
in lol. '— 2.° De festis Do-
mini. — 3.° Sermries de 
historiis sacree Scriptur/z. 
Zijne'werken zijn bijna én-
'kei in Spanje bekend. 

' ESCOBAR (MARINA) , te Va- ^ 
ladolid, in 1554 geboren',1 

heiliglijk overleden in 1633 • 
is de 'stichtster der verza- ; 
meling van de H - B R I G I T - T V , 
in Spanje. Pater D'UPÖNT , 

, haar Biechtvader, heeft Me- ' 
moriè'n over haar Leven na
gelaten , welke uien in foi. 



w* 'E #:q». 
.heeft doen drukken. Dit 
werk is zeer' zeldzaam ge
worden*. .: ;p ,.< 

EsCOBAR (^NTONIÜS), UÏ.t 
het beroemde huis van Mm*. 
nozk, een. Jesuit in 1589 te 
Vailadoiid geboren, en in" 
1669 overleden , is de schrij
ver van onderscheidene wer
ken , waarvan, de meest be
kende zijn: zijne Camiuènta* 
riën op de Heilige Schrift, 
Lyon, 1667, 9 dl," in fo!,, 
en zijne Zedelijke Gódge? 
leerd&eid, Lyon , 1 6 6 3 , 7 

. dl." in i'ol., waarin hij den 
weg ter zaligheid wat al tè 
"breed maakt. Zijne zedelij
ke grondbeginselen zijn door 
PASCAL, in een belagcbelijk 

- licht gesteld; dezelve zijn' 
gemakkelijk en het Evange
lie verbiedt al wat te ge* 
makkelijk ïs, Men moet 
echter niet,,.gelooven, dat 
dergelijke werken, hoewel 
laakbaar,,;; zop veel ,kwaad 
hebbssnt geisticlit «als; sommi
ge ijveraars %n\ks beweerd 
hèblxeöfv-Dezelve worden en*? 
kel̂  dop,r,,g l̂<»erde/;of gemoe
delijke lieden, gelezen f ligt-
zinnigeii honden er zich niet 
mede bjSzig•: &Ifc heb nooit,;( 
zegt een oordeelkundig schrij
ver», een losbandig, ïnan, ge
kend, die de Casuisten veelv 

gelezen had |, en ik neb noch 
grooten Casuist,: noch' gtoof 
ten jezer der Casuisten ge- . 
kend., -die een slecht: jeyen \ 
le„idde,V Tpen.eens een ze- * 
JceieV* hervormer, in "tegen?" II 
\vo%diigheid van een' eet?;'J 

bied waardigen Geestelijke, 
tegen de al te vrije Casuis* 
ten uitvaarde, en hem vraag
de -welken schrijver; men 
voor de zedeleer behoorde 
te lezen, zeidë hem deze: 
Lees CARAMUEL en Esco-
BAR, Zij zijn voor « nog 
al te gestreng. » Vruchte
loos i zeggen de Encyclope* 
disten , zouden de predikers 
der ongodsdienstigheid, zich 
op deze aanmerking willen 

, beroepen ,*öm hunne eigene 
buitEpsporigheden als on» 
schuldig téi doen voorkomen, 
eh om dé GtpdgeJeerdep ha-

; telijlc te ma^ént die heit, 
'berispen en wedérlegge»*' 
'Hunne -dwalingen » die zü 
-zelve prediken, zjjn veel 
^gevaarlijker^ dan die der 
Casuisten , men kan deeeï-: 
ste door geenen prjjsbaren 

. beweeggrond verschoonen, de 
'werken der ongeloovigen heb-
Übeh in tien jaren meer on
gei l gesticht, dan alle M^ 
; suisten der wereld in̂ eene 
i'eèuw hebben gedaan. '&%<$" 
Wopi methode art., Ca*m< 
Met.. (Zie' BÜSENBAÜM-/AS^, 
!
 CAL , EANCÉ), ESCOBAK schreei 
meer d«n £0 werken» «j1 

i;42;deeien, meest al.««>*•, 
Pbestaande. : 

i- > ËSCOIQUIZ (DonJvi«)t 
^staatsraad,, in; Spanje *» 
i'niet minister -van staat, » 
jals hmi te LavenifeMW 
'ving der4i)'dgenooten, (*» 
yraphïe deg conlmporfim 
;;noemt,geboren i n j y ^ » ' 
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xjudè familie, die zich on* 
derscheiden had, in de loop-
.baan der wapenen. Zijn va-
der was gouverneur van 
,Ceuta, en daarna van Oran, 
zee-steden van A&Barbaryë, 
Don JUAN kwam als zoon 
.eens militairs, onder de 
edeljonkers van KAKEL I II . , 
koning van Spanje; deed 
zich door zijne vlijt voor de 
studie, en bijzonderlijk door 
zijne vorderingen in de wis
kundige wetenschappen op-
merken. Daar echter zijne 
familie arm was, en het be
roep der wapenen meer eer i 
dan rijkdommen aanbragt, 
Zoo koos hij , toen hij in den :' 
ouderdom was , om eenen.'. 
staat te aanvaarden, een 
doinheerschap in de hoofd- ; 
kerk *an Saragossa, bij Ver- , 
kiezing boven jden rang van ; 
kapitein , dien men gewoon.- i 
lijk aan de staatjonkers des 
konings van Spanje r wan
neer zij hunne dienst eindi
gen, aanbiedt. Het open
hartige , doch eenigzins npr-
sche karakter van eenen ze
keren graaf FERNANDEZ , 
gouverneur van den prins 
van Agfurië (tegenwoordig 
FERDINAND, VIL), aan de 
koningin en vooral aan Go-
»OY mishaagd hebbende, 
werd deze gouverneur afge
dankt , en men koos in zijne 
plaats JUAN ESCOIQUIZ, De 
«achtheid, de openhartigheid 
yan ẑ jne inborst, de opreg-
**.verkleefdheid die hij voor 
*pen doorluchtige!) 'kwee-

JX. DEE?,. V 

keling toonde, wonnen hem, 
weldra het hart van denzel-
ven, wiens vriend en ver
trouweling hij werd. Een-
mensch met edele gevoelens, 
en wijze grondbeginselen van 
zedekunde ; begaafd , kon in. 
een hof, waar Gopov heersch-
te, niet dan vele vijanden' 
vinden. Degene, dien hij 
het meest te vreezen had , 
was Gonoy zelf, toenmaals 
hertog van Alcudia; maar 
de teederegenegenheid, wel
ke de prins voor zijnen on
derwijzer aan den dag leg
de , diende aan Don JUAN 
tot een schild, tegen de aan
vallen zijner vjjanden» Het 
is waar dat FERDINAND , Go-
DOY nooit bemind hobbende, 
Escoiamz hem misschien in 
deze gesteldheid onderhield, 
waartoe men ook móet zeg
gen , dat deze gunsteling 
zoowel dóór zijnen hoogmoed , 
als door zijn gering ontzag 
voor den vorst genoeg aan
leiding gaf. Gonoy begon 
reeds de oneenigheid onder 
KABEr. IV. en zgn': zooft 
te zaaijen. FERDINAND had 
zelfs dikwijls de strengste 
berispingen van zijne moe
der af te Wachten (Zije MA
RIA LOUISÉ) , welke f ge'ene 
andere wezenlijke, oorzaak 
hadden, dan de af keer, wel
ken de jonge prins voor den 
gunsteling toonde. EsCoi* 
aOiz zocht van zijnen kapt, 
het onweer door de wijze 
raadgevingen af te wenden , 
welke hy aan zijnen kwee» 
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keïing gaf; Maar, wanneer 
hij zag, datQoDOY, met guns
ten ërt rijkdomnien overla

den , met den titel van Prins 
des vredes vereerd , het ko
ningrijk alleen en willekeu
rig regeerde, durfde hij-aan 
den koning heilzame waar-
schouwingen geven, en wilde 
hem vooraf de onheilen doen 
gevoelen, die weldra zijne 
staten zouden bedroeven, in
dien hij dezelve langer aan de 
begeerlijkheid en aan de eer
zucht van den hertog van 
ALCUD?A liet overgegeven. 
Men verachtte niet alleen de 
raadgevingen van ESCÖXQTJÏZ , 
maar men vermeerderde nog 
de magt van den begunstig
de, die, om /ach op den 
edelen, moed van den deugd-
zamen onderwijzer te wre» 
ken, hem naar Toledo deed 
Verbannen. De smart van 
den prins lauAsturié, wani 
neer hij zich van zijnen ee-
nigên vriend, beroofd zag, 
trof zijne ouders niet, en dé 
prins kon niet beier doen, 
dan' mét zijnen onderwijzer 
eenë geheime briefwisseling 
onderhouden. Ondanks zij
ne ongenade zond ESCOIQUIZ, 
aan den koning, en zelfs 
aan de koningin, gedenk-
ichrffien, strekkende, om 
hen betrekkelijk, de eerzuch
tige ontwerpen van hunnen 
geliefden MANUEÏ.ITO '(*) te 
verklaren, een teedere.naam 
met'welken zij hem aanduid
den. Intusscherjt maakte Gp-

DOY , sterker, geworden, (loot 
de afwezendheid van Escoi« 
QUIZ , den koning en de ko
ningin tegen hnnnen door-
luchtigeh zoon zoodanig in- ': 
genomen, dat men eiken ; 
oogénblik eehen noodlottig» ; 
Crisis verwachtte. Onder ; 
déze verontruslingen heeft ; 
meri nooit in Spanje ge- j 
vreesd, zoo als de reeds 
aangevoerde Levensbeschrij
ving der iijdgenooten zulks 
beweert, dat KAREÏ; hét oog-
merk had, om zijne kroon op 
het hoofd van zijnen güns» 
teling te doen overgaan; 
want behalve dat deze vorst ; 
natuurlijk kon gevoelen, w \ 
het volk zulks nimmer zou
de gedoogen, zou hè* eene , 
onregtvaardigheid zij" a""" i 
gedaan aan KAREL W , «ie j 
wel is waar een zwakke, | 
maar toch een ..'regtfchwea , 
koning was, van «J J«J \ 
een zoo gruwelijk denkbeeld 
te Vooronderstellen. UeP r, , 
van Asturië, zich m 
vervolgingen van .*»«"»»', 
prooije ziende, gebooaaJ 

LcoUz (in mfi», 
aller ijl naar Madrid^ 
té komen. De onderwg 
kwam er enkel, om %^ 
te zijn van ^ ( P ^ S M ming van zijnen kweeke'nj 
(Zie5KAREl.lVO,onbP^ 
beschuldigd v a n h t e ^ a n i 

staatkunde van net .ay sche kabinet t e ^ h a n ^ 
Don JCTAN was n i e t t e j ^ 
nuttig aan den prins» 

(^.MtóORuro, verkleinings-woord rw» MAJWWÜ ' CKH»»*»*0, 
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de geopenbaarde ineen ing 
over de kwellingen» die 
zijn; kweekeling van wege 
den gunsteling had te lij
den , en over de onregtvaar
dige inhechtenisneming tot 
welke deze laatste hem had ! 
doen veróordeelen , toe te 
lichten. Men kon aan den 
koning en de koningin , de 
algemeene Verontwaardiging 
niet verbergen; zij boezem
de aaH GÓDOY (Zie dat arti
kel) vrees in , die de va* 
derlijke gevoelens van den 
koning ondersteunende, aan 
de verlossing van den prins 
toebragt en scheen dö ver-
eenigde rol van Verzoener 
tusschen den vader, en den 
zoon te willen spelen. Es~ 
coiQuiz vertrok andermaal 
naar Taledo; maar toen de , 
omwenteling van Aranjuez 
was uitgebarsten, toen Ï E R -
niNAND den 19 Maart, bij den 
afstand van KAKEL IV., tot 
koning werd uitgeroepen, riep 
.de nieuwe koning zijnen ou
den onderwijzer tot zich» Hij 
gaf hem te kiezen, tusschen 
de verhevene posten van mi
nister van genade en van 
justitie, van groot geloofs-
onderzoeker, van Bisschop 
en van.staatsraad. Waaruit 
JUAN den laatsten post als : 
den geringsten koos. Om
trent dezen tijd -bezetten de 
Franschen reeds, onder den 
valschen titel van bondge-
nooten, de voornaamste plaat
sen van het koningrijk, en 
MuiuT scheen aan FERDI-

•.;- V 

'MAND VII. het onafhankelijk 
gezag te willen betwisten. 
EscoiQüiz, die de inborst 
van den prins des vredes 
wel beoefend had, kende 
niet op dezelfde wijze dia 
van NAPOLEON... Ook tegen 
den raad van degenen , die 
de bezoeking van eenen ver
mogenden meester, die zich 
door zoo vele gewapende die
naren deed voorafgaan, als 
een kwaad voorleeken be
schouwden, tegen de alge
meene stem van het volk, 
raadde ESCOIQTJIZ den ko
ning aan, om aan de wen» 
schén van NAPOLEON toe re 
geven. FERDINAND begaf zich 
naar Burgos, daarna naar 
Bayonne , ondanks den te
genstand der inwoners van. 
de steden en dorpen, Welke 
hij doortrok. ESCOIQUIZ ont
dekte zijne dwaling eerst, 
toen hij te Bayonne aan
kwam (den 20 April 1808). 
Weinig tijd daarna, had hij 
met NAPOLEON, op het kas
teelvan Marac, verscheide
ne mondgesprekken. waarin 
Don JÜAN zoo veel tegen
woordigheid van geest als 
ijver voor dei» koning, zijnen, 
meester, aan den dag legde. 
In een van deze gesprekken, 
kon BONAPARTE zich niet ont
houden van de geestkracht 
(energie) van Esc.oift.uiz. te 
bewonderen. » Men heeft 
mij veel over v gesproken , 
zei de hij hem; gij weet er 
veel van, Kanohik. *— Ver
geef mij, Sire, antwoordde 

2 '' • . . ••• r .••.-.. I . ": 

http://Esc.oift.uiz
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Bon JÜAN , Uw« Majesteit 
weet er nog meer van dan 
i k , en. -de daden bewijzen 
•zulks genoeg.!' Des ande
ren daags, werd het ges prek 

. vernieuwd; NAPOLEON maak
te aan EscoiQXJiz zijn oog
merk bekend, om het rege
lende huis van Spanje te 
veranderen, en belastte hem, 
.om koning FERDINAND te be
wegen , van in vergoeding 
rhet groot - hertogdom Tos-
•kaflen aan te neinen. Don 
JUAN, doordrongen'van smart, 
antwoordde: » Het besluit 
van U. M. treft mij des te 
meer, daar behalve het on
geluk . van mijnen, koning, 
en van. mijn vaderland, ik 
-over het verlies van den 
goeden naam te klagen heb , 
Van degene, die met mij , bij 
•den koning waren, toen hij , 
jbesloten heeft, naar Bttypd-1 
•ne te ^vertrekken. Men zal 
oHiS besohoutfen , als er de 

. .bewerkers van zijnde, ën ik 
aal. ïneer gelaakt worden, 

: dan de anderen. En, ofschoon 
:de koning,', zonder o-ns te 
hebben geraadpleegd, zijn 
•woord aan; uwen afgezant, 
reeds gegeven had-, om 11 te 
.gemoet. te gaan, en dat hij 

,,«elfs -den dag bepaald had , 
«uilen wij ons niet aan de 
'besehuldiging kunnen ont
trekken,, van onze pogingen 

«wet vereenigd te hebben, om 
aan Z. M. te beletten, eéne 

.•̂ zoo groote onvoorzigtigheid 
.,*» begaan "-_ » Stel u gerust, 
«domheer» antwoordde NAPO* 
a*o»; gi} feondet mijne be

doelingen «iet raden, die 
niemand kent, gij hebtuals 
een eerlijk man en een ge
trouw onderdaan gedragen, 
en ik heb mijne eigene staat
kunde." Zonder door de vij
and elij ke on twerpen, die hem 
NAPOLEON had geopenbaard,, 
ontmoedigd * noch door zijne 
goede" bejegening , en zijne 
loftuigingön verleid te wor
den, bepleitte EscfoiQDiz, 
steeds aan zijnen koning toe
gedaan , op nieuw zijne zaak 
bij BONAPARTE, in tegen
woordigheid van twee prin
sen, broeders van FEW»-
NAND. Hij stelde hem .voor, 
als strijdig met zijnen roem, 
en zélfs met zijne belangen, 
het ontwerp, dat hij beraam
de om het regerende huis 
van Spanje te veranderen. 
NAPOLEON scheen getroiten 
te zijn, door het gesprekvoi 
wijsheid enwelsprekendhew 
van den eerbiedwaardig*" 

onderwijzer:; en «icti *ot.„. 
-prinsen wendende, zeidenij' 
» Deze kanonik heeft veei 
.vriendschap voor uwe noo* 
heden." De aandoeningvan 
BONAPARTE'was slecbis jan 
korten duur. D<fe ?*" 
avond, zeide hij al bo*« 
de tot den hertog van Ma" 
tadoi* De kanonik heeft W 
deze morgen eenerede g 
houden, in dea «maak J J 
CICERO; maar hij »« *••>. 
ontwerp volstrekt niet 
nemen;" en hij verzocht^ 
meer ernst den afstano i 
kroon van FEKWNAND. *> 
vorst verzamelde eenenr 
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omtover de p-artjj^fe Raadple
gen , welke men in zulk eene 
netelige omstandigheid kon 
kiezen. Ëgcüieiriz, treuriger 
gevolgen vo.Qr.de koninklijke 
familie vreeze&de , stemde 
eerst ,voor den - gevraagden 
afstand; na beter overwogen 
te hebben, maakte hij zijne 
niéuwe meening, door het vol
gende geschrift,, bekend. 
* Krachtens de . besluiten 
van Z. . M . , die aan de le
den van zijnen raad beveelt, 
om schriftelijk hun gevoe
len op dit vraagpunt aan den 
dag te leggen: Moet deM' • 
ning in de benarde omstan* 
digheden, waarin hij ••:,. Üch 
bevindty den afstand doen -f 

dien men hem vraagt? Ver? ' 
klaar i k , dat ik' van gevoe
len ben, dat deze afstand, 
niet plaats móet hebben." 
De meerderheid van den raad 
stemde eehter voor den af
stand. Daar de prinsen v op 
bevel van K A R Ë L . J V . , van 
hunne regten op den troon 
'afstand gedaan hebbende, 
-was Bon JUAN ESCOIQUIZ ge
noodzaakt , de akte van 
afstand op te maken, en met 
den veldmaarschalk DÜROC 
te Baypnne, den. 10 M e i , 
het verdrag te onderteeke
nen, door hetwelke K.IKEJ, 
IV. en zijne .familie de kroon 
van Spanje aan de beschik- ; 
king van NAPOLEON overga
ven. Don JUAN bleef niet 
te min aan zijne wettige 
vorsten gehecht; en een ver
momde ruiter, zich eena ver

oorloofd hebbende f van de 
hand aan den Infant>&m 
CARLOS te slaan';.,--., bè« 
klaagde ESCOIQUIZ er zicb 
openlijk over, aan verschei
dene ' Franschen ^ die hooge 
posten bekleedden , en, riep. 
met. eenen v.oorzeggenden 
toon ui t,: » Spanje 'zal deze 
beleedïgingen Wreken; het 
zal honderdmalen den hoon 
wedergeven, dien men aan 
hetzelve toevoegt.ir De heer 
DË PRADT kwam van wege 
NAPOLEON om aan Escoiqjuiz; 
deszélfs leedwezen uitdruk-* 

, ken over de beleedrgingen, 
den infant aangedaan, e». 
Don' J U I N vergezelde FER-
DiNANn VII. naar Parijs* De 
eerste had, met den min is*-
ter van Rusland -enDtiitsclm 
land > menigvuldige inond-
gesprekken, waarvan het 
voornaamste doel was ,; om 
de Europesche mogendheden 
te bewegen, om zich tegen 
NAPOLEON te vereenigen, Dit 
ontwerp ontdekt zijnde, werd 
ESCOIQUIZ in ballingschap 
naarBourgesgezonden; men 
gaf tot voorwendsel, dat bij 
zich niet aan NAPOLEON door 
den hertog van FIUAS, afge
zant van JOZEF- BONAPARTE, 
door zijn' broeder tot koning 
van Spanje benoemd, had doen 
voorstellen* ESCOIQUIZ was 
efsnigen tijd bij FEEBINAND 
te Valencay, de plaats waar. 
men den jongen vorst had 
verbannen, gebleven. Gedu
rende zijne ballingschap, die 
vijf do half jaar duurde, gaf 
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j)on JUAN zich geheel aan, 
de studie en aan de werken 

. van weldadigheid over, Door 
de wapenen van geheel Eu
ropa bedreigd» dacht JNA-
poLÉoN, van aan FERDJNAND 
de kroon van Spanje te moe-
tcn wedergeven, ten einde 
de talrijke troepen, die hij 
in dat land had, terug té 
kunnen trekken. EscoiQtnz 
was toen , den l& December 
1813, naaf Valeiipay terug 
geroepen, om de onderhanr 
delingen te bestieren* Ge
durende zijne afwezendheid, 
had een zekere MACANAS , 
later staatsm mister, zich 
van den geest van, FERDI» 
NAND meester gemaakt; toen 
de koning op zijn' troon her-
Bteid was , werd ESCOIQIHZ 
verbannen, en op het kasteel 
van Murcia gevangen ge
zet, het is aldus, dat men 
zijne lange en getrouwe diens
ten- beloonde. MAJCANAS , op 
;zijne beurt in ongenade ver-» 
vallen zijnde r kwam Escöi-
QUIZ weder aan.het hof, maar 
afstoen beheerschte de her
tog van Infantado den geest 
van den vorst* Don JUAN wil
de, volgens zijne gewoonte, 
wijze raadgevingen mededee-
len ; hij verviefandermaal in 
ongenade en werd in balling, 
schap naar Ronda in Andahi' 
«té* gezonden, waar hij den 19 

. November 1820, in 'den ou
derdom van 60jaren overleden 
is . Men heeft van hem vele 
werken in hot Spaansch : De 
Nachtgedachten van YOUSG^ 
in Spaansclje verzen ver* 

taald,2dl. i t in8.vo,l797.-^ 
2.° Mexico overwonnen,êen 
gedicht in 8.va; Madrid, 
1802 — 3.° Het verloren 
Paradijs, van MILTON, ver
taald in Spaansehe verzen, 
S.dl.«>in.8;vo,.JHa«/r»rfjl812. 
— 4." De beruchte verra-
dersmarFrwkrijkgevtiigt, 
in 8,vo Dit is eene verde
diging Van zich zelvën tegen 
verscheidene beschuldigin-
gen van eenige Spanjaards, 
die aan JOZEF BONAPARTE den 
eëd afgelegd hadden, en die 
hij onder den naam van ver-

• radèrs beschreef* — 5.° Ont
wikkeling van de beweeg-
redenen, die in1808, Ff*' 
msAsh VII. bewogen heb
ben , zich naar Bayonne^ U 
begeven. Deze ontwikkeling 
is een kostbaar gedenkstuk 
voor de geschiedenis, van 
dat tijdvak, en wen vindt 
er vele • belangrijke daadza-

ken i n , .die zonder dit ge
schrift misschien nimmer ge
kend zouden zijn. » e t } 
in bijna alle talen vertollft 

•geweest, in 8 yo - &.£' 
derleggivg eener verkM* 
ling tegen, de M » ' ^ 
Dif werk kan tot antvvo" 

dienen op het m t « b « j j 
werk over heV g e l o o f ^ 
zoek door LLORENTE(W<* 
artikel) in het HcïUgefie 

ven. ESCOIQÜIZ be*at r 

kundigheden, was veJe 

len meester, schreef zu.v 
en sierlijk, en was ee» 
tere onrijm-* scnn,Fe» 

werken hebben niet te,' 
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de verdienste van eenen dni-
(Jelijken naauwkeiirigen , 
schoon eenigzins wijdloopï-

, gen stijl. 

EsCORBl.40 , (JoANNES p ' ) , 
Heer van Bayonette, te Mon-
tüufyan in de 16.e eeuw ge
boren,0 was een neef van den 
pi-te beroemden DU BARTAS , 
die hem smaak voor de dicht
kunde inboezemde. Er be
staat, van hem: la Ckristia-
de etct {De Christiade, be~ 
mttende de gewij'de geschie
denis van den forst des te' 
vens), Parijs, 1613, in S.vo 
In het l , e boek klimt hij 
tot aan de schepping der 
wereld én de erfzonde o p , 
en het koddige hiervan is , 
•dat h'j de slechte verzen in 
<de optelling der rampen be-
?vat, welke • ?s menschen val 
heeft te weeg gebragt. Hij 

Jieeft zich zelven te verwij
ten deze • ramp., vergroot te 
hebben. , 

,, ESCOÜBPEAU (FRANCISCUS 
JD'),, kardinaal DE SOURDIS , 
aartsbisschop Van Bordeaux, 
verdiende het purper door • 
de diensten, welke zijne fa
milie "aan HENDRIK ÏV. Had 
bewezen» en vooral door zij
ne deugden en zijne gods
vrucht. LEO X , PAULUS V . , 
CtEMENs VIII.». GREGOAIÜS: 
XV..,. URBANUS VIII . , g a 
ven hem in de verschillen
de reizen, welke hij naar 

• Rotne deed, onderscheidene 
W'jken, hunne? vriendschap^ 

en achting. De- kardinaal 
DE SOORDIS , beriep in 1624 
eene provinciale kerkverga
dering. De ordonnantien en 
akten van dat Concilie zijn 
eene getuigenis van den i j 
ver, waarmede hij voor, de 
kerkelijke tucht bezield was. 
Hij overleed in '1628, oud. 
53 jaren. 

EKCOUBUSAU (HENDRIK p'),, 
broeder van den voorgaande, 
zijn opvolger in het Aarts
bisdom van Bordeaux, had 
minder smaak voor de Bis
schoppelijke deugden, dan 
om als hoveling en krijgs
man ite leven. Hij volgde 
LopevviJK X1H. in hét be
leg van la Roc/ielle, en den 
Graaf van HARCOÜRT in dat 
der eilanden van Lerins, 
welke hij. op de Spanjaar
den heroverde. Deze prelaat 
bezat een trotsch en heersch-
zuchtig karakter. De Her
tog van EPERNON , landvoogd 
van Guienne , eeli man , die 
even zoo trotsch w a s , af» 
de Aartsbisschop van Bor
deaux,had een hevig ge
schil met denzelven. De 
Hertog ging zoo v e r , dat 
hij hem zelfs sloeg. De 
kardinaal van KICHEWEU , 
den vijand van EPERNON, 
nam deze zaak zeer tér har
t e ; maar COSPEAN, bisschop 
van hisieux, bragt den geest 
des kardinaals tot bedaren , 
hem z e g e n d e : » Monseig
neur, indien de duivel in 
staat was, om aan God de 

' ' 4 ' . . .• .•! , ' , : . 
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voldoening te geven , welke 
de Hertog van EPERNON den 
Aartsbisschop van Bordeaux 
aanbiedt, de Algoede zou 
hem aekér genade schenken-
Dit geschil werd kort daar
na weder bijgelegd, doch op̂  
-eene voor den" trotschen D' 
EPEUNON zeer vernederende 
wijze, die verpligt werd, den 
on'derdanigsten brief aan den 
Aartsbisschop té schrijven, 
voor hem neder te knielen, 
om met eerbied de strenge 
berisping aan te hooren, 
welke hij hem deed, alvo
rens hem van de excommu
nicatie te ontbinden. Es-
'COBBUSAU overleed in 1645, 
na verscheidene hatelijke of 
belagchelijke tooneelen . te 
hebben geleverd. 

EscuiiAPUjs. — Zie Ms-
*UI»AAP of JEscütAPius. 

ESDRAS, zoon van SARAHS 
opperpriester, welken Ni-
BucHonoNoson deed sterven, 
oefende gedurende de Ba
bylonische gevangenschap 
het Hooge-prïesterschap uit, 
Zijn invloed biĵ AnTAXERXES 
Longimanus was zijéér na
tie nuttig. Deze Vorst zond 
"hein met eene Joodsche volk
planting naar.Jeruzalem. Hij 
was mét rijke geschenken 
Ijeladen vóór den tempel, 
welken men onder ZOROBA-
BKL was begonnen te her
bouwen, en dien hij zich 
voorstelde, te voltoöijen. In 
het jaar 467 vóór *J. C. te 
Jeruzalem aangekomen, ver-

E S Ö . 

beterde hïj, aldaar onder* 
scheidene misbruiken. Hij 
verbood vooral de huwelij
ken der Israëliten met vreem
de vrouwen, en maakte zich 
gereed, om de stad in te wij
den. Deze plegtigheid dff 
aanzienlijkste der natie,Uit
gelokt hebbende, las hun 
ESDRAS de wet van MOZËS 
voor. De Joden noemen hein 
den Vorst van de leera&r» 
der wet. Hij is het, die 
volgens de algemeene gis
singen, al dekanoniekeboe' 
ken verzamelde, dezelve van 
dé fouten zuivprdé , die « 
ingeslopen Waren, en dezel
ve volgens de Hebreeuwsche 
letters in 22 Boeken ver-

deelde. Men is van &»«*' 
len , dat hij in deze herzie
ning het oude Hebreeuwsche 
schrift veranderde, « * 
deszelfs. plaats h f " '«T 
Hebreeuwsche ofChaldeeuJ 
sche te steUen, De r * 
nen voegen er bij,.««;"*• 
te Jeruzalem eene schoo 
oprigtte, en dat hil sehrüt 
uitleggers aanstelde, °' ' 
de moeilijkheden ***• 
te verklaren, en om-te" letten, dat dezelve vervalsen 

werden., Degene, die 
weerd hebben, dat h « 
schrijver de, vijf b o e k e j 

niet overwogen, hoe 2 
rijmdenonmogëlflkd^n 
beeld i s , en hoezeerhe<zei( 
ve met de tijd reken-en f 
schiedkundige b^onJer

elc„ 
den, en met « « £ „ 
inhoud yan het i «*»« 
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pum strijdt. Wij hebben vier 
Boeken, onder den naam van 
ESDRAS ; doch enkel de bei-» 
de eerste worden in de'La-
tijnsche kerk als kanoniék 
erkend. Het eerste is ze
ker van ESDRAS, die in het
zelve dikwerf in den eersten, 
persoon van zich zelveri 
spreekt. Hetzelve bevat de 
geschiedenis van de bevrij
ding der Joden , de Baby
lonische gevangenschap ver
latende, van het l.e jaar der 
'regering van CYRUS, tot het 
20.e der regering van AR-
TAXERXES Longimanus, ge-
durende een tijdverlööp van 
82 jamu Het tweede, waar-* 
Van NËHEMIAS de' schrijver 
i s , bevat een vervolg van 
hetzelve i het tijd verloop van 
31 jaren! Ofschoon het 3.9 
en 4.e niet kanoniék zijn, 
stelt men toch eenen hop-
• gèn prijs op dezelve J onder
scheidene kerkvaders hebr 
sben zich van dezelve be
diend i om gewigtige waar" 
heden te bevestigen, bvb. 
de erfzonde, duidelijk uit
gedrukt, in het 4.e Boek, 
3«éj 4.e cn:7.eHoofdd. iSix-l 
TÜS VAN SIENNA,, DRIEDO , 
MARIANA , en verscheidene 
rabbijnen, schrijven aanEs-
BRAS* de beide' boeken van;; 
Paralipötnenon toe. ; •-"' ;! 

*•' Eskii. of EssHiii, be-j 
roemde Aartsbisschop van; 
Lundetiy in Sc/tonen ^ enl 
Primaat van Denemarken, 
Werd in het begin der twaalf-; 
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de eeuw geboren. Men ge-, 
looft, dat hij een zoon van 
SÜENON, Bisschop van Wy-
borg was. Naar HildesAeim 
gezonden, om er zijne stu
diën te volbrengen, werd hij • 
door eene gevaarlijke ziek
te aangetast, gedurende wel
ke hij de gelofte deed, om, 
indien hij "zijne gezondheid 
mogt terug, bekomen , vijf 
kloosters te stichten, •••''•in 
Denemarken terug gekeerd, 
Werd hij eerst tot kanónikj 
en vervolgens tot Aartsdia
ken der hoofdkerk van Liln* 
den benoemd. In 1134 ver
kreeg hij het Bisdom Ros--
cMld, en vier jaren daarna 
werd hij op den AartsbiS-
schoppelijkeh stoel van/>/«* 
den verheven. Tot ' déze 
waardigheid gekomen f bragt 
hij zich zijne gelofte te bin
nen, en dé heilige BERNAR-
DÜS," zond hem, op zijn ver
zoek, een zijner religieu
zen, WHXEM genaamd, die 
de oprigting van het kloos
ter van EsroU bestuurde. 
Intusschen deed hem de zorg, 
welke hij aan zijne kerk be
steedde, de tijdelijke zaken 
niet verzuimen , en i met eene 
neiging tot de eerzucht ge
boren , zocht hij dikwerf ge
noeg , onl dezelve te vol
doen. Hij nam deel aan al
le 'staatkundige geschillen , 
en verklaarde zich öu vóór 
dan tegen zijnen Vorst, dien. 
hij zelfs openlijk den oorlog 
aandeed. Te midden echter 
dezer weïeldsche verstfooi-

5: ; • 
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jingen, kon bij niet zonder 
een gevoel van bewondering 
de verhevene deugden yan. 
'deti-Hv KERNARDUS beschou-. 
wen , dien hij eenen geheel 
bijzonderen eerbied toedroeg. 
Hij deed zelfs onderscheide
ne reizen naar frankrijk , 
om hem te bezoeken. Dob
berende tusschen Gqd en de 
wereld, had hij reeds se
dert lang het denkbeeld op
gevat > om zich in de een
zaamheid van Clairvaitx, 
geheel en ai aan de afzon
dering toetewijden, doch al 
te sterke banden hielden 
hem nog aan de wereld ge
hecht. Hij ondernam eene 
reize naar Rome , om er A-
»RUNus IV. , te bezoeken, 
dien hg, tijdens deszelfs 1c-
saatschap in het Noorden» 

' 5 a d leeren kennen. Nadat 
-deze paus overleden, was , 

i «n'sWnd er eerte scheurinff 
«}t, de Aartsbisschop ver-
Slaafde zich voor AMXAN-
DERHl., terwijlzi)„ koning, 
mwm^t de partij van 

daar eène hevige worsteling1 

ftusscheii^en koning en Es-
Klh' Daar de prelaat had 

• moeten onderdoen, zag hii 
siich genoodzaakt, de vlust• 
te nemen, en deed eene reis 
"aar het Heilige Land, Na 
wjne terugkomst bleef hil 
eemgen tijd in Frankrijk; 
en werdvervolgens in zïjne 

tWaardigheW hersteld. Na 
eemge^nieuwe beslommerin-

r g n , herkende hjj eindelijk 
net nietige der menscheli> 

ke grootheden , en ofscliopn, j 
de H.BEBNARDÜS'reedsnief 
meer bestond, begaf hij zich | 
naar de eenzaamheid van \ 
Clairvaux>-, om er .in vrede, 
en in de uitoefening der ; 
godsdienstpligten, eene loop
baan,te eindigen, welke niet ; 
dan al te zeer verontrust [ 
was geweest, hij overleed i 
den 8 September 1187 in j 
eenen hoogen ouderdom. Bij 
het verlaten van zijnen stoel j 
had hij ABSALON tpt zijnen : 
opvolger aanbevolen. Er 
werd onder zijn bestuur te ; 
Ltinden een nationaal Con
cilie gehouden, waarbij de , 

•Bisschoppen vatt Denemar
ken , Z&eden qn JSoonvegen, 
en THEoniGïfus, legaat van 
den heiligen Stoel tegen- , 
woordig5waren. Men *ent . 
van dezen prelaat; Kerkt- , 

.lijk regt van Schonen, iW \ 

penhagen r 1505, met,*" 
burgerlijke wetboek van het
zelfde gewest. Ditwerina 
later in het Deensch e« ̂ a' 
tijn/gelascht inde verzame
ling der kerkelijke wW 
,van Denemarken» "o0L ' 
JiToRKEUN.inirSMe^P 
penhagen, in het licht ge 

geven; •;:,., • •-..•,.'• 

>•;' E » K » ( h ^ 
FONSUS),. ui 1770 te / 

>«»«, fn Prow»w'»?[eb"J5i 
volbragt zm f S 
paters vart het •yra*0

p. 
vm aiarseille..•Naje'jjj 
völbragt<te h e b b e n , ^ 
twee reizen naar v ^ 6 

In zijn vaderland tems b 
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keerd, kwam hij in 1790 te 
Parijs, vestigde zijn ver
blijf in de hoofdstad, en 
hield èr; zich bezig met de 
uitgave van verscheidene dag
bladen, aan de verdediging 
des konings toegewijd. Uit 
dit alles zóu het schijnen , 
dat hij geheel en al de ver
klaarde vijand der omwente
ling was. Docli hij bezat 
géén : enkel bepaald gevoe
len r en was altijd als dob
berende tusschen de ver» 
schillende partijen. Na den 
noodlottigen dag van 10 Au
gustus .,••; vogelvrij Verklaard, 
•stak hij naar Engeland over, 
alwaar h i j , na een verblijf 
van eenigc" maanden naar 
Hol/and scheep ging, door 
JJuiiscAland en Italië reis
de , ;en zich van daar naar 
Konstantinopel begaf > al
waar, hij door den Russi-
schen afgezant KOTSCHUBEY , 
•en den Graaf van CHOISEUI> 
GOUFPISÏB, zeer wel ont
haald werd. Doch weldra 
•verliet.'hij de oevers van 
4en BospAorus, om zich we
der naar Italië te begeven , [ 
alwaar hij te Venetië zijne 
diensten aan MONSIEUR, (la
ter LÜDÉWJJK X VIII ); ging 
aanbieden, i. In 1797 in JPa-1 
rijt terug gekeerd," was bij 
voor. ecnen zeer korten tijd , 
aan het Hol land sch gezant
schap verbonden > en lever
de eenige artikels aan het 
dagblad la Quotidienne*, maar 
'Oen de 18 ffructidor, Frank-
rifk andermaal in dé onlus
ten der regeringloosheid had 

gestort, werdESMENARD door 
de zegevierende partij ver
volgd, en gedurende ver
scheidene maanden in den 
tempel opgesloten , dien hij 
enkel verliet, om op. nieuw 
zijn: vaderland te ontvlug-
ten, waarin hij eerst na den 
val van het Directorium, 
en de óprigting van het con
sulaat (18 Fmctidor 1799) 
terugkwam. Alstoen San de 
letterkunde teruggegeven, 
werkte hij met LA HARPE en 
•UB FONTANES aan de uitga» 
ve van den MERCURIUS, en 
het is alstoen , dat hij zijne 
plaats in den rang der Fran-
sche dichters innam, door 
in dat,dagblad verscheidene 
fragmenten; van ziin dicht-
stuk de Scheepvaart te las-
schen. Niet lang genoot hij 
deze ru s t , het scheen zijne 
bestemming te zijn, altijd 
een omzwervend leven te 
leiden. Toen de veldheer 
LECXEBC , schoon-broeder van 
BONAPARTE, aan het hoofd 
van een leger naar St. Do
mingo werd gezonden , ver
gezelde hem ESMEÏJARD op 
dien ongelukkigen togt. Te 
Parys teruggekeerd, werd 
hij tot Chef de Bureau, der 
tooneelen , bij 'het ministerie 
van Binnenlandsche zaken 
benoemd, en verliet nog
maals dien pos t , om Vi t -
LARET-JOYEUSE naar Marti' 
nique te volgen, van waar. 
hij in 1805 terugkwam. 
Tot Censor der tooneelen, 
des boekhandels J en ein
delijk tot Chef van dé der-
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de afdeeling der algemeens 
policie benoemd, had hij io 
die betrekkingen vele vijan
den , doch die zulks enkel 
van zijn karakter waren, 
daar niemand hem zijne ta-> 
lonten betwistte. Tot, de 
tweede klasse van het In
stituut beroepen, zag hij 
het getal zijner vijanden aan* 
merkelijk toenemen, die eene 
menigte puntdichten tegen 
hem uitvaardigden» De slag, 
dien hij zich zelven toebragt, 
was hemnoodlottiger,dande 
aanvallen zijner vijanden. 
Hij nam in het Journal des 
Débats, eene hekeling op} 
tegen eenen afgevaardigde 
des keizers van Rusland. 
Deze beklaagde zich daaro
ver bij NAPOLEON, die nog 
niet van pas oordeelende, 
om de goede verstandhouding 
met Rusland af te breken , 

,-aanEsMEXABD-het bevel gaf, 
Frankrijk te verlaten. Hij 
begaf zich mar. Italië-, Ee
nige vermogende vrienden 
bewerkten echter na eenige 
maanden zijne terugroeping. 
ESMENARD vertrok van JVo-
pels, om naar zijn vader
land terug te këèren, toen 
hij, door wilde paarden in 
eetien afgrond gesleurd , 
zich het hoofd tegen eene 
rots verbrijzelde, en eenige 
dagen daarna 25 Junij 1811 
den geest gaf. Er bestaat 
van hem: 1.° La J\aviga-
Hon (/)e Scheepvaart), een 
dichtstuk in 8 gezangen, 
P«r#V,1805,2dJ.nin8.vo, 
rte schrjjver liet 2 gezangen 

achter, eji leverde er een? 
nieuwe uitgave van, Panjt, 
1 dl. in 8.V& Dit dichtstuk, 
dé vrucht van eenen langdu< 
rïgen arbeid , is in het al
gemeen langdradigj koelen 
al te eentoonig, maar men 
moet aan de kracht des stijls, 
aan de getrouwheid derschil-
deringen regt doen weder» 
varen; en hetzelve door een 
aantal wel geslaagde dicht
regels , en schoone beschrij*' 
vingen als belangrijk voor* 
Stellen, is eens beoordeèling 
van LA HARPB herhalen, aan 
Wien de dichter talrijke frag
menten had medegedeeid.-
2»° TnAJAXVSy een zangspel. 
in drie bedrijven, rauzijs 
van PEFISUIS 'en famswj 
hetzelve maakte tamelijk wel 
opgang, — 3.° •JteRDiNAM 
CORTEZ (gezamenlijk met 
den Heer JOÜY), zangspel"1 

drie bedrijven, niuzijk ™n 

SPONTOM, den 28 Nownber 
1809 ten tooneele gevoerd. -
4.° Recueil etc. {Verzak' 
ling van dtehutukkentw 
de werken van ffEi^Af*A" 
MA WltUAUS entleeW;)'" 
5." Onderscheidene Dio^ 
Stukken , waarvan het me' 
rendeel is opgenomen m 
Couromiê poéüfim «e ^ f 
FOLÊON, 1 dl. in S.v». r» 

rijs, 1807, ESMENABP « jr 
de schrijver der No**,{J, 
toriques et littéraire* (« 
schied' en letterkundige «». 
teekenitigen) bij <•?. ,e,f„1i£ 
uitgave van' het^*"* 
i'lmgtoa/io*, door Ds**** 

gevoegdt 
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< ESON. -*>"• Zie JESON. 

EsoPUSé ••*-?> Zie iEsöPUS. 

- ESOEÜS ( G L O D I U S ) . — Zie 

^ESOPUS (Cioraus). 
• • J- ' •' l' • 

EsFAGNAC (JOANNES BAP-
,TISTA; JOZEF n'AïflAziT PK 
:SAHÜGUET , Vrijheer van) , 
•werd den 25 Maart 1713* te 
Brive-la Gaillarde geboren, 
en was de zoon, van eenen 
artsenij menger. Naauwelijks 
19 jaren oud zijnde» ver
scheen hij op het tooheel der 
wapenen, en deed zich op 
hetzelve weldra onderschei
den. In 1734 muntte hij in 
Mali'è uit*' en werd in de 
JBeijersche veldtogten in 1742 
adjudant. Het was bij d iege-
legenheid, dat hij den graaf 
MAÜBÏTS van Saksen leer
de kennen , dien hij op zijne 
togten naar Vlaanderen volg
de , en zijne achting en het 
voonegt genietende, van 
hem, hetzij in hoedanigheid 
van adjudant - majoor - gene» 
jraal, hetzij als kolonel van 
«en der grenadier-regimen
ten, in 1745 bpgerigt, te 
kunnen' ondersteunen. In 
1754 met het landvoogdij-
schap van Bresse en Bugey 
hekleed, verkreeg hij in 
1757 het opvolgingsregt op 
•het bestuur van, het konink
lijk hotel der -Invaliden, 
dat tyj eerst wérkelijk in 
1766 bekwam. De -orde, 
welke hij niet opgehouden 
heeft er in te onderhouden, 
de nuttige verbeteringen j 

welke hij in hetzelve heeft 
ingevoerd, bewijzen dat nie
mand waardiger 'was , dan 
hij , om dezen belangrijken 
post te vervullen. In 1780 
ontving hij den rang van 
luitenant-generaal, en over
leed den 28,Februarij.I783. 
Steeds met de kunst bezig, 
voor welke hij geboren 
scheen , gaf h i j , na el kan-
der de volgende*werken in 
het licht: 1.° Campagnes etc. 
(Veldtogten des konings), 
in 1745 — 1748, 4 dl." in 
8 .vo—2° Essai etc. {Proeve 
over de kunst des oorlogs) , 
1751 ? 3 dl.n in 8.vo — 3.° 

.Mssai etc. (Proeve over de 
groote . hrijgsverrigtingen) % 

1 7 5 5 , ; 4 dl.n in 8 vo,— 4,° 
Stipp/émentetc. (Bijlagetof 
de dr oomerijen, of Memo-
riën des oorlogs van den 
maarschalk van Saksen), 
1757. Al déze werken ver
raden uitgebreide kundighe
den , gezonde en door de 
ondervinding geleide inzïg-
ten. — 5." Histoire etc. 
(Geschiedenis van den maar
schalk van Saksen), Parijs, 
1773, 2 dl.n in 12.mo"of 3 
dl.n in 4.to; dit werk is be
langrijk voor de militairen, 
«it hoofde der plans van 
veldslagen en optogten, wel»-' 
ke men in het 4.e deel aan
treft. 

EsPAGNANDEIi (MATTHEUS 
Ï . ' ) , een beroemd beeldhou
wer, i a 1610 te Parijs ge
boren, en in' dezelfde stad 
in den ouderdom van 79 ja-
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ren overleden. Ofschoon Pro-
testantsch zijnde, verfraaide 
hij onderscheidene kerkeft 
van Parijs. Men telt hierr 
onder het altaar-blad, der 
Premonstratenzer orde , en 
dat der kapel van de groote 
zaal des paleizes. Het park 
van Versailtes heeft hem on
derscheidene uitmuntende 
stukken te danken, zoo 
als TIGRANES , koning van 
Armenië; een köudvochiige 
(flegmatieke); twee "gfens~ 
beelden, stellende het «ene 
DIOGENES en het andere So-
CBATES voor. 

ESPAGNE (KARBI D')., een 
der gunstelingen van- koning 
JOANNES van Frankrijk, veer 
kreeg den connestabel-staf 
in 1350. Zulks was niet^ 
om zijne diensten te beloo-
nen, wijl hij er geene be* 
wezen had. Zijne verdiens
ten voor deze - waardigheid 
waren zijne geboorte en de 
gunst; Hij was op beide 
200 trotsch, dat hij zich dert 
h«at van KAREI, den Kwade, 
graaf van Evrèüx en koning 
van JSavarre , op den hals 
haalde. Deze vorst, ver* 
ontwaardigd, dat L'ESPAGNE 
belette , dat men hem regt 
deed wedervaren, ten opzig-
te van eenig grondgebied, 
hetwelk hij terageischte, 
besloot hem te doen'ombren-
gen* Hij liet hem door hon
derd gendarmes in het kas* 
teel vm TAigle, een stadje 
in Normandyè', omsingelen. 
Dé Moordenaars beklauter

den het kasteel, en ver
moordden den Connestabei 
in zijn bed, den 6 Januari] 
1354 des nachts tusschenll 
en Ï 2 ure. — LODEWIJK n'Es-
PAGNE, zijn oudste broeder, 
diende onder PHUIIPPUS VI. 
in den oorlog tegen de En« 
gelschen, en onder KARBI 
van Blois, ter. verovering 
van Bretagne. Hij verover
de in dat gewest op JOANNES 
VAN MONTFORT, mededinger 
van KARE£ VAN BLOIS* Gwé-
rande stormenderhand en 
JHnan bij verdrag. In 1341 
werd hij admiraal van Fmk" 
rijk. 

ÉspAGNE/(<fe Kardinaal A 
— Zie MENDOZA (PETBUS 
GONZALEZ). 

ESPAGNE (JOANNES »')««ƒ 
Dauphiné geboren , in <>° 
-17.e eeuw predikant der 
Fransche k e k te tof en 
heeft onderscheidene •«««« 
ttukiesgeschreven, te *'bW- • 
venLge in 1670^%^ 
2 dl.n i„ 12.™ in bet .lij < 
gegeven. Men vindt in f* 
zelve eene critiek van dJ 
Bijbel van Geneve M™»'* 
Engelsche vertaling. **« 
ha91t voornamelijk ,daltfj 
aan, hetwelk ten titel voej; 
Volksdwalingen over••*»• 
gemeene punten, mlf,u. 
Amnis der Godsdienstj 
treffen, Deze predikant nee 
de CathecMmn* vanW*'• 
NÜS niet gespaard. 

ESPAGNET (JOANNES "')> 
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president hij het parlement 
van Bordeaux, onderscheid
de zich door zijne kunde en 
zijne deugden, is de schrijd 
vér van een Enchiridión 
physicee restituttz, Parijs , 
1623, in 8.VO. De naam'des 
schrijvers wordt door deze 
woorden aangeduid: Spes 
mea est in agno. Men vindt 
in hetzelve eene Verhande
ling over den steen der wij
zen ,. ten titel voerende: Ar'-
canüM hermeticee philoso-
phitB. Deze geleerde gaf in 
1616, ;nog een oud hand
schrift in 8.vo in het l icht , 
getiteld: Rozter etc. (Ro-
zeboom der oorlogen, zamen-
gesteld door wijlen LODE-
w IJK XI. voor Monseigneur 
den Dauphin RAREL , zijnen 
zoon), waarhij hij voegde 
eene Verhandeling over de 
opvoeding van eenen jongen 
prins. Hij was van gevoe
len, dat dit handschrift het 
licht nog] niet had gezien; 
maar er bestond reeds eene-
üitgave in fol. van hetzelve, 
van het jaar 1523. Zijne ver
schillende Werken ondervon
den een zeer gunstig onthaal. 

• ' . . • • . . . . ' " ' • - ; 

ESPAGNOLET (JOZEF RIBERA , 
bijgenaamd), een schilder» 
1580 te Xativa, in het ko
ningrijk Valencia in Spanje 
geboren. Hij beoefende de 
wijze van MlCHAër. ANGEto 
IJE CARRAVAGGIO, dien hij in 
nauwkeurigheid van teeke-
ning overtrof, maar zijn pen-
«eel was minder zacht. De 
Verschrikkelijke en ontzetting 

verwekkende onderwerpen, 
waren degene , welke hij het 
best naar waarheid , doch 
welligt met al te veel woest
heid voorstelde. Zijn smaak 
was noch edel , noch beval
lig. Hij bragt veel nadruk 
in zijne hoofden. ESPAGNO» 
I ,ET, in armoede geboren» 
leefde langen tijd in dezelve; 
een kardinaal onttrok hem 
aan dezelve, en gaf hein 
huisvesting in zijn paleis. 
Door deze verandering van 
fortuin lui geworden , keer
de hij , om den lust voorden 
arbeid niet te verliezen, tot 
zijnen ar moedigen tóestand 
terug. JSfapels, waar hij zich 
vestigde, beschouwde hem , 
als zijnen eersten schilder. 
Hij verkreeg een apparte-» 
ment in het paleis van den, 
onder-koning, en overleed in 
die stad in 1656 , groote goe
deren en schoone schilderijen 
nalatende. De Paus had hem 
tot ridder der GumsTUS-orde 
verheven. Zijne voornaamste 
werken zijn te Napels en op 
het Eskuriaal in Spanje, 
Deze schilder heeft met sterk 
water geëtst , en men heeft 
volgens hem gegraveerd* 
[Zijne meestberóemde schil
derijen zijn: de marteldood 
van den ÏF, JAHUARTVS,4e 
Drieëenheid, DnsiocRtTOS, 
HMRACI.ZTUS, lxrox op hei 
rad, de aanbidding der her
der* , de Moeder van smar-
iè: deze beide laatste schil
derijen zijn in het museum 
van- PartjsJ, L " 
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ESPARRON (KARBI* 0'An-
cussu , Burggraaf van), hield 
zich omtrent het midden der 
16,e eeuw met de valkerij 
bezig. Hij deelde aan het 
publiek zijne uitspanningen 
mede, in eene Verhandeling 
in 4.t° , die tamelijk gezocht 
wordt, JRouanen, 1644. 

ESPEISSES. — Zie DES-
PEISSES en BAUVES. 

* ESPEJO (ANTONJÜS)^ een 
Spaansch reiziger * die Nieuio 
Mexico ontdekte , te Cordo- . 
va in 1550, geboren. Au-" 
GUSTINUS Ruiz, een Fran-: 
ciskaner monnik, die in 
Oud-Mexico woonde ,. van , 
©enige Indianen, Cuchos ge
naamd ,' vernomen hebben-
de, dat er in het Noorden 
groote en rijke landen wa
ren , besloot om de waar
heid hiervan te onderzoeken. 
Twee zijner ordebroeders 
Zich Wet hem vereenigd heb
bende, ondernamen zij deze 
reis, vergezeld, door een ze
ker aantal soldaten, Zij hadr 
den twee honderd vijftig n-
ren haar het Noorden door
gekruist, toen de beide re
ligieuzen , reisgenooten van 
jRüizdoorde Indianen ,2%-; 
tias genaamd, aangerand»in 
het gevecht omkwamen. De 
bende kwam aan de mijnen 
van Stiilte-Barhara,.. in nfeuw 
Bifcaaye, 160 Uren van de 
stad, Mexico, van waar zij 
vertrokken was, terug, vast 
besloten van zich niet meer y 
aart eene zoo gevaarlijke on- (f 

derneming bloot te stellen. 
Er bevond'zich bij deze mij. 
nen al$ in derzelver uitdel» 
ving betrokken, een burger 
yan Cordova,,-ESPEJO ge
naamd , die nog jong was, 
en die geen gevaar kon af
schrikken. Hij stelde zicli 
voor, verder door te drin
gen dan Pater Kuiz gedaan 
had, begaf zich naar val 
Sint-Barthelemi, om er de 
vergunning van den alcade-
majoor of gouverneur van de 
provincie toe te verkrijgen, 
die hem .soldaten en voor
raad toestond. Hij vertrok 
deh lp November 1582. In 
het Jand der •Cuehes, en 
vervolgens in dat dor Pf' 
•sagnates gekomen, ontving 
hij er een goed onthaal en 
overvloedige levensmiddelen. 
Deze, volksstammen bezaten 
eene zachte inborst, bebouw
den het land, en woonde 
in hutten, die even zoo?"1" 
delijk als gemakkelijk wa
ren. ESPEJO met if V°1K 

zijnen weg vervolgende, ont
moette rijke zilvermijnen, W 
welke de I n d i a n e n ^ f 
zich bevonden, die bij W 
zien van soldaten «e vu S 
namen, omdat weinig6 J 
ren te voren verdwaalde"' 
litairen hen mishandeld e' 
geplunderd hadden- EoMJ 
deden geschenken en W°° 
den van vrede ben tot 
Spanjaarden naderen» J 
geleidden hen gedurendei wr 
scheidene mijlen, tot in' 
land der Jumane^ *¥ ' 
was beschaafd, en*eerkrfl8 
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haftig"f., bij het naderen der 
Spanjaarden, stelden zij zich 
in slagorde, en wierpen met 
hunne pijlen, die 6 of 8 
paarden doodden» De solda
ten , den raad van ESPEJO 
volgende, namen er geene 
wraak over, zij gedroegen 
zich zoodanig dat de een-
dragt tusschen, hen ; én dé 
Indianen Weldra hersteld 
was. Onder; de talrijke ri
vieren , die dat land besproei-
j e n , is er eene zoo groot, 
als de Guadalquivir. De
zelve langs varende, vonden 
<le Spanjaarden, aan derzel-
ver oevers , vele volksstam
men, waarvan zij de taal en 
den naam niet kenden. Tot 
-aan de Tignas gekomen» 
namen degene, welke de bei? 
dé religieuzen gedood, had
den , benevens al de andere 

« Indianen, uit vrees dat de
ze moord gestraft zoude wor
den, de vlugt. ESPEJO , die 
gebrek aan levensmiddelen 
begon te krijgen , en voor
zag, dat hij nog vijanden kon 
Vinden , stond ?op het punt 
van weder naar de mijnen 
van Sinle-iJiarèara terug te 
keeren, maar nog verschei
dene mijlen voorwaarts ge
gaan zijnde ^verzekerden hem 
eenige Indianen, dié minder 
tegen de Spanjaarden, in
genomen waren, dat er ïn 
net Oosten een groot en rijk 
land bestond. Eenige der 
soldaten badden ESPEIO reeds 
verlaten, en er bleven hem 
niet meer dan tvyaalf over, 

IX. DEEI» •' v 

met welke hij zijne reis ver
volgde. ' N a a r mate dat hij 
in het land doordrong, bo
den zich zijner oogen schoo-

;! ne vlakten aan , en hij zag 
' dikwijls zekere bewijzen» 

dat dit land vruchtbaar in. 
mijnen was. De Indianen, 
die het bewoonden, schenen 
beschaafder dan de: anderen 
te zijn, Hunne woningen 
waren sierlijker, en met meer 
gemakken voorzien, en om 
zich voor de hitte der zon 
te bevrijden, droegen zij 
zonneschermen, zeer over
eenkomende met die de rS i -
nezen. ESPEÏO vond zich 
toen op de hoogte van 37° 
30 Nborder breedte; zoowel 
ten Westen als ten; Noor
den f ontmoette hij beschaafd 
der bevolkingen;; in het land 
;vah Civola, bemerkte hij 
kruisen, die er in 1542 de 
reiziger CORONADO geplant 
had. Andere ontdekkingen 
versterkten hem irt zijn ont
werp. Hij vernam dat op 
den afstand van 60 dagrei
zen (of omstreeks 450 uren) 
men een ruim meer vond. 
rondom hetwelk zich groo-
te steden verhieven, waar
in het zilver en goud over
vloeiden. Déze berigten be
moedigden ESPEJO , maar niet 
zijne medegezellen, waar
van de meeste hem verlie
ten. JVa verschillende tog-
ten , kwam hij in het land 
van de Tamas, van waarbij 
een onafmetelijk land voor 
zich zag, aan hetwelk hy 
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den naam van NmiW'Mexi~ 
«p gaf; ESPEJO zou in het 
land hebben willen doordrin
gen ; maar daar de Tomas 
heh» levensmiddelen gewei
gerd hadden 't en hein zelfs 
niet wilden ontvangen , was 
hij genoodzaakt van naar 
Nieuw Biéauye terug te keè-
ren. Hij had tot gids een' 
Indiaan, die hem langs de 
Jioeijên rivier voerde en hij 
kwam met zijne kleine schaar 
aan het dal' van Sint" Bar i-
thélemi, in het begin van 
van Jülij 1583, na eenereis 
van omstreeks 8 maanden, 
Over zijne ontdekking een 
verhaal geschreven hebben
de, deed hij het aan den 
<3raaf van Corxma, onderko
ning van Mexico, geworden', 
idie het naar Spanje a.an den 
•raad der Indien zond. Dit 
verhaal bevindt zieb, in hét 
l.e deel. Ï3.« /hoofd, der 
iGroote réizen, in HAKMNT 
en in de Gtesckiedepis van 
&i?)a, van Pater MENDOZA. 
De Ew; Vaders GARCES én 

..FÖNÏE bezochten, van 1771 
tot 17?6, de landen ten 
Noorden van Mexico, en in 
hét verhaal, dat «ij van hun
ne reis schreven, zijn zij 
volkomen overeenstemmen
de met ESPEJO over de be
schaving der Indianen dezer 
gewesten. 

i ESPEN (ZEGEB BERNARntns 
VAN; , e-, n Geestelijke te Len-
<•««, in 1640 geboren, in 
1675 leeraar in de regten , 
bekleedde met roem eenen 

leerstoel ïn het Callegievan 
Paus ADRÏANUS VI. Zijne 
verbindtenissen met de vij
anden der kerk, zijne ge
voelens over het formnliet 
en de bulle Unigenitm, zij
ne verdediging der wijding 
van CoRNELiüs STEEKHOOVKN, 
scheurzieken Aartsbisschop 

'• van Utrecht, vervulden zij* 
ne laatste dagen met ver* 
driet, dat hij zich ligt zou 
hebben kunnen sparen. Hij 
begaf zich naar Maastricht^ 
vervolgens naar Amersfoort, 
alwaar hij in 1728 overleed. 
VAN ESPEN was ontegenspre
kelijk een der kundigsteofl» 
derwijzers van het kerkelij
ke regt zijner eeuw. Zijn 
wérk, hetwelk door dè regis
geleerden het meest gezocht 
wordt, is zijn Jus wcleit-
asticutn universum- De ge-
wigtigste punten der kerke' 
lij ke tucht worden er so»>' 
tij ds met even zoo vele uit
gebreidheid als schrander
heid in behandeld, doch 
men ontwaart zonder moei
te , dat hij al wat hij zegt* 
op verre 'na niet aan zijne 
persoonlijke schranderheid |e 
danken heeft. » Degene, o"* 

THÓMASSIN en van ESPEN p ' 
lezen hebben, zegt een kuns»* 
regter, zullen zonder moei' 
te ontdekken, dat ten T 
zigte van datgene, wat o 
kerkelijke wetenschappen öj 
treft, de tweede denƒ«J» 
slechts naspreekt, «at 
de rijke bron i s , waarm' 
hij onophoudelijk P 1 " ' ^ 
waarvan hij een eren 
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gemakkelijk * als voor zij
nen roem voordeelig gebruik 
heeft gemaakt; wefligt ech
ter heeft hij denzelven bij
zonder te danken, aan de 
sekte, welker belangen hij 
zoo heviglijk verdedigd, 
heeft." Onder verschillen
de aanmerkingen, welke hij 
op de schriften der leeraars 
in het kerkelijke regt, van 
de laatste eeuw maakt (0-
pérnm part. V, j>» 194 edit 
Colon. 1748),is hij bezorgd » 
om tevvaarschouwen , dat men 
zekere vrij e gevoelens moet 
wantrouwen., waarin . de 
stroom hen hééft medege-
sleept. Deze aanmerking is 
op hare plaats; en mep kan 

. er bij voegen, dat het niet 
minder noodzakelijk i s , om 
op .zijne hoede te zijn» te* 
gen het overdreven rigoris-
mus van eénige andere on
derwijzers van het kerkelij
ke regt, die door eenen ge-
waanden eerbied voor de 
tucht der oude kerk, zich 
tegen gebruiken durven ver
heffen , door de latere kerk 
algemeen aangenomen (zie 
FIÏEÜRY , MORIN - JOANNES -
en THOMASSIN).; Ondei' den 
naam van Leuven heeft men 
te Parijs $ in 1753 eene 
Verzameling van al de •iser>-
ken van VAtfEst>E$, itf 5 dl.» 
Jn fol. in het licht gègevem 
Déze uitgave niet aartmer* 
kingen van Gik,BERT over hét 
Jus ecckiiastieufo gepaard> 
bevat al wat de ze°deléer i 
het kerkelgke èn «elfs bor* 

gerlijke regt belangrijks aan
bieden. Men vindt verschei
dene belangrijke en niet zeer 
bekende bijzonderheden be
trekkelijk dezen schrijver, 
in een Vrij zeldzaam stukje 
ten titel voerende; De ZM-: 
GERO BERXARDO VAN .Es-
FEN etc., autJiore ." W/L-
MELBO : BACHUSIO. Deze 
BACHUSIUS was, even als VAN 
ESPEN, met de partij van 
QuESNEji verbonden geweest» 
welke hij vervolgens ver
liet, en de berigten, die 
hij er van geeft, zijn van 
„eenen man, die met de door 
hem behandelde zaak volko
men bekend 'is. Er vloeijen 
treurige indmkselen uit voort 
tegen de inborst en de ze
delijke hoedanigheden' van 
VAN ESPEN (zie BACHUSIUS•). 
Er bestaat ook een Leven 
van VAN ESPEN door DU PARO 
van Bellegarde beschreven. 

ESPENCE (CtAumus »*), te 
CMlohs-sur-Marne»iH 1S11 
van adellijke ouders gebo
ren • j, ontving den doctoralen 
hoed der Sorbönne^ en -werd 
rector der Univèrsiïeit van 
ParijSt De Kardinaal van 
Lotharingen, die met-zijne 
Verdiensten hekend was> be
diende zich Van ben* in onr 
derschei den e gewigtige aön.-
gelégefihedew * Ü'ÈS*ENCÉ 
volgde hete i'n ï$44* na'ar 
VlaandétVn?, fc-p de reis", 
welke dïe .Eminentie der
waartsdeeej ter bekrachti
ging des vredes $• tusacben 

2 . . • • : . . • : , , 
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ÉAREIi V . eh iFftANCISCUS 1. 
De Kardinaal nam hem in 
1555 mede naar Rome. n'Es-
PENOE onderscheidde zich al
daar zoo zeer, dat PAULÜS 
IV."om hem bij zich te hou
den i hem met het Romein-
«che purper wilde vereeren. 
De Fransche doctor was meer 
op het verblijf van Parijs 
gesteld Hij kwam in die 
stad terug, en verscheen in 
1560 met glans in de staten 
van, Orléans. Hij overleed 
aan dei» steen den 5 Ocfo-
bëf 1571. Hij was een der 
bordeelkündigste en gema^ 
tigdste leeraars^ van zijnen 
tijd. Een vijand der hevi
ge middelen zijnde, was hij 
^r niet te min sterk op gei 
steldj om het Catholjjbe ge
loof te handhaven en te ver
spreiden , en daarenboven 
zeer ervaren, in de kerke» 
Jijke en ongewijde weten--
schappen. De werken j wel
ke -x wij • van hém bezitten , 
szjjn bijna alle in het Latijn^ 
en metieenë waardigheid én 
Verhevenheid geschreven' •'» 
die de godgeleerden van zij
den tijd bijna: niet kenden* 
"Volgens RidlïARn SIMON, die 
de kunde van D'ESFENCB' ee-
-nigzins verzwakt, zijn zij-
me werken niet vrij van 
•schoollucht. De voornaam
ste derzelve zijn: 1 " Trai-
té etc. (Verhandeling over 
<de geheime huwelijken); hij 
heweert daarin , dat de zo'-
«rien uit familiën, zonder de 
bestemming hunner oudersV i 
f een wettig huwelijk kun- I 

nen aangaan , een geschil
punt , dat, als waarover thans 
Veel gehandeld wordende, 
wed verdient t, dat wij er ons 
ëenen «ogeblik bij stil hou* 
den» Men kan er niet aan 
twijfelen , of er heeft vroe
ger eené kerkelijke wet be
staan , waarbij zulke hmve-
lijken als nietig verklaard 
worden. Eene plaats van den 
H. BAstMüs {Epist. ad Au-
PBJL.) laat daaromtrent gee-
nen twijfel over. De Va
ders der kerkvergadering 
van Keiilen, in 1536, ver. 
langden, dat men in eene 
algetneene kerkvergadering ,• 
de Canon Aliter zoude ver-
nieuwen j welke GKATIANDB 
aanhaalt, als door Paus EVA-
RISTÜS, tegen de huwelijken 
uitgevaardigd, welke de kin* 
deren in weerwil hunner ou
ders aangaan: Qptamuf ™ 
canon EVABISTÏ poniifia* 
concilio qeneralirenovettiri 
tollanturque Ma clandeitt* 
Ha. matrimonia, qil<& *ftf" 
tis parenlibus et proptn-
quis., veneris patin* <lm,n 

Dei causa, contrahwW' 
Jnterea ver o donec eceleM 
dehocprospiciat, « föS 

irrita,proAibitasaltetnsmt^ 

et excommiinicationi coti' 
trahentesy et. qui hi* op*e* 
consilio adfuerint, *aW 
ceant (Conc. Coloniens, an
no 1536). Men ziet daarui' 
dat de wet 'bestaan nee", 
maar dat dezelve buiten ge
bruik is geraakt. Er zP 
echter schrijvers, z°° a' 
JÜENNIN en onze I>'ESI>ENCR» 



die beweren, dat dezelve in 
Frankrijk nog bestaat- "Maar 
het is moeijelijk,, <im dit-
gevoelen overeen te brengen: 

met de kerkvergadering 
yan Trenle, en met de ver
klaring van LODEWIJK X I I I . , 
die aan de geestelijkheid ver
zekerde , dat alle reglemen
ten over dat onderwerp, en
kel de burgerlijke uitwerk
selen betroffen , maar geens- • 
zins de wettigheid des hu
welijks. De kundigsteFran-
sche regtsgeleerden JJÓOHEL, 
IJiiONDEAU enz. zijn van dat 
gevoelen, hetwelk JBENEDIC-
TosXIV. (de Syné dwces.) 
lib. 9 ) , op eenfc zeer bondi
ge wijze vaststelt. Waj ech
ter de huwelijken der .Fran-, 
sche prinsen van den, bloe
de , tegen den; wil des ko-
nings aangegaan, betreft, 
zoo heeft de vergadering der 
geestelijkheid, in 1655 ver-, 
klaard, dat de landsregten 
van Frankrijk , die dezelve 
als onwettig beschouwen, 
door eene wettige verjaring 
bevestigd, en door de Kerk 
bekrachtigd wirdt (Zie LAU-
NOJ.' ; )GERBAIS , GIBERT) — 
2.° Commentaireseja. (Ver
klaringen der brieven van 
den heiligen • 1JAULVS dan 
Ti QimiiEqs en mn 'Ti Tm),. 
vol van lange uitweidingen 
over de kerkelijke hierar• 
chie en tocht,-•—•'.&$• On
derscheidene Weder leggende 
Verhandelingen; sommige 
in het Latijn , de andere in 
het Franscli. A.1 zijne Latijn* 

J .P. . M l 

sche werken, zijn in. 1619, 
te Parijs gezafilenlyk in foU * 

Uitgegeven. 

ESPERDUT , een troubadour 
der dertiende èeqw , heeft 
verscheidene biederen nage
laten » en een schimpdi.cht 
(Sirvente) -,-. tégendé laf har
tige en kwade Heëren. 

E«PERIEJ<TE (1 'HIUPPÜSCAI.-
WMACHOS), te San*Gêniini', 
ano in Toskanetii uit de bet 
roemde familie vnn BÜONA-

: CÖRT?I geboren , begaf zich 
onder het pauselijk bestuur 
van. Pms ï l , naar Rome, en 
yormdë er met- FÖRIPONIUS 
LJETUS een genootschap, van. 
hetwelk al de le,den Latijn-
sche of Grieksche namen 
aannamen. De geleerde, 
over wien wij spreiden, ver
anderde zijnen, naam, van 
BÜONAGÖRTI in dien van*CAt* 
IJIMACO ; maar zijne begaafd
heid voor de behandeling van 
zaken, deed hem dien van 
ESPEHIENIE geven. PAULU* 
I I . zich verbeeldende, dat 
het nieuwe genootschap eenig 
schadelijk geheim verbor
gen hield,, eene verbeelding 
die de geheimhouding .der 
deelgenooten régtvaardigde, 
vervolgde met gestrengheid 
de leden. deszelven. ESPE-
RIENTE zag zich genoodzaakt * 
de wijk naar Polen, t é .ne
men. Koning CASIMIR I I I . 
vertrouwde hem de opvoe
ding zijner kinderen toe, en 
benoemde hem eenigen tijd 
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daarna, tot hoogst-deszeffs 
secretaris. Deze vorst zond. 
hem achtereenvolgend in ge
zantschap naar Konstdnti' 
nopel, Weeneiiy Venetië en 
Home. In Polen terugge
keerd, ontstond er brand in 
zijn huis, en zijne meubels , 
zijne bibliotheek en vele zij
ner schriften werden eerie 
firoöi deszelven. Hij över-
eed kort daarna te Krakau 

in 1496. Men heeft van 
hom: 1.° Commentarii «erum 
perxicarwn, Frankfort, 1601, 
in fol. — 2° üistioria de 
iis qtttë a Venetis teniaia 
gunt, Persii et Tartaris 
contra Turcas movendis etc. 
In dit werk, alsmede in het 
voorgaande, met welk het 
Blechts één boekdeel uit
maakt, komen geleerde aan
merkingen voor. •— 3,° AT-
TILA, in 4.to,of Geschiede-
nis van dien koning der 
Hunnen. •.-— 4.° Eistoria de 
rege ÜLAMSZAOi mt clude 
Varneftgi, in 4.«> ESPBRI EN« 
TE heeft, volgens PAtftus 

. Jovius, in dit werk alle ge-, 
fidhiedschïijvers overtroffen , 
die sedert TACITUS geschre
ven hebben ; hij vergelijkt 
hetzelve met hei heven tan 
AGRWOLA. Het artikel over 
ESPEKIKNTE, hetwelk men in 
het Woordenboek van BAYMS 
aantreft r is zeer onnaauw-
Keurig. 

ESPERNON, — Zie VAJCETTB. 

••• ESPINAS(PHIWBGBT mh>). 
Heer van ia Clayetté, rid

der , bijgenaamd, de groots 
raadsheer van koning Ki-
R.EL V., diende onder Eu-
nes» hertog van Bourgon-
dië', in hoedan igheid van 
edelman met twee schildkna
pen. Hij was in 1375 een 
der gevoïmagtigden, die tot 
het sluiten van den'wapen
stilstand met Engeland t naar 
Briigge werden gezonden. 
PHIMBERT was , als raads
heer des konings, hifderegts* 
gedingen tegenwoordig, wel
ke men bjj het parlementen, 
in den toren des tempers. 
tégen de dienstboden des 
konings van Namrre voer
de, beschuldigd de agenten 
van dien goddeloozen vorst 
te zijn geweest, om koning 
KARBI. V. te vergeven. Ooic 
werd hij W1380 aan de op
voeding van den Dauphin 
verbonden. Eindelijk verge
zelde hij bij de landing» 
welke de Franschen m M' 
geland deden, den Heer van 
la Trémouille derwaarts. »M 
is de stam der takten van 
I,A'Cl.AyBTrE,SAÏNT-ANDBÉ. 
Su^y.LAFAyE en andere"' 
die alle zijnen naam ;he»w 
gedragen. 

JUMAJOANN'AEI,EOSOBAP^J 
werd in 1732 gebore».; 
het uittreksel van ̂ haado^ 
register wordt zij alf, 
wettig &f^£%* 
ger van lp on .0Pg<* 
Maar het geheim b j r y 
boorte is thans öntsMfra 

en het is zeker, dat «J» 



bestaan te danken Jhad» aan 
eene zeer aanzienlijke dame, 
die sedert lang van haren 
man verwijderd leefde. Eerst 
in den ouderdom van 15 ja
ren vernam zij , dat zy aan 
geenen enkelen 'band der 
maatschappij gehecht was. 
Daar hare moeder haar efene 
onafhankelijke toekomst \yilf 
dever^ekeren» deed zij haar» 
in hare laatste oogenblikken 
een kostbaar kistje ter hand 
stellen; maar zij asag öich 
bijna even zoo spoedig van 
dit redmiddel beroofd},, doffe 
de trouweloosheid van eenen 
man , ;.-aan wSen zij(: dezen 
schat « d i e hare geliéele for
tuin uitmaakte j bad toever
trouwd. Zij, wetd ais teëne 
vreemdelinge, gouvernante 
-van kinderen, ineen kanteel 
van JBourgondië opgenomen» 
door de familie van den echt
genoot harer moeder be
woond» , Zij was er reeds 
sedert vier jaren , toen Me
vrouw DÜ DEFFANT . in Ï752 
juet haar kennis gemaakt 
hebbende > haar aan zich -ver-! 
binden: wilde, en haar twee 
jaren daarna mede naar Pa» 
rij*nam,alwaar jsij zich 
in de straat Siiint-l)omiwi~ 
quet," vestigden,. Mevrtfnw »ü 
DBFFANT overlaadde haar ittet 
weldaden , en -trachtte baar 
«iet; voordeel aan den- talrijv 
ken en uitgelezen kring voor 
te stellen , die zich hij haai? 
verzamelde^ Mejnfvrouw DK 
VEspiNAssB vol ijdelheid en 
daarbij jong en geestig, Wil • 
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de alleen en in eenen. afzon-, 
derlij ken kring schitteren * 
en/ zich door middel eeiier 
jaarwedde, welke de vrion-; 
den harer weldoenster voor. 
haar, van den koning ver
kregen hadden, in staa.6 
ziende om onafhankelijk té 
leven , verliet z i j , na -eene, 
tienjarige vcrbindtenis, die 
opregt had geschenen, on? 
verwacht Mevrouw DU D È F -
PANT,op den oogenblik, waart* 
op hare beschermster, oud 
en blind, hare vriendschap 
en erkentenis hetmee$te noo-
dig had. Ofschoon, zij door, 
de kinderziekte geschonden, 
en: niets minder dan schoon. 
Was > bezat zij echter«. door' 
hare schranderheid 5 haren 
goeden toon,, eenen zekeren 
en fijnen smaak', en voqrali 
doof dien geest van kwink
slagen, die in talrijke ge
zelschappen altijd welslaagt, 
het" talent om t$ behagen jt 
ook moest Mevrouw DU ÜKP» 
RANT de smart ondergaan, 
b » r gezelschap te zien ver
dwijnen, alle gingen hunne 
hulde aan MejnfvrtfuW IMÏ I / 
ESWN*SSE aanbieden. Haaf 
kring w<*s zamengestéld uit 
al les, wat Parijn , door ge
boorte en- begaafdheden aan-
zicnlijks kon aanbieden. De 
uitsèêkendstè' vrouwen ,- da 
afgezanten of vreemde Hee*> 
rem,- d* beroemdste getetter-
den# alle vereenigdèn* zich 
bij* haat* Onder a t ha-re be
wonderaars y waren- zeker de-
meest toegewegene, dewijK» 

* : • : ; . . ' . . . 
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geer D'ALEMBEHT , en de 
deftige president HisNAUi/r. 
p'ALÉMBERT vooral, d ie zich 

. in den beginne aan haar had 
verbonden, dporeenebetrek
king van geboorte en onge
luk ,: veranderde dit gevoe
len in een teederder, en ein
digde met hetzelfde huis 
met haar te, komen bewonen. 
De roem «n de geest des 
wijsgeers, vermeerderden 
den toevloed, en inen moet 
zich niet verwonderen, da t , 
onder dë leiding van eenen 
zoodaïiigen meester, het 
Schoone gezelschap van JP«-
rifg, in den kring van Me* 
jÜfvrOUW BE t/EsFlNASSE, 
met zoo vele schranderheid, 
de met de zeden en dé gods
dienst dikwerf strijdïgste 
grondbeginselen Wisten te 
ontwikkelen. De teedèrbeid 
des wijsgeers werd . echter 
met geene volkomene we
derliefde belriohd. Mejnf-
vrouw, DÉ L'ESPINASSÈ had 
somtijds eenen vreemden 
Smaak.' Hare Èrievën, dié 
een harer vrienden óp eene 
onbescheidene wijze heeft in 
het licht gegeven» hehben 
do geheimen van haar hart 
ontdekt. Men weet thans , 
dat een jonge Spaansche 
n e e r , de Graaf DE MORA , 
door de Jèvendige en bran
dende gevoeligheid medege-
sleept, welke Mejüfvrotiw 
D« Ï/ESPINASSE hem betuig
d e , voor haar eenen hevï» 
gen hartstogt opvatte, waar
van zij met zoo veel voordeel 
gebruik wist te maken, dat, iti 

de hevigheid zijner liefde ,hij 
haar grond gaf om te hopen, 
dat hij haar eens zijnen haam 
zoude geven. De Graaf werd 
naar Spanje teruggeroepen, en 
toen hij te Parijs terug kwam, 
om, zijne -beloften te vervul
len , overleed hij te Bordeaux 
iri den bloei zijner jaren,in 
1774. Het verlies van een 
voorwerp, dat haar dierbaar 
was , en we'Uig't ook voor-
dealen, waarmede zij ^ 
gevleid had , troffen in den 
beginne Mèjufvrouvv DE * 
ESPINASSE. Zij wjjdde eeni-
ge tranen aan de gedachte* 
nis van den Graaf DE MORA 
toe. Zij dacht vertroostin* 
gen te moeten zoeken, en 
vond dezelve werkelijk, in 
de hulde van den Heet Go> 
EERT » een beroemd krijgs
man , een schrijver en voor' 
al een beminnelijk man. v* 
Wijsbegeerte vattD'ALEBïBEnT, 
was tegen zulke ruwe "sa
gen- niet bestand, hl.K • |" 
de zich , en noemde Mejui-

vrönw DE fc'EspiNASSB eene 
onr eg (vaardige en weed* 
vriendin, die om hem '« 
bevredigen, genoodzaakt vva* 
hem n^et haren, g e l ^ ; n 

toorn te bedreigen.: ••'M»<M* 
lerwijl bewoog de inen* 
schap van den president t» 
N A U W , die niet m i n d e r ^ 

deringen had gemaakt, W 
om zijne geboorte en hoena 
rtigheïd te vergeten, tene» 
de met Mejufvrouw **• ' 
ESPINASSE in den echt 1 
treden; Daar hij g i e r d e 
welvoeglijkheid wacht*» 
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de nemen , maakte hi) deze 
liefde niet bekend , die daar
enboven van zeer korten duur 
was. Zij overleefde den pres 
sident slechts zes jaren. Op 
haar sterfbed vraagde' Zij 
aan D'AI-EMBERT om verge* 
Ving voor het öttregt hem 
aangedaan» na eénèn zes
tienjarigen vertrouwelijken 
omgang, of' ten minste ge
meenschappelijke zansen wo
ning , benoemde hém tot uit-
voerder" van haren uitersten 
\vil, èn belastte hem met 
de uitbetaling dér schulden , 
•welke zij met Mevrouw'GK-
ÓFFRIN gemaakt had. "M'e-
jufvróuw UE r* ESPINASSÉ had 
altijd met de wijsge'ereh' ge
leefd en in hunne gevoelens 
gedeeld j den 23 Mei 1776, 
gaf zij in dezelfde"'gevóe* 
lens, den geest V door al 
diegene^ omringd , Welke'ha^ 
re ijdelheid gevleid hadden, 
en bij haai' hebbende, niet 
een' dienaar .yan God, om 
haar de troostmiddelen dei" 
•godsdienst aan te bieden*, 
maar wel een wijsgeer, die 
•ongetwijfeld zijn** pogingen 
in het werk'stelde^ pm har 

{ren sterkefageest tot den , 
laatsten oogénblïk té onder- ; 
steunen. "• Een ongenoemde 
heeft'-hare briefwisseling in 
het licht gegeven .onderden 
titel van -Lettres etc. (Brier 
ven van JMejnfvrbuw DM, L' 
ESPIXASSE) van 1765 tot 
^776 geschreven, Pariï}s\ 
1809 ~ 1811. Deze brief
wisseling is den roem der 
> • : : • . - . . • ' .*. • • • • : • ; ' • : W 

séhrijfster hïet zeer gunstig: 
men 'zjet in dezelve haar 
haté geheel ontblootV en bij1 

gevolg hare hartstogteri j ha
re eigenzinnigheden , en de 
geschiedenis hajceï v ftünna-
rijen; zij heeft er ook dien 
Wijsgeérigen geest in uitge
strooid , , welken zij . reeds 
zoo vroegtijdig ih' 'de school 
des ongeioofs , en voorname
lijk in die van D'AI.EMBEBT 
had geput, lntusschèn vindt 
men achter de Brieven aan 
GUIBÉRT gerigt, twee Hoofd-
deelen tot de; Sentimentele 
reis-: bail StÈRXE * 'd ie der 
géd ach teh is der sch rij f$'t er 
mfeer tot eér verstrekken. 
Dezelve getuigen 0p eene 
yöordéelige \vij5se' Van dé 
schrsnderheid • *W Bevallig
heid \fa'n haten f geest'i en 
heriniaeren op vele plaatsen, 
aan den oörspronkelijken j 
sehildei'achtigén en beknöp'" 
ten stijl des Engelschen 
schrijvers. Indien: de on ge--
noemde enkel deze bèidè 
Hodfddëelèfi in hét licht had 
gegeven, zou men met een 
grbót gedeelte der] zwakhe
den van Mejufvroüvir DE i.' 
ESPÏNABSE onbekend zijn ge 
bleven, en hij zou neehen 
zeer' noodlottigen slag voor 
haren roem hebben gespaard* 
Het gedrag, hetwelk zij ten 
opzigte van, Mevrouw Bü 
DEFFANT voerde, strekt a,e-
ker niet tot lof van hare ge
voeligheid f inoch van de 
goedheid van h&aP hart, en 
wanneer > meri op het getal 
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en de verscheidenheid barer 
toegenegenheden let, is het 
moejjclijk te gelooven , dat 
zij er duurzame kon hebben. 
Mevrouw DU DEPFANTJ die 
haais vier jaren overleefde, 
was bij hare laatste qogen-
blikken niet: tegenwoordig, 
en vernam haren dood met 
die onverschilligheid* wel
ke haar van, natuur eigen 
was. ÏJ4 HARPE verzekert 
ons, dat Mejufvrouw DE i.' 
ÈSPINASSE over hare wel* 
doenster nooit dan met eer
bied en' ontzag sprak; maar 
Wanneer men hare daden en 
hare woorden Vergelijkt, kan 
men zich niet onthouden, 
om te gelooven, dat het en
kel welvoegeljjkheidshalve, 
en om hare eigene eer was , 
dat zij aldus handelde. 

^ESPINAX (TIMOLEON »'>, ' 
Heer Van Saint-Luc dïéde j 
te ^Jahd^h ter zee. Bij de i 
nederlaag van Rochelois,'m 
;W2%, voerde;hiji met den ; 
ïanr van ondei*-Admiraal het 
bevel over het eerste smal
l e ! . Zijne diensten deden 
hem hij den 'kardinaal van 
KiCHELiEU op prijs stellen. 
Wijl dezelve echter niet groot 
genoeg waren om SAINT~*LÜC ! 
tot den hoogatën trap van i 
«er te verheffen, zou hij er 
niet dan met moeite toe ge* 
komen zijn, indien hij niet • 
afstand had gedaan van het 
bevelhebberschap van Broua-
^ , hetwelk die staatsdie-
•pwc wilde hebben. SAINT-
•L.mp verkreeg tot beJowving '| 

den veldmaarschalksstaf van 
Frankrijk^ en het stadhoirr 
derschap des konings in Gtti-
enne in het jaar 1628. .Se« 
dert dien tijd was hij er enkel 
op bedacht, om in de pracht 
en de vermaken te leven. 
Hij overleed te Bordewx den 
12 September 16^4. 

,'*• ESPINPSA (JoANNEs)»een 
Spaansch dichter t,e Bello-
mdo in 1540 geboren,volg
de de loopbaan der wapenen 
en was secretaris van doa 
PETRUS GONZAMSZ VAN MEN* 
DOZA, onderkoning vanSt-
cilië. Hij: heeft onder
scheidene dichtwerken ge
schreven j die veel opgang 
maakten, en men haalt on
der anderen aan, zijne ver
handeling M P>f der vrm 
wen, Milane,,IÖ80,.in4w 

Hij overleed in 1596» 

'•'•>. ESPINÓSA' (ANTOWÜS)» 
een andere %mansch letter
kundige, in 158^* ^ * -
qnera, in Andalm^W0*' 
ren; was een der goed? «"j11" 
ters zijner eeuw1. Hij v°<r 
de he'stendiglijk de sc«°°l 

van JRpsöAN en GARCU^*0 » 
welke den goeden smaaK i 
de Spaansche :..dieh<M« 
hadden ingevoerd» Er v?' 
staat van hem 1.° eerie uit
muntende berijmde >erl' 
ling (m het Spaanscn) «« 
Boetpsalmen, niet «ma >01 

rede van. den. Hertog van 
MEDINAJSinoNrA gedruk^*^ 
Mutega, 1025, in W-
2.0 De verborgen '*M*.» 
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Madrid, 1644, in 8.vo>* 
3.° Ktmsï om wel te stèr-> 
ven, ibid, 1651. -~ 4.° 
Schut der Gedichten, ibid. 
1653. Dit is eune verzame
ling der belangrijkste stuk
ken van de beste dichters» 
welke tot dus verre in het 
licht waren verschenen. Es-
faNOSA overleed in 1650 'te 
San Lucür de Barrameda. 

* EsPINOSA (HïACINTHUS 
HIËHONYMÜS) , een der be-
róemdstéschilders der JSpaan-
sche School, werd in 1600 
te Cocentena, een dorp in 
het koningrijk Valencia, ge
boren. Hij studeerde onder 
zijnen vader, en nam ver
volgens lessen vanBORRAS en 
RIBAMTA. In den ouderdom 
van drie en twintig' jaren 
gaf hij zijn eerste schilder* 
stuk in het licht, hetzelve 
Was een CHRISTUS beeld, 
dat de bewondering der kert-

. nërs verwekte. Zonder de 
schilderijen op natt&kalk,-
én de portretten te rekenen* 
schrijft men aan EspiisosA 
meer dan veertig schilder
stukken toe, onder welke 
inen onderscheidt eene MAG- I 
ÏÏAIËNA, dé verheerlijking 
van den heiligen LOBE~ 
WIJK, de heilige JoAejim, 
»eenè heerlijke schilderij van 
EspiNosA (zegt oV Heer DE 
't*. BORDE, in ssijneItbtè' 
raire de rEspagme); eenan 
heiligen PETHUS, martelaar j 
feene Geboorte de* Verlat-
*e^*» de GeMorte wn den 
**iUgen JoAWESi dm dop

per , een Avondmaal, alle 
den roem van dien schilder. 
waardig," voegt dezelfde 
Schrijver er bij. Ofschoon 
hij zijne kunst ónder goede 
Spaansche meesters hau ge-
leerd, schijnt het echter, 
dat hij dezelve in Italië tot 
volkomenheid beeft gebragt: 
hij onderscheidde zich door 
zijn lioht-donker, de naauw-
keurigheid der teékening, 
d»: bevalligheid en de kracht 
der beelden. Hij overleed 
te Valencia in 1680. Hij 
was buitengemeen godvree
zond, en schilderde koste
loos belangrijke stukken voor 
kerken, die ; örtv derzelver 
beperkte inkomsten , niet in 
staat waren buitengewone on
kosten te maken. 

• EspiNOY ( PHILIPPVS n* ) , 
in Vlaanderen:; in 1552 uit 
eene aanzienlijke familie ge
boren , beijVerde zich in de 
naspering der oudheden en 
gcsiachtrégisters der edelen 
van zijn land'. Dé titel van 
zijn werk is:Natporingdér 
oudheden en des adelsvan 
Vlaanderen, enz., Douaï, 
1632 »• in fol» met pl.»t Hij 
overleed in 1633. 

* E'spfttóNiB. — Zie E-
PKÊmÊNiii. ^J. J- OOVAI. ö') • 

ESPRIT (JACOBUS), tei JBe-
•mrs,- den 23 Qctober l'éll 
geboren, ging ih ii629 in de 
orde van het ÖfatoHum, 
welke hij S jaren daarna' 
verliet, om weder in dé we* 
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reld té treden.' Hij bezat al 
de tot behagen geschikte 
hoedanigheden , geest en een 
bevallig gelaat. "De Hertog
van lioCHüFouCAULT, de kan
selier SEGÜIEK en de prins 
van CONTI gaven hem bewij
zen hunner achting en vriend
schap. De eerste bragt hem 
in de wereld voor, de twee
de verkreeg voor hem eene 
jaarwedde van 2000 tivres en 
een brevet van staatsraad, 
de derde overlaadde hem 
met weldaden, en raadpleegde 
heiu in al zijne aangelegenhe
den. ESFRIT overleed in zijne 
geboortestad in 1678. Hij 
was lid der Fransche akade-
ïnie, en een dergene, die in 
het morgenrood dier maat
schappij schitterden. De wer
ken van ESPRIT zijn: 1.° 
Paraphruse fitc, {Omschrij
vingen van eenige psalmen) 
die men geenszins met eenig 
genoegen kan lezen, wan
neer men die van MASSII.-
XON , kent. — 2.° La faus-
selé des verfris etc, (De 
•v&Unhheid der memcïiehjke 
•deugden)^ Parijs, 2 dl n in 
12.'"o, 1678, en Amsterdam 
in 8.vo, 1716, een zeer mid
delmatig werk, dat in ze
ker opzigt slechts een Com-
mentariüm is der Gedachten 
.van den Hertog van BOCHE-
FOUCAULT , maar dat , wijl 
de schrijver, zijn onderwerp 
minder algemeen heeft ge* 
maakt, niet tot dezelfde cri-
tiek aanleiding geeft. [Men 
verhaalt van dezen schrijver 
eeneó trek, die hem te zeer 

tot eer vérstrekt, dan dat 
wij denzelven stilzwijgende 
zouden voorbijgaan. Hij,had 
van den Prins van CONTI. 
eene som van 40,000 Iran-
ken 'ten geschenke ontvan
gen ; toen hij dien Vorst 
zluke rijke aal moezen zag uit» 
deelen, bragt hij hem dat geld 
terug, zeggende:'» Deze som 
wordt voor U.H; tot,de on
dersteuning van weduwen en 
weezen al te noodzakelijk.] 

* EsQüivEi, (HYACINTHUS). 
een religieus der orde van 

.den Mi DOMINICÜS, werdm 
1591, in Biscaaye, uit eeM 
adellijke familie geboren. 
Hij onderwees eerst de wijs
begeerte in de kloosters «fl
oer orde. Daarna het ont
werp gevormd hebbende, o.|« 
zich aan de vreemde nussien 
toe te wijden, en zich voor
al voorstellende, omzijn?» 
ijver in Japan uitteoele-
nen-, vertrok hij i« 1625 «aa 
Manilla, Bij zijne aimkomsj 
pp dat eiladd, \verd h'J f 
'tot Hoogleeraar in de g™ 
geleerdheid b e n o e m d , « 
de hij zich t e g e l i j k e r ^ 
de beoefening der JapansJ 

taal toe. Hij stak, «** 
gons naar het eilandborw 
l o v e r , alwaar h£ t a g 
bekeenngen maakte, i & 
steeds met het ^enkbje» 
zwanger, om ;in J « g ï te :dr ingèn,ginghi)mete 

minderbroeder aan boorrt v^ 
een schip dier »««*• in 
kapitein bad beloofd;, hen 

veiligheid : «aar hunnt 

file:///verd
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stemming over te voeren, 
maar hij deed hen geduren
de den overtogt omkomen. 
Deze gebeurtenis had in 1636 
plaats. : 'Men kent Van dezen 
religieus: 1.° Japoneesch 
en SpaanseAWoordenboek, 
Manilla, 1630. — 2.° Woor
denboek vande taal der Int. 
dianen van Tdnchüy $ op 
het eiland Formosa, en ver
tolkingvin die taal van de 
géheêle Christelijke leer j 
ibid, 1691; 

*ESQmVELDE A.L.WA ( D I E -
GO DE) , een Spaansch pries* 
ter en beroemde godgeleer
de, bloeide in dé vijftiende 
eeuw omtrent het jaar 1492.-
Hij was te Vittoria gebo
ren, en had ér zijne studiën, 
volbragt; hij ging in 'dén,' 
geestelijken slaat. In de 
Latijnsche en Grieksche taal 
ervaren, legde hij zich toe op 
de beoefening der kerkvaders 
en kerkvergaderingen, in zij
ne talrijke leesoefeningen, 
met. eene bijzondere zorg, al 
datgene opmerkende, wat de 
kerkelijke tucht en de in dezel
ve-ingevoerde veranderingen 
betrof. Uit dezen arbeid en 
uit zijne eigene overwegin
gen , ontsproot een werk , 
aan hetwelké hij tot titel 
gaf: De Comitiis univerta-
libus ac de Ut' qnca ad re-
ligionis et republices chris-
tiana reformationem insti-
tuendamaptavidentur, Gre
nada, 1583, in fol. ESQUI-
m . overleed te Vittoria in 
1562, en mogt de voldoening 

niet smaken, zijn werk ge» 
druk t t e zien. Men vindt in 
hetzelve nuttige inzigten o-
ver de hervorming, en het
zelve werd door het publiek 
zeer wel onthaald. 

ESSÉ. '—•.Zie MONTAIEM-

BERÏ (ANDUEAS VAk). 

-f- ESSEN ( HENDRIK VAN) 
was in 'het jaar 1619, raad 
in het hof van Gelderland, 
en werd in die hoedanigheid 
aangesteld * als één der vier 
en twintig beruchte regters 
van den grijzen OLDENBAR-
NEVELD , en de beide ande
re aanzienlijke staatsgevan
genen , HoGERBEÈTS en 'DE 
GROOT. Grqoter eer behaal-, 
de hij met zijn gezantschap 
naar Frankrijk, in het jaar 
1624 i ter bewerking van éen 
verbond van onderlinge be
scherming met dat hof, en 
bragt het met de overige ge
zanten zoo ver, dat LODE-V 
WHK XlI I i bij het verdrag 
beloofde, aan de staten in 
<Jat jaar , 1,200,000, en in 
elk der beide volgende j a -
ten , een millioen ponden 
voor te schieten, welke som 
de staten aan den koning, 
drie jaren, na het treffen 
van vrede of bestand, weder 
zouden voldoen. Ook beloof
den zij geenen vrede of be
stand 'te zullen sluiten, zon
der den raad of de tusschen-
komst, , zijner majesteit. 

[ Voorts zonden de staten, in
dien zij zelve vrede hadden, 
en de veiligheid van «Jen staat 
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aulks gedoogde, aan den ko
ning, op zijne, begeerte ee
nige oorlogsschepen verhu
ren of verkoopen , en hem, 
indien hij in oorlog mogt 
geraken met de helft der ge
melde som , of met man
schappen en schepen haar 
evenredigheid ondersteunen. 
Deze HENDRIK VAN ESSEN 
was afkomstig uit een pud 
en aanzienlijk Geldersch ge
slacht te Arnhem} reeds 
vroeg in het jaar 1400, wordt, 
in de Geldersche geschiede
nissen , gewag gemaakt van 
een' zijner voorzaten, mede 
HENDRIK VAN ESSEN genaamd. 

, -jf ESSEN ( JOANNKS HEN
DRIK, Graaf van), Zweedsch 
veldmaarschalk, geboren in 
1755, te Kasioëg in West~ 
Gothland, won de gunst 
van GUSTAAF UI. in 1777, 
in een tournooi-spel, waarin 
iedereen zijne behendigheid, 
zijne bevalligheid V én zijne 
schoonheid had opgemerkt. 
Van toen af verliet hij bijna 
den persoon déökoningsniet 
meer, die hem een voordee-
lig huwelijk deed aan gaan, 
hem met weldaden en met 
eer, gedurende den gehee-
lenloop zijner regering $ over
laadde ,, en wiens goedheid? 
hij door eenige militaire 
diensten en door ee^eopreg>', 

te verkleefdheid beloonde. 
Hij gaf er bewijzenvanv tij* 
dens den verradelijken moord 
van dien vorst ,op> een; ge
maskerd M m IIQ%., Hij 
behield een groot gejragr aan; 

het hof, onder de vol̂  
regering, die Van GÜSTAAB 
ADOIP IV . ; verkreeg het 
algemeen gouvernement van 
Pommeren , daarna het op-

Jierbevel over het vereenigd 
eger in die provincie; en, 

na op eene waardige wijze 
het beleg vah Straalimii 
gevoerd te hebben, sloot hij 
eenen eervollen wapenstil-

1 stand met het hoofd van het 
Fransche leger. Na dè om
wenteling van 1809 en den 
afstand des konings, kwam 
hij in den staatraad enwerd 
door den nieuwen koning 
KAKEL XIII. in gezantschap 
naar Party's gezonden» om 
den vrede te onderhandelen, 
door welken Pommeren aan 
Zweden werd teruggegeven. 
In 1814, bij den invalin 
Noorwegen, voerde hij net 
opperbevel over het »en«e 
corps des Zwëedschen le
gers, en na de onderwer
ping, van het land, werdjuj 
tot algemeen landvoogd van 
hetzelve benoemdrge.fr*n" 
dfr de minderjarigheid^ 

,. den prins OSCAR- «9 ^ 
zocht om zijn ontslag 

1 dieApöSfeml816,omgro°' 
maarschalk van h«t honing 
rijk Zweden te worden, nj 

kdém Sede« velheide»» 
jarenV, wa* hij tofc d«8 *JJ 
vat» veldrtfatosohdk ™m 

ven. 

<Zimi van}* .'won- van *e™ 
graaf-üsaarsöhülk van n 



• E S S. . G 351 

ttitid ï uit eenë oorspron
kelijk Normandysche fami
l ie, werd den 10 Novem
ber 1567 , ie Nethwood,eexi 
lusthuis van zijnen vader 
in het graafschap Berèford 
geboren» is beroemd door 
zijne lotgevallen en zijnen 
dood. Zich eens der koningin 
ELIZABETH aangeboden heb
bende, toen deze vorstin in 
eenen tuin ging wandelen , 
ontdekte hij eehe modderige 
plaats op haren weg. ES
SEX ontdeed zich dadelijk 
van eenen met goud gebor-
duarden mantel, welken hij 
droeg, en spreidde denzelven 
voor de voeten der koningin 
uit» die door deze hoffelijk-' 
heid * zeer ingenomen, was. 
De 58 jarige ELIZABETH vat
te weldra eene toegenegen
heid voor hem Op, welke 
haar ouderdom boven alle 
verdenking scheen te stellen. 
ESSEX schitterde evenzeer 
door zijnen moed als door 
zijn bevallig uiterlijk. [In 
1585 vergezelde hij LËYCES-
TER naar-Bolland', verkreeg 
ïn het volgende jaar den 
rang van veldheer der rui
terij, en onderscheidde zich 
in den slag bij Zutpïien. 
bjj zijne terugkomst te Lon
den, begon hij eenen groo
teninvloed te genieten bij 
de koningin, en werd er 
zelfs zoo- naijverig 'op, dat 
hjj met Lord MONTJÖV. , dien 
Wj zijn' medeminnaar waart-
de, een tweegevecht aan-
&ing> Nadafr hij een geheim 
n'Welijk mat dé eenige doch

ter» van Sir FRANCIS WAÏ.-
1 siNGHiM had aangegaan, toon
de ELIZABETH er zich over 
beleedigd , doch vergaf hem 
kort daarna weder. Zij gaf 
hem zelfs het bevel over de 
troepen, welke zij in 1591 ter 
hulpe van HENDRIK IV. zond. 
ESSEX hield zich in IFranA* 
rijk niet lang op*; in "Enge-

; land teruggekeerdI, werd hij 
met eene vloot tegen de 
Spanjaarden gezonden, -op 
welke hij zich van Cadix 
meester maakte. Twee ja
ren later werd hij tot groot
meester der artillerie be
noemd s bij den dood van 
Dutu.EiG, zijhen bescher
mer, volgde hij denzelven 
op, in de Waardigheid van 
kanselier der Uuiversiteit 
van Cambridgèé , Hier ein
digt de voorspoed van ESSEX; 
in hoedanigheid van onder
koning , ter beteugeling dep 
misnoegden, naar Ierland 
gezonden, voerde hij een ge
drag volkomen gelijkvormig, 
aan datgene , hetwelk hij in 
zijnen voorganger openlijk 
gelaakt had; zijne vijanden 
verzuimden niets, om hem in 
den geest der koningin te 
doen dalen, en bij zijne te
rugkomst moest hij zich voor 
eenen te dien einde benoem
den raad regtvaardigen. De 
weigering, welke hij onder
vond van een gunstbewijs, 
hetwelk hij kort daarna aan 
dè koningin had verzocht, 
verbitterde hem, én aan 
trouwelöoze inblaaingen het 
oór leendnde, tra* hff **» 
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eenè geheime briefwisseling 
mét JACÓBIJS 1. Koning van 
Schotland, aan wien hij be
loofde, van ELIZABETH eene 
verkl&ring te pntweldigen , 
die zijn régt op de kroon ver
zekerde j hem zelfs voorstel
lende, om het Iersché le
ger, zich te zijnen gunste 
te doen verklaren* De lis
ten en bewegingen, welke 
hij in het werk stelde, om 
hèt graauw van Londen aan 
het ihuiten te.-.., doen slaan , 
werden ontdekt,, en ESSEX 
in hechtenis genomen. Zijne 
misdaad was al te klaarblij
kelijk, dan dat regters hem 
zouden hebben kunnen vrij-, 
spreken. Ter dood veroor
deeld had hij geene andere 
uitkomst meer, dan de goe
dertierenheid, der koningin: 
zij was lang besluiteloos, 
om zijn vonnis te ondertee
kenen , en welligt zou zij er 
nimmer toe besloten hebben, 
indien de trotsche, ÉSSEX, 
hare genade had willen af-
smeeken. -Lang, wachtte zij 
op dit, bewijs 'van onderwer
ping, en gaf eerst het nood
lottige bevel , toen zij alle 
hoop had verloren om het
zelve te ontvangen. ESSEX, 
werd den 25 Februari] 1601,, 
in den Tower onthoofd]» 

*ESSEX'(ROBERT D'EVREUX, ' 
graaf van), in 1592geboren, 
zoon '• van den voorgaande. 
Een jaar na den dood zijns 
vaders werd de j'ongé graaf 
van ESSEX, door JACOBÜS L 
in alle erfelijke vbqrregten 

Hersteld, van welke nienïijn 
huis berooid had. Ofscfioon 
nog zeer jong zijnde,, liet 
bij reeds al de trotschheid 
van zijnen vader blijken,en 
gaf van dezelve een treffend 
bewijs, Eens met HENDRIK, 
prins van Wallis met den 
kaatsbal spelende, ontstond 
er tusschen hen een geschil, 
en de jonge prins noemde 

* hem een verrader. De ge
belgde ROBERT antwoordde 
hem door eénen slag met 
het raket, en er was niets 
minder nöodig dan het ge-, 
zag des konings, om den 

; twist je doen bedaren. JVaau-
" wtïiijks 14 jaren oud zijnde, 
werd hij aan lady CHARIOT-
TE HOWAUD uitgehuwd, die 
kort daarna tegen haren echt
genoot een proces begon» 
hettVelk hem met eene per
soonlijke schande overlaad
de, en'dat met eene echt
scheiding eindigde. De Ko
ning was in dit vonnis tus
schen beide gekomen. J» 
graaf van ESSEX begaf B » 
naar zijn landgoed,.en ^ 
zich aan alle afleidingen over» 

welke' hém het buiten}«*• 
aanbood. Maar deze werk 
looze levenswijze , W" 
moede, begathijzich^ar 

Holland, en voerde er JJ 
owlog in de legerbenden va 
denpalts-keurvorst, schoM 
zoon van JACOBÜSI» on 
prins MAUBITS. \n *;L. 
land teruggekeerd ,<>«"_ 
scheidde hij zich in het p " -
lement hij de oppo^e-pa 
t i j , waardoor hij by het no 
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alle achting verloor. { Hij | 
verbond zich alstoen meer 
aan vreemde dienst, en voer-' : 
de in 1624 Jiét bevel over 
een in Engeland, voor de 
Verè'énigde Provinciën aan 
geworven, regiment. Toen 
ISAREI, I. den troon beklom , 
werd hij als onder-admiraal i 
in eenen vruchteloozen zee-
togt,. tegen de Spanjaarden 
gebruikt» NB eenen . ande
ren veldtögt ;in 1625 in de 
Nederlanden. ging hij een 
tweede huwelijk aan; maar 
deze vereeniging was niet 
gelukkiger dan de eerste; 
het gedrag^ zijner vrouw was 
van dien - aard , dat hij na 
verloop., van twee.jaren."ver-r 
pligt was, -zijne <toe.vi.ngt tot 
de echtscheiding te nemen. 
De genoegens van hét huis*.' 
selijke leven niet kunnende 
smaken * nam hij met geest
drift de zich 'aanbiedende 
gelegenheid te baat, om in 
de staatkundige loopbaan eené 
rol te spelenv Hij zocht de 
volksgunst,te winnen en de 
voornaamste officieren des 
legers en̂  Puriteinsche pre* 
dikanten in zijn belangover 
te halen, Intusschen maak
te JKAREI, I. nog bij verschil
lende gewigfige geïegenhe-: 
«engebruik van zijne dienst, 
ssoo als in de wapening, die 
\ri 1635 plaats had, en vier 
jaren later y in den vëldtogt' 
tegen de Schotten*' ESSEX 
gaf alom bewijzen van dap* 
per-, eh schranderheid, en 
««ndhaafde d« eer der ko-

*X.DEEI, ... X 

ninklijke legerbenden. Hij. 
wachtte biliijkerwijzfi,,. on* 
voor zijne * diensten -eenig 
bewijs van de-erkentenis des 
hofs te ontvangen; maar toen 
het hem niet meer noodig 
had, dankte hetzelve hein 
koelbloedig af. Zijne trotsch* 
beid werd door een derge
lijk onthaal hevig geschokt; 
doch hij bleef {niet te min 
den koning getrouw* - In 
1640 was hij een der t waal f 
pairs, die een verzoekschrift 
onderteekenden, in hetwelk 
zij KAREL I.'verzochten de 
geschillen te beslechten» 
welke er ontstaan waren, en 
een parlement te beroepen. 
Kort daarna was ESSEX een 
der commissarissen,;belast, 
om met de Schotten te on
derhandelen, en toen bij de 
opening van ,idit langdurig 
parlement, dat hem naar het 
schavot, moest voeren, do 
koning zich bij het volk wilde 
bemind maken , nam hij den 
graaf van ESSEX in zijnen 
raad aan,len benoemde hem 
tot . HoogstdesZelfs kamer
heer. Het schijnt üelfs, dat 
het leger hem' zou, zijn ge
trouw gebleven, indien hij 
aan het verlangen zijner ge-
trouwste onderdanen had toe
gegeven , die hem aanraad
den, ESSEX aan hel hoofd dei? 
legerbenden te plaatsen, 
maar hij wilde er nooit in 
toestemmen. Intusschen door 
de noodzakelijkheid gedron
gen , oii(i toevlngt; tot zijne 
dienst te nemen, benoemde 

http://toe.vi.ngt
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hij hein, alvorens haar ScAofs 
land ie Vertrekken:, tot lui-
icnant-generaal zijner krijgs^ 
<magt, ten zuiden AérTrenl. 
y«n hunne zijde gay en hem 
•de pairs een - niet minder 
eervol be wij s van Vertröur 
wen i door hem to{president 
•der Mijvende commissie te 
-feenoemen, gedurende al den* 
tijd , dai zij geadjourneerd 
zouden blijven. Tóen de koV 
hi'ng mtèlScAötfand was te* 
mg'gekomen, verzocht het . 
'lager-hüis^ voor de onder
nemingen van een. wuekiek 
gemeen ,;dat zamenF0ttingen;> 
begon te houden , beduchty 
dat er in*ide hoofdstad, voor 
•de veiiigheid des konings 
•en; des parjements, cene 
Wacht zou worden opgerigt, 
w'aarvan ahet opperbevel aan 

f. ̂ den graaf rvan,;EssEx. zon 
' gorden gegeven'? KARBL oor* 

deelde niet van pas, om in 
de^èn maatregel, toe te stem* 
men 'f ten, al vorens 'Landen 
4e verlaten, beval hij;. aan 
-Essi?xhem te volgen, »De 
graaf weigerde zwlks, zijnen 
0gt Aanhalende ^ die 'hem 
•aan het parlement hield ver
bonden. • Ueze weigering 
kostte hem al zijne posten 
aan het hof. Tegen den ko» 
«ing gebelgd, en door lis
tige mannen misleid, stem
de mj in, 1642 toe, om zich 
met het opperbevel; des le
gers > te -belasten > voor de 
Veiligheid, zeide men,, des 
konmgs. geligt, terwijl het
zelve venkel bestemd' was * 
om de beide kamers te be

schermen ? die , ESSEX be
dankten, en zwoeren voor 
hem te leven en te sterven j 
zoodra de kóhing de ligling 
der parlementaire troepen 
vernam, verzamelde hij van 
zijnen kant ook cenige le« 
gerbendên, en weigerende, 
om aan de vredesvoordrag' 
ten* welke Essax hem Hét 
doen, het oor te leenen, ver* 
klaarde hij hem voor eenen 
verrader van zijnen koning 
en zijn vaderland. De hei
de legers Werden den 23 An« 
gustus 1642 i -te-Mge-W 
handgemeen. Men streed 
van weerszijde niet dezelWe 
verbittering» en elke partij 
Schreef zich: de overwinning 
toe. De graaf ontving; niet
temin de dankbetuigingen 
vari.het parlement, en eene 
gratificatie van öjOOO ponden 
sterlings. 'Hij nam m n« 
volgende jaar Reading w* 
OooVeene ziekte, die zich 
in zijn leger openbaarde, De-
let, 'van iets van belang » 
ondernemen,'zoo spraken«» 
raddraaijers van het pn» * 
ment, van hem af te-w 
ten; maar die geschil en 
hadden voor IESSEX ge«" 
nadeeligegevolgen, daarny. 
door nieuwe troepen * 
sterkt, het beleg-van W 
cester deed opbreken, *, 
van Ctrce»^ermeesterniaa". 
te,waarzich.dem^aZJ^n 

Van het koninklijke I g ^ . 
vonden, ett den 23 »ep' 
her 1643, den koning6» 
Heuler*, eenen nieuwen s.»fa 
leverde; hij toonde m «e 
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zelvën vélo dapperheid;: da 
uitslag was nog twijfelbaarj 
maar het gelukte aan Es-
SBX Londen te dekken. Zich 
vervolgens naar Comonail* 
les gerjgt hebbende, alwaar 
men hem veraekerd had, 
dat hij vele aanhangerszou-
de vinden, werd hij er door 
den koning gevolgd', en.zoo 
zeer in het naauw gebragt ̂  
dat hjj de vrijheid niet meer 
had, om te handelen , en dat 
de levensmiddelen hém be
gonnen te ontbreken» KA-' 
REL, hém in dezen toestand 
ziende, deed hem een ver
drag voorstellen; maar hij 
antwoordde^ dat, daar hij 
geen meester was, hij niets 
kon aannemen* Zich door 
een gedeelte zijner troepen 
verlaten ziende, had hij geen 
ander redmiddel dan te P/#~ 
moutlt scheep te gaan',* en 
zich ter zee naar Londen te 
begeven. Hij werd met vele 
bewijzen van achting en eer-a 
bied ontvangen; maar hij on* 
dervond daardoor weinig vol
doening , en daar hij de eer
zuchtige bedoelingen van 
CROMWEÏ,, die, na den troon 
onvergeworpen te hebben, 
zich op deszelfs bouwvallen 
Wilde vestigen, raeds voor
uitzag, stelde hij in eenen 
raad voor, die te zijnen hui
ze gehouden werd , om hem 
in het volle parlement als 
«enen brandstichter aan te 
randen. Dit voorstel had 
geen ander gevolg, dan eene 
vermeerdering van den haat, 

Welken;: CKOTHWÉV hem ge!* 
zworen had. Door het be
velschrift van SetfDènying 
of zelfverzaking, waardoor 
aan de leden van het parle
ment, alle posten werden 
ontzegd, werd ÈSSEX van 
het bevelhébberschap des le
gers beroofd, en hij scheen 
hetzelve met vermaak neder 
re leggen. Intusschen stom-
de het parlement, om zich 
van zulk een belangrijk man 
niét te berooven, dat hij tot 
den rang van hertog verhe* 
ven , en dat hem eene jaar-* 
wedde van 10,000 ponden 
zou worden toegestaan , om 
zijne nieuwe waardigheid te 
handhaven.: Maar een on
verwachte dood belette hem, 
om van deze nieuwe eerbe» 
Wijzen , genot; te kunnen 
hebben. Dezelve had den 
14 September 1616 plaats. 
JVfen vermoedde, dat het ver
gif zijne dagen even als die 
van zijnen grootvader had 
verkort. Het parlement gaf 
hem tot aan' zijn einde do 
grootste, bewijzen van ach
ting en eerbied. Het liet 
hem eene openbare lijfcstaat* 
siè geven, die met den groots 
sten luister in de abdij van: 
West-Munster plaats had, 
alwaar hij begraven werd. 
De graaf van Essex had vele 
belèedigingen van het hof 
ondervonden, en zijne diens
ten slecht beloond jjezieri, 
en dit zou hem, indien znlks 
mogelijk was, verschoonen, 
de wapenan> tegen zijnen 

2/-- • ' ' 
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vorst, ié hebben opgenomen. 
Men moet hem > echter dit 
fegt doen wedervaren, dat 
jbij den evenaar tusschen de 

, heide partijen zocht te on*; 
Verhouden,' en dat hij bij 
gevolg, geene andere be
doelingen fead , dan om de-
aelve tot het sluiten van den 
vrede te brengen. Ondanks 
zijne gebreken , hebben HU-
ME en andere Engelsche ge-* 
«chiedschrij vers , den dpod 
van ESSEX als een groot on
geluk voor Engeland, be-> 
«chouwd , en hem , in 
de onheilen, waaraan bij 
medewerkte, veeleer van 
dwaling, dan van kwade be
doelingen beschuldigd. Kv-
KBIJ 1% , zag zich door den 
• dood des graven van ESSBX 
"van eenen geduehten vijand 
hevrijd; maar zulks Was en
kel, om onder eenen anderen 
•veel wreedereh , den woes-
4én Cupiawet te bezwijken. 

** :EsTAlNG (KARBX HECTOR 

fgrnaf van), uit eeneberoem-
•de familie van Rówrgne, 
>\verd in 1729, op het kasteel 
•vanMuvel in Auvergne ge
boren.: Hij koos de loopbaan 
•der wapenen , en begon de
zelve sm'et' den rang van ko
lonel van een regiment voet
volk. Tot den rangvanbri-

' gadier der koninklijke legers 
bevorderd,, diende" hij in die 
hoedanigheid in Oost-lndiè' 
onder den graaf van hally, 
en wferd in 1759, bij de be
legering van Madras gevan
gen genomen. Op zijn woord, 

% S T. • 

g<%eri 'hem do Engelsch'en 
zijne vrijheid weder. Zijne 
verbindtenis vergetende, nam 
hij de. wapenen weder op, 
en bragt den Britschen han
del een * groot nadeel toe; 

maar hij was onhandig ge
noeg, oiu zich andermaal te 
'do#rn gevangen nemen, en 
alstoen behandelden de En-
gelschen hem met gestreng
heid , zoo als de krijgswetten 
hün daartoe ;regt gaven. Hij 
werd te Portsmoutk in een 
gevangen - hok geworpen) 
waar hij eerst met den vrede 
van. 1763 uit verlost werd, 
Hij zwoer van dien oogen-
bli'k af, den Engelscheneenen 
eeriwigén haat tpe. Te "«* 
rijf teruggekomen» diende 
hi] zich bij het hof anti, al
waar hij ,• voornamelijk door 
de koningin!, bijzonder wel 
onthaald werd. Hij /ging 
daarop met den titel van lin
ten ant-generaal van het'eger 
t e r ^ e c r v a n d e l a n - t o t j 

zeemagt over. w i"9 , . 
4&n rang van onder-fnu-
raal verheven, werd nfl v* 
last, om met eene vloot van 
twaalf schepen, ten voorde^ 
der Amerikaanschc onattiR» 
kelijkheid te gaan bagj 
len. D'EsTAtNGg'ng/^7, /o«den 13 April onderga. 

Tegenwinden vertraag^ 
zijne vaart, zoe-dat « 
miraal HOVVE» d»6 .\n l)el«' 
u i i i u a i «,jtv»w«» , , .„i 
«are was, den tijd had»»" 
het Engelsche leger weJJ 
in ieschep e n ,endev l .« [ 
»/•_.„ T T - . _ - * *« ntftiien* n . JVew-YorcA, te nemen 

TAING kwam voor 
Bhofc' 
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Island aan j de Engelsche 
admiraal, door eenige sche
pen versterkt, deed zich op* 
pin hem te bestrijden ;,« op 
den oogenblik, 4 waarop hét 
gevecht «zoude beginnen , 
kwam er een verschrikkelij
ke stprin ;op, dié cje beide 
vloten van elkander scheid
de, D'ËSTAING:* vviens schip 
(de LunguedoG) ontmast, en 
flls een legger, geheel ont
takeld was* had met ver
scheidene vijandelijke scher
pen tegelijk te doen, van 
iWellce het hem, door zijnen 
moed, en zij ne tegen woor-
digheid van geest, gelukte, 
Zich te bevrijden. Na al 
zijne Schepen te Boston ver-
eenigd te hebben , deed hij 
dezelve herstellen , en achr 
tecvolgde de Engelschen naar, 
de Antillischi] Eilanden f 
hij randde dezelve aan , in 
hunne verschansingen van 
St. Lucia; maar daar hij 
hen niet tot de overgave had 
kunnen noodzaken, betrok 
hij de havens van Martini-
gtte, om ;er de versterkingen 
aftewachten, welke GHASSE 
en LAMOTTJ?: PiQüET hein aan
voerden iüoodra bij dezelve 
ontvangen, had j stak hij w e 
der met vijf en twintig linie-, 
schepen in zee , e n . na zich 
van het eiland Sint-Vincent 
te hebben meester gemaakt, 
Stng hij te Grenada aan 
land , hetwelk hij stonnen-
««rhand innam, zelf aan het 
hoofd van ren e dt>r Colon
nes van het kieiRe leger op-

trekkende. Nüauwetijks wap-
pécde de fransche vlag van' 
zijne kasteeleu , of «ie ad
miraal BIKON verscheen met 
eenje vloot van •"een- en twin
tig;linie-schepen, tot;dc on
dersteuning of herovering 
van bet eiland bestemd»..,D'' 
ESRUNG, trok hem: dadelijk, 
niet zeventien schepen te ge-
moet, en behaalde^ op de» 
Engeische vloot eene luister-i 
rijke overwinning. Hij maak? 
te in die verschil lende tog^ 
ten aanzienlijke veroverin
gen en kwam in 1780 in 
ffrankrijk: terug, In ! 1781 , 
verkreeg' hij weder het be
vel over eene vloot; die hij 
van Cudix naar Brest^voer
d e , en twee jaren later be
vond hij zich in de eerste 
dier beide steden f aan het 
hoofd der vereenigdö Fran
sche en Spaansche vloten t 

> toen de vrede hem noodzaak
te te Pari)s terug te komen. 
Bij het losbarsten der Fran-
sche omwenteling , werd hij, 
tot de vergadering der no
tabelen beroepen, en of» 
schoon door Weldaden van 
het hof overladen, omhels
de hij de partij van des-
zelfs vijanden. Door den adel 
niet-tot de algemeene Sta
ten benoemd zijnde, wilde 
hij zich door zijne populari
teit daarvoor schadeloos stel
len. Hij dong naar, en ver
kreeg het bevelhebberschap 
der nationale garde van Ver" 
/tailles, die bijna evenzeer • 

t met regeringloöze grondbfi-
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#$nselèn besmet was * als het i 
JL'arijsche graanw. '•Reeds in 
de maand September,, nam 
ïrij de vrijheid, om der ko
ningin schriftelijke raadge-* 
vingen medo te deeleh, haaf. 
uifrioodigende, om zich meer 
volksgezind te toonen, .en 
den koning van het denk
beeld eener verwijdering uit 
de hoofdstad, terug te bren
gen* Zijn gedrag werd nog 
Veel 'misdadiger op de nood-: 
Jottigö dagen van den 5 en 
6 Ocfflber. Hij gaf niet het 
minste bevel aan de natio
nale garde , eri liet hetgraauw 
van Versailles zich met de 
ban dieten vereenigen , die 
uit do hoofdstad waren aan
gekomen ', en alle gruwe
len begaan, waarvan deze 
beide dagen bet noodlottig, 
tooneel opleverden. Indien 
bij •;, zoo als hij zéide, zich 
bijzonder over' de koningin 
bad te beklagen, zoo deed 
•zijn gedrag bij deze gele
genheid ook zien, dat bet 
gevaar, waaraan deze Vor
stin was blootgesteld , hem 
in het minst niet; trof. Na 
deze gebeurtenissen , begaf 
hij zich naar Parijs, alwaar 
hij zich als eenvoudig gre
nadier onder de nationale 
garde begaf. Hij hadden 
doel om zich voor alle ge
vaar in. veiligheid te stel
len , eri altijd in de gelede
ren der overwinnaars te kun
nen overgaan. Tijdens de 
J'^ze naar Varemics, bood 
hij zich bij de vergadering, 
die hem niets vraagde, aan, 

om dezelve, Van zijne trouw 
té verzekeren. Dezelve let
te naauwelijks op zijne han
del wijze;, Standvastig in 
zijn stelsel, dat is te zég
gen van niets te Wagen, doot 
zich afgezonderd te houden, 
zocht 'hij om onbekend to 
leven» In dó daad, op do 
dagen van den 10 en 20 Au
gustus 1792, kwam hij niet 
in aanmerking; maar z|« 
gedwongen gedrag kon do 
onrustige en doordringende 
ooge/i der republikeinen niet 
lang bedriegen, die al de 
adellijken hatende, enkel aan 
diegene genade bewezen, 
welke hunne zank, meteene 
nog grootere verbittering dan 
hunne eigene verdedigden, 
tie Graaf van EsTAiNGWfd 
door de even zoo ongerijm
de als wreede wet der ver
dachten getroffen. Nawde 

gevangenis van $aifllef" 
ïagie gevoerd, en van daar 
naar de revolutionnaue re„t-
bankovergebragt.ominhe 
regtsgeding' der komng 
welke men Wist, dathijn| 
beminde, te getuigen, n 
klaarde hij» wel is waar,« 
hij tegen de doorluchtige" 
schuldigde "ietsJ.ad.» 
brengen; maar hy voeg^ 
b i j , V h i j zich perse 
over haar had te beklag^ 
ea drukte Zich op eene a f 

belzinnige wijze over 
gedrag gedurende deom«« 
reling u i l Een dagblads« 
ver , die Bantet4em0gen " 
deze hatelijke ^ k " £ d 
had gemeend de «ara 
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dezêi*'getuigenis te moeten 
verzachten ; maar de Graaf 
verklaarde zich daar.tegen, 

. en liet op de hoeken der 
Straten de getuigenis aan
plakken , zoodanig als hij 
dezelve had afgelegd, en 
zelfs trachtte hij dezelve 
het doorluchtige slagtoffer 
ongunstiger te maken. Eene 
dusdanige' ondankbaarheid, 
jegens degene, die hem 
met weldaden overladen had, 
kon hèm niet redden. Zijn 
haam en zijne rijkdommen 
waren eeno Vflldoen.de be
weegreden tot den haat der 
revolutionnaïren, en hij ver
scheen- weldra als beschul
digde i voor die regtbank, 
voor welke hij als getuige 
was geroepen.' Hij w«rd dèn 
2 April 1794 ter 'dood ver
oordeeld. Ofschoon door de 
muitelingen , die Frankrijk 
beheerschten gehaat, was 
hij echter in 1792, door de 
bescherming van den afge
vaardigde KOUYEU tot adiiii-„ 
raal benoemd. 

EsTAMPES (LEONOftUS T)'), 
uit een beroemd huis van 
Berry gesproten, werd in 
1620 op den, Bisschoppelij -
ken stoel Van Chartres ge
plaatst, en ging in 1641 tot 
het aartsbisdom Reiing over. 
Hij onderscheidde zijnen i j -
Ver voor Frankrijk xtx de 
vergadering dei- geestelijk
heid van 1626, tegen tvvee 
weiken , waarin men toen
maals zeer algemeene, doch 

daaroui niet minder, valsche 
denkbeelden ten opzigte van 
het gezag1der koningen ver
dedigde. 

- ES*AMPEB; VAMNOAY (A-
cïnwuis » ' ) , bekend onder 
den naam van kardinaal yATff 
VALENQAy, werd te Tours 
in 1589 geboren. Hij 'on^ 
derscheidde zich bij de be
legeringen van Montauban 
en la Rochelle. Na de over
gave dier stad , werd hij tot 
veldmaarschalk verheven. Hij 
slak vervolgens naar Malta 
over," ajwaar hij in den ou
derdom van 18 jaren tot min
derjarig ridder was'' aange
nomen. Üe godsdienst ver
trouwde hem den post van 
bevelhebber der galeijen toe. 
Zijn moed schitterde in alle 
gelegenheden uit , en vooral 
bij de inneming van het ei
land $f. Maurns in den 
Archipel. Paus URBANUS 
VII I . , hem naar Rome be
roepen hebbende, om zich 
Van zijnen arm te bedienen 
tégen den Hertog van Par-
urn , zoo verwierf hij door zij
ne diensten van , in 1643 , 
tót kardinaal bevorderd te 
worden. Het was omtrent 
dezelfden tijd, dat hy de 
belangen van Frankrijk, te
gen den Spaanschen afge
zant zoo nadrukkelijk ver
dedigde, dat hij he/rt nood
zaakte , aan den kardinaal 
beschermer van Frankrijk, 
eèn bezoek te geven. De kar
dinaal VAN VAi.1sx5.11r-over* 
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leed den 16 iulij 1616, den 
roem .nalatende .van,/een dap
per , trojsch j onbeschroomd 
en ondernemend man te zijn 
geweest. De moeijelijkste 
zaken koslten bem niet meer* 
om uit ; te voeren » dan 0i« 
voor te stellen. 

„ESTAMPES (JACOBUS » ' ) ji 
uit de familie,van denvoor* 
gaande v . meer bekend ,L on* 
der dep naam van Mnar-
tcRalA ,van jMcFKW&lM* 
SAUT, ridder der orden "\%n 
den koning van Frutikrykï 
luitenant- generaal Van Of-, 
feanais enz, voerde van zijn 
•nu jeugd af de Wapenen, en 
onderscheidde, zich in ver
schillende belegeringen en 
gevechten* In 1641 werd 
lifi als afgezant naar Mn^ 
land, gezonden, en eenigén 
tijd daarna teruggeroepen ̂  
wijl hij het geheim van den 
koning; zijnen meester .vejv 
raden had. De koningin Aft-
m van Oostenrijk, verschaf
te hem in F 651, dert maar? 
scbalksjtfaf,, van Frankrijk* 
JOU was eene belooning voor 
zijne nauwkeurigheid, zij» 
n« waakzaamheid en zijne 
dapperheid. Hij overleed op 
zijn kasteel van Maury bij 
Rttutmen, den 20 Mei 1688', 
in den ouderdom van 78 jaren. 

ESTAMPBS f De Hertogin 
van). 7- Zj e PISSELEÜ. 

'. . ÈsTB, ' «*. ZJé AwoNSUS 
%'AN EstB, 

* È S T E (HEttKütKH HBINOÜÖ 

UI» TAN) J tiende en laatste 
Hertog van Modentt^Beggio 
en Mirandttle, werd in 172Ï, 
gebaren. Hij had reeds eeoen 
hoogeh ouderdom bereikt) 
toen hij in 1780, zijnen va? 
de* •I'RANCJÉlCüft; jll> opvolg-
de. h HSKKTOGS UU was in 
1741 met MAMA THERESU 
CIBO-MAÏUSPINA in den echt 
getreden1, dié het» de Her» 
togdommen van Mam en 

; Carrara ian huwelijk; aan* 
bragt- Er was hem uit dit 
huwelijk Slechts ééne doch* 
ter, geboren.; MAMA BEATRIX 
genaamd, den 20 Novem
ber 1771, met den aartsher
tog FERDINAND van Ooi» 
rijk gehuwd ,/ die bij «e«e 
gelegenheid tót landvoogd 
der Hertogdommen 0to«* 
on Mantua werd benoemd. 

Toen hij meester van w 
be§tum- was, was zijne eer
ste zorg, om den staat der 
geldmiddelen», ten gevolg» 
der oorlogen bijna mtgepiJ» 
te herstellen. Hij ^ 
het door zijnen vader f»' 
te leger af,. en. voerde n 
zijn paleis de streng^ b ' 

zuiniging in. Maar &f n 

deh ootlprong wijz.e^'1 

lingen deden hein W.J" 
der verkwisting tegenoverge 
stelde uiterste vervallen. Hl 
eindigde met in mf Kie 

derdragt en zijne tafel een 
bekrompenheid in te voeren» 

zijnen rang onwaardig,.* 
die hem billijkerwij** V?J 
gierigheid deed beschnWr 
ien. OpdezeWi^reria, 
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melde hijonnoêmelijke schat- || 
ten » zonder ;de belastingen 
zijner••>• onderdanen bezwaard 
te hebben. Tijdens den in* 
val der; Fransche legerbèn-
deri in Italië % in de Maand 
Mei '<1796» vlugtte de HerT 

tog„ van MoMnii naar Vene< 
lïè'i alwaar- hij zijne scha»-; 
ten reeds in Veiligheid had 
gcbragt.( De hertogdommen 
yau' MoÏÏena: en Beggiow&t-
dun: in fle (JiSalpiscfie rCon-

Jértewtiei begrepen s en het 
verdrag van CampQ-fofmo 
van des\; 17 Qctobef '1797.* 
beroofde het huiöiïvan ESTK, 
guheel «ni-al van dat' opper* 
göbiód. :' Oostenrijk beloof
de aan /iiERKPÈES III,, het 
Hertogdom KnV^aM», ^ . s c h a 
deloosstelling ;maar :hi) over,-
léfed te Fr iest jm> 1802*j al;? 
vorens dit nieuwe gebied te 
kunnen aanvaarden; De aarts* 
hertog FKRDWAND van Oo$^ 
tenrijk bezit: tègenwoopd ig 
de Hertogdommen Modem 
en Reggio, waartoe hij den 
9 Juni} 1815 beroepen werd. 

« EsTER.HA.zi (Piur^us), van 
Galanihri.Prins van het 
Heilige^rjijk , Palatijn en On-s 
dejN koning* van Hongarije'„ 
ridder van: h.ét (pfuldênr-vlies 
zoon van NICOMAS ESTER HA-? 
ZI , uit è e n e d è r eerste jt'a-
miliën: van Hongarije, werd 
den ;.7 * September f 635 te 
Kis**Marton geboren, . D e 
natuur en de opvoeding werk
ten gezamenlijk om een groot 
man van hem te vormen. Hij | 

maakte snelle Vorderingen ïii 
de schoone letteren, en reis
de vervolgens,om kandighe* 
den opl te doen, die de stu
die alleen, niet in staat is 
te geven. FERDINANIÏ U I . , 
LspPotO: I . , JOZEF I*, en 
KABEÏI VI. gaven hem be
wijzen hunner achting," door 
hem; in den krijgsstaijd en 
in ket bestuur- der; gewesten 
tot de aanzienlijkste posten 
te vorhefiEbn, gedurende zijn 
geheele leven toonde ...hij d0«-
ze eerbewijzen waardig tfl 
z|jn. Hij was] bijna bij alle 
gevechten tegenwoordig, die 
in Hongarije geleverd Wor-< 
den, en alom gaf hij bewij-
zen Van-beleid en moed.-'ln 
1685• bragt bij nie.t weinig 
toe tot het ontzet vati Wee\ 
netï» In het Volgende jaar 
ligtte hjj op zijne eigene 
kosten verscheidene regi« 
inenten , en bewoog de Hon* 
gaarsche edelen , orrt* naar 
zijn voorbeeld, troepen te 
léVeren, 0,ï* Bilde te bele
geren, Hét bevel over de
ze troepen werd hem toe
vertrouwd ; en LEOPOM) had 
grootendeels aan hem den 
voorspoed zijner wapenen te 
«Janken. Hij overleed den 
26 Maart 1713 , en werd té 
BUenstadt begraven, ahvaaj: 
men op zijn graf deze beidfe 
latijnsche dichtregels lees t ; 

Bis decies quatuor couunisi 
prJelia, nunqüam 
Vidi* tergahostis, gea ta

rnen Wc japeo. 
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Men ziet in Hongarije vele 
gestichten zijner godsvrucht, 
zijrier milddadigheid en der 
bescherming, Welke hij den 
letteren Verleende. De stu
die én de godvruchtige oe
feningen namen den gehee-
Jen tijd in , welken hij tiïet 
aan de dienst van den staaf 
toewijdde: de familie van Es-
TERHAZÏ heeft Verscheidene 
andere groöie mannen voort* 
gebragt, on\ler wel kèh voor
al opmerking verdient jNiCo-. 
iAA* EiSTERIlAZÏ, BiSSChop 
Van Jtfucen, schrijver van Ver
scheidene godgeleerde wer
ken. 

••••'•* ESTKVE (PETRUS JAKO
BUS) , een Spaansch genees
heer, in 1512 te Tortosa 
geboren, onderwees te Va-
tencia met roem de genees-
kunde. Men heeft van hem 
onderscheidene wérken, on
der welke mén voornamelijk 
éene Vertaling in het Latijn 
opmerkt, der. liesmettelij' 
he ziekten W« HrprocRA-
TJES niet zéér uitgebreide 
Cokméntariè'tA, Vakncia, 
1550, 1 dl. in fol. De 
uitgëjbréidegeleerdheidi, "Wel
ke men in dat werk aantreft, 
heeft doen: vooronderstellen, 
dat het van GAMUBNUS was , 
dat hetzelve gedurende ver
scheidene eeuwen onbekend 
was gebleven, en dat Es-
ÏÉVK gelukkig genoeg Was ; 
geweest, om bet'te ontdek
ken, maar dit vermoeden is'.! 
van alle waarschijnlijkheid j 
ontbloot. ! 

. '•*' ES*ÈVE ( PETRUS)V te 
Motttpé/lier, in 1725 gebo
ren , ;Iid van ?de- akademfe 
dier stad i heeft' verscheiden 
ne Werken nagelaten, dia 
om het hietsbeduidendödfct-
zelve in dè vergetelheid Stijn 
geraakt: 1.° Nouvelle etc, 
{Nieuwe" ontdekking 'van è 
grondbeginselen der harmo* 
m}f ParijSf 1752, in8vo 
Dit wérk7ÏS tntüsschen vrij 
s o e d. — 2.°"Esprit elc. 
(Geest der scMoiie kunsten), 
Parijs, 1753,^ .dl;»in W;m 

^3J> WsMreétu (Alge* 
meene én bijzondere geschte< 
detiis der sterrehinde}»ƒa-

~ 4/>'Mulógnes etc (^ 
menspraken^Mer de hnw 
WfParp»Hm*> 2J 
De abt-'SABATinn heeft w 
werk gestrengölijk gebeko^ 
Nog schrijft men hem toe, 

tóUy.^SSiinlY'.f 
l<tToihtteel<s,\^^X 

fel des ioijsgeers),^1 m 

1 2 é m o ;; . : ; ••?;- . . • ; ••• 

> EST«E« öf EmssAi w»J 
Jodinvuit het geslacht*3 

BENJAMIN, volle mcht van 

MAUDOCHEUS. Koning ft» 
SUERUS' huwde haar, f ;* 
T « verstobten te heM "; 
Deze vorst Kad een' f "f iinf, A f N snètw* 
verklaarden vijand uer •> 
sche natie. D«Ze ^ s ' 8 . 
ling gebelgd, dat MABD° 

weigerde, welke de ovw-g 
hovelingen hem bewezen," 
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sloot dézen gewaanden hoon 
op alle Joden te wreken. 
Hij deed een hevelschrift 
uitvaardigen, on» hett alle op 
een bepaald tijdstip uit té 
raeijen. Nadat ESTHER dé 
edelmoedigheid des kónih'gs'i 
ten gunste harer natie had 
ingeroepen, verkreeg zij dé 
in trekking van. het bevel
schrift , en de vergunning, 
om zich on hunnen vijand 
te Wreken , op dénzeÜden 
dag, welken AMAN tot hun
nen ondergang had '"bestemd. 
De geschiédschrij vers 'komen 
niet overeen omtrent den tijd , 
waarop deze gebeurtenis heeft? 
plaats gehad, noch ten op-
zigte van dèn Perzischen ko
ning , welke de, H. Schrift 
AssUEitüs noemti Intusscheii 
schijnen de omstandigheden, 
in het boek van ESTHER véi> 
meld, óp DARIUS, zoon van 
HYSTASPES , toepasselijk 'te 
zijn. De waarheid der ge
schiedenis Van ESTHER , 
wordt door een niet vér
dacht gedenkteeken, door 
een feest, hetwelk de Jo
den ter gedachtenis hunner 
bevrijding instelden, beves
tigd, welk féést zij Purim, 
de kansloten of dén dag der 
kansloten rioeïnden, wijl A-
MAN, hijn Vijand, door zijiie 
wigchelaars, naarden dag had 
doen loten, waaróp al de Joden 
moesten vermoord worden. 
Er wórdt over dit feest in 
hot 2.e Boek der Mac/ïubeè'rè 
XV* 37. gesproken» JOSEPHIIS 
spreekt er over: Anliq.Jud. 
W. fik. 6.c hoofdd. Het

zelve wordt in den Joodschen 
almanak op den 4.en dag der 
tnaan'd adar opgegeven. Men 
weet met geènc volkomenè 
zekerheid wie de schrijver 
Van dit hoek is. De heilige 
AUGUSTINÜS i de heilige EprV 
PHANIUS , de heilige IginoRüS 
schrijven het aan ESDRAS toe. 
ÉÜSEBIUS acht hetzelve; van 
een later schrijver té zijn. 
Somriiigen kennen het tóe aan 
JOACÏIIM, Hooge*priestér der 
Joden , en kleinzoon van Jo» 
SEOEcn; anderen aan dé sy
nagoge, die hetzelve volgens 
de brieven van MARDOCHEUS 
zanienstelde: maar de mees
te schriftverklaarders schrij
ven het aan MAKDOCHËUS zei* 
ven toe; zij beroepen zich 
óp' het 20.e ve r s , van het 
9,e Hoofddeel van dat boek\ 
alwaar 'gezégd wordt , dat 
MARDOCHÉÜS deze dingen 
schrijft, :en brieven aan al 
dé iri dé gewesten versprei
de Joden zendt enz. De-
Griéksche tekst zegt , dat 
ESTHER er eenige stukken 
bijvoegde; en dit zijn onge
twijfeld , diegene, welke tot 
het' geheel des werks niet 
schijnen te behöören en en
kel ' verklaringen en bijzon
derheden bevatten, óver za
ken , die slechts met korte 
woorden worden voorgedra
gen. De Joden hebben het
zelve in hunnen ouden C<i' 
non geplaatst; het wordt ech
ter niet in de eerste lijsten 
der Christenen gevonden; 
maar het 'komt in die der 
kerkvergadering van Laodi» 
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cea , van het jaar 366 of 367 
voor. Het wordt, als tot de 
heilige Schrift hehöorendp » 
aangehaald door den heiligen 
CUEMKNS van Rome * en door 
CuEMENS van Ahxandriè', 
die langen tijd vóór de kerk
vergadering vnn Laodicea 
geleefd hebben. De heilige 
HiERONYMUs heeft de zes laat-
sjte hoofddeelen als twijfel: 
achtig veerworpen , wijl de-
zelve in, den Hebreemvschen 
tekst niet voorkomen, en hij 
is door onderscheidene Ca,-
tholijke schrijvers tot op Six-
Tirs van Sietma gevolgd; 
maar de kerkvergadering van 
Trente heeft het geheele boek 
als canoniek erkend. Het
zelve is een bewonderens
waardig tafereel der midde
len , \ welke de Voorzienig
heid weet in het werk te 
stellen ter vernedering der 
trotschen , en iter. beyrijHing 

• harer qUenaren ; niets is ge
schikter ,, om de hoop en den 
moed -der geloovïgen in tij
den ,yan vervolgingen, der 
Rcjyjnbare en steeds voor.-
bijgaande zegepraal der met 
magt bekleedde goddeloos* 
heid te voeden. 

EsTlENNe, ( FlUNClSCUS ) , 
Heer van Saint-J ean-de In* 
Salie en Montfuron, was 
raadsheer, bij het.parleinent 
van Aix) zijne gebporter-
plaats, vervolgens voorzitter 

ifö-M geregteiijke onderzoe
kingen van dit parlement 
van Parijs, en eindelijk 
voorzitter met de fluweel'en 

muts bij het parlement van 
Provence. Ueze overheid»-
persoon, een der kundigsie 
regtsgeleerden der zestien
de eeuw., heeft , onder den 
titel van t)ecitione.\ &m* 
PU AKI'., een achtbaar werk 
nagelaten. ; ..,,;•• 

PSTIENNE (de Boekdruk
kers). — Zie ETIENNE. , 

ESTIÜS (GütliEI-Müs) of 
WILLEM EST, in 1542 te 
Göritic/iem uit de oude fa
milie yan ÈST geboren, [be
gon zijne studiën teUtreckt 
onder' GEOUGIÜS.', MARCOPK-
riiüsj. ontvinfr in 1530 te 
Leuven den doptoralen hoed 
der godgeleerdheid Zijne 
talenten deden hem naat 
Douay beroepen, alwaar hjj 
te gelijkertijd Hoögleeraar m 
de godgeleerdheid, pvei'*"» 
van het Seminarie, Vw* 
der St. Pieterskerk en Kan
selier der Universiteit; werd. 
ESTIÜS overleed in die stad 
in 1613 , den roem nalaten
de van een werkzame en ze
dige geleerde, en een de»P«* 
zaüm Pri.óster' té ziJ" g« 
weest r BENEOICTÜS A ly 
noemde hem Doctor Mf' 
titswmi, Men heeft b*»«J 
dimkèn! 1.° een uitmunt^ 
Commentarium op A«f l>°. 
der Spreuken,. 2 dI.<M»• ff 
Pflrif*; 1696; W / ' 
172Ó, met awfeekeningf 
deV uitgevers- DH-.«J*J 
doorvoed niet aanhalingen'» 

de IL Schrift *&*& 
ders, wordt door ÖÜPIN ^ n 
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jongen godgeleerden zeer 
aanbevolen. *— 2.° Commen-
tarinm op % de Brieven van 
den heiligen PAULÜS , 2 dl.n 
in fol., Romnen, 1709, vol 
van eene uitgebreide en bon
dige geleerdheid. Men heeft 
er eene Verkorte uitgave Van 
geleverd, waarvan de beste 
i s , die, in 1776 in Leuven 
gedrukt. Ken later schrij
ver herinnert ons dat men 
zich bij het lezen van dit 
Gommentarium, moet te bin
nen brengen, dat ESTIUS, 
hoewel ópregt Catholijk, een 
leerling van tjESSELS en B.ü'tis 
is geweest, en dat hij som
tijds hunne .wijze van spre
ken , heeft aangenomen. — 
3.° Aanteekemngen op de 
moeijelijke plaatsen der H. 
Schrift,, Douai,. 1628, in 
fol.; Antwerpen, 1699, deze 
uitgave is vollediger. Een 

•werk, dat verre beneden hej 
andere i s , ofschoon er dui
delijkheid en bondigheid in 
doorstralen. — 4.o Oratio} 
nes theologicc&yXAX., Leu
ven. Er bestaat er eene 
(de 5.e) tegen degene, die 
spaarzaam met hunne kunde 
zijn, en die, hunne kundig
heden in de schrijfkamer op
sluitende, vveigerea dezelve 
naar buiten mede te deelen, 
hetzij Ban het publiek in het 
algemeen door goede wer
ken, 'hetzij aan bijzondere 
personen door raadgevingen. 
Men vindt dezelve in haar 
geheel achter het Tractatus 
triphx, de ordine Amoris 
*'an FRASCISCÜS VAN VIANE» 

— 5.° Hïsioria marïyrum 
Gorcomiensktm, Oóuay » 
1003, in 8,vo — 6.° Mar-
tyrinm Kdmntidi Cainpiani 
S. J. e, gallico sermonê in 
latitnm trunslatim. Al de 
schriften van ESTIUS zijn in 
het Latijn. [Van N.° £ be
staat echter eene Nederduit-
sche vertaling onder den ti
tel van Historie van deGor* 
komsche Martelaaren, Ant
werpen , bij JvMóERENTORPF, 
in 8vo, 1604]. 

ESTOILK (PETRUS DE ti), 
groot kanselarij bediende te 
Parijs in 1611, in den ou
derdom Van 71 jaren .over
leden , heeft zich beroemd 
gemaakt door zijn Journal 
etc. (Dagboek, van HENDRIK 
JU.), waarvan de abt LEN
GLET PIT FRESNOI , eene uit
gave in 5 dl.n in 8.vo heeft 
geleverd. De uitgever heeft 
hetzelve vermeerderd door 
Onderscheidene stukken over 
de Ligue, die wel vergeten 
hadden kunnen blijven. Dit 
Dagverhaal begint met de 
maand Mei 1574 > en eindigt 
m,et de maand Augustus 1589. 
LE DÜCHAT had er eene uit
gave van geleverd, in 2 $l.n 
ia 8,vo, welke door die van 
den abt LENGLET overtroffen 
is. Ook heeft men van hem 
het Dagboek der regering 
van HESDBIKIV,, met ge
schied- en staatkundige aan
merkingen van den ridder 
C. B. A. (den abt LENGLET 
DU FRESNOI), 'sGravenhage, 
J751, 4 dl-.9 in 8.vo Men 
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moet ïft aanmerking riemen, 
dat de jaren 1598 , en de 
ilrie volgende, in het dag
verhaal van I/ESTOILB ont
breken. Men heeft in deze 
uitgave de bijlage geplaatst, 
die jaren betreffende, door 
eenen ongenoemden schrij
ver , welke voor de eerste 
maal in 1336; in het licht 
was verschenen. Deze bei'* 
de Dagboeken Waren te Keu
len (Brussel) door, (ÜODEFROI 
in het licht gegeven; het 
eerste onder den titel van 
Journal etc; {Dagboek van 
HENDRIK 1X1.) * 4 dl.n in 
8 vo; het tweede ónder den 
titel van Mémoires etc. (Ge* 
denkscliriften om te dienen 
tot de geschiedenis van 
Frankrijk, van 1515 t ot 
1611), 2 dl.n in 8.vo, 1719. 
Daar deze Memoriën ver
scheidene zaken bevatten , 
welke de abt LENGMIT nu 
FRESNOI in zijne uitgave heeft 
weggelaten,'zoo is het niet 
f e verwonderen * dat dezelve 
door de belangstellenden zeer 
wordt gezocht*- te meer daar 
dezelve zeldzaam zijn ge* 
worden. In zijne beide Dag-
vér Aaien doetii'EsToiüB zich 
als een waarheidminnend 
man kennen, die metdezelf
de onpartijdigheid het goede 
,en hèt kwade verhaaltv 

ESTOILE (CjUÜDiÜS DB t / ) , 
zoon van den voorgaande, 
overleed in 1652, in den ou
derdom van omtrent 58 ja
ren; volgens sommigen , on 
volgens anderen in 1651, 

oud 54 jaren. Weinig niet 
de goederen der fortuin be« 
deeld , wilde hij liever de 
hoofdstad verlaten, dan er 
. aan de : tafel van eenen 
rentenier te bedelen, of zlji 
nen vrienden tot last te zijn. 
PEUSSON zegt van hem, dat 
hij meer genie dan studie of 
kunde bezat., Men heeft van 
hem twee niet veel bedui
dende tooneelstukken , en 
Oden, die eenigzins meet 
in aanmerking komen: deze 
laatste komen voor in het 
Recneil des poëtes Franfaii, 
1692» 5 dl,n in 12.m0 

* EsïOUKMEI. (IiODEffHK 
MAUIA., Markgraaf van), Wt 
tenant^generaal, werd denU 
Maart 1744 in Picardw* 
uit een edel en rijk geslacht 
geboren. Voor de krijgs
dienst genegenheid ge i 
lende , nam hij dienst bi)'* 
kanoniers, werd achtervol
gend en trapswijze hoof
officier bij de gendarmen ,. 
kolonel bij het regiment va" 
CoNT1 en bevelhebber en « 
lonel bij dePoolscher"»6 

rij. Tot lid der. notabel̂  
in 1787 g e k o z e n ' H ™ 
door den adel van C««*;. 
sis in 1789 tot de staten ge 
„eraarg^onden, en ^ 
niet voor eene m e i vuui « " " " ' , . . „«er-
tot regeringsloosheiü o* 
hellendepartij,niaarVO»r; 
Vrijheid,* welke een>g Jg 
alk regeringsvormen e>g 
gebreken kon . »fl.rD«r hc, 
ïntusschen ?ag hfl m ° g 
langrijke zitting van den 
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Augustus» voor z\)a" per
soon en voor 'de provincie 
van Artois, welke hij ver* 
tegemvoordigde, van de voor-
regten des adelstands en van 
alle leenregten af. Toen de 
staten zijner provincie be
schuldigd werden, van zich 
heimelijk tegen de uitoefe
ning der bevelen dier ver
gadering aan te kanten, ver-! 
(ledigde hij hén nadrukké* 
lijk, en eisehte den 18 Mei 
1790, dat JROBESPIERKE "tot 
dé; orde zou terug geroepen 
worden , toen hij den persoon J 
des konings beleedigde. Bij 
het vernietigen der kloos> 
ters i had men aari verschil
lende kloösterheéren eene 
geringe bezoldiging toége-. 
kend, Welke hun echter niét 
uitbetaald werd: D'ESTOUR-* 
MEL liet zich over deze ach
teloosheid hooren , en eisch
te , hoewel te vergeefs, de 
hakoming der besluiten, Hij 
vorderde en verkreeg in Mei 
1791 de invrijheidstelling 
van HAUTEFËUH.Ï.E, weder* 
règtel}jk te Saint-Germain 
in hechtenis genomen. Wei
nige dagen hierna bestreed 
hij de w.èt j welke de, vaste 
residentie des konings be
paalde, en bragt de brief
wisseling aan hét licht, wel
ke dé volksvergaderirigen 
niet verschillende Iegérvoog-
Am onderhielden» welke 
briefwisseling vele ongere
geldheden veroorzaakte. Op 
«et einde der zitting, werd 
n-EsToonsïEt door den ko
ning als inspecteur-generaal 

|; over het leger/aangesteld, 
•i en diende vervolgens in het 
. legér van het Moorden v on
der de bevelen van den ge
neraal CusïiNES. Weldra 
ontstond tusschen het leger
hoofd en hem een misver

stand. Daar de eerste hem 
beschuldigde , de oorzaak te 
zijn van de misnoegdheid 
des legers: hij regtvaardig-
de zich, en bij een besluit 
Van den 12 Mei werd zijne 
onschuld verklaard. Tijdens 
het schrikbewind gelukte 
liet hem» dé vervolgingen 
te kunnen ontsnappen: hij 
leefde onbekend onder het 
consulaat, en verscheen eerst 
op het staatstooneel toen NA-
PQMEON* keizer werd. Hij er
langde weldra hét kruis van 
èèri en werd door het depar
tement der Soinme in 1804, 
als afgevaardigde naar de 
wetgevende vergadering af
gezonden , waarin hjj in 1811 
en in 1814 verkozen werd. 
Hij was een der eerste, wel
ke tot het vervallen verkla
ren van NAPOLEON en tot dé 
terugroeping der wettige 
vorsten stemde. Op het tijd
stip (20 Maart 1815) dat 
NAPOLEON op den Franschen 
bodem terug kwam, onttrok 
hij zich aan alle staatsza
ken t terwijl hij met veel 
verdriet en ziekelijkheden te 
kampen had. Hij overleed 
den 13 December 1823, met 
welgevallen op de veelvul
dige diensten terugziende, 
welke hij zijn vaderland be
wezen h'ad. n'E-JTOüHMfc'r. 
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heeft éene Verzameling van 
gevoelens, welke in de •wet
gevende -vergadering geuit 
toerden, waarin bij van zijri 
gehouden gedrag rekening 
geeft, ïn 1811» in 8.vo uit
gegeven. 

EsTOUTEVILliB (Wltl.EM 
D ' ) , kardinaal,aartsbisschop 
van Rotianen, was de zoon 
van JoANNEsn'ÉsTotJTjjviiii.E, 
uit eene oude ep! beroemde 
Norinandijsche familie go* 
sproten. Onder dé regering 

, van KAREL VIÏ. en LODÈVVUK 
XI. werden hem gewigtige 
lasten opgedragen, hij her
vormde de universiteit van 
Parijs, was een groot voor
stander der pragmatieke 
sanctie, en beschermde de 
geleerden. Hij overleed té 
Rome als deken der kardi
nalen , den 22 December 
1483, ïn den ouderdom van 
80 jaren. Behalve het aarts
bisdom Rotianen, bezat hij 
zes bisdommen, zoo in Frank
rijk als, in Italië, vier ab* 
dijen, en drie groote kloos
tervoogdij schappen, doch hij 
besteedde het grootste ge
deelte van de inkomsten der-; 
Zelve tot de', versiering der 
-kerken, welke onder zijrt 
opzigt stonden-,: ,en tot de 
ondersteuning der armen, Hij 
was het, die de grondslagen 
tot het schoone kasteel Van 
Qaillon legde. Er is in 1788 
eene gewaande hof rede van 
dien kardinaal in het licht 
verschenen , een wijsgeerig 
gemor», volgens heuvel ke 

•men hem ten onregte «ou 
willen beoordeelen. i De ver* 
metelheid der eett* waant 
de grooto mannen der verlo-
dene eeuw te vereeren,door 
aan dezelve trekken toe (e 
kennen, welke zij nooit had
den , en waarover zij zelfs 
zouden, gebloosd hébben. 
[Tijdens, de orieenigheden 
tusschen .de koningen Tan 
Frankrijk en Ejigeland, 
kwam de Kardinaal n'feov 
TEVW.LE in Frankrijk» <»« 
tusschen # beide vorsten 
eene verzoening te bcwef" 
ken;, maar noch hij, noch 
de Aartsbisschop van /(«« 
venm, die, niet denzelfden 
titelvan legaat,naarLondejt 
was gezonden, konden erm 
slagen om den vrede «e her» 
steüën. De;eerstcde2erpre-
laten had ook den Jast, om 
eenige verzachting, w »« 
lotvanJACoBüsCffiüBtove-

zoeken , AViens proces Jn,s 
hangende was i maar W 
VII, wasonverbiddelijk.^ 
bevel van dien koning t* 
rieph^inl^^ 
gadering van "V^jLd 

sanctie, benevens; «e . , n Ukaansche nijheden^ 
gehandbald worden{•* 
geeft de Verzamebnj * 
titels van het h m V f ge< 
ToüTEv,Ll»Einhèt»chgeg 

v e n . P a r y ^ 1 ^ ! » " 1 

Graaf van), *»£&* 
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"van Aüwrika, diende lan-i 
gen tijd in Holland onder 
jprins MAURITS , bij wiën hij' 
den post van agent van Frank
rijk waarnam. Hij toonde te 
gelijkertijd ëen goed veld
heer ëh een groot onderhan
delaar te zijn. In Parijs te
ruggekeerd , werd hij • in 
Ï661 , Mét de hoedanigheid 
van Buitengewoon afgezant 
naar honden gezondene Met 
eenenadnikkeJijkc standvas
tigheid , handhaafde hij al
daar de voorregten der Fran-* 
sche kroon , tegen den vrij -
heer van : WATTEVïLfcE, 
Spaansch ambassadeur•••, die 
den voorrang boven hëm had 
willen nemen, De graaf van 
ESTRADES begaf zich in het 
volgende jaar, in dezelfde 
hoedanigheid naar de -Ver-
eenigde provinciën , en sloot 
er het verdrag van Breda. 
Hij onderscheidde zich niet 
minder in 1673 , toen hij als 
buitengewoon afgezant tot de 
conferentië'n Voor den alge-
meenen vrede^ naar Nijme
gen werd gezonden. Hjj 
overleed den 26 Februarij 
1686, in den ouderdom van 
79 jaren, even nadat hij tot 
gouverneur• van den hertog 
van Chartrës was benoemd. 
Be Onderhandelingen van 
den graaf D'ESTRADËS, zijn 
të 'sGravenhüge in 1742 + 
in 9 dl.n in 12.mo gedrukt. 
Dezelve zijn slechts een uit
treksel der oorspronkelijke 
stukken, die 22 dLn, in'fol. 
beslaan , waarvan het klein-

IX,. JDEEÜ. 

j'-fitB 9ÖÖ bladz.n groot is. fa-
ANNES AYMON (zie dat arti
kel) -j een afvallige priester 
stal er eenige uit de biblio
theek des konïngs vanFraph* 
rijk» en gaf dezelve, na ze 
verminkt te hebben, in 1709» 
te Amsterdam, in 12.m<>, fn 
het licht. 

ESTRÉES (JoANNES > ' ) , 
groot-meester dér artillerie 

: van Frankrijk, in 1486 > uit 
eene aanzienlijke en oude 
familie geboren, en in 1567= 
overleden! was in den begin
ne edeljonker der koningin 
ANNA VAN BKETAGNE. Hij 
bewees groote diensten aan 
de koningen' FRANCIBCUS I. 
èh HENDRIK: II. Hij wös het»j 
die de Frahschë artillerie 
op e en en beteren voet bragt. 
In 1558 Onderscheidde hij 
zich bijI; dé • inneming van 

' Calait,'én gaf bij verschil
lende gelegenheden * bewij"! 
zen van> beleid en moed. 
Men zegt, dat hij de,eerste 
edelman van Piciirdye was, 
die de gewaand Hervormde 
Godsdienst heeft omhelsd. 
Men heeft eene verbande^ 
ling in het licht gegeven t 
over dé steden , kastêelen T 
en verschansingen, door Jo-
ANNES" D'ESTIIÉES , groot* 
meester der artillerie be-i 
rënd, bestormd en ingeno* 
men, door FRANCISCUS DE LA 
TREULË, Parijs y1563, 

ESTRÉËS (FRANCISCUS HAN-
NIBAL D'), hertog, pair en maar-
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schalk van Frankrijk, in 
1573 geboren,omhelsde eerst 
den geestelijken, sla,at,.en 
koning HENDRIK IV. benoem-
de hem tot het bisdom Laon ,• 
maar hij verliet dal bisdom, 
om de loopbaan der wapenen 
te volgen. Ui) onderscheid
de zich bij verschillende ge
legenheden , ondersteunde 
•den. hertog va\n Mantua in 
1026, nam Irier in, en on
derscheidde zich evenzeer 
door zijne dapperheid als 
door zijnen geest. In 1636 
tot buitengewoon afgezant te 
Rome benoemd, handhaafde 
hit met eer, doch geenszins 
niet voorzigHgheid de belan
gen der kroon» Zijne norsch-
heid en opvliegende inborst 
bragten hem in ongenoegen 
met URBANUS VIII. en des-
zêlfs nevent> Men .was ge-
noodzaakt hem, terug- te roe
pen; Hij gevoelde daarover 
zulk eenen - spijt,. .dat hij 
weigerde, aan het, hof te 
komen, ten einde, verslag 
van zijn' gedrag te geven. 
Hij overleed te Parijs in 
1670.' De maarschalk n 'Es-
TKÉES. was geschikter, om 
den .koning aan het hoofd 
der legerbenden, dan in eène 
netelige onderhandeling te 
dienen. Niet te vreden zijn 
karakter te doen . eerbiedi
gen, wilde hij zijnen per
soon doen vreezen. Hij was 
de broeder der schoone G.v« 
BjiiEiiiE n'EsTRÉES, die, in
dien de dood haar riiet had 
weggptnaaid, met HENDRIK, 
IV . in dpn echt zou zijn go. 

treden, Er bestaat van hem: 
1.° Mémoires etc. (Gedenk' 

1 schriften van het regent-
' schap van MARIA DU ME-

DICIS) , de uitgave van Pa
rijs, 1666, in. 12 ™>, waar
in, eene voorrede van PETRUS 
LR.MOINE voorkomt, wordt 
zeer ;gezochtP — 2.° Bela-
tion 'etc. {Verslag van het 
beleg van Mantua), in 1630, 
en een ander van het Con
clave , waarin Paus GREGO-
mrj,s X V . in 1621 verkozen 
werd. Er heerscht in deze 
verschillende werken eene 
waarheidsliefde, die van de 
openhartigheid, des schrij
vers gunstig getuigt; i"»"1'' 
zijn onnaauwkeurige stijl be
wijst , dat de maarschalk niet 

, zoo' wel wist te schrijve" 
al$ te vechten. 

EsTRÉES(C*SARD,)}Zon" 
van den voorgaande Kan»-
naai, abt van Baint-Germain-
des-Prés, werd te Paryt 
d.en 5 Februarij 1628 gebo
ren , en na den doctoralen 
hoed der SorbonW te hejjj 
ben .ontvangen , in 160.*» V 
den Bisschoppelijken st°ei 

van Laon geplaatst.!*««£ 
ning van Frankryk W» 
hem kort daarna tot midde
laar tusschen den nunt ns 
van den Paus en de vr.en 
den der vier Bisschoppen 

van Aleth, * * • * £ £ 
miers en Angers, nbs™• 
bezat de kunst, om do m « 
strijdige geesten te £ » 
nen, hen te overtn'Ken 
hun te behagen. Zijne «o* 
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bragt eene verzoening te 
weeg v welke aan de kerk 
van' Frankrijk eenen voor-
bijgaanden vrede verschafte, 
omdat de geesten tusschen 
welke dezelve gesticht werd , 
den oorlog beminden. Be 
Kardinaal D'ESTBÉES begaf 
zich vervolgens naar Beije* 
ren, werwaarts LODÉWIJK 
XIV. hem zond , om over 
het huwelijk van den Daü*. 
phin met de keurvorstin te 
onderhandelen, en aan an* 
dere gewigtige zaken een 
einde te'maken. Eenigen 
tijd daarna begaf hij zich 
naar iRome, handhaafde er 
de regtmvmJBïankfifk, ge
durende de regaliën-*gesèhil-
len, eri >yerd na den dood 
van den hertog zijnen': bro'e-ï 
der, in 1689 > met alle zaken 

. belast. Hij regelde'die:der 
geestelijkheid met Rome, en 
had grootèlijks deel aati'de. 
verkiezingen vah ALEXANDER ; 
"VIII.", INNOCENTIÜS iSIlw en . 
CUSMENS XI. Toen PHILIP» < 
PUS V. naar den Spaansehen. 
troon Vertrok, ontving de 
Kardinaal D'ÉsTnÉEsVbevèl, 
hem te volgen, om met, de 
eerste staatsdienaars van dien 
vorst te werken. In 1703 
kwam hij in Fianhryh te* 
rug, en overleed in zijne 
abdijMin'1714; De Kardinaal 
D'ESTÖÉES was zeer ervaren 
in dé ikërkelijkéèn staats
zaken. Met ëëne uitgebrei
de geniej paardehijbeschaaf--
06 manieren, een; innemen* 
anderhond, etenë zich gelijk

blijvende inborst, zacht tot 
de letteren, ,enrJiefdadighei(i 
jegens de armen,, Indien hij 
niet altijd gelukkig was ui 
zijne onderhandelingen, moe* 
zulks noch aan zjjnengeest» 
noch:, aan zijne voorzigtig* 
heid géwetèn'worden* ?^jn« 
JSfégociations: • etét,(OndeK« 
handelingen 1s JRome)i^ vanl 
1671 tot 1687* worden,'to 
Partj's in de koninklijke Bi» 
bliotheek bewaard. ;.>•• .,. 

, EsimÊES- (GABRIEMiE D ! ' ^ 
zuster van ÈHANCÏSCÜS .JHAN* 
NIBAI/D'ESTR'ÉES i ontving vaft 

: de natuur al de gaven, die>r 
; in staat zijn i om de harteft 
1 te klnisteren. HeanipicIV.^ 
die haar ih 1591 voor dó.' 

; eerste maal^ op het kasteel: 
'} van sCceuvres , hetwelk -'zjj}'. 
: met haren vader bewoonde* 
ij zag„ werd door haar'verlei?, 
j dend gelaat, en de bevallig-
i: heden van haren geest, zoo 
; zeer getroffen , dat hij be-: 

sloot haar tot zijne meestge-
liefkoosde minnares ; te ma
ken* Hij vermomde zich eenst 
in het gewaad van eenen boer, , 
ten einde haar te bezoeken, 
ging' voorbij de Vijandelijke 
wach ten én stelde zij n leven 
grootèlijks in gevaar. On*. 
haar vrijelijkér te kunnen he-r 
zoeken, deed hg has»r, in dett 

recht; treden' met NiCOWAS; 
I D'AMERVAI., Heer ;van Mam 

cotirt', mét wie» zft'geenö 
gemeenschap- had i een mid-< 
del,; dat de gedachtenis van 
vorst niet* zeer tot eer ver-

2 ' . > • • • • • . • • - • • 
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Strekt. De noodlottige dood 
van GABRiEiiLEj den 10 Af 
jiril- 1599, maakte een ein
de aan deze ergerlijke ge
meenschap. Men beweert, 
•dat zij door den rijken ren-
éenier' .ZA'UÏE'T, vergeven werd. 
Hetgenë wat zeker i s , is 
dat zij onder verschrikkelij
ke stuiptrekkingen den geest 
gaf. Het hoofd dezer vrouw, 
«éne -der. schoonste harer 
.«euw, was daags na haar o-
verlijdén , zoo verwrongen en 
Shet aangèzfigt zoo mismaakt, 

. dat zij niet meer te herkennen 
was J' * een tafereel, zegt een 

. .sehrij ver, zeer geschikt, om 
. van dolzinnige hartstogten te 

genezen, indien de mensch, 
<lie eenmaal het juk derzelve 
gedragen heeft, door zulke 
lessen tot eene rede kon te-
.ruggehragt worden, die hij 
ïhen» niet meer bestaat, en 
waarvan hij het geringe -o-
verWijfsel van derzfilverlas'. 
tig licht,' dat weliigthjj hem 
itog bestaat, tracht nittedoo-. 
•ven-" Onder al de= minna
ressen van HENDRIK IV. was 
deze 'het, die. hij het rtieést 
beminde. Hy verkief haar 
tot Hertogin van Beaufortj 
en verwekte bij haar'. drie 
.Milderen; C^SAR» hertog 
van Vendóme, AJCEXANDËR en 
HENRÏETTÈJ idlïe niet den her
tog van EtBcEUP in dehecht 
trad. Het zijn deze zoo tal
rijke: bijzonderheden in het 
leven van dien vorst, welke 
aan BAYLE hebben dóen zeg
gen,, dat er nooit een man 

As gemest ,meer onwaardig 3 \\ 

om eene getrouwe echtge' 
noote te bezitteii. [HENDMK 
IV. was voornemens, GA-
BIUEIXE op den troon te bren
gen, en al voerde zij den tj-
tel van koningin niet, ge
noot zij toch al de eerbewij
zen, die 'er aan verknocht 
zijn.. Men heeft beweerd, 
dat het was, om met haar 
te huwen , dat HENDRIK OJ> 
zijne echtscheiding met MAR-
GARETHA VAN VALOIS aan
drong. Daar de Biechtvader 
van HENDRIK JV; hem had 
aangeraden, om GAB'RIEIIE 
gedurende het Paaschfeest te 
verwijderen , zoo was zij te 
Parijs hij dien rijken ren
tenier gekoinen: toen zij °P 
Witten-Donderdag in des-
zelfs 'tuin was gegaan, en 
eenen oranje-appel had ge
geten , werd zij door eene 
hevige beroerte, met ver-
Schrikkelijke stuiptrekkin
gen vergezeld, aangetast, te 

[midden van welke zij mden 
ouderdom van 28 jaren den 
geest gaf]. 

V j , te P«rV*den30No. 
vember 1660geboren, volg
de zijnen vader J ^ f ' 
graaf van ESTRÉES opww» 
post van vice-admiraal vm 
Frankrijk .welken hi) iMJ 
Levantsche zèéè'n me' * 
roem uitoefende. Hij " 
bardeerde in 1691 Barcelon* 
eri Alicatiie, eD voerde^ 
1697 , bij. de ^legering v»n 

de vloot. In 1701 door P«« 
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iBPPtis V . , tot luitenant-ge-. 
neraal derSpaanschezeemagt 
benoemd (welke hoedanig
heid hij bij dié van vïce-admi-
raai van Frankrijk voegde) j 
vereenigde hij het bevelheb-
herschap der Spaansche en 
Fransche vloten, Twee jaren 
daarna werd bij tot maarschalk 
van Frankrijk verheven;. en, 
nam 'den naam aan van Maar-
tchalk DE CmuvRES, Deze 
waardigheid, Werd gevolgd 
door die van Grand van Span? 
je en van ridder van het Gul
den-vlies. Hij yerdiende de
zelve door, ieenen heldhafti-, 
gen doch beraden moed, en 
door hoedanigheden des har-: 
ten, die; aUe Jnilitaire hoe
danigheden -nog overtroffen. 
Te midden der woelige^ be
zigheden des oorjpgs had hij : 
de letteren beoefend.; Hij o-
Yerlëed te Parijs in 1737«, '• 
en liet hij zijne vrouw- Lu-
èlk FÉMClljÊ DE NoAlMiES, 
geene kinderen na* Zijn dood 
vernietigde den titel van 
Hertoglijk pairschap, sedert 
1615, aan het landgoed Gesu-
v w . l o n d e r den naam van 
n'EsTRéEs verbonden* Zijne. 
goederen gingen aan het h'uis 
van Lpuvois' over, door zij
ne zuster,;die niet den mark
graaf van COÜRTANVAUX was 
gehuwd. 

EsTREBS (tODEWUK GiBJUB r 

Hertog van), maarschalk van 
frankrijk y en minister van 

tfioft' W e r d t c Par'Js in 

I6J9 geboren, en was de 
X 3 

zoon van MÏCHAJSIJ I,& T È I , - ' 
MER DE COÜRTANVAUX ,f ka-, 
pitein kolonel der honderd-, 
zwitsèrs , en van MARIA AN--
JSA CATHARÏNA 'D'ESTRÉES , ; 
dochter vah•: JOANNES». graaf 
van- ESTKÉEB,. oftder-admi-* 
raal en maarschalk, ytut, 
Frankryk* Hij vplbragt zij-* 
n e eers te wapepfeiten? i» den" 
kortstondigen ; oorlog, >welr* 
ken de hertog van Orlêanf. 
al» regent mét Spanje voet- ? 
de , en diende onder de be
velen van dfen maarschalk 
van ;BERWiCKi Door zijne 
diensten tot de rangen van 
veidniaarschalk, en algemeen? 

'inspecteur der ruiterij opge
klommen , onderscheidde hij.> 

'i. zich sin den oorlog van 1741 *-V 
I^ang nog zal men zich de 

; blokèring;- van 'Egra<f den 
< overtpgi van de Mein te Se-
lingestadt, den slagvahFon-
tenoi, de belegering van 
Bergen > die van Charleroi 
enz. te binnen brengen. Hij 
had groptelijks deel aan den 
slag van Lafeld; en de maar
schalk van Saksen, ver
trouwde hem bij onderschei
dene gelegenheden de nete
ligste krijgsbëwegingen toe». 
Toen er in 1756 een nieu
we oorlog was ontstaan, gaf 
LOPEWUK X V . , die hem den 
24 Februari} «757, met den 
veldmaarschalksstaf vereer
de , het bevel over het le
ger in Daitus&.land.t dat 
meer dan 100,000 man sterk 
was. , De veldheer loonde 
aan den vorst het plan der 
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krJ0gisVërrigiingèri> en vrees
de niet; hem te 'zeggen: In 
dé eerste dogen van Julij 
zal Uden Vijand aan gene 
zijde- van de Wézerhebben 
gedreven, en ik zal gereed 
zijn-om in het Hannover-
sche te vallen* Niet te vre-
den van woord te houden, 
leverde ; hij den hertog van 
Guwberland slag, en be
haalde den 26; Julij dè over
winning Van Baxtembeck. 
Het verlies was echter van 
beide Zijden bijna gelijk, 
maar de ontmoedigde Hanno-
vranen, lieten tiameln in
nemen , en maakten zich ge? 
reed j om het keurvorsten-
dom te verlaten, toen Ri-
CH'ÉMBÜ D'ESTRÉËS kwam af
lossen, alvorens men aan het 
hof het berigt zijner over
winningen ontvangen had, 
De hovelingen beschuldig*-
den hén* van traagheid. Na 
den slag van Moibach, wol
leen de Franseben verloren, 
hielden zij niet op achter
een volgend nieuwe ongeluk
ken «e,.. ondervinden. Men 
had 'de oogen op D'ESTRÉES 
geslagen f als alleen in staat, 
om aan de Fraosche leger
benden den verloren roem 
terug te geven. Maar zij n 
hooge ouderdom, zijne'zwak-
heden stonden hein niet toe, 
om zich weder met het1 bé-
velhebberSchap te belasten. 
Desniettegenstaande begaf hij 
zich in 1759 > na de neder
laag : van Minden op nieuw 
naar het leger, om er met 
den Heer DE CONTABES, de 

Ë T G. 

;j overige! • krijgSVerrigtingen 
van den veldtogtte beramen; 
en met leedwezen zagen hem 
de Franschen in dé maand 
November vertrekken, zon
der het bévelhebberschap des 
legers op zich te< nemen. 
In 1763 verkreeg hij het 
brevet van hertog» en de 
staat verloor hem den 2 Ja-
nuarij 1771. [Zijne Beknop
te levensschets is in de Ga
lene Frangaise, 1771, w 
fol. gedrukt]. 

• ••'* ETCHEVERRÏ, of ECHB' 
vERRi (JOANNEs), een be
roemd Baskisch dichter, go-
boren te Traèalla in «j£ 
varre in 1550; trad m den 
geestelijken s t a a t i e n S 
docter in de g o d g e l e e ^ 
Hij legde zich bijzondere 
de beoefening zijner moe 
taal toe, die ontstaan 
i s , voor alle ^ d e r ^ y » 
jaarden • en voor dieg« , 

van Navarre,,^'e 
aan oud Qmtabm. «w»«J I 
Vele letterkundiger»:bjjj 
dat de Baskische taalde^ 

spronkelijke t a a r d e r ^ 
jaarden was; andere den^ ^ 
dat zij afkomst^'»> 
het Phénicisch» anderen W 
nen aan dezelve eenen P ^ 
taagschen oorsprong «"£ 
„ o | anderen gelooveni& 
llijk, dat het niet dan e e n e i 
-mengeling van des* »* ,, ; 
talen is. Men, beeft. n | 
scheidene Verhandel»^ . 
over dit onderwerp ' j , 
licht gegeven, en ver 
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dene Spraakfeuristeïi , die de
ze twijfelingen nog niet be
paald hebben. Hoe het bok 
zij , ETCHKVEMU verkoos de
zelve voor zijne gedichtenj 
waartoe derzelvër buigzaam* 
heid en zachtheid haar zeer 
geschikt maken. Het eer
ste voortbrengsel van ETCITK-
VERIU' was een lofdicht, 
waarin hij de vereenigde 
deugd' en schoonheid be
zong. De andere dïchl-
stukken , in dezelfde 'taal 
zijn. l .° Het leven van 
JESÜS CHMSTVS. 2,° De 
geheimen des geloofs, 3:° 
Verscheidene levens def 
Heiligen, het geheel verec-*' 
nigd in één boekdeel, werd" 
voor de eerste maal te Baij-
onn'e,m 1649 j in 8'.'° in 
het licht gegeven. ' De stijl 
des schrijvers is zuiver, 
nadrukkelijk, sierlijk, en 
kan voor klassiek in 'de 
baskische taal doorgaan. 

* ETEHURE "(JOANNES BAPT 

TISI'A I,E SESINB « E MÉNir.-
LES D*J , apellerend ' pries
ter , werd den 4 Januari} 
1682-, op het kasteel van 
Mehilles in Normandyë ge
boren. Van zijne jeugd af 
tot den geestelijken staat 
bestemd ? volbragr hij' zijne 
studiën ,in het collegie der 
oratoristen van Satimnr, 
van waar hij te Parij's in 
het Seminarie van Sdifif-
Magloire kwai» , alwaar de 
abt OUGUKT ,' toenmaals hoog
leraar der godgeleerdheid 

was. In 1709, hetzelfde 
jaar, waarin Port-lloyal 
vernietigd 'werd, werd hij 
tot Priester gewijd; het 
schijnt' echter, dat hij den 
tijd nog had , om de baker-
maè van het Jansenismus te 
bezoeken, en dat- hij zich 
op deze' bedevaart aan do 
verdediging dier Zaak toe
wijdde. Hij werd naar het 
Zuiden van Frankrijk ' ge
zonden, ten einde er de bis
schoppen aan te sporen," om 
zich te beklagen over eenige 
besluiten van den raad, te
gen de schriften der bis
schoppen van Bayeux en 
Monlpeltier. In 1725 begaf 
hij zich evenzeer naar Bome,. 
in de hoop van er cene zij-

, ner .partij gunstige doctri' 
nale bulle te bekomen. Maar 

; hij slaagde in deze beide 
zendelingschappcn niet, en 

• de geringe invloed , welken 
hfj te Rome verwfkte , ver
meerderde zijnen eerbied niet 
voor den heiligen Stoel. 
Men beschouwde hem met 
regt als een der voornaam
ste bevorderaars van dat 
srfort van stelsel, -hetwelk 

\ men fïgurismus noemt, door 
hetwelk men in alle plaat» 

. sen der tï Schrift, beelden 
en voorzeggingen van tegen-

' woordige en toekomstige tij
den ziet. n'ËTEJftARE'had deze 
grondbeginselen in de les
sen van den abt DÜGUKT 

i geput, maar hij- overdreef 
i dezelve op e'ene eigenzinni-
I ge en belagchelijke w\)ze. 
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Hij zag alom enkel beelden 
van het verval der kerk, en 
van de bekeering der Joden; 
en het.schijnt zeker, dat deze 
begoochelingen, de, betreu
renswaardige tooneelen der 
convulsionarissen te weeg 
bragten. D'EïEMAnE toonde 
eich een warm voorstander 
van dat werk, hetwelk men 
goddelijk noemde, en had 
de treurige eer een der be
stuurders dier kluchten te 
zijn, waarbij zich met hei-
ligschendende spotternijen , 
schaamtelooze voorzeggin
gen paarde* De gematigd-
sten der partij wilden van 
het goddelijke werk niets 
weten, en , ondanks zijnen 
ijver ter handhaving der zaak, 
*ag D'ETRMARE zijn- aanzien 
verminderen» Hij eindigde 
met te ontdekken dat het 
werk niet zoo goddelijk was, 
als hy zulks in den begin
ne gewaand had. De schaam
te , die hij er over,gevoelde, 
bewoog hem, om zich ge
durende eenigen tijd aan de 
afzondering toe te wijden. 
Hij was in 1714 op een e 
reize naar Holland, in ken
nis geraakt met pater QÜES-
KEL, en nam deel aan de 
oprigting van een bisdom in 
dat land. Hij was ook bij 
de soort van kerkvergadering 
tegenwoordig, te Utrecht, 
in 1763 gehouden. Tegen 
het einde zijner dagen ging 
hij zich in die kleine kerk 
vestigen , en Overleed in het 
seminarie van Rhjnwijk, 
den 29 Maart 1770. Hij 

heeft nagelaten :• -1,% JJettres 
etc. (Godgeleerde brieven, 
tegen eene Herderlijke on-
derrigting van den KardU 
naai DEBISSY), waarin zijn 
stelsel der afbeeldingen 
reeds doorstraalde.—- 2.0 
Negen Memoriën' tegen de 
buil e JJnigenitus, 1714 en 
1715. - 3 ° Esmis, etc, 
(Proeven van vergelijkingen 
der tijden van J. G. mét 
de onze)., •— 4.° JSxpliw-
tion etc, (Verklaring van 
eenige profetiën). ~ 5.0 JA 
tradition efc. (De overle
vering der. Kerk over de toe
komstige bekeering der Jo* 
den) en verscheidene andere 
werken\ maar die, zoo als 
de meeste geschilschrifteu i 
tegenwoordig bijna geheel 
vergeten zijn. 

ETEOCLES, koning van %i' 
be, broeder van PoiVNiCES, 
werd uit de bloedschande 
van CEDJPUS en JOCASTA. ge
boren. Hij deelde na jen 
dood van (EDIPUJ? bet The-
baansche rijk met zijne" 
broeder POLYNICES, 'term/» 
hun vader bevolen had» riaI 

zij beide beurtelings •«**•• 
dên regeren. ETEQCI,ËS , m 
troon beklommen hebbende, 
wilde denzelven niet weflw 
verlaten, POLYMCES deed hem 
dien oorlog aan, welken we" 
noemde de onderneming^ 

zeven dapperen voor Thele-
Deze beide broeders haa«e« 
elkander zoo zeer, dat m 
reeds in het ligchaai" M" 
«er moeder met elkander 
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worstelden* JSij doodden el
kander tegelijker tijd in een 
tweegevegt. ' De dood zelfs 
kon die verschrikkelijke vij* 
andschap niet, nitdoovett: 
want nadat hunne ligchamen 
op eenen brandstapel gelegd 
waren , ' zag men , zeggen 
de dichters, terwijl zij brand
den j de vlammen zich van 
een scheiden, en tot op liet 
einde eene soort* van geJ 

vecht leveren., 

, ETERNÏTAS ,^ETERNÏTAS ót 
ÜTVITERNITA'S (eeuwigheid):,: 
eene^ Godheid, welke de 
Ouden aanbaden , en dié zij 
bijna;voorstelden als, den tijd, 
onder het < beeld van een en; 
grijsaard, in zijne hand:eena 
slang houdende, die van 
huar ligchaam, doof 'zich 
in de: staart te bijten i eenen 
cirkel, het zinnebeeld der 
eeuwigheid vormt. - GtAüDi-
ANÜS geeft in des Lofrede van 
STIWCÖ , j. eene schoone be«* 
schrijving derzelve* " 

ETHAMDES ; zoon van MER-
CURÏUSS Men zegt dat hij 
van zijnen vader de vrijheid' 
verkreeg alles te vragen ,• 
Vat hij wilde, behalve de 
onsterfelijkheid. Hij vraag
de de raagt, om zich alles 
te kunnen herinneren, wat 
"tl zon gedaan hebben, wan
neer zijije , ziel in andere 
"Schamen zou overgaan. Di-
OGENES LABRTIÜS verhaalt 
nat PYÏHACORAS, om de ziels
verhuizing te bewijzen, zei 

Y 5 

de, dat hij zelf deze ETHA* 
LIDES was geweest, ; 

t ETHEIVBERT, Koning van 
Kent-in Engeland, in 560, 
huvvde met HEUTJIA, doch
ter van CARIBE'RT, koning 
van Eranknj'Ai Deze vorstin 
werkte aan de bpkeering des 
konings, welke door die van* 
Verscheidene Engelsche hee-
ren werd gevolgd, door den 
ijver van den H. AueüSTi-
NWS, welken de heilige Paus 
GUEGORIWS naar; Engeland 
zond. ETHELBERT regeerde 
gélukkiglijk, en overleed irf: 
615 , na de kerken.van Lon
den en Rochesiet-te heb-; 
ben gesticht » De twintig 

' jaren, welke hij na zijn doop-
' sei leefde % werden geheel 
aan de Godsdienst toegewijd;. 
i)ë weldadigheid werd eene 

'<• zijner" voornaamste deugden, 
eiS zjjné volken ondervonden 

' gestadig de gelukkige uit
werkselen derzelve. Hij 
voerde wijze wetten in, wel
ke , men "in Engeland nog 
verscheidene eeuwen na zij-; 
nen dood opvolgde. Zijne 
verkleefdheid aan de Gods
dienst deed hem alle gele
genheden te baat nemen om 
het rijk en de kennis van den 
naam" van JBSUS CHRISTUS 
uit te breiden. Hij schafte 
de Heidcnsche bijgeloovig-
heden af, wierp de afgo
dische tempels omver, of-
Wij We dezelve aan den wa- ; 

ren God toe-41' ETHEMJEBT 
wordt in het Roomsche Mar-
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iyralöginm èn in die vèn 
Engeland genoemd. » ,. >• 

ETM[EÏ,REÖ of E*HEÏ,BERT 
II. , konin g van Enge land j 
zoon van EÖGAR, volgde in 
979 zijnen broeder EDÜARD 
II . op. Hij was een zeer 
wreed Vorst, die al de De
nen, welke zich in Enge'' 
land gevestigd hadden, dééd 
ombrengen.•••; Men toeft et 
bij dat hij hunne : vrouwen 
ten halveri lijve , liet begra
ven , ten einde het vermaak 
te hébben -Van het overige 
door hongerig» doggen fè 
zien verslinden. De gierig
heid en Ongebondenheid 
maakte hem aan al zijne on* 
derdanen tot éenen gruwel 
Zij ploegen aan het muiten 
en ÖÜËNON , koning der Dee-
neny zich meester gemaakt 
hebbende van zijne staten]" 
noodzaakte her» van de Kvijk 
te rtenu?h naar RÏCHARÜ I I . , 
hertog van- Nomuniiyëi inef 
wiens, zuster hij in'den echt 
was getreden; Na den dood: 
van SOENON, volgde KAN*UT^ 
zijn zoon, hem óp, maar in 
T015 overleden zijnde, werd 
ETÏM&RED naar Engeland te-l 
rug geroepen, alwaar hij kort 
daarna, den 23 April' 1016 
oveltleédi Hi) liet AIPRED 
en den heiligen EDUARD na. 

ETnEIiWERftUS Of EiSWAR-
»us , uit de familie van 
iVTOEMËö I . , koning van 
Engeland, bloeide omtrent 
het jaar 980. Er beslaat 
van hem eene Geschiedenis 

van het begin der wereld 
to t aan deW dood van ho
ning EDGABi in 974, voor
komende in her Rerum an-
glicarüm Scripióres van S.4-
ViM.,'Londen, I5y6 > iri fob 

8 ETHELWOI.0 (Heilige), een 
kweékeïing van den* heiligen 
DüNsTArJ, abt tan Mberdoti 

1 iö 950 i Üti bisschop van 
; Winchester'in 961, over
leed in 984, na met veel 
ijver aan de herstelling der 

; kloostertücht te hebben ge-
: arbeidt Men bewaart in 
'• handschrift in éenige biblio-
\ thekeii Van Engeland, *' 
• overzetting van deft regel 
!
; van den heiligen BÊNEDIC-
! TÜS in de 'Saksische taal» 
; e» èenige andere Werken in 
dezelfde taal, 'betrekkelijk 

* dezen regel!: door den neu> 
i gen ETÖELWOJCDÜS. VINCEN-
•JMÜS' VAN BüAtivAis en de 

•heilige ANTÓNIWDS maken ge-
I wag van een wérk tegen het 
huwelijk der Priesters, do"' 
denzelfden Heilige. 

rETHÓniis, de e e r s ^ ; 
i dien naam /koning wn A«f". 
land in de tweede eeuw*"**, 

•klom den troon «ö CoNAB. 
Hij koesterde ?<><> veü fiB 
kentènis voor ABGAR»' den staat, onderdoen voor 
ganger bestuurd had, en « 
loor de grooteh des rijks •" 
de gevangenis was ge , 
penfdathi jhemtethoW 
bestüurdei- der geregteW 
zaken benoemde. A*GAB* eI} 
in de uitoefening van z»J»* 



1* ? E - T -HV-' '•'l'.'" '379 

post gedood.' E inpr ius , ge-; 
belgd, deed me«;r dan 300 
dergene, welke deel . aan 
dien moord hadden gehad, 
sterven. Hij vverid ongeluk
kiglijk zelf vermoord .dopr 
een Hiberniër , een', fluit
speler', die in zijne kamer 
sliep. - Men • beweer t , -dat 
zulks ' in het jaar 1.94 was. 
Al deze bijzonderhed en steu
nen op zeer zwakke gron
den , en de beginse.len der 
geschiedenis van Sc/tvt/and, 
zijn, !zoo als die.van bijna 
alle andere geschiedenissen,' 
een mengelklomp. 

ETHRA, dochter van Pi-
THGUS', koning van Trezena, 
n»et ÜSGEUS , koning van 
Alhetie, die bij haren vader 
gehuisvest was.," .gehuwd 
zijnde , werd . zij zwanger 
van THESKÜS. j3GEUS,,zich 
verpligt .ziende, om zonder 
haar terug ie. fcèeren ; Het. 
naar eenen degen en schoe
nen behouden', die het k ind , 
hetwelk zij ter wereld zou-; 
de brengen, hem moest bren
gen , wanneer het groot zou- • 
de zijn, ten einde zij het
zelve erkennen zoude. ' T H E -
SEUS, ging later te dien ein
de zijnen vader opzoeken , 
die hem ontving eh tot zij
nen erfgenaam benoemde;' 

ETIIRA, dochter van den 
Oceaan en van THETIS , vrouw 
van ATLAS , was ^de moeder 
Vfth HVAS en van zeven doch
ters. Nadat HYAS dooreenen 
leeuw verslonden was, stier 

ven zijne züslerü van smart 
daarover: maar JUPITEU her
schiep haar in sterren, 'wel
ke men regenachtige noemt; 
dit. zijn de Hyaden bij de 
Grieken, en de Succulesbij 
de Latijnen. • •'.' • . > 

ETIIRYG (GEORGE), te Tltit-
mes, in het graafschap Ox-* 
ford geboren , was Zeer er-t 
varen in de wis-> en genees
kunde, de Hebreeuwsche en 
Grieköche talen. Ondanks: 
het bijna algemeene bederf, 
standvastig in zijne grond
beginselen , bleef hij aan de 
Godsdienst . zijner vaderen 

, verknocht., en won het ver
trouwen, van onderscheidene 
Catholijke edellieden, dié 
hesn' de opvoeding hunner 
kinderen toevertrouwden. Hij. 
overleed in 1588. Men heeft' 

, van 'hem Lstijnsche gedich
ten -, en Ryjiomnemviïa- in 

'.(diquot lihr'Og PAUL1 JEGE? 
XETsE, 1588 in 8^o 

E T J I U L P H of ETHEI.WOÏ..F, 

was de tweede koning uit het 
derde rsgerende huis van 

' Etigelund, en volgde in 837 
zijnen vader EGBERTop. Hij 
was een vreedzaam vorst: 
in den beginne behield hij 
enkel voor zich het koning
rijk Wcslsex, en stond aan 
AU>EST,*N, zijnen natuurlij
ken zoon, de koningrijken 
van Kent, Etsex en Sus-
sex, welkerzijn vader ver
overd had, af; doch door 
den dood van dien zoon i 
bragt hij 'dezelve weder itt 
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z#ne magt. Kort nadat hij 
het hestuur aanvaard had, 
deden de Deenen invallen in 
Engeland, en namen zelfs 
Londen in; maar hij ver
sloeg dezelve geheel en al. 
ËTHuiPH zich zonder vijand 
ziende, bood aan God het 
tiende gedeelte zijner staten, 
ei» begaf zich onder het pau* 
gelijk bestuur Van L$o J.V. 
naar Rome* \ Hij maakte al 
zijne rijken' schattingpligüg 
aan dea heiligen Stoel, elke 
familie met eenen sterling 
of stuiver, in plaats dat zulks 
vroeger; enkel door die van 
Westsex en Sussex betaald 
Werd: * meenende, zegt een 
geschiedschrijver, zijne ver
kleef dheid aan het Catholij-
ke geloof» niet beter te kun
nen bewijzen, dan door bij 
te dragen aan den luister 
van.het niéuwe Jeruzalem, 
en den zetel van deszelfs , 
opperpriester. Deze .schat
ting, zoo alsiinenzegt,reeds 
in 726 door IJNTA , Koning 
der Saksers ingevoerd, is 
tot op den tijd van HENDRIK 
VIH. betaald; en dit is ei» 
genhjk hérgène, wat men Bo-
tneicot of St. Pieterépenning: 
noemt. Wat hier ook van 
Wezen moge, ETHUÏPH, van 
zijne bedevaart terug ge
keerd, ging in 856., een 
tweede huwelijk aan met Ju-
DIT» van Frankrijk, dochter 
van KAHÊI, den Kale. Zijn 
zoon, ETHELBAJEI» maakte 

f ebruik van zijne afwezig, 
eid, om tegen hem aan het 

muiten te daan} doch terug 

komende, bragt hij de partij
schappen tot bedaren, en 
overleed in 858, na het rijk 
onder de 4 zonen, welke hij 
by OSBUHGA., zijne eerste 
vrouw, had verwekt^ ver
deeld te hebben. [Voor den 
dood van zijnen vader Eo« 
BERT,, had' ETHTOPH het 
bloosterleven omhelsd; en 
was! zelfs Diaken geweest» 
De Paus ontsloeg hem van 
zijne geloften]. , 

EHENNE Of ESTIBNNE (UEN-
DRIK), de eerste van dien 
naam, drukker ie J ? « # > }e 

Lyon in I52Ö overleden, is 
de stam van al de andere ge« • 
leerden van dien; naam, die 
zoo zeer de drukpers en de 
letterkunde beroemd hebben 
gemaakt. Hij is doordeuit-
gav? van eenige boeken be
kend, en voornamelijk door 
een Psalmboek in. vijf colon
nes, ïn 1509 uitgegeven. 

„'•JSMBUSH. . (BOREUïUS)f 
tweede zoon van den voor
gaande, en ;een .Parijzenaar 
zoo als hij, ging zijn vader 

, in schoonheid en in naauw* 
keurigheid van zijne uitga
ven te boven. Hij .werkle 
eerst bi) SIMON DB COUNES. 
dieL zijne moeder gehuffö 
had rmaar naderhand werkt» 
hij alleen. ROBERT veredel
de zijne kunst ,* door eene 
buitengewone kennis der ta
len en schoone letteren, W 
is de eerste, die de Bf^ 
in verzen afgodeeld,}"* 
gedrukt.,De diensten, diemj 
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aan de letteren bewees, zou-
den hem eene algeineene ach* 
ting verworven hebben , zon
der zijne neiging voor nieu
we gevoelens., Hij had ee-
nen Bijbel, uitgegeven', met 
qene vertaling door LEO DE 

,JÜDA> en: vervalschte aan-
teekéningen door CALVINÜS. 
Om meerder omloop aan dat 
werk te geven, schreef hij 
het aan VATABLUS toe, die er 
zich als van eene misdaad van 
vrij pleitte. De leeraars der 
Sorbonne er de aanmerkingen 
Van gecensureerd hebbende, 
begaf • BOBERT zich in 1551 
naar Geneve,én eindigde 
aldaar zijne dagen in 1559, 
in den ouderdom van 56 ja
ren. Men zegt., dat om zij* 
ne' uitgaven naauwkeuriger 
te maken, hij de bladen der-
zelve op openbare plaatsen, 
liet nederleggen^ en; dat hij 
beloon ingert gaf aan diege
ne, welke er: eenigen mis
slag in vonden. Onder zij
ne schoone uitgaveu onder
scheidt men zijnen Hebreeuw-
schen Bijbel, 1544, 8 dl.«, 
in 16,^0, die in 4èfo wordt 
minder, geacht. Het nieuwe 
Grieksche, Testament, 1546, 
2 dl.iv, in l6.mo; Behalve de 
uitgaven, waarmede hij het 
gebied der letteren verrijkt 
heeft, hebben wij hem zijn 
thesaurus lihgnm latina te 
danken, 1536 en 1543, een 
Weesterstuk in die soort» te 
•%<>», te Leipzig* te Ba-
zei en te Londen bij herha-
l l ng herdrukt. De uitgave 
van Londen, van 1734, 4 

dl.ii» in fol. bevat eenige 
vermeerderingen. Ditwoor-, 
denboekis waarlijk een schat. 

J Men vindt in hetzelve a l . 
wat men kan Verlangen, tot 
goed verstand der Latijnsche 
taal; 

ETIENNE (KAREL),, derde 
zoon van HENDRIK , boek
drukker , veréenigde met de 
kunst van zijnen vader, de 
artsenij-wetenschap:"hij stierf 
in 1564 in den ouderdom van 
60 jaren. Er bestaat van 
dezen geneeskundigen druk
ker' I.° Dèrerustica, in 8,vo, 

— 2.° Dé VascuUs , in 8»vo 
— 3.o Une maison rustique, 
{Ben landhuis), inAxó —« 
4.''Een geschied - aardrijks-ï 
en dichtkundig woordenboek, 
Londen, 1686 , in fol. —• 
5.° De vertaling van het Itar 
liaansche blijspel, getiteld : 
Het offer door de aèademie 
van Sienna,Intronati, 1543, 
in- l,6.m° en onder den titel 

: van de Misleiden, 1556, in 
16.0P enz. ; 

ETIENNE (HENDRIK), zoon 
yan ROBERT, te Parijs in 
1528 geboren, opende de 
schatten der Grieksche taal, 
zoo als zijn vader, die van 

; het Latijn doorgrond < had. 
Zijn werk is in vier boek-
deelen, in fol , 1 5 7 2 , ge
drukt. Men moet bij dit boek 
twee verklarende Woorden-
boeden voegen , in 1573 ge
drukt, en eene bijlage door 
DANIÖI, • SCHOT , Londen, 
1745, 2 dl.", in fol. Men 

http://dl.ii�
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heeft nog aan HENDRIK ETI« 
ENNE verscheidene schrijvers 
te dan ben,, welke hij in het 
licht gaf j en sdie hij met 
veel zorg verbeterde: deze 
uitgaven hebben hem onder 
de geleerden eenen grooten 
naam verworven. Maar het
geen waardoor hij zich het 
meest heeft bekend gemaakt,* 

•hij degene, die zich slechts 
«op eene zwakke letterkunde 
kunnen beroemen, is zijne 
Vertaling van AXACREQX'.,' 
in Latijnsche verzen; HEN* 
TJHIK was Calvinist en durfde 
er te Parijs openlijk vooruit 
komen, in eenen tijd, waar
in de aanhangers van die ge
zindheid, vervolgd werden. 
Ken bitter hekeldicht, dat hij 
uitgaf tegen de geordende 
geestelijkheid, onder den ti
tel van Voorbereiding tot de 
verdediging vaj(i HERODO* 
ws, noodzaakte hem zijn 
vaderland te ohtvJugten. Öij, 
begaf zich naar Geneve, en 
van «daar naar Lyon, waar 
hij» in 1598, in den ouder
dom van 70 jaren bijna zin
neloos 4n het-gasthuis over
leed. Behalve de: werken, 
waarover wij gesproken heb-'* 
ben •,* heeft men van hem.:; 
1; ° Verbeteringen op GICERO;' 
.in het! Latijn , meestal zefes« 
oordeelkundig. ^ ZP.fte ariï* 
jfine mendonum,, — 3»^J%^-
rit cïvilis fontes et rivi, w 
8.v», Het doel van dit;werk" 
is , om aan te toonen , datde 
mecste^der. Egyptische Wet*1 

ten, uit die vanMozEs , ont
leend afjnde, en tot die der 

Grieken aanleiding gegeven 
hebbende, het uit dezelfde ; 
bron was , waaruit men de 
grondbeginselen der Romein-
sshe wetten móest putten. 
—* 4.° Be verdediging voor 
BERODOTUS , door DUCHATJ 
ïn driedeelen, in 8>vo,]735, 
uitgegeven; eene eerlooze 
rapsodie, vol sraaadwoorden 
tegen dé Catholijke Gods
dienst» én sprookjes over de 
Priesters en Monniken door, 
eenige geleerden van eenen 
eigenzinnigen smaak ge
zocht, die de bouwvallen 
der Gallische letterkunde 
meer beminnen dan de goe
de Boeken der schoone dagen 
van LODPAVIJK XIV- HEM» 

nÈiK ETiENNE.gaf aan zUne 

benzeling den titel van Apo
logie pour. HÊROVOTE, omdae 
zijn oogmerk was de Wis 
van dezen geschiedschrijver, 
door diegene,Hke JÜIf;; 
wendde, datdeCatholjjk" 
ten opzigte van de HeiHgen 

haddeu uitgekraamd rter% 
v a a r d i g e n , e n z . - 5 . ^ ^ 

fdl. J<%rMediM^M 
principes post HlW0' . 

zeldzame en'fcostbaraj 

talinff,.dfehij'van,deïescmj. 
v e r s m a a l c t e t ^ ^ j l ï 

prijs gesteld.—j- ^ 
deling .«wr.rff». *°* > 
der Fra^he'}^f^ki 

eerst* OM der pu»<dte*lf 
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lijke spreekwoorden, 1504, 
in $.yo,t:.<.<eéne.J3loraiigé ver
zameling $ waarin men on
der eenige goede punten, er 
eene menigte- platte aantreft. 
~ \ 9,° Narrationes ctsdis 
TJUDOV* BÖRBONXTT, in 8.vo, 
1569, — lO.o Artis typo-
gKgpMets. querimonïa, een 
djchtstuk,waarvan de heer 
I40TTIN, boekdrukker, eene 
Eransche ^vertaling heeft ge
leverd ,Pari js , 1785. HEN-
DBIK ÉTIENNE heft er zeer 

. levendige klagten in aan té
gen de boekdrukkers van zij-

. nen tijd ,; billijker wijze als 
deguldeaee'uw der-boekdruk* 
kunst beschouwd. Wat zou 
hij tegenwoordig zeggen, hefc 
grootste gedeelte der boek* 
drukkers ziende * die naau-
welijks de -spelling hunner 
moedertaal kennen 'ï Zij nij ver 
ontstak zich voornamelijk 
wanneer hij , boekdrukkers 
zag, die volstrekt het Latijn 
niet verstonden» In dit dicht» 
stuk, ; noemt hij hen malon 
artifiees. Dé familie der 
ETIEISNES:heeft verscheidene 
andere, beroemde boekdruk
kers! voortgebragt. De laat» 
ste -van ,;alle was ANTONI-
vs, kleinzoon yan den voor
gaande. Kfij stierf blind in. 
net gasthuis té Parijs, in 
1674., in 'den ouderdom van 
80 jaren. De EÏIENNES wor
den doorlde schoonheid en 
«e verbetering hunner uit-? 
gaven aan het hoofd der eer-
s fe boekdrukkers der we-
W d geplaatst* De geleerde 
stè mannen, en zelfs de be

roemdste van hunnen t i jd , 
achtten het niet beneden zich 
hunne drukproeven te ver
beteren. 

ETIENNE (FRANCISCUS). —. 
Zie ESTIEJJNE. r 

1 « J I J 

ETOILE. — Zie Eou en 
ESTOILK. 

ETOLUS of -^ETQLUS , zoon 
van DIANA en van ENDYWION,. 
genoodzaakt den Pelopon* 
nesus -, te verlaten , 'waar hij; 
regeerde, maakte hij zich 
meester van datj gedeelte van 
Griekenland, hetwelk men 
sedert dien tijd JEtoliè'noem-» 
de. Het werd vroeger ge* 
naamd Curctis en Hyantis, 

ETTMM/USR (Miciuè'ju) ie, 
Leipzig den 26 Mei 1646 
geboren, in die stad in 1683 

, overleden; hij onderwees ér; 
' langen tijd , en met het bes
te gevolg de kruid- , schei-

j en ontleedkunde., Hij is de 
1 schrijver van vele ...'genees-
ï kundigewerken, te Napels,' 

in 5 dl.n in fol., in 1728 
gezamenlijk uitgegeven* Zij-

\ ne geneeskundige heelkunde j 
is in het Fransch te Lyon 

i vertaald geworden, in 1698, 
in 12.1»» Men heeft ook an- -\ 
dere vertalingen van bijna. 
al zijne andere* werken, -in 

' 8.V0. en in 12-ffi0 ETTMUiinsn, 
ervaren in de theorie en ge
lukkig in de praktijk', biedt 
in «ijne schriften belangrij'»: 
ke nasporingen en nuttige 

I, aanmerkingen ad».* [0»n zich 
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in zijne kunst te oefenen, 
had ETTMÜLLER bijna geheel 
Europa doorkruist en te 
Leipzig met roem, verschei
dene leerstoelen bekleed]; 

ETTMÜIILER, (MiCHAëi. 
ERNST) , zoon van den voor
gaande, even zoo beroemd 
als hij, gaf in het licht het 
leven en de toer ken van zijnen 
vader. Hij onderwees en 
oefende de geneeskunde niet 
roem ui t , en stierf te Leip
zig den 25 September 1732 
in den oudeïdom van 59 ja
ren, verscheidene verhande
lingen over verschillende 
onderwerpen zijner kunst na
latende. 

EUBULIDES. -— Zie Eu-
, CHDES. ': 

EJJCHERIUS (Heilige) :i eer
ste Bisschop van Triér, rigt-
te dien stoel in de derde 
eeuw op. Eenige levensbe
schrijvingen maken hem ten 
onregte tot een? leerling van 
den heiligen PETRUS* Zijn 
ligchaam rust in de kerk 
van . den H. MATHUS bij 
Trien . \ ' .* '.,. ' 

, JLvGnmxv&(Heilige),B&m' 
bisschop van hyon, kon zich 
op eene doorluchtige geboor
te en eene uitstekende gods-; 
vrucht beroemen , begaf zich 
met zijne zonen SALONIUS en 
VERANIUS naar de woestijn 
van Lerins, na een gedeelte 
van zijne goederen aan de 
armen en het andere gedeel

te aan zijne dochters, die 
hem in zijne afzondering niet 
volgden, uitgedeeld te heb
ben. Hij verliet het eiland 
Lerins waar zijne deugden 
hem te veel toejuiching ver
schaften , en begaf zich naar 
dat van Zero, tegenwoordig 
Sle Marguerite genaamd. 
Het was niet dan na eenen 
Jangen tegenstand, dat men 
hem aan deze woestijn ont
trok', om hem in het jaar 
434 op den stoel van Lyon 
te plaatsen. Hij was inde-
ze hoedanigheid bij de eerste 
kerkvergadering van 'Oraijge 
in 441 tegenwoordig en on-
derscheidde aldaar zijne we
tenschap zoowel als zijne 
wijsheid. » Men zag in hem, 
zegt Cl-AÜDIANÜS MAMERTOSr 
een' getrouwen herder, zon
der ophouden naar het he-
nielsch vaderland verziich-

; tendë, arm in geest, rijk;" 
goede werken, magtigm 

' woorden, volmaakt in »l,e 

wetenschappen én Veel ver
hevener dan de grootste öjs; 
schoppen vari zijnen tp< 
Hij overleed in het jaar 4S4. 
De kerk heeft hem te dan-

;ken: l.o Eene Lofrede g 
de woestijn, aan den hein-
gen HILARIUS opgedragen' 
Die, van Lerins wordt er niet 
kleuren in afgeschilderd, zee1 

geschikt, om dezelve te doe" 

beminnen. De stijl y*.f 
vverk is even zoo eenvourt-g 
als sierlijk. - 2 . ° Eene Ver 
handeling over ^n

ve„rafc. 
ting der wereld» De H«» 
CHERWS toont in > ' w » M » 
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onder eene schitterende op
pervlakte, een en schrikba-
renden afgrond aan. > Ik heb 
Jnenschen gezien, zegt hij , 
tot het hoogste toppunt van 
eer en rijkdommen verheven» 
Dé fortuin, verkwistend te 
hunnen gunste, had alle goe
deren op hun hoofd gestan 
pe]d, zonder hun zelfs den 
tijd te geven; dezelve te ver
langen ; hun voorspoed, het 

, toppüntr bereikt hebbende, 
benam aan hunne hartstogten 
derzelver veerkracht» Maar 
zij ; zijn in een' oogenblik 
.Verdwenen.: hunne uitgestrek
te bezittingen z\\i) Verspreid 
geraakt, en . „zij zelve zijn, 
niet meer." ,Het Latijn van 
dit werk is bijna dè; eeuw' 
van AüGüsTus<waar4ig..,;M^n 
bewondert in, hetzelve ;,de; 
zachtheid >en ongédwonge.n~i 
heid des s tij Is , de schoon-, 
heid der Wendingen» het^e-r 
dele der, denkbeelden,,; de 
nadrukkelijke ^voordragt, het 
gemakkelijke en natuurlijke 
der beelden en de duidelijk-i 
hei4; def voorstellingswijze,, 
Ueze,,:verliandeling is door 
ARNOLOUS ANDILIIT in het 
*ransch vertaald, zoo als ook 
Je-voorgaande,,. 1672» in 
•«Am» Ueide-zijni bü wijze 
van-brieven.; 4e'kaatste is 
aan VAiERrANus, zijn', Moed*. 
*mm, gerigt.-r.3,° Eenei 
yr handeling der geestelijke, 
Mrmtterfifo '0it zijn ver-; 
klaringen van eenige plaat- * 
«eft

t |derH» Schrift, welke 
«e, tj,/EiucHERua schreef tot 

gebfüik van VEB4>JUS, een' 
zijner zonen. Men treft er 
nóch dezelfde sierlijkheid, 
noch dezelfde schoonheid van 

: stijl in aan, als,in de twéé 
j voorgaande Werken", maar 
dit onderwerp gedoogde het 
niét en de eenvoudigheid is 
het onderscheidende; ken
merk van dié 'schrijfwijze. 

— 4 ° Over de geschiedenis 
van den H. MAURITS endër 
marielaren van: /iet' tliebaan-
sche, legioen. Deze geschie
denis is in het Fransch ver
taald door JOANNES ARMAN» 
DUJÓORDIEÜ »•:-' te Amterdam ,: 
in 1705, in l2.wo gedrukt, 
niét eene oordeelkundige 

•: verhandeling, dóór . BAVIIE. 
zeer geprezen» en.metgfond 

i wederjegd , doordom JOZEF. 
: JDfitijctE, een Benedictijner 
en door den heer'RivAS. De 

• getuigenis alleen van dézen 
; ouden en beroemden schrijv 
j ver is voldoende, om de twij
felingen te vernietigen» wél-. 

ike een beroemde schrijver 
getracht heeft in de geschie
denis van deze, martelaars 
aan den dag'te leggen (zie 
MAURITS). De verschillen
de schriften van den H. Eu-
CHERIUS komen in de Biblio
theek der Kerkvaders voor; 
Zijne twee zonen SAXO^ÜS en 
VEBANUS J werden Bisschop» 
pen zelfs bij het leven van 
huhnen vader. * • 

i; EUCMDES -, te Megara ge* 
boren » en leerling :van So-
CRAÏES, was met geestdrift 



3SS irirc. 
voor de lessen van zij nep 
-meester bezield» Dë Athe-
jfiers, op doodstraf aan' de 
. Megariërs verboden, hebben
de j om in hunne stadie ko
men; sloop EucïJDES de* 

. zelve des nachts in vrouwe
lijk gewaad binnen* ora So-
«efttTES te höoren. Nietten 
genstaaride -zijne verkleefd.-
heid aandien wijsgeer, Ver* 
wijderde; hij zich van zijne 
•denkwijze* De Athéensche; 
wijsgeer maakte, et zijnïvoor* 
naamste werk van., om ̂ op-
het -zedielij ke:bespiegelingen 
te maken i de Megariërleg-
4e zich toe , on* den geest 
jzijrier lèefKngeu door de ij
dele o5rogreden«n dèrtiogica 
•te oefeh«n. Zij» aanhang 
werd tegenstrevend en twist* 
gietig genoemd. -• Da wijs»' 
,geer EUCMCES verdiende des. 
.Hé èijnamen niet minder* 
hij ntwistte als «en bezetene. 
Zijne leerlingen ©riffen zijnte' 
.opvKegendheidv Be Woede 
der ; haarktoverij had hem 
•zoodanig- overmeesterd, dat 
EüBïJiiDES, een hunner , 
niet de kunst om te rede
neren , maar de kunst oni 
de reden door evenzoo dui fi
jtere als onbeschaafde spits-
vimrigheden te benevelen, 
tot een stelsel tragt. Hij 
was de uitvinder van ver
schillende drogredenen, zoo 
spitsvinnig en verwarrend, 
dat vele zijner leerlingen , 
van verdriet Stierven, de
zelve niette hebben kunnen' 
oplossen. Deze verkeerdhe-
den bragten in de eeuwen 

| van onwetendheid, boeken 
van Grièksche heidehen, in 
éenige Christelijke scholen 
over. Dé rèdékunstenaarA-
BEiiiARn, voerde er dezelve 
mët opheffing in. Deze re-
dèneervvijze heeft slechte uit
werk selèn voortgebragt, de 
godgeleerdheid, die eerbied
waardige , ' eenvoudige èn 
goddelij ke Wetenschap, werd 
er bijna1 önkehnclijk door. 

[i Maai" 'iiien kan niet ontken
nen dat zij gediend heeft, 
ónrde regels van eene ze
kere en gestrenge logica te 
handhaven, regels zoo on
misbaar in alle soorten van 
Wetenschappen, en tegen
woordig door de in het ge

bied der letteren, beroemd' 
sté manjièn verzuimd en ge
schonden;' Zoozeer is het 

, menschelijk verstand aanui-
f j tersteh onderworpen! Naau-

welijks is hêt hersteld van 
dé razernij , om met een* 
gedwongen*» éh twistzachti-
ge naauwkëurigheid te Wil
len redeneren ,' of hét vet-

, valt fin een tegtstreeksch te-
1; gëöövergesteld gebrek. —; 
|:Zie- DtJNS*v *"'•' 

1
 ÈÜCMDËS, de mtkn«sie' 

•'naar,, was volgens sommi
gen van Alexandrih «jaar 
hij de meetkunde ónder i T°* 

\ LËMËÜS' , •" zoon van IIAÖÖ» ' 
onderwees. Hij heeft grond
regels van die wëtensch8» 
in 15 boeken nagelat^»' 
waarvan de twee J»»» 
aan HYPSICI.HS een w i j » 
tenaar van AlexandM »M 
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den toegeschrevénV Dezeï-; 
' v e zijn éerter aaneenscha- ! 

lteling van > verscheidene 
vraagstukken én * bespiegé- ; 

- lende voorstellen, oftheore-
üta's ide eérie tiit de ahde- -, 
re afgeleid, en dóór dé eer
stegrondbeginselen bewezen. 
De oudheid heeft* ons geen 
belangrijker werk over dit 
onderwerp nagelaten, het is 
langen tijd, het eenigstë boek • 
'geweesty uit hetwëlke de 
hedehdaagschëgeleerden , dé 
Wiskundige kennis geput 
hebben. De beste uitgaven 
der gronbeginselen van Etr-

"Chto&s zijn: die van BAR-
Rowyin 8.vo • Londen,1678, ; 
van DAVID GREGÖHY , in tol, \ 
1703, W het Grieksch en 
Latijn^ «niclié-yvan RÓBERT ' 
StMsONi" in 4.ró;in; het La
tijn, vervolgens in het En-
gélsch, ïh1781 voor dé zego
de maal herdrukt. Men vittdt 
er uitmuntende oordeel- en 
nieetkundige aanteekeningen 
i n , waarin dé' Uitgever dè 
dwalingen hersteld * waar
mede T B E M en Ïandere, 'djev 
ze grondbeginselen wattsial* 
Ik gentatfkï 'hebben. Men 
héeff^nog' eenigéïfragmenten 
Van EüciiïbÊSv in dé oude 
schrijvers-, die over de toon
kunst gehandeld hebben "j. 
Amsterdam, 1652, 2 dl.« 
in 4.to EuctibËs was'zacht 
en zedig. Hij" onthaalde 
8«nstigljjk al degene, die de 
wiskundige wetenschappen 
^oefenden. DëkonihgrTO' 
**MEÜB wilde ayn leerling 

zijn: maar door de eerste 
irioeijelijkheden afgeschrikt , 
vraagde hij of e» geen ge
makkelijker weg bestond , o n i 

*"dev méétkühde te leeren j 
Neen, hernam EüölinÈs, er 
bestaat geen bifzondere Hoor 
de'koningen, [Behalve de 
grondbeginselen ï die zeker • 
het belangrijkste \Verlc van 
Ël'CtiJDES ' uitmaken > gevet» 
PoiPPus en PROGLUS nog de 
volgende op; lnlroductio 
harmonica sectio Canonis; 
—• pkoenoména ,•— Optica { 
~ Cütoptrica; — Liber de 
dwïsionibw. De Arabieren 
zijn de eerste, die dé wer-
keö , Welke onS van HudM-
DES/overblijven , gekend en 
Vertaald'hebben , eti «it het 
Arabisch hëèft nlen dezelve 
ïn het Latijn• vertaald. De 
laatste- uitgave, i s d ie , wel
ke tett titel Voertï Le* (Eu-
•vrés etc; (Defwerken van Eir-
CLIDÊS in het Grieksch , La
tijn en Fransch, volgent 
een zeer oud, lot dusverre 
on&èkend gebleven hand
schrift) , door J. PeYRARri, 
Parijs > 1814, in 4 » ] 

* EticiiDES was eerste ar-
chonfc; van Atheney in 403 
v<5ó> J . C. en in het 2.d« 
jaar van de <M.S<*olympiade. 
Hij maakte zich door zijn 
Wij» bestuur even zoo be-
rdettid, als de beide andere 
EÜCMDÏSÉËN zdlkö Waren» 
dié vön Megara door dë 
scherjprfnhigfteïd zijner re* 
deWéerkuiid,eV eft die* f art 
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Alexandrüs door de eerste 
grondbeginselen der meet
kunde, geleverd/te hebben» 
ECCMDJGS de archont werd 

' „dadelijk beroemd, na de ver
drijving van de dertig dwin
gelanden, die hij van de ver
leende amnistie deed uitzon-
de ren , aan al degenen ver-
Jeend, die aan de burgerlij
ke oorlogen hadden deel ge-

• -nomen. Hij liet een alge
meen overzigt doen , over de 
.wetten van de republiek« en 
«««en sloot.er de nadeeligeof 
nuttefooze buiten. In de al-
.gemeene akten,deed hij het 
•Jonische alphabet aannemen, 
uit vier en. twint ig letters 
•bestaande, als eenvoudiger, 
dan datgene, waarvan de 
Atheners tot dus verre ge
bruik hadden gemaakt» Het 
^gelukte EUCMDES o ui al de 
geesten te vereenigen, en 
•zijn archontschap wordt dik
wijls met lof, door de oude 
-schrijvers aangehaald». \ 

• * EUCMDES een beroemd A-
theensch beeldhouwer, . iJTen 
tijde van PAUSANIAS bewon
derde men zijne werken in 
Achaje , en vooral in de stad 
Jitire, waar men vele stand
beelden van dien kunstenaar 
,zag, alle in marmer, en ie
der in eenen bijzonderen tem
pel , te weten die van CE,-
BÈS gekleed , van, VENUS , 
van BACCHUS en van LÜOI-
NA ; n»cn zag nog een JITPI-
Ï E R , gezeten in den stads
tempel van Kgira. EUCIA- I 
Ï>KS is een der oudste Griek- | 

sche beeldhouwers; men is 
van gevoelen dat bij in het 
jaar 450 na de Christelijke 
tijdrekening leefde. 

ËODJBMON (JOANNES AN" 

DRÉAS ) , op het eiland Catir 
dia geboren, een jesuit te Ro* 
me, den 24 December 1625 
in die stad overleden, schreef 
verschillende werken. Het 
meest bekende heeft tot ti
tel : Admonitio ad regum 
LVDOVICVM XJ1I-, 1625, 
in 4.ro, en in het Fransen, 
1627, ' in 4 . t° , vol van uit
muntende raadgevingen; maar 
eenige voorstellingen met de 
grondregels van den staat, 
strijdig, bevattende, die vele 
andere voor hem hadden on
derwezen , en die niets .zij" 
in vergelijking van diege
nen , welke men later, hee" 
onderwezen. — Zie SANTA» 

REI. , JoUVENCY.' 

EUDES , hertog van yl?««* 
•tante t regeerde als vorst «-
ver. dat gedeelte van Jfranü* 
rijk, hetwelk tusschenw 
hoire, &<m'Oceacm> « T 
reneën, Séptimawè' ,en .al 
RA,*; ligt. D . .•*•'<* 
CHILPEIUCH II. hem w 7/< «» 
zijner hulp tegen KABBTIW1"* 
TEt. geroepen hebbende, «" 
kende hem als souvereinyan 

geheel Aquitanië. *&*• 
trok niet hem tegen KAB» 
o p , d i e , al het voordeel f 
had hebbende, hem vraa^e, 
om CHILPEIUCH met ai z'.l 
schatten, aan hem over£ 
leveren. De hertog van # 
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guitanië, gaf,' hetzij uit 
vrees, hetzij uit zwakheid, 
den onverwonnene aan den 
overwinnaar over , en sloot 
een bondgenoodschap met 
hem. Dit was in 719. Twee 
jaren daarna in 7 2 1 , ver
sloeg hij ZAMA, veldheer der 
Suracenen , die Toulouse 
belegerd had. Ondanks de
ze nederlaag , maakten zich 
de trouweloozen dagelijks 
geduchter. Om hunne voor-
deelen te doen ophouden, 
sloot EÜDES zijnen vrede met 
MANUZA , hunnen veldheer, 
en gaf hem 'zijne dochter 
ten huwelijk. De oorlog be
gon andermaal in 732., E U 
DES , den opstand van een der • 
gewesten van ABDEKAMUS 
koning der Sarracenen be
gunstigd hebbende, trok de
ze prins over de Garonne , 
om hem te verslaan. De 
hertog van Aquiêanië van 
alle kanten in het naauw ge-
bragt, r iep, na vele solda
ten en plaatsen verloren te 
hebben, den bijstand van KA
BEL MARTEL in. De twee 
vereenigde prinsen behaal
den, tiene roemrijke overwin
ning, tassehen Tours en 
Poitiers* De Sncracenen 
verloren, volgens het ver
haal van eenige överdrevene 
geschiedschrijvers, meer dan 
<s0ü,ÜG0 man. Eu DES van de 
karracencn ontslagen , vocht 
>»>et den prins , die hein ge
holpen had, om dezelve te 
venh.ijvenii De oorlog ont
sta* weder, tusschen hem 

Z 

en KABEL. MARTEL , en ein
digde eerst met den dood 
van EUDES 'in 735* 

EUDES, graaf van Parij8+ 
hertog van Frankrijk, en 
een der dapperste prinsen 
zijner eeuw, was Je zoon
van ROBEHT de sterke.' In • 
887, beteugeld* hij de Noor
mannen en dwong ben het 
beleg van Parijs op te bre
ken. Het volgende j a a r , 
werd hij tot koning van het 
westelijke Frankrijk uitge
roepen , en versloeg korfc 
daarna het Noormansche le
ger , dat hij tot aart de giert- • 
zen vervolgde. Hij. nood» 
zaakte KABEL den eenvoud** 
gei, om zich naar JSeustrie 
te1 begeven , nam Laon in 9. 
en stierf te laFère , in Pi» 
cardije, den 5 Janiiarij 898. 

EUDES DE MoNTREUIL , eert 
bouwkuristenaar der dertien
de eeuw, werd zeer door 
den heiligen koning LODE-
WUK bemind, die hem op 
zijnen togt naar het Heilige-
Land mede nam, waar hij 
hein de stad en de haven 
van Jaffa liet versterken. 
Bij de terugkomst te Parijs,' 
bouwde hij vele kerken, die 
van St. CATJUAUINA van Vaf-
dex-écoliers van het Hotel-
Dien, van Si- Croix-de-la~ 
Bretonnerie, der Biancs 
Manteanx, der Malhurim, 
der Cordeliers , en der Kar~ 
thuiser». Hij overleed in 
1239. 

3 



300 BÜD, 
EUDES (JoANiüE#) * oudste 

broeder van den geschied
schrijver LYIEZERAÏ, te: Raye 
in het bisdom Séez, den 21 
November 1601 geboren, 
vormde zijnen geest en re
gelde zijne zeden in de con
gregatie' van het Oratorium, 
onder het opzigt van dep 
Kardinaal BKRÜI.LK. Na er 
achttien jaren in gewoond te 
hebben , ging hij er jn 1<J4J 
«it, om de congregatie der 
Eudisten te.stichten. Zijne 
oude medebroeders, zich te
gen de oprigting Van deze 
maatschappij verzet hebben
de, hield feuDEs een gedeelte 
van zijn ontwerp geheim. 
Hij bepaalde zich, om een 
huis te Caen te vragen mn 
er Priesters tot den kerke-
lijken geest te Vormen, maar 
zonder .eenig oogmerk, zei* 
de hij , om een nieuw in
stituut opterigten. Bet zij
ne nam desniettegenstaande 
met veel vrucht toe. EUDES 
preekte vrij wel voor zij qen 
tijd , waarin de kansel-wel-
sprekendheid niet zoo ver 
gebragt was, als in den on
ze; deze begaafdheid deed 
hem in aanmerking komen,, 
en zijne congregatie won er 
bij* » De geestelijkheid van 
Normandyè', siegt de abt BE-
RAUW, waar zij buitenge
woon, verspreid i s , zwaait 
hem nog tegenwoordig lof 
toe, om zijne naauwkeurig-
heid in het waarnemen der 
kloosterregels en om zijne 
kunde. Ook is de naam "van 
vader EUDES nog altijd in || 

grooten eerbied; dit heeft 
echter, den voortvlugténden 
geschiedschrijver van hetjan-
senismus niet belet, hein ia 

! het ware stelsel van net kek 
tetsche Holland, als een' 
dweepzuchtigen en verklaar-
den vijand der gehatle des 
Verlossers, voor te stellen. 
Het is eene getuigenis, te 

, meer ten gunste "van dien 
' heiligen priester, betrekke
lijk het geloof, dat i s , ten 
opzigte der deugd, zonder 
welke alle heiligheid, niets 
dan schijn is •"' EUDES stierf 
te Caen ïn 1680, in den ou
derdom van 79 jaren, wec
ken nalatende, die meer 
eer hebben gedaan aan z|« 
he godsvrucht dan aan zi> 
verstand; Datgene, hettVelK 
het meeste gerucht gemaakt 
heeft, is de verhandeling 
over de vereering en de getij* 
den van het hart van den-
Maagd, in 12'«o 1650. Et/' 
»ES nam er verscheidene 
nieuwe oefeningen in aan, 
door eenë kwalijk geregelde 
godsvrucht, en door feenen 
meer vurigen dan verlichten 
ijver ingeboezemd. We" 
schrijft hem toè een I*** 
van'MARtA der dalen hand
schrift, in 3 dl." in 4,"> 

ÈÜDOXIA (Mux), dochief 
van den graaf IIAUTÓN, een 
beroemd generaal onder w 
grooten TiiEODOSiirs, ^ . 
van Frahschen oorsprong.JU 
vereenigde de bevalligheden 
van geest met een aangenaaj' 
uiterlijk» De gesne dene E* 



THQPXÜS deed haar i»ë t 'AR-
Cipius huwen, en deelde in 
den (beginne met ^haar het 
vertrouwen van dezen zwak
ken keizer; maar naderhand 
zich tegen hare oogmerken 
willende verzetten , zocht zij 
de middelen om dezen mede
dinger te doen vallen , en 
zij vond dezelve. Meeste-
resse van den Staat en va» 
de Godsdienst, regeerde de
ze vröüw als eene willekeu
rige J haar' man was slechts, 
keizer in naam> Qm nog 
meer gezag te hebben , dan 
de troon haar" aanbragfc» ver-:, 
zamelde zij door de schfeet** 
wendste onregtvaardighèden 
onnoemelijke rjjkdommeft. 
De heilige JOANNBS CHRY-
sóSTöMtfJS was de eenige» 
die haar durfde weders taal 
EUDOXIA wreekte zich daar 
over, hem door de kettert 
eche bijeenkomst van CMne, 
in het jaar 403 vanzijne.ze* 
tel doende verjagen. Eene 
der oorzaken van den haat 
der keizerin tegen den hei
ligen Kerkvoogd, was eene 
leerrede tegen de pracht en 
de ijdelheid der vrouwen , 
die de hovelingen op de bit
terste wijzen voordroegen. 
EUDOXIA riep'Cïmv-soSToiviiJS 
na eenige maanden balling» 
schap terug, maar daar de 
Heilige zich met kracht te
gen de ontheiligingen, verr 
oprzaakt door de, spelen en 
«e gastmalen aan het volk, 
H de inwijding van een stand
beeld der keiaerin gegeven^ 
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verzet had ; Verbandde "zi}< 
hein op nieuw in 4U4U De-; 
2e vrouw onverzoenlijk in 
hare wraaknemingen èn on-
verzadelijk in hare eerzucht,, 
stierf eenige maanden daar
na aan eene miskraam. Ha* 
re gedenkpenningen;zijn zee» 
zeldzaam; [Zij had aan A R -
CADIHS een' zoon gegeven 
(THEODOSIITS 11.)welken men; 
als de vrucht harer verbind-
tenis niet den graaf JOANNKS 
haren gunsteling, die toen
maals het .rijk bestuurde , 
beschouwd e ] . 

EUDOXIA (MU\), dochten 
Van JL^oisTjüS;, een /Vtheenslt 
wijsgeer, werd voor haar doop
sel en haar huwelijk Wet kei
zer TÓEODQSiijs de Jonge, A-
THKISAISgenaamd. Haarvader 
onderwees haar in de schoo.ne-
letteren en in de wetenschap? 
pen , en vormde haai* tot dV 
regtsgeleerdheid, de taal- en 
rerteneerlfiunde.IJe grijsaard 
was van gevoelen, dat met zoo> 
vele talenten, gepaard met ee
ne buitengewone schoon beid* 
zijne dochter geen goednoo-
dig had, en onterfde haar* 
Na zijnen dood wilde zij in
bare regtert treden; maar .ha* 
re broeders betwistten haar 
dezelve Gelukkige ondank
baarheid , wijl dezelve haar 
tot keizerin verhief. EXDOJCIA 
zich zonder bestaan ziende, 
ging naar Konstanünopel 
ónv zich bij POX.CHKRIA, zus
ter van THEODOSIUS H. ie 
beklagen. Deze prinses over 

4 ' 
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haar verstand evenzeer ver
wonderd,, als over hare 
schoonheid bekoord, deed 
haar met haren broeder in 
421 in den echt treden. De 
broeders van ATHENAIS, van 
haar geluk onderrigt, vérbor-i 
gen zich, oui aan hare wraak 
te ontsnappen. EUDÓXIA liet 
hen opzoeken én verhief hen-
tot de eerste waardigheden' 
van het keizerrijk: eene e-
delmóedigheid, die hare ge
dachtenis , voor weldenkende 
zielen dierbaarder maakt, 
dan zelfs hare fortuin, Haart 
troon was altijd door geleer. 
den omringd. PAÜLINUS een 
derzelve, beminnelijker óf 
vernuftiger dan de overigen, 
stond bij haar het meeste in 
gunst. De keizer werd er 
afgunstig over, en zijn min
nenijd barstte Jos , over eene 
vrucht, welke de keizerin 
aan dezen geletterde gaf. 
D e z e . Vrucht was een twist^ 
appel. THEODOSIÜS waande 
zijne Vrouw schuldig, deed 
PAU^NÜS dooden , dankte al 
de officieren van EUOOXIA af, 
en bragt haar tot den een-
voudigen'particulieren stand 
terug. Deze even zoo be
roemde als ongelukkige vors
tin, vlugtte na*? Paleg,im 
en omhelsde de dwalingen 
van EÜTÏCHES. Vervolgens 
door de brieven van "den 
«• b.MEoN KSTYMTES en over 
«o rede» v a n den abt Eti-

™ w s getroffen, bragt zV 
Jet overige harer 'dTgfn^ 
evTt\in d e «^«vrucht e n l n d e Stèren door. % , 

stierf in het jaar 460* na den 
eed afgelegd te hebbei}, dat» 
zij onschuldig was aan de 
misdaden, van Welkehaarman 
haar had verdacht gehouden. 
EÜDOXIA had terwijl zij op 
den troon zat, en-nadat zij 
denzelven verlaten had,vele 
Werken zamengesteld. PHO-
TIÜS haalt met veel lof eene 
Vertaling in zesbeenrgever-
zen aan der acht eerste hoe
ken over de schrijfkunst. 
iVog schrijft men aan deze 
vorstin , een werk. genaamd 
hét Cento van HOMERUS toe» 
hetwelk men in de Biblio
theek der Kerkvaders vinrif. 
Dit is het leven van J. C. 
uit verzen, van dezen vader 
der Crieksche dichtkunde 
zamengesteld. DCCANCEI? 
van gevoelen, dat ditgeschnft 
het eenige i s , wat ons van 
hare werken overblijft, HU>ar 

de meeste kunslregters KO* 
men overeen dat het noch 
van haar noch harer waardig 
is. VILUEFORË heeft haar 
leven beschreven. 

^ EUDOXU (Ucxatk), de jon
ge, te Konmniinopel f 
422 geboren. Zij *a s J 
dochter van Twconosius »• 
en van EÜDOXIA, en vrouw 
van VALENTINIANI'S HI.,die 

MAXIMUS , overweldiger van 

het rijk, heimelijk deed ver
moorden. De moordenaar 
noodzaakte de vrouw van de" 
omgebragten keizer, om Z!ln 

hand aan te nemen. " ^ 
noxn buiten zich zelve van 
toorn, dep GENSEB^» K ° ' 
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ning der Wandalen te hulp. 
Deze. vorst trok aan het hoofd' 
van een talrijk leger, naar 
Italië, verwoestte alles? te 
•vuur en te zwaard , plun
derde Rome, en nam EUDÓXIA 
mede naar JfriXa. Na eene 
zevenjarige gevangenschap , 
werd zij in 462 naar Kan-
itantinopel terug gezonden, 
en eindigde aldaar haar le
ven in- de oefeningen van 
godsvrucht. Hare gedenk-' 
penningen zijn zeer zeld
zaam, en de deugden , die 
haar onderscheidden zijn nog 
zeldzamer. Zij» maakte geep 
gebruik van hare magt, dan 
om de ongelukkigen >, die on-
der hare regering zeer talrijk 
Waren , te ondersteunen. Zij | 
verdroeg de ondeugden van 
VALENTINIANUS- met oenen ge-
rusten moed, en Was niet 
minder aan; hem verkleefd y 
dan of deze ontrouwe en aan 
een losbandig leven overge-' 
geven, echtgenoot een regt-
schapen man ware- geweest. 
[Toen LiciNiA EUDOXIA ge
noodzaakt was, om met MAX
IMUS te huwen en te gelijker 

' tijd hare dochter aan den zoon 
van dien dwingeland ten hu
welijk te geven, wist zij niet, 
dai. hij de moordenaar van ha-' 
ren man was. Toen zij zulks 
van MAXIMUS zei ven vernam, 
riep zij GENSERIK te hulp). 

EUDOXIA , weduwe van 
KONSTANTIÏN DÜCAS , deed 
3jich oogenblikkelij k , na den 
dood van. haren echtgenoot, 

in 1067 met hare drie zonen 
töt keizerin uitroepen. Ro« 
irtANüs DIOGENES een der groo-
ten Van het rijk, had haaF 
de kroon willen ontvreem
den. EunoxiA liet hem ten 
dood veroordeelen, maar hem 
voor de strafoefening gezien 
hebbende, werd zij door zijn 
Vriendelijk gelaat zoo zeer 
getroffen, dat zij hem gena
de schonk, en hein zelfs tot 
veldheer over de troepen van 
het Oosten benoemde... Rö* 
MANÜS DIOGENES herstelde 
door zijne dapperheid zijne 
oude misslagen. EUDOXIA 
besloot om met hem te trou
wen , opdat hij haar behulp
zaam kon zijn, om de onge
lukken van het keizerrijk te 
herstellen en den schepter 
voor hare zonen te bewaren. 
Om dit ontwerp ten uitvoer 
te brengen, moest men uit 
de handen van den Patriarch 

,XiPHHiiNus een schrift trach
ten te bekomen , door het-
welke zij aan KONSTANTIJN 
DUCAS beloofd had van nim
mer te zullen trouwen. Een 
vertrouwde gesnedene die 
eenen schranderen geest be
zat , begaf zich naar den 
Patriarch, verklaarde hem, 
dat de keizerin tot een twee
de huwelijk wilde overgaan , 
maar dat 'haar oogmerk was, 
den broeder van den Patri
arch te huwen. XIPHHHNOS 
vond hierin geen bezwaar, 
gaf het papier terug, en EU
DOXIA huwde ROMANUS in 
1068* Drie jaren daarna, 

Z 5 
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sloot haar MiCHAEi haat! 
zoon, die zich tot kei
zer had doen uitroepen in 
een klooster op.- Zij had op 
den troon de hoedanigheden 
van een groot .vorst aan den 
dag gelegd, in het klooster 
spreidde zij de deugden van 
eene religieuze ten toon. Zij 
beoefende de letterkunde met 
het beste gevolg. Er bestaat 
van haar een handschrift in 
de Bibliotheek des koriings 
vari frankrijk, hetzelve is 
eene verzameling over de 
gethchtregisters det goden, 
helden en heldinnen. Men 
nudt in dit werk al wat men 
belangrijks over de onzin-
«Jgheden van hetijeidendom 
gezegd heeft, He t verraadt 
eene uitgebreide belezenheid/ 
Het !s te Venetië gedrukt, 
door de zorgen van den heer 
WIHOISON in de Anecdota 
.?r«c«, 3781,2dl.n,i„4.to; 
Jet eerste deel is door dit 
handschrift ingenomen; het 
tweede behelst, uittreksels 
Uit verschillende Grieksche 
schrijvers. 

EüDOXurEDEROWNALAPü-
CfliNj Keizerin van Rusland. 
eerste vrouw van PETER rfé» 
Groote• en moeder van den 
öngelukkigen AMXJS, w e r d 
«a^van haren echtgenoot ge
i d e n t e z j j ^ j ^ ^ 
; e r h i j het meer Ladoga«p. 
«esloten. Men had haar, 

Lnt" ld i s< leenen»»wef. 
had ,ZmS , e «ehben ge-had met eèmti j J e e r K * 

|| gehaamd, d?é onder de vet-
schrikkelijkste folteringen 
den geest had gegeven. Te 
midden der strafoefening 
Verzocht; hem de ijverzuch
tige en wreede Peter zijne 
misdaad te bekennen, maar 
KKLBU antwoordde hem, op 
eene wijze, die zeer ge
schikt was om de keizerin 
.te regtvaardigen: > Gij moet 
even zoo dom als wreedaart 
dig •zijn, om te vooronder
stellen , dat ik, na te midden 
der ; wreedste folteringen f 
welke gij mij hebt doen on
dergaan , niets te hebben wil
len bekennen, thans nu mij 
geene hoop op het leven 
meer overschiet de onschuld 
én eer eener onschuldige 
vrouw zou gaan schenden, 
eener vrouw, in welke ik 
nooit eenige andere vlek heb 
gekend, dan u bemind te heb
ben. Ga heen, gedrogt» 
voegde hij er bij, terwijl hij 
hem in het aangezigt sj)°°g* 
verwijder u , en laat mij W 
vrede sterven." EUDOX'* 
werd door PETER H. terug 
geroepen en overleed eenige" 
tijd daarna. 

Eünoxus van Qnide, zj>°j> 
van ^ESCHINÜS , was te gelijk 
een sterre-, meet-en ge* 
nèeskundige, en wetgever. 
maar hij is voornamelijk be
kend als sterrekundige. H'J' 
PABCHÜS en hij.verspreid'18 

een nieuw licht over het 
stelsel der wereld van A" 
NAXIMANDEB. EVDOXVS OVet' 
leed in het jaar 350 voof 
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J» C. na wetten aan zijn 
Vaderland te hebben gege
ven. Hij was een ijverig 
meetkundige, en bragt, zegt 
men, de theorie der kegel-
Sneden tot volkomenheid./ 

EUDOXUS , zoon van deH, 
CÈSARIUS martelaar, te A-
rabüsa eene iStad in Arme
nië, geboren, omhelsde het 
arianisihus, en was een der 
voornaamste verdedigers van 
deze ketterij. Hij werd door 
de aanhangers zijner sekte, 
tot bisschop van Germanicië 
in $yr(ë bevorderd; hij was 
bij de kerkvergadering van 
Sardica en bij vele andere 
tegenwoordig. , In 358, o-
verweldigde EUDOXUS den 
zetel van Antiochië. Twee 
jaren daarna, verhief keizer 
CONSTANS hein tot Jiet patri
archaat van Kónstantin opeL 
Hij vervolgde de Catholijke 
met woede, en stierf in' het 
jaar 370 te Nicéa^ EUGE
NIUS een ketter zoo als hij, 
tot bisschop van die stad 
wijdende. 

EuFEMU. — ZiftEüPHEMlA. 

EUGENIOS BUIGARIS. —* 2ie 
BuiGARIS. 

EUGENIUS I. (Heilige), een 
Romein, was algemeen ste
dehouder der kerk , geduren
de de gevangenschap van den 
heiligen paus MARTINUS en in 
655 deszelfs opvolger op den 
opperpriésterlijken stoel. H$ 
overleed den ï Junij 657, 

EUGENIUSII., éèn Romein» 
paus na PASCHAUSI. , in het 
jaar 824, overleden in 827, 
maakte zich vooral beroemd 
door zijne oótmoedigheid. 
Men moet geen groot denk
beeld van zijnen geest heb
ben , indien het waar is j 
zoo als verscheidene schrij
vers zulks verzekeren ,', dat 
hij de koudwater- proef in-» 
voerde (Zie KAREL de Qroo* 
te). NATALIS ALEXANDUE 
beweert, dat men zonder 
grond aan dien Paus dezer 
soort van proef heeft toege-
schreven. PAPEBROEK is in 
zijne Propylisum van hétzelf
de gevoelen. Dergelijke proe
ven werden door de Kerk
vergadering van Wortns, in 
829 verboden. . 

EUGENIUS I I I . , religieus 
van Citeaux, onder den hei* 

- ligen BERNARDUS, vervol-* 
gens abt van Sint-Anatta* 
siu*, werd in 1145 op den 
opperpriester!!j ken stoel van 
Rome geplaatst; Hij was van 
Pisa en droeg den naam van 
BERNARPUS. De Komeinen 
waren met den geest van op
stand bezield, toen hij den 
heiligen Stoel beklom. Zij 
hadden den Senaat hersteld 
en eenen Patriciër verkozen 
en wilden dat EUGENIUS 111. 
al deze veranderingen zonde 
goedkeuren. De Paus wilde 
Rome liever verlaten. Te
gen het einde des jaars» 
kwam h|j weder binnen dia 
stad, na de muitelingen, 
door de wapenen der Tibur-
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tijnen, oude vijanden der Ro
meinen , onderworpen te heb
bén. Het vuur' des opstands 
was nog niet uitgedoofd; de 
muitelingen bliezen hetzelve 
aan alle kanten weder aan. 
EUGENHJS , het onrustige ver
blijf in Rome moede, begaf 
zich naarPisa, en van daar in: 
1147 naar Parijs. In het 
volgende jaar beriep hij ieene 
Kerkvergadering te Reims, 
en eene andere te Trier, 
waarin hij, aan de heilige 
HILDEGAUDA, eene religieu-
8e, toestond hare verschij
ningen te beschrijven. In 
Frankrijk teruggekeerd, 
kwam hij te Clairvaux. Hij 
was aldaar eenvoudig mon
nik geweest, en verscheen ' 
er als Paus; doch als een 
Paus, die zijnen ouden staat 
niet vergeten had: onderde 
Opperpriesterlijke sieraden , 
droeg hij een wollen kleed. 
Tegen het einde van dat jaar 
sloeg hij den weg naar Ita
lië weibt in, en overleed te 
Tivoli in 1153,' na een acht
jarig even zoo onstuimig be
stuur als hij verdiende een 
vreedzaam te genieten. De 
Romeinen gevoelden eerst de 
grootheid van hun verlies, 
toen men het lijk van dezen 
grootmoedigen en gematig
den Opperpriester, in hun 
midden bragt, en besproeiden 
hetzelve met hunne tranen. 
Het is aan hem, dat de hei
lige BERNARDUS zijne boeken 
over de bespiegeling opdraagt. 
EÜGENIUS beschouwde hem 
altijd als zijnen meester, 

en stelde het grootste be
lang in zijne raadgevingen. 
Vrijgeesten hebben van deze 
raadgevingen misbruik ge-
maak , om de misbruiken te 
vergrooten, welke BERNAR-
DÜS laakte , in plaats van, 
en de persoonlijke wijsheid 
des opperpriesters, en die 
van een bestuur te bewon-. 
deren , waarbij de raadge
vingen en lessen, somtijds 
zelfs op eene harde wijze 
voorgedragen, met erkenter 
nis en vrucht ontvangen wor* 
den. Er bestaan van Paus 
EUGEMUS Besluiten, Brie-
ven *n:Instellingen. Over 
de daden en deugden van dien 
Paus kan men raadplegen de 
Geschiedenis van zijn be
stuur, met zeer velenaauw* 
keurigheid door dom JOAN-
NES DE LANNES , Bibliothe
caris der abdij vanllatf" 
vanx geschreven, JSane^n 
1737, 1 deel in 12."><> 

EüGENIÜS IV. (GABBlëi; : 
CoNnoiMEBo),een Venetiaany 
uit eene burgerlijke tanu-
lie, bood een bewijs aan van 
het vermogen der « e n 
en vooral van die der be, 
handeling van zaken. »H 
was eerst regulier Kanon* 
der Congregatie van den »• 
GwGomminatga,^' 
gens Bisschop van| & f «f' 
Kardinaal, eindelijk m 143' 
na MABTINÜS V., Paus, »>• 

.betzelfde jaar van Aroj» «ing der kerkvergadering van 
Bazel, Er ontstond vele on 
eenigheid, tusschendenop 



E U G, 397 

perprieSter en de vaders dier 
•vergadering. EUGENIUS vaar
digde eene buUe Hit, om der 
!zelven'te<; ontbinden. Het 
Concilie beantwoordde • ,de-
f2e]v.e;.enk.el dpor een besluit j 
waarin het; deszelfs gezag 
fcetpqgdë,,; eo door de beves
tiging -der „beide besluiten 
•van "de 4 e en 5.e zitting der 
•kerkVergadering van Cftn-
•«(ans i. "waarbij de Paus aan 
de. kerkvergadering wordt 
onderworpen» een besluit 
in tijden van, Scheuring uit-

. 'geVaaydigd), waarin er twij-
telingen omtrent den wetti
gen Pau? bestonden, en waar.-
in de éénheid, niet, kon her
steld vWprdên., .dan door de 
afzetting, -yaV all» •twistende 
partijen., jjfe.eenuitstel .van 
2jaren,bèga"f zich de Room--
sche. lopperpriestf r eindelijk 
naar, Jicizel, f Keizer SiGts-' 
jflusnus;- ;w^s ̂ è band van; 
vereeniging h yan • EÜGENIUS 
met de vaders" yah .Bazel ge
weest : dezeyereeniging hield 
pp^inet dén-dpod: yan dien, 
vorj5tA De,Paus beriep eene 
ni eus?e kerkvergad e"rin g te> 
Wmmm* m üfcytxn Bazel 
auderijiaa,l putbpndW; .te.' M>.* 
Hn >, twejke jsich, déshiette-; 
Wfin • handhaafde,, De eerste 
zïttijosg-: werad?;dei}!10 februav 
4 1*38 gehoudeR. Het doel 
oeüeH vergadering was;. dj» 
Vereéniging; derv- Grfeksche 
*erk niet de ïiatijtisbhe, JQ-
AN% P^llEoï.öia«8;, Keker 
m het 0osteh, wilde deze, 
bejflf kerken met elkander 
ve«"%nen, wijl Jiij dé Wes-

terschen telgen de Tnrkea 
noodig had. Hij kwam in de 
maand Maart met JOZEF, 
Patriarch yan Konstantinpr 
pelj, 21 Bisschoppen en een 
jtalrïjlc gövölg,. te Fe f rare 
aan* De pest ontstond in die 
stad, en het Concilie':werd 
haar Florence verplaatst*. Na 
met de Grieken over dén uit? 
gang van den heiligen Geest 
van Vader «en Zoon,- den 
voorrang, des Pausses, en 
het vagevuur, te hebben ge
handeld, werd de zóp zeer 
gewenschte vereeniging, in 
de zesde en. laatste zitting, 
den (5 Juilij 1459 gehouden i tot 
stand gebrag. Het vfereeni-
gingsbesluit. in het Grieksch, 
en Latijn ontworpen., werd 
yan, weerszijden; pndertee-
kend. KÜe Keizer, en Griek-
sche. (Prelaten vertrokken 
zeer tevreden over de edel
moedigheid deis Pauses. Eu* 
GENWS gaf hun yeel meer 
dan, hij door, zijn verdrag be
loofd 'had. Zeker is het» 
dat hy zich roet even zoo 
yeel ijver als wijsheid toe
legde , om de goede ver* 
standhouding tusschen de 
kerk van M* Oosten en die 
^an het; Westen te herstel
len» ;dü<ih ondanks al zijne 
zorgen, was de vereeniging 
niet duurzaam. D& Grieken 
yerzetten .zich tegen deze!*, 
ye, zoodra P41EJ01.0.GIJS•nfit. 
hun het, besluit vfcn had!ger 
toond. Zij begonnen de séheu-
r-ing op nieuw, Jenl sedert; 
diëa tijd, i s dezelve niet' 
fcumW uitgedoofd worden» 
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EiJGKNiirs werd te Bazel 
slecht beloond voor de diens
ten» welke hij aan de La--
tijnsche Kerk had bewezen. 
Het Concilie, dat in getale 
merkelijk . was afgenomen , 
en waarin zich geene aan? 
zienlijke personen meer be» 
vonden, ontzette hem van de 
pauselijke waardigheid, als 
een verstoorder des vredes 
en van de éénheid der Kerk ; 
een verkooper van kerkelijke 
waardigheden ,. een meinee' 
dige , een halslarrige, een 
scheurmaker en ketter. De 
koningen van Frankrijk en 
Engeland, de Duitsche vors
ten , die tot dus verre eene 
soort van onzijdigheid had
den in acht genomen , waren 
er over verontwaardigd , en 
beklaagden er zich over 
aan de kerkvergadering. De 
Paus vernietigde dit onge
rijmde besluit, èn beant
woordde hetzelve ' door een 
ander, waarin hij alle'ver-
rigtingen der vergadering.van 
Bazel krachteloos maakte. 
Hét Concilie of liever' de 
vergadering, welke .voort
ging, zich met dien naam té 
bestempelen, stelde ^ na Eü-
GENIUS afgezet te hebben,? 
in deszelfs plaats: AMADEÜS' 
VHiv(zie dat artikel).; hèi'* 
tog van Savootje, die onder 
den naam van FEUX V. tof 
Paus werd verkozen. De 
Kerk werd andermaal-door 
de scheuring geteisterd. Eü«-
OENHjg hield steedB zijn ver
blijf de fnfmigatiën, \ welke 
het Concilie van Bazel, eene 

onwettige vergadering 'ge
worden , tegen hem uitbraak
te , afwerende, in 1412, 
verplaatste hjj het Concilie 
naar Rome, en overleed 5 
jaren daarna, in 1447, warsch 
en moede van alles. In zij* 
ne laatste oogenblikken riep 
hij voor iedereen uit: 0 Gi* 
BRTëL (dit was zijn doop
naam)! O GABhlëL! hoë 
voördeeUger zon het voor 
u zijn, indien gij noch 
paus, nobh' kardinaal, noch 
Bisschop waart geweest! 
maar uwe dagen geëindigd 
té • hebben, zoo als gij de* 
zelve begonnen had, op eene 
vreedzame wij-zeinumhlooi-
ter de voorschriften vanuj-
wen regel opvolgende!»"4 
'was niet te min, zegt eert 
beroemde geschiedschrijver, 
een der grootste pausseni 
ofschoon een der minst gw 
lukkigen. Hij bezat al dé 
hoedanigheden, die den faroo-
ten doen eerbiedigen en be
minnen ; de verhevenheid des 
geêstes, de standvastigheid 
van moed, het edele in sniaaK 

én manieren', Se mild- en 
weldadigheid, de &™ {«J 
woords,zijnö talenteninhet 
behandelen van zaken, w 
zucht voor dé letteren, z«n 
dei* zelf g-eleërf te «O»; J 
hebene, wat «Wen W W™ 
Stand en to'Ê&te e e » f f j 
genoeg óp prijs kan stelle"-
de wnsheta- Van rf* j g 
iVietrdi tijdelijke geschied 

der' vorsen «)»>»&£ 
Zijn leven was rf'^gjj-geregeld ;lnj toonde wch bui 
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tengewoon liefdadig jegens de 
armen; en zeer ijverig, otn de 
sekten te verminderen, van 
welke hij het geluk had een 
aantal in den schoot der een
heid te vereenigen." Een in 
zijne compilatiën milder dan 
oordeelkundige kerkelij ke ge • 
schiedschrijver, beschuldigt 
hem van eene hatelijke eer
zucht, en van de scheuring 
enkel te hebben onderhouden, 
om zijn gezag te handhaven. 
Maar zou 'men hem niet niet 
meer gronden billijkheid van 
onvoorzigtigheid, van bloo-
hartigheid, van pligtverzuiui; 
van verraad zelfs en van on
teering der bruid van JESUS 
CHRISTUS' hebben kunnen be
schuldigen , indien hij op 
het bevel van acht bisschop
pen , en van eenen verwar
den hoop, in opvolgers der 
apostelen vermomde geeste
lijken , den apostolischen 
Bloei had verlaten, om' er 
eenen in schijn gewettigden 
"igedrongene op te verhef
fen? EUGENHJS IV . was van 
natuur zoo zedig, -dat, zegt' 
een gelijktijdige schrijver, 
indien men hem ia het open
baar zag, men hem voor ee
ne beschroomde maagd zou' 
hebben gehouden, die de 
«ogen niet durft op te slaan. 
" 9 had het verdriet, den 
voorspoed der Turken, en de 
noodlottige gevolgen van den-
r a a u ^ zien, door zijnen le-
8aat aan LApistAcs gegeven, 
o*n zijn 'verdrag niet AMÜ-
2» J 1 1 ' *&• verbreken» — 
* l e «en naam en CESARIN». 

EOGENÏÜS {Heilige), Bis
schop van Karthago, werd 
in 481 op dien stoel verhe
ven. Hij bestuurde die kerk 
in vrede, toen koning HÜN-
NERICH beval, dat al de Ca-
tholijke Bisschoppen, zich 
naar Karthago zouden be
geven , om er met de Ari-
aansche Prelaten te zintwis-
ten. Oe bijeenkomst werd. 
in 484 gehouden, maar de 
Arianen verbraken dezelve, 
onder valsche voorwendsels. 
HUNNERICH , hun voorstan
der, vervolgde hunne tegen
strevers , onder nog valscher 
voorwendsels. Hij beval den 
Bisschoppen te zweren , » dat 
hun wensch was , 'dat na zij-» 
nen dood, zijn zoon den troon 
zoude bezitten." De mees
ten der Bisschbppen meen* 
den dien eed te kunnen doen ; 
de overige weigerden den-
zelven. HUNNERICH veroor* 
deelde hen gelijkelijk: de 
eerste als wederspannigen 
tegen de voorschriften van 
het Evangelie, dat verbiedt 
te "zweren ; d e ' anderen als 
ontrouw aan hunnen vorst. 
Hij gaf kort daarna bevelen , 
om de. vervolging algemeen 
te maken. Een aantal aan 
God toegewijde maagden 
werden op de wreedaardigste 
Wijze gefolterd ; er waren er 
vele, die op de pijnbank 
haren geest gaven. De ver
bannen Bisschoppen, Pries
ters, Diakenen en aanzien
lijke leekeny waren tfen ge
tale fan 4966. TeKartAago 

iliëé Wen dé gebëele gee*(e-
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lijkheid, uit meer dan 300 
personen zaméngesteld, de 
foltering dergeesel-cnstok-
slagen' ondergaan, waarna 
men dezelve 'verbande. Eu-
GEtiiVÈ behoorde tot het ge
tal der ballingen. Het volk 

'Volgde de Bisschoppen én 
priesters met waskaarsen 
in de hand ; de moeders droe
gen hare kinderen op hare 
armen, en dezelve voor de 
geloofsbelijders nederleggen-
d e , zeiden zij hun in tra
nen smeltende: » Aan wie 
laat gij ons over, terwijl gij 
den marteldood te gemoet 
6neit? Wie zal onze kinde
ren doopen? wie zal ons tot 
de boetvaardigheid geleiden ? 
wie zal ons , door de wel
daad der verzoening van on* 
ae zonden bevrijden ? wie 
zal ons, na onzen dood be
graven ? wie zal de godde
lijke offerande met de ge
wone plegtigheden opdra
gen ? Waarom wordt het ons 
niet vergund.met u te gaan?'" 
(tui Hobis poenitentiez mu-
nus eollaturi sunt, et re-
eonciliationet' indulgentia 
obstrictos peccatorutA vin-
culis soluturi ? A, quibus . 
divinis sacrificiis ritus est*, 
exhibendus öonsnetus ? Vo- -
litcu/n et nosjibeat perge-
re , ti. Heer et? (S . VICT. 
Lib. 2. p. 33). Men z ie t , 
dat men er toenmaals nog 
niet aan dacht., om'Coi$»ti-, 
tutittnele Bisschoppen te ma
ken , m dat, noch het Chris
telijke volk» noch zelfs do 
dwingeland HUKNEIUCH eene 

zoodanige nieuwigheid als 
mogelijk beschouwden. EU-
GENIUS werd teruggeroepen 
onder de regering van GOM-
BAUD , en andermaal verban
nen , onder THRASAMOND, 
deszelfs opvolger*'Men zond 
hem naar Gallië. EUCENIÜS 
die de wijk naar Albi had 
genomen , bekroonde in 505, 
door eenen heiligen dood, 
een even zoo roemrijk als 
tegenspoedig leven. Bij GUË-
GORIUS van Tours vindt men 
eenen brief van hem. 

EUGENIUS, Bisschop van 
Toledo, bestuurde die kerk 
gedurende 11 jaren, en over
leed in 646. Voor zijnen 
tijd was hij vrij weiervaren 
in dat gedeelte der wiskun
de, hetwelk tot de sterre-
kundige berekeningen be
hoort. 

EUGENIUS, Bisschop van 
Toledo, opvolger van den 
voorgaande, is de schrijver 
van eenige godgeleerde ver-
handelingen, en van eenige 
losse stukjes in dichtmaat 
en in on rijm, in 1619 met 
de gedichten van DKACON-
TIUSV door Pater SmtfoN ,̂ 

' inS.vo in het licht g e g ^ . 
De stijl van EUGENIUS IS on

beschaafd; maar de denk
beelden deszelven zij» J»}"' 
en de gevoelens godvruchtig. 

• EUGENIÜS, «en-onbekend 
mensch, die begonnen «as» 
met de taal-enredeneeiknn 
de te onderwijzen, w e ' 
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na den dood van dert jongen 
VAIIENTINUNUS , ,in 392, té 
Vienne in Daïip/iiné,door 

^ den Graaf ARBOGASTES , een 
Galliër van geboorte, als 
keizer begroet. Hij verklaar» 
de zich voor het Heidendom, 
geleidde zijn leger naar den 
Rijn, maakte vrede met de 
kleine koningen der Fran-
ken en Allemanen , en over
meesterde, na de Alpen t e . 
zijn overgetrokken , Milane. 
Eindelijk Werd deze helag* 
ettelijke overweldiger den 6 
September 394 gevangen ge
nomen, én op bevel van kei
zer THKODOSIÜS op hét slag
veld onthoofd. EUGENIUS nad 
veeleer als een slaaf, dan 
als 'een Vorst geregeerd. 
ARGOBASTES had hem enkel 
aan den post van ppperhof-
meestér,-dien hij bekleed- , 
de, onttrokken, en hem op i 
den troon geplaatst, in de 
hoop van onder zijnen naam 
té regeren. In de daad Eu-, 
GENIUS liet dé geheele zorg 
van het bestuur en het be
vel over dé krijgsbenden aan 
heta over, en was énkel een 
schijnbeeld van keizer. 

EuGENjus (FRANCISCUS EU
GENIUS van Savoaijë, meer 
bekend onder den naam van 
Prins ) , opper-veldheer der 
keizerlijke legers, werd te 
Parijs in 1663 geboren; en 
Was de zoon van EUGENIUS 
MAURITS , Graaf van Soit-
*o«j e n v a n ÖLYMPIA MAN-
ZIf"» eene nicht yan den 

*A» DEEW A 

kardinaal M'AZARIN. H?j was 
een, achter-klein,-zoon van 
KABEI. EMMAIÏUJEX. , Hertog 
-yan Savooifè', en droeg eé» 
nigen tijd den kleinen kraag , 
onder den naam van Abt van 
CARIGXAX; doch, legde deh-
zelven weldra af, om de 
loopbaan der wapenen in te 
slaan. Deze in het vervolg 
voor LIODEWÜK Xiy.zooge-. 
vaarjijke man, scheen zulks 
in zijne jeugd noch te móe
ten, noch te kunnen zijn» 
Daar- de koning hem voor 
de yermoeijenïssen des oor-
Jogs weinig geschikt oordeel
de, Weigerde hij hem een 
regiment. De prins was door 
deze weigering gebelgd, en 
betuigde aan .verscheidene 
zijner vrienden, dat hij el
ders zou gaan dienen, en 
dat * hij enkel ftiet de-wa« 
.pens in de hand, weder in 
Frankrijk zoude komen.-. In 
de daad, EUGENIUS ging in 
1683, ;met de prinsen van 

,CONTI , in Duitschland als 
vrijwilliger tegen de Turken 
dienen, Pe Wonderen van 
dapperheid, welke hij in 
dien veldtogt deed, verwier
ven hem een Dragonder-re
giment. De keizer wejisch-
te zich geluk, zoodanig een 
man verkregen te hebben. 
Prins EUGENIUS bezat al,de 
hoedanigheden, die geschikt 
waren, om hem datgene te 
doen worden, hetwelk hij 
werkelijk werd: met _eene. 
groote diepzinnigheid in de 
ontwerpen* paarde hij eene 
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vaardige levendigheid in de 
uitvoering. . Zijne talenten 
schenen in den grootsten 

•luister na het opbreken der 
belegering van Weenen. De 
-keizer gebruikte hem in 
fflorigaryë, onder de beve
len' van KAREI» V., Hertog 

,vnn Lotharingen, en van 
M A X I M I L U A N .. È'MjttANUEfc , 

• Hertog, van Betjeren, • In 
K59L Verscheen hij op een, 
nieuw töoheel. Hij bevrijd
de üüni, dat de Markgraaf 
Van BULOJJDE \ ondergeschikt 
-aan dèn maarschalk van €A-
-TINAT, sedert 11 dagen bè-, 
legerd hield., Hij' berende 
vervolgens Carmaghole, en 
veroverde hetzelve na «ene 
veértieridaagsche insluiting» 
• Zijne dapperheid werd in J 
1697, door het opperbevel 
over' het keizerlijke leger 
beloond; -Den 11 Septem
ber rvan datzelfde- jaai' be
haalde hij de overwinning 
van fZenia, berucht door den 
-doods van den Groöt-vizïër, 
van lf; pachas; van meer 

i # è 20,000 Turken, en door 
^e, lögenwoördigheid van den 

„••- Grböten > Heer. Deze slag 
• vêmederfe de Óttomannische 
trötschheid, en bragt- den 
vrede van Carlowitz te weeg, 
in welkert dé turken de wet 
ontvingen. /Geheel Europa 
juichte déze overwinning toe, 
behalve de persoonlijke vijf 
anden van EüGENius. Vele I 
<lerzelve waren aan het hof 
van Weenen. Den roem be
nijdende , welken hij op het 
|>unt stond van te behalen, j 

hadden zij hem een uitdruk» 
keiijk verbod doen zenden, 
van geen algemeen gevecht 
'te beginnen. Zijn voorspoed 
Vermeerderde hunne woede, 
en hij was niét zoodra te 
Weenen aangekomen, of hij 
Werd in hechtenis genomen, 
en menvraagdehem zijnen 
degen af. » Daar is dezel
ve , zeide de held, wij' zulks 
de wil des keizers is; hij 
»is ••••' nog ' röokende van het 
bloed' zijner vijanden. "^ 
stem er in toe, denzelvea 
niet-weder op te nemen,in
dien ik niét kan voortgaan, 
hem in zijne dienst te ge* 
bruiken."" Deze edelmoe
digheid trof LEOFOM) zooda» 
nig,..dat hij aan EUGESIÜS. 
een geschrift ter hand stel
de, ,dat hem magtigde, om 
zich; te gedragen, zoo als 
hij zulks van pas zoude oor-
dêelen, | zonder vrees van 
daarom ooit achtervolgd te 
zullen worden. De Chris
tenheid was na den vrede 
van CatïowitZ in vrede en 
gelukkig; doch zulkŝ  was 
Slechts voor eenige jaren. 
De erfopvolging der *>P»f " 
sche kroon.ontstak wj™ 
e'enen nieUwen oorlog. •& " 
cfESiüs drong met ,30,ww 
man, en de vólkomene vrij
heid, om er zich van te be
dienen, zoo.alshjjw|W«. 
door de naauwe TyfolschJ 
wegen in Italm Hij bieW 
de Fransche veldheeren doof 
valsche bewegingen^'» 
nam, cp den 9 Juhj• « 0 ^ 
den post van Carp, **<*>. 
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bloedig .gevecht vah 5 uren 
stormenderhand in. Deze 
•voorspoed maakte het Dirit-
sche leger meester van het 
land, tusschen Ae Adige éri 
de Adda; het drong dooi-tot 
in Bressano, ën , de Maar
schalk van CATINAÏ , die o* 
ver, het Fransche leger het 
bevel voerde, trok tot ach-* 
ter de ÓgUo terug. De 
Maarschalk van VJMJBKOI 
kwam hem den bevelheb-
herstal afnemen, en w&s nog 
minder gelukkig; hif stak 
over de Oglio, om CAiari, 
in het Hertogdom' Modena 
èan te tasten. Prins EUGENIUS 
voor dien post, die vól voet* 
volk was» verschanst, sloeg 
den Erahschen veldheer, en 
noodzaakte hem bijna het ge-
heele Mantuasehe te verla« 
ten. De Veldtogt eindigde 
door de inneming vati Mi-, 
randola, den 22 December 
1701. In het midden Vaii 
den winter des volgenden 
jaars, terwijl VIM.EROI in 
Cremona gerustelijk sliep y 
dringt EUGENIUS door een 
riool in die stad, en maakt 

••• hem krijgsgevangen. - Ziijne 
werkzaamheid en voorzigtig-
heid, gepaard met de nalatig* 
heid des landvbogds, hadden 
hem deze stad in handen ge
steld ; het toeval en de dapper
heid 'der Franschen en Ieren 
ontnamen hem dezelve weder, 
«ij Was genoodzaakt op den 
"Wond van den 1 Febrüarij 
*e Wijken, na den gehèelen 
daS als een held gevochten 

• " . ••; ; • : . - • • . : : ••••- • r A 

te hebhen* De hertog van 
Vendóme in de plaats van 
ViiiliEiioi 'gesteld »•'• onder-
scheidde zich den 15 Augus* 
tus te Luzzard. Deze op 
zich: zelven twijfeiachtigért 
slag» en óver welken men 
té Weenen &tt te Parij & hefc 
Té Dëüm zong» scheen zich 
door de inneming; van Qua* 
stal la en eenigé Jaaburigé 
steden , voor JPratttryR: te 
verklaren. Prins EUGENIUS 
verliet Italië, om* zich .naai 
Duitschland té begeven; hij 
had geene overwinning tegen 
VENDÓME behaald, maar hij 
liet de troepen in goede orde. 
Dè keizer verbond zich" aan 
hem1: door nieuwe Rgunstbe»! 
wij zen', hij benoemde hem 
tot voorzitter van dén krijgs* 
raad en bestuurder der krijgs* 
kas. Het opperbevel over dé 
Duitsche legerbenden werd 
hem toevertrouwd. <. EUGENI* 

< usj MAiiiüBOROüG» en HEIN* 
SIUS, meesters in zéker op» 
zigt van het Duitsche rijk» 
van Engeland Ga. Bolland f 
naauw verbonden door den 
geest én het hart, vormdeö 
eéne soort van driemanschap» 
fat Frankrijk en Spanje 
Zeer noodlottig was. 'De bei
de, eersten wonnen in 1704 
den slag van Uoohited» 
door den keurvorst vah Bei* 
jerén, ondersteund door den 
'maarschalk BE "TAI^ARD, . 
zeer ten onpas geleverd* 
Deze zegepraal was beslis
send en gaf aan de zaken 
een ander voorkomen. Meer 

a 2 .' , ' • • : 
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dan de helft valn fret Frattsche j | 
en Béijersche leger werd .veï> 
nield^ met moeite bereikte het 
«verschot \ dé boorden des 
Rijns,, al de Beijersche en 
Zwabische steden verlatende. 
In 1705:, in Italië teruggen 
keerd, bestreed EUGENIUS den 
hertog van VENDÓME in dert 
slag" van Cassano, bij de Adi 
da; eenen bloedigen slag, van 
welken beide partijen, zich 
den;roem toeschreven. Het 
Eransche!leger;," in het vplv 
gehde jaar Titrin belegerd 
hebbende, "vloog EUGENIUS 
hetzelve te hulp. Hij trok 
over de Tanam in het g»" 

; zïgt S'ah den hertog van {?r« | 
leam, na de Po in het gè-« 
•asigt van C Vendóme te zijn 
overgestoken. Hij natn Cór~ 
reggio en Reggio i n ; ver-i 
bergt eenen hiarsch voor dé 
•Franscheh,, overrompelt hen 
in .hu^itie l iniën, en doetl 
hun bet beleg opbreken. Na 
'Wurin, bevrijd en- de Fran-! 
schlh geslagen te hebben, 
bragt; ,hif :het Milanescltè|we>* 
-dei onder de gehoorzaamheid; 
des keizers, die er hein het 
bestunt van opdroeg. De 
fortuin was hem bij voort
during in 1707 gunstige ,De 
Fransche en Spaanscbe troe
pen ontruimden Lonêardijëï 
de veldheer DAUN maakte 
zich mees ter van hét koning-; 
T^h Napels. EUGEMÜS drong 
kort daarna, door den naau-
Wén doortögt van Tende, in 
Prifvence en Dauphiné. De
ze in het begin gelukkige 
inval;. eindigde, zoo als al

le ^nyalteti in die gewes» 
ten gedaan- Men jfiad Toa-
Ion; belegerd, e» werd gev 
noodzaakt het beleg opte-
;breken. Provencewerd^wel
dra bevrijd, en Dqiipkinê 
kwam buiten gevaar. De in
neming van SuZe was de ge-
heele vrucht van dezen veld» 
.togt. Daar prins ËWGÉNIÜS 
'in 1708 van de boorden der 
F « r tot die der Schelde was 
overgegaan, zoo gaf hij den 
Franschen de nederlaag op 
den l t Jul i j , in denbloedi-
gen slag van üudenaarden. 
Het was geen groote slag» 
zegt zeker schrijver, maar 
eene noodlottige nederlaag 
voor de Franschen. De over* 
winnaar, meester van den 
grond, belegerde Eijttely 
door BOUFIERS. verdedigd. 
Deze zoo wel versterkte siad, 
gaf,zich na eeneviermaand-

. sche verdediging óver. <*«-. 
deéltelijk had hy zijnen voor
spoed aan de moedeloosheid 
der Fransche veldheeren te 
danken: ook verwierp «11» 
in eenen meer gevorderden 
leeftijd, den lof, welken men 
hem over deze onderneming 
gaf» die al te vermetel in 

het ontwerp was, om roem
rijk, in de uitvoering te we
zen. Deze overwinning wern 
gevolgd door' den slag/3», 
ber 1709, op de maarscbai 
ken yn,LARS en .BooPi.EBs. 
die hem lang de overwinning 
betwistten, gewonnen, j w - , 
dat MARtBoROüöH inongef 

nade was gevallen, m 
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, EUGENIUS zich; naaB Konden 
titn zijne factie te ondersteu
nen; doch deze reis was 
nutteloos, en \hij keerde al» 
leen terug, om den oorlog 
uittemaken.' Het was 'éèn 
nieuwe prikkel voor hem > 
nieuwe zegepralen te hopen, 
zonden mededinger, die er 
de eer van deelde, In £712 
nam hij. de stad Qjuesnoiin, 
en verspreidde in het land een 
leger jv'an omtrent honderd 
•duizend strijders.: Ofschoon 
Van Engelsche hulp versto
ken, had hij echter óp de 
Frahscheh eenèovermagt van 
20,01)0 man; hij had ö) hen 
de overhand door éehe voor> 
dèeÜge ligging, door^ den. 
overvloed der magazijnen j 
en door ééne negenjarige ze
gepraal, ïïrankvijkj eri Spanje 
waren met angst en schrik 
bevangen* Een misslag, wal
ken hij bij het door hem be
legerde Lmdrecie,g maakte •» 
bevrijdde- dezelve van dëi*-
zelver ongerustheid. ^ Het 
«epof der magazijnen ; /te' 
'Marchiennes geplaatst»was 
al té zeer verwijderd; de 
veldheer ArJBERAiAïE, té Der 
min geplaatst-,-fwas niet in 
«taat, om, indien hij werd 
aangevallen , tijdig 'genoeg 
ondersteund te wordèii},. hij 
Werd aangevallen. Nadat de 
Maarschalk DÉ t7nJï.A.RS, aan 
prins EUGENHJS eene' aflei
ding had gegeven, viel hij 
AIBERMALE aan , en behaal-
!™ «ene even zoo gemakke

lijke als volledige overwin-
:'..-•• " A 

| ntng. EuGisSwsr telaat ge
komen^ week: 'weder j na 

[ vrüchteloo?epogingen te heb-
[-; ben -in het werk gesteld» 

Eeriige dage» te voren, had, 
hij zijne magazijnen nader, 
bij* Willen brengen;-«doch? 
door éene: kwalijk begrepe-
ne; spaarzaamheid,verzetten 
zich de Hollandsche afge* 
vaardigden daar: tegerk. .De-

;[_ ze gebeurtenis gaf aanleiding 
*öt den vredel EüGENiusen 
TwAÏKS.y helden ópi het slag
veld, uitmuntende onderhan
delaars in het kabinet,, «loten, 
denzelyen den & Mei 1714 

I te Rüpfadt, eii hy werd ge» 
, volgd door het verdrag van 
•Baden, itt Aïgaü* ,Dei-Ottó*. 
manische tnagt, die.DnitscU* 
land, gedurende" den Jange» 
óorióg i van iïOl- had kunhen! 
aantasten , wachtte dé völ-
'komene sluiting van den ai-
gemeenen vrede af. De groot
vizier Aai verscheen aan de 
grenzen van het Duitsche 
rijk mét 150,000 Türken.; 
EuGJENitis sloeg hem in 1716 .,„ 
•te'.- fiétermradin, en maakte 
zich meester van Temeswar^ 
In 1717,. ondernam hij de 
belegering van Belgrado ƒ de 
vij and en kwamen hem in zij -
né legerplaats berennen, en 
niet te vredcn van hem in* 
teslaiten, naderden zij ben*, 
door loopgraven* Nadat prins 
EüGENtus- hu» eenö beek » 
die ben van Kijne legerplaats 
verwijderde , had doen over
trekken, kwam hjj uitzone 
verschansingen te voorschijn P 

'a 3 .••••;-. 
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versloeg hen geheel en a l , 
doodde meer dan 20,000 hun
ner manschappen, en maakte 
ssich meester van hun geschut 
en van hunne bagagie. Bel* 
grado, geene hulp meer.te 
hopen , hebbende , gaf zich 
aan den overwinnaar over.. 
Een voordeelige vrede was 
de vrucht zijner zegepralen. 
Met roem overladen , kwam 
hij te Weehen terug, alwaar 
zijne vijanden hem een regts-
geding wilden aandoen, wijl 
hij , zoo als zij zeiden, den 
staat, dien hij gered, en 
welkers grenzen bij -uitge-* 
breid had , in de waagschaal 
had gesteld. De dubbele 
verheffing tot dén troon, die 
in Polen geschied was , in 
1733 ,'de oorlogsfakkel weder 
ontstoken hebbende, ver
kreeg prins EUGENIUS, het 
opperbevel over het leger 
aan den Bpa. De Franschen 
namen Philipsburg in zijn 
gezigt in. . Jn het keizerlij
ke leger was enkel nog de 
schim van EUGENIUS; hij had 
aan zich zelvcn overleefd, 
en hij vreesde zijnen zoo on
tegensprekelijk gevestigden 
roem, door eenen 18.en'slag 
in de waagschaal te stellen. 
Hij stierf plotselijk te Wee
nen , in 1736, door den kei
zer en de soldaten betreurd. 
De ongelukken des volgen
den jnars regtvaardigde deze 
treurigheid» niet dan al te 
zeer. De keizer, die hem den 
rocn» zijner regering te dan
ken had, zeide te midden 

.der verliezen, die op zijnen 

dood volgden;- Is het getuh 
van den staat, dan metdisn 
held gestorven. Prins Eü» 
GENIUS was de gelukkigste 
veldheer en de bekwaamste 
staatsdienaar, welken het 
Oostenrijksche huis, sedert 
verscheidene eeuwen heeft 
gehad. Hij bezat eenen zeer 
naaüwkeurigen en verheven 
geest, de noodige hoedanig
heden en dën vereischten 
moed, om op de schrandet-
ste veldheereh te zegevieren. 
Indien zijne ondernemingen 
somtijds mislukten, wo wa
ren de omstandigheden, 
waaraan men zulks mof' 
toeschrijven, echter van dien 
aard, dat hij er nieuwenIpi 
door inoogstte. Hij was met 
altijd meester, om te doen 
wat hij wilde. Een W'* 
vrienden vraagde hem een* 
gedurende' den l»»gduri8f 
L l o g over de Spaanse!* 
troonopvolging, naar decor-
zaak oer W droomeqh 
waarin hij .hem gedomg 
zag: * Ik overweeg, *«JJ 
hij, dat als AMXANDER^» 
Gr 0 0 ^ver P l ig twa S ge*J: 

ter uitvoering z i j n e r f " « I 
pen de goedkeuring d e ' f 
iandsche afgevaardigden J 

• hebben, zijneovervvmmnge 

op verre na zoo snel » 
zouden zijn gevve.eStVnella. 
moed was de eemge hoe 
ingheid niet van prins ^ _ 
GELUS. De verdragen t * 
RastadtenPassaroml^ 

ben 'zijnen naam even 
,, onsterfelijk g e m a a k ^ ^ 
I ne zegepralen. Hg w a 
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vader zijner soldaten en het 
voorbeeld der staatsdienaars , 
een zaehtzinng,i menschlie-. 
vend, weldadig wijsgeer, 
zonder trotschheid , zonder 
minachting , zonder pracht, 
en op eene ntet zeer gewone 
wijze edelmoedig. Zijne ver
kleefdheid aan de godsdienst 
was even zoo bondig als op-
regt. Temidden zijner krijgs-
verrig'tingen, had hij altijd 
bij zich het kleine, doch 
kostbare boek der Navolging 
van J. C , en las in het» 
zelve in bedaarde en stille 
oogenblikken. Ofschoon koel 
en achterhoudend Was hij y 
echter gevoelig, voor de Be-, 
valligheden der vriendschap 
Hij beoefende de letteren in' 
den loop zijner- overwinnin
gen , en beschermde dezelve 
gedurende zijn ministerie. 
Al de schoone kunsten had
den aanlokselen voor hem.. 
» Van drie keizers, welke 
hij gediend had, was de eer
ste, LEOPOLD, zeidehij,zijn 
vader geweest, wijl hij voor 
zijne fortuin had gezorgd, 
als voor die van zijnen eigen 
zoon; «Ie tweede JOZEF» zijn 
broeder^ wijl hij hem als 
«énen: brqèder: bemind bad; 
de derde, KAREI. VI. zijn 
meester, wijl hij hein ko
ninklijk beloond had." Zijne 
Veldslagen zijn in 2 -dl.» in 
*>1; gedrukt, hij welke men 
eene bijlage heeft gevoegd. 
Ook ka» wen AeGeschiede-
«»». va»- prins EtfCBTfiüS-
laadplcgen , teWeenen, i« 

A 

1770, in 5 <H.", in 12.vo 
gedrukt. Dezelve biedt ceni-
ge belangrijke bijzonderhe
den aan , ofschoon dezelve . 
dikwijls slechts eene. na
schrijving uit couranten i s , 
en de schrijver, een uitge
weken Calvinist, aan de 
vooroordeelen zijner sekte , 
dikwerf den teugel viert. 
Onderscheidene andere ge
schiedschrijvers hebben er 
zich op toegelegd , om, het
zelfde onderwerp te behan
delen. 

EÜGENIUS , onder-koning 
van Italië (zieBEAUiURNois). 

: EUGIPPIUS, oorspronkelijk 
uit Noricum, volgde , zijne 
natie, toen ODOACER dezelve 
in 488 naar Italië voerde, 
hij werd aldaar abt van tui-
cullano bij Napels. Hij is de' 
schrijver van I.° Thesaurus 
ex sancto AVGVSTTXO-, in 
foi. Bazel, IteZ. —2." Van 
eene Levensbescftrijving van 
den S . AÜGUSTISUS van 
Favianet in BOLLANDUS 
voorkomende. — 3.° Van 
eene JjevensbescTtrijving van 
d$n Heiligen SEVERIMS , 
apostel van Noricum, in de 
werken van MARCÜS VELSER 
voorkomende. De Regel» 
welken hij aan zijne monni
ken had gegeven, is verlo
ren geraakt. . 

EutiMA (Heilige), werd 
in 296 te Merida, de hoofd-
glad van Lusitanië, in Hpkvje 

a 4 
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geboren} tn de Christelijke 
godsdienst opgevoed _, deed 
zij reeds in hare kindsch* 
heid, eene bewonderenswaar
dige zachtheid van inborst, 
eene zeldzame zedigheid» 
eene teedere godsvrucht, en 
eene groote liefde voor den 
maagdelijken staat blijken» 
Zij Was pas twaalf jaren oud, 
toen de edikten van DIOCLE-
{TIANÜS werden uitgevaar
digd, waarbij het aan alle 
Christenen bevolen werd, 
den afgoden te offeren. On
danks hare jeugd, beschouw
de zij deze bevelschriften , 
als de leus tot den strijd, 
en bood zich dadelijk bij den 
regter aan, om hem de god 
«leloosheid te verwijten, waar
aan hij zich schuldig maak
te , door de eenige ware gods
dienst te willen doen afzwe
ren. De regter, DACIANUS 
genoemd , liet haar in hech
tenis nemen , en na vruch
teloos alle verleidende mid
delen te hebben beproefd, 
ging hij tot bedreigingen 
over, deed haar de Werktui
gen , te harer foltering be
stemd , vooroogenleggen, en 
zeide haar, dat haar het 
minste leed niet zoude ge
schieden , indien zij slechts 
met den top des vingers een 
weinig zout en wierook wilde 
nemen» Om aantetooneri, dat 
zij zich niet zou laten ver
leiden, wierp JËUJUUA den 
afgod omver, en trapte den 
koek tot het offer bestemd, 
met de voeten. Het was 
alstoen, dat twee beulen op 

bevel des regters, haar de 
zijden met ijzeren haken 
verscheurden, en al hare 
beenderen ontblootten» Dé 
wonden. Welke men haar 
toebragt; noemde zij zege-
teekens van JESUS CHRISTUS. 
Men hield haar vervolgens 
brandende toortsen tegen de 
borst en in de zij den; doch 
zij verduurde deze folterin
gen zonder zich te beklagen, 
en opende enkel den mond, 
dm den Heer te loven.. Daar 
hare haren in brand waren 
gevlogen , stikte zij door den 
rook en de vlam. De Chris
tenen begroeven haar op de 
plaats van haren marteldood, 
en later bouwde men aldaar 
eène prachtige kerk. rRV' 
BENtiüs heeft de zegepraal 
dezer Heilige gevierd. — 
Men moet haar niet verwar
ren met eene andere heilige 
"EotAiu, maagd en marte
lares van BarceloM, <"ide? 
de regering van DiöOMjri" 
ANUS, wier naam meero
kend i s , dan de bijzonder
heden harer daden en narar 
folteringen. 

EutAMüS, onwettige Pans. 
dien eene "kabaal» i n 4 I , ' tegen over Paus BONIFAC<«S 

I. stelde , en dien keizer 
HONORÏUS, als eenenmge-
drongene deed wegjagen» 

EÜJCER(LEONAKDÜS), hoog
leeraar der wiskunde, "« 
Van onderscheidene geleer^ 
genootschappen, Werd o 
15 April 170r te Bazel ge-
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boren, alwaar hij zich met 
het beste gevolg op de wijs
begeerte en de beoefening 
der Öóstersche talen toeleg
de; zijne vorderingen in de 
wetenschappen verwierven 
hem de achting van JOAN-
NES BERNÓUIÏ.LI. De zonen 
van dien bekwamen meet
kundige , rioodigdén hem ui t , 
Om naar Petersburg te ko
men , werwaarts zij zelve in 
1725 beroepen waren. Eu-
Ï.ËR bekleedde er achtereen
volgend, de leerstoelen van 
Hoogleeraar der natuur - en 
wiskunde., verbeterde de-iw-
ifegr«a/-rekening, vond de 
*jnw*-rekenihg uit, vereen» 
youdigde de ontledende be
werkingen , en verspreid-.. 
de een nieuw licht over 
al de" deelen- der wiskun
dige wetenschappen; In 
1741 begaf hij zich naar 
Berlijn, bragt veel toe tot 
den luister der ontluikende 
akademie, en keerde in 
1766 naar Petersburg terug, 
alwaar h\\ het gezigt vér
hoor, zonder dat zulks hem 
belette te werkeri, èn het, 
publiek met zijne voortbreng-, 
selen te verrijken. Hij over-
fed. d e n 7 September 1783. 
Weinig wiskunstenaars héb
ben zoo vele onderwerpen te 
gelijk, e n mét zulk eenen 
goeden uitslag behandeld. 
Er bestaat van hem: 1«° 
Verhandeling over de eigen' 
schap en de uitbreiding der 
klank. _* 2,o Over hét be-

. «««e» van schepen, door 

de Parijsche akademie in 
1727 mét het accescit'Ver
eerd . •— 3.° Verhandeling 
over den aard en de eigen» 
schappen des vuurs, door de 
akademie van Parijs in 1738 
bekroond. —• ' 4,° Over den 
vloed en de ebbe dér zëe^ 
door dezelfde akademie, in 
1740 bekroond. In dit stuk 
verklaart hij den invloed der 
zon en maan op de zee", en 
bekrachtigt zijne verklaring i 
door meetkundige bewijzen 
en berekeningen; zulks heeft 
echter niet belet, dat vele ge-i 
leerden dezelve als zeer on
voldoende hebben beschouwd. 
Eéné zonderlinge Zaak is de 
buitengewone .verscheiden
heid- en de geringe besten
digheid , 'der te dien opzïg* 
te: aangenomene gevoelens. 
DESCARTES , die dit natuur
verschijnsel aan de drukking 
der lucht toeschrijft, NEW
TON» die hetzelve* in de aan
trekkingskracht zoekt, zijn ' 
verlegen , wanneer men te
genwerpt, dat de getijen, 
onder de gematigde lucht-
«treken hooger zijn, dan on
der de heete luchtstreek j en 
vooral »•' wanneer men hun 
doet opmerken, dat de ba
rometer, noch klimt, noch 
daalt, wanneer demóan voor
bij den meridiaan gaat. Uok 
dreef GALILEÏ op eene^bit-
tére wijze den spot met Kffr 
ï,ER, die, voor NEWTON, dit 
natuurverschijnsel aan de 
maan had toegeschreven; 
maar door eene nog vreem» 

a 5 •'.' 
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dere rederering, leidde hij 
dezelve van * de beweging 
der aarde af. Een natuur
kundige dezer eeuw heeft 
zijne toevlugt, genomen tot 
dè uitzetting der lucht, door: 
de werking det zon te weeg 
gehragt, een andere aan het' 
smelten der IJsze,èèn aan de; 
JÉ*olen; men heeft afgronden 
uitgedacht, die de wateren 
beurtelings inzwolgen en uit
braakten , enz. De twijfe* 
ling en besluiteloosheid vans 
eenen ouden dichter zijn wek 
ligt redelijker dan dat alles: 

Quserite» quos agitatmundila-
. bor: at mihisemper 

Tu, qujecumque moves tam ere» 
•bros, causa, meatus > 

Ut superi voluere, late. 
LUCAN», Phart. ft'i» 1. 

» Ik weet niet, zegt een wijs
geer, of men de kracht ge
noeg begrijpt van dit ut su
per* voluere. Wanneer men 
bedenkt, dat sedert LÜCANUS , 
men over dit onderwerp iiiets 
redehjkers heeft gezegd'J dan 
de natuurkundigen ivafl ziji. 
nett tijd; wanneer men van 
den atadëreh Jcant overweegt» 
dat het een e zigtbare, yoel-
hare,, uitgestrekte zaak is * 
die zich in de geheele uit
gestrektheid «der beide halfr 
ronden»tweemalen daags ver
nieuwt , en gedurende een 
tijd verloop vari vijf a zes dui» 
zend jaren door bijna vijf 
honderd millioenen menschen 
is waargenomen, dan begrijpt 
men of ten minste men kan 
de geheele waarheid van dit 
Ut Mperi voluere:begrijpen. 
— 5*' Vijf Verhandelingen 

over verschillende wiskun
dige vraagstukken» in de 
Mengelingen van Berlijn} 
deze zijn we'Hg' het,beste, 
wat er in die verzameling 
voorkomt. — 6.° Verschei» 
dene 'Verhandelingen in de 
Gedenkschriften der Muit' 
miën van Petersburg en Ber
lijn. — T.Q „Aanleiding tot 
dé Algebra. Dit werk, door 
hem zamengesteldj nadat hij 
blind waS geworden, is ij» 
het Fransch en het Eussispjt 
vertaald; hetzelve is met dui
delijkheid en orde geschreven. 
—• 8.° Drie Verhandelingen 
óver de ongelijkheden in de. 
bewegingen der planeten* té 
Pa4sbekxoonL~9.°?*f 
Verhandelingen over de M? 
'making van , de'theorie W 
maan, tb Parijs in 1Wf 
1772 bekroond, — 10.^" 
puscüla analytica, 17»°' 
Bit zijn vereenigde Verhanr 
delingen, welke eerst afzon
derlijk waren uitgegev^n.j--
It.°" Brieven aan eene VW: 
sche prinses i over verschil' 
lende natuurkundige ^er' 
werpen, .Berm, " ' » » . 
d W in S.vo Hij «** l 
hetzelve met nadruk het«Jt 
gel vanNEWToUoVerdeKie» 
ren, ; en andere algemeen aan̂  

genomen gevoelens aam 
DORCET heeft er m I7S7,? 
Jieuwe uitgave niet aante^ 
keningen van geleverd,^ 
verdienste des vverks in " 
•minst niet, verhoogen.-r^ 
Verscheidene andere bcWj 

•teil over verschilde onder 
herpen. De mensch was«n 
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hem even zoo achtbaar als 
de geleerde.. Een goede echt
genoot , goede Vadery. goede 
vriend , goede burger, toon
de hij zich bestendig ge
trouw, aan alle betrekkin
gen der maatschappij. Een 
vijand der onregtvaardigheid 
zijnde, had hij indien hij er 
eenige zag begaan, de open
hartigheid van dezeive te be
rispen , én den moed, om de
zelve aanteranden, zonder 
daarbij den persoon in aan
merking te nemen. • Hij be
zat veel eerbied voor de Gods
dienst en heeft zorgvuldig 
de pligten des Christens ver
vuld. Zachtmoedig en be-. 
scheiden jegens iedereen, 
heeft hij nooit verontwaardi
ging doen blijken, dan jegens 
de vijanden des Christen.doms, 
welks., verdediging hij met 
geestdrift tegen de tegenwer
pingen der godloochenaars 
heeft op zich genomen, in 
een werk in 1747, te Ber-
lijn, onder dezen titel in 
het licht gegeven: Proeve 
san verdediging der Godde
lijke openbaring ; in het Ita-
liaansch vertaald door Nico-
10 ONERATI, Napels , 1788, 
1 d l . , in 8.vo Hij heeft ver
scheidene zonen,'nagelaten , 
die de voetstappen van hun
nen vader zijn gevolgd, on
der anderen J . H. EUMSR, 
den oude» die bij verschil
lende geleerde genootschap
pen den prijs heeft behaald. 
% fa Lofrede van LEOJHAR-
™JS JEtÜLEUi door NlCO».4AS 
*üss, z|jnen kweekeüng, 

Berlijn, 1784 % in 4.to [Zie 
hier wat FORMEY in de Ge
denkschriften der Akademie 
van Berlijn , jaren 1788 ~r-
1789, over de inborst en 
'den smaak van EULER zegt: 
«•Hij was vol vuur, was ge
stadig met kwinkslagen ge» 
reed , en zeer op de scherts 
gesteld; maar ik weet niet , 
dat hij ooit belang heeft ge
steld , in eenig werk van 
geest of smaak, noch dat hij 
bij de uitvoering van eenig 
tooneelstuk is tegenwoordig 
geweest, behalve in de on-
gerijmdstepoppenspellen, die 
hij met geestdrift bezocht, 
en die gedurende geheele 
uren zijne aandacht boeiden , 
en waarbij hij zich half dood 
lachte..."] 

Euï.oGius,ïn581 godvruch
tige en geleerde Patriarch 
van Alexandriè', overleden 
in 607, liet verscheidene* 
werken na tegen de Novati» 
anen en andere ketters van 
zijnen tijd. Hij stond in 
zeer naauwe vriendschapsbe
trekking met den H. GBEGO-
RIUS den Groote. 

EOLOGIUS van Cordava 
(Heilige), een Priester, in 
hetzelfde jaar 859 tot Aarts
bisschop van Toledo verko
zen, waarin hij door de Sar-
racenen gemartiliseerd werd, 
versterkte door zijne schrif
ten en zijne redevoeringen 
zijne broeders in het geloof. 
Óe werken, die ons van 
hem overblijven, zijnï l,° 
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MemoriaU aanctorum, dit 
is eenè geschiedenis van ee-
nige martelaren. - - 2.° Li» 
bri tres de martyribus cor-
dubeiisibüs, et Apologetican 
pro geslis< eorundem. — 3.° 
Vermaning tot den martel
dood; en verscheidene Brie
ven. Deze werken komen 
voor in het 4e dl., van het 
Hispania Wast rata, én in 
de bibliotheek der kerkva
ders.' , 

V EUMÉNÉS , van Cardia^ 
Grieksch veldheer » een der 
waardigste opvolgers van A-
liEXANDER den grootet was 
de zoon van een' voerman. 
Hij bezat de hoedanigheden, 
die den held uitmaken in
den oorlog, en den achtens
waard) gen man in den vre
de , en aan deze hoedanig
heden had hij zijne verhef* 
ijng té dankerii .AiiÈXANDEft 
liet hern met BARSIÏS'A, eerie 
zijner vrouwen, in den echt 
•treden. Na den dood van 
dien overwinnaar, Voltooide 
EUMENES de verovering van 
Cappadocië en Paphlagonië, 
en werd landvoogd dier bei
de gewesten; maar ANTIGO-
*JÜS Wild8 niet, dat hij er 
zich in vestigen zoude. Zich 
van hulpmiddelen verstoken 
ziende, begaf hij zich haar 
PEBDICCIS > diè hem belast
te, den oorlog naar de o&-, 
vers van den Hellespont, 
tegen de tegen hem verbon
dene Vorsten te gaan voe
ten. Hij versloeg CRATEBUS 
ëri NEOPtoiiEMUs, en doodde 

den laatste in een tweege. 
vecht. Ook verloor CRATE-
RUS in den loop van, dezen 
oorlog het leven; de over
winnaar betreurde den over* 
wonnene, zijnen ouden vriend, 
bewees hem de laatste eer, 
en liet zijne asch naar Ma
cedonië naar zi]ne familie 
brengen: edelmoedige da
den, met Welker vernaai een 
Christelijk geschiedschrijver 
zich liever belast, dan met 
dat der vermoeijende bijzon* 
derheden, zoo veler nutte-
looze moordtöoneelen, -EB-
ÏBBNKS trok vervolgens tegen 

' ANTIPATER op, overwon hem 
en. maakte zich meester van 
verscheidene gewesten. JNa 
den dood van den heerscn-
zuchtigen ,JPERD»CCAS, had 
hij ANTIGONÜS te•••bgstrfldMj 
Men leverde in hef jaar 321) 
vóór J, C. eeneh slag te 
Orcinium in Cappadoctè' 
EUMENES. werd in dènzelven 
door het verraad van APpï.* 
toNtoEö, bevelhebber der rui
terij overwonnen. De ver
rader werd gevangen geno
men, en oogenhlikkeink op
gehangen. EUMENES . ver-
{ligt van aanhoudend rond 
te dwalen en te 'Vlugten» 
dankte «en gedeelte'zijner 
kri)gsbendenaf,enslootziicn 

op in het kasteel va»***' 
op de'grenzen v a n ^ ^ " * 
dociëmhycaonië. Hg™T 
aldaar eene eenjarige b«w 
gering uit. ,. Na verschiUe^ 
de voorspoeden, mét {f£ 
spoeden doorniengd , na 
AKHGONUS dê achterhoede 
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san zijnen vijand in 'dé pan» 
en maakte zich meester van 
de bagagie zijns legers: dit 
bepaalde de overwinning te 
zijnen voQtdeele», De over
winnaar liet aan de officieren 
en aan de Argyraspiders, de 
Phafanx,^) der Macedon iërsr, 
wéggen, dat hij hun alles 
zoude Wedergeven, wat hun 
toebehoorde V indien zij hém 
EUMENES, uitleverden» Zij 
waren lafhartig genoeg, om 
voor zulk eenen prijs hunne; 
bagagie te koopen. De be
roemde ongelukkige, werd 
in het jaar 315 vóór J. C» 
in zyne gevangenis ter dood 
gebragt, De heerschzucht 
bedreef dezen moord. ANTI-
GÖNÜS , eertijds de beste 
vriend van EUMENES , achtte 
hem al" te zeer, om henv 
niet te vreezen. Het leger 
van den overwonnene , zon
der hoofd zijnde, .geraakte 
weldra verspreid» ANTIGQ-/ 
HOs, de verraders wantrou

wende, deed hén uitroeïjen. 

EUMENES I ; , koning van 
Pergam-us, volgde in het 
jaar 264 vóór J. jG. op Pm-
liETHERus , zijnen oom. Hy 
behaalde eene overwinning 
op ANTÏOCHUS , zoon van 
SEI,EUCUS, en vermeerderde 
zijne staten met verscheide
ne steden , welke hij op de 
koningen van Syrië verover
de. Deze vorst beminde de 
letteren en nog meer den wijn. 
Eene buitensporigheid inden 
laatste, kostte hem, na een 
22jarig bestuur, het leven. 

EIJMEJP:S I I . , neef van den 
voorgaande, beklom den 
troon na ATTAÏ,US«, in het 
jaar 198 vóór J .C. De Ro
meinen, wier 'vriendschap 
hij onderhield, vermeerder
den zijne staten, na hunne 
overwinning op ANTÏOCHUS 
den groote, EUMENES over
won JPJBUSUS enANTiGONtrs, 

(*) Een woord, waarvan de Macedoniërs zich bedienden, 
om een legioen uittedfukken: ook it het de naam, welken 
men somtijds-aan het zwaar gewapende Griehche en vooral 
Macedonische voetvolk gaf. Het schijnt echter, dat men 
alhier door dit moord meer bepaald moet verstaan, eene» 
grooien vierkanten hoop voetvolk der ouden ,zoo digtjn 
elkander gedrongen, dat de voeten der soldaten tn elkati-
fr*lotep, hunne schilden pander ^ukte^enhmne 
hnsen kmisMng, over elkander ^ n » ZtLmllTs 
onmogelijk was'denzelvén te verhreken. D{fJ>f"f°tt

t™
8 

^omtrent acht duizend WWteW"™e%f'lf^' 
Hi* echter bevatte het meer dan 16,000. D*!zel{'°°% 
*Pr°»g wordt aan PmLTPt-vsivan Macedonië, of aan 
A^vxAvm» den Groote toegeschreven, y ^ i & l e u 
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en overleed in het jaar 160 
vóór J. C. Deze vorst be
schermde en beoefende de 
letteren: op eene aanmerke
lijke wijze, vermeerderde hij 
de beroemde bibliotheek van 
Tergumus > die door zijne 
voorgangers, naar het voor
beeld van die van Aleican-
drie' was gesticht. - Zijne 
broeders ATTALÜS , PHIIETE-
BÜS en ATBENEUS , .waren 
zoo zeer aan hem verknocht, 
dat zij tot; zijne lijfwacht 
wilden behooren. [ Nadat 
PERSEÜS zich met PRUSIAS, 
zijnen schoodbroeder, tegen 
de Romeinen had verbonden, 
begaf EUMENESzich naar Ro~ 
me, om er de laatste van te 
verwittigen. Toen hij 5 bij zij
ne terugkomst v uit den tem
pel van Detp/ios ging, al
waar hij een offer had opge
dragen' , lieten lieden, door 
PEFISEUS, te dien einde be
steld, boven van eene rots, 
steenen op EUMENES 'vallen, 
waardoor hij als dood neder-
zonk. Nadat dit gerucht 
zich verspreid had,namAT-
TAfcüs, zijn broeder, dé teu
gels van het bestuur in han
den , en huwde met STRA-
TONICE, de vrouw van EU
MENES. Deze kwam 'weldra 
weder te voorschijn ,en deed 
geen'ander verwijt aan zij
nen broeder, dan hém dezen 
Grièkschen dichtregel te zeg
gen . . . Alvorens de vrouw 
van eenen ander te hilwèn, 
Zoo overtuigt « wel van zij
nen dood . . . . EUMENES , 
aan de Romeinen getrouw, 

verleende han nog «hulp,te* 
gen PËRSEUS.] 

EUMENES, een redenaar, 
uit eene oorspronkelijke A« 
theensche familie; onder
wees met veel roem de rh-
torica te AuHn*, alwaar hij 
in het jaar 261 geboren was. 
Hij deed aldaar den lust voor 
de kunsten en de welspre
kendheid herleven. CON» 
STAN-flUS - CHiORÜS en KON-
SJTANTIJN, zijn zoon, gaven 
hém bewijzen hunner acb* 
ïing. Hij sprak in het jaar 

\ 309 de tofrede'&mt beide 
vorsten uit. Zijne beroemd
ste redevoering is die, waarin 
hy Biccius VARÜS,landvoogd 
van pyonneesch ~ Galm» 
tracht; te bewegen,-om oe 
openbare scholen te herstel
len , door de- barbaren, «<» 
Galm overstroomd hadden, 
verwoest.. EUMENES booo 
aankom tot die herstelling 
bijtédragènj hij stond een 
jaar der bezoldiging a* > wel" 
ké hij in hoedanigheid van 
een' der eerste secretarissen 
der keizers genoot, betw»« 
eene aanmerkelijke somƒ» 
maakte. Deze redenaar o 
verleed omtrent het midden 
der 4e eeuw. Pater DEW 
BAUNE, een Jesmt, J J 
'datgene verzameld, * a t ü . 
van zijne redevoeringen o 
verblijft, inzijne '?*"*£? 
veteres ad ' nsum delph**^ 
1676y in 4.to In zijne" W 
straalt het verval w » ' t f 
zuivere Latijn door, en e 

komen meer gemeene pia»1 
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sen dan denkbeelden in voor, 

EUMENIBEN , Furiën' oi 
Helsc/ie'Razernijen, doch* 
ters van AcuERotf en den 
Nacht) f andere Mythogra-
'phen, doen dezelve op eene 
'afschuwelijke wijze uit de 
bloeddruppels , voortkomen , 
welke aan URANOS ontvielen, 
toen zijn zoon KHONOS hem 
ontmande], zij waren ten 
getalle van drie ï ALECTO , 
MEGARA, en TISYPHONE. Zg 
kastijdden in den TartariiSj 
en geeselden met slangen 
en brandende toortsen dege
ne, welke slecht geleefd had
den. [iÉscHYLus heeft in 
het treurspel, dat haren naam 
draagt, derzel ver getal tot 
50, en met dezelve schrik 
en ontzetting op het tooneel 
gebragt.], Men stelt dezelve 
voor met adders gekapt , slan
gen en toortsen in hare han
den houdende! 

EUMEUS , èen gunsteling 
.v a n

 ÜWSSES , aan wien die 
vors* de zorg zijner staten 
toevertrouwde, t o e n hij naar 
iro/e vertrok. Hij was het 
ook aan wien dielièld, zich, 
bij zijne terugkomst, na eene 
•twintigjarige afwezigheid, 
"et éérste bekend maakte. 

EuNAPiüs, te><Sardet' of 
vardium, in Lydië geboren , 
een drogredenaar en genees-
h e e r i onder de regeringen 
van VAIENTINIANUS , VALENS 
sn «RA-riANüs, schreef de 
**eiehiedenis der Ctssars, 

waarvan ons eenige 
inenten door SUIDAS bewaaïd 
zijn. Wij bezitten enkel' van 
hem dé Levensbeschrijvin
gen, der wijsgeeren van zy% 
nen tijd, met naauwkeurig-
heid én vrij sierlijk geschrei 
ven. A JÜNIUS heeft er eene 
Latijnsche vertaling, met den 
Grièkschen tekst van gele
verd , 1 5 9 6 , in 8.vo Men 
vindt er een uittreksel van 
in de Excerptn de legatio-
««Ja*, Parijs, 1648, infol. 
die een gedeelte van het 
ByzanUum uitmaken. Deze 
geschiedenis der wijsgeeren 
is ' vol smaadwoordénv der 
'gezonde wijsbegeerte on
waardig. Het doel des sohrij- , 
vers schijnt, om de afgode
rij ten koste des Christen
doms te verhéfïen. Hij. over
drijft de deugden der Hei
densene wijsgeeren, en maakt 
die der Christen-Kluizenaars 
verachtelijk (zie ZENOJ. Hij 
hoont Zelfs hunne martelaars; 
en in zoo verre men er door 
dit werk over kan oordee-
len, was EüNAP/irs een dier 
hartstogtelijke mannen, die 
hunne drift met den mantel 
der wijsheid bedekken, en 
die onophoudelijk het woord 
wijsbegeerte in den mond 
hebben, wijl zij gevoelen , 
dat hun dezelve in het hart 
ontbreekt. [De Levensbe
schrijvingen der wijsgeeren 
enz., zijn eene beknopte ge
schiedenis der wijsgeeren, 
die tot geene bijzondere 
school behooren (eêlèctici), 
der geneesheeren, redenaars, 
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wijsgeeren, Chsistehen, alle 
zijne tijdgehooten, of die kort 
voor hem geleefd haddép» 
Het was zijn meester CHRY-
4SANTHI0S, die hém tot het 
schrijven van dit,werk be
woog. EUNAPIUS bloeide in 
de vierde eeuw der Christe
lijke tijdrekening]. 

EUNORUUS , een beroemde 
toonkunstenaar van Locres in 
Jtalië., Terwijl hij den prijs 
zijner .kunst aan eenen an
deren toonkunstenaar /be
twistte,, kwam er, volgens 
de fabelleer, een.krekel zich 
op zijne luit plaatsen, ten 
einde eene snaar te vervan
gen, die gesprongen was. 

EUNOMIUS , een ketter, ge-
boortiguit Cappadociè'f eerst 
schoolmeester te Konstpnti* 
nopel, vervolgens leerling 
van Aè'Tius geraakte-tot het 
bisdom Cyzicus, door de 
bescherming van EDDÓXICFS , 
Ariaansch patriarch van Jton-
slantinopeIr -̂ toen deze pro-
laat hem zalfde, raadde hij 
hem aan, de dwalingen ver
borgen te houden, welke hij 
bij . AëTius had ingezogen. 
EÜNQWIÜS,, dezen raad ver-? 
zuimd, en zich .tot hoofd 
een er partij opgeworpen heb-
bende;, WeVd door EUDOXIUS,, 
zijnen vriend, afgezet, naap 
verschillende plaatsen ver
bannen, en overleed in zijne 
geboorteplaats in 393. Hij 
was een overdreven Ariaan. 
Hij beweerde, dat JESUS 
CHRISTUS enkel God in naam I 

Was; dat Hij zich niet zelf. 
standig met de menschelijke 

; natuur had yereenigd ,: maar 
enkel door zijne" kracht en 
zijne werkingen. Hij her
doopte , degene , die zulks' 
in het geloof der Drieëen-
heid waren geweest, en ge
loofde , dat het geloof zon
der de werken kon zalig 
maken. Zijne goddelooste-
den waren des te gevaarlij
ker, daar hij met eenige be
gaafdheid vele listen veree-
nigde. De H. GBEGOMUS 
van Nyssa en de heilige BA-
siwus, onderscheidden hun
ne welsprekendheid tegen de-

zen oproerigen ketter* L4Jne 

aanhangers, EuNöMjëBS g?" 
Wemd, werden zelfs Joor 
de Arianen, welke wet nen 
dezelfde leer beleden, ge
haat: dezelve werd door UBA-
TiANUS verboden]. 

ÉUNÜS, een Syrische slaaf, 

speelde, wyl hij d e o n f S ken van zijnen jStand me 
kop verduren, de" °Pfje° 
g e n ? e n d e n i n g e W r f 
godin van Syne. -W* . 
door de goden g ^ i ! 
zijn, omSdensIavrende

n2h heid te verschaffen. Om «ch 

bij het volk in t e » » J 
nam hij eene met bloei» 
zwavel gevulde noot jn J« 
nen mond, ' « ° hn," 
NndiglijkvnHtw^teö ^ 
gen, en scheen dan, ai D 

zende, vlammen te brak^ 
Dit .gewaande ^ £ X „ , hem als eenen God besc" 
wen, Twee duizend slaven 
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idorhmnen éllendigen toe
stand•: gedrongen, voegden, 
zich bij hem, en hij zag zich 
aan; het hoofd van 50,000 
manschappen, niet welke hij 
derRorneinsche * landvoogden 
versloeg. PERPENNA ., tegen 
deze mui telingen opgezón-
den, ! beteugelde hen door 
den? honger y en liet al de
gene, welke hem in handen 
vielen, aan kruisen nagelen. 

EüPATOR. 
CHÜS -F.-..' ; 

Zie ANTIO-, 

EÜPHEMIA {Heilige), maagd 
en martelares van CAa/céda-
nië, in de vierde eeuw on- | 
dei' Dib'ciiETUMJS y omtrent 
het jaar 307 der Christelijke 
tijdrekening, ;! Harei. acten 
zijn zonder gezag; maar de i| 
grieksche kerk i vereert haar 
op dezelfde wijze als de be
roemdste martelaren, en haar 
feest: wordt bijna in geheel 
het Oosten gevierd. Er Wa
ren ondtij d s te Ji onsiantino-
pel vier kerken aan haar: 
toegewijd. Die, welke te 
Chalcedqnië haren naam 
droeg, was :zeer beroemd ,' 
en het was aldaar, dat; de 
vierde algemeene kerkver
gadering , waarin de dwalin
gen van EUTÏCHES veroor
deeld werden, in 451 ge
houden werd» Men bragt 
vervo}gens hare overblijfse
len ,. in de Sti' SopHU-kerk, 
*e Konstaniinopel over» al
daar dezelve bleven tot op 
™e" tijd van den goddeloo-

JA. DEEL, I 

zen keizer KbjfsTANTWN Co* 
PRONï&lüsy dié dezelve in de 
zee wilde werpen. Men vond 
een middel ui t , om dezelve 
te behouden, zoo als men 
zulks door KONSTANTJJN V 
Bisschop van Tioy in Pa-
phlagonië verneemt, die eene 
verhandeling over dat onder
worp heeft geschreven; De
zelve bevinden zich tegen
woordig te Syllèbrië, tus- < 
schen KomtanUiiopel en1 

Adrianopel. Een gedeelte, 
derzelve wordt in de kerk 
van het huis der Sorbonne, 
te;Parys bewaarde Ten tijd© * 
van Paus GREGORIUS den 
Groote zag men te Rome 
éenè kerk,y die den" naam 
van dé heilige EUPHKMIA 
droeg. Het schijnt, dat de* 
ze dezelfde «is , Welke doof ••. 
Paus; Uhumm' VIII. her
steld werd , en die 'tegen
woordig nog bestaat. Eene 
Calabrische stad , welke ha
ren naam droeg» werd den 
27 Maart 1638y door eene 
aardbeving verwoest, 

EUPHEMIUS • in het jaar 
490, patriarch van Konttan-
Hnopely beroemd door zijne 
wetenschap en zijne deugd, 
schrapte uit de dypticAen* 
'den naam van den ketter 
MONGIUS , die zich openlijk 
tegen de kerkvergadering 
van Chalcedonië verklaard 
had. Hfj herstelde in de
zelve dien van Paus FEMJC 
H L , dié er uit genomen 
was. Deze Pau* weigerdo 
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hem echter zijne gemeen
schap , wijl hij de namen 
van eenige ketterscb'e, of 
als zoodanig verdachte Pre» 
laten , behield. EUPHEMIUS 
hield hardnekkig vol , er 
dien van ACACIUS in (e be
houden , wiens gedachtenis 
hij niet wilde honen- Paus 
GELASIUS I , , de opvolger van 
F E M X , weigerde ook om ge
meenschap met hem te hou
den. Keizer ' ANASTASIUS 
•zond hem in 495 in balling
schap. 'Deze patriarch over
leed in 515 te Ancyra , als 
•een oft'or isijnec hardnekkig
heid* 

* EUPHKANOR', een beroem
de Grieksche schilder en 
beeldhouwer, bloeide in de 
101. e olympiade, 364 jaren 
vóór J. C Puxius telt hem 
onder de Atheensche. kuns
tenaars , waaruit men kan 
besluiten , dat hij zijne ta
lenten te Athene uitoefen
de ; gelijkelijk in alle. vak
ken ervaren, bewerkte hij 
het marnier en het metaal. 
Hij vervaardigde een aantal 
meesterstukken, onder wel
ke men reuzenbeelde'n, schil
derijen en snijwerken telde, 
en hij was de eerste, die aan 
de beelden der helden" de' 
gepaste, waardigheid, en het 
behoorlijk karakter wist te 
geven. Onder zijne schilde
rijen onderscheidt' men de 
twaalf groote goden, een 
werk., waarmede hij door de 
Aiheners belast werd; den 
tirijd der Atheeiuche rui- , 

'terij te Mantinea; debeel». 
den van- TUESEÜS meiv:de.: 

* volhsregering en het volk, in 
personen,' voorgesteld, eene; 
JUNO , een' ArohLO'PA* 
rnoiis , ULVSSILS , den zin-. 

• nclooze spelende. Met PAR-
KHASIUS naar eenen "prijs ge
dongen hebbende, aan het 
best gekeurde'afbeeldsel van; 
TIÏESEUS beloofd, en ziende,; 
dat het koloriet zijner schil
derij , strenger en krachti
ger was , dan dat van dien 
beroemden kunstenaar, zo> .. 
de hij : » PARRHASIUS heeft 
eenen' THESEUS geschilderd* 
welken hij met rozen heeft 
gevoed; de mijne is met le
vend vleesoh gevoed." Zij* 
ne beeldhouwkundige voort-;' 
brengselen hebben ook groe
ten lof verdiend. Men noem
de voornamelijk een PARJS, 
eene MlHERVA, eene ƒ«««*•»' 
eene LATOSA, ' UtiSA-; en ,. 
APOLLO, in hare armen hou
dende op den oogenblilc, 
waarop zij dezelve tér we
reld had gebragt. Deze groep 
werd te Rome in den tem
pel der eendragt geplaatst. 
Eindelijk harren met twee 
en vier paarden, en de Ktt* 
lossale beelden van AlBX"- , 
ANDER, en van TniLirm i \ 
op wagens met vier paardfin , 
'bespannen enz. EÜPHRAIWK , 
had te Athene eene schooi j 
opgerigt, alwaar hij bekwa- | 

, Jne kweekeiingen vormde, j 
zoo als ANTIDOTUS, meester f 

van Mico, CARMANIDKS , e" i 
LKONIIÏBS van Anthedon. 
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EVPimiBlA', of EUPHKA-
XiA {Heilige)f .eene beroem
de woestijn-bewoonster, en 
religieuze'van Thebtïs, doch
ter van ANTIGONUS , land
voogd van Lycië, en bloed
verwante van Keizer THEO-
nostus den Oude, werd.in 
380 geboren, en overleed in 
den ouderdom van 30 jaren, 
in eene der kloosters van 
Thebdis, alwaar zij bewon
derenswaardige voorbeelden 
vau.derigd had gegeven. 

"f", EüFHRATAS .of EuPUBAr. 
TES, Bisschop van Keulen, 
in de 4 . e eeuw* was bij de 
kerkvergadering van Surdi-, 
ott tegenwoordig, én werd 
met VINOENTIUS VAN CAPL'A» 
naar keizer CoNSTAiraus: ge-* 
zonden, die zich.toenmaals 
in AntiocAiè'.. bavon d,' ? om. 
dien Vorst te verzoeken van 
toe te staan, dat de prcla-' 
ten, welke het Concilie op 
hunne stoelen hersteld had, 
vrij derwaarts terug konden 
keeren, STEPHANÜS, eènA-
riaansch Bisschop, liet in 
de kamer van E U P H I U T E S , 
een ontuchtig vrouwspersoon 
voeren,' tèn einde hem in 
zijne eer te krenken; doch 
het bedrog werd ontdekt. 
Be kerkvergadering van Sar* 
dica, werd door de regtzin-
jjige prelaten, in het jaar 
347 gehouden, hetwelk de 
waling dergenen doét zieny 
«ie van gevoelen zijn ge* 
y«est, dat EÜPHKATES een 
i*** vroeger, in eene kerk

vergadering te Keulen ge-' 
houden , als besmet met de 
ketterijen van Amus, zou 
zijn veroordeeld en afgezet. 
De ;kardinaal BARONICS vve-
derlegt dat gevoelen, en d«f 
van.TRiTHEMUs, welke zegt 
dat die kerkvergadering, • 30 
jaren na die van Surdica 
gehouden werd. Er bestaan 
wel is waar, acten eener 
Keulsche kerkvergadering i 
in. het jaar 346 tegen E U 
PHIUTES gehouden; maar de-, 
zelve zijn den ouden ger 
schiedsehrijvers onbekend 
geweest, en de ondeiteeke? 
ningen der Bisschoppen doen-
zien, dat dezelve valscli zijn., 

•\ EUPHRATES. , een .Stoi-. 
cijnsch» wijsgeer, was. de> 
vriend van PMNIUS den'Jon
ge, die in een fin zijner brie
ven met lof over hem spreekt. 

, Ook vereerde hem keizer 
i HADRUNUS met zijne vriend

schap, in zijnen onderdom 
vraagde hij aan dien Vorst 
de vergunning, om zich het 
leven te mogen benemen, 
dat voortaan slechts een treu-
rigejlast voor hem was. De
ze vergunning bekomen heb
bende, nam hij vergif, ed 
stierf in 11S na J . C. 

EUPHRONHJS (Heilige), Bis
schop van Tourt, kleinzoon 
van den gelukzaligen G^E-
GORIÜS, Bisschop van £«»-
gre* had z^jne verheffing en
kel aan zijne deugden et» 
zijne bekwaamheid te dan-

2 ' ' • • : ?• •• • ' • • • • • ; ' 
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ken. In 656 gezalfd , was 
hij in het volgende jaar bij 
dê kerkvergadering van Pa
rijs tegenwoordig, alwaar 
men zeer < wijze besluiten 
nam, ten opzigte der ker
kelijke goederen, de zalvin-i 
gen der Bisschoppen, en de 
onwettige huwelijken. Toen 
de stad Tours., ten gevolge 
van deft in Frankrijk ont-
s tan en burger-oorlog, bijna 

. , geheel in asch was gelegd , 
gaf deze heilige Bisschop 
doorslaande bewijzen zijner 
liefdadigheid. Hij voorzag 
in het onderhoud der armen, 
vond 'middelen u i t , om aan 
de.:inwoners der stad een 
bestaan te verschaffen, en 
•verzette zich tegen de in
voering eener belasting, aan 
welke de Graaf GAISON het 
volk Wilde onderwerpen. In 
566 X'erzamelde ECPURONIUS 

v in zijne Bisschoppelijke stad 
eene ' kerkvergadering, die 
de tweede -van Tours* wordt 
genoemd, en in welke imen 
zeven-én-twintig Canons van 
kerkelijke tucht vervaardig
de. -Deze prelaat stonid. in 
de hoogste achting bij de 
koningen CI,'OTARIUS h , en 
CHARIBERT. Menr verhaalt, 
dat hij op reis zijnde, om 
zich naar het hof van den 
laatste te begeven, hij t e 
rugkeerde, zeggende, dat 
zijne reis nutteloos zoude 
•wezen, wijl de koning dood 
was, hetwelk waar bevon
den werd. Hij werd even
zeer op prijs 'gesteld door 
SIKGBKRT , koning van Aas-

traste* Hij was het, wel» 
ken die Vorst verkoos,' oitt 
de vervoering van het ware 
kruis , naar het klooster van • 
de heilige 'RABEGONDA te 
Poitiers te bewerkstelligen. 
Deze heilige Bisschop over
leed den 4 Augustus 573, 
en had tot opvolger den hei
ligen .GREGORIUS, zijnen 
bloedverwant, die als de 
vader' der geschiedenis van' 
Frankrijk wordt beschouwd. 
— Men moet hem" niet ver
warren met den heiligen Eu-
PHBONUJS, Bisschop van 4»* 
/«?», die grootelijks deel had' 
aan 'den brief uan THALAS-
sus van Angers gerigt, ver* 
schillende verordeningen o-
ver de feesten en de godde
lijke dienst, over geestelij
ken, die in' eenen dubbelen' 

, echt leven , :enz. bevattende, 
|i en - onderteekende de kerk

vergadering, die tö Artes, 
in 4 7 5 , ter zake van den 

' priester LUCIDE werd gehon-
' den. Men weet niet in welK 
jaar hij overleed; dit alleen 
weet men , dat eene verheve
ne heiligheid, eene buiten
gewone voorzigtigheiden ee
ne diepe jgeleerdheid hem 
algemeen deden eerbiedigen» 

EUPOLIS , een koddig dich
ter van het,oude blijspel» 
was van AtUne, en bloei
de in het: jaar 440 voor J. 
C. Reeds in den ouderdom 
van 17 jaren verscheen WJ 
op het tooneel, en werd ver
scheidene . malen bekroon*' 
Men zegt , dat \tfaa*»» 
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hem deed ster,ven , wijl hij 
verzen tegen hem gemaakt 
had ; anderen beu eren , dat 
hij in eene schipbreuk om 
het leven kwam. Er bes iaat 
nog van, hein een werk sen
tentie genaamd , te Bazel 
in Ï06Q, in vS.vo gedrukt. 
[EÜPOLIS voJgde in zijne 
stukken denssclfden weg, als 
zijn voorganger, CRATINUS , 
en behaalde niet minder roem. 
De straf, welke AI.CIBU.DES 
hem zou hebben doen on
dergaan , wordt even als an
dere fabels, over het leven 
van dien dichter, ten opzig-
te van wien men weinig ze
kere berigten heeft, dop/ 
CICERO gelogenstraft. , . 

* EURICUS of EVARICUS,, 
revende koning der Visigo-
tben , werd te Toulouse in 
465 tot koning, uitgeroepen , 
en beklom den troon bezoe
deld met het bloed van zij
nen broeder THEODORTCH , 
dien hij met dolken had doen 
doorsteken. E,en groot .veld
heer en een bekwaam staat
kundige zijnde, maakte hij 
aieh^ aan het hoofd van een 
talrijk leger meester van een 
groot gedeelte van Galliër 
maar de stad Banrges stuit
te zijnen zegevierenden togt, 
«» het kon "hem niet geluk
ken dezelve te bedwingen, 
^'jne wapenen daarop naar 
e«ne andere zijde wendende, 

. y»kle hij op eene behen-
• "'Re wijze gebruik van de 
, Ver«eeldiieid "der Romeinen» 

I? 

in Spatij e, om de Pyrèneën-
oyer te. trekken , en maakfe 
zich ineenenoogenblikmeös-
ter van Pumpelona en ,Sa-
rugossa, Door den tegen.-
stand van Tarragona ver
bitterd.,- liet hij dez« stad 
tot op den grond toe afbre
ken.. De Spanjaarden ver-
eenigden zich , om den voort
gang van dien vermogenden 
vijand te stuiten. Alaar Eü-
nicus, even zoo gelukkig, 
als dapper, versloeg hen in 
eenen geregelden veldslag r 

en zag zich door deze over
winning meester van geheel 
Spanje, met uitzondering 
van Galicië dat door de JSue-
ven bezet was. Daar zijne 
eerzucht met zijne overwin» 

f ningen toenam, trok bij we-
de.r over de Pyreneën,' en 
Galiie andermaal indringen
de» maakte hij zich thans; 

meester van Bourges en' 
Clermont: De magtigste 
koning van Europa gewor
den , zag hij. weidia aan zijn. 
hof, de afgevaardigden aller 
natiën,, welke om zijn bond
genootschap kwamen yerzoe-, 
ken. Na OÖOACER, die toen
maals den troon der laatste 
Cnssars bekleedde, genood
zaakt te hebben, hem zijne 
regten op Spanje en Galliè 
af te staan , viel h i j , aan 
het hoofd van honderd du i 
zend manschappen in Pro» 
vence, maakte zich meester 
van Marseilïe , Arles, en 
van al de aan de lihuve ge
legene steden. Hjj versloeg 
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vërvoTgëiis de Bour'gondiërs; | 
Na den rpeirt van een groot 
veldheer ifë hebben vërkrë* 
gën, #ilüe hij vOolc dien van 
eenën wij zeh wetgever ver
dienen ;• hij werkte aan de 
beschaving zijner onderda-
nen, maakte eënë verzame
ling dèr oude wetten, én 
voegde er njeüWë; bij. De 
invloed van EÜRICÜS op de 
Vorsten > zijne tijdgëhoóten, 
was zoo gróót V dat dè ko
ning vart Periiè' hen» over 
gewig'tige zaken deed raad
plegen, en dat Römé, zoö 
lang de gebieder der wereld, 
zich a i te gelukkig achtte, 
zijne gunst te Verwerven. 
EÜRICÜS overleed te Ar/es 
in 484. Een groot veldheer 
een bekwaam staatkundige, 
en een wijze wetgever zijn
de V zou EÜRICÜS'de gehee* 
lë bewondering der nakome
lingschap Verdiend hebben ,' 
indien hij deze schÓÖne hbe-
daliigheden niet had bezwalkt 
door den iriöörd van zijnen 
broeder, .en door zijne ver
bittering* in het vervolgen, 
déf aan de-lëer van dekërkr 
vergadering Van Nicea , ge* 

' trouwe Catholijken. 

EüRiPiDEs, ëenGrieksche 
treurspeldichter, te Sdlamis 

, in 480 óf 486 voórJ .G. ge-
boren ,• Was in dè welspre
kendheid een leerling van 
PRODICÜS , en in de natuur
kunde van ANAXAGORAS. Het 
verdriet, dat hij zich door 
zijne wijsgëerigedrooinerijen 
oj> den bals haalde, hem ee

nën afkeer tegen de wijsbë* 
geerfë Hebbende dóen'opvat* 
ten , wijdde hij zich aan liet 
tooneelgedicht toe. Hij sloot 
zich in"eene spelonk op, oiii 
•zijne treurspelen zamentéi 
stellen, die de bewondering 
van Griekenlahd en van 
vreemde landen opwekten. 
Nadat hét Aiheenschë leger, 
onder de bevelen van Nici-
AS , in Sicilië' overwonnen 
was j kochten de meeste der 
soldaten hun leven en hunne 
vrijheid j door het opzeggen 
van verzen van den Griek* 
schen dichter. EURIPIDBS 
bloeide te A ihene te gelijk 
met SoPHoCbES. ' De wedij
ver , die tusscheri hem, en 
dien geduchten mededinger 
ontstond .ontaardde in vij
andschap. ABISTOPHANBS gaf 
hem in zijne blijspelen der 
algemeene bespotting ' e r 

prooije. EÜKIPJDES sprak 
onophoudelijk kwaad van de 
vrouwen, en in zijne ge
sprekken en op hét tooneeU 
hij trad echter twee ma en 
in den echt , ën twéé malen 

scheidde hij weder van zij
ne vrouwen. Dit gedrag gat 
den blijspeldichter veleaanw 
leiding tot bittere scherts. 
Daar de zeer'gevoelige M-
RiPiWES , de bespottingen oer 
schrijvers en des pubheKS 
niet "meer kon verduren, zoo 
verliet hij Athene, en be
gaf z ich 'naar het hof va» 
ARCUFXAUS , koning van Ma
cedonië, Deze Vorst, ee» 
beschermer der geleerden 
zijnde, benoemde hem, voi-
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gens SOLIN, tol deszelfs eer
sten minister. EUPJPIDES had 
volgens sohimigen een treu
rig uiteinde. IVlen wil, dat 
hij , volgens zijne gewoonte, 
diep in gedachten was ver-
zonkeh , toen hij op eene af
gelegene' plaats , door de hon
den van den Vorst werd ont
moet, die hem in stukken 
scheurden. Op welke wijze 
hij ook zijn leven geëindigd 
hebbe, de tijdrekenkundigen 
stellen' zijnen dood in het 
jaar 407 vóór J , C. Niette
genstaande hij een dichter 
was , . was EuniPiDES een 
deftig en gestreng man; Hij 
Werkte met moeite. Dedich-
ter ALCÉSTIS, die de gemak
kelijkheid der slechte schrij
vers bezat, beroemde zicH 
honderd dichtregels in drie 
dagen te hebben, vervaardigd, 
terwijl EURIPIQES er slechts 
drie had voortgebragt, wnar-
op de dichter aan den rijme
laar toevoegde."Nog iesttKit 
*r dit onderscheid' tusseken 
uwe schriften en de mijne, 
<l«t de uwe drie dagen dit' 
Ten-., en de mijne de uit ge-
Mreklheid der eeuwen door
dringen zuilen. Van 75 
treurspelen, welke hij had 
Zjiinengesteld, blijven er ons 
slechts 19 over. » Zijn stijl, 
Z e ? t QUINTILIANQS, IS V0l 
schoon e zinspreuken , en het-
*j'j» dat hij zijne personen 
•"•et spreken of wederleg-
jjje«» zoo vind ik , dat hij 
, e vergelijking kan doorstaan 
^ «alg'enp, wat wij het 

•'• E l 

sierlijkste aan 'de 'bolie heb
ben." Maar indien men zij
ne, stukken , volgens de re
gels des tooneels beschouwt, 
is er bijna geen, dat voor 
'de billijkste', verwijten vei
lig is. Tweevoud ig'bleid van. 
bedrijf, slecht, zamenhan-
gend ve?band, kwalijk aan» 
gebragte bij verdichtsels, vai-
sche ontknoopingen , ' koele 
en kinderachtige wendingen; 
eindelijk al de gebreken, die 
onkunde der kunst vooronder
stellen, «n de nabootsing der 
natuur verzwakken, worden 
veelvuldig,in zijne treurspe
len aangetroffen. Hij schijnt 
somtijds tooneelenin het wild. 
te^ hebben ppgeworpen , en 
geen ander doel te hebben 
geliad , dan - om wijsgeerige 
of staatkundige .zamenspra» 
ken opeen te stapelen, In-
tusschen maakte zijn Ax-
ÏJROSUCHUS op de Abderiten 
zulk eenen levendigen in
druk, dat zij alle als met 
eene soort van dolzinnigbeid 
werden bevangen, door de 
ontsteltenis veroorzaakt, wel
ke de uitvoering van dat stuk 
in hunne verbeeldingskracht 
had gebragt. De beste uit
gaven van EuntPiDES zijn , 
die van Aww:, 1503, in 8.vo; . , 
de* Platitijnnche , 1571. in 
16 m<>; vaii COMMBLIN , 1597 , 
in 8.vo; van PAOLOS ËTIEN» 
NE , 1601, in 4 K> , en Van 
Jozué BARNES, Camtridge, 
169-1, in fol. die al de' ande
re overtroffen heeft. De uit
gever heeft er verschillende 

b 4 
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verklaringen j , : en alle frag-

, inenten 'bijgevoegd > welke hij 
heeft kunnen vinden , en de
zelve met geleerde aanteeke-
ningen, en een Leven van den 
Griekschen! tponeeldichter 
verrijkt. [Volgens de l i j s t 

van BARNES, schreef hij vier 
en tachtig Treurspelen, de
gene , die nog van hem be* 
staan, zijn ; HECUBA , dePAe~ 
nicische vrouwen, MEDEA, 

AtCJESTK , IIlPPOLYTUS , IPHI-
GENIA in>!«/e>ANnnoM.4CHE, 
ELECTRA , de Smeehsters, de 
Bacchanten, IFHIGENU in 
Tauris enz. enz.] 

EUROPA , dochter van A-
GENOR, koning van P/teniciè', 
en zuster van CADMUS. De
ze prinses was zoo schoon , 
dat men beweert, dat eene 
der gezellinnen van JUNO , 
een potje blanketsel van de 
kaptafel der godin had weg
genomen , om zulks aan EU
ROPA te geven. Zij werd 
door JUPITER bemind , die , 
na , om haar te schaken,de 
gedaante van eenen stier te 
hebben aangenomen, met haar 
op zijhen rug gezeten, de 
zee overstak, en haar in dat 
gedeelte der wereld neder
zette, f waaraan zij haren 
naam gaf. [De Nederland-
echë dichter JV. J. .STORM 
VAN 's GHAVESANDE heeft in 
zijn Luimigepoezy, hlz. 169, 
deze geheele schaak-geschie-
denis, op de luimigste en 
tevens; geestigste wijze be
zongen]. 

EUBÖPUS , een der ;afstom* 
melingen van HERCULES, was 
de grootvader Van LYCÜRGUS. 

EURVAUJS, een Trojaaosch 
held, volgde^TEAS, na den 
ondergang van Troje, en was 
beroemd door zijne teedero 
vriendschapvoor'lVisus. Hij 
kwam, even ais Nisus, in 
eenen uitval om het, leven, 
door eenen overdreven moed 
beproefd. De beschrijvirig 
van den dood dezer beide 
vrienden is eene der schoon
ste plaatsen van ViRGiuus. 

EURYBATES , een herant > 
aan wien.; AGAMEMNON den , 
neteligen last dpdroeg, Qm 
BRISEÏS van ACHIW-BS te-
schaken. • 

EL'RVBIA, eene nimf, de 
moeder van LUCIFER en der 
sterren. 

- EÜRYCIES , een Atheensch 
waarzegger. Men waande, 
dat hij in zijnen buik den 
geest ronddroeg, die hem 
bezielde, hetwelk hem den 
bijnaam van Engattremy-
thes deed geven. Hij had 
leerlingen , die naar hem 
Eurycleïden en Etlgattri/' 
terg werden genoemd. 

EURYCLES, een Lacedemo' 
nisch bedrieger, die, na zich 
naar Jeruzalem begeven en 
de gunst van koning HERO-
BES en van deszelfs kinde
ren gewonnen te hebben >om 
geld te bekomen aan de ee-



ne de geheimen der anderen 
.ontdekten. Hij, was daar-' 
door de oorzaak van den dood'.'., 
van -AiiBXANDER en van A-
RtsToBüjius. . Deze trpu we-
looze naar zijn vaderland te
ruggekeerd zijnde , werd door 
,zijne eigene Medeburgers, uit 
.hetzelve verdreven. < 

. EupYnicE, vrouw van QR-
.PHEUS. ï)e vervolgingen van 
ARisTEUsontvlugtende, werd 
z|j door eene slang gebe
ten ',: aan welke beet zij op 
-haren bruüoftsdag overleed, 
ORPHEUS troosteloos -.; over 
dezen „dood, ging haar tot 
in de hel zoeken,' en be
koorde door de bevallighe
den zijner stem en zij"?? 
lier de helsche godheden. 
PMTO en PnósEnpiNE gaven 
hem dezelve terug, op voor
waarde, dat hij „niet'pnvzoü-
:.de. zien, vóór dat, hij hét 
>"Ük der duisternis zou heb
ben verlaten. ORPHEUS kon 
zijne oogen niet beteugelen, 
?« verloor zijne vrouw on
herroepelijk. De bijzonder
heden,dezer fabel,' in het 
4? Boek der Landgedichten 
voorkomende, is een mees
terstuk der dichtkunde. 

EüRvpirjE, vrouw van A-
MÏNÏ-^, koning van Mace
donië n gaf vier kinderen aan 
haren echtgenoot; drie zonen, 
AtEXiNdiER, PEROICCAS en 
jaatpjpüs-, en eene dochter 
pRYONE genaamd. De ko-
""gin» in har,en schoonzoon | 

: 'B. 
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verliefd, beloofde hjem ijhet 
rijk en hare Jiandj maar der 
je; noodlottige geschenken 
moesten de prijs zijn van dèn 
dood van haren echtgenoot. 
ËURVONE behoedde haren va
der voor dit ongeluk,- door 
hem de verfoeijelijke zamen-
spanningen harer moeder te 
ontdekken. AMYNTAS had de, 
.zwakheid, haaf te vergeven. 
Na zijnen dood offerde jËPRYr 
niCE, haren oudsten zoon 
AiiEXANDER, die zijnen var
dar was opgevolgd, aan ha
re heerschzuchtige woede op. 
.PERDICCAS, haar andere zoon, 
na ALEXANDER op den troon 
geplaatst, kvyain even .als 
hij om het 1 even, De i ge-
schiedschrijveps zeggen ons 
niet j of dat gedrpgt voor 
hare verfoeijelijke misdaden 
gestraft werd.' PHILIPP(US , 
haar derde zoon, de vader 
van ALEXANDER den groote, 
was op zijne hoede tegen 
hare strikken , en regeerde 
pp eene vreedzame wijs. 

EURYDICE, dochter van 
AMYNTAS, werd uitgehuwd 
aan' haren oom ARIDEUS, na
tuurlijken zoon van koning 
PHII/JPPUS. ARIDEÜS. beklom 
den Macedonischen troon na 
ALEXANDER den veroveraar; 
doch de koningin zwaaide 
alleen den schepter. Deze 
heerschzuchtige vrouw, wel
ke onder eenen schijn-ko
ning, willekeurigïijk regeer
de, schreef aan CASSANDER, 
om zich met haar tegen Po* 

' 5 • • 
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WTPÉRCHÓN te veréenigen, die 
OLYMPIAS, met haren klein
zoon AtEXANDÉK, eri ROXANAV 
moeder des jongen könings, 
mtEpirus terugvoerde. CAS-
SANDER snelde aan het hoofd 
zijner uitgelezëne benden 
naar Macedonië ; maar toen 
dé beide legers elkander 
ontmoetten , verlieten de Ma* 
cedoniërs de partij van Eu-
RYDICE , om zich onder de 
banieren van den jongen A- ' 
LEXANDER te scharen, dien zij 
als hunnen wettigen vorst 
beschouwden. ÖLYMPIAS liet 
ARIDBUS met pijlen door
schieten, en noodzaakte zijne 
vrouw zich zehe> hét levefi 
te benemen, den giftbekèr, 
den dolk of de strop te harer 
keuze latende. Zij wurgde 
zich in het jaar 318 'vóór J. C« 

ï ü f i - ' - u E U S. 

'éënë verhevene' bestotöratog 
beloofd had. Doch HË'RKÖ-
iiEs bragt deze werken ge-
iükkiglijk tén einde, en Eu-

"RYSTHËUS, verpligt om zich 
met het koningrijk Jrgoi 
të vréden te stellen^ hield 
op, dien held te Vervolgen. 

EURYTUS, koning van 
OËchalia, eh vader van IptB. 
Na zijne dochter aan den- , 
genen beloofd te hebben ,die 
Pp hëm den worstelprijs 
zoude behalen, bood HER* 
KULES zich aan, en overwon 
hem ; maar EURYTUS wilde 
hem dezelve niet geven. Toen 
doodde hem HERKUÏKS mét 
eenen knodsslag, e» maakte 
zich meester van zijnen buit. 

E0BYI.0CHUS, een medë-
gezelvan ÜÏJYSSES. Hij was 
de eenige, die niet van den 
drank gebruikte, dien CiRCÉ 
aan de andere deed drinken, 
om hen in beesten te veran
deren. 

, EURYSTHEUS, was de zoon 
van STENELUS, koning van 
Mycetia, die Amphitryon 
tot broeder had. JUNO deed 
hem voor HERKUI.ES , geboren 
worden; opdat hij door het 
eerstgeboorf erëgt eenig gezag 
over hem zoude hebben. Zij 
spoorde hein aan, om HER-
KUUSS twaalf werken te doen 
ondernemen , onder welke zij 
dengenen hoopte te zien be^ 
zwijken, aan wien JUPITER 

EUSÉBIA ( A Ü R E M A ) , VfOUW 
van keizer CONSTANTIUS, in 
dé 4.e eeuw, werd te T4ej-
salonika geboren, en was de 
dochter van eenen Consul-
Zij bezat schoonheid> beval
ligheden, deugden^ geest* 
smaak voor al de kunsten. 
Deze hoedanigheden werden 
bezwalkt door bare ver
kleefdheid aan het Arianis-
mus. De spijt, dien^ij ge" 
voelde, van geene kinderea 
te hebben , bewdog haar, om 
aan HE&ENA.Ï dé zuster van 
COXSTANTIUS en de vrouw van 
JULIANUS, eenen drank te 
geven, ten einde haar on
vruchtbaar te' maken. Men 
zegt zelfs, dat zij de vroed
vrouw dezer vorstin Omkocht, 
en dat zoodra als dezelve be- -. 
vallen was, deze ongèlukk»-

http://Herkui.es
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£e;. de yriïcht deed omkomen. 
EÜSEBÏA overleed in 361.'Zij 
was het, die CÓNSTANTIÜS be-
woog, om aan JÜMANÜS den 
titel van Caesar te geven. 
Deze Vorst sprak hare lof
rede uit, en wij bezitten de
zelve onder zijne werken. 

EüSEBHJs ( H e i l i g e ) , éen 
grielc van geboorte, volgde 
den 20Mei 310, den heiligen 
Jiaiis MARCELÜUS, op den 
stoel van den H. PETRUS op; 
bij wist de godvruchtige ge
strengheid, der canonieke 
bpeivaardigheid, vooral ten 
opzigte' van degene, welke 
gedurende flé vervolging ge
vallen Jwaren, te handhaven. 
Zijn ijver haalde hém ver
scheidene vijanden op den 
hals, ónder andpre* HEK A-i 
CLius, éenAvoèlziek tiiensch, 
'die hem allerlei wederwaar
digheden op den hals haal
de , doch waarover EÜSEBIÜS 
door zijn geduld'zegevierde. 
«eze heilige Paus werd dool
den tir&n MAxKNT,uS naar Si
cilië verbannen, en overleed 
«én 26 September van het 
jaar zijner verheffing tot de 
pauselijke waardigheid. 

EUSGBHJS ( P A M P « 1 W U S ) , 
wsschop van Casarèa in Pa-
ORyim'* w e r d in' het jaar 

—67 op het einde der rege-
r i ng van Keizer GALLIENÜS 
gloren. Men weet niets 
*an zijne familie, zelfs de 
naam zijner geboorteplaats is 
wekend. Hij kwam irt zeer 
•laauwe vriendschapsbetrek

kingen niet pAMPJHiiiiOs ̂ prie
ster van Cmarea. Nadat zijn 
vriend jn 309 den marteldood 
had ondergaan, nam hij des* 

'zelfs naaih aan', om zijne geV 
dachtenis in zijn hart tever-
eeuvvigenf Vroegtijdig reeds 
had EÜSEBIÜS zich pp de ge
wijde en ongewijde letteren 
toegelegd. Men zeide van 
hem, dat hij alles wis t , wat 
voor hem geschreven was . 
Tij Ceesarea riglté hij eene 
school op , dje eene kweek
school %-an geleerden werd. 
'Zijne verdienste "deed hem 
in 313 op den bisschoppelij-
ken stoel dier stad verheffen. 
H e t ' arianismus besmette: 

\ toenmaals dé ;ke rk en het 
'rijk; EÜSEBIÜS was e W der 
geheime zuilen dier ketterij. 
In de kerkvergadering vah 
JViceü, in 325 , was hy aan 
de regterzijdé van KONSTA'N-
TIJSI geplaatst. Hij veroor
deelde de dwalingen van A-
BIUS, en stelde eene regtzin-
nige geloofsbelij denis voor; l 

maar het kostte hem eenige 
moeite, om het woord mede 
zelfstandig, dat de vadera 
bij zijn formulier voegden , 
te onderteekenen. In 331 
was hij niet de Ariaansche 
Bisschoppen, bij de kerk
vergadering van Anlioöhië 
tegenwoordig, waarin de 
heilige EÜSTATHIÜS werd af
gezet. De Arianen deden 
hem tot dien stoel benoemen; 
doch hij sloeg denzelven 
van de hand, hetzij omdat 
hij dergelijke veranderingen 
veroordeelde, hetzij omdat 
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hij door dit bewijs ,yan be
langeloosheid , zi[jnen invloed 
wilde vermeerderen , hetwelk 
in eenen bisschop die tevens 
een hoveling was-, niet zonder 
waarschijnlijkheid is. Vier 
jaren later veroordeelde hij, 
gezamenlijk met de bisschop
pen der kerkvergaderingen 
van Ccesarea en Tyrus, den 
heugen ATHANASIÜS. De 
heilige Bisschop weigerde, 
om in die vergaderingen te-

. genvvoordig te zijn. w|jl hij 
de listen van EUSEBIUS ver
foeide en deszelfs invloed 
vreesde. De Prejaten, dié 
ter inwijding der kerk van 
het heilige Graf, t& Jeruza
lemvergaderd waren, zpndén 
hem naar keizer KONSTAN-
TIJN , om het onregtvaardige 
vonnis te verdedigen, het
welk! zij tegen den beroem" 
den verdediger! der Godheid 
v^p, J . | C . geveld hadden. 
Déze vleijende Bisschop mis
leidde den Vorst en maakte 
een misbruik van zijn ver
trouwen*. Hij hezvyalkfe de 
onschuldigen, terwijl hij de 
schuldigen in het helderste 
daglicht plaatste, en ver
kreeg daardoor de terugroe
ping van den aarts-kelter | 
Anrus en de verbanning van 
ATHANASIÜS. Hi) kende het 
zwak van KONSTANTUN, en 
maakte somtijds , van dezen 
Stichter des Christendoms in 
het rijk, den vervolger der 
ware Christenen. Hij sprak 
de Lofrede van dien Vorst 
uit, bij gelegenheid van het 
vr«ugdefeest, dat dezelve in 

het begin van het 30/te jaar 
van zijn bestuur, feit'; het 
laatste zijns levens was ,liet 
vieren. Alen is van gevoe
len , dat mj dien Vorst niet 
lang, overleefde; hij overleed 
in 338. EÜSEBIUS lief; vele 
werken na, vyaardig,(om tot 
de" nakomelingschap over te 
gaan , die er een gedeelte.van 
bezit. Dê voornaamste zijn: 
Kerkelijke GèscMedenit, in 
10 boeken , van de komst des 
Messias tot de nederlaag van 
LICINIÜS. Dit is het belang
rijkste van al zijne schrif
ten, en heeft hem den titel 
van Vader' der 'Kerkelyke 
Geschiedenis verworven. Met 
kan de plaats bekieeden _der 
.oorspronkelijke geschied-
Schrijvers van de fcièemte 
eeuwen. Deze geschiedenis 
is vertaald en vervolgd tot 
op den dood van THEO-
posiüs den groote, door 
BUPINUS AQüitEtisi EDSEBI» 
us verwerpt de fabelachtig» ' 
verhalen zorgvuldiger dan 
ËPIPHANIÜS en andere ouden 
gedaan hebben. Zijn stijl 
zonder bevalligheden en 
zonder schoonheid,, is veel
eer die van eenen GoinpHa" 
tor dan van eenen geschied
schrijver. Hetgene,watmen 
hem 'niet kan vergeven is het 
misdadige stilzwijgen j het 
Wolk hij over het arianisnius 
in" zijne geschiedenis in acht 
neemt; een nieuw bewijs te
gen degene, die den zin zij* 
ner slechte uitdrukkingen 
verdraaijen, om van eenen 
intrigant; door de geheele 
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oudheid , Zöó? wel in geest 
alsi in» handelingen «voor eë*i 
nen: aria&n gehouden, een 
regtkinnig• man,-të Maken/. 
Vaïial de «itgaveh'derjSrèr» 
Kelijke Gèsc/nedenis]••': van 
EüSEBiüs , is <dè haaiiwkeu- > 
rigsté?,die van HENDKHC DE 
Vüfcois, in de verzameling!, 
dér Grieksohe JKerkcIijke ge
schiedschrijvers i 3 dl.n in fol. 
JP'artji, ,1669 en 1677 ;' met -
eoiie vertaling in hetXatijn, 
dié de achting van het ge
leerde» publik heeft verdiend; 
vervolgens vermeerderd en," 
herzien te Cambtidge, 1720, 
3 dl.n- in, fol,—- De |>resi«l 
dent COÜSIN hééft er eene 
uitittuntënde5hertaling in ,het 
Fransch van geleverd, 4 dl," 
in 4.toy ofï&sdiinfïn: :ï%w,. 
•*-*« 2ï* '<HetvLevemvan i ïby- . 
f W i r / w . , 4h^boeken, Üit, 
is eene-Lofrede;, onder den. 
titel van.Geschiedenis. JOer 
zelve'iinaakt hét 2A gedeelte 
™> hét l.e dL der Kerke
lijke Geschiedenis "van Goü? 
SIN m l2,mo ü i t , .dat..som*-,-
ttjdsontbreekt, ehdat , wan-/ 
neep het erbij is ï het iverkv 
m ^tS < J e e ' e ö doet bestaan. 
T * ^ Eenen Eronyk, die 
1? gebeurtenissen van hethe
l d e r gereld tot het 20,« 
jaar der- regering::vau, KON-
«TANTHjiibevatté. De verta-
™g» Welkende H . BimOr 
NYMU? er van vervaardigde, f 
«eeft ons een gedeelte van 
net oorspronkelijke doen ver-
JK*«>» dat, des te belang
e e r i s , wjjü ÉuspBius in 
a» z'jne werken de aanhaling 

•;gen der oudste schrij vjersop* J 
eêa stapelde. JOZEF (Sc'AtÏGUR 
'heeftbeweerd, pos dègèheele 
ikronijk van EUSEBÏUS te gë-t? 
iven^i waarvan hij <dè in ver**» 
;sehillendesühwj^ers versprei-? 
\ de Jfragnienten bijeen yerza- • 
jirteld -had. : Men Vindt i n d e . 
j daad' dat zijne «uitgave»iïin i 
11658te Amsterdam in fol. ge - ; 

drukty met de' vertaling van; 
den H. HIERQNVMUS bijna ge
heel overeenkomt.'—• é.°AD&: 
boeken dei Evangelische^ 
voorbereiding en die derbe-

l todging> BitïsAe geleerdste? 
! verhandeling, Welke :deoudi-. 
: héid pns verschaft^ om de 1 
waarheid : der Christelijke 
Godsdienst «ri derïralschheid? 
des Hëidendoins te bewijzen» 
Van de 20 boeken, waaruit de 

: Evangelische betoqgingi *be«; 
\ stond j-'aSjjtV er ons slechtsjïO' 
; overgebleven. Het begin en 
het einde van het ] . eenlO» e ; 
boek ontbreken in bijna, alle 
uitgaven; maar FABRÏCIUS 
gaf dezelve:in 1725 , in zi j
ne Bibliotheek der schrtj'*- • 
vers, welke over de Gods-\ 
dienst kandelen, in het licht. 
Deï beste uitgaven der Evan-, 
gelischevoörliereidiiig en der: 
betooging i ?ijn die van Pa-* 
rij*\ 1628> .2 dl." in.* fol, 
met: eene nieuwe 'Vertaling 
van de 15. boeken, der voor*, 
bereiding door • deni« l e s u i t r 
VÏGIER , en die ^an' DONA» 
T D S , met dé boeken der be-i 
tooging vereenigd. — 5.° 
Commentariè'n op de psal-
men èn op 'Is/ÜAs:ï dóór don 
MONTPAUCON , in de 2 eerste 
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deelenyan de Verzameling 
der Grieksche Kerkvaders, 
Parijs 1706, ih fol. Van 
het Commentarium op de 
psalmen komt er enkel dat
gene in voor, swat de geléer* 
de uitgever, er van in de' 
oude i handschriften heeft 
kunnen vinden ,j dat is het-
gene, wat EUSEBIUS over de 
119. eerste Psalmengeschre
ven heeft. 'Men zal in dit 
werk' Bewijzen >»an gijtraria* 
nismtfs vinden. Pater MOÏJT-
FAIICÖN, heeft tegen: de, ge* 
woohte deri uitgevers,',*•die 
bijna alle niet bun oorspron
kelijk zijn ingenomen, vele 
plaatsen van vermaarde schrij
vers aangehaald, om te be
wijzen, dat hij een Ariaan 
was, en deze bewijzen zijn 
te volle overtuigende —- 6«° 
Kleine stukken, welke zij»: 
nen naam dragen, en die 
PaterSiRMöNB, in 1643, tel 
Parijs, in ^vo , in het La
tijn liet drukken. Men kan; de 
uitdrukkingen der ouden voor 
en tegen. EusEBiüs raadple
gen; dezelve zijn Zeer naauw> 
keurig bijeenverzameld door 
VAT,OI& j aan het hoofd der 
uitgave zijner Kerkelijke Ge
schiedenis, Nog. heeft men 
V*n EUSÈBIUS i Qnomasticom 
vrbium et locbrnm mem 
Seriptum ,»i met de aahtee-: 
Keningen van BONFRKRIÜS en: 
vanxECMRc, te Amsterdam. 
"J &1. gedrukt (*), < . : 

EÜSEBIÜ^I i bisschop van,,; 
Beryte, vervolgens van iW 
comediè't y.en eindelijk wo* 
Konstantinopfiti begunstig-, 
-de delpartij van ARIUS , waar
van-, bij de dwalingen ,M.. 
omhelsd. Hij zwoer dezelve 

i.bij de kerkvergadering van, 
:: Aie'ea af; j , maar deze geflwon-
gene: verzaking belette hem; 
niet om Jeefjigen tjjd daarna, 
eetie kerkvergadering in Bi" 
thyniè' te?beroepeni waarin 

:ARIUS inet luister hersteld. 
i werd. De onlusten, die hij; 
UB de,kerk verwekte, nood-
Ijzaaktën KóN$TAN'riJN> oi«: 
; hem in ballingschap te zen
den* Hij • was er uit' terug 
geroepen, en schilderdeARI-
DS bij den keizer. als den: 

: régtzïnnigste aller menschen] 
af,Ï en' ATHANASIUS als de 

'! Woeligste» Hij beschuldigde 
hem, ëene schatting op «e 
Egyptenarente hebben get,; 
steld, de wedérspanhighMtt: 
van Reenen zékeren PfliM*v 
MENOS tevhebben begunstigd; 
en , om den heiligen Kerk-
voogd gewisser te overladen, 
riep hij kerkvergaderingen 
bijeen, deed hem afzetten* 
en in ballingschap verzenden, 
enlietARiusaannemen. WJ 
liet zich in het jaar 338» 
na de t onwettige afzetting 

' vatt den heiligen PAU^J 8 ' 
wiens plaats ;hy benijdde, 
met geweld tot bisschop tan 
Komtuntinopel verkiezen*; 

otLLBrf^to 6 "" '^ ,beef t n zijne boveji reeds aan«eha?lde BMr 
o n S n * * £ \ r f t P lE^li'e VnmeetLaline, eene beredeneerde 
ontleding der werken van de/.en geleerden bisschui, geleverd. 
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EdSEBiUs van Cmdrea ver
spreidde heimelijk het Ari-
anismux; EUSEBIÜS van At-.-
comedië, was er hoogmoedig 
op. Hij was hoofd der sek
t e , en wilde het wezen. Zij
ne aanhangers werden Mu~ 
sebianen genoemd» Eenige 
maanden • voor zijnen dood, 
in 3i7, deed hij in eene. 
kerkvergadering van Anlio* 
c/iiè', • de Ariaansche godde-
loosheden, als punten van 
geloof aannemen. EUSEBIUS 
van Ccesa,rea, heeft hem voor 
eenen Heilige willen doen 
doorgaan; hij prijst, tot zelfs 
zijne gebreken, maar dit zijn 
loftuigingen van een partij-, 
dig mens'ch \ die zijn- hoofd 
tot eeneri Heilige wil ver-; 
heffen, 

EUSEBIUS EMISSENUS, al*J 
dus genaamd, wijl hij bis
schop van Emesa was', was 
een leerling van EUSEBIUS 
van Casarea, en overleed 
omtrent 359. Hij was te 
Metta, in Metopotamië ge
boren. De heilige HmRONY-
wra kent hem vele werken 
toe» tegen de Joden, de Hei-
Oenen, de JVovatianen, én 
Homelièn. over de Evange-
"en; maar er blijft ons niets 
van over. Men 'is thans van 
gevoelen } dat de meesteder 
ftoinehën , onder zijnen naam 
}" »et licht gegeven , door 
^" ische bisschoppen, in de 
? e n t o tijden van de Gal l i -
«aansche kerk zijn samen--
gesteld, M e n 5 C nreeferve . 
, e n aan den H . PATIENTUS, 

bisschop van Lyon toe. E U 
SEBIUS was der partij van 
•A.R1ÜS toegedaan. 

EUSEBICJS ( Heilige ) , bis- . 
schop van Verceil, • in de 
vierde eeuw, verdiende de
zen stoel door zijne kunde , , 
zijne zachte zeden en teedere 
godsvrucht. Hij onderscheid
de zijnen ijver voor het, ge- > 

'loof, in de- kerkvergade
ring van Milane in 353. Hij 
stelde eerst voor, om al 
de Bisschoppen de geloofsbe
lijdenis van Nicea, te doen 

'onderteekenen, alvorens de 
minste zaak te bebandé-. 
len; ntaar keizer KONSTANS! 
maakte zichrvan dé verga-> 
dering meester." Hij liet da 

j meeste .bisschoppen de ver-, 
'oordeeling van • ATHANASIUS 
door bedreigingen, 'of door 
overrompeling onderteeke
nen: Degenen, die den moed 
hadden, om tegenstand te 
bieden ,. werden verbannen ; 
EUSEBIUS behoorde tot dat 
getal. Na den dood van den 
keizer , keerde-.die heilige 

' man haar zijne kerk terug. 
Hij doorkruiste geheel Grie
kenland, llyrië en Italië; 
en overal " stelde hij eenen 
slagboom tegen dé verwoes-

. tingen van de Ariaansche 
ketterij. Hij eindigde hei» 
Hglijk zijne dagen in 373. 
De heilige HIERONYMUS Iaat 
hem drie jaren vroeger ster-

•ven. De heilige AMBROSWS 
(of de schrijver eetter Leer
rede, die hem wordt toege
schreven) zegt i dat hij de 
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eerste i s , die Th het Westen 
het kloosterleven met hét 
geestelijke leven.vereenigde, 
de priesterlijke deugden op 
deze wijze door de Verach
ting der aardsche bezittin-i 
gen versterkende: JPrïintis 
in Oecidentïs partibus in 
eadem ecclesia eösdem mo* 
nachas insUtriit esse güos 
clericos-, u.t: esset in ïpsis 
viris et coniet/ipiusrerüm' 
et accusatiö • levitarum (zie 
JONADAB en de heilige NOR-

BERTÜS). JOANNES ANDREAS 
IRICI1, leeraar van het Am-
brosiaansch collegiè, liet te 
Miïane in 1748, in 2»dM 
in 4 .» , het boek der Evan
geliën , eigenhandig'door Eu-; 
SEBIÜS geschreven, dat men' 
onder de handschriften' der, 
kerk van Verceil gevonden 
had > drukken. , Hij heeft 
deze uitgave met een voor» 
berigt ,'."••• met aanmerkingen 
en met eene overeenstemming 
inet de;:andere handschriften 
der Evangeliën eri de over
zettingen der heilige Kerk
vaders/verrijkt. :Men, vindt 
twee vari zijne Brieven in de 
bibliotheek 'der kerkvaders. 
HijA'had het 'Cnyimeiïturium: 
over de ;Psaïmén: 1 van EUSE* 
BIUS van: C,$sarea in het da -
tijrt vertaald; maar deze ver-: 

taling-, is; verloren geraakt. 

EUSEBWS (Heilige)', bis-
Bchop van Samotdta*: zijne 
geboorteplaats, beroemd door' 
zijn geloof en doof zijne lief
de voor de kerk. JHij ,was 
in den beginne met dè Ari-

anen Verbanden. Tóén de 
bisschoppelijke zetel van Ah*. 
Hochiè'Was komen "open ie 
staan, kwamen dj met de 
regtzinnigen overeen, om 
MELÉCIÜS ter /•vervulling van 
denzelven te verkiezen. Zij 
vertrouwden aan EÜSEBIÜS 
het besluit dezer verheffing 
toe; maar de heilige, MELE* 
eins zich dadelijk ypor het; 

Catholijk geloof verklaard'< 
hebbende^; besloten «dé Ari-1 
aansche ketters door keizerv 
VA£ENS ondersteund, om hem 
laftezètten; iv^EüsÈBiüs van; 
hun rampzalig : oogmerk on- • 
dérrigt', keerde naar zijn. 
bisdom terug* met de acte * 
welke men herri had toever-> 
irtfuwdV Men liet hem ach- > 
ter volgen, en de afgevaar-; 
digde van den keizer °P-
dreigde hem de regterhand 
te doen afsnijden', indien* 
hij deverkiezihgs-akte niet; 
terug .:• gaf ;• maar EÜSE- ' 

: Bius bood zijne beide han« 
deh aan, en Jseïde met stand-
vastigheid, dat hij dezelve 
'liever.zou laten afinyden, 
dan deze acte • uftegeWh* 
tenzij-hetiiw tegemBQOffaë*1 

< heid ioare, van af degene» 
"die hem'dezelve:haddentoe-
vertrouwd. Deze waardige' 
bisschop, onderteekende ae> 

,geloofsbelijdenis van 'Niewi\ 
in de kerkvergadering vart 
AntiocAiè', in 353, en be
vond zicht te''iCis'saréav+n-
Cappadocië, in het jaar 371» 

•om op verzoek van den n» 
IGREGORIÜS van JSTaziatize, 
den wder , den heiligen JU* 
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8U.IUS tot bisschop dier Btad 
te verkiezen. De standvas
tigheid, met welke hij zich 
tegen de Arianen verzette, 
haalde hem eene menigte we
derwaardigheden op den hals. 
.VALENS zond hem in 373 , 
in ballingschap. Gedurende 
deze, verbanning, vermonde 
hi] zich als soldaat, om de 
vervolgde regtzinnigen te 
gaan vertroosten , de zwak
ten te versterken en de ster
ken aantemoedigen. Na den 
dood van zijnen vervolger, 
was EUSEBIUS in 378 Jjjj do 
kerkvergadering van Anlio-
chië tegenwoprdig, en sprak 
er als de waardige verdedi
ger van de godheid van J. C. 
Hij bezocht vervolgens ver
schillende kerken van het 
Oosten. Daar hij MARIS in 
het bezit • van het bisdom 
Voliche in Syrië had willen 
stellen , wierp hem eene Ari-
aansche vrouw eene dakpan 
«P het hoofd:, die hem doo-
««ujk kwetste. Alvorens zijn' 
geest te geven, liet de waar
d e kerkvoogd al degenen, 
««e er tegenwoordig waren, 
. y e n , °'« deze vrouw niet 
in regten te vervolgen. Men 
vervolgde haar niet te min, 
«aarde Catholijken, om den 
jaatsten wil.-van dezen hei
d e n Bisschop te vervullen, 
, a a S d e n en- verkregen voor 
«laar genade. 

EusEBms', advokaat te 
*°»^«'««Ko^Averhiefzich, i 
, fY™ï nog. slechts eénvou- I 
1 J * « Ü E E I » '•.•.•'••• '•.'•':••• C 

dige leek Was, tegen de ket» 
terij van NESTOiuus,.en deed 
in 429 eene verklaring, in 
den naam der Catholijken. 
Bisschop van Doryléa g e 
worden, onderscheidde hij 
zich met denzelfden ijver 
tegen de dwalingen van Eu-
TyciiES, Deze ketter was 
zijn vriend; hij trachtte om 
hem door zachtmoedigheid 
terug te brengen; maar vond 
hem altijd hardnekkiger ; hij 
wierp zich- in het jaar 448' 
in eene kerkvergadering van 
Konstanlinopel dXs zijnen be» 
schuldiger op. Deze sekta-
rissen wreekten er zich o* 
ver, door hem in die ver
gadering te doen afzetten, 
die zoo wel het roof nest van 
Bfeze genoemd werd. • E U 
SEBIUS bevond zich nog in 
dè algemeene kerkvergade
ring van Chalcedonië in 451 * 
waar hij de veroordeeling 
voortzette van heigene te 
JSfeze verrigt was; hij ont
ving aldaar eene volkomene 
regtvaardiging, en stierf 
kort daarna» 

• EUSEBIUS, van Strigoniat 

een rijk Hongaarsch heer , 
d ie , na zijne goederen aart 
de armen uitgedeeld te hebr 
ben, naar de bosschen trpjk. 
Daar zich vele lieden bij 
hem gevoegd hadden, rigtte 
hij het klooster van Pisilia 
op, onder den titel van den 
heiligen PAULUS , eersten 
kluizenaar, maar onder den, 
regel dei reguliere kanoni-
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leen van den heiligen Aü-
• •GUSTiNUs. -De: kluizenaars 
van den heiligen PAULUS, 
die in Hongarije tot op de 
regering van JOZEF" II. be
staan hebben, hadden hem 
'hunne- stichting te danken. 
ETISEBIUS stierf in het kloos
ter van Pisilia j den 20 Ja
nuari] 1270. Zijne godvruch
tigheid en andere deugden , 

„hebben hem den titel van 
gelukzalige verworvene 

EÜSTACHIÜS DE SAINT PIER
DE. - ^ Zie SAINT PIERRE» 

ETJBTACHIÜS ( Heilige )., 
martelaar, die, zoo als men 
van gevoelen is, den dood met 
Zijne vrouw en kinderen, 
«nder het bestuur van keizer 
'TRAJANUS heeft ondergaan. 
De acten van zijnen martel
dood, zoodanig als wij dezel
ve bezitten , zijn onderge
schoven of grootelijks ver-
valscht. Pater EIRCHIR heeft 
vruchtelooze pogingen ge
daan , om er de geloofwaar
digheid van te bewij zen., 
'hetwelk niets tegen de ver-

, eering bewijst, die men hem 
-toebrengt. Zie CATJHARINA 
iHeiligé), maagd Vata Alex-
undriè\ Éocaas (Heilige),-
enz.".--"," 

EuSTACHIÜS ( B A R T H O L O M E -
tis)j hoogleeraar der ontleed-
en geneeskunde te Rome, 
omtrent het jaar 1550, liet 
ontleeakundige platen na, 
te Rome in 1728, in folio 
in het licht gegeven. De, 

zelve zijn zeer geschikt, om 
de zamenstelling van het 
menschelijk ligchaam (elee-
ren kennen. Men vindt de
zelve ook in het Tkeatrum 
• anaiomicum Van AÏANGBT. AI* 
BIUS heeft dezelve op nieuw 
te Lep den in 1744 in foi., 
niet Latijnsche verklaringen 
in het licht gegeven. Wij 
hebben nog van ÉUSTAGHIO8. 
1.° Opuscula, Delft, 1726, 
in S.vo•-* 2S Erotiani col-
lectio vocttm qu<e iunt ap«d 
HipjPocnATEM, Venetië» 
1566, in 4.» y 

EiisTATHius (Heilige), te 
Side in Pafrphylie geboren, 
eerst bisschop van Berea,» 
daarna van Antiochïê'w 323. 
Hij onderscheidde zich'nde 
kerkvergadering van Nicea 
door -zijnen ijver en zijne 
Welsprekendheid.' De An-
anen, door EÜSEBIÜS vat» 
JVicomediê, een listig en 

wraakgierig kerkvoogd, op« 
geruid , bezworen zijnen on
dergang» Men̂  kocht een 
ligt vrouwspersoon om» «ie 

met eenen eed -tegen: den. 
heiligen man getuigde, dat 
zi) een kind bij hem gehad 
had Op deze valsche be-
schuldiging werd bij afgezet, 
en door CONSTANTIUS ,_en, 
volgens sommigen, door JiON* 
STANTuNverbannen. Hij stier 
in zijne ballingschap te £/'»• 
lippê in Macedonië, tnóóit 
en werd te Trajanopoltsbe-
graven. EÜSTATHIUS W»s een 
der eersten, die de Anaan-
schekelterij bestreden heext, 
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hij deed' zulks niét even'zoo 
veel duidelijkheid als kracht, 
üe ouden roemen zijne wer
ken zeer; wij bezitten de
zelve niet meer,' en dit is 
een waar verlies, indien het 
waar is', dat de stijl derzel-
Vé, zoo zuiver, de denk?-
beelden zoo edel, de uit
drukkingen zoo sierlijk-wa
ren , als SOZOMENUS zulks 
zegt. Men schrijft hem ee
ne Verhandeling toe over de 
priesterin van APOLLO, in 
1629, in 4. t 0 , door denge-
leerdem AEI-ATJÜS , in het 
licht, gegeven ; met eene an
dore Verhandeling over, het 
werk der zes dagen ofïïeaa-
ameron, die hij, ook aan'Eu-
STATHIÜS ' toeschrijft. Dit 
laatste geschrift, ; dat ;inen 
van een later schrijver meent 
te zijn, kwam teLyon , in 
1624, in 4 to, in het licht» 
Men vindt hetzelve, ook in de 
Bibliotheek der Kerkvaders. 

EUSTATHIUS » Bisschop van 
Gebaste, speelde eene zon
derlinge rol in de kerk in 
de vierde eemv. Hij was een 
bedrieger j die,, volgens zijn 
belangen, allerlei gedaanten, 
Wist aantenemen» Dan zui
ger Ariaansch, dan half-Ark 
«anschj den eenen dagregt-
wnnig en den anderen dag 
Macedoniaansch; to(j deed al
le geloofsbelijdenissen, WeJ-
*e de omstandigheden vöv-
«.epden, In 'dekerkvergade-
',n8.van Ancyre, veroordeel > 
*<* h§ de leer K»n Aëïius v ,. 
«-•••; ' ',:;•', ,* C f 

zijnen leerling, hij werd in 
4e kerkvergadering van,ffle~ 
litine afgezet,, bevond zich 
met de half-Arianen te S&9 
leucia* Door deze vergade? 
ring in hét jaar 365 naar bet 
Westen gezonden , , bedroog 
hij den JPaas trtBKRjHS, <Jie 
hem in zijne gemeenschap 
opnam; hij bedroqg evenzeer 
de Vaders der kerkvergade* 
.ring van 'T&y«na'§-.,dié hen* 
op zijnen stoel herstelden; 
maar hij had denzelven niet 
zoodra beklommen, of hij 
trachtte, om met de Arianen 
gemeenschap te houden, die 
hem geenszins wilden ont» 
vangen; hijj eindigde dope 
zich met E^NpMlus tot hoofd 
der, vijanden van >de godheid 
des: heiligen Geestesjte ma
ken , en stiert:in. het jaaje 
370» Sommige schrijvers; 
hebben gemeend, dat het de
ze EüsTATHiüs was, die het 
huwelijk en de bezittingen 
van tijdelijke goederen ver
oordeelde , en waarvan de 
dwalingen door de kerkver
gadering van Gangra ver
oordeeld werden, maar BA-
RONIÜS en bijna alle latere 
critici zijn van een tegeno
vergesteld gevoelen , eri ge-
looven met meer waarschijn
lijkheid , dat deze aartsket-
tèr een monnik «it Armenië 
was» .„• . : • •'• ;;.'••': 

EUSTATHIUS, Bjss,chpp van 
Thessalonica in de twaalfde 
eeuw, ' was een bekwaam 
taalkundige. Hij liet Ver-
2 . . i ' 
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klaringen m op HOMERUS en 
•DIONYSIUS den Aardrijk*kun' 
dige, Zijn werk op den 
Griekschen dichter is . zeer 
•uitgebreid en wordt zeer op 
prijs gesteld; hij heeft de 
.kracht en den nadruk van 
aijn oorspronkelijke wel be
grepen , en laat zulks aan 
.zijne lezers gevoelen. Be» 

: halve de aanteekeningen, 
vindt men i n ' zijn Werk ge
schiedkundige en wijsgeeri-
gé Verhandelingen , die met 
vele schranderheid geschre-. 
véri zijn. Men kende, hem 
ook toei doch,zonder eeni-
gen grond, het verdichtsel 

. van IsMFiiüs en ISMEMA, 
Partje 1618, in 8.vo, i n 

het Fransen vertaald, Pa* 
rijs, i743, in S.vo, mét pi-
tïöiiETET had er in 1625, 
eène uitgave in 8»Y° van ge^ 
JeVerd. Dé beste uitgave der 
Verklaringen van EÜSTA-
'iftius öp HOMERUS is ïflie van 
-Böiüe, 1542 tot 1550,, in het 
<Jrieksch j'A dl.n in fol.* Die 
-van FROBEN,' 1559, en 1560, 
"2 dl n",iil foli, wordt min
der geacht. Er zijn er te 
Blorence (in 1730» 32 en 
3 5 ) , 3 dl."," van eenen nieu
wen druk, met dé aanmer
kingen «n vertalingen van 
ALEX. POMTÏ en van ANT. 
M A R U SAI.VINI, in het licht 
verschenen, die niet voltooid 
is . De. Verklaringen op Di-
"ONTSHIS , «ijn dikwijls her
drukt sedert 1547, in welk 
jaar zij door ROBERT ETIEN-
•N*, met den enkelere tekst , 
waren in het licht gegeven, i 

EUSTOCHIUM (Heilige% uit 
de familie der SCIPIO'S en 
der • EMILIÜSSEN , beroemd 
door hare. godsvrucht en 
door de ervarenheid in de 
talen, was eelie leerlinge van 
den heiligen HIEBONBIUS. 
Zij volgde haren meester in 
het Oosten, en sloot zich 
vervolgens met de heilige 
JPAÜIA , hare moeder, in een 
klooster van Belhlekem op f 
waarvan zij overste werd. 
Zij verstond het Hebreemvsch» 
Grieksch * en .besteedde het 
grootste gedeelte van hareri 
tijd in «Ie beoefening der 
heilige schriften. Zij stier! 
in 419. Vruchtelooshebben 
de invoerders van nieuwïg-* 
heden zich van= haar voort 
beeld willen bedienen, om 
dèn bijhei in de handen van 
iedereen te stellen,. om ei 
de gewone leesoefen ing der 
vrouwen en der onwetenden 
vah te maken. » Het is 
waar, zegt FENELON in zijne 
-voortreffelijke verbande ing 
over het lézen van de heilige 
Schrift in de gewone taal» 
dat de boeken van de heili
ge Schrift, dezelfde zijn j 
inaar al het overig is met 
meer in denzelfden staat; 
de menschen , die den naam 
van Christenen dragen, neö-
hen niet meer dezelfde een
voudigheid, dezelfde leer
zaamheid, dezelfde voorbe
reiding van geest en hart. 
Men moét de meeste van 
onze geloovigen als heden 
beschouwen, die geene Chris* 
tenen *ijn, dan door ft"" 
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doopsel in hunne kindsch-
heid , zonder kennis, noch 
vrijwillige verbïndtenis ont
vangen; zij durven er de be
loften niet weder van in
trekken, uit vrees dat hun
ne goddeloosheid hun deal» 
gèmeerie verachting op den 
hals hale. . . . Thans is de 
de,tijd genaderd > waarop.de 
«lenschen de gezonde leer 

I niet meer kunnen verdra' 
i gen j en waarin zij, eene 

ooffeuking'zullen hebben, om, 
dè invoerders van nieuwig-, 
heden aan te booren^ Ik be
sluit er uit, dat het zeer 
gevaarlijk , zou zijn in der--
gelijke omstandigheden, om 
den gewijden tekst onyer-
sehüliglijk aan de vermete
le critiek van alle Yoïke.ii 
over te leveren • Men moet 
er op bedacht wezen om bet 
gematigde- en vaderlijk ge
zag te-herstellen ; men moet 
de Christenen over de hei
lige Schrift onderwijzen,. vóór 
dat men er hen langzamer-
band toe voorbereiden, zoo dat 
*>js zij dezelve zullen lezen, 
zij reeds gewoon zijn, om 
dezelve aan te hooren* en. 
Wet den geest derzelve yer-
v«Id zijn, alvorens er de 
letter van te zien: men moet 
net lezen derzelve enkel aan 
eenvoudige-gezeggelijke, ne
derige zielen toestaan , die 
er geene twistgronden, geene 
blussende, noch hekelende 

i u,tspraken in zullen zoeken, 
*>aar die erzich enkel in stil
te, uitwülen voeden, Einde-

• > . - ; , . • • c 

lijk moet men deH^Schrift niet 
geven dan aan diegenen, Wel
ke dezelve enkel uit de han
den van de kerk ontyangen-i 
de, ér ook enkel den zin der 
kerk in trachten.te zoeken* 
(Zie AMMSIA , ABUNDPI, •*-
THOMAS- MAHNS;?.» PKODicys.)) 

EUSTRATIHS-, aartsbisschopi 
yan JSicea in de I2-i.ecu.wv 
verdedigde met. kfaoht-ibet 
gevoelen der Grieken over 
den uitgang des H.Geestes-
yan Vader en Zoon, in eene 
verhandeling,, die in velebi-
bliotheken in handschrift ge
vonden wordt. - LËO ALIIA-, 
TIUS maakt van vijf andere, 
verhandelingen, van denzelf
den schrijyer gewag »>• maat' 
wij- hebben ,nietSj van hem, 
in druk, dan eenigewr^a-
ringen pver AR/STQJ'MLI^S, 
IriAnalyUc&y Gmce y Ve
netië , 1534, in fol.; In $-. 
thicar Gresce, Venetië', 1536: 
in fol,; en Latimf Parijsr 
1543, in fol. - r . 

EUTERPB, eene der negeit 
Zanggodinnen; door haar 
werd de fluit uitgevonden, en 
zij werd aan het hoofd dertoon. 
kunst geplaatst. Men stelt: 
haar gewoonlijk voor, onder 
de gedaante eènerjonge doch
ter met bloemen bekroond 't 
nvuzijkpapieren, eene fluit»' 
hobos,, in de hand'houden-, 
de, en andere werktuigen ha-, 
rer kunst bjj zich hebbende. : 

EUTHYCKATHSS , een beeld-
e 3 :.,:,•• . ' . • . ' , • • ; • ! ' " . ; . ' :...:"• • 
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houwer van Sici/öne, zoon 
en leerling van LYSIPPUS , 
legde zich Voornamelijk op 
de jn achtnéming der even
redigheden toe. De stand
beelden van HERKUMES en 
ALEXANDER verwierven hem 
een en grooten roem, zoowel 
als zijne MEDEA , die in een e 
.kar met vier paarden getrok
ken werd. Hij leefde in het 
jaar 300 vóór J. € . [Zijn 
zoon PHILIPPÜS was een be
roemde schilder,- èn XENO-
CRATES^ de kweekeling van 
ËDTSCRATHBS , overtrof zij
nen: meester in de beeld-
hömvkunde,] 

- EÜTHYMES , een bérnebte 
Worstelaar, Volgens dè fa* 
belleer streed hij langen tijd, 
tegen een spooksel, dat. toen 
het zich overwonnen zag, 
verdween. De Tesnesié'rs 
gaven jaarlijks aan dit spook* 
Bel • eene Maagd tot voed
sel , opdat het diegene niet 
dooden zoude, welke het 
ontmoette. 

<fEvTüimiu$(Iïeilige), een 
Arehimandriet of Grieksche 
abt, bijgenaamd de Crroole, 
in 377 te Melitena, in 
Klein* Armenië geboren , en 
in 473 overleden , predikte 
met het beste gevolg hetE-
vangelie aan dè Arabieren 
en Sarraeenen, bekeerde een 
groot gedeelte derzelvej deed 
de keizerin EUDOXIA tot het 
regtzinnige geloof terugkee-
ïen, en werd de godspraak 
der kerk in het Oosten, 

EüTHYMiüs » biigenasmd* 
Sy nee Uns, patriarch val» 
•Konstantiiïopely in Jsauria 
geboren, werd in 906, in 
de plaats Van NICOIAAS den 
Mistieker, door keizer LEO 
VI. , van zijnen stoel ver
dreven, tot dié waardigheid 
verheven.. Hij wag monnik 
geweest.. Door zijne deug. 
den en zijne verdiensten ver
wierf hij' de achting van dien 
Vorst, 'die hem tot Hoogst-, 
deszelfs Biechtvader verkoos, 
maar ALEXANDER II., opvol
ger van LEO , verbande Eu-
THYMIÜS, én herstelde Ni-
COLAAS. Hij overleed in bal
lingschap in het jaar 920. 

EUTHYMIUS ZIGABENÜS , een 
Basiliaansche monnik der 
twaalfde eeuw, schreef, op 
hevel van den keizer van 
het Oosten, eene verhande
ling tegen alle ketterijen. 
Dit werk panoplia genaamd, 
is eene ontwikkeling en we
derlegging aller' dwalingen, 
zelfs van die der Mahome-
danen. Hét werd in 1586 r 
door eenen monnik van Jƒ-
rom in het latijn vertaald, 
en is later opgenomen w de 
groote Bibliotheek der kerk
vaders. Nog heeft men van 
dezen geleerden monnik co»-
mentarien op de Pmlmen, 
op het Hooglied en op de 
Evangeliën, letterlijke,»" 
deljnke en zinnebeeldige, /-li
ne verbloemde reden Wj? 
minder onredelijk, dan die 
der schriftverklaarder» van 
zijnen tijd. 
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xEtmcHiusv' uil de stad" 
Fasfat in Egypte , vereenigy 
de met de geestelijke süi-
dien» die der geneeskunde ; 
den 8 Februarij 933 Werd 
hij tot,patriarch van Alex-
andriëverheven, en hij over
leed den 12 Mei 940. Hij 
he,eft nagel aten jaarboeken, 
in het Arabisch, van het 
begin der; wereld tot het 

I jaar 940: zoo als de meeste. 
! andere ̂ Arabische geschiede» • 
I nissen, niet zeernaauwkeu-

rig tvöor het. geschied? en 
tijdrekenkuhdige gedeelte. 

[• POCOCK gaf dezelve ié 04?* 
i ford in 1659 y* inet eène La- • 
i tijnschë vertaling, «n aan» 
| teekeningenyj in 2 dl» in 
| 4.» in het licht. SEÏJDËM 
| wil door foz&jaarböeken bë« f 

wijzen , dat in de èerstéeeu-
j wen Hér; kerk.'.'; er geen We

zenlijk onderscheidt us schen. 
j de priesters en Bisschoppen 
[ bestond;, maar de geleerde 

AssfeMiNi heeft hem het te
gendeel bewezen. Nog heeft 
men itv handschrift van dien' 
Patriarch i 1,° Geschiedenis 

f van de overweldigingen der 
| bai-racenen in Sicilië, ~-
j 2. Twistgeding iusschen de 

•onregtzinnigen en de Ca~ 
tiialijken tegen de Jakobiten. 
~*3.°Drie Verhandelingen »•* 
ver het vasten en &&* Paasc/i* 
fee*!t:over de feesten der, 
G&ristefyen, >en over de pa-
Marchën, enz* — 4,° Ee-
nx%*' Geneeskundige werken. 

Eu'rocius Van Ascalon, 
- •••:-.:• .•: .•' < C ( 

commen-tatofxtm ApoMiONiüs" 
en ARCHIMÈDES y ondec de 
regering van JÜSTINIANUS ,-

• is een der schranderste wis
kunstenaars r welke bij dfc : 
Grieken in het <. verval dep' 
wetenschappen hebben ge
bloeid. Zijne beide verkla
ringen 'zijn zeer goeden men 
heeft aan dezelve vele trek-; 
ken óver de geschiedenis 

; der wiskunde te danken; De 
eerste bevindt zich in de; 
uitgave Van AFOLLONIUSdóór 

iHAiirjEYj de tweedeis in het 
;•• Qrieksch en Latijn te B«t-
zelf in 15441'in M. in hét 
licht gegeven. [De beïdtó 
verklaringen vian Efoxociusop> 

: ApotiiQNien ARCHiMËnlïs wor-
:den Ook zeeropprijsgesteld. 
Die op het tweede Boek der 

;! véfhande'lingaver den hemel* 
kloot en den Cylinderzijn 
mede in het licht; gegeven.\ 

EDTROFIÜS, een Latijnsch 
geschiedschrijver. Men weet 
niet van waar hij was-,noch 
wie hij was, men gist dat 
hij het eerste levenslicht,, 
in Aguitanië had gezien, en 

'men weet, dat hij aanzien
lijke posten bekleedde. Hij 
zegt zelf> dat hij de wape
nenonder JULIANUS voerde,, 
in deszelfs ongelukkigen togfc 
tegen de Perzers ; maar den? 
rang, welken hij in hét te- • 
ger verkreeg, is ons onbe
kend. Yerscheidene zijn van 
gevoelen,, dat hij een &ena* 
tot was, wijl zij aan bet 
hoofd? van zijn werk den ti-
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tel van CtaHssimiè vinden, 
dje énkel aan de Senators 
gegeven werd. -Er bestaat 
van hem eene.Beknopte Ro' 
tneiniciie Geschiedenis in 10 
boeken, van de stichting van 
Rome, tot de regering van 
VALENS, aan wien hij dezel
ve opdroeg. EUTROPIUS, zon* 
der een arts te zijn, had 
verscheidene schriften' over 
de geneeskunde zainenge* 
steld. Zijne Geschiedenis 
is het eenige zijner werken, 
dat ons overblijft,'hoewel 
dezelve zeer beknopt is-, is 
zij .toch bondig; de voor*-
naahiste gebeurtenissen wor
den er -flïët duidelijkheid, 
doch ronder sierlijkheid in 
voorgesteld. De l.ê uitgave 
van dien schrijver is van 
Rome, 1471, in fol., die 
(td mum delphini, in 4.K>, 
is van 1683. Dezelve is 
met eene Grieksche verta
ling, te Oxfoird gedrukt, 
1703, in 8.vo, te £ietfden, 
1729, in .Ï2.m'v-, en 1762, 
in 8.vo DEWJN leverde er , 
ih! 1746 te Parijs eene La-
tijnsche uitgave vany met de 
aanmerkingen van TANNEGÜY 
<MJ FEVRE (zie JPAÜLUS, dia* 
ken van Aquiledi) f De titel 
van het werk / van EUTRO-
PIÜS is Breviarum rerum 
Romanorum, om den eenvou-
digen verhaaltrant van hetzel
ve wordt bet op de meeste 

, JVederlandsché Latijnsche 
scholen met vrucht gebruikt.} 

EuTROBius, een beruchte 
gesnedene, staatsdienaar van 

keizer ARCADIÜS , en des» 
zelfs meest geliefkoosde gun* 
steling, geraakte tot de eer
ste rangen, en werd zelfs 
tot het Consulaat-verheven. 
Deze eertijds zoo verhevene 
waardigheid, was, wel is 
waar> onder CAIIGULA aan 
een paard gegeven, maar 
dezelve was nog niet zoo*. 
danig vernederd, om door 
eenen gesnedene, zoodanig 
als EüTROPiüs te worden be
kleed. Na als slaaf te heb
ben gediend en verscheide
ne malen verkocht te zijn, 
eindelijk :uit het huis van 
den veldheer AVINTHÉUS weg
gejaagd , kwam hij in zij* 
nen ouderdom Mj den Con»; 
sul ABRINDANTIUS. Daar ge
lukte het hem zich te doen 
opmerken door; keizer THKO-
DOSIUS, die, daar hij in.heui' 
verstand vooronderstelde, 
hem met eenigè zendingen 
belastten ARCADIÜS,zijn op
volger, benoemde hem tot ka
merheer. Hij droeg vervol
gens bij tot het huwelijk van, 
EüDoxiA met ARCADIÜS « ten 
spijt van RUPINÜS , gunste
ling des keizers, die zijne 
eigene dochter had willen 
doen op . den troon zitten» • 
Hij deed vervolgens den dap
peren veldheer• •••STIMÖO'» *•* 
later zijnen weldoener den 
Consul ABRiNDANTias in on
genade vervallen, den vela*1 

heer TIMAZIUS , deszelfs zoon 
SVAGRIÜS f en andere 'aan
zienlijke personen verbannen. 
Men noemde hein den vader 
van den staat, en openbaro 



E Ü ï . Ml 

pleinen werdeir mét zSjnei 
standbeelden versierd., Ein-S 

deli)k bewerkte ;de veldheer* 
GAÏNAS, deszelfs gunsteling,• 
niet minder heerscbzuchiig 
dan hij, pp zijne beurt, den* 
ondergang van t zijnen \vel-i 
doerierê Hij deed detróe- t 
pen aan• het muiten slaan , ' 
en beloofde dezelve enkel op 
voorwaarde te zullen bevre-/ 
digen j dat , mën hem het 
hoofd van EÜTROPIUS zoude 
leveren. AJRCADIUS van den. 
eeneri kaftt door de vrees , 
en van den anderen door de 
beden zijner vrouw EUDO-? 
xiA', die dé gesnedene niet 
echtscheiding had'bedreigd J; 
gedrongen , beroofde hem vatf' 
al zijne waardigheden, en 
verjoeg; hem uit het paleis. 
EÜTROPIUS» aan de-algemeen! 
ne wraak overgeleverd., red
dei zich iri een e, kerk. Meix 
wilde hem niet geweld ui t : 
dezelve halen; maar dé hei-* 
Hge JOANNES CHRÏSOSTOMUS 
bevredigde het gemeen ,door,, 
eene leerrede, die voor eeri 
meesterstuk van welspreken-
heid gehouden wordt. Na 
verloop van eenige dagen 
verliet hij deze kerk; zijn 
proces werd opgemaakt, en 
hij verloor in 399 het hoofd 
°P een schavot. 

EUTYCHES , een aartsket-
ter, begaf zich in zijne vroeg
ste jeugd reede in een kloo-
*te' bij Konstantinopel. 
"Oor zijne deugden en zijne 
kutide behaagde hij aan al 

C 

zijne ordebroeders , die* henis 
eenpariglijk tot hunnen abt 
verkozen^ Hij bragt zijn ge- • 
heele; leven in de strengste* 
boetpleging doori en verliet 
zijn eenzaam verblijf niet» 
dan om do dwalingen van 

: NE&ÏPRIÜS te gaan bestrijden J * 
maar hij verviel * zelf in eene * 
tegenovergestelde étt niet-
minder gevaarlijke en ramp
zalige Jketterij. Hij beweer
de, dat de Godheid en mensch-
heid van J . C.;, sedert de 
mensch word ing-, slechts ééno 
natuur waren; d&tnadever* 
eenigiog van het Woord mejt; 

de menschheid, er in J . G.'; 

enkel zijne goddelijke natuur 
onder' den schijn van een 

jménschelijk ligchaam » ; Was 
gebleven5. EÜSEBIÜS, Bis
schop van Dorylea, zijni 
vriend en bewonderaar, \viérp 
izich, na te vergeefs beproefd 
te hébben , om hem tot de 

Waarheid terug te brengen ? 

in de kerkvergadering van' 
Konstantinopel, in 448 , 
door FLAVIANÜS» Bisschop 
dier stad belegd; als deszelfs 
beschuldiger op. De ketter j 
in zijne gevoelens volharden
de,, werd aldaar veroordeeld, 
van het priesterschap en het 
bestuur van zijn klooster af
gezet en geëxcommuniceerd» 
De gestrengheid zijner zeden 
had hem aanhangers ver
schaft ; de gesnedene C H R Ï -
SOPHIUS , de gunsteling van 
keizer THEODOSIUS den Jon
ge, was zijn vriend. Hij 
verkreeg van dien voTSt j dat 

c 5 . . 
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men eefte andere kerkverga
dering zoude houden, om de 
akten van* die van Konstan* 
tinopel te herzien» ; l)iosco« 
KUS » een andere voorstander 
yan EUTYCHES zon er het 
voorzitterschap in waarne
men. Het is deze vergade
ring , welke men het roof-
nest van Efeze heeft ge
noemd. EutïCHES werd in 
dezelve vrijgesproken, zon
der andere verklaring, dan 
een dubbelzinnig verzoek-
schrift, in hetwelk hij in 
het algemeen verklaarde, dat 
hij alle ketterijen afzwoer* 
FMVUNCJS en EUSEBIUS , zij
ne, tegenstrevers, werden niet 
alleen afgezet, maar op eene 
wreede wijze mishandeld. 
MARCIANÜS f de opvolger van 

I TjHËonpstos> was derCatho-
lyke leer gunstiger. Hij liet 
in 451 het Concilie van Chat' 
cedonië, het vierde algemee
ns vergaderen. ••••Mei euly* 
chimismtis werd er in ver
oordeeld, Djqsconus afge
zet , eh de vrede aan de 
Kerk, teruggegeven. De 
sekte hield echter niet op te 
bestaan, en door verschillen
de haarkloverijen verdeeld
heid' te zaaijen; zij verdeel
de zich in verschillende tak-
ken .waarvan eene der voor
naamste die der acephales 
(hoofdeloozen) waren, dus ge
noemd, wijl zij. in het begin 
zonder hoofd, eri; zoo wel 
van de Catholijke kerk, als 
van PETKTJS MONG , valschen 
patriarch van Alexandrië, 
den stokebrand van het eu- || 

tychianimm afgescheiden 
„Waren. Daar MARCÏANÜS den 
tvvistgierigen en kibbelachti-s 
gen geest der Grieken ken
de , zoo vaardigde hg on
derscheidenewetten uit, die 
het openlijk twisten over de> 
Godsdienst verboden. Deze 
bevelschriften waren niet in 
staat, om de dogmatische 
woede der Eutychianen te 
beteugelen. Het ging met hun-' 
ne dwalingen, als met die der1 

Nestorianen. Het kwaad ging 
van geslacht tot ''geslacht' 
Over, en deze sekte, tegen
woordig onder den naam van 
Jakobiten bekend, .hecrscht 
nog in Ethiopië,, tn is in 
Egypte en in Syrië verspreid. 
De hedendt-agsche, wijsgeer 
ten,; steeds iigtzinnig in re
deneringen ; wanneer zulks 
de Godsdienst betreft, heb
ben beweerd , dat het euty-
chianismmslechts een woord
geschil was ; daar heit lig» 

•telijk is in te zien > datdoor 
'twee naturen in J. G. te loo
chenen , deze sekte het ge
heim der mensebwording 
vernietigde. » Dii geheele 
geheim , zegt een godgeleer
de , wordt met zulk eene 
naauwkeürige juistheid be
paald, dat men niets meer 
noch minder kan zeggen, 
zonder eene afwijkihg te ont
waren 5 hetwelk men vopral 
bespeurt, in de duidelijke 
leer, welke de godgeleerd
heid mededeeling ««» *aa'* 
eigenschappen noemt* ia" 
dien de ketter zich wij j«r" 
mommen, indien hij zich in 
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«en ivalscb hulsel ti'öcht te 
Steken, achtervolg ik. hem 
in al zijne,ui tvlugten; ik zit 
hem op de hielen, en ik laat; 
niet los, dan nadat h|j zich 
naauwkeuriglijk voor of te
gen de waarheid verklaard 
heeftj" (ZiejAEiüs, CREL-
jtius,, JVESTOHIUS , SOCINÜS —-> 
Iii&ius en FAUSTUS —) 

EuTycHlANüs (JELeiligè), 
Paus en martelaar, volgde 
in Januarij, 275, op den) H,. 
Fiiiax I. 'Hij beval, dat men. 
de ligehamen der martelaren, 
in purperen.•-.1 unicas zoude, 
begraven* Hij ondérgingden 
8 December 2S3 den mar
teldood. ; ;, • „ ?:•.;;••;.?• :*::.-\; '• . 

, EUTVCHIÜS .patriarch van 
Kongtantinqpél', nani hek 
voorzitterschap waar in de; 
algemeene kerkvergadering, 
in 553 in die stad, gehoil' 
den. Hij was eerst monnik 
van Amasea in POBAM*: ge
weest, en werd door JÜSTI-
ANUS , bij wien hij zich haM 
Weten henünd te maken op 
den Ï. bissohoppelijken stoel 
van yKonstantinopel verhe
ven. ; Deze keizer was in de 
dwaling der onbederf e lijken 
(die beweerden dat het lig-
chaam van J. G. voor geen 
bederf was "vatbaar geweest, 
en nooit honger, doyst noch 
«enige andere natuurlijke be
hoefte had verduurd) verval
en , en wilde deze droome-
*t) door een bevelschrift be-
kt'Whtigen. EUTYCHÏCJS wei
d d e , Hetzelve teondertee-

kenen , waardoor hij in on
genade verviel, én in het 
jaar 565, na in eene kerk
vergadering^ te zij n afgezet > 
verbannen Werd. Bij den 
dèód • van J üSTiNurius werd 
hij op «ijnem stoel hersteld» 
Het .was alstoen, dat hij do 
Verhandeling over de opstan* 
ding schreef, waarin hij be
weerde, dat de : ligcharoelt» 
der verrëzenen zoo fijn zou
den zijn, dat zij niet meen 
voelbaar konden wezen» De 
woede der Grieken in die 
eeuw en in de volgende v>vas 
van onophoudelijk te tyvis/* 
ten ,:. over . geschilpunten * 
welke de menschelijke on
kunde' niet kón. oplossen i er» 
omtrent welke • &e godheid 
niets geopenbaard heeft,: De 
heilige GBÉGORVUS» van Paus 

: PELAGIÜS. II.i afgevaardigd» 
bragt EüTvcmus van zijne 
dwaling terug- Deze Patri
arch overleed kort daarna, 
in 582 , in den ouderdom van 
70 jaren, na in tegenwoor
digheid des keizers zijne ge
loofsbelijdenis te hebben af
gelegd , en zeide, terwijl hij 
zijn vel met de hand namV 
Ik belijd, dat wij alle in 
dit zelfde vleesch Zuilen' 
verrijzen. , 

ÈüTYCHUrs. •— Zie EÜTM-
CHIUS, ' 

EÜZOÏÜS j diaken vanjUeat-
andriè', werd tegelijkertijd 
met ARIUS , door den heili
gen AWEXANDER» Bisschop. 
dipr stad afgezet, en in de 



•*W ' 'E Ü Zé — !E;\fc.A. 

kerkvergadering; van Niceè 
veroordeeld; maar nadat hij 
in 335 aan keizer KONSTAN* 
TIJNJ eene in schijn regtzin-
nige geloofsbelijdenis had 
aangeboden, werd hij in361 
tot Bisschop van AntiocMè' 
benoemd, hetwelk oorzaak 
\vas, dat de Cathölij ken 
hunne vergaderingen afzon
derlijk begonnen te houden. 
Hij is het, die-keizer CON-
sTANTius döopteV Hij over
leed in 376. 

EVA, de eerste der vrou
wen» werd aldus genoemd 
door ADAM, haren echtge» 
noot, den eerste der nien-
schen. God zélf vormde haar 
Uit eene der ribben van ADAM; 
en plaatste haar in het pa
radijs , waaruit zfl verdreven 
werd, wijl zij aan God on
gehoorzaam was geweest, 
die hare getrouwheid en ge
hoorzaamheid op de proef had 
gesteld' (Zie ADAM). De ge
schiedenis van EVA, door den; 
duivel, in de gedaante eenér 
slang verleid, moet onder de 
Heidensche natiën vvel zeer 
vroeg bekend zijn geweest, 
en geloofd zijn geworden, 
wijl de fabel van QPHIONEÜS 
(zie dat artikel), ontegen
sprekelijk op deze gebeurte
nis , en öp den val der en
gelen , welken dezelve voor
onderstelt , s teunt . . . . De 
Rabbijnen hebben duizende 
fabelen, over de moeder van 
het menschelijke geslacht 
verhaald; sommige waanwij
ze of dweepzucht ige Coih' II 

mentators hebben dezelve 
herhaald;, dezelve verdienen 
énkel verachting. De •wij* 
ze, waarop de vorming van 
EYA; in de heilige Schrift 
verhaald wordt, hééft tot 
eenige platte spotternijen en 
eigenzinnige inbeeldingen, 
die hét der moeite niet waar
dig i s , te wederleggen, 
aanleiding gegeven; maai' 
zulks is eene groote les aan 
het menschelijke geslacht 
gegeven. : God heeft daar
door aan de vrquw; het op* 
{•ergezag van den man wil-
en doen kennen, waaruit zij 

gevormd is ; aart den man, 
hoe dierbaar hem zijne gezel
lin nioet wezen, wijl zijeen; 

gedeelte zijner eigene zelf
standigheid is ; enaan beide, 
dat zij onderling de naauw-
ste eensgezindheid moeten, 
onderhouden van welke hun 
geluk en dat hunner kinde
ren afhangt. » Alle punt
dichten onzer schoone gees-' 
ten, zegt eene ware wijs-' 
geer, over de schepping en 
den staat onzer eerste ou
ders, zijn een zeer kinder
achtig spel. Twee onschul
dige schepsels, door de hand 
Gods,, in een bevallig en 
vruchtbaar oord geplaatst: 
ziedaar de mensch in w.ln.e" 
oorsprong. Sedert dien̂  tijd 
ontaard, heeft h# de kun
sten te hulp geroepen; maar 
deze geringe verzachtingen 
wegen niet op tegen de ga
ven der natuur en der gena
de mildeJijk over hem uit
gestort. Dat die nienschen, 
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welke onze r schriften niet 
willen gêlooven ,.ons zeggen, 
vanxvaar de inensch hier be
neden ontstaat. Op welkeen 
ne wijze zij deze Schepping 

t ook: iririgten , zij zal -altijd 
even zoo verbazend zijn,.als 
hefvèrhaal van MQZES." (Zie 
MOZES.)» . :'"' 

f EVA , eene kloosterlinge , 
te Luik, Bij de kerk van den 
M. MARTIN-IJS , zij was de 
bijzondere vriendin van Ju» 
taANA, eene geestelijke doch
ten van de hospilalisten, op 
Mont" Corniilom JUMANA 
beweerde in 1208 ,* toen zg 
in het gebed was, gezien te 
hebben de volle maan, maar 
met eene kleine schaar, en 
dat haar veropenbaard was ̂  
dat er! een feest .in de kerk 
ontbrak, te wéten: dat van 
het heilig Sacrament. ,Toen 
Paus. URBANÜS IV. op den 
troon verheven was, liet EVA, 
die hem bijzonder gekend 
«ad_, toen hij te Luik zich 
ophield, bem verzoeken dat 
feest intestellen. Vele ijve-
nge personen . vereenigden 
zich met haar, om den bis
schop HENDRIK te bewegen, 
er \over aan den Paus te 
schrijven-,, die aan deze Ver
zoekingen toegaf. De Paus 
2°nd zijne bulle aan EVA» 
{"et eenen -brief van den 8 
September 1264 , waarin hij 
haar de vervulling van het-
gene, w a t zij z o o Wéi ge-
«engcbf had, bekend maak-
if* * Wij zullen • zeide de 
^aos, fa perkanienten zen-

' den, die, het Officie van "dat 
feest bevatten, en wij willen 
dat gij er, gaarne afschrift 
van iaat nemen,: aan al de 
personen, die zulks begeeren 
56iilJen;'* ':'• Het 'Officie waS 
ontworpen door den heiligen 
THOMAS van Aquine, 

< EVADNE, eene dochtervan 
MARS en THEBE, was onge
voelig voor, de vervolgingen 
van APOM,O. Zij huwde met 
CAPANEUS , bij het beleg van 
Thebe,, door eenen donderslag 
gedqod. EvApNE wierp zich 
op den brandstapel van ha
ren echtgenoot. 

• EVAGORAS I . , koning van 
Cyprus) heroverde de stad 
Salamis, die aan zijnen va
der on twéldigd was, en maak
te zich gereed, om zich te ver
dedigen tég:en ARTAXERXES, 
die hem den oorlog had ver
klaard. Hij wapende zich 
te land en te water- Door 
deTyriërs, Egyptenaren en 
Arabieren: ondersteund, ze
gevierde hij in den beginne*. 
Hij maakte zich meester van 

'de schepen, die Ievensmid> 
delen naar den vijand brag-
ten, en rigtte eene fgrooté 
verdelging onder de Per* 
zers aan. Het lot der wa
penen veranderde. <*A0Sf 
een Perzisch veldheer, ver
nielde een gedeelte zijner 
vloot, dreef het overige op 
de v]ugt, drong op het eiland 
door, en belegerde Salami/ 
te land eri ter zee. EVAGO* , 
RAS verkreeg den vrede, en-

file:///over
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kei öp Voorwaarde, dat hij 
zich alleen met de stad Sa-
lainis zonde tevreden stellen; 
dat de overige steden des 
eilands aan den Perzischen 
koning zouden toebehooren; 
dat hij hein eene schatting 
betalen, en met hem niet 
anders handelen zoude, dan 
gelijk een leenman met zij
nen heer. -Kort daarna werd 
EVAGORAS, in het jaar 375 
vóór J. C door eenén ge
snedene vermoord; » Hij 
was, zegt een geschiedschrij
ver , een wijs, bedaard , ma
tig en moedig vorst, die 
eene den troon waardige 
grootheid van ziel bezat* 
Maar hetgene , wat nog'ko-
ninklijker in hem was, en 
dat hem volkomen - het ver
trouwen zijner onderdanen, 
zijner naburen, en zelfs zij-' 
ner vijanden verwierf, was 
zijne opregtheid j'.en de haat, 
welken hij voor alle valsch-
heid en logen taal aan den 
dag legde.". Men verwijt 
hem echter, van ondanks 
zijne eeden , het geweld en 
de staatkunde 'te hebben ge
bezigd, om* in al de staten 
hersteld te worden, welke 
zijn vader bezeten had, en 
waarvan een gedeelte aan de 
Perzers, door hêfc verover 
tingsregt toebehoorden. {EVA* 
GORAU* stamde van TEÜCËR , ' 
zoon van TELAMON af ,< dié-, ; 
na de belegering van Troje\ \ 
de stad SalamüKad gesticht. 
Hij ondersteunde ARTAXER-
XES , toen die koning de , 
Atheners tegen de Spartanen, 

•Welke Per il ebeheerschten, 
begunstigde». Nadat de grobte 
koning den vrede met de 
Lacedemoniërs op de vóór* 
waarde gesloten bad ', dat zij 
de Aziatische Grieken ver* 
Jaten zoude, verklaarde zich 
EVAGORAS , dié de gevolgen 
van dat verbond vreesde, 
voor onafhankelijk, en deze 
stap gaf aanleiding tot den 
oorlog, welke hij tegen Per* 
ziè' te voeren had]* 

EVAGORAS I I , , kleinzoon 
van den voorgaande, en zoon 
van NICOCLES, werd van het 
koningrijk Salami», door zij
nen oom van vader$ zijde.* 
PROTAGORAS genaamd, be* 
roofd. Hij nam zijne toe-
vlugt to t ' den koning AR* 
TAXERXES OCHUS , ^}ef 
een oppergebied in Aziè'gah 
hetwelk uitgestrekter Was» 
dan dat, hetwelk hij verlor 
ren had.*. Deze vorst, b« 
zijnen weldoener, beschul
digd zijnde, was verpiigt 
naar het eiland C ^ W te 
vlugten, alwaar hy ter dood 
werd gebragt. 

- EvAGRitis (Heilige)* pa
triarch van Konstantinopeh 
in 370 door de regtzinnigen * 
na; den dood van denAriaan 
Ennoxms verkozen, wem 
!door kei zei? VALENS van *p 
hén stoel verjaagd en ver
bannen. Zijne vfirheffingwas 
de leus «ener vervolging 
tegen de CatbóJijken. "° 
heilige GREGORIUS van A* 
zianze heeft dezelve op-«ei» 
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welsprekende Wijze in eene 
zijner redevoeringen beschre
ven» ' '•" • • V".1 '•. 

EVAGBIÜS, patriarch' van 
Antiochië. Werd in 389, in 
'dé''plaats van PAULINUS ge
steld. FLAVIANUS was in hét 
jaar 381 MELECIOS reeds op
gevolgd , zoodat EVAGRIUS 
ènlcel erkend werd, door de
gene., die der partij van PAU* 
WNÜS waren toegedaan ge-
blevem Deze verdeeldheid 
deed 'de scheuring in de kerk 
van, Antiochië voortduren. 
Paus SiRiCitis deed de ver
heffing van EVAGRIUS , in de 
kerkvergadering van Capüa, 
in 390 gehouden, bevestigen. 
Twee jaren daarna overleed 
deze patriarch. De heilige 
HIERONYMUS , zijn vriend, 
verzekert, dat hij een leven
dige geest:was. Hij schreef 
eenige werken. Men gaf 
hem geenen opvolger; en de 
aanhangers- zijner partij vër-
eenigden zich' na èenige 
moeijelijkheden, mét die van 
F M V I A N U S . ' • • * ' ' - ! • 

EVAGRIUS vim Pontus+iti 
Klein-:Azië, leefde tegen het 
einde der 4 e eeuw. Men 
schrijft hem het 2.* boek 
toe, van het Leven der Kerk
vaders, en verscheidene an
dere werken, met de dwa-
«ngen van ORIGENES besmet, 
«je door RUPINUS in hetLa-
ÖJ» vertaald werden. 

\ EYAGRIDS, te Epiphania 
Wtyrië, in 536 geboren, 

werd de'Scholasïikér bijge
naamd, welken naam men 
toenmaals aan de pleitende 
regtsgéleerden gaf. EVAGRI* 
us' oefende dat beroep uit; 
Na eenigén tijd voor de balie 
van Antioóhie té hebben ge
schitterd ,i werd hij tot schat
meester en bewaarder Van 
belangrijke papieren van den 
landvoogd benoemd. De kerk 
heeft hem eene Kerkelijke 
Geschiedenis, in 16 boeken 
te danken, die daar begint, 
waar SOCRATES en THEODO* 

> RETUS de hunne eindigen, 
dat is met het jaar 431. EVA
GRIUS heeft de zijne voort
gezet tot het jaar 594. De^ 
zelve is zeer uitgebreid, en 
gewoonlijk door de oorspron
kelijke stukken ien de ge
schiedschrijvers v&h den tijd 
bekrachtigd. Zijn eenigzins 
wijdloopige sti j l , is echter 
niet onaangenaam; er straalt 
vele sierlijkheid en fae* 
schaafdheid in; denzelven 
door»/EVAGRIUS schijnt be
ter «rvaren in dé ongewijde 
dan in de kerkelijke geschie
denis. Men meent bij het 
lezen zijner 'geschiedenis te 
ontdekken, dat hij de dwa
lingen van EUTYCHES , niet 
ongenegen was. ROBËRT E» 
TIENNE , had het oorspronke
lijke Grieksch van dezen ge -
s'chiedschrij ver, volgens een 
enkel handschrift der ko* 
nïnklijke bibliotheek van 
Frankrijk, in het licht ge
geven. Zijne uitgave is over
troffen , 4oóir die van den 
geleerden HKNOBIK TALOI* 
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dievtwee^ handschriften on
der, de oogen had gehad. De 
laatste is met eene nieuwe 
vertaling en geleerde aan* 
teekeningeh verrijkt, JP«-
rijg, 1673» Jto'foi. Dezel-
.ve is té Cambridge in 1720 
herdrukt. !

 [EVAGRIUS was 
door GREGORIUS , bisschop 
van Anüochie, i nde brief-
wisseling> niet keizer TJBE* 
RIÜS KONSTANTÏJN gebruikt, 
en het is deze prelaat, die 
hem aan het hof bekend 
maakte'} 

EVANDEK, een Arcadiër 
van oorsprong, werd-, uit 
hoofde van zijne welspre
kendheid, voor den zoon van 
MEKCURtus gehouden. Vol
gens de fabelleer landde hij 
omtrent 60 jaren voor dé iri-
nemiiig van Jroje, in Ita
lië. FAUNUS , [die toenmaals 
over dé Aborigeners regeer* 
de, gaf hen» eenegroote uit
gestrektheid lands, waarin 
hij zich itiet zijne Vrienden 
vestigde. Aan dé boorden 
•des Titer* bouwde hij "eene 
stad, aan welke hij den naam 
van Pallantium -gaf j en dat 
in het vervolg een gedeelte 
van Rome „uitmaakte.: Hij 
Was het, die aan' de Latij
nen het gebruik der letteren 
«n den landbouw leerde, In 
het 8,e Boek vmA&xJEiieis 
verhaalt' VIRGIMÜS dei Wij* 
ze , waarop hij; iENEAs' in 
een zedig en landelijk paleis 
ontving, waarin ook HER» 
KUI.ES gehuisvest had, niets 
« wQsgeeriger en zedelij» 

ker dan deze uitnoódiging: 

Hsec limina quondam 
Alcides subiit > htec illum regia 

cepit 
: Aude, hospes, contemnere opes 

et te qiioque dignum 
Finge Deo, rebusqué veni nori 

asper egenis, 

Dichtregels,op eenevinding-
rijke .wijze door een' Chris
telijk schilder ónder den stal 
van BetMeem geplaatst, het 
woord Alcides door Befc 
cceli doende; vervangen. 

f.. EvANGEIil' ( ANTONIUS)I 
een; Somaskisch -religieus» 
en Italiaan sch dichter en pro-* 
zateur, te Cividale in i w 
oul {Venetiaamchen Staat), 
in 1742 geboren; iifj/ol-
bragt zijne studiën bij de 
Somaskiéche vaders, waar̂  
van hij het gewaad aannam. 
Hij had tot ineester den be< 
roemden JACOBUS STËW-IM > 
en behalve het Grieksch en 
het Latijn ,-verstond hij nog 
het; Hebreertwsch, het *.n-
gelsch en het Fransen, Voot 
zijne oversten, «aar.Sm» 
in het Collegie Clementma 
gezonden, ging tyvm(t 
gens in dat van Muratio, W 
Venetië over, en begaf fcicn 
eindelijk"; naar 'Patina™** 
hij de schoone letteren ger 
durende dertig jaren, onder
wees. Hij was naar Ve»P 
tië vertrokken, in het fcutf 
zijner orde, toenlbjj w *f-. 
ouderdom, van 60 jaren, i" 
eenen zoo volslagene kranK 
zinnigheid verviel, dat n« 
niet alleen verscheurde net 

http://kui.es
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geen Wal hij reeds uitgege
ven ' had, maar kostbare 
handschriften ; en onder an
deren de bouwstoften , eener 
geschiedenis yan zijne ge
boortestad , niet welke hij 
zich bezig hield. Hij stierf 
te Venetië den 28 Januarij 
1805 > oud 63 jaren; Hij 
heeft eene Latijnsclie verta-

• ling nagelaten '., van \v&t lan
delijk kerkhof van GIUY , on» 
der dezen titel: 1.° THOMAS 
GRAY elegia in rusticum', se-

\- pulchreiüm ex angtica in 
latinum conversa} Pddud % 
1772 j i n 8.VÖ — 2.° Am<try 
of de liefde toonkunst'enaar 
Mëin dichtstuk in'S.vo ibid 
1776. — 3." Lierdicht ont
leend uit verscheidene teks
ten, van den bijbel, etc; 

JPadtia, 1793. De dichter 
heeft de schoonheden van 
de Heilige Schrift,-in eene 
zeer schoone1 Italiaansche 
dichtmaat, 'en niet de 'gróót*'-; 
ste naauwkèufigheid, weten 
voor te stellen, -~4.0,Scjeji-
?Ai of keuze van Italiaan-
schë redevoeringen y " ont
leend nit de beste scliry-
versi Vèjnetië, 1796^ 2 dl." 
m 8.vo p a t e r ËvAN'GEti was 
«e uitgever der volgende wer
ken van zijn ineestèr STEI.-
XJNI, en waarvan zijne erfge
namen hem de handschrif
ten haddè,, toevertrouwd.» 

,. "15 :.»n orde bragt, en 
Welke hij met geleerde aan-
«eKeningén verrijkte. Deze 
Werken zijn: !.9' Laftjnsche 
«*»«i over de Ethica van 

W-ORE*.'"'- D 

den genoemden STEI.MNI , 4 
dl.", in 4.p -,'—' Q.p Opere: 
varïé, 3 dl." in $.w> 

EVANS (COBNEMUS) , «en 
bedrieger, te Marsèïlle ge
boren , •' wilde gedurende de 
burgeroorlogen in Engeland 
eene rot spelen. Hij was' 
de zoon van eenenEngelsóh-
inan uit het prinsdom Wal
lis en van eene Proven f die,. 
Op eenige gelijkenis, wel
ke hij met den oudsten zoon. 
vaö KAREL'1. had, was hij 

; Vermetel genoeg", om zich 
voor den j?rinsvan Wallis-
uittegeven> Deze bedrieger 
maakte aan het volk wijs-»' 
dat hjj Fratikrijk' öntvlugÊ 
was, wijl de koningin, zijne, 
moeder, hem had willen ver
geven. Op den 13 Mëï 1648 
kwam hij ;in eene herberg' 
van Sandwich aah , vanAvaaf 

; de burgemeester hem naar 
een der aanzienlijkste hui-

j zen der stad liet .geleiden, 
ten einde aldaar Vorstelijk 

; bediend en gevoed te wor
den. Zijn bedrog werd ont
dekt. De ridder THOMAS\ 
DISHINGTON , we lke de ko-

! nlngin en de Ware Prins van 
Willis naar Engeland had-: 
den gezonden, wilde den 
gcwtfanden koning bezoeken. 
Hij ondervraagde hem,én] 
zijne antwoorden ontdekten 
zijn bedrog. Deze vermete* 
Ie hield echter op eene on
beschaamde wijze zijne rol 
vol 5 doch toen hij ontdek
te , dat dé koriingsgezinden 

d ' ":" :; ' ^ • 
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hem in hechtenis wilde» ne* 
• men, nam hij deylugt. Men 

haalde hem in , en hij,werd 
naar Kantelberg gevoerd, 
en vervolgens in de gevan
genis van Newgalé te Lan
den opgesloten, waaruit hij 
het middel vond, om te ont
snappen, en niet meer te 
voorschijn kwam. Men weet 
niet, wat er verder van hem 
geworden is. 

EVAKICUS. —• Zie EUBIOUS. 

EVABISTUS (Heilige), paus 
en in het jaar 100 opvolger 
van den heiligen ^CUÏMKNS , 
rolgde de voetstappen van 
-zijnen voorganger, en over
leed heiligljjk op. den 26 of 
27 October 109. Onder zijn 
bestuur bad' de kerk uitwen
dig te worstelen,met de. ver-
-volging van TRAJANUS ,, en 
werd inwendig door verschei-» 
dene ketterijen verscheurd. 
Sommige kerkelijke schrij
vers kennen aan, dezen paus 
de oprigting der parochiè'n 
van Rome toe. De Heilige 
ALEXANDER volgde hem op. 

EVEILLON (JACOBUS), een 
geleerde en godvruchtige 
kanonik en Groot-Vikaris 
van Angers, zijne geboor
teplaats, onder vier verschil
lende Bisschoppen, werd in 
1572 geboren, en overleed 
in de maand December 1651, 
bitterlijk beweend door de 
armen, wier vader hij was. 
Hij maakte by zijnen'uiter
sten wil, zijne Bibliotheek, 

E V E. 

welke zijn geheele rijkdom 
uitmaakte , aan de Jesuüen 
van la, Flèctie. .rfQen men 
hem een? vraagde, waarom hij 
geen behangsel had, ant
woordde hij: ik Wanneer ik 
des winters in m p buis kom, 
zegg«n de maren nnj niet, 
dat zij koud zijn; niaar.de 
arineja, dia ssich geheel be-
ven/d,e aan mijne deur bevin
den , «eggen mij, dat zjj. 
kleederen noodig hebben." 
Ondanks zjjne menigvuldige 
bezigheden, en, eene stipte 
naauwkeurigheid in hetkoor, 
wJjjdde hij echter vele oogen-
blikken aan zijne studeer
kamer, toe. De voornaamste 

I vruchten zijner werkzaam
heden zijn:' 1.° De proces-
sionibus ecclesiaslicis, in 
8.vo „ Pary's, 164?. In' de
ze geleerde verhandeling 
klimt de schrijver tot den 
oorsprong der processiënop» 
onderzoekt vervolgens bet 
doel, de orde en de pleg 
tigheden dcrzelve.. —_ % 
De rècla piallendi ratione, 
in 4 . » , la Fléc/ie, 1046'. 
Dit behoorde het Handboek 
der kanoniken te zijn. — 3. 
Traite elc (Verhandeling 
over de excommunictitivn en 
kerkelijke teaarschouwï»gs-
brieven), in 4.«>, Angers, 
1651 , en te Parijs in ' 6^» 
in hetzelfde formaat herdrukt. 
Zijn onderwerp wordt er bon
dig in behandeld, maar bij 
heeft er al te zeer datgene 
in verzuimd , wat het oude 
regt en het gebruik der kerK 

in de eerste eeuwen betreft. 

http://niaar.de
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Hij was , nog zeer jong zijn
de, Hooglceraar der rïièto-
rica geworden, daarna \3 
jaren pastoor te Sóulerre 
gevyeest, vervolgens tot pas
toor van • Sai?it-Mic/iel, te 
Atlgers, en in 1620 tot ka-
nonik bevorderd. 

EVKLYN (JoANNEs) , te Wol* '\ 
ton in Surrey in 1620 ge? '\ 
boren, verdeelde zijnen tijd 
tusschcn de reizen en de 
studie. Hij verkreeg voor 
de llniversteit van Oxford', 
de marmer tafels van ARUN-
DEIJ, en vervolgens voor de 
koninklijke maatschappij de 
bibliotheek zelfs van dien 
Heer. ËVEMN was in meer 
dan een vak ervaren: de 
schilderkunst, de , graveèr-
kunde, de oudheden, de han? 
del waren hem gemeenzaam. 
De werken , welke wij van 
hem bezitten ? strekken er ' 
ten bewijze van: 1.° Sculp» 
tura, 1662, in 8.vo l)it 
werk, over de gravcerkun-
de in koper, bevat de be
handeling en het geschied» 
kundige dier kunst ; hetzel
ve zou eene vertaling waar
dig zijn. —. 2.° Sylva, hier 
in hantjelt hij over het aan* 
kweeken van bpomen, 1679, 
in fol, TT 3.° Over den oor
sprong ek den voortgang 
der sc/iegpvmrt en deshan-
d*.1?» m bet JEngelsch, ia 
8-vo» -1674, r^ 4-° ®ums* 
«afó, iH fa}, fM7, Dit is 
eene Verhandeling over 4e 
°«de en jojeuw^ce gedenk

penningen. Zjjne natie heett 
hem, de vertaling van eeni? 
ge goede Fransche werken 
te danken , zoo als de vol
maakte tuinier van LA QUIN-
TINE, en verhandelingen o-
ver de bouwkunde van CKAM-
BRAY. Hij overleed den 24 
Maart 1706. ,.: 

EVENSOM (DAVID) , een kun
dig Zweedsch godgeleerde, 
in 16ü9 geboren, w a S P r c " 
dikant te Iiioping in Wes-
termannland, en hof-kapel? 
laan des fconings van Zwe
den. Hij overleed in 1750, 
onderscheidene verhandelin
gen .nalatende, die door de 
aanhangers zijner sekte zeer 
op prijs worden gesteld, zoo 
als : 1.° De portione pau-
perious relinquendtt' r— 2.0 

De aquissupra ce&lesHbus*°r-
3.°Depre^destinatioi^e, enz» 

-j- EVENUS T., twaalfde 
koning van Schotland^leef
de , zoo als men w i l , vóór 
de geboorte van J . C. en 
volgde zijnen vollen neef 
DORSTÜS n p , hoewel deze 
laatste, volgens de geschied
schrijvers -dier nat ie , twee 
zonen badj I?ij ^ondersteun* 
de den koning d«r Picters„ 
verdeelde vzjjn j^jk in y%-
scbülende regtsgebieden, tejrj 
einde de 'regterlijke, raagt 
heter zou worden w'tgeoep 
fend, en ageerde gelqkkig-
Jijk gedurende 19 jaren, •?-*• 
EvElsus II* > prins uit den 
bloede, fin neef -van FAISA* 
Z .• . 
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^volgde op GAIJLES of GILLES 
"koning, of, volgens ande
ren dwingeland , na EVENÜS 
"I., en bestuurde gedurende 
17 jaren zijnen staat geluk-
kiglijk. 

EVENUS I I I . , koning van 
Schotland, na EDEK , zijnen 
vader, was zoo goddeloos, 
dat om zijne losbandigheid 
te wett igen, hij door eene 
•uitdrukkelijke wet beval, 
•dat «en man zoo vele vrou
wen moest nemen als hij er 
kon voeden , dat de konin
gen regt zonden hebben op 
de vrouwen der adellijken , 
en dat de edellieden mees
ters zouden zijn van de vrou
wen des volks. Deze wreè-
de , gierige en bloeddorsti
ge Vorst -maakte zich alge
meen gehaat. Nadat degroo-
ten des rijks tegen hem wa
ren opgestaan, werd hij in 
een e gevangenis geworpen, 
waarin hij eenigen tijd daar
na gewurgd werd. Zijne re
gering duurde slechts 7 jaren. 

EVEPHÉMUS , een pytha-
gorisch wijsgeer, door Dio-
NVSIÜS , tiran van Syracusd, 
ter dood veroordeeld, wijl 
hij de Metapontaners van 
deszelfs bondgenootschap had 
willen aftrekken. Hij ver
zocht, alvorens te sterven, 
de vergunning, om naar zijn 
land te mogen gaan, ten ein
de eene zuster uittehuwen. 
De tiran vraagde hem, wel
ken borg hij zoude stellen. 
Hij bood EUCRYTÜS, zijnen | 

vriend, aan, die in zpe 
plaats bleef. Men bewon
derde de daad van ËOCRY-
T U S J maaf men was nog 
veel meer verwonderd over 
de terugkomst van EVEPHE-
NIUS, die volgens de over
eenkomst, na verloop van 
zes maanden zich weder bij 
DioNVstps aanbood. De ti
ran, door de deugd1 der bei
de vrienden bekoord, schonk 

• hun de vrijheid weder, en 
verzocht hun hem als derde, 
in hunne vriendschap aan te 
nemen. Men verhaalt de* 
zelfde gebeurtenis van DA-
MON en" PÏTHIAS. Het is 
mogelijk, dat dezelfde ge' 
voelens aan verschillende 
personen dezelfde deugden 
hebben ingeboezemd , maar 
het is waarschijnlijker, dat 
de fabelachtige oudheid, 
twee geschiedenissen van 
eene enkele beeft gemaakt, 
of dat dezelve beide valsch 
bevonden zijn. (Zie DA« 

MON.) J: \ ," . 

f EVEKDINGEN (AWiËKTUS 
van) eert beroemd schilder, 
de tweede zoon van den ge-
heimschrijver JOANNËS VAN 
EVERDINGEN en broeder van 
C.SSSAR VANEvEBDIN6EN,een 
beroemd schilder, in 1621 të 
Alkmaar geboren. Hij had 
tot meester ROELAND SAVRÏ, 
en vervolgens PETRUS Moir-
W'ÏN, van Haarlem, en maakte 
onder hen zulke groote vor
deringen dat zij er een ver
maak in stelden om hem voor 
hunnen 

leerling te erkennen. 
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Men vindt te Amsterdam en", 
elders eene menigte schoo-
ne stukken vanzijn penseel, 
die van zijne bekwaamheid 
in het schilderen, niet al
leen in een enkel gedeelte, 
maar in .het'algemeen zullen, 
getuigen. Hjj muntte voor
al uit in Noord&che land
schappen. Hetgene hem ge
legenheid, gaf, om zich daar 
aan te verbinden, was wijl hij 
door eenen storm op de kus
ten van Noorwegen vyas 
geworpen, waar hij tegen 
vvil en dank ver'pligt'.was ge
weest eenigen tijd levertoe-
ven . Hij bezat vele oplet-
tendheid bij hét schilderen , 
was zeer ijverig ïn de oefe* 
hingen van de Godsdienst., 
en zeer vobrdeelig bedeeld 
4ÏÏ 0 P z ' S t e d e s . verstands. 
Hij stierf in de njaahd No
vember 1675, en liet drie 
zonen ha , waarvan twee zich 
aan het schilderen toewijdden. 

t EvEB,DlNCiEN,(C^SAR)i, in 
16U6 te Alkmaar geboren/ 
« i r was bekwaam in het 
schilderen,', en had een vleï-
jend penseel. Onder de 
schpone sïukken, die men van 
hem heeft, onderscheidt men 
voornamelijk de twee deuren 
van het orgel van Alkmaar, 
waarop h,j de trompet van 
VAVtD, na de overwinning, 
? , e W op GoLWTH behaalde, 
"!*& afgebeeld. Men weet 
"l?[> in welk j aa r , hij dit 
?»«« gemaakt heeft; maar 
"elgeen zek^r ï s , i s dat hij 

•'•' .. i ) 

in 1648 het model van eene 
orgelkas, voor den bouw-

, kunstenaar JOANNES VAN KAM* 
PEN ^ vervaardigd heeft, die 
er de verordenaar van g e 
weest i s ; men bewaart nog 
dit model op het stadhuis., 
vaii Alkmaar. Met ziet ook; 
Van zijn maaksel, een gro&fc 
uitmuntend stuk, dat den. 
adel en den krijgsraad van 
de burgerij voorstelt.. De-
personen zijn van natuurlij
ke grootte en het geheel is; 
met zoo veel kunst bewerkt , . 
dat dit enkel stuk voldoende 
zou zijn, om zijne gedachte
nis V onsterfelijk ,<s- maken. 
Hij overleed in 1679, ouoV 
73 jaren» 

-{• EyERHARIMofEvERTZËN 
; (Ntcpi.AAs), te Amsterdam* 
; gebpren. Hij was een der 
geleerden van zijnen tijd,,' 
zoowel ais een beroemd regts-
geleerde, en werd geduren» 
de 35 jaren Hoogleeraar in» 
de regten te Ingolsfad, etk. 
geheimraad , van WIJLLEM ,. 
Hertog van Beijeren, en van. 
zijn zoon ALBERTUS V. Itv 
het vervolg werd hij ter 
oorzake van zijne bekwaam
heid benoemd door keizec 
KARKI. den graote,. tot raad
gever in de keizerlijke kal
mer van Spiers, Hij kweet 
zich van dezen post met eer ^ 
de vier laatste jaren van zyn 
leven, en stierf in eenen 
zeer hoogen ouderdom. Mea 
heeft van hem: Isogoge ad 
jurisprudentiam £ De tes~ 

'i 3, ••' 
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libüs et fide instrtmento-
runi ,•" disputatio jjuridica de 
Regalibns; Ceiïïim argu
ment andi . modi; Tlteset de 
prohibitioneulienationis f no
ta per testatorem in ultimo, 
voluntate , etc. Hij had drie 
zonen NICOLAAS , GASPARD 
en GEOKGES alle drie regts-
geleerden. De oudste der drie 
onderwees met roem het ker
kelijke regt te ïngolstadi, 
gedurende 28 jaren , en stierf 
jrr 1586 in dep ouderdom van 
50 jaren. 

EVERHARDX. — Zie SECUN
DUS (JANUS..)- ' 

f EvERHARm (NlCOLAAS) 
of KLAAS EVERTZ , geboren 
te Grrppskerhen in Zeeland,,, 
een van dé grootste en uit-: 

nuiritendste mannen en regis* 
geleerden, welke ooit in de 
Nederlanden te voorschijn 
zijn gekomen. Volgensr.söin>: 
migèn was hij de zoon van 
een gemeenschipper; doch 
volgens anderen afkomstig 
uit een aanzienlijk geslacht, 
in Beyeren* Beide gevoeg 
lens kunnen waar zijn , ver
mits de ondervinding dage
lijks leert, hoe de geslach
ten rijzen en dalen. Hetzij 
hij edel i/o£ onedel van af
komst moge zijn, overedel 
was hij van geest en ver
dienste. Te Leuven, daar 
hij zijne studiën aanvaardde, 
had hij tot leermeesters AR-

' Nor-nus DE BEKA en PETRUS 
m TiïEKis, Op den 11 lu
llij van het jaar 1493, werd 

hij tot doctor in de beide 
regtcn verklaard, en gaf al
daar eenige jaren, onderwijs 
in dezelve. ËRASMUSën'meer 
anderen roemen zijn zonde*-* 
ling géfïeugen en zijne ge* 
leerdheid. Eerst was bij) 
in het jaar 1498, te Brut' 
set, regter in de kerkelijke 
zaken of officiaal, van den 
Aartsbisschop van JKame» 
ryk; daarna deken van de 
collegiale kelk Van St (Hui-
do,' vervolgens ' deken vart 
fèt Gudula, te Brussel, Van 
daar werd hij beroepen, eerst 

i naar Meckclen, tot raads
heer van den hoogen raad 
der Oostenrijpche' Neder^ 

> landen, en'^in het jaar 1509,' 
tot president van het hof van 
Holland en Zeeland, w]}^ 
ambt hijS gedurende den tijd, 
van' achttien jaren , met al
len lof bekleedde, waarna 
hij door Zijne Keizerlijke 
Majesteit KARËfc V,', 'töffi* 
nen vorigen post, te Me' 
c/Wéra, Werd hersteld* In 

I het bekieeden van öl deze pos
ten» ging hem de róeflina, 
dat hij rioöii iets verrigUe, 
om winst, om 'eigèii roertiot 
ten gunste van magfige vriéii" 
den; en dat hij oin eèh ge
ding te winnen, noöi^'C" 
bediende van valsche of loo-

, ze kunstgrepen , ih; de feĝ * 

ten gebruikelijk-„'Uif.'W,' 
leed in het jaai* 1532. I" 
zijn huwelijk «Wet EtiZABETM 
VAN Bwoüt of ÖWÖÜT, 
heeft hij acht kinderen g* 
wonnen', als drie dochters, 
onder welke eene non was. 
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ISARE'LÏA ' genoemd, d ie moe
der in het S(. Aagien-&lböS* 
ter, te Delft geweest is,ert 
vijf zonen , alle mannen van 
uitstekende geleerdheid •, eïi 
onder deze PETRUS HIERO-
KYMUS, der beiden regteh, 
doctor te Leuven, daarna 
1'asfoor te V/issingen, en 
vervolgens abt te Middel
burg.' EVERIIARDTIS , welke 
in het jaar 15] 5 , president 
Van het hot' van tiolliïnd 
was,- was spreke!' ven kei
zer KARET, V., bij deszelfs 
huldiging te Dordretiht, als 
graaf van Bolland Dö drie 
andere zonen zijn mede ver
maarde manneti en* voortref* 
feljjke Latijnschti dichtei's 
geweest. ' Bij de, geleerderi 
zijn "deze mannen ook be* 
kend onder den fta&ni vah 
NICOI,AI.' Onderttisscheri ge-
loovért wij dat zij vaU den 
weg af zijn , dië JSVËiuiARb 
NicotAï en N>COL\AS EVËR-
H\un voor* één en dehzeÜ'-' 
den persoon houden , ett Nï-
cor„us GaimiöSt ADRMÏÏUS 
MARIUS en JOANNÉS Secciv-
DUS voor drie zonen v«n NJ -
COMAS ÈveniiARM wülen 
doen doorgaan. Dit alleen 
is zeker; dat deze drio man
nen goede vrienden, verz
waard s dichters* en raads-
heerén van KAKI:*/ V . , doch 
geenszins, dat zij broeders 
geweest zijn * zoo* als I A * 
Rwë, in zijn Geletterd SSoë-
hnd, beweert» 

KvBUJHRijtjs, een bcroeai-
D 

de kluizetiaar* uit bet land 
van Trier, bragt zijne jeugd 
door met veehoeden ,' en hei* 
ligde deze vreedzame en on
schuldige bezigheid, door 
het gebed'en de "Christelijke 
deugden. Hij begaf zich ver
volgens naar de Woestijn van
eenen nabungen berg , ten. 
einde zich. enkel niet God 
bezig te houden. Zijne cel 
is de oorsprong geweest èe-
ner groote abdij van réguHe* 
re kanoniken van den hei-, 
ligan A UÜUS'TINUS , beroemd* 
door den toevloed van bede
vaartgangers , die er de 
heilige Maagd komen aanroe
pen. » De goede EVERHAR» 
DÜS, zegt. een reiziger, zal ' 
ongetwijfeld wel niet zeep 
wijsgeerig toeschijnen. In-
tusschen onderhoudt hetbeeld 

',der 'H . Maagd, dat hij al
daar heeft geplaatst, de 
godsvrucht en het dierbaar, 
gevoel van Godsdienst, on
der ïtienschen, die op eerte 
plaats vergaderen, waar vroe
ger sleóhts struiken en wil
dernissen waren. Er is een 
klooster uit ontstaan, dat 
aan den gehéelett omtrek Wel 
doet, dat de reizigers voedt 
eh huisvest; alwaar zedelij
k e , - opregte en weldadige 
manrteh ,- met stichting dett 
lof des EeüWigen bezingen. 
Al de Schriften der wijsgee-
rert hebben op verre na zoo <' 
veel goed niet geslicht." 
He? is bij deze abdij Ever-
hardtis ' Klause , genaamd , 
dat de Franschen, den 19 

d 4 
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October 1735, door don kei. 
zerlijken veldheer VON SEC-
KENDOBFF geslagen werden. 

t EVERS (KABEL JOZEF ba
ron) , luitenant-generaal in 
Neder landsche dienst, alge
meen inspecteur der ruiterij , 
officier van het legioen van 
e e r , lid der orde van de 
Reide Siciliën, ridder van 
«en H. LonEWUK en com
mandeur der militaire W I L -
lEMs-orde, te Brussel, den 
8 Mei 1773 geboren, en 
volgde van zijne teederste 
jeugd af, de loopbaan der 
wapenen; In Septemberl787, 
gmg hij als vrijwilliger, on
der de cavalerie der nationale 
garde van Brussel, en zich 
beroemd gemaakt hebbende 
door zijne schrander-en werk
zaamheid , werd hij den 4 
Aovember van het volgende 
j a a r , sergeant bij een ba-
taillon jagers. Hij ging ver
volgens als tweede luitenant 
««J net regiment der dragon
ders van JVamen, een der 
aanzienlijkste corps van de 
Belgische ruiterij, en bleef 
vervolgens bij dit wapen, 
onder hetwelkc hij al de mi
litaire rangen doorliep. Hij 
behoorde tot het getal Bel
gen , dia na de terugkomst 
«er Oostenrijkers in de Ne
derlanden , in Fransche dienst 
overgingen, en vocht voor 
zijn nieuw vaderland, even 
gelijk hij gevochten had voor 
het^oude dat is te zeggen, 

; " « onderscheidde zich i n 

een aantal gevechten, enellae 
bevordering was de prijs van 
eene geruchtmakende daad. 
Hij spreidde vooral bij de 
inneming van Meenen^ het
welk hij aan het hoofd der 
voorhoede, binnen trad, en 
in het gevecht van den 6 
September 1792, aan de oe
vers der Lys, alwaar hij 
door een klein getal Belgi
sche en Luiksche soldaten 
gevolgd, de rivier zwemmen
de overtrok ,' om de gevan
gen gemaakte Fransenen te 
gaan bevrijden, de moe
digste onverschrokkenheid, 
ten toon. Bij deze gelegen
heid , werd hij door eenen 
sabelslag aan het hoofd, ge
wond. Hij diende beurte
lings bij het leger van het 

. Noorden en van Sambre en 
Maas , onder de generaals 

' BociiAMBEiü, LX BounnoN-
NAYE, DuwouniEZ en Joun» 
DAN; daarna in de veldtoglen 
vanden Ihjn% vanHelvetiè', 
van Hctnover en van Italië', 
onder PrcnEGitu, MOREAU, 
MASSENA en MonTiEn. Hij 
hield niet op, zich beroemd 
te maken , door zijnen bjj-
zijnderen moed , hoofd-offi
cieren gevangen nemende, en 
den vijand kanonnen en vaan
dels ontweldigende. Den 28 
Primaire jaar 9 , drong MJ 
aan het hoofd van een esca-
dron van het 5 regiment hns-
saren, in twee bafaiUons 
door, van het gedochte corps f 
bekend onder den naam van 
manieauX'rmge* (rood-mati' 
iels) en werd door een schot • 
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van het paard gewofpen'. In 
November ï803 , met de vor
ming van een Hanoversch 
legioen belast, kweet hij zich 
van desïe zending, op zulk 
eene wijze, dat, hij er de 
loftaitingen van den opper-

v generaal» door verdiende, 
óver dé houding en de krijgs
tucht vaih dat corps, aan het 
hoofd van hetwelke hij de 
grootste diensten bewees; 
onder andere, in het roem
rijke gevecht van Civitellu 
délTroittOy in het koningrijk 
Napels .j waar; hij stormen
derhand, deze vest ing, dié 
met 'woede verdedigd wéwl, 
innaai;. zelfs de stprmladde-, 
ren a^nleggendejèn de wallen 
bekbuterende, yölg4e zijnej 
jagers **••• onder het hevigste 
vuur, vergezeld Meteen ha-, 
gelbui van steerien".; Hij kreeg 
bij deze . geJegétiheid , drie 
wonden, waarvan een'grenaat-
schot aan den arm. - De Ha-
noveranen en hutfchef, hand
haafden den roem * dierj zij 
door dit schitterende wapen
feit verworven hadden. Toen 
% den, 2 Jannarij 1*09 4 pn? 

ver de divisie van den ge
neraal FIUNCESCHI kwam,,, 
randden zij de achter eene 
bergketen verscholen opstan-
«eJingen aan, verdreven de-
Z e ' v e , na er een groot getal 
van gedood te hebben, én 
vefzekerde daardoor, het win* 
nen van den strijd, ten ge-

s°me ' y a n w e lken e r bij d® 
°>Q00 gevangenen waren ge
maakt, In dit gevecht maakte 

de colonel ËvtiRS, zelf zicli 
meester van een vaandel , 
dat hij den Spaanschen lui
tenant géneraal M A I Z , uit.de 
hand rukte Bij den terug-
togt van liraga in Portugal., 
wierp hij den regtervleugel 
des vijands overhoop , dien; 
hij tot aan de poorten van 
Gnimareng dreef; waar hij 
zich van vele manschappen 
en bagagie meester maakte,; 
bij deze affaire, werd er eea 

. paard onder hem dood gescho
ten, terwijl hij eene borst
wering wilde overspringen, 
en hij ontving de grootste 

: loftuitingen van den maar
schalk, hertog van JDaimatiè\ 
Bij den terugtogt van Oporto, 
waar hij de achtergarde van 
het leger commandeerde, had 
hij met den vijand een zéér 
levendige schermutseling, in 
welke hij gewond werd, en 
er twee paarden onder hein 
doodgeschoten werden. In 
deze verschillende gevechten, 
had het Hanoveraansche le 
gioen 30 kanonnen, 14stan
daards en eene aanzienlijke 
menigte van proviantnvagens 
veroverd. Door keizerlijk 
besluit van den 31 Maart 
1812, brigade-generaal der 
cavalerie geworden zijnde, 
•werd hij in den veldtogt van 
Bus land gekommandeerd r 

met een detachement van drijBj 
duizend paarden» pin eene 
bezending van elf millioenen 
te begeleiden. Door de wijs
heid van zijne maatregelen, 
gelukte het hem, ofschoon 

http://uit.de
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door dïgte drommen van kó* 
zakken omringd, deze be-
zendmg te redden, en in 
Smolensko te doen binnen 
trekken,, zonder een enkel 
rijtuig verloren te hebben. 
Hij geleidde vervolgens een 
corps van 5,000 man , den 
keizer te gemoet, om zij
nen terugtogt te beschermen, 
bood hem eenen weg aan , 
dwars door den vijand, deed 
al de door de Kussen ver-
verbrande bruggen herstel
len , en vergezelde NAPOLE
ON naar Wiasma , na eeneh 
nieuwen gemeenschapsweg" 
op Ralougu geopend te heb
ben. Het was tot belooning 
van zijn gedrag,; bij deze 
gelegenheid , dat hij tot vrij-
heer van het keizerrijk werd 
benoemd. De vermoeienis
sen , Welke hij had uitgestaan 
en de ontelbare wonden, welke 
hij gekregen had , hem buiten 
staat stellende,' om vervoerd 
te worden, bleef hij te Ko
ningsbergen , waar hij den 
5 Januarij ISI '3 , krijgsge
vangen werd gemaakt. De 
kroonprins'van Zweden, hem 
in- 'vrijheid hebbende dóen 
stellen , nam hij dadelijk het 
voornemen, zijne diensten 
aan zijn vaderland, dat weder 
onafhankelijk was geworden, 
toetewijden ; liij begaf zich 
op weg naar Brussel, waar 
bij den I l Junij 1814kwam, 
en bood zich aan den sou-
vereinen vorst, later koning 
der Nederlanden, die hem 
bij besluit van den ?S Sep-
tember van hetzelfde j a a r , 

tot den rang van luitenant-
generaal verhief, welken 
rang LODEWIJK XVIII. hem 
had opgedragen , maar waar
van hij aan dezen laatsten 
vors t , zijn ontslag .vraagde 
en verkreeg. Belast om de 
Belgische ruiterij te organi* 
seren, kweet hij er zich zoo 
loffelijk van, 'dat hij er de 
goedkeuring van zijnen nieu
wen vorst door Verdiende, 
en het is aan hem, dat men 
de oprigting der schoone 
corps te danken heeft, wel
ke bij het leger bestaan. 
Hij voerde vervolgens liet 
bevel over de ruiterij van 
het reserve-leger, en werd 
daarna met het 6<e algemee-
ne > bevelhebberschap belast. 
Hij nam-er de bediening met. 
even zoo Veel ijver als schran
derheid van waar, toen hjj 
door eene ziekte werd aan
getast, een gevolg -anzijne 
lange militaire werkzaamhe
den , zoowel als van dè won-. 
den, die zijn ligchaam be
dekten , en waarvan eenige 
slecht genezen waren. Hij 
bezweek er "onder den 9 Au« 
gustus ISÏ8 , op het kasteel 
van Jambes, provincie Aa* 
men, hetwelk hij gedurende 
eenigen tijd bewoonde- »| | 
inteekenih'g werd er den ii 
September 1818 in de groo-
te bagijnen-kerk te Brut*» 
voor hém eene luisterrijke 
lijkdienst gevierd, waorby 
de meeste corps des leger» 
bij gezantschappen tegen
woordig waren. De generaal 
EVERS vereenigde met de 
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dapperheid alle militaire 
openhartigheid en regtscha-
penheid, hij werd doorzfjne 
oversten-even zeci; 'óp prijs 
gesteld, ais hij doof zijne 
ondergeschikten die zijnen 
dood hartelijk betreurden, 
bemind werd\ 

f EVERTSEN, de naam èe-
ner familie, waarvan ver
scheidene leden zich hj} de 
Hollandsche zeeinagt hebben 
beroemd gemaakt. CORNELIS 
EVERTSKN , Luitenant-Admi
raal , (e Vlissingen' den 4 
Julij 1610 geboren, werd, 
na onderscheidene'roemrijke 
overwinningen voor den staat 
der Veréetlipde Provinciën 
te hebben behaald in den 
beruchten slag van Duins, 
tegen de Engelschen, in J IN 
nij 1666 gedood. JOANNES 
EVERTSEN, zijn broeder, die 
sedert kort , op zijn aanhöu> 
dend aanzoek zijn ontslag 
had bekomen, wilde echter 
den dood zijns broeders op 
d e n vijand ' wreken , ging 
weder onder dienst, doch 
sneuvelde hort daarna. Zijn 
vader, de- eene zijner zonen 
en vier zijnor broeders had
den evenzeer hun Jeven voor 
het vaderland opgeofferd. 

EviLMERODACH o f IliVARO-
UAMÜS, koning van Baby Ion, 
^olside in het jaar 562 vóór 
J« C. zijnen vader NABUCIIO» 
«ososon op. Deze jonge 
J ° m had het rijk geduren
de de zeven jaren der krank-
zuinigheid van zijnen vader 

op eene willekeurige Wijze 
geregeerd. Nadat NABUCHO-
ÜONÖSOR den troon weder be
klommen en zijn verstand 
terug bekomen had, maakte 
hij een einde aan al de on
dernemingen van zijnen zoon 
tegen hem, en hield hein 
gevangen. Deze knoopte in 
zijne gevangenis eene naau-
we vriendschap aan met J E -
CIÏONIAS, koning van Juda, 
dien NABUCHODONOSOR ook in 
de kluisters hield. Nadat 
deze .Vorst overleden was,' 
beklom EVILMBRODAOII den-
troon , ontsloeg JÉCHONIAS 
uit de gevangenis , en over-, 
laadde hem met gunstbewij
zen. Men zegt, dat hij de 

p wreedheid had , aan het lig-
chaam zijns vaders een graf 
te weigeren, en-zelfs, dat'' 
hij het in stukken liet hak
ken. Na een tweejarig bestuur 
werd hij door zijn schoon-
broeder NEUIÖLISSOR of N B - ' 
RIGI.OSSAR vermoord. 

EVREMONT. — Zie SAINT-
EVREMONT 

EVREUX (KOBERT , Graaf 
van). — Zie ROBERT, twee
den zoon van RICIIARD, waarin 
men de verschillende betrek
kingen van' den Graaf van' 
Evreux zal aantreffen. 

* EWAED (JOANNES), een 
Deensch dichter, werd in 
7743, in het Hertogdom 
Slceswijk geboren. Hij ont
ving van zijnen vader, een' 
gestreng godgeleerde, eene 
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gestrenge opvoeding; maar 
het lezen der romans, der 
legenden der Heiligen en der 
oude I Jslandsche wijzen won
den zijne verbeeldingskracht 
zoo zeer op, • dat hij reeds 
in den ouderdom van 12 ja
ren., het ontwerp had ge
vormd, om op het voetspoor 
van de beroemdste helden 
der oudheid te wandelen. 
iJoor zijnen smaak voor den 
militairen stand medege-
sleept, outvlugtte hij Kop-
penhagen•', nam te Mamburg 
dienst, onder een regiment 
der Pruissische lijfwacht; 
maar na gedurende eenigeti 
tijd gediend, en zijne dap
perheid in onderscheidene 
gevechten aan den dag, ge
legd te hebben, liet hij zich, 
langzamerhand van zijne mi
litaire geestdrift genezen, 
door zijne ouders weder af-
koppen, In den ouderdom 
van 23 jaren belast, omrvoor 
koning FREDE.UIK V.' eenen 
lijkzang zamen te stellen, 
werd dit stuk met zoo veel 
lof overladen , dat EWALQ 
van dien oogenblik af, be
sloot* om in, den omgang 
met de Muzen, die verhe
vene genietingen, die on
sterfelijkheid te zoeken , naar, 
welke zijne onstuimige ver<i 
beeldingsfcracht s teeds zuch t-
te. De ode en het treur
spel zijn de heide onderwer
pen , daarin deze dichter 
bijzonder heeft uitgemunt. 
Onder zijne treurspelen merkt 
men voornamelijk op den dood 
van BALOKZ, waarvan het 

|. onderwerp aan de Scandina
vische mythologie is ont
leend. ROÏ,P of RoM<o: het 
onderwerp van dit Treurspel 
is aan de geschiedenis van 
Denemarken ontleend,en in 
onrijm geschreven. AnAlt 
èn Ëvfi, of 'smemchen val, 
een gewijd treurspel, dat 
wel op eene zonderlinge wij
ze samengesteld, doch met 
schoone trekken als door-
zaaid is. Men moet nog 
twee herderszangen aanha
len , de VisscAers en JPHI-
iiEMON en BAUGIS; die wel
ke den titel voert, de Her
innering en dé Hoop kan, 
volgens zijn landgenoot MAI»-
TE-BRTJN met: datgene verge
leken worden, wat de nieu
weren het schoonste in dat 
vak, bezitten. Er bestaat 
eene zeer schoone. uitgave 
zijner Volledige Merken, 4 
Aha in 8.VÓ Hij overleed M 

,1781..'.; .}''•'. :' .. 

* EwAtD (de veldheer), 
broeder van den voorgaande, 
in 1725 geboren, wns_Lw-
tenant-generaal der Deen' 
sche legerbenden, en oflr-

! cier van het legioen van eer. 
Na zijne eerste wapenfeiten 
in Amerika in de dienst van 
den landgraaf van Bette» *»\ 
hebben volbragt, en indien 
veldtogt een oog te hebben 
verloren, ging hij in dienst 
van het Deensch bestuur. 
Aan hét hoofd van een corps 
Deensche en Hollandsche 
troepen, vervolgde h»J «en 

beruchten Majoor J»CWW«» 
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• die in zijnen eigen naam den 
oorlog tegen Frankrijk voer
de, en die op de tegen hem 
opgezóndene legerscharen 
reeds verscheidene voordèe-
len had behaald; hij nood
zaakte hem, zich m Straal-
sond Op te sluiten; EWALD 
nam de stad stormenderhand 
in, en de dappere SCHILL, 
met de meeste zijner of
ficieren , alle Pruissische a-
dellijken, sneuvelden in dat 
gevecht. De generaal EWALD 
overleed te Kiell, den 28 
Mei 1813. Men heeft van 
hem een zeer geacht werk 
over den oorlog der ligte 
troepen.1 

•f EWALD (JOANNES LODE-
WIIK) , een praktisch - wijs-
geerigé schrijver onder de 
Duitschers, werd in ,1748 
te Hdin der drei Eichen in 
het Eisenburgsche geboren. 
Nadat hij predikant in Of> 
fenbach was geworden, maak-
te zijn populaire rationa-
lismus aldaar veel opgang, 
en dit spoorde hem aan,om 
op den gebaanden weg voort-
tegaan. Doch verschillende 
omstandigheden, en vooral 
de vermaningen van LAVA-
TER en HAHN , bewogen hem 
later tot zijn geluk om van 
eenen populair en rationa-
«**• een Christelijke god
geleerde ,te worden. Hij 
werd kort na zijne bekee-
*lng(als men eenen 'overgang, 
d , e niet tot den schoot der 
Ware fee,^ j s ? m e t , j j e n n a a m 

besfempelen mag), algemeen || 

Super-Intendant, Consisto
riaal-raad en hofprediker te 
Detmold; door uitvallen ech
ter op den democratischen 
geest van dien tijd, maakte 
hij zich het leven aldaar zoo 
onaangenaam, dat hij in 1792 
gaarne eene beroeping als 
predikant naar Bremen aan
nam, ofschoon hij aldaar 
niet bekend was. Hier, Zoo 
als vroeger in Detmold werk
te hij bijzótider veel voor 
het school* én opvoedings
wezen, waar hij hét belang 
had ingezien- Aan eene borst* 
kwaal lijdende, verruilde hij 
in 1805 zijnen predikants-
post, voor eenen Hooglee-
raars stoel der zedekuhde en 
des hervormden kerkenraads, 
te Heidélberg. Hij overleed 
aldaar den 19 Maart 1822. 
Zijne schriften, die zeer 
talrijk zijn , zijn meestal in 
het Nederduitsch Vertaald :, 
de pedagogische kinderschrif
ten onder dezelve verdienen 
eene bijzondere onderschei
ding. 

* EXIMENO (don ANTONIO) , 
een geleerde Spaansche Je-
suit, in 1732 te Balbastro 
in Arrag/on geboren. Na zij
ne opneming in de maat
schappij Van JESÜS, werd hij 
met het onderwijs der wis
kunde te Salamanka belast, 
en bij de oprigting.der mi
litaire school in 1762 tot 
Hoogleeraar dier wetenschap 
in Segovia benoemd. Toen 
de Jesuiten vernietigd wer
den , begaf EXIMENO zich naar 
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Italië, en vestigdezich rè Ro
me, alwaar hij voortging zich 

• pp de beoefening der, weten
schappen toeteleggen. Zijne 
talenten maakten hem wel
dra bekend, en denieestë 
letterkundige genootschappen 
beijverden zich , om hem in 
hun midden optenemen. De
ze geleerde Jesuit overleed 
te Rome, den 3 December 
1798 5 bemind en geacht, door 
al degene» die hem gekend 
hadden. Men heeft van fiém: 
1.° Historia militar de Es-
panet, Segovia , 1709, in 
4.£o Dit is eene geschiede
nis der groote Spaansche 
veldheeren.— %° Manual 
del drtillero , 1772 , in 8'Vo 
zeer op prijs gesteld» — ".3»° 
Dell' origine e delle regole 
della tnusica, collo, storia 
del suo progresso, decaden-
za e rimiovazione, Rome, 
1774, "in 4.to Dit is onder 
de werken van ExiitaNO, dat-
gene, Jierwelk hem het mees* 
te tot eer verstrekt; hij 
Stelt er in vast, dat het doel 
der toonkunst zijnde, om het 
oor te vleijen, men de grond
beginselen dier kunst njet in 
wiskundige samenstellingen 
moet zoeken, Hij wederleg* 
in hetzelve met smaak en 
voordeel de vajsche stelsels 
van EUKPB, JJAM^U enVA* 
UEMBERT over 4at onderwerp, 
het zijne op eene pro?odïe 
grondende, v̂elfee men opfll 
de Europesche talen Icaij *oe<r 
passen. Kort m de uitgave 
van dit w*rk gaf-paterMAK- ,, 
TINI, een Franciskaner, zij- I 

ne Qrondstellige en beoefe
nende .proeve van tegenzang 
in het licht, waarjn hij hét 

'gevoelen van EXIMKNO over 
den tegenzang der Grieken 
aanrandt. -De SpaanscheJe« 
suit beantvvoordde dit ge« 
schrift door een ander, tèn 
titel voerende: 4.° ïhbbio 
dl don ANTOXIÓ ExitfKSQ 
sopra il saggio fondamenta-
Ie pratico di contra-punto 
del "R. padre maestro G(-
AMB, MABTftir, Rome, 1775, 
in 4.» Dit werk was op de 
geestigste wijze geschreven, 
en bestrijdt me* voordeel het 
gevoelen van pater MARTINI. 

i—> 5.° " Letlera sopra fopi-
nione del sign. AlfDRÈs in-
torno ia UÜeratura eccle-
siastka de Secoh barba.ru 
Deze brief is éene verdedi
ging van het werk van AN4 

DRES , zijnen vriend, en een 
antwóordopdebeoordeelingeir, 

die er. van iP «e t ,ic"f "T 
ren gegeven* Jïïantm, 1/83. 

EXPIMI (CI,AUDIPS »')» 
prfi>idént *J)ij het parlement 
van Qrenohïe, de m**\ett 

leerling vau de beroemdste 
'regtsgeleerden va» * # e n 

t p , W e ^ d e n ^ Ö ^ e ? } b e r 

1561, te yMroq, jn />««-
pUné geboren, e» W X 
te Grewbls M 1636. M" 
DRUC IV; e» topPWHKAX»' 
bedienden #jch pn W *f 
eene pu«%« mzeJ" Il 
Venaissinscfa, in fteP0™ 
en in Savootfa Hij WW.6*} 
zeer achtbaar man, da nieaa, 
en, beschermer *der gelette" 

http://barba.ru
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den. Die zijne vriendschap 
verdiende (zegt CH'ORIER , 
een geschiedschrijver van 
Dauphiné) was zeker dezel* 
ve te bezitten ; en kunde en 
deugd waren de titels, waar
door men dezelve.verdiende. 
De president 'D'EXPILU was 
een redenaar, geschiedschrij
ver en dichter, doch hij 
muntte in geene dezer be
trekkingen uit j ten minste,, 
indien men de werken , wel
ke nog van hem bestaan, met 
die der goed» Fransche schrij
vers vergelijkt. Zijne Pldi-. 
doyers (Pleitged,ingen) ,Pa~ 
r&s» 1612, in 4.ro worden 
niet meer gelezen. Zijne 
Poésies {Gedichten), 1624, 
in 4,to en Vie de BATAiip 
(Leven van B4YARD)il650, 
in 12.mp verdienen geen be
ter lot. Zijne Traite e,tc. 
(Verhandeling over de JFran-
*cke spelling), Tjyon, 1618, 
"| fol, bevat slechts eene 
niet zeer oprdeelkundige be
spiegeling, en eene eigen
zinnige en nie* meergebrui-
felnke praktijk. De over-
neidspersoon overtrof in hem 
flen ^chrjjver (zie zijne Le-
tonsbeschrijving — Vie — 
brenaMej J660, in 8.vo, 
^Or BoNlEl, B E CHATH-LON). 
."- De na l̂m van EXPIMJ is 
l n «eze laatste tijden berucht 
geworden, door eenen abt 

i."tf'***' ^ o r z ' i n e aar<*" 
«,]KSkmjdige bespiegelingen, 
en door o verdrevene bereke-
? "gen betrefifende de bevol-
^ " 8 van ftrankryk bekend, 
eQ »»eér nPg door het zeer 

werkzame aandeel, hetwelk; 
hij aan de scheuring heeft 
genomen, en zijne , geest
drift, om de Bisschoppelijke 
waardigheid te overweldigen. 

EXSUPERANTIUS, landvoogd 
van Qallië, en bloedverwant 
van; den dichter RÜTIJMUS * 
Was van Poiliers, Zijn broe
der QUINTILUNUS , die zich 
naar liethleëm'h&éi begeven, 
leidde aldaar een kluize
naars-leven. Het was, naar 
men meent, op verzoek van 

• dezen laatste, dat de heilige 
HIERONYMCS aan EXSIJPERAN-
TIUS den brief schreef, wei
ken wij nog bezitten, strek
kende , om hein aan te spo» . 
ren , van de hoop .der we- :• 
reld af te ,zien j en ^ich en? 
kei aan de dienst Gods toe 
te wijden. Deze brief bleef 
zonder uitwerksel. ËXSUPE-' 
BANTIÜS , bezig zijnde , om 
de wetten in Aquitanïë te 
herstellen, werd in 424 te 
Ar Ie?, in eenen militairen 
opstand, gedood. 

EXÜPERIUS. (Heilige), Bis
schop van Toulptise «• beroemd 
door zijqe liefdadigheid , ge» 
durende eenen grooten hon
gersnood. Na al zijne goe
deren t» hehben uitgedeeld, 
verkocht hij ook de gewijde 
gouden en zilveren vaten, 
om de armen te ondersteu
nen. Hij zag zich genood
zaakt, om het ligchaam van 
J. C. in een rieten mandje, 
en deszelfs bloed in eenen 
glasen kelk te dragen. De , 
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heilige HIEHONYMÜS verge
lijkt hem met de weduvve 
van Sarepta, en heeft hem 
zijn Comnientarium op den 
profeet ZACHARIAS opgedra
gen. Paus INNOCENTIÜS droeg 
hem een in de kerkelijke 
geschiedenis beroemd pause
lijk wetboek (Decretalium) 
op. De heilige EXUPERIUS 
overleed in 417 hoog bejaard 
en vol deugden» — Men moet 
hem niet verwarren met den 
heiligen EXUPERIUS , Bis
schop van BayeuijB, in de 
vierde eeuw. Déze, ook on
der den naam van heiligen 
SPIRIUS vereerd, is een der 
eerste Bisschoppen, die den 
fakkel des Evangelies in 
Neus Me (tegen woordig Nor' 
mandyë) ontstaken. 

EYBEN (HUI/DEEICH) , een 
kundig regtsgeleerde, in 
1629 te Norden, ujt eene 
adellijke familie geboren, 
werd raadsheer en voorzitter 
te Helmstadt, daarna reg-
ter in de keizerlijke kamer 
van Spiers, en eindelijk ge-
heimraad van Keizer LEO-
POLD. Hij overleed in 1699, 
Werken nalatende, die in 
1708 in fol. te Straatsburg••• 
gedrukt werden. Hoewel in 
den tijd geacht, zijn dezelve » 
tegenwoordig in Frankrijk 
bijna niet meer; bekend. 

EYK (HUBEUTUS VAN), een 
beroemde schilder, in 1366 
te Maseyk, in de provin
cie TJmburg, geboren , had 
tot leerling zijn' broeder Jo-

ANNES (zie het volgende ar* 
tikel). Hij vervaardigde ver
scheidene schilderijen voor 
PiIiLipPUS den Qoede, her» 
tog van Bourgóndië', die 
hem openbare bewijzen zij
ner achting, gaf, hij overleed 
in 1426. 

EYK (JOANNES VAN) • meer 
bekend onder den naam van 
JOANNES VAN BRUGGE , wijl 
hij lang in die stad geleèj'd 
had, broeder van den voor
gaande , werd te Maseyk, 
in••1370 geboren, en is de 
uitvinder van het schilderen1 

niet olieverw. De kunste
naar beoefende beneyens de 
schilderkunde, ook de schei
kunde. Op eenen zekeren 
dag dat hjj naar een schit
terend vernis zocht', vond 
hi j , <!at lyn-of notenolie) 
Ihet verwklettren gemengd, 
een gebonden en schitterend 
Iigchaam gaven, dat .ge60 

vernis noödig had. Hjj.pe-
diende zich van dat geheim, 
Hetwelk zich naar « e «n 

vandaar door gelieel tiuropa 
verspreidde. Het eerst al
dus geschilderde stuk werd 

aan AIFÖNSUSI. t*™H™? t 
Napels aangeboden-i " j e " " 
nieuwe geheim bewonderde. 
Eene andere schilderij «tel' 
het Lam uit de Openbaring 
voor, voor PJHIJMPP"8 aen 

Goede, hertog van Bo'irg0?' 
dië, en graaf van Vlaande-
re» geschilderd. JOANNESVAN 
ËTK bloeide in het begin der 
vijftiende eeuw. De geleer* 
dên en kunstenaars veraeKe-
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•ren eenpariglijk, dat'; het 
schilderen met olieverw èené 
nieuwer©, uitvinding \ i s , en 
ktimen niet minder1 overeen , 
ani de ;éer derzeive aan Jo» 
AXNiES V̂AN BRUGGE A toete-
schrijvén. Men kan de ge
tuigenissen van "VASARI, en 
van .VAN MANDER;, die Zelfs 
hét geheim van VAN EYK naar 
lfaliëi overbragt, niet in 
. twijfel trekken. • Het is ze
ker niet te vermoeden, dat 
VASARI alles zou verzonnen 
hebben,• wat hij van die on t-
dekking, verhaalt; dat VAN 
MANDER , ,een zeer geleerd 
Man:, en zeer in staat, urn 
met al datgene bekend (e 
zijn, wat den staat der schil-
derkunde ; betrof, volgens 
LESSING , een- sprookje; heeft 
herhaald , dat door daadza
ken , die drie of vier eeuwen; 
onder zijn, wederlegd wordt,, 
dat men eindelijk de ontdek» V 
kjng van het schilderen met' 
olieverw, als zeer nieuw in 
het grafschrift van ANTONEL-
10 heeft geplaatst', zonder 
dat eenige schilder, of ee-
nigè geleerde zijne siem te
gen eene zoo klaarblijkelijk 
valscha toeë'igening 'veïhe-> 
ven heeft." Welk belang 
«0« VASARI er in hebben, 
om deze ontdekking eerder 
aStt̂ JoANNES VANEïJcdanaan^ 
fcenèn* ander, of aan» AOTO-
NEUO ', zelfs toetekennen ? 
Waarom schrijft hij de eer 
«erzelve niet aan een' zijner 
yidgenooten toe ? Het is dus 
*e -J>«W(B aan de waarheid > . 

JA;DÉEI,. E 

on aan dé echtheid der ge
denkschriften , door hem ge- > 
volgd, welke zijne pen ge-

| leid heeft, Ook* zijn delta- , 
lianen, dooiJ -Wie. de schil-, 
derkuride in het Westen het 
eerst beoefend is ; met deze 
wijze van schilderen onbe
kend gebleven» CiMAfiUE, de 
hersteller dier kunst in lta*» 
lië, die in deT3.éee«wïeefV 
de, was niet zoo ver van de • 

, eeuw van THEOFÖIVÜS vërwij- > 
derd, aan wien LESSING de
ze ontdekking wil toeschrij
ven , dat hij van dezen schrij
ver geene kennis zou kunnen 
gehad hebben, intusSchen. 

: zijn ? er tot op ANTON'EM.0, die 
in Italië het eerst de ojïe-

; verw»Voor de sehilderiij$n be
zigde j twee eeuwen verJoo-> 
pëni Degene dus ,d ie , vol
gens LESSING , het schilderen 
met- olieverw, tot vroeger 
datt de elfde eeuw hebben 
doen opklimmen ; hebben de 
zinsneden van THEOPHIIUS» 

'waarop zij zich beroepen t 
niet met aandacht gelezen.. 
Al wat men er uit kan -be
sluiten, is dat de schilder» 
er uit zouden hebben kunnen 
leeren, van lijnolie gebruik
te maken, om hunne verwen 
klein ie; Wrjjven, maar zij 
hebben zulks niet gedaan? 
zij zijn bij hunne oude wij ze " 
gebleven, ondanks het ge
brekkige derzeive, tot op 
den tijd van VAN EYK. THE-
OPHH-US , daarenboven r was 
niet overtuigd, dat de met 
olie gemalen kleiwen groo-
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telijks van nut Iconden zijn , 
om te schilderen, daar' hij 

-in tegendeel zegt: Omnia 
.genera co lorum, eodem ge
nere olei teri et poni pos-
stmt in opere lignèo, in 

Ms 'tantum rebus ques sole 
siccari possunt; quia quoties 
•umim colorem imposueris, 
alterum ei superponere ?ion 
,poles., nisi prior exsicce-
tmr, , quod in imaginibus 

.diuUirmtm el nimis t'csdiosum 
-est* • Wel verre van deze-
wijze aanferfden, ter voor
stelling van voorwerpen, yer-

-ïdaart hij integendeel dade
lijk, de wijze, van schilderen 
in de middel-eeuwen gebrui
kelijk , door de. verwstoffen 
met gohiwatcr en wit. van 

•eijeren klein te wrijven. Het 
-is dus klaarblijkelijk, dat 
Tifl zijne, olieverwen enkel 
•wilde gebruiken, om deuren, 
«linden, venstors , enz. te 
'bekladden, alsmede alles wat 

raan de lucht en het weder'was . 
blootgesteld, en waartoe wa-

, terveryven niet konden die
nen, volgens den titel .van 
het 18.e hoofddeel, waar men 
vindt ',:De rubricandis osfiis, • 

<«? de oleo lini. JOANNES VAN 
EVK, zal dus in het bezit 
blijven,.van de uitvinding 
der schilderkunde met olie-
verw, en noch het hand
schrift vanTiiEOFHiLus, noch 
degene, die de redeneringen 
van LESSING hebben toege
juicht, zullen hem den roem 
kunnen ontrooven, eene voor 
zijne kunst zoo nuttige ont
dekking te hebben gedaan. 

Men haalt nog eenige schil
derstukken met olieverw aan, 
welke-men beweert,, onder 
dan VAN EYK ie zijn, onder 
anderen een van THOMAS 
MUTINA , in 1297, maar het 
jaarmerk der opschriften op 
deze schilderstukken ge-
bragt, is zeer otizeker, en 
het werk zelf waarschijnlijk 
veel nieuwer. [De beide 
broeders HUJBERTUS en Jo« 
ANNES werkten dikwerf te za* 
men , aan dezelfde' schilde» 
rijen,'in de steden Iperehy 
Gend en Brugge* Na den 
dood zijns broeders', .verkoos 
JOANNES zijne woning in de 
laatstgenoemde stad. Bet is 
moeijelijk, om de werken der 
beide broeders niet met elk
ander te verwarren» , Hunne 
voornaamste schilderijen zijn* 
1." De reeds vermelde grijs
aards en maagden, uit;<fo 
openbaring, het ham aan
biddende, een schilderstuk, 
dat meer dan 300 beelden-, 
van 12 tot 14 duimen in 
evenredigheid bevat,; en het 
was bedekt door twee Win
den , waarop men de afbeeld
sels der beide broeders VAN 
EVK zag. — 2." God de Va
der, op eenen troon gezeten, 
hebbende aan zijne zijde, de 
H. Maagd, en den 'B»JO' 
AXNJZS den Dooper. *-* 3. 
Eene H. Maagd. -? 4.°Een 
H. HIEROXTMUS. - ,5.°Eene 
Aanbidding der OosietscM 
Wijzen enz. enz. -* Men is 
van gevoelen dat JOANNES VM* 
EVK in 1450 overleed. He' 
museum van Parijs lessit 
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twee zijner sehildërtjeii: de 
heilige Maagd + .door eenên 
Engelgekroond; én de Brui
loft'van Kaiia; de meeste 
ejjner overige stukken zijn 
nog in Vlaanderen\. 

' EÏRUR(STEPHANIJS), pries
ter; van het Oratorium, in 
1697 geboren» en den 26. 
Jahuarij 1767* te Falcal-
quier overleden, is bekend 
ijöor de volgende werken: 
l»? Lettres etc* (Brieven 
aan den .Bisschop van Poi-
tiers, over de godgeleerd* 
heid van' dat Bisdom)* — 
2° Lettres etc. (Brieven aan 
den Bisschop van Angers, 
ever de üonferentien van 
dien naam). ~ï 3.° Lettres 
etc. (Brieven, dan den 11.r, 
LAFITJSAU +*• Bisschop .van 
Sisteron r—; over zijne ge* 
sprekken vamAxsBLMUS én 
IsinoRus^-^&SLettresetc. 
{Brieven van èenen inwoner 
van Bordeaux over Aet'Le-
ven der heilige Maagd, door 
dien prelaat met den abt 
BARTUOLOMJEUS DE LAPOR-
3te). >-~ Zie LAPORTE. —? 5«° 
RépUque etc. (Antwoord op 
te* mandement van denzelf-
den Bisschop,- van den 6 
September1760). —i Zie LA-
MTËAU (PETRUS FRANOISCUS). 

. ' t EYMAR (A. M. graaf van), 
«artstogtelijke bewonderaar 
*an J,J. BoussEAir, van wien 
'M) de vriend was geweest, 
j * aan wien hij de eer van 
ftet Pantheon had doen toe-

, • E 

ksnnen, werd door den adel 
van Forcalquier en Sisteron* 
in 1780, naar de. staten ge
neraal gezonden, en vëree* 
nigdë zich als een der eer
ste zijner orde. met den bur
gerstand. Uit zijne grond
beginselen een Republikein, 
maar uitJpligtj verdediger 
der monarchie, ontwikkelde 
hij iti alle.Verhandelingen, 
der magtgevende vergade
ring, de opregtheid zijner ge» 
yoelens en zijne vurïge.lief-
de voor de vrijheid. Bij het 
schrikbewind vreemd aan de 
openbare zaken, verscheen 
hij na dit bloedige tijdstip., 
in den rang der achtbaarste 
Republikeinen, en werd door 
het Directorium benoemdtot 
afgevaardigde bij het hofvan 
Turin. Hij ontdekte, dat ee-
ne geheime onderhandeling, 
den. koning van ' JSardiniè' > 
met de tegen Frankrijk ver-
eenigde mogendheden, ver
bonden had, door zich bij de 
ministers van dien vorst te 
houden alsofhjj er alle bijzon
derheden van kende. Van toen. 
af,-werd EYMAR een dér voor
naamste agenten der imaatre-
gelen, die de Piëmontesche 
omwenteling te weeg "brag-
ten ,,ten gevolge van welke de 
koning genoodzaakt werd van, 
den troon afstand te doen, ea 
naar Sardinië t& vliigten. 
Door het Directorium terug 
geroepen, werd EYMAR , ;na 
den Ï8 Brumaire tot prefekt, 
van het Franschè departement 
Leman benoemd* Zfjfl ba-

e 2 . • ' . - • -
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stuur was aldaar, even zoo 
pacht als zijne inborst, hij 
verleende er taan de kunste
naars eene verlichte bescher
ming, zocht hunne ontdek
kingen luister bij te zetten ? 
en verkreeg de toegenegen
heid , de achting en de vriend-r 
schap van een volk, dat noch 
met het eene noch met het 
andere dier gevoelens mild is. 

. EYMAR. is te Geneve den 11 
Jannarjj 1803 overleden, bij
sonder betreurd, om de aan-
genaamheid zijner zeden en 
de eenvoudigheid zijner ma
nieren, door al degenen, die 

* in zijn vertrouwen gedeeld 
hebben* 

E y M. —' E::ZJE. 

den na zijnen dood drukken t 
Histories. Zelandia Uk Ik 
Hij stierf in den bloei van 
zijnen • ouderdom, . den U 
iSeptember löl4.: * 

'EYMEBICK. —Zie NICOLAAS 
•EïMERICK. 

-f* EYNATTEN (MAXIMIMAAN 
VAN), Licentiaat in de god
geleerdheid ,. ,en gedurende 
29 voile jaren, kanonik Van 
de Antwerpsche hoofdkerk, 
heeft in het licht gegeven; 
Mammie Exorcismorum, 
te Amsterdam^ in 8.vo Hij 
stierf in den ouderdom van 
57 jaren, den29Junij 1631. 

f EYNDIUS (JACOBUS) , uit 
«ene ridderlijke familie, te 
Delft geboren , was kapitein 
van de Kurassiers, en ver
bond dezanggodinnen metden 
'God des oorlogs. Men heeft 
»an hem: JVngarum lib J. f 
Belli Flandrici lib II. j Se-
nntusconvivalis; Mars exuls 
de Salialionilus vetertim. II 
De Staten van Zeeland, de- 1 

EZECHIAS , koning van Ja-
dai opvolger van AcHAszjjn' 
vader, in het jaar 727 roo'r 
S. C., volgde in allesde 
godsvrucht van DAVID na. 
Hij vernielde de altaren aan 
valsche godheden toegewijd * 
verbrijzelde de afgoden éa 
de koperen slang, welke de. 
Israëliten aanbaden. sHij liet 
vervolgens de poorten des 
tempels openen, en deed de 
priesters en Levieten verza
melen , om denzelven te zin-
verett. N& deze plegtigheiA 
begaf de heilige Koning met 
de voornaamste van Jeruza
lem zich in denzelven, droeg, 
slagtoffers in denzelven op, 
en herstelde, de dienst des. 
Heeren. Zijn ijver werd be
loond; hij heroverdedeste-
den, van welke de Philis-
teè'rs zich onder de regering 
van ACHAS j , zijnen vader, 
hadden meester gemaakt» 
Overwinnaar der Philisthe-
ërs zijnde, wilde bij hetjak. 
der Assyriërs afschudden, 
en Weigerde hun de gewone 
schatting- SENNAca&tUB, door 
deze weigering verontwaar
digd, verspreidde den oorlog, 
in ,het rijk van /««?«• «ij 
was hetzelve binnengetrok
ken , toen EZECHIAS door eene 
pestachtige ziekte werd aan
getast. De profeet ISAÏA» 
kwam hem pijnen aanstaan-
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dêri* dood „verkondigen ;dóch 
God ,) door. zijne gebeden be
wogen, zond hemandermaal 
den profeet, öi« heift zijne 
wonderdadige genezing; be
kend te maken. ' ISAÏAS hen 
vestigde de zekerheid zijner 

; beloften door één nieuw won
der: hij Het de schaduw der 
zon op den- zonnewijzer van 
AcHAsjtfen graden achteruit 
gaan. , Sommige schriftyer-r 
klaarders zijn van gevoelen 

>•• geweest, dat de;zon in ha* 
ren'loop terugging; maar hoe
wel, de" groote omwentelingen 

> aan God ;niet{ meer kosten* 
dan de kleine, is hét.een
voudiger en natuurlijker:, het-
won der door : A CHAS gevraagd * 

f tot dè plaats te bepalen f die; 
er hét toon eel van was, ÉZE-
GHUS drukte iZijne •erkente
nis uit, door ;het: schpone; 
gezang * vol diepzinnige ge-: 

^ voelens ,-;,•?•.• en aandoenlijke 
beelden,.welke men leestin; 
het 38s«, Hoofd, van den pro-1 
feet ISAÏAS.:SBgo dixiindi-; 
midio dierumitneörum enz. 
MERODACH BALAIMN , koning 
van JinbylQ.n».., de ivoornaam.?.; 
ste wonderen ten gunste van 
EZECHIAS gewrocht, vérno* 
n»en hebbende, ssond hem 
afgevaardigden, om er hem 
geluk mede te wenschen. De 
vorst, ; gevoelig yoör* deze 
eer; spreidde al zijne schat
ten» voor hen uit. ISAÏAS 
berispte hem, over dit bewijs 
*a<» \jdelheid, en voorzeide 

;he»«, dat allesnaarhabylon 
2°ude vervoerd worden. Na

dat zich EZECHIAS Ottdép dè 
band.,' die hém Bedreigde* 
vernèderfl had, verkreeg hij 
genade van den Heer. , SEN* 
NACHERIB had zich intusschen 
Van- de sterkste steden mees
ter gemaakt, en; bedreigde 
Jeruzalem* De vrede Werd 
enkel op de hardste: Voor
waarden gesloten. De over
winnaar eischte van dett over
wonnene., dat men hem een e 
onnoemelijke som zoude; be~ 
talen. EZECHIAS putte zijne 
schatkisten uit, en beroofde, 
den tempel, orti aan zijne, 
verbind ten issen ,te: voldoen >.p 
maar; naauwelijks had hij het 
geld rgételd, of fSÊNNAGHEKjiB? -
verbrak het verdrag en kwam 
Jude'a 'verwoesten, terwijl 

• hij den God lasterde, ,dien 
hetzelve beschermde. Jïijj. 
trok .óp-Jeruzalem aan;' maar 
dèardé Engel des Meeren in 
eenen enkelen nacht 18&,000 
man van zijn leger had ver
delgd, »ag hij zich genood
zaakt de vlugt te nemen. 
EZECHIAS van diëageduchteir 
vijand bevrijd, zocht God uit 
geheel zijn hart, vond Hem , 
e» overleed in het jaar 698 
vóór J. Ct GÉNÉBRABD ver-, 
zekert, volgens de Hebreërs, 

I dat hij in de wiskunde erva
ren was, en dat hij het jaar 
der Joden verbeterde", door 
inlassing der maand Nittaii, 
na verloop van elk 3,e jaar. 

EzECmê'ï., een der v'vngröth-
te Profeten, zoon van den of
ferpriester BVXÏ, werd «let JK-

, 3 : ' -•;• : , . -
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Ctiomia geyankelijk naar Ba» 
byloti gevoerd, Hij begon 
in bet jaar 595 yódr J. C. 
te profetiseren. Hij werd 
in den geest naar den tem-
pel van Jeruzalem > vervoerd, 
alwaar Gód hem de gruwelen 
aantoonde, die er bedreven 
Werden , en had vervolgens 
verscheidene wonderdadige 
gezigten, over de herstel
ling van het Joódsche volk 
en den tempeli overhetrijk 
van den Messias en de roe
ping der Heidenen* Hij ging 
gedurende 20 jaren voort met 
voorzeggen >, en Werd, "n»ar 
«nen meent, door eenen vorst 
«Jjner natie, aari vvien hij 
zijne afgoderij MA ver
weten, gedpod. God beval, 
hem verscheidene zinnebeel
dige verrigtingen, die aan 
<i° „:nrenwere ongeloovigen , 
stof tot zeer kwalijk geptaat. 
ste Spotternijen hebben ge
geven. Men weet ; dat een 
hunner> bijzonder benicht, 
door de ligtzixjmgheid eh on
betamelijkheid zijner heke-
Jlngen, gaarne over hét brood 
van hzsomSx, sprak, door in 
de zon gedroogde drekstóffen 
gebakken (^öö als zulks in 
verscheidene Oostersche ge
westen ; Waar het hó«t?zeld-
zaam Js j gebruikelijk i s ) , 
maar dat de walgelijke com
mentator onder een ander gè-
zigtsputft voorstelde. Hetis 
voldoende, om optemerken, 

ben willen maken f enMhi 
verschoningen heeft plaat» 
gehad» Men behoeft-er en' 
kei het verhaal vaVtelezeti* 
om er van overtuigd te zijn. 
2.° De zinnebeeldige taal was 
toenmaals in het grootste ge» 
deelte van Jzï'è'gebruikelijk* 
verscheidene Oostersche vol* 
ken behouden dezelve nog f 
men heeft dezelve in Mé* 
rika wedergevonden. In?: 
dien de zinnebeeldige daden 
der profeten, door derzelveï 
zonderlingheid somtijds doo» 
derzelver duurzaamheid ver» 
bazend waren, zoo bevestig» 
dèto zij daardoor zelfs voor 
het talrijke volk, die dezel' 
ve zag, het bestaan der voor» 
Z0gging: zij lieten na 3e ge» 
beürtenis, geene de minste 

; reden over, om te vermoe* 
| den, dat zij valsch beven-* 
den was. ï)e door de pro*; 
feten' aangekondigde onnei* 
len, maakten meer indruk 
op de schuldigen dbor dm 
toestel 'der < waafschomving. 
De zinnebeeldige laai is in 
het* algemeen de krachtigste 
en de meest geschikte, om 
indruk te; maken. » ^Pra" 
kèH THRASYBÜMJS en TAÜ-
QÜINIUS toen zy mankoppen 
afsneden, zegt de schrijver 

,. .».. den EtójM), AIEXANDEÏV 
toen hij het zegel op ide« 
mond van rzijnen gtiöSteling 
legde; DIÓGÈNJGS* toen taj 
ZENO vooruitging, niet betef > 
dan wanneer ZIJ lange rede» 
voeringen hadden gehouden. 
DARHJS met zijn leger m 

« Saythië gedrongen i ontvangt 
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van Wege. dèri koning der 
Scytie'rs, eenen;vogel> épnen 
kikvorsen, eena, muis en 
vijf pijlen. Deze redeyoè-
ïing werd begrepen, en DA-
ftiüs was ^ver niets zoo zeer 
bezorgd, dan om zoo spoedig \ 
mogelijk weder naar zijn ! 
land te trekkend' Deze aan-: 
mérkingen vzijjn toepasselijk 
ten' öpzigtë vati onderschei
dene plaatsen; van JEKEMUS 
en der overige profeten.; Hui
chelachtige wij sgeeren, heb
ben over eenige beelden en 
"uitdrukkingen van dien jj)rö» ( 
feet uitgevaren , enjhém Ver- • 
Weten dé afgoderij'vat»'Je-
tmalëmiien Sqmariè}, onder; 
de beelden van- twee ontuch* 
tige'vrouwspersonen te heb- [ 
ben Voorgesteld, "welker 
wülpschheid^niet uitdrukkin
gen worden beschrevenydie 
ónze zeden niet in staat zijn 
te Verdragen. •" Doch' nieh 
moet over de oude zeden , 
niet volgens' de onze öordee-
•ïen. s^Bij een volk, zegt 
«en schrijver, welker zeden 
eenvoudig en zuiver zijn, is 
do taaï minder gekuischt dan 
bij dë andere. J-Wanneer er 
Weinig gemeenschap tüSlschen 
d© beide seksen bestaat, 
«preken, de menschen Onder
ging vrijer dan elders. De 
kinderen enbnschnldige spre
ken over alles zonder teblo-
36»») zij bedenken niet, da' 
men er ^wade gevolgtrefci 
gingen uit kan maken* Het 
's bet misdadige verlangen, 
<»!* ontuchtïghèden ie doeir 

hoörett',, dat de wulpsschen 
beweegt,' Om zich vat) ver-
dtgaide uitdrukkingen te be
dienen , ten einde 'minder 
afkeer: te verwekken, dus 
hoe bedórvener de zeden" 
zijn.'•', * des te gematigder'en-
.schijnbaar kuischer wórdt de 
taal." Het is waarschijnlijk, 
omtrent hét tijdstip dat de 
zeden na het verloop van 
eeuwen begonnen te bederf 
ven, dat de Joden begre
pen y dat de tafereëlen 'ddosr 
EzEGHiëii geschetst, gevaar--
lijk konden; zijn j en1 dat zjĵ  
piet toestonden zijne.;profè-
tiën te lézen,: alvorens men* 
den ouderdom van 30 jajrèn? 

{ bereikthad. (Zïe JSALÖJMON).-
De pröfètiën Van EzÉcmëii,. 
zijn zeer duister-, vooral in 
het begin > «n op het einde. 
Zij- zijns ten gétalle' van 22,-
eh vblgeHs' de orde der t i j 
den verdeeld, Waarin hij de
zelve gedaan heeft. PRADQ. 
en VJiiLAï.PAND, Jesüitèu ,. 
hebbelri «geleerde verklarin» 
gen gemaakt, om dezelve -
Op te helderen- Volgens den-
BE. HIERQNYMÜS houdt zijnen 
stijl eenen middelvveg, tus-
schen het welsprekende en 
onbeschaafde. Hij is vol 
spreuken, vergelijkingen én 
raadselachtige gezigten; ook 
schijnt deze profeet in de 
öngèwij de zaken zeer ervaren. 

EzECiwëi», een Jood en 
Grieksche dichter, bloeide 

Ij na het midden der eerste 
11 eeuw vatl de Christelijke tijd» 
e . " 4 ' ' • ' : • ' . • ' " ' • •• ' • 
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rekening» of, volgens HUKT , 
.eene eeuw, en volgen» Six-
TÜS van SIENNA,* 40 jaren 
vóór J- C. Van een Treur
spel, dat hij vervaardigd had» 
over den uittogt der Israëli" 
•ten uit Egypte, blijven er 
enkel fragmenten over, die 
FnEDEnnc JVToRfefc in onrijra 
«n in Latijnsche verzen heeft 
vertaald : dezelve kwamen in 
1598, fe Parij» in 8.vo in 
liet-licht. Men'vindt dezel
ve ook in hét Corpus .po 
etaritm grcecórnm, Gfeneve, 
1606 en 1014, 2 dl.? infol. 

i EZZEMNO*» of ECEMNO van 
Momano, een dwingeland;, 
oorspronkelijk wit Duitsch"'-
land, maar te Qnera, ia het 
inarkgraafschap frevisat in 
Italië opgevoed, toonde zich 
reeds in zijnejeugdzoo bedor-
ven, dat men van hem zeide, 
dat hij door, déM:duivel;gë" 

• teeld was.. De Pausse» GBE-
GORIUS IX. , JNNOCENTIÜS 1 V. 
eH AtiEXANijEB IV. hadden 
dezen booswicht vruchteloos 
met de bliksems van het Va-
iikaan getroffen* ;;/"Hij was 
een der hoofden van de Gi-
ftellijnsche partij, en had 
van ?zijnen vader het; prins
dom Balland'MarqgHxayen 
de Jkasteelen op de Eiiga 
nesché bergen, gelegenV Sf0' 

, erfd. Hij liet \ zich te Fe 
fona-f toenmaals eene repu
bliek, fot veldheer des volks 
verkiezen, en maakte zich 
vervolgens meester van die 
plaats. Nadat FREDEKIK BAK- f 
BBBOBSA Vicenza geplunderd « 

M d , Ktond hij hetzelve aan 
EZZEMNO af, en. in 1237, 
maakte hij zich meester van 
Paduai Talrijke en wreede 
strafoefeningen bevestigden 
er zijn gezag. In 1238 huw
de hij met SEÏ,VAGGIA , eene 
natuurlijke dochter van FRE-
BEBIK I I . , ' die hem' tot .kei
zerlijk stadhouder van het 
anarkgraafschap Trevka en 
;andere landen benoemde» 
-Zijne heerschappij vermeer
derde slechts de wreedheid 
van dien dwingeland, dien 
men den bijnaam van :/fe» 
Woestergaf., Nadatmannen, 
vrouwen, kinderen verminkt 

•waren , werden zij in ver
schrikkelijke 'en stinkende 
•gevangenissen opgesloten, 
waarin men hen dikwerf van 
honger deed sterven» Niet 
alleen te vreden van hen le
vend te folteren, deed hij 
ook hunne lijken verminken. 
Ue£ gelukte aan- dit gedrogt, 
om in, het bezit te geraken 
van Verona, Vicenza, /?«** 
sacó, Padua, üitilra, Bel-
lunet, Trehte enz. Twee 
zijner bbndgenooten, PAIU" 
vieiNO en Buoso, over zijne 
barbaarschheid verontwaatV 
digd , scheidden van hem> 
Hij vernam dat berigt te 
Verona, alwaar -hij een Je» 
ger van 14*000 Paduanen 
onder zijne bevelen bad* Hij 
jdaagde 'hen uit» en deed hen 
alle in hetamphitbeater dier 
stad opsluiten, vandaar zond 
Jiij hen, bij kleine hoopert tój hen, ..„„ _.„.. . 
in andere gevangenissen, en 
in weinige dagen offerde'h(j 
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;|iéh alle op.1 •AMXANOER IV. 
Jiet Ceoen . kruïstogfc tegen 
.ÈZZEIJINO prediken. »De re-
publieke van Venetië > JBp-
logna en Mantua wapenden 
zich tegen hem , en werden 
Vermeerderd door de talrijke 
•uitgewekenen van verschil* 
lende staten. Eindelijk sne
den hem de Markgraaf, van 
ESTE, met zijne Ferrarezen 
en PELLAVICINO, met die van 
Cremonat den terugtogt af, 
en maakten zich meester van 
de brug van Cassano. Ez* 
ZEUNO gekwetst, werd in 
de tent van Buoso VANTOA-
RA , overgebragt alwaar hij 
zich aan de wanhoop over
gevende, zijne wonden open
reet j en, elf dagen later, 
overleed hij te Socino, in 
I259.J De heilige ANTO
NIUS Van Padua was de eeni-
ge, die zijne woede gedu
rende eenigen tijd had we
ten te beteugelen.. » Deze 

_ heilige ehmoedige religieus , 
aegt een geschiedschrijver 
van dien tijd, ging hem te, 
Verona bezoeken , en vraag
de hem een gehoor, dat hem 
Werd toegestaan. Toen men 
nem in het verblijf van Ez-
ZEMNOT had binnen geleid , 
zag hij hem op eenen troon 
gezeten, en omringd door 
«ene bende soldaten, gereed, 
«>n hem op het minste tee
ken te gehoorzamen. Dit 
Jooneel schrikte hem niet af: 
"\j durfde den dwingeland 
zelfs te zeggen, dat zijne 
«loqrdtooneelen» zijne plun

deringen en heillgschen-
,.dingen wraak riepen voor. 
den.Hënïèl,'en'dat, al degei 
na, welke hij van hun le-
.yen bjf van hunne goederen 
beroofd.had, voor Cod, als 
jüop, vele) getuigen waren» 
di? om regtvaardigheid rie
pen. Hij zeide nóg andere 
dingen, die niet minder on
verschrokkenheid vooronder
stelden. De wachten zagen 
eiken oogenblik naar het be
vel uit, om op den Heilige 
aan te vallen. Maar zij kon
den van hunne verbaasdheid; 
niet terugkómen, toen zij 
EZZELINO . bleek en bevende 
van zijnen troon zagen ko
men ; zich een koord om den 
hals doen en zich in tranen 
smeltende, voor de voeten 
van ANTONIUS werpen, hem 
smeekende de vergeving'zij
ner zonden voor hem van 
God te verwerven. De Hei
lige rigtte hem weder op, 
en deelde hem raadgevingen 
mede, betrekkelijk de om
standigheid 'i waarin hij zich 
bevond. Eenigen tijd daar
na zond EZZELINO

 e e n rïjk 
geschenk aan ANTONIUS ; maar 
deze sloeg hetzelve van de 
hand, er bijvoegende, dat 
het aangenaamste geschenk, 
hetwelk de Vorst hem doen 
kon, was van aan de armen 
terug te geven ,hetgene, wat 
hij hun onregtvaardiglijk ont
nomen had. EZZELINO scheen 
in het begin van gedrag te 
zijn veranderd; ongelukkig-
Jjjk verflaauwde deze eerste 

e 5. 
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goede gesteldheid weder,en 
hij herviel in zijne eerste 
buitensporigheden.'' Dit ge» 
tirogt was even zoobijgeloo-
vig als wreed. Hij onder
nam niets alvorens vier sfer-
rewigchelaars te hebben ge
raadpleegd. Zie zijn Leven 

in het Jtaliaanseh beschreven-
door Pater GERABD, 1SB0, 
in 8.v°. [Zijn broeder AL-
BEKICH, Heer Van Trevizo, 
werd ook overwonnen en ge
dood en met hem eindigde 
de oude familie van ROMA- \ 
NO.J 
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FABEI . , eene zinnebeeldi
ge godhei8 , dochter van den 
slaap en van den nacht. Men 
«egt ," dat zij met de logen 
huwde, en zich bestendig be
zig hield niet de geschiedenis 
na te bootsen. Men stelt haar 
vóór Biet een mom-aangezigt , 
m prachtig mtgedoscht, 

j -FABER (jACöBüs)van De« 
venter, was eènlHijdgéhooi; 
van JACORUS XE FEVRE D ' E -
TAPLES , öf FAfiRï STAPÜLEN-
8iS (Zie dat artikel) met 
wien hij vriendschapsbetrek
kingen en briefwisseling on-
derhiéldi Hij onderwees' de 
jeugd in feijne geboortestad 
en maakte 'dezelve met4 de 
talen en wetenschappen be
kend.» Er bestaat van hém: 
1." Fanegyricm in Trium* 
p/mm CBRÏSTZ, tribus li
bris carminè Aeroióo' des-
criplus. ^ - 2 . ° Cartnen pa-
*egyr. de admirttnda J)ei-
Genitricis MARIJE semper 
Virginis ei serenïtate ëthn-
miliiate* — 3*° Optiscftla 
AIEX. Hmm.—é'CATO-
iV« Ttigticha cum aliïs Gno-
Mologicis>.'••• e Greeco versa. 
" e * is onzeker of deze JA-

döBtrs FABERV diegene* fo\ 
wiens • Beschrijving • 'vak 
Vriesland, in de wéréldbe? 
schrijving van SEBASTÏAA Î 
MUNSTER Voorkomt, en dils 
kaarten van" Braiand, Hol
land,Gelderland* Vriesland 
en Zeeland heeft vervaar
digd, die te Mec/ielen zijn 
in het licht gegeven; '^ 

FABER(Gitus) , een Kar
meliet , te Brusseliiw 150$ 
overleden,, verschèeu met 
r̂ ém',:öp '̂d'é&'';jpredi]ifstöelv'-in 
èenen tijd, 'waarin de be
diening des woördsy door 
het bèlagchelijke en boertige, 
dat de predikers mét de ge
wijde waarheden paarden, VeV« 
hëdërd werd. JOANNES TRI -
THEMU» kent hém eène Kro-
nijk zijner orde, eene Ge» 
schiedenis van, "Bra6andt 
Cmmètiïarië» en andere 
werken toe. 

f FABER (PETRUS)* teNy-
megen, geboren, een godg*i 

leerde onder de minderbroe
ders , bfagt het grootste ge
deelte zijns levens te Rome 
door. IJi| verwierf aldaar 
vele hoogachting» en stierf 
er aan vergif in Ï525» Men 
heeft van hem: Supplmea* 
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t,um ad tertiam pertem Ö, 

FABER (JOANNES) 
naamd, zoo als een 

bijge-
zijner 

boeken, de Hamer der kei-
terg, werd in 1470, te hen-
kirchen, in Zwaben, geboren, 
ging in de orde van den hei-
.ligen Doaltmces, en schit-

• terde aan *^e'Btjitsche hoo-
gescholen. Pe Bisschop, van 
^QqnstafiSy benoemde hem in 
Ï5I9 totïHoögstdeszélfs al-
gemeerien Vikaris} en FER-

'DINAND » \ Hoomsch' koning, 
later keiaer»; Verkoos hem 
ili 1526 v töt hoogstdeszelfs 
biechtvader. Desje,Vorst bef I 
noemde hem in, 1531 tot het 
Bisdom Weenen, dat hij door 
zijnen-ijver tegen de, ketters 
verdiend had. Hij overleed 
den Ï 12 Junij Jt5#|', verschei? 
AmeiGesjobiedkutidigey jtier 

' derleggende en, gtichl&lijke 
weïhen nalatende>;iji 3 dl;.n:irt 
M^HmtleVi 1537 en 151 i, 
Datgene -; ziijner jscfeifjfên» 
hetwelk ;*hem het nieest tot 
eefcïvsrjs|rej£ie;,:isijzijn-fflttf-
leustrA&reticAWffl» Waarin 
de geschilpunten ;met Vele 
bondigheid en tuur jvorden 
behandeld. —. Sommige 
schrijvers onderscheiden de-
^en JTOANNES FABER van eehen 
«aderen, evenzeer een JDproir 
nikanej;jÉ en jnede in Zubaben 
geboren, die té gelijkertijd 
reefde, over dezelfde onder
werpen , en in denzelfden 
smaak schreef. Zij doen der 
xentQHeiiïrunft ,-n 1500 ge- i 
boren worden> m stejlett het | 

jaar van zijn overlijden op 
1570. Hun gevoelen' schijnt 
gegrond te zjjn. Zij schrijven 
hem toe: 1.°Mnchiridi(m.m-
bliorum, Augsburg, 1549:, 
in é.to-r-^.o Fructusquihm 
dignoscuntur haretici, een 
bondig en zeldzaam werk, 
waarin men belangrijke bij-
zonderheden ïen opzigtevan 
LUTHER aantreft. 

FABER (P&TKIJS)", 'in : #«• 
vooijè geboren j was eenièï 
eerste deolgenooten Van den 
heiligen IGNATXÜS ;VAN toyo-; 
IA, en ondersteunde de werk
zaamheden van „den ijverigflï 
stichter, zoo,wel ten opzig-
te van de oprigting derroaat* 
schappij, als ten opzigte van 
hét algemeene welzijn 'der 
kerk. iïij deed verscheidpt 
ne ,.; Apostolische togtën in 
Ltqliè'ï Spanje en, mittch» 
/and,: bekeerde éen' danjal 
ljgtzinnigeh;;>n ketters, en 
verspreidde;Jhiei Cbris|elijkó 
onderwijs voornamelijk in 
de i dorpen en" onder de ar-
n i p n . H.ïï nvorlppf] lü 1546. n»en#: Hij ;overleed in 

Ï FA.BER,(BAS?W!ÖS), in 1520 
4e Soriiu in Sikziëgeboreft • 
*Vas rector van hét College 
der fowanoria te Mrjurts 
alwaar hij ;in 1576 QV"-1""' 
en zich 'een en naam 
verworven, door ziin Tne-
gaurns eruditionis 

oer Immanona te xw w *« 
alwaar hij in 1576 overleed 
en zich 'eenen naam heett 

verworven, door zijn Tne-
taurug eruditionis scholat' 
fice&j dat hij in 1571 «nM 
licht gaf. AUGUSTUS Brcrt-
MER , C&.M.A-RIUS:, .ÖMVItrs» 
voegden achtereenvolgen* 
vermeerderingen bij dit WQOï" 
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tlenboek ^welles 'aanhalingen 
«eer naauw keurig zijn. De 
laatste'uitgave is van 'sGra-
venhage, 1735, 2 dl.d in 
fol. FABER heeft ook eene 
Vertaling'm het Hoogduitsch: 
geleverd der Latijnsche aan
merkingen: van LUTHER op 

.Genesis', en was een der 
vurigste aanhangers van dien 
Aartsketter. 

•J-rABER(TiMAEUs) werd in 
het jaar 1578 te Leeuwaar
den, geboren , en legde al
daar de gronden zijner stu
diën. Vervolgens werd hij 
Hoogleéraar in de regten ,r 
teFmneker, in plaats van 
Junus :BEIMA en overleed, 
den >Ï7 September in het 
jaar 1623. De Hoogleeraar 
BoUmcius deed de Lijkrede 
over zijn' Ambtgenoot. Zijne 5 
schriften vindt men genoemd, 
door VAÜERIUS ANDREAS. 

* FABÈR (JOAKNES ERNST) , 
een geleerde kenner der Öos-
tersche talen onder de Sak. 
sers, werd te Bimmershau-
f » , in het hertogdomJW 
bwrgkausen, m Februarij 
1745 geboren. In het vol
gende jaar van zijnen vader 
beroofd, ondervond hij de 
grootste moeilijkheden voor 
2ijne studiën; maar zijne 
2«eht voor den arbeid kwam 
***« hinderpalen te boven. 
^a repetitor in het semina-
t l e van Go Hingen te zijn 
pweeet, werd hij tot doc-
wr m j e . Wjjsbegeerte be 
•orderd t e n v e r v o | g e n s fa 

1770 tot Hoögleeraar «Het 
wetenschap en det Oosters 
sche talen aan de Universi
teit van Kiell, en twee ja-^ 
ren later aan die van Jena 
benoemd'. Hij overleed in 
deze laatste stad in^ 1774, 
door zijne vrienden en de 
geleerden zeer betreurd. Hijs 

. heeft verscheidene werken 
nagelaten, waarvan de voor
naamste zijn: 1.° Descrip-
tio comme ntarii-in Septua
ginta inte'rpretes , Göïtin
gen , 1768 — 69, 2 dl.Mh 
4,to — 2.° Dissert. de ani- , 
malibus quorum sit mêntio 
ZJEPHAWIL,!*. ibid, 1769»' 
in 4 » herdrukt in de Scy-; 
tische gedenkstukken ;van 
Palestina j door CRAMÊR , 
Hamburg en Kiell, 1777.-— 
3.° Historia mann& inter 
Hebmos>i sect. 1 , Kiell•,.< 
1770, sect. 2 , Jena, 1773.-
— 4»° Programma novum de 
Messia exabfis 4t>0 annis 
post exilium Judeeorum Ba-
bylonicum* nascituro ex ZA-
CJURlAlIl.8 —-10. Ite-
pelitum vaticinium spatia 
70 hebdomadum DAMè'L IX* 
24, iisdem nntalibns preefi-
nito novam lucem Ojffundefis, 
Kiell, 1772, in 8.vo — 5.Q 

Oudheidkunde der Hebreërsv 
1 AL, Halte, 1773, in8.vo 
Dit laatste werk is in het 
Hoogduitsch. ••.•••.> 

— Zie FAVRE en 

FABER SüAPUIiENSIS. '—•' 
Zie FABRI. 

FABER. 
LE FÈVRB. 
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FABERT (ABRAHAM) , maar

schalk van Frankrijk, werd 
tè Metz. in 1(599 geboren. 
Zijn vijder, hoofdschout dier 
stad »•?:.en zoon van eenen 
rijken,. boekverkooper van 
jftaftci, was; door HENPBIK 
IV* veradeld. Hij bestemde 
zijnen zoon voor de balie of 
voor de kerk; maar de jon
ge FABEBT, voor den oorlog 
gehoren, wilde zjjne'neiging 
volgen* Van zijne vroegste 
jeugd af, openbaarde hij ee
nen < bepaalden smaak yoor 
•deze loopbaan ; zoodra hij 
den ouderdom bereikt had, 
om in dienst te kunnen tre
den i plaatste de hertog van 
EPEBNON hem bij een' zijner 
regimenten. Hij gaf weldra 
bewijzen van bekwaamheid 
en, moed, waardoor hij het 
vertrouwen der soldaten en 
de achting der legerhoofden 
verwierf. Hij onderscheid
de zich vooral in 1635. Men 
begon alstoen reeds duizen
derlei , fabelachtige bijzon
derheden, over,dé oorzaak 
van zijnen voorspoed te ver
halen. Men schreef dezelve 

?aan den duivel toe f niette
genstaande men zijnen moed 
«n .zijne talenten niet kon 
inïskennen. Bjj den aftogt 
van Metitz redde hij het 
leger des konings, en on
derscheidde zich, met niét 
minder luister in Italië als 
\n.Duitsc/iland. In het. be
leg van Turin aan de dij 
gekwetst, wilde hij niet 
dulden, dat men hem het 
fceen zoude afzetten. Men 

moet Mét aan sifykh?ntt$r» 
veit, zeide hij aan Turenne, 
en aan den kardinaal UVA-
JtETTE, die hem tot deZe 
kunstbeWerking wilde aaiw 
sporen, de dood'zalmij ge* 
/teelt of hij zal niets hebben, 
In 1654 nam hij Stenaym, 
Zijne diensten werden be
taald door het landvoogd})-
schap van Sedan* en in ïfiftë 
door den maarschalkstafvan 
Frankrijk. -De koning bood 
hem vervolgens 'het lint zij
ner orden aan: hij sloeg het
zelve van de hand, zich niet 

'in staat bevindende, om de 
tot deze eer vereischte ti
tels aantevoeren. LODEVWJK 
XIV. antwoordde hem: » dat 
zijne weigering hem meer 
achting voor Bern inboezem* 
de , dan degene, welke:hij 
met het ordelint vereerde, 
eer in de wereld behaalden»" 
Niemand,had hetzelve echf 
ter door moed, ijver, en voor
al door getrouwheid, Wer 
verdiend. Na de innenlijig 
van Stenay wilde b$ die 
stad eenigzins dóen verster
ken, en uit Zijne spaarpen-
nïngen een gedeelte der on» 
kons'ten, bestrijden. ' Zijne 

bloedverwanten verweten 
hem, dat hij op die WW 

: eene fortuin gebruikte, wei» 

'ke hij voor zijne faml.''e 

moest' bewaren. »Indien ik> 
antwoordde hij kun, om te 
beletten, dat eene plaats, 
welker verdediging de m* 
nirag mij heeft toevertrouwd, 
in de handen der vijaudefl | 
vièle, mijnen pe«soon, «"J" 
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<ne familie , en al-mijn goed * 
;in een,stormgat moest stel
len, zou ik geenë bedenking 
maken 5lom hetzelve te doen." 

. Deze dappere krijgsman o-
verleed: te Sedan den 17 Mei 
ÏJB62. Men verhaalde véle 
sprookjes* over" zijnen dood, 
die, hoe vreemd dezelve 
ook.vyaren j zich echter ver* 
spreidden , en iri deze wijs* 
>g«erige eeuw nog eeriige 
fJ3Örstanders zullen. vinden* 
Men had zich in den waan 
gebragfc» dat hij een topve-
naar was; men beweerde , 
dat de duivel hem had op
genomen» Hetgene, wat 
aan deze geruchten eenigen 
schijn van , waarheid heeft 
kunhen gevjeny.is, dat de 
maarschalk; 'FABERT . smaak 
had voor de geregtëlijke 
sterrewigchelarij, en andere 

, fidele of gevaarlijke nieuvvs-
gierigheden. (Zie FAÜSTÜS , 
ïrtlXEMBURG , P H I M P P U S YABJ 
QKI4ANS enz.) Pater BARRE, 
kanqnik van dé H. GENOVE-
yA, heeft zijn leven , in 1752, 
« 2 dl.n in j2,mo in hét 
licht gegeven. Er komen 
5 e , f grjjke zaken in voor, 
«och ook al te veel beuze-
"Pgenienbijzonderheden, die 
«an den maarschalk - vreemd 
®jn. Zie bier éenen trek, 
«ie zijner inborst tot eer 
versterkt. De troepen, van 
r ^ 8 i keizerlijk veldheer, 
«adden, na ïn Champagne 

6 zijn doorgedrongen, gé-
55el£ aan levensmiddelen, 
"oor de Fransche veldheéren 
'otden terngtogtgenoodzaakt, { 

doodden ^ al degene'\ "die 
hun dezelve weigerde». FA*» 
BERT, die hen : vervolgde»; 
kwam op: een*e verlatene lé- •. 
gerplaats, 'die met gekwets-. 
te én stervende Oostenrijk-
sche officieren' en -soldaten 
bedekt Was. r Eén Fransen» 
man >. die èene onbarmhar
tige ziel bezat , • zejde 
met luider stemme: ,» Men 
moet die ellendelingen afma
ken , die onze makkers, in 
den Mentzer-aftogt vermoord 
hebben. *— Dat is de raad 
van eenen onmensch, hernam 
FABERT, laat ons eene edeler 
wraak zoeken." . Oogenblik-; 
keiijk liet hij 'aan degene, 
die- in staat .waren, .onvhet
zelve te nuttigen , een ver
sterkend voedsel gebruiken, 
uit den gèringen voorraad 
bestaande, dat zijn detache
ment had medegebragt. Dè-
zieken werden vervolgens 
naar Mezières vervoerd,. al
waar de meeste , na eenige 
dagen verzorgd té zijn, hun
ne gezondheid terug bekwa
men. De vader van den 
maarschalk 'FABERT is de 
schrijver van de aanteeke-, 
ningen op dé Landsregten 
van Lotharingen, 1657, in 
fol. 

FABIANUS (Heilige), eeü 
Romein of Italiaan, beklom 
den,stoel van den H. PETRUS, 
na den heiligen ANTERÜSHI 
236* Hij bouwde verschei-, 
dene kerken»; op de begraaf
plaatsen, waar deligchamen 
der martelaren rustten* Hij 
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sond bisschoppen naar Mal' 
'lik'r oni er het Evangelie te 
verkondigen:; maar onder
scheidene schrijvers stellen 
de eerste zending van bis
schoppen naar Frankrijk, 
onder het pauselijk bestuur 

: van den heiligen CMMENS. 
De heilige FABIANUS over
leed voor «de verdediging des 
geloofs', in het begin der 
vervolging van DECIUS, den 
20 Januari) 250," na een be
stu ur van 14 jaren, I maand 
en 10 dagen. Men. schrijft 
Jiem 'Decretaliën toe , die 
klaarblijkelijk ondergescho
ven zijn. 

FABIOLA {Heilige), eene 
Romeinsche vrouw, uit hét 

' beroemde huis vrin FABIAJ 
Was beroemd door hare deug-
' den, vooral door hare liefda
digheid en boetvaardigheid, 
waarvan de heilige HiEROïiy-
MÜS , in zijn Epitap/iiumFA- , 
BlptJE, dé schoonste en aan-
doenljjkste lofspraak maakt. 
Haar leven verschaft een be
slissend bewijs, tegen dege
ne , die de ontbindbaarheid 
des huwelijks, ingeval van 
overspel, verdedigen^ Deze - ' 
beroemde vrouw had V na van 
baren echtgenoot, welke zich 
aan die misdaad had schul» 
dig gemaakt, gescheiden te 
zijn, eénen anderen gehuwd* 
De burgerlijke wetten, waar
onder er verscheidene door 
Heidensche keizers uitge
vaardigd, nog in het keizer
lijke wetboek bestonden, 
Wh«nen dit tweede huwelijk H i 

•' | 'te wettigen. Doch het duiuv 
! de niet lang of FABIOLA er

kende hare dwaling en haren 
misslag; zij deed er, zélfs 
op Paaschdag, in hetgezigt 
van het geheele Romeinsche 

Lvolk, openlijke boete voor. 
Er bevond zich noch in deze 
hoofdstad der wereld, noch' 
in het gëheele rijk, een gofc 
geleerde, die beweerde;, of 
het huwelijk te regtyaarili-
gen, of de boetvaardigheid 
te laken. Het gevoelen van 
LAUNOY was toenmaals dus 
niet onder de Christenen be
ken d. En dat men niet zeg- • 
ge , dat het was om juist 
niet de kerkelijke wetten te 
strijden, dat 'dit huwelijk i 
verworpen werd: want hét j 
Werd zulks als regtstreek» j 
strijdig met de leef van het 
Evangelie: Ptiiaoat(zegti6 
H. HiERoNyMüs), a.te viruM 

juste dimissum, nee Uvan-
gilii rigorèm noverat, ingno •• 
iiubendi univerta evcusatio 

! viventihus viris, foetninit 
aUputatür,., AMasnntlè-

'ges Ccesarum, aliaChristi, 
aiind PAPIXlAms, «#«» 
PAVLVS noster praciptt. 
(HiEB. Epitaph. FABIOLA). 
Dat men hieruit of over de i 
onkunde, of over de kwade 

trouw der krabbelaars oor-
deele, welke in deze laatste 
jaren, zich van het voorbeeld 
van FABIOLA hebben durven 
bedienen, om de echtschei- | 
ding te wettigen 1 Deze Hei
lige overleed te Rome, «] 
het jaar 400. » Bome,zegt 
de heiligs HisnoNVMtrs» was 
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eenval; téM&perkt veld^ voor 
hare gtföote 'liefdadigheid^ 
Zij 'begaf zich ook naar de 
eilanden, doorkruiste de 
klisten dér zee, rtu in pèr» 
«oon, "dan "door, uitdeelers 
h&rer weldaden.'* Aiigusta 
fyweritior.di0:ëjut;RomcBfuit 
JPfra'grabat' iftiulas,' <et re? 
aöndilas cïïrvórum liitorum 
ïinut, vel préprio cotpóre 
vel transytissa * munificentia 
ctrcüib&t.^ • • ' j ! /* ' •/-.!•'•!'•: : ,'•••: 

• JPABIÜS (QÜINTOS MAXI-: 
Mvs 'VERBUCOSUS) • Bijge
naamd punclatèr ofóieSam-
Meiaar ̂  r eens * der grootste; 
veldheeren yan$ het oaieBo-
«e v ^veiditvijf'majeii lot de' 
waardigheid van Consul ver
heven;) Gedurende zijn'cer-
ete Consulaat,'» in het-jaar/ 
233'yó'^t d&'Gi versloeg hij 
d& Liguriè'rs. Zijn! vader* 
landr^na den slag van. Tra-
simeka; tot het uiterste ;ge-
hbgt, nam tot hem zijne 
toëvhgt: men Benoemde hem 
t0*. dictator.; Hij bedacht 
èerie nieuwe wijze, om HAN-
Mfi*r,";i;tei'xbestryden. Hij 
wilde 'hem door optogten en 
tegen togten vermoeij en'•;, zon-\ 
der ooit handgemeen te wor
den. -Door, deze listen ver
kreeg hij; dén bijnaam van 
Sammeluar. De Romeinen, 
0yee deze uitstellingen» 
waarvan ^ij het listige niet 
doorgrondden ontevreden, = 
r,epen hem terug, onder 

, v|">rwendsel van hem bij eene . 
Pf<>Ktige offerande te doen 

'Xi DEEK» '••• ':F 

r tegenwoordig Mjri, %h ga-* 
, ven de helft van zijn gezag 

aan zijnen luitenantmiNï»l'£ 

TIÜS RÜJFÜS over', eeïi 'ev'en 
zöo vurig manhals 'FAÖIOS 
bedaard was.- Zij kwamen 
weldra van hunne ; dwaling 
terug. ' 'Toens de>* vermetele 
luitenant zich'in eérièiihïh^ 
derlaag had gewikkeld ,"#erd 
hij door zijn' beraden yelttV 

• heer uit dat- "gevaar'gërèd. 
: MINUTIÜS vah erkentenis Voor 

zijnen bevrijder doordrongen * 
gaf hem z|jnë troepen we
der óver, zich -té /vredën* 

. stellende van ondet hem te 
Jeeren overwinnen en beve
len. • FABIUS streed met zjj«t 
ne gewone ;voorzigtighèidl 
Men vereerde hém met dén. 
naam van tbïiilü: vdMÉome* 
Na den slag van Canna ver
moeide hij de troepen van 
HANNIBAI* 'zoodanig, (Jat» zij 
niet meer in staat waren , 
om zich tegen de Romeinen 
te verdedigen. Hij herover» 
de Tarente op Am Karthaag-
schen veldheer. Toen de 
Senaat, nadat hij niet 'HAN-, 
NI BAL de tcrugköoping dèf 
krijgsgevangenen had gere
geld , weigerde om deze over-? 
eenkomst te bekrachtigen ,' 
verkocht hij al zijne goede-* 
ren, ten 'einde zijn woord 
gestand te doen. Men ver
haalt, dat toen HANNiBAï,de 
list vernomen had, doojFA-
BIOS in het werk gesteld , 
om zich meester van Tareii' 
te te. maken, vol verwonde-• 
ring uitriep: Hoe, hebben, 
f - • • ' * * 
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de Romeinen dan ook hun* 
nen HANNTSAL. Deze laat
ste deed vergeefsche pogin
gen om den Romein tot den 
strijd uit te Jokken. Eens 
liet hij hem zeggen: > In
dien FABIUS zulk een groot 
veldheer i s , als hij zulks 
wil doen gelooven, moet hij 
in de,vlakte komen, enden 
slag. aannemen.*' FABIUS 
antwoordde koelbloedig:»la-
dien HANNIBALZUIIC een groo-
te held i s , als hij denkt, 
moet hij mij noodzaken, om 
slag te leveren " Deze be
roemde man overleed eenige 
jaren daarna in den ouder
dom van bijna. 100jaren r en 
volgens VAXERIUS MAXIMUS, 
in het jaar 204 v. J» G. Van 
hem heeft ENNIUS gezegd: 

tlnus homo nobis cunctando 
restituit rem; 

Non ponebat enim rumores an* 
te salutem. 

FABIUS - MAXIMUS (QUIN-
'TUS) , ^ bijgenaamd RW.UA-
HV«, is de eerste van de 

.familie der FABIUSSKN, die 
met den tifel van MAXIMUS 
vereerd werd, wijl hij aan 
de geringe volksklasse het 

- verkiezingsregt had ontno
men in het jaar 324 v. J . 
C Veldheer der ruiterij 
zijnde, nam hij de Samni-
tische legerplaats stormen
derhand in , en behaalde ee-

hoorza&ïnheid; fitraffeh; doch 
het Römeinsche volk en het 
leger verwierven voor-hem 
genade. FABIUS was vijfmaleh; 
Consul, twee malen dicla-
tor, en eenmalCensor. ,Voor: 
de tweede maal sloeg hij 
dezen post van hand, zeg-; 
gende_, vdat zulks met het 
gebruik der republiek streed». 
Hij zegevierde op de Apu* 
lejers, Luceriè'rs, Samnie» 
ten en eindelijk op/de Gah, 
liê'rs , Umhrièïs, Marsers 
en Toskaners. Hij was heit, 
die bepaalde, dat de Bo« 
meinsche ridders» Op witte 
paarden gezeten, den 15Ju*: 
lij van den tempel van eer 
tot het kapitooi zouden gaan. 

FABIUS MAXIMUS (QUIN» 
TUS),' zooa van den voori; 
gaande. Gedurende zijn Con
sulaat kwam zijn vader tot 
hem, zonder van het paard 
af. te gaan s hij beval hem 
dadelijk voet op den grond 
te zetten. Toen omhelsde 
die beroemde romein ïijneir 
zoon, on zeide hem: Jk teil'' 
de een» tien, of gij *e*T 
Kist, wat het wat Contul 
te zijn.' 

Il weiioaige BB" 

ne volkomene overwinning. 

Jelgd , dat hij den slag te. 
S S l f t b e v e I h « d geleverd, I 
walde hem voor zijne onge' 

FABIUS-DOSSENNUS of Don-
SENUS , schreef kluchtspelen» 
door de Romeinen ATELU-
NES genaamd j naar de stad 
Ateïla, in het land der Os-
quers y alwaar zijhunnen oor
sprong namen. HOKAMUS,SË-
NECA èii PJWNIUS spreken over 
dezen dichter. Men weet niet 
wanneer hij geleefd heeft. 

http://Rw.ua
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FABIUS MABCEHINUS , een 
geschiedschrijver . der 3.e 
.eeuw, wordt door JLAMPRI-
DES aangehaald als de,schrij-
*ver,vap een Leven van A-
ÜEXAmEÜ MAMMMUS. 

FABIUS PJCTOR , de eerste 
der Kpmeieen , die de .<*<?-
tchiedenit van zijn vader
land beschreef, leefde omr , 
«rent, het jaar 216 voor J. , 
C* Het werk,! dat ,wij on* 
der «ijnen -naar», bezitten, is 
«en. ondergeschoven stuk, en 
behoort tot degene, welke ; 
door AÜKIVS van Viterbo 
zijn in het licht gegeven. 
ï>e, leden dezer, familie na
men den, naam van PICTOR 
Ban, wijl hy de muren van ; 
den Gejüondheidstempel bad ! 
doen beschilderen. ,'i ' 

FABIUS Ruswcus-t een gei 
echiedschrijver, ,die onder 
«e. regering van CI.AUDIÜS 
e>» Neno bloeide, was de 
vriend vm SENECA. TACI-
*w* prijst zijnen stijl in zij
ne jaarboeken «n in het le
ven yan AGRICOWL; en deze 
tot van eenen geschiedschrij- j 
Vef> die voor hekelachtig 
gehouden werd , is een voor
oordeel ten gunste der schrif
ten *an EABUJS. - t 

^rABB|:;(JQANNBS;CIAUO«JS) , 
»W de ẑoon van eenen heel-
T68^*» :fcn werd te P&rij* 
J p M A p v i l 1668 geboren. 
JJJ ««gaf *3oh onder de va-
"** tftnfat oratorium, m 
• ' . • ' . > . • ; :•• , - • : : " . - • . • . . * ' A 

onderwees er met roem. Eeho 
uitgave van het Woorden
boek van HICHELET, waarin 
hij verscheidene artikels over 
godgeleerde onderwerpen ^ 
en • hatelijke hekeldichten , 
door den partijgeest ingege
ven, deed voorkomen, nood
zaakte hem, zijne Congre
gatie te verlaten. . IA 1715 
kwam hij .er weder onder» 
en bij overleed in dezelve 
den 22 October 1753, in het 
huis van Saint-IIonorè. te 
Parijs. . Hij had met «eni
gen roem gepredikt, en zijn 
buigzame geest was voor al
lerlei studie vatbaar. Er ba-
staat van hem: 1.° de reeds 
aangevoerde uitgave van het 
'Woordenboek van RIGHELET , 
•herzien, verbeterd en ver
meerderd ,8,2 dl.n in fol. byan 
(Amtterdam), 3 dl.n j n fol. 
onder den titel van Nouveau 
Dictionnaire francais etc» 
niet aanmerkingen en bijla
gen van Pater AURERT. — 
2.° Een klein Dictionnaire 
etc* (hatijntch en Frantch 
Woordenboek), in 8.v°, vol
gens de beste classieke schrij
vers, en waarvan er ver
scheidene .uitgaven bestaan. 
-— 3? Eene Vertaling (i* 
het IFransch) der werken va» 
ViMuavs, met verhandel» 
lingen, aanteekeningen «n 
den Latijnschen rtekst, Ityom 
1721, 3 61."» herdrukt ia 
1741., 4»il# in Ï2.JPP D*f 
ze flaanwe en 'langdraidige 
vertaling =is «iet ffreter dan 
dié yan ;M4,^IÖKAC. ,«*** <4»* 
& , . • : . * . - : . • - • ' l ; ^ - - « - : - - f / - - - • • 
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Ccntinuation de. {Vervolg; 
vphde ïkerheMjke Geschiede» 
nis man JFbEU&ï), 16'dl.n 
in;A& éniml&mQ,van 1414 
tot 1595* Men heeft e* in 
1777 eèné nieuwe uitgave 
vanigéleverd. Hij had deze 
geschiedenis veel verdel* ge
drag*;* maar daar de beide ' 
«Jaatstei deelen op verscheid 
jfene plaatsen door vreemde 
handen veranderd waren, en 
liet hem daarenboven verbó-

Men:> uvasi ohïInïeuwe deelen 
-te leveren, ïsjfhet vervolg ' 
sin handschrift gebleven. De 
•vèrvolgec blijft verre héne-
vden den schrijver, "dien hij 
rvervolgt;,, zoowel in de zalf 
Sving van stijl, als in de keuze 
<def onderwerpen ,,*- maar voor» 
«1 inde wijsheid én verwijde"*-
«ing van defi geest- vm partij*' 
.Schap. Hij breidt zijn AVerk 
«overmatig uït', én^doetde kef» 
«kelijke geschiedenis met te 
veel! ongewijde geschiedenis il 
•gepaard gaan» ,: Het is eU j | 

, gen Jij k slechts eène Coiri* 
yilatie, in eenen öngedwon? 
genen doch ook onnaamvkeu-
•rïgèri stijl, en zonder* eeni* 
ge .eerlijkheid, geschreven* 
S e ; Abt.; RONDET , dié dit 
i^erk na hem vervolgd hfeeftjr 
is nog slechter geslaagd,;én 
viert aan de dweepzucht der 
Aleine kerk (het j'ansenis-
mus) een' nog vrijer teugel» 
Het isj echter" dit vervolg 
van FiiEüRY, dat door de .Co»»-
pilaiors van den dag gestat 
dig wordt aangehaald; de 
dweeper FABRE , dedweeper 
KOÜDET, worden onophoude*- i 

lijk als Wettige 'gezagvoer* 
ders aangehaald ,< door'lie
den zelfs, die aanspraak op 

«dè wijsbegeerte^Wijlen ma-
ken* i Dus is* het lofdergei 
scliiedenis "in deze'<jj"-'"" 
van verwoesting en logen. 

j( /*—:: 5.'' Mnttétiens etc. ̂ Ge
sprekken van Ca Bi'Si<WA en 
JPÈ£AG/4," over Jiétblezen 
der heilige Schrift), iri 12M 
-r-* 6é° Abttégê etp.{Beknop
te • Kerkelijke gesehiedénitji 
in, handschrift^ « "W D<J 
tafel van de Frangchè Ver* 

• taling der !̂eschi«deBiS vatt 
den/ president DÊ-TJIOU; ii» 
4.W • Ook "was hij a:an da 
Tafel i van i het:-Dagblad der 
geleerden begonnen jfhetvVelk 
hij echter &ort? daarna: ïCarl 
den Jab,t ,,»$•: GÜAUSTIIE over*, 
gaf, aan AVien'#BV<Ht#erK 
in 10 .dl.» in 4.w te danken 
heeft. — Men • nioèt kern. 
niet" verwarren met 'eenétf 
abt FABRË of. FAVBE J, die in 
het licht, hééft 'gegeven. — 
Lettres em (Brieven over 
Jiét >bezpek wn-den* Heer"'; 
dés ÏMACHARDS), een werk 
dooè .denzelfden partjjgeest 
ingegeven, en bij een be
sluit van het H, Officie van 
16 Jumj 1746 verboden.' ••; 

. ' • + FABRE (J. J. VICTORW),; 

te Vals, in het Fransche 
departement der Ardèche in 
1785 geboren, plaatste zich 
reeds in zijn 20.e jaar inden 
rang der jeugdige schrijvers.' 
die door hunne begaafdheid 
de '; hoop {geven van der iét' 
terknnde eenmaal lot roem 
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te :• Verstrékkehï * » Het' is!' 
Riet een boom,,die belooft,• 
heeft ;vart hem de Heer GIN-
<SUÉN&-gezegd,.* het is een 
boom* die.«j'eeds op deneeiv; 
sten dag goede vruchten voort
brengt," Hij begon in'; de; 
Akademische loppbaan door 
eene Verhandeling over dei 
onafhankelijkheid van den 
geletterde, waardoor hij het-
ttccesHt verdiende. Twee 
jaren later, verschafte hein 
z|jneVerhandeling over de 
reizen», een y zoo wel door 
dé zeer v.ernuftige denkbeel
den , als door de sierlijkheid 
en ongedwongenheid des stijls: 
zeer ; belangrijk; stuk, den 
tweeden prijs ,.?die door het 
ministerie ;vah 'binnenland* 
sche zaken .bekostigd werd, 
hadat; de akademie haar leed
wezen had te kennen gëge* 
ven, er slechts óén/jn*te 

• kunnen toewijzen. Na als 
dichter te zijn bekroond, 
werd VICTORIN FABRE zulks 
*« 1808 ookalsproza-schrij» 
Vfl*'» en het was zijne Lof
rede op CowElLLE waar
door hij deze eer. verdiende, 
«et publiek, in dit geval 
«iet de akademie overeen
stemmende, bespeurde in dit 
Werk schitterende schoonhe-
£ e n , die aan de jeugd toe-
behooren, g9paai-d met bon-
jj'ge- schoonheden , die éenen 
«oor goede studiën gerijpten 
Keest en smaak kenschetsen; 
eindelijk kwam ie Lofrede 
f U BRÜÏJSUE in ••18-10, 
mn roem, van;den jongen , 

• - . . • • . F f 

, letterkundige vermeerderen'}'. 
doch deze f letterkundigen 

;'roem werd bij VICTORINFA-
BRE niet' weinig verhoogd^ 
door zijne mensóhltevendr. 

> heid, daar hij met gevaar 
van zijn eigen leven >* dat; 
van: zijnen broeder redde, 
dje op ,het .punt stondy otxit 
te verdrinkèn.ï ' De d&gb/la-
den van dien tijd hebben een 
breedvoerig Verslag van dit* 
bewijs van broederliefde ge^ 
geven. Ongelukkiglijk stel
de sedert dien tijd eene pijn* 
lijke ziekte 'dezen: jongen 
letterkundige in de onmöge-> 
'lijkheid om zijne werkzaam-i 
heden te vervolgen.- Desniet^ 
tegenstaande: hefeft; hij behalW 
ve de reeds vermelde werken*, 
nagegelaten: 1,.° Eloge etc-
{Lofrede :op •iBotLÉAmJOxs^ 
PRÉAUJC), I8Qa, in;&yo"---: 
2.° * Qpmcules etc. (Stukjes-
in dichtmaat en inonrijm), 
18061 in Sivo —* 3.° La mort 
etc. (De doodvan JfENDRiK' 
JV>), een dichtstuk., ge-, 
volgd door geschiedkundige* 
aanteekeningen, 1808, in 
8.vo Dit werk, voïschoone 
dichtregels en verhevene-
denkbeelden, is door de-
Fransche geschied- en let
terkundige klasse van het 
Instituut in 181Ü, gunstig 
vermeld. •*— A.p1ablean etc* 
(Letterkundig tafereel der 
achttiende eeuw), gevolgd 
door de , Lofrede op ÜJA .. 
BRUTERE, 1810, in 8W0—. 
5.° Eloge etc. {Lofrede op 
MoXTAtGFtyi 1813 ,in 8,v» 
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FABRB had onverzettelijk de 
gunsten van liet keizerlijke 
bestuur afgeslagen j in 1813 
liet .NAPOLEON de oogenop 
hem vallen , om de lijkrede 
op den maarschalk BESSIK-
RKS, die te Luizen gesneu
veld was, uit te sprekenv 
Hij nam het aan; maar de 
gebeurtenissen diè den slag 
bij Leipzig volgden y belet
ten, dat de pJegtigheid plaats 
had. Toen bij der tweederw-
tavratie, 'LonEwnk XVIII. 
dooreen bevel verklaarde, dat. 
men niet het 25.s& jaar ver
kiesbaar was, en dat de be
lastingen van den vader voor" 
den zoon, konden rekenen , 
lieten :de vaderlandsminnen-
de verkiezers van l'Ardèofte 
op dezen jongeling, de eer 
Van het departement, de oo-
gen vallen, om hem aan de 
kieskamer voor te stellen. 
Hunne pogingen mislukten, 
door d> staatkundige driften, 
die toenmaals in dat land gist
ten. • De edelste verknocht
heid aan eene ongelukkige 
familie, hield den HeerJFA-
BRK gedurende zes jaren ver 
van de hoofdstad verwijderd. 
Hij verscheen eerst weder 
in 1821 op het groote too* 
neel en toen was alles ver
anderd. De groote talenten, 
die zijne jeugd hadden on
dersteund en zijne eerste 
schreden aangemoedigd, die', 
hem met hunne genegenheid 
en achting vereerd hadden, 
bestonden niet meer; zijne 
vrienden trachtten hem te 
vergeefs, de onverschillig-

' 'heid, die zich. van hem fees
ter maakte, te doen afleggen: 
daarenboven liet hem zij
ne ondermijnde gezondheid, 
niet meer toe, om zijne on-
dernomene groote werken 
vooittè zetten. Nogtans la« 
hij in 1822, in het Athene
um van JParys, het eerste 
gedeelte van een groot werk 
over'degrondbeginselen van 
de burgerlijke maatschappij 
voor: alle bewöndenaars van 
het talent van den heer 'FA-
BRE, en alle vrienden der 
staatkundige wetenschap tal-1 

len eeuwig betreuren, dat 
de dood den schrijver belet 
heeft dit groote'werk de 
vrucht van uitgebreide stu
diën, ten einde te brengen. 
De heer VICTORIN FABBE had 
in 1829 bijgedragen tot « 
oprigting der Tribune,' 'w 

Julij (I830> juichte hij met 
geestdrift de omwenteling 
toe; wilde zich gedurende 
die dagen op eenen stoel in 
het midden des volks laten 
brengen. — Na de overwin
ning, beval hij in de Tribune 
aan de departementen deh 
eerbied voor dit grondbegin« 
sel aan, dat hij in de drie 
dagen, als een ordewoord, 
opgegeven had: Mannen; 
zijt mensclilievend, M ** 
uw eerste pligt. **B"B 

was sedert drie jaren ««<*; 
toen de dood, den 29.»*•.. 
1831i hem aan Frankrijke 
aan tallooue vrienden, «,e 

hem «yne talenten en zif»e 

inborst bexorgd badden,<""" 
rukte. 

f 
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\ .** FABBR D'EGMNTIlfe(PHl-' 

f.lPPÜS FRANCIWÜS. NAZABtr 
eq), een berucht JRevolution-
nair,werd te Carcüsèonne\ 
den 28 December 175fr uit 
eene burgerlijke familie ge
boren. Zijne opvoeding dié 
zeer verwaarloosd was ge-
freest, b'ragt lietrireeds in zij
ne eerste jeugd, tot allerlei 
verstrooijingen. Hij werd 
tooneelspeler en verscheen op 
onderscheidene tooneelen < te 
Lyott% te Brussel, doch met 
Weinig roem. Hij kon in die 
loopbaan de hoop eener schit-. 
terende toekomst niet voe
den}' maar hij bezat beval
lige talenten, die hem in de 
wereld beter deden slagen J 
hij kon in miniatuur schil
deren, graveren, verscheirs 
dêne instrumenten bespelen; 
ook componeerde hi); eh maak
te hij verzen. Ofschoon zijn 
geest niet beschaafd wasge-
weest, bezat hij natuurlijke 
talenten, die het gebrek van 
onderwijs eenigermate kon
den vergoeden. Naaüwelijks 
16 jaren oud zijnde, had hij 
ëene dichterlijke verhande
ling in het licht gegeven, 
ten titel voerende: Etude 
etc. (Beoefening der natuur), 
die in 1771 naar den prijs 
»jj deFranscheadarnediehad 
gedongen. Na eene' nieuwe 
verhandeling samengesteld, 
w» den prijs der wilde-roos 
\Hfantine)' in» de Bloemspe-
len van Toulouse te hebben 
^komen, voegde hij den 
naam diör bloem hij den zij-

• :• .' J , "F. 

nèn» Dit welgelukfeeri deed 
hein het tooneei verlaten, en 
bewoog; hem, zich aan de 
letteren toetewijden. Hij be
gaf zich naar Parijs, de por
tefeuille voorzien, met een 
twaalftal stukken j treur -
blij ••» en kluchtige zangspe^ 
len enz. » Alle werden niet 
gespeeld, zegt hx HAHPJE, 

. eh hetgene, wat het kon ge
daan wórden, is reeds Sodert 
lang -vergeten:" Er" Waren 
eï echter eenige, diegenoeg 
opgang maakten , öm aan FA.,: 
BRE eenen zekeren letterkun
digen roem' te geven. Ma.ar> 
déze kleine zegepraal vol
deed op verre na.niet, aan 
zijne eerzucht. Eene onrus-* 
tig», eh woelige inborst'be
zittende, eh zonder- fortuin 
geboren, kon het niet mis
sen of hij moest de partij; 
der omwenteling omhelzen »: 
in de hoop van zich in de
zelve te verrijken. Ook deert 
hij zich reeds bij de eerst» 
onlusten, door de overdre-
venste gevoelens onderschei» 
den, en verbond hij zich mes 
de voornaamste hoofden der 
muitelingen••* zoo als: LA« 
CROJX , CAMIMVUS DESMQU-
IJNS, DANTON enz. Om aan. 
de zegepraal der partij toete-
brengen, bragt by- de ifto-. 
narchie ia verachting en las
terde hij op eene onbeschaam
de wijze het hof, hetzij ïn, 
schotschriften, hetzij inliet-
Dagblad der omwentelingen; 
van Parij* t van hetwelk hfjt 
een der ïedacteurswas. 3M*a% 

f 4 .- ' • ; , • . • • . 
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tevreden van dopr öproerlge 
schriften ,, den nopdiottigen 
dag van den IQ, Augustus té 
hebben bevorderd y .wilde hij 
een zeer Werkzaam deel aan 
denzelven nemen, = en hij 
topnd© zich steeds de ware 
mededinger der mannen, met 
welke hij zich verbpndert had. 
Bij was eerst lid, van den 
raad der gemeente, die zich 
vestigde , zpodra de troon 
was omvergeworpen , en 
Werd vervpJgens .secretaris; 
van D.4NTON"* Met heeft 
hem met genoegzamen grond 
beschuldigd, den 3.Septeirt-
ber.1792, éen der bewerkers 
van de moordtooneelen in de 
gevangenissen te zjjn ge-: 
weest, na échter de voorzorg 
te hebben gebruikt» zijne 
keukenmeid, die om schulden 
in ' dezelve was opgesloten, 
uit dezelve te doen ontslaan. • 
Door de stad Parijs tot af
gevaardigde bij de Conventie 
benoemd , begon -hij. aldaar 
met eene voord ragt., die een 
voordeelig denkbeeld van zij
ne gematigdheid had kunnen 
geven v indien hij zieh niet 
beijverd had , om hetzelve te 
doen vergeten, door bijna 
gelijktijdig'; de meest rege- i 
ringlopze denkbeelden aan I 
éen dag te leggen; hij ver
dedigde den veldheer CAF* 
FABEM.4 vuFALGA,die,voor 
het geheeje leger van den 
Rijn, geweigerd had, de.be-
isluiten te .erkennen, waar
door de wetgevende verga
dering de vervallenverfclaring 
des koningg uitsprak. Maar 

I; deze gematigdheid ging niet 
verder y en hij keerde tot 
ZÜ" grondbeginsel terug. Hij 
stemde voor den dood via 
LQDEWJJK XVI,, zonder ap. 
pel en zonder Uitstel; was 
een der leden der Commissie 
van algemeen welzijn en werd 
als een der bloeddorstigsta 
mannen dier verschrikkelijke 
regtbank beschouwd. FABMJ 
deed zich zei ven regt we
dervaren, toen hij zeide, 
dat hij een kwarlierrimrg Ver 
eenen verdachte., rook; Hij 
was ook degene j die het 
besluit te weeg bragt, waar
bij bevolen werd van geenfl 
Engelsche of Hanovraansefaa 
krijgsgevangenenen (e ma
ken. Een vijand van de 
partij derGironde zijnde, 
getuigde hij, na den31 Mei 
tegen.iJmssoïen zjjne ambt-
genooten, deed het Maxi-* 
mum, het in hechtenisnemen 
aller Engelschen, die to 
Frankrijk waren , en het 
aannemen van den repubü-r 
keinschen ajman&fc:», door 
ROMME . zaméngesteld, door 
besluiten vaststellen. .Met,' 
het geven van een verslag 
over dezen zonderlingen air 
manak belast, toonde hjj de 
grootste onkunde in de eer
ste beginselen der sterre-\ 
kunde, en beging zélfs taf'" 
kundige inisslrfgen, die niet 
over het hoofd werden ge
zien. FABRE, die-de parjij 
der Omwenteling, uit hebzucht 
had omhelsd» zag zijne hoop 
verwezenlijkt t en bevond 
zieh in "het bezit eener 

http://de.be
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a;aQjsi0pliJkb! fortuin-, dpoj:', 
liet bloed' der sldgtoffers be
zoedeld, welke hij ter slagt-
bank had doen voeren * Zij-, 
ne, ambtgenooten, die door 
denzelfden beweeggrond in 
de revolutionnaire loopbaan 
gewikkeld waren , en die 
niet alle zpö gelukkig wa
ren geweest als hij , wier
pen .een? afgunstig oog pp 
zijne rijkdommen. Daar hij 
omtrent dezen tijd den haat 
van HÉRERT had op denhals 
gehaald, wijl hij tweegunsr 
telingen van dien revolutie 
onnair, den secretaris van 
qprlpg VINCENT,enden veld
heer MAZUEL, bij de Jako-
bijnen had aangeklaagd en 
doen in hechtenis nemen, 
zoo werd zijn val door deze, 
toenmaals in de, conventie 
alvermogende partij besloten,.. 
BmoTEAU beschuldigde hein 
het eerst, van in de com
missie van algemeene wel
zijn, langs Omwegen eenen 
koning gevraagd te hebbed 
en van bijna den zoon van 
LODEWUK XVI. .daartoe te 
hebben durven opgeven. HE-
SERT vraagde zijne uitslui
ting uit, het genootschap der 
Jakobijnen. Verpligt, om 
zich voor zijne beschuldigers 
te regtvaardigen, werd hij 
«oor de verschrikkelijke kre
ten van a la guillotine l 'm 
de reden gevallen. Op den
selfden oogenblik deden de 
^antschappij der CordeMer*» 
en die der Droits deXhomr 
We» hein als hoofd van het 

. . . . . . . . . • - • F 

modérantismus en ver.rader> 
des. vaderlands^ verklarend 
Van haren kant stelde hem 
de conventie in staat van, 
beschuldiging, als verval-
scher van ^eeni besluit be
trekkelijk de Oost-Indische 
maatschappij, èn medepjig-; 
tige laaft de vreemde zamen~ 
zweving* De geheele partij • 
van HEBEET, die zijnen val 
had gezworen, hield niet 
op, van op zijne strafoefening; 
aantedrihgen , en hem van 
koningggezindheidi van geld-
afpersingen en bèdriegejijkö 
handelwijzen te beschuldi
gen. Hij werd met I)EI«AÜ-
NAY, van Angers en DANV 
TON voor de révolutionnaire-
regfhank gevoerd, [en da 
laatstgenoemde, over FABRIJ 
en DEiiAUNAY.sprekende, be«< 
klaagde zich:, dat men hen» 
met dieven had zamenge-
voegdt Hij werd ten dood 
veroordeeld , welk vonnis 
den 5 April 1794 ten uit
voer werd gebragt. • FABRK 
toonde in -zijne laatste oo-
genblikken weinig moed, 
Zie hier, wat zijn ambtge
noot MÉRCIER , in .deszelfs 
Nieuw tafereel van Parijs* 
van hem zegt: »Hij was de» 
bevorderaar van het revolu-
tionnair bestuur en deszelfs 
lofredenaar; de Vriend, de 
medegezel, de raadsman der 
land voogden (proconsul*)* 
die te vuur en te zwaard, 
de verwoesting en den dood 
door geheel Frankrijk ver
spreidden» Ik Weet niet of 
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«ijhe handen met verkwis
tingen bezoedeld werden, 
maar ik weet dat hij een 
bevorderaar van moordtoo-
neelen w a s . . . . . Arm voor 
den 2 September, 1792 had 
hij-later een hotel, rijtui» 
gen, bedienden, minnares
sen; en zijn vriend LACROIX 
was hem behulpzaam, om: 
hem dat alles tè verschaf
fen." Zijne weduwe erfde 
echter slechts eene matige 
fortuin, en vraagde na den 
9 Thermidor',; aan de con
ventie oih'. ondersteuning, 
'die haar werd toegestaan. 
Indien mei) FADRB D'ËG&AN-
TJNE als letterkundige be
schouwt, zal men niets in 
zijne schriften aantreffen, 
dat hem in den rang derge'-
Hen kan stellen die de let
teren met" vrucht beoefend 
hebben. Het ontbrak Hein 
niet aan natuurlijke begaafd* 
heid, hij bezat dichtvuur , 
gelukkige invallen , en in 
jsijne topneelstukken, komen 
werkelijk eenige voor het 
tooneel passende onderwer
pen voor j maar dezö hoeda
nigheden Werden geheel be
neveld door dé misslagen, 
Welke zijn gebrekkig onder
wij s hem deed begaan5 en 
wel zulke grove misslagen, 
«lat men dezelve zelfs aan 
den geringsten schrijver niet 
zou kunnen vergeven» Hij 
heeft eën vrij groot aantal 
werken geschreven, en on
der andere eenige Treur' 
«pelen m zeventien Btyspe
ten, die grootendeels der-

zelver opgang (daarenboven 
slechts voorbijgaande) enkel 
aan de grondbeginselen van 
den schrijver en aan hettijd. 
vak. Waarin dezelve ten 
tooneele werden gevoerd, te 
danken hebben. Wij zullen 
de voornaamste zijner schrif
ten aanhalen: ï.° MGÜS-
IUS , een treurspel, in 1787 
fén tooneele gevoerd, -r 2,° 
&e" Colktféral etc. (Dè zij* 
delingsche erfgenaam of de 
liefde en het belang), een 
blij spel in 1789 gespeeld. — 
3.° Les gent de lettres etc, 
(De geletterden of de pro
vinciale dichter te Parijs)) 
in vijf bedrijven en in dicht
maat, 17^7. — ;4 . ' LePre-
somptueux etc. (De laat* 
jiunkendè of de ingebeeld» 
gelukkige), in ; drie bedrij
ven en in verzen, 1790. 
COILIN D'HABLEVJiiE had in 
de Optimiste en in de C/i«-
tedux en Espagne dergelij
ke onderwerpen behandeld. 
Dit bragt eene ijverzucht 
tusschen de beide schrijvers 
te weeg, en FABBE randde 
zijnen mededinger aan.* eerst 
door eén bijtend hekeldicht, 
'Mes Souvenirs genaam d,, en 
vervolgens door lasterlijke 
uitdrukkingen, in de voor
rede van PHiMNTBgelascht, 
op een tijdstip, Waarop net 
leven van COIAIN P ' H * ? ^ " 
TittE zeer in de waagschaal 
stond (1793). — 5.° LePttt' 
LlSTSele. (De P&iVWs 

van Mottenn of het ver
volg op den menschenhater-
mimnthrope-), een UpSel 
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iö' vijf bedrijven eh m ver
een, 1790. LA HARPE houdt 
eeftè zeer strenge critiek 
van dit stuk, en ontleeneer 
de gelegenheid ui t , l'onV'de" 
geheele .bedorvenheid der 
grondbeginselen des schrij
vers te doen gevoelen. — 6-o 
Le Convalescent èic. (De 
aanzienlijke béterende:, of 
tle hedendaagschè Arisfo-
kraat),een blijspel'in twee 
bedrijven en in verzen, 1791. 
— 7.° Let Précepteurg'(Dè 

c Leermeesters), een blijspel1 

ih vijf bedrijven en in ver
zen, in 1799, vijf jaren r 
na den treurigen dood des 
schrijvers i ten ioóheele ge* 
voerd ien gedrukt - - 8.° L' 
Eèriiière etc. (De erfgena
me en de trotsche dwaas), 
blijspelen in vijf bedrijven 
en in verzen, 179K ^ 9.° 
Les Amaris etc, (De min
naars van Beauvais) , eene 
romance, 1776, in8,v° On
der den titel- van (Euvres 
mèlées et posthnmes de FA-
B*E D'EGLAMME, heeft 
men ia 1802 dé werken van 
1'ABRE gedrukt, waarin vele 
«lukken voorkomen, onwaar
dig, om |ot de nakomelings
schap o vertegaan. 

*' PABRE D'OMVET (MO, 
een letterkundige, geboren 
te Ganges, den 8 December 
•768. Tot den handel be
stemd» kwam hij te Parijs 
ln den ouderdom van 12 ja» 
^U'. Zich met eenige jonge 
*cMjver« verbonden hebben-
de» kreeg hij smaak voorde 

letteren» aan Welke hij zich 
geheel overgaf. Hij begon 
in 1789, door een zangspel, 

' de Verovering van Tonton 
genaamd, en gaf vervolgens 
eenige andere stukken in het 
licht, die door het publiek 
vrij wel ' onthaald Werden.' 
Het schijnt 'niet dathij ïn, 
de revolutionnaire onrusten 
van Frankrijk gedeeld, noch-
eenigen post, ten minste van 
éenen eenigzins gewigtigen 
aard bekleed heeft, hebbende 
bijna altijd, in bezoldiging 
der boekverkoopers gestaan. 
Hij is te Parijs, in het be
gin der maand Mei 1825, 
overleden; Men heeft Van 
hem, behalve het aangevoer- • 
de werk; 1.° De Wijze van 
Indostan, 1796 , in een be
drijf en in verzen. —- 2.* 
AZAZAIS , 1800. -— 3.° Brie
ven aan SOPIÏIA over de 
Geschiedenis, 1801 , 2 dl." 
in 8.vo Dit is het beste Werk 
van den schrijver. -*- 4.° Ge
nezing van BUDOZF GRI-
VÈI., doof en stom geboren, 
1811, in 8.vo FABRB ö'Oti» 
VET had gemeend , in oude 
boeken het'middel te vinden 
om stommen te laten spre
ken, volgens eene wijze door 
de priesters van. MetnpAis 
gebruikt', "hij nam er de proe
ve van op den jongen GRÏ» 
vuxi, die hij verzekerde te 
hebben genezen, hetwelk een 
twist deed ontstaan tusschen 
hem en de Heeren SICARD 
en PRONV , die aan den mi
nister een verslag over deze 
gebeurtenis aanboden. — 5V* 
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De gulden MTzenivttfl: IJPY-
XffAGORAS, . verklaard en 
voor de eerste mwlinffiaikr 
sche verzen vertaald,, 1813; 
in SS*0;*--, 6.9 De Bebreeuw-\ 
sche Taal Verbeterd, en dei 
ware zin der Hebreeuwsche 
Woorden, hersteld en bewe
zen door derxelver oorspron
kelijke ontbinding ,1816, '% 
d.n in 4.w De schrijver maakt 

. van het phenicisch den sleu
tel der Hebreeuwsche taal; 
het is alsof men, om eene 
zwarigheid, weg te ruinien» 
«en ander veel grootere wilde 
te boven gaan; hij zou in 
alle geval, 'moeten hebben 
beginnen eene spraakkunst 
van de Phenicische taal in 
helt licht te geven, die men 
weinig, of in het geheel 
niet kent. FABRE D'OD.VKT 
heeft deel gehad aan de uit
gave vpn de bibliotheek der 
romans. ( Het ontbrak hem 
niet aan geleerdheid noch Ver
beeldingskracht , maat* men 
vindt in zijne schriften denk
beelden, die meer dan zon
derling zijn. 

FABRPTTI ( RAPHAëri), in 
1618, te Urbino in llmbria 
geboren, en te Rome in 1700 
overleden); was de secreta
ris van paUS; ALEXAMOER 
VIII. , kanonik van de hoofd
kerk van het vatikaan, en 
Ïrefekt der handvesten van 

et kasteel Sint-Angelo on
der INKOCENTH'S XII. Hij 
Wijdde ssich toe aan de be
oefening der oudheid, en | 
het ontbrak hem aan niets j 

wadden bekwamen irian in; 
dat vak moet vonnen;* ken-; 
nis ,der %ieksche en Ro-s 

, meinsche geschieden isf, der 
laien, der oordeelkunde, der-

f wijsgeeren ; briefwisseling 
met de geleerden enz. Er 
bestaan van hem verschelde-

j: ne Latijnsche werken, door 
de oudheidkundigen zeer op, 
prijs gesteld. 1.° De• aqmt, 
et aqtice ductibus peteril, 
JRapice, Rome, 1680, ia 
I2»mo,,,'_-. .2.° De cofamna, 
TnjiXASi, mm ALPBOXSI 
CïACONirMstoria utriusqw 
belli Dacici a TfiAWO ües" 
ti, enz. Rome r 1683, in fok 
•— 3*°Joasithcei ad Grono-
vium apologema, in,ejn*quQ 
Titilivitiar sive de ïito-

\ Sh'io somma, ami»adver»h 
onesA 1686* Jn: 3M° — ^" 
Inscriptiönum antiqnMW 
explicaUo,liome, 1699, f1» 
fol. Dit werk wordt als een 
schat voor de geleerden be
schouwd , . welke zich met 
de oudheidkunde" bezig hou
den. FABBETTI bezat eenen 
Jevendigen geest, een ge
makkelijk bevattingsvermo
gen , en een uitmuntend ge
heugen. Hij was een harts-
togtelijke vriend der studie; 
en hét zonderlinge daarvan 
i s , dat dezelve, vvel verre 
van zijn gestel te verzwak
ken , "dat tot in den ouder
dom van 30 jaren zeer wan
kelend was, hetzelve ver-
Sterkte. 

FABRI (HONOBÈ)* in het 
Bisdom Bellai in 1607 g«-
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boren, Jestiit in 1726, hoog» 
leeraar • der wijsbegeerte'te 
hyon, in zijne maatschappij, 
overleed in 1688 te Home, 
alwaar' hij langen tijd peni-
tentiarius was»' -Hij was 
een buitengemeen werkzaam' 
man ,' en' beoefende allerlei 
kundighedent, wijsbegeerte, 
wiskunde, godgeleerdheid, 
zedekunde, en liet over al 
deze onderwerpen schriften 
na. Er bestaat van hem: 
l.o Notee in notas WIZ-ÏIJBL-
itt WESDROiaf, onder den 
naam-van BERNARDUS STU-
BitooKf, voorkomende in de 
verzameling of het groote 
verdedigschrift van de zede» 
leer der--.maatschappij van-
.Testis-, • Keulen, 1672, • in 
fol. en later te /{ome op den 
/«^«'geplaatst. — 2.° Süm*-
mttlu theologitè» in 4.to — 
3.° Dia'lógue., ètc» (Zanten-
spraak 'ten 'gunste v/zn %de 
waarschijnlijkheid) weder-
«gd door den abt GRADI , 
«iöliothekaris van het Va-
tikaan, Bome 1659, in8.vo.-
•lateriFABRi was geschikter 
*°or de beoefening der'na
tuur-^ e n wiskande dan' 
*<W die der godgeleerdheid, 
«'jne .schriften in het eerst
genoemde vak zyn: 1.° eene 
•Natuurkunde in net Latijn, 
g o « j leeg,'[4Ahn,iti4.to — 
fi PialffgiPfystei, Lyön, 
m§, in 8.vb — 3.* De 
PhntSs, degeneratione ani-
toalium, ëtdeKomine, 1666, 
»» 4.tö Het is in deze ver
handeling \ dat hij 'bis.. 204 
bew!jst, de omlooping van | 

het bloed te hebben fcewe-
zen , alvorens, dat heï werk 
van WILMAN HARVEY hem, 
in handen had kunnen val
len.'—- 4.° Synopsis optica, 
Lyori,'l667, in 4 » —[5.° 
Opuscuhint geometricum de 
linea •sinuum *t cycloïde. 
Hij schreef ook over de ge
neeskunde en 'de kina , en 
heeft 11 dl n in 4.to met 
handschriften nagelaten, 
Aanteekeningen' op de 'Na
tuurlijke Historie van PM*. 
mus, verdedigreden, Spreu
ken , vergelijkingen enz. be
vattende.} 

FABRI , FABER, FABRICWS 
of LE FÈVRE, (JACOBÜS) , bij
genaamd Sta'pulensis of d'È-
taple , naar-zijne geboorte-' 
plaats,' inhet bisdom Amiens, 

' kwam' in het jaar 1455 ter 
wereld. Hij volbragt zijne 
Studiën aan de Universiteit 
van Parijs, en onderwee» 
er later de schoone letteren 
en wijsbegeerte. Het was 
nóg'in het rijk der onbe
schaafdste schooJgeleerdheid. 
FABRI wist zich boven de 
haarkloverijen der school te 
verheffen. ' Hij was een der 
eersten, die smaak inboe
zemden voor grondige stu
diën, en in het bijzonder 
voor de oorspronkelijke ta» 
lett. WlLLEM BRigONNET, 
Bisschop van Mean&, ver
koos hem in 1522 tot hoogs t-
deszelfs groot-vikaris j na
dat déze prelaat beschuldigd 
werdj van dé nieuwsgézin-
den te begunstigen , zag LR 
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F$vné in verdenking van 
hem misleid te hebben, zich, 
genoodzaakt hem, te, verla^ 
ten» ; JÖij begaf zich naar 
Straatsburg^ en van daar 
Baar Parijs, a|waar hij tot 
onderwijzer van den derden 
«oon van FKANCISCUS ï» werd, 
benoemd. De koningin MAK-
GARETHA, de zustervan dien 
vorst» met de nieuwe dwaï 
lingen, Besmet,, voerde I»E 
FÈVBE in 1530 naar JSferac; 
het is aldaar dat deze be* 
kwaine man» na zijne bogen 
weder voor de waarheid te, 
hebben geepen d , in 153Z ,f 
opregtelijk bekeerd, zijn le
ven eindigde. , Zijne voor
naamste .werken jsjjn:; J..° 
eene Verhandeling, iover de 
drie MAGDAt,mArSf door de, 

, Bollandisten en andere ge
leerden bondig wederlegd. 
(Zie FjsCHett»: BEDA enzi)-—. 
%° ifien Psalmboek, in 5 
colonnes, Parijs^ .,in;fbl.r 
1509,;met aaljteekeningien:, 
die weinig „op prijs worden 
gesteld» ~- 3.° Comihenta-t 
riè'n op de Psafaieu, op den 
Ecclesiattes, op -de, Ëvqtt' 
gèiïënt op den H. «JPAÜI-US 
enz.; dezelve zijn ,geleerd;t: 
doch slecht overwogen en, 
slecht geschreven, rr" 4«° 
Agones martyrum mpnsis Jp* 
nuarii, in ioI»(zonder.jaar-
merk noch drukoord), doch 
uit het begin der zestiende 
eeuw. —- fi.f Eene Frmsohe 
vertaling van den geheelen 
Bijbel, te Antwerpen* in 
1530, 1534 en X541„ in M. 
m m 1 7 2 8 * 4 n 4 - ó M n ^ ö 

gedrukt. De uitgave van 
1534, door leeraars van beu* 
vên nagezien,. is de naauw* 
keurigste* en dezeidajaainste» 
wijl dezelve verboden -werd* 
Deze vertaling, zijn gevoeg 
len over het, eenvoudige hui 
welijk (Wenogamie) der, hei
lige ANNA » en zijne onder'* 
scheiding der drie MAMA'», 
joegen vele leeraars tegen 
WÜ FBVBE in het harnasj 
waardoor hij zich vêrpligt 
zag» oni zich in de verban* 
deling: B» étpliei etunhtt, , 
Mi^4&B&Ai in 4,w te ber* 
roepen, ,daar «fit geschrift 
strekte, om te bewijzen, ia» 
men kón aannemen» dat•<* 
twee waren of eene. enkele 
was, Door •$$ onderwerp 
onder zulkev^rschillpnde ges 
zigtspunten voor té stellen» 
heeft hij'hetzelve *.oo ver* 
ward-f % t men. niet weet* 
wnt Jj§ er va^^acht»: 

FABBiciüa (ANDREAS) ƒ* 
u i Fèvmt Hoogleerasrder 
wij«hegeerte in •$«* W** 
truda,, te ;&emvm >«»**• 
heer dèr hertogen van IBW" 
rett* enjtfoost van (Mingen» 
geboren te MoMge*r *•» 
doup in de provincie !&«**• 
en in tfgl »vei*leden. Men, 
h e f i f t j f t a ü J e r t " ' * 0 ^ ^ 
«fob ,qm>-mlia vtf wf*. 
Hont* augm&*& fiM « ^ 
M«a nvange&ca c0^se^ff 
dealawns, Kenlen.» Iwr. 
in iah,— ^Janteehm»' 
ge& «p .den (Boojmstfhen*!»*t 

chÉHnuj,, fl» &mjdetmr' 
speten m** r l ..? ••' 
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: FACRICIUS (CAJUS), bijge
naamd LÜSCJNÜS, Bomeinsch 
consul in het jaar 282 vóór 
J. C , verdiende de eer van 
den zegetogt door vcrschei-
dehe overwinningen, op de 
Saruniten, de Brutiërs en de 
Lucaniëïs. De buit, welken 
hij in die overwinningen be
haalde, "was ZQÖ aanzienlijk » 
dat hij na zijne soldaten be«' 
lóond, ' en aan de burgers 
van Rome datgene vergoed 
te hebben-, hetwelk zij tot 
den oorlog geleverd hadden , 
er hem nog 400 talenten o-
verblevcn , die hij op den 
dag van zijnen zegetogt in 
de spaarbank liet brengen. 
Twee jaren later naar PYR-
Rttus gezonden, wees hij de. 
geschenken en eerbewijzen 
van dien vorst van de hand, 
die zijne getrouwheid wildel 
omkoopen. Deze koning had 
weldra eene nieuwe reden 
van bewondering. Zijn lijf
arts kwam bij FABRKHUS, 
toenmaals consul, aanbieden, 
011» zijnen meester te verge
len , mits men hein dien ko-
mngsmoord zoude betalen. 
De edelmoedige Romein zond 
net gedrogt aan PYRRHUS te-
Iug» om gestraft te worden, 
zoo als hij zulks verdien-
jje««•. Toen de Samniten 
«em eene aanzienlijke som 
«eten aanbieden, antwoord-
^e hij a£m hunne afgevaar-
"gneni, terwijl hij de hand 
aa« zijne ooren, zijne oogen 
?n «ijnen .mond bragt; Zoo 
««»ƒ ah ik over al deze dee-
<eK zal hunnen gebieden, \ 

zyn vtee aanbiedingen m*j 
nutteloos... FABRICIÜS werd 
Cehtor in het jaar 277 vóór 
J. C. , en had tot ambtge
noot JEtvnuus PAPUS, een 
man, die even zoo gestreng 
was, als hij. Het eenige 
zilverwerk, dat<de eerste be
zat, was een klein zout vat, 
waarvan de voet echter nog 
van horen was; de andera 
een schoteltje, om den go
den zijne offers aan te bie
den. De beide Centort zet
ten gezamenlijk eenen Se
nator af, CoRJNEIiïUS RUFI-
NÜS genaamd, die tweemalen; 
consul en dictator was ge
weest, wijl hij tien ponden 
zilvef aan tafelgereedschap* 
pen, in zijn huis had. > Dat 
een ander, zegt SAINT-EVRE-
MONT , de armoede van FA~ 
BRicius hewondere; ik prijs 
zijne vöörzigtigheid, en vind 
het zeer verstandig van hei» 
slechts één zilveren zoutvat 
te hebben gehad, om zich 
zoo doende gezag genoeg te 
geven, om uit den senaat 
eenen man te verdrijven,' die 
tweemalen tot consul be
noemd was, die de eer van 
den zegetogt had genoten, 
en die dictator was geweest." 
Wat er ook van deze. aan
merking en van de beweeg
redenen van FABRICIÜS we
zen moge, deze Romein leef
de en stierf arm. De senaat 
zag zich verpligt zijne doch
ters op algemeene kosten 
uit te huwen. 

FABRICIÜS i(GteoRCK), den 
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3A April 15Ï6» te Kemnitz 
in Meisnië geboren, en den 
13 Julij 1571 overleden, 
heeft Latijiische Gedichten 
nagelaten , te Bazel in 1567, 
in 2 dl.n in 8 vo gedrukt. 
Men merkt er vele zuiver
heid en natuurlijk gevoel in 
op. Hij is vooral zeer op
lettend geweest op dé keuze 
der woorden. In zijne ge
wijde gedichten bezigt hij er 
geen enkel, dat naar de fa* 
bel of naar het Heidendom 
ruikt. Nog heeft men van 
hem: 1." eene Ar»poëtica, 
in 7 boeken j 1589 in 8.vo —. 
2.° eene Verzameling vah 
Christelijke Latijnfche dich
ters", in 8.vo, Bazel, 1562, 
Men verwijt hem de schrij
vers , door hem in het Jicht 
gegeven , somtijds verminkt 
te. hebben — 3.° Beschrijf 
ving Van Rome. ~ 4.° Ori-
qinès suxonictz,- -ke ipz ig r 

1606, 2 dl T in fol., eene 
door de geleerden zeer op 
prijs gestelde . compilatie. 
Men vindt in dit we rk de 
portretten" der keurvorsten 
van Saksen, door WÖI.FGANF. 
KU;LIAN gegraveerd. — 5." 
Return Misnicarum Ubri 
septet»* Dit zijn jaarboe
ken der stad Meissen, te 
Leipzig, in 1660, in i.to, 
herdrukt, en vol diepzinnige' 
nasporingen. — 6.o Rernm' 
Germanitz et Saxonia volit-
tnina duo, Leipzig, in fol., 
1609, enz. [Men vindt de 
lijst der werken van FABRI-
CIUS , die zeer talrijk zijn , 
in het 32.e deel der Memo» § 

riën van NICERON , én in liet 
Centttria Fabriciorum\, l 

*' * i 

• F A B R I C I U S (WlfcLEM), bij*. ! 
genaamd ' HILDANUS , naar 
Hilden, een dorp in Zwit- , 
seriand ', alwaar hij. in 1560 : 
geboren - werd, een kundig 
heelmeester, wiens' Werken 
te Frankfort, in 1682, in 
fol. met platen zijn.gedrukt. 
Hij overleed te Berne inlüM, 

FABKICIUS (FRANCISCUS) , 
ook LEPÈVRE genaamd, t& 
Duren in het hertogdom <?«• 
Uk geboren, was principaal 
van het collegia van 1h>m 

aeldorp, en overleed in 1573 
in het 49.e jaar van, zijnen' 
ouderdom. Kr bestaat van 
hem: 1;° PAULÏ Onnsil HU' 
toriarum Ubri septem, Keu
len , 1582, inl2.""> FABBI-
Oivs tracht in deze aantee-
keningen de ware wijze te 
bepalen, om den tekst te 
lézen, om de plaatsen der-
ongewijde geschiedschrijvers 
aantevóeren , die op datgene 

, betrekking hebben, wat PAO-
' I.ÜS.OROSIUS zegt, • en ein
delijk, om de tijdrekenkun-
dige punten te bepalen. 1 «' 
ter ANDREAS SCHOTT heeft 
er in 1615 te Mentt eene 
uitgave van geleverd met de 
aanteekeningen van FABRI-
cms en die, van LAUTIUS.-^ 
2.° In TEiusxTlt comosdtat 
dnnotationes, Antwerpen» 
1565. — 3.° ,CfCBRomsM' 
toria', Keulen, 1564; «RO-
NOVIÜS heeft nr aanteekenin
gen bijgevoegd en dezelve i 
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door; den abt O Ü V E T ach-
ter ^ijne uitgave vanpceRo 
gevoegd, , 

. F A B I U C J U S (,VlNCBN.TIUS), 

te Hamburg den 25 Septem
ber 1612 geboren , was ach
tereenvolgend raadsheer van , 
den bisschop van Lubek, 
Syndicus der stad Dantzig, 
burgemeester en afgevaar
digde dier stad naar War
schau, alwaar hij in 1667 
pverleed. ÜSijne .posten had? 
den hem niet belet, om zich 
aan de Latijnsche dichtkunde 
toetewijden. DANIËL HEIN-
SIUS bewoog hem pm de 
vruchten zijner zangnimf in 
1632 in het licht te-geven. 
Men heeft Ver in 1667 te 
Leipzig eene vollediger uit
gave van in het licht gegeven» 

• t FABRICIUS ($RANCISCÜS) , 
een beroemde taalkundige, 
zoon van, JOANNES FRANCISCUS 
ROLLAND , die de beroerten 
der Munstersche, wederdoo-
pers beschreven heeft. Na 
in het vaderland eenig on
derwijs te hebben genoten, 
reisde hij naar Frankrijk, 
OW de lessen vanTuRNEBius 
en RAMUS tehooren. In het 

'jaar 1563 werd hij rector te 
Qnsseldorp, Dezen post nam 
"jjiftet ijver waar , en maakte 
2lch door zijne geleerdheid 
Vele vrienden; zoo als bijv. 
de beide UITTENHOVENS , de 
•"USIUSSEN en anderen. Hij 
°_verleed te Dusseldorp den 
* 5 Mei 1573. Zijne veel-
* iX. DEEL, ; G 

vuldige schriften worden door 
Vossiusopgegeven. THUAMCS 
of DE THOU en TKISSIEU ma
ken met lof gewag van hein. 

FABRICIUS^ (FRANCISCUS) , 
te Amsterdam den 10 April 
1663 geboren, was predikant 
en hoogleeraar • der godge
leerdheid aan de universiteit 
van Leijden, van welke hij 
tot vier malen rector is ge
weest. Er bestaan van hem 
onderscheidene verhandelin
gen , in 5 dl.n in 4.to geza
menlijk uitgegeven, Leijden* 
1727. De voornaamste zijn: 
1.° CHRISTUS unicum ad 
perpetuum ecclesia funda» 
vientnm.'r— 2.° Sacerdotinm 
CBRJSTI juxla ordinem 
MJELCHIZE&ECTS. — 3.o 
Christologia noachica et n-
brahamica , ,seu dissertatia-
nes ad selectos textus Ve? 
terts et Novi Testamenli. 
— 4.° De fide christiana, 
patriarcharum. et propheta-
rum enz. Ook heeft hij in 
het JNlederduitsch gewijde 
Redevoeringen in het licht 
gegeven. Deze geleerde o-
verleed den 27 Julij 1738. 

FABRICIUS (JOANNES A L -
BERTÜS)1, te Leipzig in 1668 
geboren, verwierf reeds 
vroegtjjdig den roem van een 
beschaafd letterkundige , en 
een' diepzinnigen geleerde; 
Hij bezat eenen ongedwon
gen geest, een gelukkig ge
heugen en een doordringend 
verstand. Na zijne eerste 

g ' • ;•! 
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stadiën 4n zijne geboorte
plaats met roem volbragt te 
hebben , begaf hij zich naar 
Mamhirg, alwaar MAÏBR 
hem de zorg over zijne bibH-
-otheëk toevertrouwde. Daar 
de dood van VINCJENTIUS P&AC-
-cms, den leerstoel van wel
sprekendheid dier stad had 
doen openstaan, zoo verkreeg 
3?ABRicitts denzelven. Deze 

-jjó'st vestigde hem te Ham-
miirg, en hij bragt. er het 
•overige zijner levensdagen 
•algemeen bemind en vereerd 
<ibor. In 1719 bood de land
graaf Van Mesèen-Qasselhem 
twee gewigtige posten aan; 
•den leerstoel van eersten 
Hoogleeraar der godgeleerd» 
heid te Giessen, en den post 
van opperbewindhebber der 
terkén van deAugsburgsche 
.geloofsbelijdenis.' FABRICIÜS 
•Was in bekoring om dezelve 
-aan te nemen j.maar het be
stuur , ijveriger óni hem te 
behouden , dan hij was, om 
>die stad te verlaten, vermeer
derde In 1720 zijne inkom
sten met 200 króönèn. Hij 
•«verleed in 1736, in den 
ouderdom van 68 jaren. Hij 
was een zedig man; zijne 
zachtmoedigheid deed hem 
evenzeer beminnen, als zijne 
deunde achting inboezemde, 
Wéinig geleerden zijn werk
kamer geweest; hij was voor 
alles berekend, openbare 
Jesacn, letterkundige brief
wisselingen , zamensteliing 
aanwerken. Diegene, welke 
tien» op de voordeeligste wyze 
in het gebied der letteren 

hebben bekend gemaakt, zijnt 
l .p CodexapocryphiigJS'ovi-
Testamenti collectm, cat-
tigatus e t c , Hamburg,3 
dl,* in 8.yo, 1719. Dit is 
eene belangrijke en naauw-
keurige verzameling, van 
vele aan gewone lezers en 
zelfs aan gewone geleerden 
onbekende stukken. Mei» 
vindt in «dezelve eene lijst 
van alle valsche evangelis
ten , der valsche Handelin* 
gen der Apostelen en open. 
baringen, waarmede de Kerk 
in hare geboorte overstroomd 
werd. Deze geachte en door 
verscheidene . beoordeeleiide* 
aanmerkingen -verrijkte ver
zameling, kan enkel dienen, 
om de" echtheid en geloof? 
Waardigheid der vier eyan* 
gelien, en andere canonieke 
schriften , die bestendig en, 
algemeen erkend zijn , daar 
alles, wat niet het kenmerk 
der ingeving bezat, in de 
vergetelheid is vervallen^ 
volkomen te bevestigen. 
2.o Bibliotheca grtsca me 
JVotiUa scriptorum veterum 
grcBcorum quommcwmqxw 
monumetita integra autfrag" 
menla ediia 'extant;, tuf 
plerorumque e niianwcripti* 
ao depérditis, 14 dl.n in 4.»»: 
Hamburg, 1705 • <- !W*. 
Dit verslag over de oude 
Grieksche schrijvers, over 
hun leven en hunne werken 
is een schat voor de boeken-
kenners. . Er is daarenbo
ven bijna geen deel, d« 
niet eenige schriften, hetzij 
geheel of gedeeltelijk, der 
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(rade en "nieuwere Grieksche 
schrijvers bevat, Bet eerste 
deel moet van 1718 of ten 
minste van 1708 zijn; welke 
uitgaven vollediger zijn, dan 
die van 1705. De volgende 
deelen zijn, hoewel her
drukt , aan de eerste gelijk
vormig. -+ 3-0Bibliotheca la* 
tinaecclesiastica, Hamburg, 
in fol,, 1718. Dit is de 
Verzameling der Latijnsche 
schriften over kerkelijke on
derwerpen. •tn'.A,9 .Memttria 
Hamburgensis, 7 dl.n in 
8'Vp,, in 1745, door EVEBS, 
schoonzoon van-FABIUCIUS, 
met een 8.e. deel vermeer
derd. Men vindter de le
vensbeschrijving en de Lof
reden der beroemde Ham
burgers i n . — 5.° Codex 
psèudepygraphus Veteris -
Tetïamenti, io 8.vo, 2dl.n» 
1722 r r 1723. Dö schrijver 
beeft in d i | werk ten ppzigte 
van, liet oude Testament dat
gene ten uitvoer gebragt, wat 
bii in zijnen Codex aprocry-
pAut ten { opzigte van het 
nieuwe Testament, gedaan 
mi. ~* Q° e e n e geleerde 
uitgave "vau SEXTÜS EMPI-
tocvs*, Grieksch en Latijn, 
Zeipzigt 1718, in fol • 
VS Verzameling in hètZia* 
t#n rderl schrijvers) die 
de waarheid de* Christen' 
damt hebben bewezen, 1725, 
In 4 io 'U. 8o een uitmun
tend werk in het Hoog-
nuUsch: Godgeleerdheid des 
mt«rs genaamd. — 9.° De 
Stijver* , der Geschiedenis . 

van DitHschland, e_n Mn: hei 
Noorden, door LINDENBRO* 
GICS in het lieht gegeven, 
waarbij hjj voegde: den Oor
sprong van Hamburg» door 
LAMBKCCIUS en i de Opschrif
ten, dier zelfde stad door ANCT 
HERMAN: het! geheel versierd 
met -geleerde aanteekenin-
gen , en Bijlagen in fol. <—* 
10.° Eene Uitgave vanhet 
Theatrum anonymorum ei 
pseudonymorum .* van PiiAQ"» 
CIUS , in fol.; hij voegde ef 
eene voorrede en het leveit 
des schrijvers hij. — \\° 
BibliotAeóa Lutina, 1707 
-*- 1721 4 in 8.vo; 3 dl.n 
herdrukt, té .Venetië, 1728^ 
2 dl." in 4-.to; — 12.o BiblU 
otheca media et infinwlatii 
mtktiSj 1734, 5 dl.n in S.vo 
te .Padua, in 1754, in 6 
dl.* in 4 «herdrukt. ~ 13.* 
Bibliographia antiguaria, 
Hamburg, 1760, 2 dl.n Dit 
.werk is een verslag de* 
schrijvers, die in de He» 
breeuwsche, Grieksche, Bo* 
meinsche en keikelijkeoudhe. 
den gewerkt hebben. — 14*? 
Centurim duce Fabriciorum 
scriptis clarorum qui jam 
diem suam ohierunt, Ham
burg 1707, in 8.vo— IO.* 
Eene Uitgave van den JPo-
ntarsTOB van MOBHOF, 
LnbeA, 1747, 2 AU in 4.to 
[H. S. REIMAK, schoonzoon 
van FABRICIUS , heeft in het 
licht gegeven De vita et 
scriptis JoAsnes ALBJBBTI 
FABBICII Commeniarüs, 
1737, in 8*vo, met het «f-
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becldse'1 van dien geleerden 
bóekenkennerj. . 

- * FAURICUIS (TneónoRus), 
-den 2 Februarij , 1501 j - t e 
Anholt geboren, was een 
der Apostels van de hervor
ming in üuitschland. Van 
•arme 'ouders geboren, had 
hij gêdarende langen t i jd , 
geen middel om zich te on
derwijzen , en hij zag. zich 
zelfs Verpligt, om in het 
lies taan zijner moeder te 
voorzien , door de ondersteu
n i n g , , die hij van de alge-
meene liefdadigheid ontving. 
Eindelijk kon hij in zijn 17.e 

jaar te Enmierik zijne stu
diën beginnen , -en zijn ijver 
en zijne zucht voor den ar
beid , deden - hem weldra 
snelle vorderingen' maken. 
Na te-Keulen zijne studiën 
•volbragt te hebben, begaf F A -
BRTCIUS zich.-naar Wittem-
berg, alwaar hij in de school 
van LUTIJER on MÊ&ANCH-
THON i de grondbeginselen 
der gewaande hervorming in
zoog. Na verloop,van vier 
jaren- in zijn vaderland te
ruggekomen , opende hij te 
Keulen een e school voor het 
Hebreeuwse!); maar wijl 
•men ' weldra bemerkte ,< dat 
hi) , onder het voorwendsel 
van onderwijs.,, zijne nieuwe 
•dwalingen zocht te versprei
den , werd hij uit de stad 
gejaagd. Hij begaf zich 
naar den landgraaf van Hes
sen (Pmuppus den Groot
moedige). Deze voorstander II 
der hervorming, onthaalde f 

hem óp ëonejvleijende wijzev 
verkoos hem tot zijnen 'aal
moezenier, en benoemde hem 
in 1536, tot pastoor van AU 
lendorf'aan de Werru^ maar 
de aalmoezenier een slecht 
hoveling zijnde-, kwam op 
het • denkbeeld om tegen de 
veelwij verij te prediken, zoo-
dat de landgraaf, aan wien 
LTJTIIER had -toegestaan, om 
twee vrouwen te nemen, 
hem niet alleen zijne guns
ten onttrok, maar hem zelfs 
in de gevangenis liet wer
pen , en zijne goederen ver
beurd verklaarde. Hij kreeg 
echter kort daarna zijne vrij
heid weder,, en keerdein 
1543 naar Wittemberg terug, 
alwaar hij het Hebreeiiwsch 
en de' godgeleerdheid onder
wees. In "1544 werd hij tot 
Jéeraar der St. NicoLAAS-kerk 
te Zerbst benoemd, maar 
zijn woelziéke ijver haalde 
h«m andermaal vijanden op 
den hals. ,Hij werd in zij
ne sekte van onregtzinnigi 
heid beschuldigd, en' zag 
zich verscheiderie'malen ver-
pligt^zich te regtvaardigem 
Den 15 September 1550 ein
digde hij zijne onstuimige 
loopbaan.' Hij heeft nagela
ten : 1.° Insïitvtiones gram-
wiaticce in liiiguamsandam^ 
Keulen, 152$, 1531, i n 4 » 
-—- 2.° Articnli pro evange
lies doctrind , ibid. — 3. 
Tabulce duas de nominW* 
et. 'de ' verbis 'heebraornm, 
Bazel, 1545. — 4° Home-
liè'n, Leerxeden en Verhan
delingen in het Hoogduitsch. 



Dézo zijn waarschijnlijk tüet 
gedrukt, -7- 5;° Zijne be-, 
.knopte Levensgeschiedenis, 
door THEOOORUS H A S E , in de 
eerste aflevering zijner lii-
bliot/i. Brem. opgenomen. 

* FABRICIUS (S-VMUEI.) , op 
bet einde der zestiende'eeuw 
te Bisleben in Saksen ge
boren , en -predikant van 
Zerbst, is bekend door een 
werk , dat ten titel voert: 
Cosmotheoria mcra, Frank
fort aan de Mein * J 025 , in 
£.vo Eene tweede uitgave, 
Bazel, 1675 heeft men ver
meerderd met overwegingen 
over de.weldaden Gods- J)il 
zijn overwegingen ,op den 
CIV. Psalm,,. Confilemini 
Domine , enz . ; J.^FABB^PIÜS 
zegt, dat deze overwegingen 
derzelyer ontstaan te dan
ken hadden aan de Concio-
nes van denzelfden schrijver 
op dien psalm in" zeven boe
ken verdeeld, die over de 
wereld in het algemeen» 
over den Hemel de .wolken, 
«Ie lucht, de'.engelen, de 
aarde, de wateren, den re-
Ren, de vruchten der aarde 
«nz. handelen. — FABRICIUS 
(SfËPiUNus), predikant te 
Hemeen de 17,« eeuw,heeft 
"«gelaten : l.o Conclaves in 
prophetas minores , 1641 , 
in fol. — 2.0 Conciones sa* 
er<e in Decalogum , 3019, in-
4 to _ 3,o Coticiöties snerff- in 
Aiti'vilalibus una nis habila, 
!'»5ü, in 4to — 4.° JnCh. 
*tulmos ÜAVlDtset uliorwn 

G " 
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pfophelamm c&heiones > sa* 
erts, 1664, in fok. : . , 

, * FABRICIUS, (FRKDERIK),; 
eerste predikant devSt.JSfi-
colaas-Ker/i, .te Steil i?t, en 
doctor der. godgeleerdheid 
aan de universiteit van Wil-
temberg", bad te Legden en te 
Utrecht met roemde Oostcr-
sche ralenbeoof-end. Hij heeft 
eene Vertaling van het He* 
breeuwsch cominentarwm Va» 
den rabbijn DAVIT» KIMCII I , 
en verscheidene Leerreden,-, 
en ' Godgeleerde twistschrif-
ten, in het Fioogduitsch ge- • 
schreven, nagelaten; en is Aex%-
11 Novb» 1703 in den ouder
dom van 61'jaren overleden* 

* FABRICIUS (CIIRISTOFFEG. 
GABRlër.) i den 18 Mei 1684 * 
te Schatshsdorf, een dorp inr 
Neder - Lausmlz, geboren , 
volbragt zijne Godgeleerde 
studiën aan de protestant-
sche Universiteit van Wit-
lemberg. In 1703 werd hij. 
bolast om het Ëvangeiie in 
de Slavonische taal in A«» 
der-Lausnilx, en in 1740 in. 
Opper-Lmisnilz te gaan pre™ 
diken. Hij overleed aldaar 
den 12 Juni) 1757, en heeft 
nagelaten: l.° pen Cate
chismus, in de Slavonische 
taal. — 2.° Hernhiit ont
maskerd, Wittcjiiberg, 1743» 
— 3.° Ontdekking yan den 
sektengeest der' hernhutters 
Witlcmbftrg, 1749, in 8.w 
Deze beide werken zijn in 
bet tloogduilsch geschreven; 
3 



m FA& 
FABRICIÜS bestrijdt in de-
Kelve de sekte der Herrn* 
hutters, en tracht te doen 
zien, hoe gevaarlijk de in-
zigten zijn, welke dié sek-
tarissen, onder godsdiensti
ge uiterlijkheden verbergen» 
ën welke noodlottige gevol
gen die dwalingen voor het 
(Christendom kannen hebben. 
- ~ Z ie ZlNZENDORF. 

• FABRICIÜS (JÖANNES 
CnniSTiAAN) i in 1742 te 
Tuüdern in het Hertogdom 
Sleeiwijk geboren, is de be
roemdste entomologist (ken
ner dèr gekorvene diertjes) 
der 18.* eeuw geweest. Na 
zijne'éérste studiën volbragt 
te hebben, begaf hij zich 
naar Ppsat, ora ;er de Ieer-
cursus van LINN^EUS te vol
gen, en werd den vriend 
van dien geleerden riatuür-
feenner. Hij deed onder
scheidene reizen in de ver
schillende gewesten van Eu
ropa, zich steeds met geleer
de mannen verbindende. Hij 
bevond zich in Frankrijk 
op den oogenblik van den 
oorlog van Denemarken met 
Groot-Britannië. De ram
pen van zijn vaderland trof
fen hém op eene smartelijke 
wijze: het bombardement van 
van Kóppenhagen door ,de 
Engelsche vloot vernomen 
hebbende, wilde h $ , on
danks de beden zijner vrien
den , dadelijk naar Denemar
ken vertrekken, zeggen de: 
«Mijn koning is ongeluk- II 
kig, ik moet naar hem te- Jj 

|f rttgkeerèn." Hl) vertrok. 
en kort daarna, vernam men 
zijnen dood, in 1807 voor
gevallen. Hij heeft een aan* 
tal Werken nagelaten, dio 
door de geleerden zeer op 
prijs worden gesteld, en 
de uitgebreide kundigheden 
Waardig zijn, welke hij be« 
zat. Wij willen enkel aan
halen: 1.°' Syttema entomo* 
logié, Flensburg, 1775» in 
g.vo — 2.° PhilosopMa en-
tomologica, Hamburg, 1778, 
i t t g.vo•._ 3,° Entotnologü 
Systematica, Kóppenhagen, 
1792 — 1796,-f dl." in 
8,vo _- 4i° Supplementtm 
entomológicb systematica t 
ibid, 1778, in 8.vo - 5-p 

Overwegingen over de alge' 
meene orde der natuur, Ham
burg, 1781, in 8 .vo -« . 
Verzameling van fchrifM 
voor het bestuur, K i e " ' 
1786 — 1790, 2dInin8*vo 

— 7.°' Beize door JYoarwe« 
gen, Hamburg, 1779, m 
8.vo — 8.o Brieven over 
Londen, Leipzig, .17S4', «v 
g.vo — 9 ° Uitslag der lei
gen over de natuurlijke htST 
torie, Kiell, 1804, in 8™ 
— 10.° Grondbeginselenéer 
staatkundige huishoudkun
de, lenyebruike der 8we
renden, FlenSburg, 177»' 
in 8.vo, Kóppenhagen, 17»;*> 
in 8.vo — 11.° Aanmerkin
gen over Denemarken, »" 
het Engelsch geschreven en 
door PENKEBTON, in de nieu
we Aardrijkskunde 1 dl. uit
gave van 1807, in het licht 
gegeven. 
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, '^FAÜRIOHJS (BflEnONYRlÜS) » 

ïn; 1537 geboren, irteer be
kend onder den naam van 
AQUAPENDENTE , zijne geboor
teplaats , was de leerling en 
opvolger van FALLIOPO , op 
den ontleedkundigen leerr-
stoel yan Padua. Hij be
kleedde denzelven niet roem 

, gedurende 40 jaren. De Ve» 
netiaansche republiek gaf 
hem eene jaarwedde van hon
derd gouden kroonen, en 
vereerde hein met een stand
beeld en eene gouden ke-

. ten. -1 Deze kundige genees
heer overleed in I6 I9 t e JPa -
dua, verscheidene werken 
nalatende over de heelr ont
leed* en geneeskunde, door 
diegene,, welke zich op die 
nuttige .wetenschappen toe* 
leggen, billijker wijze op 
prijs gesteld. Zijne Ont-' 
teedkundige icerkén , zijn te 
Leijden, 17-38 in fol. ge
drukt» Hij ontdekte het eerst 
«> 1574; de klopvliezën der \ 
aderen;,maar hij kende noch 
öe zmnenstelling, noch het 

• gebruik der'zelve. FABRICIUS 
werkte meer uit roemzucht 
<lan uit belang* Zijne vrien
den deden hem verscheide
ne geschenken', ten- einde zij-
|»e edelmoedige belangeloos
heid te beloonen. Hij plaats
te dezelve in een bijzonder 
vertrek, met dit opschrift ï 
Lucri neglecti Ittcrum. 

, t FABRICIUS (KAUEI-), een 
uustekend schilder van Pers-
t'eclhen, en die daar voor, nis I 

de beste van gijnen tijd', be
kend was. Ook tevens een 
goed portretschilder. Onze« 

: ker is de tyd en plaats zij-
' her geboorte. Zeker is he t , 

dat hij vele ja ren , te Delft 
gewoond heeft; gelijk ook 
zijn naam in de stads archi-
Ven,-, in het jaar 16M', den-
12 Octoher, hij het springen-
van het kruidmagazijn r be
kend staat , nevens die vat» 
zijne schoonmoeder en zijne» 
broeder, mitsgaders JSIMON. 
DISKKER, koster van de oude 
kerk , met wien hij loen be
zig was, .om hem te portret
teren; ook MATHIAS SKOORS r. 
zijn leerl ing; alle welke door 
het instorten van het huis,, 
onder de puinhoopen, deer
lijk verplet en-- gesneuveld' 
zijne; In FABRICIUS alleen-. 
Vond men nog eenig leven r 

na dat hij f nevens de ande
ren , na verloèp van 6. a T 
Uren, onder het puin y waar
onder zij bedolven waren r 

werden weggesleept. Omdat 
de hirizen der geneesmees
te r s , voor het meestadeel 
waren ingestort, werden zij 
in het gasthuis gebragt, al
waar een kwartier uur daar* 
na, FABRKJJUS den geest gaf; 
hebbende hij nog naauwelijks 
den ouderdom van dertig j a 
ren bereikt. 

•f- FABRICIUS (AÏ-BËKTOS) , 
was een der staalslcden» 
welke, in het jaar 1722, 
als (aejjoinmifteerdcn» va» 
wegen, de Heeren Staten 
4 
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van Holland i-met en bene» 
• vens de Heef en KABEL Fi-

LIPS VAN Donp, WILLEM 
BUYS en H. DA AY , n aar £7-
trecht en Overijssel gezon
den Werden, :om, ware het 

"... mogelijk , te beletten, dat 
de prins van Oranje WIL* 
LRM IV, , in Gelderland, tot 
stadhouder verkozen werd; 
en.i daartegen, te bewerken, 
dat de toenmalige regerings
vorm, buiten het stadhouder
schap\ zoowel in die pro
vincie als in Holland, Zee-
laiid\ Utrecht en Overé'ssel 
gehandhaafd werd. Doch de
ze bezending, zoo als uit 
de geschiedenissen van dien 
tijd, bekend i s , liep vruch
teloos af, dewijl die; van 
Gelderland, met hun voor
genomen oogmerk , doorgin
gen. 

FABRICIUS - VEIENTO , een 
tatijnsch schrijver onder NE-
fto,,in het jaar 49der Chris -

. lelijke tijdrekening» vervaar
digde onteerende schotschrif
ten i tegen de Senatoren en 
opperpriesters, en werd, om 
zijne misdaden, uit Italië 
verdreven. TACITÜS zegt, 
dat toen deze FABRICIUS pree-
tor was, hij honden in plaats 
van paarden voor de karren 
spande. Zijne boeken wer
den als bittere hekelschrif
ten op bevel van NERO ver
brand. 

' * FABRICY (GUBRIEL), een 

v Donunikaner en beroemde 
V levensbeschrijver, in 1725 , 

te Saint-Maxlmin, bij Mü 
in Provence geboren enïte 
Rome, in ISOü Overleden., 
ging, nog zeer jong zijnde,\ 
in de orde van den H. Do» 
MiNiCüs. Tot provinciaal der 
orde benoemd, begaf hij zich 
naar Rome, alwaar de hulp
bronnen , welke hij aldaar 
vond voor de studiën zyner; 
keuze? hem Ophielden , en 
eindelijk 'zijne vaste woon
plaats deden kiezen. Zijne let
terkundige kennissen open
den Voor hem de deuren der 
Akademie degli Arcadi, en 

kort daarna verdiende hij, om 
tot een der godgeleerde doc
toren , van dë beroemde bi
bliotheek Casanata te wor
den benoemd, welke door 
den kardinaal van dien naam 
bij deszelfs uitersten ,wil aa™ 
hét klooster Minerva ge* 
maakt was. Men kent van 
dezen religieus: 1.° Recher
ches etc. (Nasporingen over 
het tijdvak der rijkunst en 
liet gebruik der karren of 
de onden, waarin men de 
onzekerheid der eerste ge' 
schiedhvmdige tijden der vol' 
ken , betrekkelijk dien /$»• 
aanwijst), 2 stukken in één 
zwaar deel in -8'vo-, ^lat' 
Seille (Rome), 1764 enl76& 
.— 2.° Memoires etc (Oe-
denkschriften om te dienen 
tot de letterkundige geschte--
denis der beide Paters M' 
SALDI, der Paters MAMA-
cnr, pAwzzr, Rmitf 
en RÜBEIS) met een ander 
betrekkelijk de werken van 

den Heer CORNET, en ue 
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verklaring éeher Mozaïsche 
Wet, Verbod Behelzende, 
eené menigte paarden te hou
den, enz. Déze verschillen
de werken zijn in het Die* 
tionnaire etc. {Algemeen 
Woordenboek der kerkelijke 
wetenschappen) door Pater 
KrCHAitD, :§*e' en 6.e dl. op
genomen. — 3.° Lettre 
(Brief) over het werk van 
Pater MAMACHT: De anima-
bus jusiorum in simt ABRA
HAM ante Chritti mortem 
expertibus beaim visionis. 
Deze brief is in het Jour-
nul ecclèUastiqüe (Kerhe-
lijk Dagblad) van den abt 
DINOUART , November ,1768 
opgenomen.^— 4° Des ti-
tres primitifs etc, {Over de 
oorsprotikelifke titels der 
openbaring,, of Beoórdeelen-
de aanmerkingen over de, 
zuiverheid én onvervulsckt-
heid van den oorspronketij-
ken tekst der gewijde boe
ken van fret Oude Tesla-
•«»*), 2 dl.n in 8.vo, Ro-
.««» 1772. Dit is onder al 
o» werken des schrijvers het 
belangrijkste. • _ 5,° Cen-
sorig tfieológi diatriba qua 
bibliogtapfties antiquaria et 
sitcres critices capita, ali-

Hnot illustrantur, Rome, 
^ S 2 , in s .vo Dit werk 
komt ook voor achter hét 
Specimen variarum lectio-
»«« sacri ieashis, door J . 
p DE ROSSI. FABIUCY werk-
to ook met pater AÜMFRED. 
ni aan de prachtige Calalo? 
S"s der Bibliotheek Casa-

G 

nitta, waarvan het te betreur 
rëh i s , dat er niet meer dan 
Vier 'deelen van zijn in het 
licht gegeven* 

FABRJNÏ (JoAtfNÉs) een taal
kundige , in 1516 teFighini 
in 'Toskane geboren, en in. 
1580 overleden. Er bestaan 
van hem Aanteekeningeti en 
Commentariën op VIRGILIOS , 
HoRATius, TERENTÏUS , "en op 
eenige Brieven van CICERO. 
Voor den tijd zijn dezelve 
vrij goed. Hij is de. schrij
ver Van eenige andere Wer-; 
kèn over-Éijne taal. .-.•••: 

• * FABKONI'(ANGEÜO) , een 
beroemde levensbeschrijver', 
den 7 September 1732 to 
Marradii in het hertogdom. 
Toskanen geboren; ;Nazjjno 
eerste studiën in zijn vader
land volbragt te hebhen , 
verkreeg hij in 1750 te Rome 
eenen post in het collegie van 
Bandinelli, dat een bakker 
van dien „naam voor de op
voeding van een zeker aan
tal jonge Toskaners gesticht 
had. De kweekelingen van 
dit Collegie werden toegela
ten tot de lessen van dat der 
Jesüiten • del Nazareno g e 
naamd. FABRONI maakte van 
dat voorregt gebruik, en on
derscheidde zich door zijne 
snelle vorderingen. De Je
süiten , die zijne zucht voor 
de studie weldra hadden op
gemerkt, kweekten zijne ta
lenten , waarvan hij zich eens 
tegen hen moest 'bedienen, 

g 5 
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met eerie bijzondere zorg aan. 
Hij beoefende zorgvuldig de 
•wijsbegeerte, de bovenna* 
tuurkuode , de wiskunde, de 
wetten , en ontving den doc
toralen hoed te üesetta. Met 
deze studiën vereenigde hij 
die der godgeleerdheid, zich 
meer bijzonder met de beoe
fening der kerkelijke régts-
geleerdheid bezighoudende, 
die hij voornamelijk in het 
Jut ecclesiasticum van VAN 
Esi>EN (zie dat artikel) beoe
fende» FABRONI was in 1758 
tot priester gewijd j hij werd 
aan den prelaat BOTTARI (zie 
dat artikel) voorgesteld, die 
te Rome eenen vrij grooten 
invloed genoot. Deze droef
geestige en gestrenge grijs
aard onthaalde hem op de 
vriendelijkste wijze; maar hij 
was een der warmste voor
standers van het Jansenis-
mus , en om zijne geheele 
bescherming te genieten,- j 
moest FABRONI, niet alleen de 
Jesuiten vergeten, maar zelfs 
hun vijand worden. Volgens 
den raad van zijnen bescher
mer, beoefende hij de Ca
nons op nieuw, en vertaalde 
de werken Van de beruchtste 
Jansenisten in het Itali-
aansch , zoo als de Voorbe
reiding, tot den dood vm 
Pater OJCTESKEI, , de Grond
beginsels en regels van het 
Christelijke leven, door X,E 
TOORNEUX, en Au Grondre
gel* {Maximes) der mark
gravin van SABMË. BOTTARI 
voegde zelf bij deze verta-
ïing breedvoerige Comme»* 

tariën. Daar FABRONI had 
opgemerkt i dat de in het; 
Latijn geschrevene werken 
te Rome het beste opgang 
maakten , gaf hij in die taal -
eene. Levensbeschrijving sm 
Paus; 'CLEWENS XII. , in het 
licht, die hoewel dezelve *, 
met uitzondering van den 
stijl y niet veel beteekende, 
echter door den kardinaal 
NEBI CORSINI , die FABBOM 
aan den meester van het hei-, 
lig paleis voorstelde/ zeer 
wel onthaald werd. FABRO
NI werd kort daarna verko
zen om in 'de pauselijke ka-, 
pel en voor BENEDICTÜSXIV.< 
op Hemelvaartsdag te predi
ken. De Paus was zeerover 
hein- voldaan, en vond kort 
daarna de gelegenheid, 01» 
hem vveltedoen ,, de hinder* 
palen wegnemende', welke 
FABRONI ontmoette, om zich 
onder de PatriciërsvanPw* 
te doen opnemen. Ondanks 
zijne verkleefdheid aan de 
zaak van JANSEMUS , vorder
de FABRONI in de kerkelijke 
loopbaan niet, hij begaf zie" 
dus in 1767 naar Florence* 
alwaar zijne, vrienden hem 
hoop hadden gegeven op den 
post van'prioor van het ka*, 
pittel der hoofdkerk van den 
H. LAURENTIÜS; De groot« 
hertog LEOPOLD, verleende 
hem denzelven werkeJijK» 
en eenigen tijd daarna wer" 
bij tot, proveditor der uni* 
vêrsiteit van Pisa benoemd» 
De nieuwe Paus CUËMKNS 
XIV., had hem, op aanbe
veling, van den groot-hertog 
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ÊÉótfoï.D , bok tot ëen der 
urelatpn van de Pauselijke 
kamer benoemd. Kort daar
na nam hij het besluit, om 
de voornaamste steden, van 
Europa te bezoeken. Hij 
had reeds*- in Italië gereisd, 
Begaf naar Parijs , en 
doorkruiste achtereenvol
gend Frankrijk:, Engeland 
en Duitschland, zich alom 
met de in letteren, kunsten 
en wetenschappen beroemd
ste mannen verbindende. In 
Italië teruggekeerd, vestig
de hij zich te Pisa, alwaar 
hij zijnen tijd verdeelde tus-
Bchen de pligten van zijnen 
starid , ; en' de beoefening der 
letteren, en werkte geza
menlijk met verscheidene an
dere geleerden aan de uitga
ve van het Giomale deV leU 
terati, waarvan zij jaarlijks 
4 dl.n uitgaven, en dat'üït 
]N>4 dl.n, in l&mo bestaat. 
Toen F^BRONI zijn einde voel
de naderen, begaf hij zich 
«aar een eenzaam verblijf 
. int'Cerloti genaamd, in de 

nabijheid van Lucca, in een 
*rancislcaner klooster. In de 
'aatste jaren zijns levens, 
scheen hij berouw te gevoe
len, over de bitterheid, waar
mede hij de Jesuiten behan-
fl®W had; en, even alsof 
e9ne vijandschap enkel was 
Revoed j door den Voorspoed 
J"* Religieuzen, hield hij 
?P > hen te haten, zoodra 
"««ne on 

Mi h( 
. n k] 
be,rd«) om weder te Pisa 

We orde vernietigd was , 
v" w} hen ongelukkig zag. 
f •m, klooster verlaten heb> 

te komen, gaf hij aldaar, 
na alle pligten der godsdienst 
vervuld te hébben, den 22 
September 1803 den geest. 
Behalve de reeds aangehaal
de werken, heeft inen van 
hem: U<>Vitce Italorümdbc* 
trina excellentium qui se~ 
culis 17 et 18 jïorïiernnt^ 
Pisa, 1778 — 1799,18 dl n 
in 8.vo, Twee andere deer 
len zijn , na den dood des, 
schrijvers in 1804 en 1805.,.-
te Lucca in het licht ver
schenen. Deze biographi* 
sche verzameling bevat 154 
Levensbeschrijvingen, die 
des .schrijvers, door hém 
zelven vervaardigd, mede-
gerekend. Met uitzondering 
van 21 zijn al deze Levens
beschrijvingen van >de pen: 

' van- FABROM» Dit werk, 
belangrijk door de sierlijk
heid des stijls en de naauw* 
keurigheid 'der bijzonderhe-v 
den, heeft in de geleerde 
wereld eenen wel. verdien-, 
den roem behaald. 

* FABRONI (JOANNES) , een 
scheikundige en geleerdeIta-> 
liaan, in 1746 te Florence 
geboren. Hij werd in 1778 
door zijn' vorst, den groot* 
hejtogvan Tosknne, naar Pa* 
rijg gezonden, om bij eene 
bijeenkomst van geleerden 
tegenwoordig te zijn, belast 
om een stelsel van algemeene 
gewigten en maten te vinden, 
voor al de beschaafde volken, 
flij Werd aan het kabinet 
va'n de natuurlijke geschie
denis van Florence gebruikt 
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hetwelk hij'onder >den groot
hertog LEoPoiiix, tot een der 
rijkste en schoonste kabl-
, netten van F urvpa, maakte. 
Geacht en geëerbiedigd on
der'al de regeringen, dié 
zich in Toskane, na den inval 
der Franschen, opvqlgderi,. 
werd hij lid van het gezant
schap der geldmiddelen van 
de regerende koningin'van 
Ftrurië (zie MARIA LOÜIS.A) 
-weduwe van LOÜEWIJK VAN 
BOURBON. Toen Toskane een 
gedeelte uitmaakte van het 
Fransche keizerrijk, be
noemde NAPOLEON hem tot 
rekwestmeester, staatsraad, 
daarna tot algemeen bewind-
hebben der bruggen en we
gen , voor de departementen 
aan gene zijde der Alpischë 
Gebergten. Hij werd door 
het departement Arno, tot 
het wetgevend ligchaam be
roepen ; verkreeg vervolgens 
het kruis van het legioen 
van eer, en de titels van 
baron en van kommandeur 
der orde der reunie» FAHRO-
NI was daarenboven, een der 
veertig leden van de acade
mie de Italiaanse/te Maat' 
schappij genoemd, en van 
die der Geograp/tilen, cor
respondent van het Fransche 
instituut, honorair hoogléë-
raar der universiteiten van 
Pisa en van Wilna, enz. 
De val van NAPOLEON den 
groothertog FERDINANE» III . 
1" ,?os?iane terug gebragt < 
hebbende, riep deze vorst 
FAHRONI tot zich, benoemde 
hem tot directeur der munt 

van Florence ', koninklijke* 
commissaris der smederijen' 
en mijnen, en versierde hein] 
met het kruis van de orde* 
vaa verdienste. Hij vervulde' 
al zijne verschillende bcdie-

[ nihgen, die hij . aan zijne 
talenten te danken had,met 
den ij ver en .̂de regtschapen» 
hèid , die zijne inborst on
derscheidden; en bij had het 
zeldzame voorregt vele vriend 
.den e» bijna' geene vijanden 
te hebben. FABRONI [is te' 
Florence den 17 December 
1822, aan eene beroerte o-
verleden. Hij heeft de vol
gende, werken nagelaten, 
allei met' uitzondering van 
een enkel, in het Italiaansch 
geschreven, 1.° Overweging 
over den .iegenwoordigeiï-
staat van den akkerbouw > V 
ontwikkeling van het werke
lijke ontwerp, om Je. lan* 
den mei het grootste voor* 
deel aan. te 'kweeken ,en ovt 
de mest te kunnen ontberen, 
in het Fransch vertaald, 
Parijs, 1780, in W > - * 
2.° Over de zij worm en liet 
byssus,der ouden, Per om* 
1782, in:8.vo; De schaver 
denkt dat de zijde het W* 
sus der* ouden i s j '» a a r 

FLETJRY heeft in eené ver
handeling , in de Revue. 
eiicyclopédiqne opgenomen» 
bewezen , dal hei bym* 
t/iels anders is, dan W 
dons der geiten van caclw^ 
mire 3.° Eerste gronde» 
van den landbouw,Venetië^ 
\1S7,m\2.™,Tnrin,Wl' 
in 12."w met aanteekepingen 



JF&B r :• 509 

van dens lfeeraar J» GIOBERT"; 
vertaald in hét Fransch»,dopr 
AliBXANDÈU : VAI/LEB , 1805 , 
in 8 Pyo De schrïj ver schreef 
dit wérk pp bevel van dert 
groot-hertog van; Toskane, 
LEOEOMT 1". :'.— 4«° Vér Aam 
deling''over, «fe. wifze9, om 
de rwyneii der Romeinsche. 
staten te ve.tbete.reny Rome, 
1793, in;8,vo ~- .5 . 6 -Fe r * 
handeling KÖver eene buiten-

' gewone soort van roode stee' 
neriy.Eeiwti?,, 1791. Het 
zijn róodè steehen vervaar
digd uit eene; zelfstandigheid 
de tfs loffelijke meel genaamd, 
in;Frankrijk ontdëkt, door 
ÏAUMS. DI? SAINT »FONP J en' 
die :• de <? steeneh ? drijvende 
maken.- 'rf.,-;6.f Nieuu>'*til« 
staand^eerglas.r MQ^ -rn 
7.° Óver de oudheid ,:' de • 
voördèelèn- en:d£ leerwijze 
van het imsmïélderwerk,,; 
2e druk,;.Fiï»e/ïërJ:i8Q8,jia 
8.vo — 8.° Synopsis plan-
tarum • horM\ bötanici regii 
Jkrentini, Florence, 1794, 
wi 4,to ^ go ufo ytfgpqn. 

ningën, van het buitenleven, 
. ?r9 "onderzoek over eet 

nigé gemeenzame. redenerin-
9en> 1800, in 8 ,-yo,«/10.? 
wer de landhuis houdkunde 
wrSimzen, Venetië i\m, 
in 8.VÓ '_*, xi.° ])e bibUo-
we*^Modena, 1803,. De-
^ bibliotheek is een brief, 
ju* in de herigten vaii de 
^'a'iaaösche maatschappij 
^orkomt., alsmede in het 
Ancyclopedisch Magazijn 
^ STEUANI.' Hij is aan 
Pater POJÜZETTO , tot de chtfs-" . 

lelijke scholen behoorende, 
geadresseerd» en geisft eeit 
uitmuntend middel op , pin 
de boeken voor de insekten 
te.; bewaren, T* 12.° Oor
sprong* en beschaving;• der. 
oude inwoners van. Italië, 
Florence, 1803, in S.vo. —• 
13.°' Over de openbare pro-
vianderingen , Florence ', 
1804, in 8 vo— 14.° Qver 
de bijzondere zwaarte der 
gouden èn zilveren stojjen» 
Modenu, 1806, in 4.to -~> 
15.° Qver het Zweedsckko* 
per en óver andere bekende 
metalen ••-, der oudheid'*• Li-. 
vorno , 1810. FABRON* gaf 
deze' beide laatste schriften; 
in hef licht, tQQn hij direk? 
teür van de luimt was, tot 
welke zij betrekking hebben.-

FABRÓT (KABEL HANNiBAf,), 
werd; in 1580 te Aix'mPro* 
vence geboren. Zijne diepe 
geleerdheid en uitgebreide 
kundigheden in de burger
lijke en kerkelijke regtsge-
leèrdheid, verwierven hem 
de Vriendschap van den be» 
roemden PEIBESC , den •: be
schermer van alle lieden van 
verdienste. De President' 
DU VAIB, die hem ook hoog 
achtte, in 1617 zegelbewaar
der geworden zijnde, lokte, 
FABROT naar Parijs. Hij 
was slechts 36 jaren oud, 
en sedert 8 jaren bekleedde 
hij met roem eenen leerstoel 
der regtsgeleerdheid aan de 
Universiteit van Aix. 3Va 
den dood van zijnen bescher
mer, keerde hij naar die stad 

http://ve.tbete.reny
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terug, én hervatte'srtjne.pro» 
fesSorale bediening. In 1737 
zag men hein andermaal te 
Party», om e»*Aanteekenin* 
gen op de InstelJingen van 
JüSTiNiANtrs te doen' druk
ken* Dit werk, aan den 

'kanselier SEGMER opgedra
gen, was eervol en nuttig 
voor den schrijver. Het ver* 

„ wierf aan FABROT eenen gróo» 
ten naam in het gebied der 
letteren, en Verschafte hem 
eene jaarwedde van 2000 
Mvres, die hem Werd toe
gestaan , om aan de vertaling 
van het ËaHlicon tè arbei
den, dié is de verzameling 
der Romeinsche wetten , 
waarvan het gebruik in het 
Oosten was bewaard geble
ven , en van die, Welke de 
keizers van Konstantino-

•pèl er bijgevoegd hebben. 
•- Deze "verzameling wasopbé* 

vel van keizer LEO VI. sa
mengesteld. : De vertaling 
kostte aan FABROTecne tien-» 
jarige gedurige inspanning, 
en vérwierf hem eehen post 
van raadsheer bij het parle
ment van, Provencer Waar-» 
van de tijdsomstandigheden 
hem niet toelieten, gebruik 
te maken. Dit Werk kwam 
in 1647, te Parijs y in 7 
dl.n, in fol., in het Jicht ± 
nien moet er de bijlage door. 
RUHNKENIUS , Leijden, 1665, 
in fol. bijvoegen. In 1649 
gaf FABHOT eeneuitgave der 
werken van CBBRENUS , Ni-
«ETAS, ANASTASIÜS, den bi-
lliothecaris, van KONSTANTIJN 
MAKASSES, en van de Instel

lingen van THËOPHIMJS SI* 
MOCATTES in het licht, wel* 
ke hij met aantèekeningeri 
en verhandelingen verrijkte. 
Nog bestaat er van hem: 
Aanmerkingen op eenige ti
tels , . van den Theodosiaaiw 
schen Codex; eene Verhun* 
deling over den woeker, te* 
gen SAOMAISEJ eenige Grond* 
regels van regtsgeleerdheid 
op THEODOROS BALSAMON, op 
de kerkelijke geschiedenis> 
Op de Pausseny en verschei"» 
dene bijzondere Verhanile* 
Ungen "over verschillende 
regtsgeïeerde onderwerpen* 
In 1652 begon deze geleer
de en onvermoeide schrijver 
de herziening der werken 
van CÜJAS , die hij * volgens 
verschillende handschriften 
verbeterde , en te Pdr 
rijf, in 1658, in 10 dl." j 
in fol.y met uitmuntende* 
even zoo belangrijke als leer
zame, aantèekeningen in het 
licht gaf. De buitengewone 
inspanning, waarmede hij, 
dit groote werk ten uitvoer 
bragt, haalde hem eene ziek* 
te op den hals, waaraan bij 
den 16 Jannarij 1659 te Pa* 
rijs overleed. Men vondon-» 
der de papieren van dien ge* 
leerden man, Commntarièn 
op de Instellingen vërt 3va* 
TINÏANÜS , ̂ Aantekeningen op 
AULUS.GEI.I,ÜS en ie Verza
meling der kerkelijke ordon* 
nantiè'tt en constitutiè'n, «ie 
in het Grieksch nog niet M , 
licht hadden gezien* D» i 
laatste werk is in de -BW* • 
otheek van het kerkelyw j 



f egt, in J 661 door Voei en, 
IVSTEÏA', »in het licht gege-
ven, opgenomen. 

.,.* FABRY (JOANNES BAPTIS-
TA HERMANirs), in 1780 te 
Cornus in het Bisdom Va-
torn geboren , schepte reeds 
vroegtijdig,'in den schoot 
eënèr 'achtbare familie, de 
zucht voor de godsdiènstplig-
ten; naar Parijs gezonden, 
om er zijne regtsgeleerde 
studiën te volbrengen , ble* 
ven zijne grondbeginselen en 
^jn gedrag te midden van 
<Je gevaren der hoofdstad 
steeds dezelfde. In 1804, 
Werd hij tot advokaat bevor
derd^' magr hij verscheen 
Weinig voor de balie en gaf 
«ich aan eene andere soort 
van werkzaamheden óver*' 
Een ijverig voorstander van 
alle goede leerstellingen zijn
de, zocht hij dezelve te ver
spreiden , door eene verza
meling in het licht te ge
ven,, die in 1805, onder de-> 
zen titel begonnen werd: 
tytotatew francais etc. 
vtransche aanschouwer in 
* 19. e eÉnw} 0fzete . sta(it; -. 
en letterkundige verschei« 
«etiheden, uit de leste tijd-
'^riften bijeenverzameld); 
deze verzameling v die in 
'^voltooid werd, bestaat 
u» 12 dl.n ^ ïn 8.vo. Daar
enboven heeft hij nog ver-
/£'*«*•• Chefs dt oeuvre etc* 
yfesterstukken der Chris-
lpjke welsprekendheid, of 
wrredenvan BOUBDALOVJE, 
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stLLoiï, over de Waarheid 
der Godsdienst), 2 dl «J, irt 
I2,mo Sedert de restauratie 
heeft hij achtereenvolgend 
verscheidene schriften vër-^ 
vaardigd, voor geen van 
welke hij zijnen naam heeft 
geplaatst: 1.° La régéncè 
etc. (Het bestuur te Bloi* 
of'de laatste oogenblikken 
van het keizerlijke bèsluur)4 
1814, in 8.vo — 2." Itiné-
raire etc. {Reisbeschryiving 
van BONAPARTE, van Don-
levent nüar Fréjus), 1814 > 
in 8.vo *L3.° Xtinéraire etcU 
{Reisbeschrijving van BO
NAPARTE vari het eiland El-
ba naar het eiland Sle He~ 
lena, of Gedenkschriften, om 
te dienen tot de geschiede' 

< nis- der gebeurtenissen vaiï 
1815 en 1816.) — 4.° Lë 
génie etc. (De geest der om
wenteling, in de opvoeding. 

. beschouwd, of gedenkschrif
ten, om te dienen tot het 
openbaar onderwijs van 1789 
'tot op onze dagen). In dit 
werk vindt men zeer belang
rijke stukken over de mid
delen , op verschillende tijd
stippen der omwenteling in . 
het werk gesteld , om de op
voeding te bederven. —• 5.** 
JMonumens etc. (Gedenk-
teehens der nationale erken
tenis , in Frankrijk, sedert 

«1789gestemd), in S.v<>, 1819. 
— 6.° Lesmissionnaireselc* 
(De zendelingen van 1793) , 
in 8.vo, 1819. FAimy sfel-

;• de zich voor,' om eene ge
schiedenis der Revolutiow-

; naire wetgeving, over de 
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godsdienst,'en de priesters te 
vervaardigen f hij had te dien 
opzigté , reeds- nasporingen 

'begonnen; niemand was bet 
ter dan hij ia staat, om dat 
onderwerp te behandelen; 
hij leende de omwenteling en 
haren geest volkomen wel, 
en hij .velde een juist oor
deel over hare oorzaken,, 
piddelen en gevolgen; het 
is te bejammeren, dat hij 
dit werk niet ten einde heeft 
gebragt. . Hij overleed aan 
de gevolgen van eenen yalj 
den ê Januarij 1821. .Deze 
inan,. die in den omgang 
aangenaam ^'as, een gezond 
oordeel bezat, en wiens ge
drag steeds tot een voorbeeld 
kon verstrekken, zou, door 
de ,rigting, welke, hij aan 
zijne werkzaamheden had ge
geven , en door nog vermo-
gender voorbeelden van deugd 
en ,.godsvrucht» der, gods
dienst, en ïnaatschappij nog 
zeer nuttig hebben kunnen 
zijn 5 hij Jhadl steeds met 
naauwkeurigheid al de plig-
ten eens Chrjstens vervuld; 
hij werd niet alleen door zij
ne bloedverwanten, maar 
door alle., die hem gekend 
hadden, hartelijk betreurd, 

F A P C I A R O I (CïIRlStÖFFEIi) i_ 
t&Vemcfw of Verucolo, iiri 
het grondgebied van Rimini 
geboren,, gingf uit de "orde 
der conventuele minderbroe
ders , „tot die der capucijnen, 
in de provincie Bolpgna o-
ver, waarin hij , onder de 
predikers van zijnen tijd ee

nen grootcn naam verwierf̂  
Men verhaalt, dat, toen hij, 
eens te Bologna over de aal
moes predikte, hij zulk ee
nen indruk op deri geest zij
ner toehoorders maakte, dat 
zij zich van hun geld en 
kostbaarheden ontdeden, om 
tot de oprigting van het g$sfc 
huis der weezen bijtedragen, 
hun door FACCIARDI aanbe
volen. JEr bestaat van hem: 
\.QËxerc\tia spiritualia ex 
S. ; /S Pratribus eollecta, 
3 dl.nin 8.vo, honden, 1590, 
Venetië, 1597 en 1605. — 
2.°; Vitos et gesta sancto-
rum ecclesiae Verruchin0f 
in 8.vo, fenetië, 1600. — 
3.° Porta aurea et sanctil' 
arium sanctee theologie *«»»• 
scholastiek i turn positivo\ 
aperia..' —, 4.°' Meditazioni 
dei principali misteri delln 
vila spirituctle, in 4.t0, lö99«, 

FACIO, of FAZIO (BABTHO; 
JDOMEUS), te Spezzia, in net, 
Genuesche geboren, en in 
14j55 overleden, waSïSecre-
taris van AMFQNSUS VAN AB-
RAGON, koning van.JVape^. 
Mmxs SYLTIÜS, Pausonder 
den naam van P m s " . De 

nevens de voornaamste m 
leerden zijner eeuw, stonflen 
in zeer naauwe vriendschap^ 
betrekking met hem. ^a 
de. werkzaamheid van Af f 
diepzinnigen letterkundige, 
heeft men te danken:. *•, 
De bello Veneto Claad*»* 
settMier Venetoset6J»«-
enses, Lyon , 1578, in »• 
enz, -,%* KmeMeiehtede 
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nis van zijnen tijd, tot hol 
jaar 1455, in hat Latijn, te 
Florence, in 1745, in 4«to: 
door den abt MEHUS in het 
licht gegeven. — 3.° La« 
tijnsche vertaling der Ge
schiedenis -van ALEXANDER 
den Groote, in het Grieksch, 
door, ARRXANUS. — 4.° Ee-
nige losse Stukjes, in het 
licht gegeven door T R E H E R , 
te Hanover in 1611, in 4.t° 
Deze geleerde, was een on
verzoenlijke vijand. Tot in 
het graf behield hij zijnen 
aaatvoor LAURENTIUS VALU. 

FACUNDUS , Bisschop van 
Wermiane, in,Afrï/ia , was in 
547,;, bij de Conferentie tegen
woordig . welke Paus VIGILI- . 
lis, te Iionstantinopelover 
den twist der drie Kapittels 
hield, Het was in deze zaak 
oj« de regtzinnigheid te doen, 
van THEOOORUS MOPSUESTUS , . 
van de schriften van THISODO-
RETUS en van. den Brief van 
JBAS. FACUNDUS verdedigde 
dezelve met eenegeestdrift, 
dje hem deed verbannen. 
/Ml bezitten het werk nog 
hetwelk hij over dit on
derwerp schreef, hetzelve is 
l n eenen hevigen stijl , vol 
vuur, en met veel kunst ge
schreven , maar, de schrij
ver gaat de grenzen der ge
matigdheid, dikwerf te bui
len. De geleerde Pater S I R -
MOND gaf dit geschrift in 
lfi29 in 8.vo, met aantee-
teningen in het licht; en 
het werd later opgenomen , 

IX, D E E L . H 

in de Parijsche uitgave van 
ÜPTATUS. FACUNDÜS over
leed in 553. 

FADUS- (CUSPIÜS). . — Zie 
CUSPIUS-FADUS. , , , • 

FAERNE (GABRiër,), van 
Cremona in Italië, bragfc 
in, de I6 . e eeuw, honderd, 
fabelen van iEsoPüs ,' in La-
tijnsche verzen, in vijf boe
ken verdeeld- Pius IV* 
spoorde hem tot dit werk 
aan, en hij had goene re-
dep , om er berouw over te 
hebben. De zedeleer wordt 
ei1, op eene schrandere wy-
ze in voorgedragen ; de stijl, 
bezit die juistheid , dat na
tuurlijke , die verscheiden
he id , welke de voornaam
ste verdiensten van. derge* 
lijjke werken uitmaken. FAER
NE, zag de,.vrucht vari zijnen 
arbeid niet in het licht: zij
ne verzameling van fabelen 
verscheen eerst in 1564, 3 
jaren , na zijnen dood , met 
eene opdragt aan den heili
gen KAREL BORROMEUS, aarts
bisschop van Milane. De-
ze verzameling te Rome, in 
1564, in 4 , » , en later te 
Londen, in 1743 , in 4.t° 
gedrukt en met platen ver
sierd , maakte FAERNE op 
het letterkundig tooneel be
kend. PERRAULT , lid der 
Franscheakademic, vertaalde, 
dezelve in Fransche verzen, 
Amsterdam, 1718, in 12.™> 
TROMBELM heeft er eene 

I goede italiaansche uitgave 
h 
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van geleverd, Venetië, 1736, 
FAEKNE*was een even zoo 
goed beoordeeïaar als uit
muntende dichter, Nog be
staat er van hem: 1.° Cen-
sura emendatiomm Livia-
naruw, Sigonii. — 2.° De 
Metris comicis. -— 3.° Eene 
uitgave: van TJERENTIÜS. .— 
4.p Aanmerkingen op CA-
TUIÏ.ÜS en óp verscheidene 
werken van CICERO. V~ 5.Q 

Dialogïantiqüitatum enz. —-
6," In Lutheranos etegiée. 
Hij overleed te Rome in 1561. 
•f uis IV., en dé kardinaal 
KAREL BORROMEUS* de neef 
van d ien Opper-prïester ver
eerden hem met eene bijzon-
-dere'achting, of liever ver
eerden zich door aan zijne 
•verdiensten regt te doen we
dervaren. Men moet in aan
merking nemen, dat FAER-
NE in den tyd schreef ,'Waar-

an de fabelen van PÖEDBÜS 
-nog niet bekend waren, zoo 
dat de verdienste der zijne 
geheel oorspronkelijk' is. 
Eerst 20 jaren na de eerste 
uitgave der fabelen van FAER-
NE , werden die van PHE* 
DRUSontdekt. 

van " Zwitserland, 1765 — 
,1768 4 dj." in 8vo-_2.° 
Verhandeling over verschil
lende onderwerpen [der ou
de en nieuwere Geschiede
nis, 1765, 2 dl.n in 8 vo — 
Z° Geschiedenis van den 
Ulrechlschen vrede, 1770." 
Hij heeft ook eene verta* 
ling geleverd der Geschie
denis van Afrika, en Span* 

je, van Cardona enz., en 
is in 1790 overleden. 

FACAri (CHRISTOPPEL BAR-
TBoiiOMEüs), te Parijs in 
1702 geboren; zijn vader 
vvas eerste, secretaris, bij 
het hoofd-kantoor der Cort-
signatiën» Ook hij bekleed* • 
dé bij hetzelve eenen post, 
die hem weinig bezigheden: 
gaf, en hem den (ijd ver
leende, om zich aan d̂e 
schoon e letteren te verbin-_ 
den. FAGAN had, met een
gedeelte des geéstes van Ï.A 
FOMAINE , omtrent dezelfde 
inborst, dezelfde zorgeloos
heid, dezelfde afkeerigheid 
voor de behandeling Van za
ken. Zijn verwaarloosd ui-; 
terlijk, zijn afgetrokken en 
schroomvallig gelaat ver
raadden niet alles , wat hij 
was. Hij wérkte beurtelings 
voor het Fransche en Ita* 
liaansche tooneel en voor den 
schouwburg la Foire^ ge
naamd. Men merkt in al 
zijne stukken eene natuur
lijke en geestige vrolijkheid 
op. Degene, die, hetzij om 
het koddige, hetzij om de 
leiding het meest toegejuicht 

"*.' FAESI (JOANNES KOEN-
KA AR) •,' • werd te Zuricti in 
1717 geboren, en was pas
t o r van Mach, een dorp bij 
Schafhansen; Hij heeft ver
scheidene geschiedkundige 
werken in het Hoogduitsch 
geschreven , nagelaten, on
der welke men de volgende 
onderscheidt: 1.» Aardry ks-
enttmthmdige beschrijving 
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vt'ordefi , zijn te Rëndez vous 
(de vergaderplaats) en la 
Pupille (de onmondige). De' 
laatste verdient naast, zoo 
niet boven eenigë stukjes 
van MOLTERE geplaatst te 
Wprden. Deze béide stuk
ken, benevens les Ktourdis 
(de OnbeZonnenen) en les 
Originmx (de Oorsprotike' 
Ujhen) zijn op bet tooneel 
gebleven; Gezamenlijk met 
PANARÖ , mét wiétt hij in be
gaafdheid, inborst en levens-
Wijze veel overeenkwam, 
heeft hij zeven koddige zang
spelen zamengesteld. PESSE« 
ttER heeft in 1760, in 4 
dl.n in I2.mo, de verschil* 
lende tooneelkundige wer
ken van FAGAN gezamenlijk 
uitgegeven* De sieraden, 
niet Welke hij'deze uitgave 
heeft doen verzeld gaan, 
zijn eène geschiedkuhdigë 
lofrede des schrijvers en cene 
ontleding zijner werken. F A - ' 
GAN overleed tè Pdry's den 
28 April 1755. 

FAGE (RAIWIÜNDUS DÉXA)^ 
Werd in 1648 te Lilleen 
Alètgeois geboren. Hijj leg
de zich zonder hulpmidde
len, zonder meester en te
gen wil en dank zijner ou
ders , op de tèekenkuttde toe, 
en Werd weldra een uitmun
tend teekena&r. Hij bragt 
Jl» zijne voortbrengselen, en 
vooral in zijne vrije onder-
Werpen , eènen smaak «ft 
«enen geest, die de kunste
naars deden verbaasd staan. 

H 

Zijne gewone werkplaats 
was de kroeg. Hij had se« 
dert verscheidene dagen zij* 
nen intrek bij «enen herber
gier genomen, en maakte 

, er verteringen j, die zijn ver
mogen schenen te boven te 
gaan. Wanneer luj moest 
betalen, trok hij met een 
potlood op den rug der re
kening, welke men hen! 
aanbood, eene teekening, 
die de herbergier, naar eenen 
kunstminnaar bragt. Deze 
gaf er voor, wat ittèn hem 
er voor vraagde, en deed 
daarenboven nog geld aan 
IA FAGE ter hand stellen* 
Deze meester overleed int 
1690. Hij teekende met de 
pen en met waterverw. Zij
ne teekeningen in de eerste 
soort, worden zeer gezocht* 
KABEÜ MARATTE stelde veë| 
belang in1 zjjne voortbreng
selen. : ' -;••:.' 

*{• FAGEI, (GASPAR), pen-
• sionaris van Haarlem, grif
fier, der algemeene Staten j 
te Haarlem irt 1629 geboi» 
ren, onderscheidde zich, tij
dens den inval der Frartï. 
schen in Holland^ onder Lo* 
DEWIIK XIV;, door zijnen on
verschrokken moed, legde 
mét den ridder TEMPLÈ: de. 
grondslagen van den Nij-
meegschén-vrede, in 167$ 
gesloten; maakte zich bij 
de verheffing van WIMJEST. 
III. tot den troon van ü,V<v 
geland, als een volmaakt 
staatsman bekend; hij bë-

h $ • ' - • • • ' ' - ':••:'••'•••••'•• 
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/ hield eene eervolle onafhan-
kelijltheid* en wee§ de schit
terende aanbiedingen van de 
hand \ '• welke; hem gedaan 
waren'., om de belangen zijns 
vaderlands aan vreemdelin-; . 
gen pp te offeren. Dezebe- ; 

roemde : staatsman , overleed 
den 15 Bec. 1.688. — FACET, 

^FBANCISCUS), neef van den 
•voorgaande» te 's&ravenhft-
ge in 1659 geboren, en in 
1746 overleden, bekleedde 
gedurende 64 ' jaren, den 
„post van griffier der alge
meene staten, .•*-.- FAGKL 

Y (FRANOÏSOÜSJ tweede griffier 
,der algemeene Staten, in 
3740 geboren , gaf aan zijn 
vaderland de schoonste bóop, 
toen de dood hem in • 1773 
•wegmaaide. —- -FAGEII (HEN? 
DRIK) ,. te 's Graverihage in • 
»Ï706 geboren, en in 1790 ! 

overleden» was mede griffier 
der' algemeene Staten ,„bragt 
veel 'toe tot de verheffing 
•van den' stadhouder Wit-iÊM 
J V , , , en, toonde. feestendig-

* Jjjk de beschermer der kun-
<stenaars en geleerden te zijn» 
.—. FAGfii; (FBANCISCUS, NI-
«PPJCAA»), uit de familie der 
voorbaanden, veldheer der 
•infanterie, in .dienst der al-
igemeene Staten, luitenant 
^eld^mawscfialk, in dienst 
van den Duitschen keizer, 
onderscheidde zich in den 
islag van Flêpris, in 1690 , 
bfl de verdediging van Bef-
•*<?**, in 1691, bij de bële-
jgéring van Namen, W] de 
inneming van Bon», in 1703, 
m 4e inneming van Valen-

ce, Albuquerque enz., in 
den, veldtogt van Portugal} 
bij de inneming vim Door* 
nihi in de veldslagen van 
Bamillies en Malplqquet, 
in den veldtogt van Vlaan
deren, in 1711 en 1712,en 
toonde steeds eene onver
schrokkenheid en eene ze
digheid , die. den grpotsten 
lofwaardig zijn. Deze krijgs*4 

held , een der dapperste en 
braafste s waar Bolland roem 
op draagt, overleed den 23 
Februarij 1718,,> te Sluis in 
Vlaanderen, 

.;'. * FAGGI* of te FAGGIIS 
(ANGELO), somtijds ook SAN* 
GRINO genaamd , naar het 
kasteel Sangrp , in het ko
ningrijk Napels, alwaar hij 
in 1500 geboren; was» is een 
dergènen, /welke der orde 
van den H.BENEDICTIIS het 
meest tot roem hebben vè|-
strekr. Hij behoorde tot de 
congregatie van Wonte-Cat* 
sino* Zij leven was e # 
toonbeeld aller deugden: I»J 
verdeelde zijnen,'-; lijd tus-
schen de oefening der gods-
dienstpligten , en de studie, 
op welke hij zich met eene 
buitengewone vlij 't. toelegde. 
Zeer ervaren in de 1»rieK-
sche en Latjjnsche talen, hal 
hij ook de JH. Schrift ende 
kerkvaders diepzinnig »e ' 
eefend. Hij schreef met ee
ne verbazende gemakkelijk
heid, onverschillig oyer ^ 
onderwerp men hem ooK 
mogt voorstellen. Tot over
ste van onderscheidene m"" 
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aon verkoren ; deed hij zich' 
onderscheiden door de wijs- ' 
heid van zijn bestuur, dat 
hij in Monte« Cassino 7 en 
in de congregatie, waarvan 
hem het voorzitterschap werd 
opgedragen , tot; den . hoog-
steri trap van volmaaktheid 
bragt. -.Paus Pius V. droeg 
hem de grootste achting toe, 
en had hem tot geloofson-
derzoeker benoemd. Tot ee
nen hoogen ouderdom gena- : 
derd, legde don FAGGI al 
zijne waardigheden neder, 
om al zijne oogenblikken 
aan God 'toetewijden,, en o-
verlced te Monte - Cassino 
den ,17 Maart 1593. Ondel-
de talrijke door hem, nage- ' 
latene werken; onderscheidt 
men voor namelijk; 1.° In-
psaltermm'.DAVlDls regis et 
prophetae clarissimi , paraT 

phtqsis vario metri 'yetieré 
exoultu, Venetië,, 1575, in 
4.ta -_. a,o poesig e/tristia-
na in quatuor libros distinc-
*«> JPadua, • 15t>'5, in 4.«» 
~~ 3.° Speculuni. et exem-
plar christicolarum , seu 
*ita beati Palris saKcti 
B&XEDicju , monachornm 
putriarches saneüssimi, Flo-
*'e»ce, 1626, in 4to. — 4,° 
Verhandeling over het 40 
uurs gebed, Morenes, 1583., 
~~ 5.° Vifa 'sanctesVirginis 
M&RIJE earmine elegiaco, 
verona, 1649, — 6.ü Qfi-
C'K//J 40 horarum, vario me" 
tri genere, 1583. — 7.° Ge
voelens van eenen zondaar, 
i» tegenwoordigheid van het j 

Allerheiligste Sacrament, 
in heldendichten, Florence » 
1583.—- 8.° Psalmboek der 
heilige maagd, in onrijm, en 
in sapphische verzen.— 9.° 
hofdicht van pater don PAXS-
LVS Picco van Pavia, on
der die van PAULÜS- PROS<-
PER MARTINENGO gedrukt. —• 
10.° Zajnerispraak over de 
namen, welke in de gewijde 
boehen aan God gegeven wor-
den. Eindelijk liymnussen, 
Lofdichten, Levens der hei
ligen > Leerreden, enz. 

. FAGIUS of BUCIIÏJÏN' (PMVf 
LUS):, te.Rheinzabem, in den. 
Palts geboren, was de zoon 
van -eenen schoolmeester', 'en 
onderscheidde zich door zij
ne ervarenheid in de-' He-
breeuwsché taal. Door CR AM-" 
MER l aartsbisschop van Kan
telberg, naar Engeland be
roepen, werd hij te Caffl-
bridge met het houden van 
openbare lessen belast , er* 
overleed in die stad, in 1550». 
in den ouderdom van 45 ja
ren. Deze Protestantsche 
geleerde heeft Veel bijgedra
gen , om door zijne werken 
de kennis der Hebreeuwsche-
taal te verspreiden; de voor
naamste derzelve zijn: 1."' 
Apophlhegniatapalrum; sen
tenties morales , 1542, in 
4.to — 2.° Tobias hebraicus•> 
1512,' in 4.w — 3.° Expo-
sitio dictionum hebraicarum, 
1542, in 4.to — 4.° Nolcff 
in Penlaleitchum, 15-16, in 
fol. enz. 
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* FAGNAN (MARIA ANTOV 
N U ) , eene dame, te Parijst 
in dé 18? eeuw geboren , 
verkoos eené zachte verge
telheid, boven den glans, 
waarmede zij in do letter-

'jkündige loopbaan bad kun
nen schitteren. Zij gaf twee 
jverken, óver de too verkunst 
in het licht, die veel op
gang' maakten. Het« eerste 
Kaïtor genaamd, een verhaal, 
uit de taal der, gilden ver
tolkt, heeft ten doel, óin te 
bevvijaen,« dat dfe ware lief
de wonderen werkt; het twee» 
da, dat ten titel voerti'Mi-
roir-eló {Spiegel der .Oü*-
teriöJië vorstinnen), is : een 
spiegel, die datgene open
baart, wat in het'binnenste 
der harten omgaat. JLËSAGE 
hééft er de denkbeelden uit 
ontleend, die de grondslag 
van zijn Zangspel, Ie miroir 
magiqtie, uitmaken. Nog 
heeft mèh aan' dezelfde 
schrijfster te danken: eene 
aangename beuzeling , in den 
Mercure de France onder 
den titel van Minet bleu et 
Louveite, in het licht ge
geven , en later verscheide
ne malen herdrukt. Het doel 
van dit kleine verhaal i s , 
om te bewijzen, dat men 
met een goed hart nooit 
waarlijk Ieelijk kan zijn. Het 
duistere, waarin zich deze 
schrijfster wikkelde, is oor
zaak, dat men met het juis
te tijdstip van haren dood 
onbekend is, welke men ech
ter meent, in 1770 te heb
ben plaats gehad. 

|[ v FAGNAKI ('JPBÓSPE»), éen 
beroemd leeraar van het ker
kelijke regt, te Rome als 
de godspraak der regtsge* 
ieerdheid geraadpleegd, wad 
gedurende 15 jaren, secre
taris def heilige congregatie. 
Deze bekwame man verloor 
het gezigt in den ouderdom 
van 44 jaren, en werkte 
niet te min tot aan zijnen 
dood, die in 167S in den 
ouderdom ̂ van 80 jaren plaats 
had. Men heeft hem een 
uitgebreid Comméntaritimop 
de Decreta'Uën te danken» 
Rome, 1661, 3 dl.» in fol. 
te Venetië, in 16Ö7 her
drukt. Het werd onderno
men , op bevel vart paus A-
tExANDER VIL Het Regis* 
tér van dit werk, «en waar 
meesterstuk in die soort, is: 
alleen zoo veel waardig al» 
het Comfflentarium, Het 
meest buitengewone daarVntf 
i s , dat hetzelve door eehen 
blinde, en%el -met'zoovele 
naauwkeuri£heid is kunnert 
zamengesteld worden. 

FAGON (GÜIDO CRESCEKTI-
üs) , te Parijs, den 11 Me» 
1638 geboren, was de zoon 
van eenen commissaris Van 
oorlog, en werd reeds vroeg
tijdig voor de geneeskunde 
bestemd. In 1664 ontving 
hij den doctoralen hoed. l i 
centiaat wordende, verdedig
de hij , in eene thesis de 
omloóping van het bloed; 
eene toenmaals stoute onder
neming, Welke de oude leer
aars, enkel aan den jeugdi-
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gèti student Vergaven *, uit 
aanrnerking van de schran
derheid waarmede hij die 
paradoxe, thans bewezene, 
stelling verdedigd had. Daar 
VAW.OT , eerste geneesheer 
des konings , ondernomen 
had, om den^Jctrdin royal 
(Koninklijken tuin), het ge* 
wone boek van alle kruid-
kundigenvwedelrtehevolken,: 
zoo bood FAGON•. hem zijne 
diensten aan. Hij doorkruis
te de Alpen, de Pyreneën, 
Auvergne, Provence, Lan» 
gtiedoc, en kwam niet dan 
tnet eenen rijken oogst te
rug. Zijn ijver werd beloond 
door deposten van hoogleer
aar, der kruid- err scheikun
de in den tuin des kohings 
van Frankrijk* Zijn roem 
deed hem in: 1660, tot eer
sten geneesheer van Me
vrouw DE DAÜPHINE verkie-: 
«en; Eenige maanden daar
na werd hij zulks van de 
Koningin, en na den dood 
dier vorstin, Werd hij door 
den koning met de, zWg ro
ver de gezondheid der kin* 
^eren van Frankttfk belast. 
«adat LoDEWUE XIV. hem 
eindelijk trapsgewijs tot 

* zicb had doen 'naderen, be
noemde hij hem in 1693, tot 
"oogstdeszelfs eersten lijf
arts. Zoodra hij tot dien 
post was verheven » gaf hij. 
af*n het hof een zeldzaam 
en zonderling toöneel» hij 
Verminderde op eene aan
merkelijke wijze de inkom
sten zijner bediening, Hij 

H 

| onttrok zich^al wat'de Min
dere geneesbeerea van het 
hof. voor hunnen eed be
taalden; hij schafte de 
schattingen af,- welke hij 
vond bestaan, op de benoe
mingen tot de koninklijke 
leerstoelen f van hoogieeraar 
in de geneeskunde* aan de 
verschillende universiteiten. 
In 1698 opperbeWindhebber 
van den koninklijken tuin 
geworden zijnde, bewoog hij 
LobFAVUK XIV., om = Totift-
NEPOUT naar den Levant té 
zend en, ten ein d e dien üu in 
met nieuwe planten ;te ver
dij ken» De akadëmió - vat» 
wetenschappen opende hem 
in t het. volgende jaar harö 

; deuren. FIGON > had altijd 
eené zeer zwakke gezond
heid' gehad. Dézclyé "onder
hield zich enkel door eeneft: 
bijna bijgeloovigen leefre
gel, en, zegt FÖNTENBI.I,B, 
tot. bewijs jsijueir bekwaatfN 
heid kon hij aanvoeren, dae 
hij leefde. Dekunst bezweek 

| eindelijk, e " Frankrijk ver
loor hénl in 171 Si; Hij was 
met MARIANOZEREAUgehuwd" 
geweest, van welke hij twee 
zonen heeft nagelaten , de-
óudste, ANTONIÜS, bisschop
van hombez , later van Van-

\ nas, den 16 Februari j 1742 
overleden; en de tweede, 
LODBWWK , gewoon staats--
raad, en bij den koninklij» 

. ken raad bewindhebber dei 
geldmiddelen , te Parijs, 
den 8 Mei 1711, in den on
gehuwden staat overleden* 
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Behalve eene diepe: geleerd* 
held ijn zijn beroep,, bezat 
FAGOjNeene uitgebreide, door 
die gelukkige' begaafdheid 
des wóörds opgeluisterde ge
leerdheid* Zijn hart was 
hoven szijnën geest verheven. 
Jöij was menschlievend, e* 
deemoedig* belangeloos* Hij 
had deel aan de Catalogus 
vandëjti koninklijken tuin , 
|n ;46f5 onder dën titel van 
ïlprtus: regius in het licht 
gegeven * Mij Versierde, deze 
verzameling met ;een klein 
Latijnsch IHehlstuh,hem 
door zijnen smaak voor de 
kruidkunde ingegeven.-Nog 
heeft men van hem : Xe» 

, fuaUtés Mtc.V{l)d Jtoeïlahig-. 
rieden van, den hoortsbast)\> 
Paryjr, 1703, in 12,V Men 
vindt zijne zeer breedvoek-i-
ge lofrede, in de Ievensbè/ 
rigten van de be'roemdste 
mannen der geneeskundige 
faculteit, door; j> Ai BUfeosr. 

• FAGÜNDEZ .:r (STEPIJANÜS)'y 
een Jesuit van.:F*'«KeJin Por
tugal, overleed in 1615,.dn' 
den ouderdom van 68 jaren', 
als een godvruchtig en ge
leerd man beschouwd. Men 
heeft van hem; X9. Traite 
etc. {Verhandeling over de 
overeenkomsten) f Lyon, 
1641» in fol. ~ 2 . ° Traite 
etc. {Verhandeling over de 
tien geboden), Lyon, 1610, 
2 dl.n in fol. en andere ze
delijk godgeleerde werken , 
die beroemd zijn; geweest.: 

FAMRENHEIÏ (GABRiëL DA» 

'Hïë£)y' té Dantzig in 1685 
geboren,:, werd:naar Rolland 
gezonden;, "om1 den handel te 
leeren; doch zijn smaak 
sleepte: hém tot ,de beoefen" 
ning der natuurkunde mede; 
hij legde zich bijzonder toe 
bp het 'Vervaardigen van ba
rometer? ; en i thermometers* 
In 172ftvdeed3 hy het kwik-
zilver deel wijngeest vervan
gen » waarvan: hij zich tot 
dus verre 'vooiv de thermo* 
meters; bediend had» en geeft 
verslag van deze kunstbe
werking in zijne • Verbande* 
ling over de 'thermometers; 

,1724;•'•;• Hij heeft aan dit 
werk een e Schaal, en eene» 
bepaalden tijd gegeven, ver-* 
schillende van die van HÊAU-» 
MUB. In plaats van het ijs 

I heeft hij tot maatstaf het ko
kende 'water genomen, en 
zijn • 32 e graad beantwoordt 
aan Nul van REAÜMÜR. Doch 

, jmcn kan niet ontkennen» 
t dat de thermometer van den 

laatste, eenvoudiger en vei-
; liger; i s , ed dat indien de« 
; zelve meer algemeen wordt 

aangenomen, dezelve zulks 
wezenlijk verdient. FAH-
RENHEIT is in 1740 overle
den.' £Nog bestaan frT*

an " 
dezen natuurkenner vijf Ver-
handelingen voorkomende m 
de Transactions philosopM" 
quesfjaat 1724]* 

FAIDEAÜ.—-rZieFfiVDEAü' 

FAÏEl.(E0nBSDK), een be
roemd Heer, uit het oude 
Fransche gewest Verman-



F A I . • . . . '$21 

rf^*, önderscheiddezichdoor 
eene afschuwelijke;daad, ons 
dooi* de geschiedenis geboek
staafd. > Hij was' met< GA-
BRiEiaB ÖE? VËRQ*

 ?öf liever 
DE LÉVÈRGIES , uit eene der 
aanzienlijkste huizen van het 
kanton gesproten ,:-.? doch- nog 
meer teroemd;' rdoór hare 
schoonheid * dan >< door hare 
geboorte, in den echt ge* 
treden. Deze dame met een 
teeder hfart geboren, kon aan 
de'gedurige aanzoeken en 
het 'verleidend 'gelaat j van 
BÈNJ&I/TV - bnrgvoogd vaa 
CoMcy, den volmaaktste. v̂ *n 
zijnen tijd i die, dikwijls op 
hetitasteel van FAÏËLkwam j 
geen tegenstand bieden. Er 
ontstond tusschen -haar ên 
dien jongen heer, die haar 
pok smoorlijk beminde, eene 
noodlottige verbindtems; de 
echtgenoot i een .opylïegend 
en[onstaimigfJman;?, werd er. 
*an onderrigi; maar wijl zij. 
Mfe verdenkingen, niet volko
men bevestigd Waren,. durf. 
«e hij het tot geen e losbars? 
t'ig te laten komen. Mid* 
delerwijl zagCoüCY ziehier*. 
P'ig1* ó'iri aan boord van een 
der,' schepen te gaar» van 
«ICHARD LEEUWENHART,- ko-> 
n j % ' yari Engeland, ten 
einde den kruistogt mede te 
maken, waartoe dia vorst 
zich verbonden had. Door 
sjj «en moed, in een e gevaar-
MJke onderneming tegen de 
«arracenen gewikkeld, ont
ving hij door eène' werpspies 
eene dpödëlijfce wonde, die 

hen* zeer diep tu*schett%de' 
ribben stak. Zich op he* 
uiterste ziende, belastte hij: 
zijnen schildknaap, om, zoo* 
dra hij in Frankrïjk zjou zijn: 
teriig gekeerd i" aan Mevrouw 
FAÏEI. eënen 'brief van zijne 
hand, een kistje met geld:, 
énr; dê  kleinooden, welke hij 
van haar, bij zijn vertrek 
ontvangen, had, tér hand te 
stellen: hij verzocht hem 
ook j om na zijnen dood zijn 
hart te nemen,; en dit nood* 
lottige geschenk aan diegene 
te* brengen, voor, wie alleen 
ditnhart ge'zucht had. De 
bode- was:reeds in 'de lanen 
van het kasteel van JfAÏEii.» 
toen 'hij doorrden heer ont
moet! werd :, die hem herken
de ejn noodzaakte hem', de oor? 
£aak zijner komst té verklap 
reni' IFAÏÈI; maakte zich, half 
verheugd en half woedende » 
meester van den rampzaligen 
schat; hij kwam in het kasteel 
terug, en door zijnen over-
dre'venen^ minnenijd aange
vuurd ,:, liet hij, zijner vrouw» 
in een ragout het haft van 
(JOÜCY: toedienen, waarvan 
zij Zonder eenïge achterdocht 
at. Deze j?j»yV,, izeide hij 
haar, heeft u uitmuntend 
moeten toeschijnen, want 
dezelve bestaat uit het hiir$ 
van uwen minnaar. ; Om 
haar te gelijkertijd beter van 
de waarheid van d^^ri ver* 
schrikkelijken maaltijd te 
overtuigen, wierp hij het 
kistje en de juweelen op df? 
tafeL Bij dit gezigt bleef 

• • 5 ' , '••:. ..,.:• i . : . : ; . : • . ; . - •./•'•>.• 
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Mevrouw FAÏÉ£, ala dóór;-
eerien donderslag getroffen, 
spraak- en ibewegeloos , en 
ging van d eze schij n bare on
gevoeligheid tot de bezwij
ming over; zij kwam enkel 
weder tot zich zelve, ónd 
wanhopige kreten te ( doen 
hooren, ên te zweren , dat 

• wijl zij eene %po edele spijs 
1 had genuttigd fzif geen voed* 
tel méér, zonde gebruiken ,* 
.hetwelk haar in weinige da
gen naar het graf • sleepte* 
Deze noodlottige: gebeurte
nis had in het, jaar 1191 
plaats: dezelve heeft aan JDB 
BEIAOY en ABNAUD aanlei
ding gegeveh tot een treur
spel, De Heer van FAÏEI. , 
door verdriet en wroegingen _' 
verteerd, overleefde niet lang 
aan de daad, door welke hij 
zich den dood berokkend had* 
Hij: overleed mét het'smart* 
gevoel, van op eene wxeede 
wijze êenè vrouw;:te hebben 
opgeofferd, welke hij steeds 
bemind bad (Zie Mémoires 
historiques': sur ld maison 
de COVCT et sur ia dame 
FMMTi, door IÏE BBO.OÏ ", 
burger vam (talais) J Mén 
verhaalt denzêlfden trek van 
Wraak van eene markgraviri 
van ASTÖKGA (zie dat arti
kel); doch het is té vermoe
den, dat zulks enkel dé ver
minkte geschiedenis van 
FAÏEI6 i s , tenzij men vooron
dersteld , dat de Memóriën 
van IÏE BtZLtOYi naar de 
anekdote van ASTOIMJA gefa-
hrieeerd zijn , hetwelk in 
deze eeuw, waarin de ge

schiedenis de speelbal der 
verbeeldingskracht, en eene 
winstberekening is gewor
den, niet te verwonderen 
zoude zijn, en wat zou een 
schoone geest niet doen « w 
een treffend onderwerp te 
behandelen te hebben, on» 
een aandoenlijk en verschrik» 
keiijk toöneelspelte kunnen 
zamenstellen. \ ; 

FAIL (NATAMS OÜ) , Heer 
van la Herttsaye, een edel
man uitBrelögne, en in de 
zestiende eeuw, .raadsheer 
bij het parlement van Ren» 
nes, was de vriend ;van EGI-
NAKD BABON en van DÜAREN. 
Men, heeft Van hem onder
scheidene werken, die «ten 
niet meer leest, en die niel 
meer gelezen kunnen wor
den* Da lieden , M- op 
beuzelingen gesteld zijtt* 
stellen echterbelangrto zijne 
Qontés etc^ {Vertelsels m 
Redevoeringen van EÜXHA* 

Bennes, 1587, in 
16;«ib, 1732, in 2 dl" in 
ïa.tno; en de Listen van 
RAGOT, 1516, in ï l6 .^° | 
ook herdrukt onder den t\m 
van Propos etc. (Beersc/te 
gesprekken), 1732. Deze 
werkert hevelen zich enkel 
aan door derzelver natuur
lijke eenvoudigheid. 

'. FAILLE (HEKMANUSJDE LA)« 
té Castelnaudari in '616 
geboren, advokaat des ko-
nings, bij het landsgeregt 
dier stad, werd Syndicus 
van Toulousè) in 1655, en 
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itt Ï694, JMtjvehd sècfetatfa 
dér bloemspelèni, , Hij over
leed in 1711 als deken der 
oude geregtsheeren. Er be
staat van hem i l . 0 Annaleè 

• etc* - {Jaarboeken vün Tö«-
louse), in 2 dl.nin fól. 1687 
'ën 1701. Dé schrijver der 
laatste geschiedenis van Jjan-
guedoo (de Heer DÜ Rozoi) 
heeft van dit ïeldzame en 
belangrijke werk, Vooral ten 
opzïgte der Töuloüsers, veel 
'gebruik gemaakt. Dé stijl 
van, hetzelve is levend- en 
höbnopt'i ; «iaar niét zeef 
naaüwkeürig. Hij. is met 
het -jaar 1610 geëindigd ; 
zijftewaarheidsliefde. welke 
hij ^niëende ' te vérraden, 
stond -hém' nièfĉ  toë dè^ge-
schiedehis der laatste tijweji 
te behandelen* ~ 2l9 ÏÏraitè< 
etc. (Verhühdeting over den 
adel der oude geregtsman-
nen), 1707, in 4.to, dit 
Werk is vol belangrijke na-
sporingèn. Behalve de Ver
dienste dei* geleerdheid, 
schreef t A FAILLE iriët gë> 
^aldcelijkheid irt ;ottrijhi en 
«{chtnjaaté Hij Was uièt ver
scheidene geletterden ver
bonden , wier achting en 
vriendschap hij bezat. [De 
Gedichten (Póêsiés) van LA 
FAILIR zijn in de V.ètzamè-
.'««#• der Bloeiiispeietiöp^ë' 
nomen], ' 

; * FAÏNI (DÏAMANTE) , eene 
dichteres, "in 1725 te Sa-
vallo, ïn het Bresciaansche 
*" Italië geboren. Haar va-
**x ANTONIUS MEBAGLU, 

die Jiét geneosheérs-bëróep 's 
in het stadje CastneZato uit
oefende, kweekte de ontwik* 
kelende talenten zijner doch* 
ter aan, en leerde haar de. 
grondbeginselen der Latijn» 
Sché taal, daarin «ij ge* 
noegzame vorderingen maak
te , om dezelve met gemak* 
kelijkheid te schrijven. Öok 
beoefende zij de Fransche 
taal, de sterrekunde, de 
wijsbegeerte | de wiskunde 
èn zélfs de godgeleerdheid ••$• 
waarin zij zoo vél' bedreven 
raakte, dat zij met degene 
kón medesprekën, dief er het 
best in onderwezen* vvaren. 
In den ouderdom van-15 ja> 
ren '•vér vaardigde zij Kltnfc 
dichten, die de bèwèhdèring 
der kenners opwekten, en 
dit ; wêlgelukken) deed/haar 
besluiten ,r dè diéhtkünSe tolt 
hare- voornaamste bezigheid 
•te maken. Tóen zij gehuwd 
was, ••'•en zich niet haren 
echtgenoot te Salo, efene 
stad;aan^e bekoorlijke boor
den; Van het meer del Garda, 
tet woon had neergezet-, wist 
zij de pligtén van moeder en 
echtgènoote, met hare zucht 
'voor 'de studie en haren 
smaak voor dé -dichtkunde 
te verbinden; en zich door 
hare deugden éenen eerbied 
te virwervén, die gelijk 
stond met de bewondering, 
Welfee zij door hatö talenten 
verdiend had. Veertig jaren 
oud zijnde, liet zyallebcn-
zelachtige leesoefeningen va
ren , zich enkel ntetr stich
telijke en gewijde boeken 
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bezig houdende* Mevrouw 
FAINI overleed den 13 Junij 
1770, en haar uiteinde was 
dat èener opregt Christelijke 
vroiivv. Zij was in de akade-
«üe der Arkadiën van tfpme 
en in verscheidene anderege
leerde genootschappen opge^ 
nomen. Hare prozuische en 
dichterlijke werken, te Salo, 
in 1762 en 1771 , in 8.vo ge
drukt, bevatten gemeenzame 
brieven, die ten bewijze ver^ 
strekken,' dat zij niet geen e 
mindere begaafdheid in on-
rijm dan in dichtmaat schreef. 
Hare gedichten loopen ge
woonlijk over zedelijke of 
gewijde onderwerpen» Het 
Leven der Dichteres komt 
in de 2.e uilgavó voor. 

FAIRFAX (THOMAS), een der 
hoofden Vcfti de parlements-
gezinden en veldheer van hun 
legef, >t̂  Denlfin in/jtprk-
shire, inj Janüarij-1611 ge
boren, sloeg op den 24 Ju
nij 1645,* het leger van I^A-
'aéii. ft» te Nmerhy, op de 
vlug(;.i;;.Deze • jVorst, verloor 
daarbij zijne gebeeïe infan
terie , zijn geschut j«n ba? 
gaadje. In het. volgende jaar 
maakte: FAIRFAX zich meesV 
ter" van Oseford% sloeg ver
volgens den Prins van Wal
lis •> nam Excester., na eene 
helegef ing van twee en eene 
halve maand stormenderhand 
in, en verkreeg in 1617den 
post van gouverneur van den 
Towerym Lond,en. In I6i8 
legde hij zijne waardigheid' 
neder, en hield op, zich i 

met staatszaken te bemoèijenr 
zoodra hij JCAREI. I. aan do 
geregtskamer zag overgele
verd , zich de <• vQordeelen 
niet vergevende,, wejke hij 
op dien ongelukkigen vorst 
behaald had. Zoodr^hij (Je,, 
bedoelingen, van MONCK;, ter 
herstelling van KAREL II» 
ontdekte, was hij een der 
eersten , die bém zijne dien* 
Sten aanbood. Het parlement 
verkoos hem tot een'der aft 
gevaardigden naar diert vorst, 
toen het hem uitnoodigde, 
om de kroon te .komen herr 
nemen. Hij overleed in A» 
pril 1667. Hij was een somt 
ber, zwaarmoedig man, en, 
met uitzondering van, de fat 
varenheid in de krijgskunde, 
een automaat, dat men naar 
goedvinden deed handelen: 
ook wist GRQMWEr. er goed 
partij van te trekken» 

f FAKHR-EDDXN-IUSSY» een 
Arabische geschiedschrij ver. 
De SACX doet hem leven'et 
gen het einde der zevende en 
in het begin der 8.e eeuw van 
de Tiirksche Hegira (omtrent 
het jaar 1300 der Christelij
ke tijdrekening). Hij is be
kend dooi' eene Tfdreken-
kundige geschiedenis der re" 
gerende huizen, welke on
der de Arabische handschrif
ten gevonden wordt, &\* 
de koninklijke Bibliotheek 
van Frankrijk bezit. Deze 
geschiedenie is in twee dee> 
letï verdeeld, van welke liet 
eerste handelt over de grond
beginselen des bestuurs, <>•" 
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ver dé eenen vorst noodza
kelijke eigenschappen , en 
over. de/gebreken , welke 
|iij moet vermijden;, het 
tweede stelt b'eknoptelijk 
de verschillende dynastiè'n 
voor, welke het door deA-
rabieren gestichte rijk b>e-. 
'Stuurd hebben, beginnende 
fljet dé eerste kaliefs. Deze, 
hoewel beknopte geschiede
nis, zon» om het gewigt 
der daadzaken, welke de
zelve bevat, en uit hoofde 
van de aanmerkingen des 
schrijvers, verdienen in de 
Europesche talen vertolkt te 
worden. Een geleerde ken
ner; der Oostersche taleU, 
de Heer SÜVESTÈR DE SA-
CY,, heeft er in zjijne Arar 
bische Chrestomatle (Chres
tomathie arabe)H drie uit
treksels in het Frarisch van 
medegedeeld, te weten,: 1.° 
Geschiedenis van het kali
faat van • HAROVX - HERA-
«H/JJJ — 2,° Geschiedenis 
van het kalifaat van Mos-
IASSBM, laatsten Vorst der 
afcassiden, ~ 3.° Het hoofd
stuk getiteld :t' Over de reg-
1$n der Vorsten op hunne 
onderdanen. Men moet de-
*en geschiedschrijver met 
«en Doctor van denzelfden 
toaiu, in 1150 geboren, 
niet verwarren. 

'* FAKHR-ENNISA (CHOHD' 
$B)> eene beroemde maagd, 
Welke den opgegeven naam 
^rdiende, e» die beteekent 
«e roem der vrouwen. Zij 
Wetd te Bagdad in het jaar 

1088 der Christelijke tijd
rekening geboren, onder
wees de regts- en godge
leerdheid, telde de aanzien
lijkste .mannen, en de be
roemdste doctoren dier eeuw, 
onder hare leerlingen. Zij 
bragt haar leven in den on
gehuwden staat dpor, zich, 

* enkel wiet hare studiën be
zig houdende, en overleed 
den U Julij 1178 na J , € . of 
in het jaar 574 der Heg tra. 

* FALBAIRÉ (KAREI. GrEOR-, 

GE FENOÜiritO.T DE), 6611; 
schrijver van toroneelkundi-
ge werken, werd te Salins 
den 16 Julij; 1727, geboren., 
Hij volbragt zijne studiën in 
het Collegie van LODEWIJK 
den Groqte , , te Parijs, en 
wijdde zich reeds in zijne 
jeugd aan de beoefening der 
letteren, toe. Hij verkreeg ee
nen post bij dè geldmiddelen, 
die, terwijl dezelve hem 
een eerlijk bestaan verze
kerde, hem tevens den tijd 
overliet, om zich aan zij
nen smaak voor de letter
kunde over te geven. Hij 
begon met den Sonnêle cri-> 
tyinel{eerlijken misdadiger), 
tooneelspel in 5 bedrijven, 
en in verzen, dat te Parijs , 
in 1770, en te Versailles 
in 1778 ten tooneele werd 
gevoerd. Men heeft beweerd, 
dat de bedoeling des schrij
vers was geweest, om in 
hét stuk eene wezenlijke ge
beurtenis voor te stellen; 
doch dat hem echter het eer
ste denkbeeld van het too-
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neeistük» door het lézen van 
een gedeelte der Verhande
ling over de Dichtkunde, 
fan MA RRIONTEI, was gege
ven. Het komt echter waar
schijnlijker voor, dat de Eér-
lijhe misdadiger, slechts 
éene navolging van een 
Spaansch tooneelstuk van Jo« 
VEtiiANos' i s , hetwelk den-
zelfden titel voert. Wan» 
neer men deze beide stuk
ken met elkander vergelijkt, 
is het gemakkelijk te zien, 
dat het Dictionnaire uni-
verfel zich bedriegt, wan
neer het beweert, dat hët 
stuk van FALBAIRE niets ge-
ineens heeft met dat van Jo-
VEH.ANOS. Dit stuk maakte 
veel opgang, en werd in het 
Hoog- en Nederduitsch ver» 
taald. De andere werken 
van FALBAIRE zijn: 1.° Lés 
deux Avares (de Beide gie
rigaards), een blijspel in 2 
bedrijven en in onrijm, met 
zangstukjes doormengd. Dit 
voortbrengsel is vrij smake
loos, en in zijne Briefwis
seling hekelt GRIMM hetzel
ve op'.', éene duchtige wijze. 
— 2.° Dé fabrikant van 
honden, tooneelspel in 5 
bedrijven en in onrijm, zon-
der te slagen te Parijs, den 
12 Januarij 1771 gespeeld* 
De scherts van eenen aan
schouwer uit het par terre 
bragt niet weinig toe* om 
hetüelve te doen vallen. 
Toen men in het vijfde bé- , 
drijf, het bankèroet'van den 
fabrikant kwam aankondi
gen, riep hjij uit: # heb er 

mijne twintig kluivers (den 
prijs- van zijn entré-kaartje) 

[ bij ingeschoten, lntnsschen 
zijn de vertalingen, in het 
Hoogduitsch en het Itali-

• aansch van dit stuk niet hét 
beste gevolg, op de toonee-
lert van Weerièn en Vicence 
uitgevoerd. - 3 ° V'EcoJe-
etc. (De school der zeden)* 
tooneelspel in 5 bedrijven» 
en in verzen, met het beSfe 
gevolg in 1776 en 1790, ten 
toon eele gevoerd. —- 4.9 De 
JarnabasofJaponnescïie mon
niken, treurspel in 5 bedrij
yen, dat zondigt en in ont
werp, en in stijl en in be
drijf;, in één woord» het is 
niét dan een slecht stuk, dat 
tegen de Jesuiten gerigt was 
(dié van zulk eenen zwak
ken tegenstander niets^ te 
vreezen hadden). Deze dich
ter overleed den 23 Octobef 
1800. 

FALCAND (HUGO)•, eert oor
spronkelijke Norniandijner} 
in de M> eeuw, schatmees
ter van St. Petrus, te Pa» 
lermo, liet eene Geschiede
nis nay van Sicilië, *att 
1152/0/ 1169, met eenvou
digheid en naauwkeurighe'd 
géschreven. De beste uit
gave van dit wérk is diè van 
GERVAUS van Doornik j in 8.öf 
Parijs, 1550. 

FALCIDIUS, eénRomeinsch 
volks-tribuun, Stelde de we* 
Falcidia genaamd in het jaar 
40 vóór J. C. in. De*el*e 
beval, flat het vierdegede«I-
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te der goederen, yan elke» 
(estantentmaker aan zijne 
wettige erfgenamen zoude 
verblijven: dit noemde men 
la Quarte falcidie. Over 
het overige kon men beschik
ken. .;- '•/'•''• 

FAÏ,CONET (CAMiiitcs), te 
Lyon den l Maart 1671 uit 
eene in de geneeskunde be
roemde familie geboren, ver
meerderde den roem zijner 
voorvaderen , door de uitge
breidheid en verscheidenheid 
zijner kunde. Pater • MAMS-
BRANCHE,'' die hem kende, 
schonk hem zijne achting en 
zijne vriendschap. De aka-
demie van schoone letteren, 
nam" hem in 1716 onder hare 
leden op, en verloor hem den 
8 Febraaqj 1762. Hij was 
alstoen-91 jaren oud, en had 
zijnen hóogen ouderdom, zoo 
wel aan zijne matigheid als 
aan zijne geregelde levens
wijze te danken. Deze .ge
leerde bezat eene bibliotheek 
*an 45,000 boekdeelen, waar-
B,t J4I reeds in 1742, al de 
werken had genomen, wel-
*e

 taan de bibliotheek des 
jfonings van Frankrijk ont
waken. Er bestaat van de-
^n schrijver: 1.° eene Fer-
taling van hét Nieuw-pla-
Jetenstelgel, in het Latijn 
door VittEMor ontworpen, 
en in ï 707 in 12 mo in het 
licht gegeven. — 2.° uitgave 
j^i den Herderszang van 
VAPBNIS en CRLOM, door 
awvoT vertaald , 1731, in 

,voi met aanteekeningen; 

— 3.0 yan het CyMalum 
mundi, door PKKIËUS-, met 
aanteekeningen, 1732, in 
I2,mo De aard dezer beide 

.' wérken geeft géén groot 
denkbeeld van dé keuze en 
den smaak des uitgevers.—»; 

4.° Verscheidene Geneeshuii* 
digethesis. FALCONET be
zat eene vrolijke doch eenig-! 

zins oploopende inborst en 
eenen levendigen geest. Hij 
sprak gaarne, en sprak zeer' 
wel. Al wie een vriend der 
letteren was, vond eenen ge-
makkelijken toegang tot hem. 
Met vermaak leende hij zij--
ne boeken; maar hij bezat 
er vele, die aan niemand 
nuttig konden zijn. Ofschoon* 
hij in de praktijk der ge-« 
neeskunde niet uitmuntte, 
was hij echter zeer wel met 
de theorie bekend, en munt
te uit in de consultatiè'n. 

* FALCONET (STEPHANÜS 
MAURITS), een beeldhouwer, 
te Parijs in 1716 geboren. 
Zijne familie oorspronkelijk 
van Exilles, in Piemotit, 
was met die der beroemde 
geneesheeren van dien naam 
verbonden. Dezel ve was 
niet 'voordeelig met de goe
deren der fortuin bedeeld en 
FALCONET, wel verre van 
zich daarover te vernederen, 
was er in zeker opzigt trotsch 
op. Dé keizerin CATHARINA ,* 
die hem ten gevolge van zij
nen roem, aan haar hof had 
gelokt, droeg hem den titel 
op van visokorodie (hetwelk 
uwe hoog'inögendJieid bt!tee>' 
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kent)» » Deze titel, zeide 
hij, past mij bijzonder, want 
ik ben op eenen zolder ge
boren." 'Nadat hij gedurende 
eenigen tijd bij eenen slech
ten beeldhouwer had gear
beid, werd hij door LE« 
MOINE aangenomen, en de 
vorderingen, die hij onder 
denzelven maakte, waren 
zoo snel, dat hij na verloop 
van zes jaren zijn stand
beeld ten uitvoer bragt van 
MBCO CROTONIENSIS door den 
leeuw nedergeveld, dat hem 
in 1754, toegang tot de 
academie verschafte, waar
van hij later hoogleeraar, en 
tweede rector werd. Hij deed 
debeoefening derletteren met 
zijnen smaak voor debeeld-
houwkunde gepaard gaan; en 
met een vrij goed gevolg 
legde hij zich op de Latijn
sene- en ltaliaansche talen 
toe. Hij werd in 1766 door 
CATHARINA 'II., beroepen, om 
het standbeeld te paard van 
PETER den Gropte ten uit
voer te brengen. Het ont
werp des kunstenaars is edel 
en groot; hij stelt den wet
gever van Rusland voor, te 
paard eene steile rots over
springende ; eene slang, on
der de voeten van zijn paard 
Verpletterd, is. het zinne
beeld der hinderpalen, welke 
hij is moeten te boven ko
men, om de beschaving zij-, 
zer uitgebreide staten te be
werken. Men koos tot grond
slag van dit gedenkteeken, 
een uit een enkel stuk be
staande granietblok, dat men 

op eenige mijlen afstands van; 
Petersburg in een , moeras): 
vond. Deze klomp, f er lengte 
van 37, met eene hoogte van 
22 , en eene breedte van 21 
voeten , woog bijna 150 inil-
lioenen Nederlandsche pon
den. Het gieten van het 
beeld en het paard,; dat in 
eene kroes moest geschieden, 
viel ter helft slecht uit; maar, 
FAKONET bewerkstelligde 
eene tweede gieting, en ama|r 
garneerde de beide deelen 
zoodanig, dat er geen spoor, 
van den eersten slechten uU-, 
val overbleef. He t is om-
trent dezen tijd, dat hij de. 
gunst der keizerin verloor, 
hetzij, wijl zij niet te vre-, 
den was met de uitvoering, 
hetzij, omdat de kunstenaar 
door" de hovelingen in den 
geest van 'CATHARINA was 
zwart gemaakt; hetwelk 
Waarschijnlijkeris. Het was 
hem niet mogelijk haar we
der "te zien. Bij zijn vertrek 
zelfs, werd hij niet toege
laten , om haar zijne hulde 
te bewijzen; en voorene 
geheele belóoning van eenen 
twaalfjarigen arbeid, ontving 
hij niets anders dan den voor
af bepaalden prijs. Op zijne 
terugreize naar Frankryl^ 
hield FALCONET zicheen.gen, 
tijd inHo//««^op,enkvvain 
in 1778 te Parijs. Verlag, 
gende om de gedenkteeke 

Hen van Italië te bezoeken» 
maakte hij zijne toebereia 
selen tot die reis . toen j»J 
den 3 Maart 1783 dooreene 

geweldige verlamming we» 
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overvallen. Hij «verleefde 
dit toeval nog 8 jaren, van 
zijne natuurlijke vermogens 
beroofd, eir bezweek den 24 
Januarij 1791, aan zijne kwa
len. Behalve de werken , 
waarover wij reeds gespro
ken hebben, merkt men voor
namelijk op i PÏGMAUON , de 
Baadster, den dreigenden A-
MOR , een' stervenden Cjams-
ïus» voor de kerk van den 
heiligen ROCHUS. Voor de
zelfde kerk vervaardigde hij 
nog eene Boodschap des En
gels , en Beelden van MOZES 
mKoning DAVID* Met groo-
te talenten bezat deze kun* 
stenaar, eene norsche en 
|rotsche inborst, en zulk een 
groot denkbeeld van de hulp
middelen zijner kHnst,* dat 
hij beweerde, dat dezelve 
in alle omstandigheden, zoo 
Vele begoocheling; als de 
fcchilderkunde kon te weeg 
brengen. » Als dat zoo i s , 
?eide hem eens zijn vriend , 
de schilder DUMONT, ver-
Vaardige pns dan met uwe 
beeldhouwkunde, «ens een 
Maanlicht," De werken, 
welke hij als letterkundige 
«eeft in het licht gegeven , 
# i : I.° Réflexions etc, 
[Overwegingen over de beeld-
bouwkunde) 1761 — 2.° Ob-
*ervationt etc. (Aanmerkin-
9M op het standbeeld van 
MARCVS AÜRELTVS), 1771. 
.r- 3.° De Vertaling ( in 
«et Fransch ) van het 34.e, 
35.e e» 36.e boek van Ptt-
W w , met aanteekeningen, 
• *X* DEEÏ,. .. 

1772. •-* 4.° Beantwoor
dende Brieven op beoordee
lingen enz. De verzameling 
der werken van FALCONEÏ , 
is te Lausane in 1781 , in 
6 dl." in het licht versche
nen. Men heeft er te Po-
rijs verscheidene uitgaven 
van geleverd, waarvan de 
laatste bij DENTU , onder den 
titel van (Euvres diverse» 
de FALCONUT, 1808, 3 dl." 
waarin men een vérslag over' 
het Leven en de werken des 
schrijvers, door LÉVÊQUE' 
aantreft. 

FALCONETTO (JOANNES MA
RIA), te Verona, in 1458 
geboren , was eerst een mid
delmatig schilder, maar zij
ne vlijtige inspanning maakt, 
te van hem een uitmuntend, 
bouwkunstenaar. De kardi
naal BEMBO enLoDEWïïKCoR-
NABO waren zijne MECENAS
SEN. Hij was de eerste, die 
de teekeningen der toon ce
len en amphitheaters der ou
den leverde, en te Venetië 
den smaak voor de goede 
bouwkunde invoerde. Hij 
rigtte verscheidene gebou
wen op, te Padm, te Vapo * 
in Frioul en te Venetië, die 
tot bewijs zijner talenten 
verstrekken. Hij overleed 
te Padua, in 1534, en werd 
in den grafkelder van COR-
NARO bijgezet. ' 

. FAI.CON1ER1 (JütiANA DE) , 
te Florence, hare geboorte
plaats, in 1341, in den geur 
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. van' heiligheid overleden, gaf 
•In', 3.30/ eenen regel aan de 
oblaten, of leekebroed«rs'en 
-zusters van de serviten-orde, 

• waarvan* zij eerste overste 
%as. MAKTINUS V". keurde 
tfenzëlven in 1424 goed. Dé 
godvruchtige stichtster on» 
'derscheiddé «ich door de 
grootste gestrengheden. Op 
de woensdagen en Vrijdagen 
Nuttigde zij niets. ' BESÈDIC-
TÜS XIII • verklaarde haar 

. Jieilig.iin. 3729.' '"•'•''" ';" 
" • ' , '•• J f ' ' ^ ' ' • ; ' • • • 

CFAMJONtERT (OcTAVlo) ,1lfr 
•dezelfde familie als de voor» 
'gaande, is"de schrijver eener 
geleerde Verhandeling,, in 
'het Italiaansch, over de pi* 
raiiïide van CAÜÜS-SESTIVS., 
Hvelke -men bij de poort van 
'Ostia, te Roine ziet. NAR. 
TOINI heeft dezelve in zijn 
"ïtoma ««#ca opgenomen. De-
'Ze schrijver was een Romein. 
'Hij overleed iril'576, slechts 
•30 japen oud zijnde. 

ITAIiüA (JoANNES B A P T I S T A ) ' , 
*eetï Italiaansche graveurder 
! 8 . e eeuw, van wien men 
Wet sterk watergeëtstè.platen 
Iieeftj waarin een zeer goe-
flt smaak heerscht. Devrien-
denvanizeldzaamheden, stel
len belang in zijne Boeien 
der paleizen, wijnbergen én 

fonteinen van Rome, 

FALETI(HIERONÏMUS), graaf 
van Trignano , te Savona ge
boren ilegdfe zich met evenveel 
voordeel op de dichtkunde én 
«taatszaken toe. Be herto

gen van Ferraru droegen bèta 
gëwigtige lastenbp. De uit 
zijne pen voortgesproten» 
Werken zijn: 1.° Een Itali
aan svh •Dic/itstiik j in 4 ge
zangen, over de oorlogen in 
Vlaanderen, — 2?'!! waal* 
'boeken met gedichten.'— 3;° 
De Oorzaken van den oorlog 
'in Duïtsckland, onder KA* 
REE 'V., in het ltaliaansch, 
Ï552^ in 8;vo -_ 4." Dö 
Verhandeling van AtïiE'yA-
CtORAS, over de verrijzenis 
der êooden, in het Itali» 
aansch vertaald, 1556, in 
4;to Hij had grootelijks deel 
aan dè uitgebreide verzame* 
Jing ten titel voerende: Pa* 
HanihèaJ' Deze' schrijver 
bloeide in de 16fi eeuw. 

•PAUERI (pRbEr.AFo),.doge 
van Venetië, ging in het jaar 
Ï Ï 0 2 , BoüDBWlJN ,, koning 
van Jeruzalem, wiet eene. 
Sterke vloot té hulp. ^ahefri 
geholpen te hebben ,6«ï bij
na geheel \ Syrië te herove
ren , overnïêeslerde hij ö<wj 
matië, Croatië en verschei
dene andere gewesten. Hij 
keerde zegevierend naaf zijn 
vaderland terug, doch • had 
niet lan£ genot van zijnen 
roem. Zara, .eene stad van 
Dalmatië, aan het muiten 
geslagen zijnde, belegerde 
hij hetzelve, en sneuvelde 
er bij. ; 

FAMEftt (MARTNÜS) , doge 
van Venetië in 1354, vorm
de het ontwerp, om zich voor 

altijd van het bestuur raee«-
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ter te maken, dat hem voor 
eenige maanden was toever
trouwd. Men moest zich van 
de senatoren ontdoen , en de 
ongelukkige had maatregelen , 
genomen, om hen alle té 
doen ombrengen. Dé zameih-
zwêring werd door eert' me1-
depligtige ontdekt, De se
naat waakte, zoo oplettend op 
dé samenzweerders, dat zes
tien derzelve, meiFALiERi, 
hun, hoofd, werden aange
houden. Hij werd den . 7 
April, 1-355 in den ouderdom 
Van 80 jaren onthoofd, de 
anderen werden opgehangen, 
én 400 -medepligtigen, kwa
men op verschillende wijze 
óin het leven. 

f FxtX{ JöANNES DANiëli), 
Legatieraad van den' groot
hertog vm" Saksèn-Weimar ï 
te Duhtzig in 1770 geboren. 
Zijn vroeg ontwaakte leer-' 
'fcuch't,.' had met groote nioei-
jelijkheden te worstelen. Zijn 
vader, een arme parufken-
maker, Kad hem riaauwélijks 
«et hoogst noodzakelijke le-
*en en schrijven, laten lee-
'en, toen hij hem reeds bij 
?>jn handwerk gebruikte, en 
<le weetgierigheid van -den 
«naap op alle mogelijke wij
zen, zocht te onderdrukken, 
Wiens neiging echter door 
3ezen tegenstand hoe lan
ger zoo meer toenam, en 
die zjjn zeer beperkt zak
geld , naar de leesbiblio
theek droeg, en de werken 
Van GrELLERT , WlELAND , I.ES-

' . • • • . • • • • • • . • : , '" I 

siNG, en andere, bij dag erii. 
nacht las, zoodra zich daar
toe slechts eene gelegenheid 
opdeed* Dikwerf stond hy 
des winters, lezende op 
straat onder eenë lantaarn , 
en wanneer, hijover zijn lang 
uitblij ven, ; beknord Werd , 
wendde hij voor, bij zijnen 
grootvader té zijn geweest.' 
Doch met de jaren nam zij-' 
nen ontevredenheid met zij* 
nen toestand toe. Hij nam 
hét besluit om het ouderlijke 
huis te verlaten, en ter zee té 
gaan.. Werkelijk verwijder» 
derde hij zich, en doolde eeni
ge dagen in bösschen aan het 
strand der zee rond, doch 
daar hem de schippers, wijl 
hij geen Engelsen verstond, 
niet aan boord wilden :iie~ 
inén , zoo moest'- Hij wede* 
terugkeeren. Eindelijk ver*, 
kreeg hij van zijnen vader 
de vergunning öm te mogen 
studeren, kwam met zijn 
16.^ jaar op het gymnasium , 
en bestudeerde, onder de lei
ding van den geleerden 
TKENDEI.ENBURG§ doch stéeda 
nog met gebrek worstelende * 
de oude dichters en prozaïs
ten. Na zes jareni op; dat 
gymnüsiuffl te hebbién door-
gebragt, begaf hij zich naar 
Halle, alwaar hij zich door 
het onderrigt en den omgang 
Van eeneri . WOLF, FOKSTER , 

.KLEIN en anderen, "verder 
vormde. In 1793 verliet hij 
Jïalle, en begaf zich, daar 
hij dé onafhankelijkheid van 
eènen bijzonderen geleerde, 

! [i ' 

' i I , 
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boven een en -post verkoos, 
naar JVeimar. In 18üü had 
bij gelegenheid, om, bijden 
intogt der Franseben, en in 
den kommervollen tijd, na 
den slag van -Jen&i zich bij 
4e stad Weitiiar wezenlijk 
verdienstelijk te maken j wel
ke Verdienste de Hertog 
daardoor beloonde, dat hij 
hem tot Legatie -raad be
noemde en hem eene jaar
wedde toewees. Nog groo-
'ttet, zijn de verdiensten, wel
ke FAIKT, ten opzigte van de 
lijdende en hulpbehoevende 
menschheid heeft verworven. 

"Toen in 1813 Saksen <loor 
-vrienden en vijanden ver
woest werd j drong de nood 
der verlatene kinderen, en 
ode vrees voor de te wachten 
'bedorvenheid derzelve, tot 
an' zijn hart door. Hij zelf 
-had aan de heerschende ziek-
vte f binnen eene maand vier 
-veel belovende kinderen vér-, 
vloren.. Omtrent dezen 'tijd 
Jégde hij dus den grondslag, 
4ot het thans,,nog weldadig 
•werkende genootschap der 
grienden,4fa-den nood. Het 
•voornaamste doel deszelven 
-was, or» verlatene en verwil
derde kinderen, tot het aan• 
•leeren van nuttige beroepen 
behulpzaam te zijn. Dit ge
nootschap duurde, door de po* 
gingen van FAIIK , 'ookonder 
veranderde tijdsomstandighe-
»den voort, en verwierf door 
uitgebreide ihteekeningen, 
een nieuw schoolgebouw. De 
groothertog ondersteunde hem 
grootmoedig en benoemde 

FAM: in 18Ï5 tot ridder der 
vernieuwde Valken-ordei 
Tot in 1824 heeft FAUfmeer 
dan 250 leerlingen uit het 
gesticht,, als knechten bij 
handwerkers geplaatst; som
mige kweekelingen hebben 
gestudeerd, andere zijn on
derwijzers, kooplieden en 
kunstenaars geworden. On
derscheidene meisjes zijn in 
diensten gekomen. Het ge
sticht van FAUC gaf aanlei
ding tot de oprigtirig van 
dergelijke » te Overdifk, 4* 
seh'enieben, jena, Mr/urt, 
Potsdam, Berlijn en op an
dere plaatsen. Als schrijver, 
trad FALK het eerstin (iet. 
hekeldicht op» en werd door, 

'•• WIBLAND op eene zoo onder
scheidende wijze voorgedra-

: gen, dat hij de gespansté 
verwachting verwekte. Ook 
waren zijne eeTste hekel
dichten ; Die Griiber «.».«?•; 

\{l)e graven van Kom) en de 
de Gebeden, rijk aan gees
tige invallen. Dezelve wer7 
den van 1797 tot 1803 door 
zes jaargangen van een Ta-
schenbuch filr Freunde des 

'•• ScAerzet und der Sfltyre 
(Zakboek voor vrienden der 
scAerts enAekeling),. waarm 
evenzeer veel luimigs voor* 
komt, vervolgd. In 1803ver* 

schenen er van hem kleine 
verhandelingen in het licht» 
de dichtkunde en kunst be
treffende , en zijn tooneelkun-, 
dig gedicht, PKOMBTHËÜS* 
een diepzinnig werk» a a n 

hetwelke enkel AarmonteW 
volledigheid in het bijzo0' 
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'dere ontbreekt, in 1804«ene 
Verzameling van kleine he* 
keldichten en vertelsels, in 
1803 Leben téundetbare u. 
*. w. (Leven,, wonderbare 
reizen en Stroopery'en van 
JoAXXES VASDE OöSTZEE.) 
Ziijn Elysinmnnd Tartarus , 
een der kunst en letterkun
de toegewijd dagblad, be
stond slechts korten tijd. 
Sedert dien tijd liet de dich
ter tot in 1817 weinig van 
zich hooren. In. gemeld 
jaar echter vierde hij het 
derde eeuwfeest der zooge
naamde hervorming door twee 
dichtstukken in rustgedich-
ten; en in 1818 liet hij zij
ne Au&er/esenen Schriften 
(Uitgezochte schriften), in 
3 dl.n in het licht verschij
nen. Hij overleed den 14 
Februarij 1826. Het door 
hem gestichte genootschap 
wordt door zijne vrienden en 
hiedehelpers met ondersteu
ning van de regering voort
gezet. 

, FALKEMBERG (;JoANNES VON) , 
e e" Dominikaner religieus 
In het begin def 15.eeeuw, 
•uengde zich in de geschil-
"n der Duitsche ridders 
{"et den koning van Polen. 
"ij schreef een slecht boek 
tegen dien Vorst, die hem 
te Cohstans, alwaar toen
maals de algemeene kerk-, 
vergadering werd gehouden, 
liet 'gevangen zetten. Dit 
Schotschrift is aan »U e ko
ntogen, vorsten, prelaten 

en in het algemeen "aan alle 
' Christenen gerigt. FALKEM-
BURG belooft in hetzelve hét 
eeuwige leven aan al dege
ne, die zich verbinden zul
len, orii de Polen uitteroéij-
en. Dè veroórdeeling van 
het libel werd in hét Con
cilie eenpariglijk besloten.-
Maar dezelve werd in geene 
openbare zitting bevestigd, 
niettegenstaande de aanzoe
ken der Franschen , die zich 
met de Polen hadden veree-
nigd, wijl de grondbeginse
len van FALKEMBERG, de 
zelfde waren als die van 
JOANNES PETIT, een anderen 
prediker van den manslag. 

. f FALKENBURG (GERARDUS) T 

werd te Nymegen geboren , 
én stierf aldaar in het jaap 
1578. Hij was volgens de 
eenparige getuigenis van ge
loofwaardige schrijvers, dè\ 
knndigste van alle Nederlan
ders van zijnen tijd in de 
Grieksche taal, gelijk zijne 
geleerde aanteekeningen, op 
hel Grieksche dichtstuk van 
NONNUS, daarvan tot getui
gen kunnen dienon. Behal
ve deze aanteekeningen, die 
hij in het 29.«te jaar zijns 
ouderdoms in het licht gaf. 
heeft hij ook eenige Griek
sche verzen nagelaten, die 
in de aanteekeningen van 
Dotizv en TIBKMÜS te vin
den zijn. Meer andere zijner 
üitgegevene werken worden 
te Lêtfden in de boekerij der 
akademie bewaard. 

i 3 . . ' -i- .• •".• •:, -•'••:•" : 
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JFATIKIIAND (LÜCIUS'CARY, 
burggraaf van), staatssecre
taris in Engelandi geduren
de de burgeroorlogen, der 
regering van KAREÏ. I . , naar 
men meent in het jaar 1610 
te Broohford, in het Graaf
schap Oxford, geboren, wijd^ 
de zich in zijne jeugd, aan 
de beoefening der letteren 
toe. Een verlicht, deugd
zaam en onverschrokken bur
ger zijnde, toonde hij in het 
begin een der vurigste te 
zijn, om de overweldigin-
gen van het hof aan te ran
den; maar toen de burger
oorlog losbarstte, verdedig
de hij de niagt, die aan KA-
REI« I, Verbleef, en die hij 
ter handhaving der Engel-
sche vrijheid noodzakelijk 
oordeelde. Men meent, dat 
hij het i s , die niet behulp 
des konings bijna al de me-
moriën der monarchale par- • 
tij samenstelde. Deze vorst 
was zoo zeer overtuigd van 
zijne meerderheid, in dezen 
letterkundigen strijd, dat 
hij de schriften van het Ën-
gelsch parlement met de zij
ne liet uitdeelen, ten einde 
het volk met het geschil be
kend te maken. Men ver
zekert , dat hij er zich zelfs 
van "bediende in zyne laat
ste verdedigingen tegen de 
beschuldigingen der partij 
van CRÖMWEMI, verscheidene 
jaren na den dood van FAI*K~ 
I.AND, die in 1643, in den 
slag van Newbury sneuvelde. 

t FAÏARTTI (OCTAVIAWS 

ALEXANDEUJ, Warkgraaf vah 
BaralOi in 1753 te Ttirin 
geboren, alwaar hij den 30. 
Januarij 1828 overleed, was 
begonnen met de wapenen te 
dragen; had vervolgens zijn 
ontslag genomen, om een on-t 
afhankelijk leven metletter-
kundige oefeningen door te 
brengen; en nakorstondiglijk 
dienst te hebben genomen, 
op liet tijdstip, waarop Zijn 
land door den inval derFran-
Schen werd bedreigd» Werd 
hij" niet meer van de vreed
zame bezigheden der stu
deerkamer afgetrokken, dan 
door de zorg, welke hij aan 
de opvoeding van zijnen zoon 
wilde geven, met. wien hij 
Duitschland, Holland r 
Zwitserland en Frankrijk 
bezocht. Zijne eerste let-, 
terknndige proeve was eene 
lofrede van den geschied
schrijver SAINT -REAI. ge
feest ; hij gaf vervolgens 
verschillende verhandelingen 
over zedelijk- wijsgeerige, 
letterkundig- beoordeelenile 
en bovennaüiurkundige on
derwerpen in het licht, öf 
leverde dezelve aan de ver
zameling der koninklijke a-
kademie van wetenschappen 
van Turin. Maar zijne voort
brengselen, die het meeste 
opgang hebben gemaakt zijn 
zijne (beoordeeiende) Brie-
ven over de nagelatene wer
ken van AI-FIERIJ en eene 
soort van beschrijvende ro
man onder den titel Van Bf*' 
ze van THEODOIWS CALVl' 
MAVKi in Italië* 
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FAM,IOFO (GABBiët), een 
Italiaansch geneesheer, was 
zeer ervaren in de kruid
en stemkunde, in de wijs
begeerte; en vooral in-, de ont
leedkunde. Hij werd teJItf-
dena in 152&geboren en over
leed volgens Pater NICÉRON 
te Paduit in 1562; maar de 
Heer ËkoY plaatst zijne ge
boorte in 1490 en doet hem 
in den ouderdom van 73 jaren 
sterven; deze laatste tijdre-, 
kening schijnt minder zeker 
tfr zijn. Wat hier ook van 
wezen moge, -deze genees
heer doorkruiste een gedeel
te van Europa., om zich in 
zijne kunst te volmaken. Hij 
\yas methodisch in zijne les-; 
sen, vaardig in zijne ontle
dingen,, en gelukkig in zij* 
ne genezingen .-. Ofschoon hij 
voor den ontdekker wordt 
gehouden van dat gedeelte 
der baarmoeder, hetwelk, 
ïhen de buis van Falliopo* 
noemt, moet men echter be
kennen , dat dezelve den ou
den niet onbekend was. Hij 
heeft zich eenigë andere ont
dekkingen toegeëigend, wel
ke men hem betwist heeft. 
Z(jne talrijke werken zijn 
gezamenlijk te Venetië in, 
1584 en i606, in 4 dl;"«, in 
tol. uitgegeven, dit is de. 
beste uitgave. [Men vindt 
Levenslij'zonderheden van 
ÏW,H)po, in de Memoriën 
vanNicElioisr, 4 e en 10<e dl.,; 
in de Lofreden .van TA»A-
*W» en vooral in A&Biili-
vthesh der nietneere schrtj* 

, I. 

vers van TiuABoscur. De--, 
beste werken van FAÏJLIOPO; 
en die nog tegenwoordig op 
prijs worden gesteld, zijn» 
zijne Onlteedkundige maar-
nemingen, die een aantal 
uitgayen hebben gehad.j. men, 
vindt er ,de beste en naamv-j 
keurigste berigten in , over/ 
het foetus, over de .uitwas» 
singen<•[, en over het zintuigV 
des gehoors. Deze genees** 
heer bekleedde gedurende-
verscheidene jaren den drie-; 
vqudigen leerstoel der heel -
ontleed - en kruidkundé; ook 
had hij te JPerrarq mPi$a\. 
leerstoelen ..bekleed». Men zat 
echter niet zonder-afgrijzen;, 
de voorregten vernemen,, 
welke Cosmu» DÈ Memcis, 
groot-hertog \sn Tos kanen,, 
hem ter begunstiging der 
vorderingen van de ontleed-* 

; kunde verleende. Pt>inccps' 
jubet (zegt FAMIIOPO zelf)» 
ut notis dent hominem guem*\ 
noslro tnodo inter ficiamm,. 
etillnm anatomisemus. Deze-
menschen waren, wel is waar 
misdadigers,.maar zulks wa»>. 
gfeene reden om hen tot zulk 
eene onmeoschelijke straf to-, 
veroprdeelenj:. 

FALÜOURS (SAMCIBI.), een ! 

Hollandsen schilder, welke 
.ds Natuurlijke zeldzaam-* -,• 
heden , visschen t kreeften r , 
krabben ,. welke zich op de , 
kusten -AetMolufavfa eilan
den, bevinden, geschilderd, 
heeft, en d ie te Amsterdam, 
ïn 1718 in 2 dealen in fol.» 

i' <i; •.' ' - • . - ' !' '•" : '".• 
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waarvan, het ëèrste 43 en 
het 2.e 57 platefi bevat, ge
drukt zijn. Dit boek is 
zeldzaam j maar men moet 
zich noch aan de waarheids
liefde der afzetters in kleu
ren , noch op de naauwkeu-
righeid der platen verlaten. 

. FAMA of FAAM, dichtër-
> lijke Godheid, bodin van 

JUPITER. Zij plaatste .zich 
op de hoogste plaatsen, om 
de goede en kwade tijdin
gen aan te kondigen. De 
dichters stellen haar voor 
onder 'de gedaante eener jon
ge dochter , met vlerken, vol 
oogen, óoreh, monden en 
tongen , op een trompet bla
zende en met een opgeschort 
kleed. VIRGIMUS levert er 
in het 4.e Boek van den M-
NEIS eene schilderachtige be
schrijving van. Eene harer 
onderscheidende hoedanighe
den i s , de logen even zoo 
onbeschaamd als de waarhe
den te verhalen. 

T m ! 3 , s i ficti(>ue *enax luani nuuciu ven. 

FANWUS (CAXÜS), bijge
naamd STRABO , roiiie|nsch 
Consul met VAIERIÜS MES-
SAI.A, in het jaar 161 vóór 
J. C. Het was onder zijn 
Consulaat. dat de wèt Fan-
nia, tegen de tafel-verkwis
ting werd uitgevaardigd. 
Deze wet bepaalde de som
men, welke men vooV den 
maaltijd kon uitgeven. Men 
was verpligt, dezelve na 
Verloop van 20 jaren te ver
nieuwen. De pracht rigtte 
dagelijks nieuwe verwoes
tingen aan, en deze pracht 
was een gevolg van de al te 
gróote inagt der Romeinen. 
ISCIPIO erkende zulks zelf en 
beklaagde er. zich over, 
FANNHJS verbeterde het for
mulier des gebeds,. hetwelk 
men gewoon was, bij het slui
ten van het lustrum uitte-
spreken , en waardoor men de 
Goden bad, om de magt der 
republiek te vermeerderen. 
Hij stelde een ander in des-
zelfs plaats waardoor men hun 
Verzocht, haar altijd in den* 
zelfden stand te handhaven. 

FANNIOS (CAJÜS) , eervLa-
tijnsch schrijver onder TRA
JANUS, schreef eene W-
schiedenis in 3 Boeken over 
de wreedheden van NERO , en 
over de laatste uren dergenen, 
welken dat gedrogt liet ten 
dood brengen, öt in balling
schap zond. De geleerden, e« 
vooral de wijsgeeren kun
nen het verlies van dit be
langrijke werk niet genoeg 
betreuren. AÜSONIÜS Poem 

F41.S (BAYMÜNDUS), te 
fetokhotm in 1658 geboren, 
begaf zich in 1683 naar Fa» 
rijs, en verbond zich aan' 
CJIERON*, koninklijk graveer
der der stempels van gedenk--
penningen. Dfe gedenkpen-
ningeri, uit zijne handen 
Voortgekomen, verschaften 
hem eehë jaarwedde* van 
Ï2(K) livret. Deze bekwa
me kunstenaar overleed te 
Berlijn in 1703. 
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heeft er fragmenten Van ver
zameld , die achter den S,u,-
IiüsTlus> uitgave van Amster-" 
dam, 1661, zijn in het licht 
gegeven.' [De geschiedenis 
van FANNIUS voerde den titel 
van: Exïtus becisornm dut 
rëlegatoriim a NÈnoWE.I 

, * • • • • > / . - • ; 

\ F A N N I Ü S ( QüADRATUS ) , 
een Latijnsch dichter. Of
schoon zijne werken belag-
chelijk zijn, werden dezel
ve niet te min met zijn af
beeldsel , in de openbare bi
bliotheek geplaatst, welke 
AUGUSTUS in den tempel van 
ApoMiO had doen óprigten." 
HORATIUS , zijn tijdgenoot, 
geeft hem den naam van 
tafelschuimer, en bespot hem 
op eene wreede wijze. 

FANSHAW (RIÖHARÜ), een 
Engelschman, in 1607, in 
bet Graafschap Hertford ge-
Wen y afgevaardigde der 
koningen KAREL I . , en I L , 
&an het hof van Spanje en 
san dat van Portugal, over
leed te Madrid, den 16Ju--
"Ij 1666. Hij onderscheid
de zich in zijne gezantschap'* 
pen, zoowel als op den Par-
*«««*.. Men heeft van hem 
«enige werken in dichtmaat 
f in onrijm , Londen* 1646, 
ju 4.», die men vroeger ge
lezen heeft. [Hij heeft in 
"ngelsche gedicüten ver
taald , den Pastor fido, de 
'MHade, en Spaansche Blij-
'pelen. Mert heeft Oor-
fpronkelyke Brieven, over 

zijne gezantschappen in het 
licht gegeven, voorafgegaan* 
door zijn Leven, Londen i 
1702, in 8.vo] 

* FANTIN DESODOARTS"(A'NT 
ToNius STEPHANUS NÏÖÓLAAS)> 
in* Dauphïné 'm 1738 gébo* 
ïen, en te Parijs den 25 
September 1820 overleden + 
omhelsde den geestelijken 
staat, eh begaf zich in de 
maatschappij van JÉSÜS , die 
in Frankrijk vernietigd 
Wei»d, alvorens hij zijne gei 
lofteh kon afleggen. Zïcli 
weder onder de wereldlijke 
geestelijkheid begeven heb-t 
bende, werd FANTIN DESO* 
DOARTS , tot Groot - Vikaris 
van • Embrun benoemd; hét 
Schijnt, dat hij er nooit de 
bedieningen van heeft waar
genomen, en dat zijne let
terkundige werkzaamheden 
steeds zijne voornaamste be
zigheid zijn geweest. Toen 
de omwenteling losbarstte« 
werd hij in hechtenis geno
men ; maar hij verkreeg kort 
daarna zijne vrijheid weder, 
door zich, in allê's naar den 
wil der dwingelanden te 
schikken. Hij ging zelfs 
verder; niet te vredeh, den 
eed te hebhen afgelegd, trad 
hij in den echt, en blonk 
gedurende al de revolution". 
naire stormen te midden al
ler gedrogten uit , die elk 
op hunne benrt Frankrijk 
het slagtoffer hunner woedo 
en blinde dolzinnigheid kwa
men maken. Hij had vol-

! • & • ' • 



53» F j L N i -

gëns. iiifne eigene bekente
nis, zeer naauwe betrekkin
gen niet ROBESPIEBRE en 
IAANTON , en vergezelde dik
wijls in de Club der Jako-
bijneh; COLLOT JD'HERBOIS, 
MARAT eh .CHAÜMETTE. Niet 
te vreden van niet de revo-
lutionnairen om te .gaan, 
plantte hij hunne grondbe
ginselen Voort, *in verschei», 
«ene patriottische dagbladen 
en stookte , ten ; minste het 
kwaad aan, hetwelk bij zelf 
niet, verrigtte. Na de om
wenteling is hij bijna niet 
bekend geweest, dan door 
zijne talrijke schriften, die 
elkander met een e snelheid 
opvolgden, welke reeds een 
groot vooroordeel tegen dezel
ve zoude zijn > indien daaren
boven , zijne tijdgenooten hem 
dat regt niet hadden doen 
wedervaren, hetwelk hij te 
vergeefs van, de nakomeling
schap wacht. », Het is waar
schijnlijk, zeide hij, dat ik 
door de toekomstige geslach
ten * zal gewroken worden." 
Het is integendeel waar
schijnlijk, dat zijne schrif
ten niet tot dezelve zullen 
overgaan eh het is vooral 
voor zijne eer wenschelijk 
dat zulks niet geschiede. 
Er bestaat van hemr* l.° 
Hittoire etc. {Geschiedenis 
van Frankrijk) door VELI/ST, 
vervolgd van de plaats, waar 
(jfARNiEB geëindigd was, tot 
aan den dood van LODEWUK 
X VI., 36 dl.» in 12 «'o — 2.° 
Hittoire etc, {Wpsgeerige 
geschiedenis der omwente

ling),, 1796, 2 dl*"; •chter-
eenvolgend voortgezet en. 
venneerderd is dezelve in 
1817, in 10 dl.n in 8.Y° in, 
het licht verschenen. » De
ze geschiedenis zegt een 
achtbare schrijver, heeft niefr 
den minsten zamenhang,; 
heeft noch plan, noch wijze; 
men vindt in dezelve onop
houdelijk herhalingen, uit», 
weidingen, valsche- of zeer: 
gewone aanmerkingen,; eene 
oneindige menigte stukken, 
zonder keuze opeengestapeld 
en boven al de taal van eenen 
Volkomen revolutionnair. Hij 
spreekt over den adel enkel 
op den toon des haafs en 
der verachting; hij is zoo 
verdraagzaam en zoo goed,-
dat hij Van gevoelen is, dat 
de Constituerende vergade
ring beter zou- hebben ge
daan, om alle onbeëedigde: 
priesters op eenmal te ver
bannen. Over het regtsp-
ding van LODEWUK XVI., 
is zijne geschiedenis niet 
dan eene slechte Courant, 
welke hij heeft aangevuld, 
door de hevigste redevoerin
gen , in die zaak uilgespn* 
ken. De stijl, is den geest 
waardig, die in dit werk 
heerscht, nu is dezelve laag 
en plat, dan weder tot in 
het belagchelijke hoogdra
vend. Alom heerscht een 
volslagen gemis van waar
heid en smaak; en deze el
lendige compilatie verdien
de de vergetelheid, waarin 
dezelve vervallen i&."-~*\ 
Hts ioire etc. {Geschieden** 
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de? regeringen van-hobB-
WIJK XV* en LoDEWIIK 
XVlyi787,. 2 dl.» ih iÜ.™ — 
A° Dictionnairë etc. ('Bere
deneerdWoordenboek des be-
stmrs, der weiteti,'gebruiken 
m der tmht), 6 dl.'n in S.vo 
Nog heeft men van hem eene 
Geschiedenis van Italië, en 
een vervolg van den presi
dent HÉNAÜLT. Al" deze 
schriften kunnen bijna in 
denzelfdenTang voorden ge
plaatst als zijne Wtj'sgeeri-
ffè, geschiedenis, 

I * FANTUZZI (JOANNES) , in 
Augustus- 1742, uit eene 
beroemde Bolonesche familie 
geboren, welke uitstekende 
letterkundigen had opgelet 
verd , ging op het voetspoor 
zijner voorvaderen. Hij is 
vooral bekend, door een 
werk, ten titel voerende: 
Notizie degli scrittori bo-
lognesi, Bologna, 1794. Dit 
Werk, in eenen sierlijken en 
naauwkeurigen stijl geschre
ven , beveelt zich. aan door 
de waarheid de bijzonderhe
den, de gezonde oordeel-
tnnde, en is daardoor nood
zakelijk voor dengenen, die 
de letterkundige geschiede
nis van Italië beoefent. 
FANTUZZI had onder de lijf-
Wacht des konings van Span
je gediend. Hij overleed te 
Bologna in December 1801. 

FARA (Heilige), of BUR-
«UNBOFAUA, eene maagd, uit 
"w edel geslacht van Brie, 
««stervan den heiligen FARO, 

Bisschop van, Maifx,' en vaö 
CHANGULSUS, Bisschop van 
Laon, bouwde het klooster 
van Jfaremoutier, was er 
abdis van', en overleed in 
655, na eenèn leeftijd van 
60 jaren , ' door deugden en 
verstervingen geheiligd, te 
hebben doörgebragt. 

•f- FARABI (ABUN ASRA AL) , 
een; der uitstekends te Ara
bische wijsgeeren en natuur-
onderzoekers \ was te Balch 
uit een edel geslacht gebof 
ren, verdwaalde echter, en 
kwam te Bagdad, alwaar-, 
hij zich tot eenen der eerste 
geleerden vormde. Ondanks 
.alle uitnoodigingen; kwam 
hij nooit aan het hof, maat 
leefde eenzaam,, steeds daar
om niet zich zejven ontevre
den , wij' hij' niet alles kon 
doorgronden. Hij vertaalde de 
Analylica van AwsToTEtES 
in het Arabisch en overleed 
in 954 in het 80 jaar; van 
zijnen ouderdom. 

FARDELLA (MiCHAëi. AN-
GEto), in 1650 te Trapani 
in Sicilië geboren, eerst 
Franciskaner, en daarna een 
wereldlijk priester," werd 
Hoogleeraar der sterre- en 
.natuurkunde aan de Univer* 
siteit van Patina, en over
leed te Napels, in 1718» 
Men heeft van hem werken» 
over de wetenschappen, aan 
welke hij zich- had toege
wijd, die buiten zijn vader
land niet ze£r bekend ssfjn. 
Hij was een many die eenen 
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Ie vendig'ért geest, en 'eene 
vruchtbare verbeeldings
kracht bezat, doch zeer af
getrokken was. Ofschoon 
hij aanzienlijke bezoldigin
gen genoot, beletten hem 
echter zijne edelmoedigheid 
jegens zijne vrienden, en 
zijne ligt zinnige inborst, om 
ooit rijk te worden. 

FABE. .— Zie L.v FAIRE. 

FABEL (WILLEM), te Gap, 
in 1489 geboren, kwam reeds 
vroegtijdig té Parijs, was 
eenigen tijd regent in het 
cpjlegie van den Kardinaal 
LE MOINE. JACOBUS MS F È -
VRE D'ETAPLES, zijn vriend, 
boezemde hem de nieuvye 

. dwalingen in, welke LUTHER 
In Duittchland, en ZWIN-
GLIUS ïn Zwitserland ver
spreidden. FABEL was pre
dikant te Gerieve, vóór CAL-
VINÜS , en predikte er de 
hervorming. In 1538 nit die 
stad verdreven, begaf hij 
zich naar Bazel, vervolgens 
naar JVetifchtitel, alwaar hij 
in 1565 overleed. Deze 
nieuwigheidsprediker huwde 
in den ouderdom van 69 ja
ren. Zijne geleerdheid, diè 
zeer middelmatig was j werd 
bez walkt door zijne hard
nekkigheid , en door zijne 
neiging tot allerlei gevoe
lens^ Er bestaat van hem: 
1. Het zwaarddes geest es, 
een werk, dat ondanks het 
zonderlinge van deszelfs ti
tel (die werkelijk slechts 
eene vertaling van het Gla il 

dium Spiritus van den hei
ligen PAULUS is), goede din
gen tegen de losbandigen 
aanbiedt, - r 2° Over fat 
heilige Avondmaal dés Hee-
ren. — 3,° Thesis, Deze 
predikant werd door de aan
hangers zijner partij beschul
digd, de dwalingen vvan PAU-
LUS SAMOSATENUS tè vernieui 
wen, maar eene synode van 
ÏMUsanne sprak hem vrij 
van deze aantijging. 

FABET (NICOLAAS), in 1600 
te Botirg en Bresse geboren * 
was een der eerste leden der 
Fransche Akademie, en ont
wierp de statuten van ditont-
luikende genootschap. Hij 
was secretaris van den graaf 
van HARpouBT, de vriend van 
VAUGELAS, van BOÏSBOBEKT» 
van GoeppETEAu en van SAINT* 
AMAND. Hij overleed te Pa-
rijs in 16iè. Men heeft van 
hem slechte onrijrn en nog 
slechter gedichten: de Tijdre-
hènkundige Geschiedenis der 
Ottomanen; de Romeinsché 
Geschiedenis van EüTfioPt' 

,Vs , in hetFransch vertaald; 
de Regt schapen man, nit het 
Italiaansch van CASTIGI-IONË 
ontleend, in IS.mo; Brieven^ 
waaruit men niets leert» 
platte Gedichten t enz. 

FABÓIS (KABEL D'ANGËN* 
NES DÜ) , 'was staatsraad on
der LODEWIJK XIII.» en des
zelfs afgezant in Spanje-
Hij werd gelogenstraft ten 
op'zigte van het verdrag van 
Monfon, door hem in 1626 
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gesloten > als hebbende de 
intlructiè'n van pater JOZEF 
niet opgevolgd, en hij vvas; 
verpligt, dit verdrag, vol
gens nieuwe mededeelingen,', 
dié hij ontving te doen verr 
Bftdereri. — Zijne vrouw", 
MAGDALENA D E S«i.i.y, gra
vin vmjRacAepot, hofdame 
der koningin ANNA VAN OOS
TENRIJK , nam deel aan eenige 
zaraenspanningen tegen den 
kardinaal DE ËICHEUEU , die 
haar noodzaakte, Frankrijk 
te verlaten, r Zij overleed ,te, 
Leuven, in September 1639., 
In het Dagverhaal van den 
Kardinaal DE RICHEMEII, en 
in zijne levensbeschrijving 
door L E C M R Ó , 17*53, 5 dl.n 
in lSi.mp, yindt men Brieveji 
in getalmerken van Mevrouw. 
PU FARGIS , Welke onderschept 
Waren, en die haar, bij von-: 
Ms der regibank VArseüal, 
*fl 1631 deden yeroordeelen 
om onthoofd te worden. Zij 
«ad eenèn zoon, die in 1640, 
"ij de belegering vmAtrècht 
sneuvelde, zonder gehuwd 
!e >*§* geweest$," en eene 
dochter religieuse van Port-
üoyrt i die in 1691 ijs over* 
«den. 

* FARU (MiNUè'z. SEVERI-
Kv* DE) , een Portugesohe 
schrijver, te Lissabon, in 
1581 of 82 geboren. Ma zij-
j]e wijsgeerigé en godgeleer-
y Cursus volbragt, en tot 
jMor in deze beide facultei
ten bevorderd te zijn, werd 
j»J «anger en kanonik der, 
noofdkerk van Evora> en 

overleed in-Aia stad, «den, 
16 December 1655. Hij is 
door de volgende werken héV 
kend: 1.° JSoticias do Por-, 
tugal, 2 dl n — 2S Vario* 
discursos politicus, LisgaV 
bon, 1624, l dl. Deze bei
de werken, zijn te Lissabon, 
herdrukt in 1624 en 1791* 
In het eerste derzelve, han-r 
delt hij over den oorsprong 
der titels en wapenschilden; 
der adellijke familiè'n Van 
Portugal, over, de oude ,i 
hetzij Portugesche, Gothi-
sche, Arabische of Romein». 
sche; munten, en levert er 
afbeeldingen van. 'Na oyeic 
de verschillende universitei
ten van Spanje, over; Iciev 

; scheepvaart der .Portugezen, 
naar de ÖoStflndiè'n te heh-
ben gesproken, ; eindigt hij 
het tweede deel door de le
vensbeschrijving van20 Kar*, 
dinalen der natie. Het der
de deel is toegewijd aan het 
leven van eenige beroemde 
Portugezen , zoo als van den 
geschiedschrijver CoNTo» 
van den dichter CAMOÖNS. 
Deze beide werken onder 
derscheiden zich, door eené 
sierlijkheid en zuiverheid 
van stijl, die aan de schooi 
ne eeuw der Spaansche lefc-
derkunde herinneren. 

FARIA. DE SBZA (MANoët), 
een Portugeesch edelman ^; 

ridder der ChristW'Oïde i 
in 1590 te Suto., in de nto» 
MncieEnlre*MinAp-y'Uuro 
geboren > en te M«drid in 

I 1649 in eenen slaöt overle-
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den, die zeer nabij aan de 
behoeftigheid grenst. De 
letteren deden hem zijne for
tuin al te zeer1 vérwaarloó-

• Èèn. ïn 1631 had hij een e 
réis 'naar Rome gedaan, al
waar hij de achting der ge
leerden verwierf, die Paus 
URBANUS VIII. omringden. 
FARU was een eenigzins zon
der Jingihari. Hij kleedde 
zich veeleer als één wijs^ 
geer, dan als een man, die 
aan 'het hóf had geleefd. 
Zijne onafhankelijke inborst, 
en zijn norsch voorkomen 
waren 'ongetwijfeld een hin* 
derpaal voor zijne fortuin. 
Hij was échter zeer aange
naam en zeer/vrolijk mét 
zijne , vrienden.* Er bestaat 
van hém: li° Geschiedenis 
van 'Portugül f voortgezet 
tot op de regering van Kar
dinaal HèNnÉiM, verscheide
ne malen gedrukt; :*Dé laat-' 
êle énbèstë uitgafè^iiVan 
173Ö, ia t fpj. Mïet ëen Ver
volg */en andere «belangrijke 
stukken. ~ '2.° Pörtugeèsch, 
Europa, 'Azië en Afrika* 
6'J-'dliu in fol., Waarvan 2 
vöör Mtir'opa'i -3 voor Azië 
én ?1; vóór Afrika. üfet A#to 
Portuguesd is de «^éschië-
dèriis d«r PortugezëH in dé 
Öost*InÜiën, sedert hunne 
eerste reis in 1477, tot in 
1640. Dit ttaauwkéurige en 
belangrijke wérk is in hét 
Jtaliaansch, Fransch én 
Engel^ch; vertaald. FARU 
heeft daarenboven nog 7 
dl> met Gedichten nagela
ten . {Hij bragt het grootste 

I
gedeelte zijns levens té Ma
drid door, onder de regering 
van PHILIPPUSIV., die hert»' 
eene jaarwedde verleende. 

! Zijne werken zijn in {het 
Spaansch geschreven}. 

FiRINAè — Zie BÓRRO-
MÉüs {Heilige • KARÊI.), 

FARISUCCI (JPROSPERUS), 
een beroemde ïegtsgéleer-

:! dé, té?Rome in 1554 ge
boren , én schitterde al
daar aan dé balie. Hij 

' schépte vermaak in hef ver
dedigen der zwakste za
ken. Déze voor véle faini-
lièn noodlottige zucht, ge
paard ?mét de overdrevene 
gestrengheid , lifet Welke hij 
den post van profcureur-fis-
kaal uitoefende, deed gemor 

: ontstaan en haalde hem. véle 
onaangenaamheden. op deii 
hals. Deze Voor anderen1 zo» 
gestrenge man, was zee*' 

i toegevend jegens zich zelveril 
Paus CLËMENSVlli.^éïde 

; te dien opzigte, in Zihspfi» 
; ling op zijnen naam' FARI-
'NACOi. -Rèt meel [fariaa) it' 
i uitmuntend, • maar de H*K 
die hetzelve bevat, deugt 

\ niets. Deze regtsgeleerde 
j overleed • te Rome op oen 

verjaardag zijner geboorte 
! den 30 Octobér 1618. Zijne 
•[werken zijn in 13 d l " ' " 
|i foiV, te Antwerpen , 16°° 
! en volgende jaren, gezamen
lijk 'in het licht gegeven' 
dezelve, worden door de UI* 
tramontaansche regtégeleer-
den zeer gezocht, Zie nier» 
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Wat dezelve bevatten: Deci-
tiones volee , 2 dl.n; Rota 
novissivue , 1 d l . ; Roten re-
centissimce, 1 dl. ̂  Reperto
rium jndiciale , 1 dl'.; Dè 
har'esi, 1 dl . ; —• Concilia,' 
2, dl.n; Praxis criminalis , 
4 dl.tf; Succus Praats cri-
toinalis, 1 dl. Ondanks de 
hekeling, waaraan eenige 
plaatsen zijn blootgesteld, is 
het zeker, dat deze werken 
vol geleerdheid zijn, en dat 
er voor deregtsgeléerdcn véle 
wetenswaardige zaken, in 
zijn optedoen. 

FARINATO (PAULUS) , een 
beroemde schilder en geleer
de bouvvkunstenaar overleed 
te Verona'ï zijne geboorte
plaats in 16Ö6, oud §4 j a -
ren. • , l " • 

* FARINELI,I(FRANCISCÜS) , 
Wiens ware naam was K A 
KEL BROSCHI, te Napels, 
den 24 Jannarjj 1705 gebo-
reT»» is een der beroemdste 
*a»gers van Italië geweest. 
Na zijne begaafdheid in de 
^ornaamste hoofdsteden van 
'fttlropa te hebben doen 
schitteren-, werd hij naar 
Madrid beroepen , om door 
de zachtheid zijner'stem de 
zwaarmoedigheid van P m -
IIPPUS V . , die onder zwak
heden- gebukt g ing, te ver
wijven. Het middel bragt 
een heilzaam uitwerksel te 
W e e g , dat zelfs de hoop te 
ooven g ing , welke men er 
«ich' van had durven belo-
Vfin« FARINELM, door wel

daden overladen , , verbond 
zich aan het hof van Spa7ije, 
De gunst, welke hij genoot, 
vermeerderde nog onder F E U -
DINAND V I . , die nog zwaar
moediger dan zijn voorgan
ger , de begaafdheden - van 
den Italiaanschen zanger nog 
meer dan hij noodig had. 
Hij verwierf dagelijks ineer 
invloed; de koningin vooral 
nam hem, onder hare bij
zondere bescherming, deed 
hem tot ridder der Cald-
trava -orde benoemen , en 
in de gewigtigste geheimen 
van den Staat toelaten. Hij 
werd daardoor de uitdeeler 
der gunstbewijzen van • het 
hof, en men moet tot zijnen 

. lof "zeggen, dat hij'dezelve 
énkel aan-de verdienste ver
leende. De gunst boezemde 
hem' nooit troischheid i n , hj) 
bediende zich enkel van de
zelve , om de armen te on
dersteunen. Eenvoudig en 
zedig, werd hij altijd door 
de -Grooten bemind, en in
dien hij vijanden had, wreek
te hij zich enkel over de
zelve door hen met weldaden 
te overladen. Men haalt van 
hem eene menigte trek
ken aan , die zijner kiesch-
heid en edelmoedigheid tot 
eer verstrekken. Verschei
dene eerbiedwaardige gees
telijken , en onder anderen , 
de overste van het collegia 
der Jesuiten van Madrid, 
stonden in naauwe vriend
schapsbetrekkingen mét hem» 
Hij was zeer gevoelig bij den 
dood des konings en der ko-
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ningin, in heizelfde jaar 
voorgevallen. Hy verliet 
Spanje alstoen, en begaf zich 
i n 1762 naar Bolögna, al
waar hij een landhuis be
woonde, dat hij niet ver van 
de stad had doen bouwen. 
Hij moedigde pater MARTINI •, 
aan, om zijne geschiedenis 
der toonkunst te schrijven, 
en ondersteunde hem met zij
ne fortuin in de oprigting 
eener • schoone verzameling 
van toonkundige werken. JPA-
RiNELti overleed den 15 Juli] 
1782. •' 

. FARNAPV , oi FARNABIE 
(THOMAS) , te Londen in 1575 
geboren, was de zoon van 
eenen timmerman; hij vol-
bragt .zijne eerste studiën te 
Oxford, daarna in Spanje 
in een collegte der Jesuiten. 
Hij vergezelde. FBANCÏSCUS 
DRAKE, JOANNES HAWKINS, 
op hunne zeetogten.' Van 
zijne reize teruggekeerd, 
Werd hij soldaat in de Ne
derlanden , deserteerde en 
keerde naar zijn vaderland 
terug. Hij opende eene school 
voor de Latijnsche taal in 
het graafschap Sommerset, 
en begaf'zich in dezelfde 
betrekking naar Londen, 
vormde goede kweekelingen, 
en verwierf den roem van 
«en bekwaam meester. Zijne 
verkleefdheid aan de konink
lijke familie haalde hem ver
volgingen op den hals; maar 
dezelve waren niet instaat, 
om 2ijne getrouwheid aan het 
wankelen te brengen. Hjj 

antwoordde altijd aan dege
ne , d,ie hem verzochten, om 
zich voor de republikeinsche 
partij te yerjjlaren: Liever 
wil ik slechts éénen honing 
dan vijf honderd gebieders 
hebben.. Hij overleed ais 

! balling te Ely"üqusef ia 
1647., Men had in het la
gerhuis voorgesteld , om hem 
naar Amerika te verbannen.; 
FARNABt was een even zoo 
schrandere geleerde als goe
de burger. Er bestaan ,nog 
van hem Uitgaven van Ju-: 
VENAÏ.18, PERSEUS, SKSK-
CA, MARTIALIS, LÜCANDS, 
"FlRGIMUS, TERENTIÜS, Ovi-
DIUS , met aanmerkingen n 
die • enkel taalkundig zijn; 
dezelve «ouden nuttiger we
zen, indien zij somtijds ge-

' schied-, aardrijks- en fabel-
! kundig waren; het Latijn 

derzelve is een weinig hard, 
en somtijds onnaauwkeurig. 

FARNESE , (PETRUS LOPE* 
WIJK) , eerste hertog van Par' 
ma en Piacenza, was de 
oudste zoon van PAUMIS Hl. 
die hem in een geheim hu
welijk had verwekt, voor 
zijne verheffing tot het pur
per aangegaan. Deze opper
priester droeg hem in 154S * 
onder voorwaarde eener jaar* 
lijksche leenschatting va* 
8,OüO kroonen aan den hei
ligen stoel, de hertogdommen 
Parma en Piacenza op, en 
gaf tot schadeloosstelling aan 
den Rerkelijken Staal, het 
prinsdom Camerino, «n'de 
heerlijkheid Nepi, die hem 
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ióèb&ióor&énV Üoódra 'FAR-
NÊsjsi dóór degeesielljkheid 
en het volk 'erkend was, < 
legde' hij èr zich op toe, , 
om Placenta te versterken) ! 
en de citadel, welke hij deed 
bouwen , werd als eene der 
bè'stè Vèstingwerken Van lia- ; 
liëbeschouwd. Daar bijden 
adellijken', wijl hij zich ver
beeldde, dat dezelve het 
Volle' onderdrukten, nlisrioe-
gen gaf, zoo smeedden vier 
edellieden eene zansenzwe» 
ring tégen hem, en ver-
moordden hem te Piacenza, 
den ÏÖ September 1547. 
Een inlian, die zich met de 
tooverkunst ophield, had 
bent dit treurige uiteinde 
Voorzegd f «iëh "koni hem1 

zulks voorzeggen', zonder een 
toovenaar te zijn;'doch de 
bijzonderheid , indien dezel
ve waar ï s , is desniettemin , 
opmerkenswaardig. Oqgen* 

.bli.kkellj.jk na zijnen dood, 
noodzaakten' de keizerlijke 
krijgsbéndèn, die aan de 
poorten der stad waren, de 
•Pi&cenzers, omden eed van 
trbow aan Keizer KAREt V. 
*e ddén^ die den afstand, 
door den Paus gèüüka niet 
«ad willen erkennen. Maaf 
in het vervolg Werd ÖCTA-
^V» FA-KHESE; oe zoon Van 
PETRUS LÓDEWIJK , die met 
MARGARETHA van Oostenrijk 
gehuwd was, door den kei
ler als wettige bezitter van 
«et hertogdom JParma, er-
*end (Men zie zijne nako
melingschap , in de Tijdre-

IX, DEEÏ.: "••• 'K 

kenkiindigë tafel, beliooreri-
dë tot,het artikel Parma én 
Piacenzarl.' Dl. 1 ,§. bladz* 
179).'Zijne1 nakbnleiingschap 
bleef in het bezit der beide 
hertogdommen, tot op den 
Kardinaal')AbromüS FARNE-
SE , in 1731 overleden. Zijne 
nicht, EuzABETH FARNE'SE ̂  
echtgeiiootè Van PmiAppvs 
V. , koning van Spanje, gaf 
dezelve over aan den twee? 
den harer zonen , die de« 
zelve in 1735 aan keizer 
KA REL VI. in ruiling voo* 
het koningrijk der Beide-
Sicilièn afstond. 

• .'FASNÊSE'; \-— 'Zie ALEXAN* 
DER JFARNÈSE. . *"."'' "" ; "•''] 

FARNSWORT, of FABNEWÈRT 
(RICHARD) , was een „der eer
ste leerlingen van GKORGE 
Fox, den grondlegger van 
de sekte der kwakers. Bij 
de ongerijmde droomerijen 
van zijhen meester voegde 
hij , het voorschrift, dat bij 
de kwakers op de angstval-
ligSt'e wijze wordt in acht 
genomen , van tot niemand, 
zelfs niet tot dé koningen; 
in de smeekschriften, noch 
fot Gföd in het gebed,-dan 
óp de gemeenzaamste wijze 
tle spreken. Hij schreef een 
werk, om dit gebruik in* 
gang te doen vinden; en. b e 
weert in hetzelve, dat eene 
tegenovergestelde handel* 
wijze, eene den kinderen-
dei lichts (i'i% was de titel, 

; welke de kwakers zicfi toe» 
k 

http://bli.kkellj.jk
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ieigeridenr) onwaardige vJeije-
ïï) was. Fox keurde , dit 
.dènkbéejd goed', en hij was 

. «de! eers te , die es zich ;naar 
• schikte. '7 ••'" /;., : 

FARON {Heilige), Bisschop 
'vaxk Aïeaitx in 627", stichtte 
•<fle abdij , die zijnen naam 
idraagt, was , in 657 • bïj'de 
.tweede kerkvergadering van 
3$énk tegenwoordig, en over - • 
ï eed den 28 Ocfober 6 7 2 , 
an den ouderdom van bijna 
:*8Ó iaren. 

••"" "FA-S, èéne godheid, wel-
ffee men als de oudste van 
-.alle beschouwde» Prima 
'iieum'.WAS.' Zij is dezelfde 
als THEMIS of de geneglig-
Jieid» •...-.,,', .. . 

FASCINUS , eenè bescher
mende godheid der kindsch-
éi 'e ' id .Men schreef aan de-
izelve*"bet vermogen toe," om 
-voor'toovérij te kunnen be-
-lioedên. I n de zegetogten 
•Werd' het beeld van FASCI-
:NÜS boven de triomf kar ge-. 
liangen , als het vermogen 
bezittende ? om den zege-
vlerder voor de begoochelin-. 
ijvert der trotschheid te'be
hoeden. Zijne dienst was 
•aan de Vestaalsche.maagden 
'toevertrouwd. ' 

FATTORE ( I L ) . — ZïepENNI. 

FAL'CÏIET (GDAÜDIUS), voor
zitter der Muntkamer van, 
JParys, zijne geboorteplaats, 
zag in 1529 het eerste licht-

Met veel zorg ei> met den bes
ten' uijtsjag, spoorde bij de 
oudheden van Frankrijk na. 
Gedurende de belegering van 
Sienna^ in , 1555, zond de 
Kardinaal » E TOURNON , hem 
t o t dei}koning, om hoogst» 
deszelfs bevelen te ontvan
gen. Dit gezantschap open* 
de voor hem de deur der eer,, 
maar niet die der fortuin. 
Hij overleed in 1601 , zoo 
vele schulden nalatende, dat 
men 'om dezelve te vereffe
nen , zijnen post moest vet-, 
koopen. Al, zijne ;. werken 
Werden te Parijs, in 16)0, 
in éA°, gedrukt. De belang
rijkste zijn;, i.° Antiquilès 
etc. -(tyaiiwcfe en Fransche 
oudheden), -het eerste deel 
bevat de gebeurtenissen, tot 
de komst der Franken voor-
gevallen; het tweede bevat 
dé geschiedenis van Sranh-
Hjh van PHARAMONP tot Hta-
GO €AfET.—\2.° hes mm 
etc, (De na^en en korte in
houd der werken vm hon
derd,zeven ên.twintig &an' 
schè dichters);'— 3.° Tra?' 
ie etc: (Verhandeling over 
de vryKpden der,GaÜihaan-, 
Sckë kerk); eene andere de 
V Origine etc. (Over den oor
sprong der'ridders* wapen-
scMMen enz.), ErkpmenW 
deze Verschillende verhande
lingen duizenden belangrijke 
zaken voor, die' men elders 
te vergeefs zoude zoeken, 
maar er i s ook nog veel m 
bfj te voegen, en to'W"?' 
teren gebleven. De Stijl 1S 

hard, onbeschaafd en on-
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naauwkeurig.' -

FAÜCHE* (CLAUDtus), den 
22 September 1744 te Dorne 
in het FranscHe' Dép!* der 
Niëvre geboren,, omhelsde 
den geestelijken stand, iverd 
onderwijzer dër kinderen van 
den markgraaf DE GnoisEÜii, 
hroedef des ministers , en 
ging vervolgens in de con
gregatie 'der priesters van 
de parqchië van den H« Ro« 
OHtis, te JPargs, Door den 
aartsbisschop' in interdict 
gesteld, speelde hij verschil
lende rollen. Het gehikte 
hém door zijne kuiperijen , 
zoo Wél als door zijne bè-
gaafdlieden , -en een en geheel; 
zonderlingen -geest ̂ '•'•-Vtil-'-'-ïe»" 
genspraak' en—ohgërijmdhe-
den , om gewoon < predïkép-
dés konings, 'algemeen vi* 
karis , "en honorair kanOnik •'• 
van Bourges, abt commen-
datarius van Monifort enz. 
te worden. Dé omwenteling 
stelde hem in staat, öm aan 
îjne slechte hoedanigheden-

"en teugel te vieren ; ' hij 
speelde in dezelve eene ge
ruchtmakende rol , werd 
scheurziek Bisschop van Cal' 
vadö8 (dus genoemd naaree
ne rots van het Kanaal, 
tegen welke de Cahadös, 
een schip der Beruchte vloot 
Wn Pa«i.ipjpus I I . , strandde), 
e« onderscheidde zich door 
yersehillende schriften, Waar-
' n sterk uitgedrukte waarhe
e n naast de gedrogtelijkste 
«walingen voorkomen; zoo 
. - ' ' • • • . . ' - . • • . • . • • • • • • • • • . • E . ' 

ajs bijv. Discours étc. (lite* 
dé over de nationale Gods-* 
dienst), Party's, 1789',i in 
8.yo; drie Redevoeringen o» 
ver dëjmenschelijke vrijheid, 
l7$9." — Üraisonfnnèbre etc. 
{Lijkrede van dèn \Abt DJÉ 
IÏEPÈB), 1790. r - Êloge 
cïviquè etc. (Burgerlijke lof
rede van FBANCKUH) i 
1790. — Sermonetc.(Jbeer-
rede over de overeenstem" 
ming der Godsdienst, niet 
de vrijheid), 1701 enz. Van 
zamenzwering tegen de JaV 
kobjjnsche partij, die de o* 
verharid in de nationale Con
ventie bekomen had, be^ 
schnldigd pijnde. Werd'''n'0 
ten dood veroordeeld,,en ver
loor den 31 Öctobër 1793 
zijn leven onder dé guiljfo» 
firïé. lp, deri tijd, die «Je 
Fransché omwenteling voor
afging, had hij uitgesproken 
en in het licht gegeven': 
hijkrede van den hertog van / 
Orléans, vader vanPHiiappis 
D'EGAMTÉ , en van Pjaéj,y-
PEAUX D'HERBAUT , Aafisr 
bisschop van Bóürges, eene 
Redevoering over, de lande* 
lijke zeden enz. Men kaft 
raadplegen Mémoires, etc. 
(Gedenkschriften, om te 
dienen tot de geschiedenis 
der Constitutionele kerk, 
of Brieven aan ChAunius 
fAVCBET, waarin ihen een 
beknopt verslag zijner mu
daden en dwalingen aan
treft), Luik, 1793 Kin 8.vo 
(Zie Joürn. hist. et litt. , 
15 Dec, 1793, bladz. 13.) 

k 2 •' 

I.M 
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FAUCBEUR. (MlCHAè'l. LE) , 
«en protestentsch .predikant, 
werd van Montpellier naar 
Charenton beroepen. Zijne 
welsprekendheid werd niet 
minder bewonderd te Parij's, 
dan ten platten lande. De 
maarschalk DE LA FORCE 
jKéide, bij het ui tgaan van 
eene zijner Leerreden over 
het tweegevecht, » dat, in
dien men hem eene uitda
ging 'zond, hij hetzelve van 
de nand zoude wijzen." Hij 

><>verleed t.e Parijs in 1£67., 
•door dei Gatbolijken en Pro
testanten geacht* Zijne regt* 

.schapenheid behoefde voor 
zijne genie niet onder te 
-doen* Aan zijne even zoo 
«schrandere als welsprekende 
;j>en heeft men te danken: 

/ '%,° Traite etc. (Verhande
ling" over de sierlijkheid des 
(redenaars), Leiden , 1686', • 
Afi' 12.mot eerst onder den 
maam van CÓNBART gedrukt: 
sieen werk, dat zeer op-prijs 
-Wordt gesteld. — 2." Des 

sgermons etc. (Leerreden over 
versc/iilleilde teksten der• H. 

SSchrift), in 8rvo — 3.°Priè-
•res etc; (Christelijke gebe
dden en overwegingen). — 4«° 
'Traite etc. (Verhandeling 
>vver de Eucharistie), tegen 
den Kardinaal nu PERRON, 
iSeneve, 1635, in fol,, op 
'kosten de r hervormde ker
ken , op bevel van het Nar 
vtionale Synode herdrukt. 

, f FAÜJAS DE SAINT-FOND 
:fBARTUai.0MEtrs), een geJeer 
>do aardheschïijver, in J750 

te Montèlimart geboren, en 
te Parijs den 26 Julij 1819 
overleden; bestuurder en 
hoogleeraar", bij het museum 
der natuurlijke Historie, 
heeft deze wetenschap met 
verscheidene kostbare ont
dekkingen verrijkt; voorna
melijk ten ppzigte van de 
Vulkanische voortbrengselen. 
In een aantal werken heeft 
hij de geleerde opmerkingen 
aangeteekend, welke hij ge
durende zijne* reizen, hetzij 
in Europa oi in de nieuwe 
wereld, in de gelegenheid 
was', om te maken; de be
langrijkste zijn: 1.° Mémoi
res 'etc. (Verhandelhgen 
over de uit de aarde gedol-
vene hartshoornen), 1776 — 
77,, in 4 ^ — 2 ° Recher* 
ches etc. (JSasporingen over 
de uitgedoofde vuurspuioen» 
de bergen van Yivnraii'en 
Velay), 1778 , in fol.-* 3«° 
Histoire naturelle etc. (Na-

\ tuurfojke Historie van Vau-
pAiné)il782, 4dl «in 12.™° 
— 4 ° Voyage etc. (Rei* 
naar Engeland, Schotland 
en de Hebridische eilanden)* 
1797, 2 dl* in 8.vo; in het 
Hoogduitsch en Engelsen 
vertaald. — 5° Bist- nat* 
etc. {Natuurlijke Historte 
van den St, Pietersberg hij 
Maastricht), Ï77£- r 1808, 

\1Q aflevg.n in f0l., in het 
Nederdujtsch vertaald* -*-6. 
Essaig etc. In het Neder-
duitsch vertaald door M» 
HOUTTOÏN, onder den titel 
van Beschrijving der Proef
nemingenmet kunstige Imht-
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JjollëH enz,, Amsterdam, 
.. miyin'SW — f.°'Mine

ralogie etc. (Delfstofkunde 
'der vuurspuwende bergen), 

1784,: 'in 8.vo _ , go gM. 
nat. etc. (Natuurlijke His
torie der rotsen van Trapp), 
1788 j in 12.fflo, 1813, ih 
8,vo enz., enz; De bouw-
jstöfFen, welke tot de oprig-
tïrig der haven van Toüldti 
dienden^ werden grooten
deels getrokken uil eene rijke 
mijn van zaveraarde,- in Ï775 
In de bergen van Chehéva-

'ry-ën-Velay door FAUIAS DE 
SAINT-FON» ontdekt, die de
zelve op zijne kosten deed 
openen. Deze werkzame en 
geleerde natuurkundige heeft 
het Fransèhe Muséum mét 
eehe menigte kostbare voor-
Werpen verrijkt, en aan zijne 
nasporingen' heeft men dé 
ontdekking der ijzermijnén 
van fe Touettè in ' h e t 
Fransche Dep.t l'Ardêc/te te 
danken. 

FAutcÓNNiJEB ( PETRUS)'-, ' 
hoofdschout der stad Duin-
kerhen, zijne geboorteplaats, 
voorzitter, van dé kamer van 
koophandel, Itweet, zich met 
veel ijver én belangeloosheid 
vön de bedieningen dier pos
ten gedurende bijna60jaren, 
o» overleed in 1735. Er be
gaat van heni eene üescrip-
ïïon Itistorique, etc. (Öe-
whiedkundige beschrijving 

li 

van Duinkerken), Bröggé;» 
2 dl.n in foï. met platen j de 
Stijl hiervan is niet zeer" 
naauwkeurig. 

FAUNÜS of FATÜEÊËS, der
de koning van Italië, zoon 
van Pictrs, dien hij opvolg
de, en kleinzoon Van JSA-
TÜRNUS , regeerde in 'het land 
der Latijnen, omtrent het 
jaar 1300 der Christelijke 
tijdrekening. Hij beVJijtigde' 
zich» zegt men,, gedurende 
zijn bestuur, om den land
bouw en de- godsdienst té 
dóen bloeijen. .Mei* stelde 
hei», na zijnen- dood in den. 
rang der landelijke godhe
den , en aanbad hen* als den 
zooi» van MjBRCüRfUS en van, 
den Nacht. Het Satersbaeld, 
waariii meft ihërti. gewdonlyk 
Voorstelt, gè^ft genoegzaam 
te kennen, datzijn rijk meer 
tot de fabelieer dan tot de-
geschiedenis behoort. De 
dichters verwarren hein dik
wijls niet den, god PAN, 

FAUK (CftjiDo XHJ), Heec 
van ï?ibrdc, werd in 1528 
te Toulome uit eene aan-r 
zienlijke familie geboren, en 
verscheen met roem voor 
de balie dier stad. Om zich 
in de kennis dés regts te 
oefenen, réisde hij in zijne 
jeugd in Italië. In zijn va
derland teruggekeerd, werd 
hij tot land-regter \*j vérko-

k 3 "*" " """""• . " 

(*) Jttge-mage, TUel, weihen menin eentje gewesten van 
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zen. In 1560* in haam dei; 
stad Tpulouse tot de staten 
van. Orléanf afgevaardigd f 
bood, hij den toning het voor-
Stel der klagten aan , door 
hem zelven zamengesteld. 
Èënigen tijd daarna, verkoos, 
R\REi,,l£. hem tot een* zij? 
ner afgevaardigden bij de 
kerkvergadering van Trente. 
Hij verdedigde aldaar met 
vele welsprekendheid, de 
belangen' der kroon, en de 
vrijheden der Gallikaansqhe 
kerk. De kanselier J /HÓPI-
TAX,, van zijne verdiensten 
doordrongen, deed hem in 
1565 den post van algemeen 
advokaat bij het parlement van 
Parija geven. PIBRAC deed 
de rede en de welsprekend-
heidaan de bajiè, sedert lang 
aan de onbeschaafdheid en 
onbetamelijkheid ter prooie, 
herleven. In .1570 werd hij 
tot staatsraad benoemd. Twee 
jaren 'later schreef hij zijne 
beroemde Verdediging van. 
den fiarihnlómeiis - nacht; 
doch men wil dat hij zich 
enkel tot , deze ? met zijne 
zachte inborst zoo zeer strij
dige, handelwijze lietgebrui-
ken, na daartoe door hooger 
hevel tè zijn {gedwongen. 
Nadat de hertog van Anjon 
de kroon van Polen, had ver
kregen , vergezelde PIBRAC 
dien vorst, en antwoordde 
voor hem, op de aanspraken 
zijner onderdanen. Zoodra 

denieuwe koning den <joo<J 
v?h, zï)n?n broeder vernomen 
had » verliet % hij Polen heU 
meiijk , te Krakau :PIBRAC 
nalatende, aan de woede der 
Polen blootgesteld, die op 
het punt stonden, om de vlugt 
dés konings op den persoqn 
van, zijnen, minister te wre* 
ken. £ljj kwam gélukkiglijk 
in Frqnkrp'k terug, vanwaar 
men hem weder naar Polen, 
zond, om zoo mogelijk de 
kroon voor zijnen meester te 
behouden; hetwelk niet ge
lukte. Hij was, gelukkiger. 
bjjj zijne terugkomst in Frank', 
rijk, alwaar hij tussqhen he$ 
hof en de Protestanten, eenen. 
vrede teweeg bragt, waarvan 

. hij de scheidsman werd, even 
' gelijk hij er de.bewerker 

van : was geweest. ^.HEN
DRIK IJl. gaf hem tot be« 
looning zijner diensten ,eenei\ 
post van président met d<? 
nuweelen muts. t)e koningin 
van Navarre en de hertog 

' van Alengon, verkozen hem 
tot hunnen kanselier., Hij 
overjeed in'J 584 en Frank
rijk verloor eenen. gfooten 
«verhei dspersbon, en eenen 
goeden schrijver. Er bestaan 
nog verscheidene werken van 
Kern» in dichtmaat en in on-
rijm: 1° plaidoyers etc. 
(Pleidooijefr en Redevoerinr 
gen), in 4.tp ~ 2.° Discour* 
etc. (VerMndëlitig over dé 
Ziet én de Jfetensckappen)» 

Frankrijk voornamelijk in jLanguedoc, aan den stadhouder 
v m «en landvoogd gaj* ' 

• X ' '• ' •• . V e r t a l e r . • 
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san den koning opgedragen. 
— 3.° Een schoone Latijn-
sche Brief over de moord-
tooneelen van den Bartho-' 
lomeus'nacht. 1573 ,. in 4.t°, 
— Behalve deze tegenwoor
dig weinig beleende schrif-' 
ten, heeft men zijne Qua-
trains (Vierlingen), die ie« 
dereen kent; de eerste uit--
gave is van 1574, en de 
laatste van 174G, in I2>o 
Het onderwerp dezer kleine 
voortbrengselen 'is zedelijk; • 
derzelvér 'kenmerk eenvou
digheid en deftigheid. Pi-
BKAC heeft in de zijne'deze 
beide hoedanigheden vereo-
nigd ; het nuttige en het aan
gename gaan er met smaak 
in gepaard';" Zijne Vierün-
gen werden dadelijk door' 
FLOÜENTINÜS CmtéTiEk en-
PKTRÜS » U MOÜMN" in het 
Grieksch vertaald; andere" 
schrijvers bragten dezelve in 
Latijnsche verzen over; ein
delijk verschenen zij "zelfs , 
in de Turksche, Arabische 
en Perzische taal. 0 e Fran-
schen' stelden dezelve zoo 
W e | op p«js als de vreem
delingen. Men deed dezelve 
den kinderen van buiten lee-
ren, en ondanks derzelvér 
oudheid, leest men dezelve' 
log tegenwoordig met eenig 
vermaak, terwijl die van 
GODEAU en DESMAKKTS aan 
"et stof ter prooie zijn , maar 
«eze bieden'ook den smaak 
der ouden niet aait, dien Pt-
ï !juc had aangenomen, «foor 
aJch naar hen te vorment | 

lik 

FAUR DE SAlNT-JotVIu(pB-v. 
ÏUÜS DU) , eerste president, 
bij het parlement yaa Tow 
louse, bij het nhsprcken-vaik 
een vonnis , in l(jOO,indett 
ouderdom van 60 jaren , aan 
eene beroerte , overleden, 

. heeft een, aantal werken, al& 
, gedenkteekenen zijner ge
leerdheid , nagelaten. Dege~' 
n e , welke de gelcerden.niet 
de meeste vrucht lezen, zijn: 
1.° Dodecamenon, sive de* 
Dei nomine et atlribntis r. 
1588 ,,in 8.vo; een zeer acht
baar geschrift, hetwelkeene-
menigte aanhalingen nit de-
GriekscheenLatijnsehe kerk
vaders bevat,, die opgèhel--
der(T of verbeterd worden.— 

'2.° Semestrium , Ubërpri-
'Mn?, secundus' ei tertitis,..-

3 d l > in 4 to Pürïfry 1570 
— 1595, verscheidene ma
len herdrukt. Men vindt in 
hetzelve vele nasporingen en 
opgehelderde vraagstukken. 
— d>.° Agonosticon, sivede\ 
Re atïiletica hüdhque ve-~ 
terum, Lyon, 1 5 9 0 — Ï 5 9 5 . 
in 4 to, eene even zoo ge
leerde verhandeling als- de 
voorgaande. In al zijne wer
ken is veel te- 'eeren ; doch 
men moet er ook enkel het 
leerzame en niet het vermaak 
in zoeken; er hecr&chtsoms: 
vele verwarring in dezelve v 

en de stijl is niet van de 
aangenaamste.-

FACRK ( K A R G L ) , aBfc van 
de I L GEKOVEVA, .en eer;ife; 

ölgemeeuc oveiyJc der regu-
4 -
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lierekanoniken. der Fransche 
congregatie, werd, in 1594, 
te LucienneSy bij Saint* 
Germain en Laye> uit eene 
adellijke ' familie geboren. 
Hij ging in de abdij van den 
heiligen VINCKNTIUS , te Sen-
lis, en verbeterde dezelve 
door zijne raadgevingen en 
zijne voorbeelden. Deze her
vorming werd gevolgd, door 
die der abdij van de H. 6 E -
NOVEVA te Parijs en van bijna 
vijftig andere huizen. De 

. verbeteraar werd tot overste 
dezer nieuwe congregatie be
noemd. Hij werkte met wi-
geïoofelijke bezwaren en ver-
tnoeijenïssen, om dé oude 
tucht te herstellen , en over
leed in den geur van hei
ligheid in 1644, eene Con
duite etc. (Handleiding' voor 
de nieuwelingen) en andere 
werken nalatende. De Hand
leiding- is in 1775 herdrukt. 
Pater CHARTONNET h eeft h e t 
lieven van pater FAURE, in 
1698 ia '4:*> in het licht ge
geven.' Hetzelve bevat de 
geschiedenis der. reguliere 
kanoniken van de Fransche 
congregatie, en den geest 
van derzelver stichter. Het
zelve is op eene stichtelijke 
wijze geschreven. Het schijnt 
dat pater IiALjyEMANT, prioor 
en Kanselier van de H, GK-
KoyEVA d̂e bouwstoffen dezer 
geschiedenis verzameld; en 
dezelve begonnen had. 

F-?»**!* (FRAKcisctis), een 
^anciskaner-monnik, „it * " » oude f a r a i ü è v a n ' ^ 

•goumoi?, bisschop van Ohn* 
dèves, daarna van 4'mieniv 
den 11 Maart 1687 i in den 
ouderdom van 75 jaren, te 
Parys aan eene beroerte over-

I leden, kwam door zijne kan-
isel-welsprekendheid tot; de 
bisschoppelijke waardigheid. 
Hij is het, die deze toepas* 
sing van den dichtregel van 
VIRGIMÜS op de koningin 
maakte, toen hij, te Saint-
Germain l'Auxerrois, over 
het lijden predikende, ver-
pligt was, om bij de komst 
dier vorstin zijne rede op 
nieuw te beginnen•: 

Infandum, Regina, jute» ra* 
novare dolorem} 

eene.. gelukkige toepassing; 
\ doch ongerijmd, wanneer men 
: de heiligheid der plaats en 
des ondenverps in, aanmer
king neemt, Men heeft van 
hem onderscheidene Lijhfe^ 
den , onder anderen, die tan 
ANNA VAN OOSTENRIJK, die 
veel, belang in zijne kunde 

; en ip zijne .deugden had ge
steld. Hij Was een regfscha-
pen man, vol ijver voor de 
regfzinuige leer. De J'jP* 
genisten kunnen hem •niet-
vergeven, de fjetlres pW' 
vinciales, en de beruchte 
vertaling van het Nieuwe 
Testament van Bergen ge
censureerd te hebben. 

* FAÜRÈ (JOANNES BAI" 
TISTA) » een Jesuit, geboren 
te Rome, êen 25 Qtfober 
1702, uit eene familie van 
Fransche afkomst. Hg vol-
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Ijragt zjjn^ iftudiën aan het 
Romeinsch collegié, door de 
Paters Jesuiten , . waarvan hij 
den30 Maart 1738 jhet.kleedi 
aannam, bestuurd , en ver
vulde: vervolgens de leerstoe
len derlwijsbegeerte ,,van we-
derleggende en schoolsche 
godgeleerdheid en der gewij-( 
de schriften, jfri hétonder>Vijs 
der godgeleerdheid, ,wist hij 
de nuttelooze geschilpunten 
te ontwijken, die aan de st u« 
die der door dezelyer diepzin-
nigheid en leerzaamheid be
langrijke verhandelingen veel 
nadeel toebrengen. Het ge
lukte hem te gelijkertijd, 

om de uitersten % vermij
den, zoodat zijne verhande
lingen , in plaats yan eene 
eenvoudige geschiedenis van 
godgeleerde leerstukken, ; of 
eene verzameling van be
schouwende punten te zijn, 
uit een, bondig leerstelsel, 
en nuttige vraagpunten be-: 
stonden, die men totdijs ver
re nog onaangeroerd had ge-
»teti. •; •:• Pater FAÜRÖ onder-
Wees gedurende 30 jaren , 
M was ontegensprekelijk, de 
«erste ; godgeleerde zijner 
eeUW. De paussen BIJNEDIC-
TÜS XIV. en CLBMENS XIII . 
achtten het niet te gering, 
om hem: in de gewJKtïgste 
zaken te raadplegen. Tijdens 
de vernietiging der Jesuiten 
W*s hij in het kasteel van 
bwt Angelo met vele hoof* 
«en zijner orde opgesloten 5 
é|» men nam dezea strengen 
Maatregel omtrent Pater FAU-

- ; , . - ' , . . •.- K 

RIS V' wijt «nefl yreeöde, dat 
; zijne geleerde pen de Ver-; 
dédiging dier zelfde orde op 
zich name, van welke nïen; 

, het verdejgings «vonnis had 
uitgevaardigd. Toen Pius 
VI. de Vrijheid aan def ge-, 
vangene Jesuiten terug gaf, 
stond hij aan Pater FAUBB, 
toe, om in zijn klooster van; 
JESWS te, blij ven;,' maar, de-
vijanden der Jesuiten deden 
er hem weldra uit verjagen. 
Hij vlugtte naar Vitetbo,, 
waar de inwoners hem óp de; 

: yleijendste wijze onthaalden, 
\ en waar hij zich bezig hield 
.om in 8 dl.n in 4.to eerie, 
; verdediging van het beroem* 
: de beslait van koning DESI* 
' PEBtus' té leveren ; een be
sluit zoo eervol ^voótvdeze, 
stad, en dat op dërzelveit 
stadhuis berust. uVader FAU* 
KB had in,dit werk, waarvan 
TIBABOSCHÏ niet veel lof ge
sproken heeft, de meening 
van vele grooïe schrijvers te 
bestrijden, en hij slaagde er 
volkome» in. Het leven vart 
dezen godvruchtigen gees
telijke was tusschen ïiijhe 
godsdienstige pligten, zijne 
studiën en de zorg, ,,welke 
hij aan 'de nrihen en zwak-, 

'. ken 4»ewees , verdeeld. Hij 
\ overleed te Viterbo , de» 23r 
April VÏTÏ, in den onder-
dom van 72 jaren. JSÏeii hield 
voor hem eene prachtige niti 
vaart; zijn portret yyevil in 
de groote zaal van het bur
gerlijk paleis geplaatst en 
zijne Lofrede werd in liet let-

K 5 ; . . . ' -V; •••', 
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terkundig. genootschap dier 
stad uitgesproken. Hij heeft 
nagelaten: 1.° Thesis pole* 
tnicee etc. Accedit disserta-
tio de capitulis $ . CJELES-
XIÉO II. olim tributis, 
etc-, Rome, 1754. — 2.? 
DissertaUo pólemica de jure 
regalia et primaruin pos-
narwn contra publieistos 
profes tantes; Rome, 1753.~ 
3.o DissertaUo pólemica in' 
recentïora qut&dam, erronea 
xystemdta de morum * dog
maticus ƒ Kom e , 1753. — 
4 . ' De praxi guelphellaniA 
in dilatione sacramentalis 
absolutionis. -*•ö.° Disser
tatie polemica adversus Ed-
mundi Rickerii poliliam ec-> 
clesiasticam*,—• 6.° Theses 
theologica et • polemiceè de 
jure natureB acgentiutn con
tra Gratiam..,». Hobbesum, 
Puffendorfium etc.j Rome, 
1757., ~^7^° i/S.: • AVGUSTIXI 
ewchiredion...: Notis et 
assertionibus theologicis »/»" 

> Ittstratum; Rome, 1755. -—"' 
8.°:.< Conclusiones universce 
tkeologieSi Rome'i 1760. — 
9.° Jirevis Appdmtns adMe* 
ologiam i et jus danonieum, 
Rome, 1751. In Ketl tal i-
aansch. •*—10.° Supplëmentt» 
0 bijlagen tot de eersléaan-
merkingèn van M.SAMJP/E^ 
Br, in de zaak van den eer' 
waardigen JOANXMS POLA* 
FOX.,:T~ Ï 1 •...* Aan den schrijd 
ver der twee brieven geti
teld; Heilzame raadgevin
gen , Napels, 1774. — 12.° 
Twee kleine belangrijke toer* 
ken f over de godsvrucht tot 

het M. /tart van 'JEStrs'émJ 

FAUST, • 
(LOURBSNS)", 

Zie KOSTER 

• FAÜST. W JZië' -. FAÜSTÜS.' 
(JoANNES.) ,! '-;•••. 

FAÜSTA: (FI-AVIA. MAXIMK 
ANA) > éene dochter ' van; 

MAXÏMILIAAN HÉRKÜI/ES , en 
, Vrouw vat} keizer JKÖNSTAN-' 
THN. In den eersten tijd' 
van haar" huwelijk was zij' 
een voorbeeld van deugd; 
maar het vervolg beanfwoord-
de niet» aan een zoo geluk
kig begin»':> Alle hartstogten 
ontstaken eensklaps in baar 
hart. Zij gaf zich aan de vér-
achtelijkstë personen over»» 
liet "zelfŝ  bloed8chendige< 
blikken op- GttRispus, den 
zoon van köNSTA ï̂iW > vol
len , doch kon hem niet be-! 
Wégen. Door zijnen ;tegen* 
stand vertoornd, voegde zij> 
den laster bij de bloedschan-
de, en beschuldigde hem bij 
den keizer, alsof hij haar 
had Willen vérkrachten* Door 

: dit bedrog liet zij dengenen 
ter dood brengen; die ge-! 

weigérd had, oin zich »"c* 
eene verschrikkelijke ro"is*' 
daad te bezoedelen* KÖN-
STANTIJN , te laat van harfr' 
losbandigheden en hare boos-' 
"aardigheid ondérrigt, wreek
te den dood van.zijnen zoon,' 
en van zijne zoo Wreèdel{]K' 
beleedigde eigene eer. j n 

het jaar.327 der Christelijke 
tijdrekening liet hij haar in 
een warm bad versmoren. 
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FAUSTK. —«.Zie FAUSTUS, 
Bisschop van Riez. 

FUISTINA(ANNIA GAI«ERIA), 
de dochter van ANNIUS V E -
RUS , landvoogd van Rome, 
werd in het jaar 104 gebo
ren, en paarde met den luis
ter eener zeer aanzienlijJ>e 
geboorte, eene volmaakte 
schoonheid, en eenen sne-
digen, schranderen en in
dringenden geest. Zij huw
de met ANTONINUS j lang vóór 
dat dezelve tot den troon 
geraakte. De zucht, on* te 
behagen en de neiging tot 
wellust', wikkelden haar 
eerst in eenen niinnenhan-
del en later in eene toorne-
looze losbandigheid. Zij 
werd de bespotting van Home. 
ANTONINUS van harecbuiten-
sporigheden ondenjgt , .stel
de zich te vreden, met er 
enkel over té zuchten. Zij 
stierf ,zoo als zij geleefd 
had, in de ongebondenheid, 
in het jaar 141. > ANTONINUS 
«et te , harer e e r , tempels 
eP altaren oprigten. FAÜS» 
ÏW4, hare dochter, over 
welke wij in het volgende ar
tikel zullen spreken, vorm
de zich naar. het eerlooze 
voorbeeld harer moeder. 

, FADSTINA (ANIMA) , bijge
naamd de Jonge, dochter 
van de voorgaande en van 
AATONINUS P ius , huwde met 
Keizer MAUCUS AUREMTJS, 
D« Matuur had haar schoon
heid , geest en bevallighe
den geschonken;r doch zij 

misbruikte,[deze voorregten-
Van het vermaak ging zij tot 
de losbandigheid over , en 
van de losbandigheid tot do 
verregaandste buitensporig
heden des wellustes. , De 
Romeinsehe Senator en Rid
der werden bij haar met dea 
vrijgelatene en den zwaard
vechter gelijk gesteld.. Om 
hare afschuwelijkheden ten 
top , te voeren., gaf zij zich 
aan haren schoonzoon prijs., 
en hoorde zonder blozen, de 
verwijtingen aan, welke hare 

.dochter haar daarover deed.-
Er bleef haar„ niet het ge
ringste spoor van kuisch» 
heid over. Men zegt , dafc 
haar echtgenoot, van hare1 

ongeregeldheden onderr lgt , 
zich hield , alsof hij er nietst 
van wis t ; da.t hij somtijds 
zelfs zoo ver ging, van hare 
minnaars te . belooneo, en 
da t , wanneer men hem aan» 
raadde, om van haar te schei
den , hij antwoordde: dan 
zou ik haar hnwelijksgoed 
(het rijk namelijk), jmoeten 
terug geven. Een antwoord , 
dat niet zeer strookt, met de 
verhevene denkbeelden, wel
ke de schrijvers , vooral de 
nieuwere, ons van MARCUS 
AüREiaus hebben doen op
vatten. Men voegt er b i j , 
Ja t deze wijs"geerige vors t , 
diegene tot de groote posten 
van het rijk verhief, welke 
zijn bed bezoedelden , en dat 
het volk niet in gebreke 
bleef, om er over te l a t 
enen Ondanks hare afschu
welijke buitensporigheden» 
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werd FAÜSÏINA iri de tenw 
pels als eehe godheid ver
eerd. Men stelde te harer 
eere de Faustiniaansche fees
ten in; en gehuurde pries
ters, deden den wierook-
damp, voor het altaar de
zer eerlooze, even zoo mil-
delijk opstijgen, als voor 
dat van DIANA, de godin 
der maagden. Zij overleed 
|n het jaar 175» in het vlek 
ïtalale, aan den voet van 
den berg Tattrns gelegen. 
JACÓBUS MARCHAND heeft 
Vruchteiooze pogingen in het 
werk gesteld, om haar we
gens hare ongeregeldheden 
te regtvaardigen, in eene 
verhandeling, welke vooraf 
reeds door al de getuigenis
sen der Oude geschiedenis' 
wederlegd was. f Behal
ve het omschrift van ma-* 
tér casiromm (moeder der 
heerscharen), welk men op 
hare gedenkpenningen vindt* 
leest men ook op dezelve het 
Woord "pudicitia; eene toe
passing ,; die eenigzins bui
tengewoon moet schijnen. J 

FATJSTMA (MAXIMA) , echt-
genoote van keizer CONSTAN-
Tiüs, den zoon van den groe
ten KONSTANTWN, werd in 
361 , na den dood van Eü* 
BEBIA, aan dien vorst uit-
gehuvyd en bleef zwanger 
van eene dochter CONSÏANÏ'IA 
genaamd, die later aan kei
zer GKATIANÜS werd nilge-
huwd* Het is deze vorst
in «. wier borstbeeld men op 
den sehoonen onyxsteen zuet, 

f die in de schatkamer Van 
Sint LAMSJBRiirS'ie Luik fae« 
waard wordt', welk beeld ee
ne der schoonste oudheden is, 
die men in dat soort kan zien» 

FAÜSTÜS of FAÜSTE , Bis
schop van Riez, in 390, in 
Gröot-BHtanniè geboren, 
verliet de 'balie, aan Welke 
hij schitterde, om zich in 
hét klooster van JLerins tö 
begeven. Hij werd abt van 
hetzelve in 433, toen de 
heilige MAXIMUS , dien post 
Verliet om de kerk van Biei. 
te besturen. Hij volgde hem 
óp in dat Bisdom, in 445, 
werd in 481 verbannen, ert 
overleed in. 485. Men heeft 
van hem eene Verhandeling 
over den vrijeli wil en dé 
genade. Waarin hij de krach
ten der natuur al te zeer 
verheft; én andere werken 
in de Bibliotheek dér kerk--
vaders. De naam van .FAUS-
TÜS was eertijds in de-Ca
talogus der- Heiligen van 
GENNADIÜS ; maar MOBANUS 
(De Martyrologiis C 13 JV 
heeft aangetoond, dat hij 
nooit door de Roomsche Kerk 
in de Catalogus der Heili
gen is geplaatst, en dat hij 
zich niet in het Martyrolo
gium van USUARDUS bevindt» 
SiMON BARTEL•'; de schrijver 
een er Tijdrekenkundige ge* 
schiedenis der Bisschoppen 
van Riez, heeft aan het 
einde van zijn werk eene 
verdediging van FAUSTUS ge
plaatst , welke de belangstel
lenden kannen raadplegen. 
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,. JfMJWJfvn'iaf,'FAUST'(JOAN* 
NES), een beruchte zwarte 
kunstenaar, in het begin der 
Ï6.e eeuw geboren, dié soni-
wrigefl «eggen in Zwaden, an
deren in Anhaft en nog ande
ren in het markgraafschap 
Brandenburg, bij Soltwedel 
geboren te zijn, Zijn vader 
was een boer, die dezen zoon 
naar zijne bloedverwanten te 
Wittemberg zond, alwaar hij 
liet collegie bezocht, endoor 
zijnen geest de toegenegen
heid van al degene verwierf, 
die hein kenden. In dén ou
derdom van ÏGjaren begaf hij 
zich naar Ingolstadt, ora er de 
godgeleerdheid te beoefenen, 
en. 3 jaren later verkreeg hij 
den rang van meestér in de 
vrije kunsten.. Hij liet ver
volgens t. de godgeleerdheid 
varen, en legde zich met 
eene buitengewone vlijt op 
geneeskunde, en sterrevoor-
zegkunde toe* JPHIMMPPUS 
CAMERABIUS zegt, dat hij te 
Krakau de tpoverkunde be
oefende ,i alwaar hij verze
kert, dat men er toenmaals 
les in gaf., In dien tus-
schentij d erfde FAUSTUS aan-
sienh'jfce goederen , van zij
nen vaderlijken oom, die "te 
Wittemberg overleed, hij 
wendde dit erfdeel tot de 
losbandigheid aan, gaf zich 
geheel en al aan allerlei too-
verijen en geestbezweringen 
over, en' voorzag zich van 
alle toov^rboeken. JOANNES 
WAGNER, de zoon van eenen 
priester van Wasserburg, Was 
«e getrouwe bediende, wel

ken h'ij zich" uitkoos, en aan 
wien hij al zijne geheimen me» 
dedeelde. FAUSTUS bedien
de zich ook gedurende twee 
jaren van de onderrigtingea 
van GHRISTOPFEI/ KAYÏ,I,IN-
GER, een' berucht spiegel** 
waarzegger. Eindelijk, zegt 
men, bezwoer dé ongeluk»' 
kige FAUSTUSy den duivel* 
onderhandelde met hem voor; 
vier en twintig jaren, en 
ontving eenén vertrouwelij-
ken geest in zijne dienst, 
MÉPHisTOPHEiiEs genaamd* 
Men verhaalt, dat FAUSTUS 
aan het hof van keizer MAXI-
MIMAAN verbazende toeren 
verrigtte; maar dat eindelijk 
de duivel, hem in het dorp 
Rimlicb wurgde, en op eene 
verschrikkelijke wijze ver-; 
scheurde. Hij was alstoen 
41 jaren oud; GEORdÉ Ru-* 
DOLF WIEDEMANN verhaalt al 
deze bijzonderheden in het 
Leven van JOANNES FAUSTUS ;"'• 
dezelve zullen ongetwijfeld 
zeer zonderling schijnen; 
maar gelijktijdige schrijvers, 
diegene zelfs, welke noch 
Voor ligt- noch bijgeloovig 
gehouden worden, verhalen 
dezelve als onloochenbaar. 
De beruchte MELANCHTHON, 
die toenmaals leefde, spreekt 
er over, als over eene alge
meen bekende zaak, en in 
onze eeuw » waarin de wijs
begeerte, over dergelijke ge
schiedenissen langen tijd ge
lagenen heeft, ziet men haar, 
zelfs met eene misdadige 
nieuwsgierigheid, al datge
ne najagen, wat dezelve we-
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der kan dóen herleven (*)» 
jZie ASMOOKBS , jus BEUN — 
PETROS - ^ BRÖVVN — THO
M A S - ^ DEMIO enz, 

FAÜVEAU of FULVIUS (PE-
'TRUS), een Laiijnsch dichter 
ïtt ï*oitöu geboren, de vriend 
van MUHET en van JOACHIM' 
JDÜ BEIAAY, te Poitièrs•••, in 
1562, • iri den • bloei zijner 
jaren overleden. Er blijven; 
ons slechts eenige fragmen
ten van hem over. 

* FAVART (KAREL SIMON) , 
een1 tooneëldichter, te JP«-

' rijs den 13 November 1710 
geboren, was de zoon van 
een pasteibakker, die zich 
de uitvinding der ééhaudès 
(eene soort van gebak) toe
schreef , en , die, niet te-", 
vreden met dezen roem, er , 

nog eènen andeï'en vart'eeiieh 
geheel verschillenden aard 
wilde verwerven ;•• namelijk 
döör liedjes te maken, die 
niet zeer slecht waren", op 
de zeden, Van den tijd. De 

!.i jonge "FAVART volbragt zeer 
goede studiën aan het col-
legie vaifLoDEwiJK^éw Gróo-
te\ eri deed reeds vroegtijdig 
zijnen aanleg blijken,' om 
verzen te maken, door eene 
Verhandeling over het moei' 

jëïijke t?m in de dichtkunde 
lè slagen. Deze eerste proe
ve , die* geen groot denkbeeld 
van de begaafdheid dés schrij
vers' gaf, werd weldra ge
volgd j doof een dichtsfuk,' 
tien titel voerende: LaJ/ran-

' cé etc.(Frankrijk, gered dóór 
JOAÜNJE D'ABC) , een werk, 
waardoor hij bij de Woei»-' 
spelen eenen prijs verwierf. 

H*) In zijn T&fereelvan Engeland, Parus, 1788, maakt de Heer: 
ARCHKNHotó, nielding van eenen doctor Ï'A&KÓJ», die als dé te£w 

j ? s ' e r / a ° * ' A 0
l
s ? l , s kan beschouwd worden. » Er bestaat, zegt hg» 

onder deze natie een buitengewoon man, die" sedert dertig jaren» 
111 de Geheimkundige Jaarboeken beroemd is. Zijn naani is KAÏN 
M E N U I . ^ A C K Ï< doch hij is algemeen bekend onder den naam van 
doctor, FAI,KON. Een zekere Graaf van RANZOW, kortelings,, in d ö 

"lenst
n™

n Frankrijk, als veldmaarschalk overleden, verzekert m 
2fl!ine Gehejmzinnige en tooverkundigè Memórièn , dien FALK in net 
Jirunswiiksche, op een der landgoederen van zijnen vader, iii tegen
woordigheid yan vele bekende personen, die Hij alle noemt, en me 
BIJ zelfs tot getuigenis der waarheid aanvoert van hetgene, wat hij 
zeg t , gezien te hebben. Heeft WAUK zich in deze werking van «e 
Wijze van SCHRÖPFER bediend? dit weet ik niet. Het zekere hiervan 
i s , dat deze man , tegenwoordig., te Londen leeft. Wanneer hij Uit
baat - hpfw^llf Tbaf ual^Ah A.„l, r...~L ' j : 1.H *!i!iJ i- *' "" •.-»» uw,urau man , tegenwoordig., te JLonden leen. , wanneer mj M>» 
g a a t , hetwelk zeer zelden gebeurt] is hij altijd in een l a n g w i t ^ " 
Waad gehuld, hetwelk bij zijnen langden grijzen baard en zijn edel 
en belangverwekkend gelaat , zeer wel staat'. •>&« is thans omtrent 
•»»»" ""VT.., ' ' " ""*''"'« u c "'»ciie met-geven «om ailiieri ti "",:--
geioofelnke en buitengewone dingen aantehalen, welke men van dien 
I v l l r v , e rhaalt . . . Een prins..« wilde hem voor eenige jare» 
£ ! » a t o ' M h ^ » a » de deur afgewezen." De Graaf van 
Tït^vl ^Pr«ekt in zijne Ptuissuche mo7iarclrie, ook op, verschel
e n & s ? n * ^ ^ den smaak,der hedendaagsche wijsgeeren, vor-, 
«Om,™ • £ " « 5 ^ geruchtmakende personen voor' de tpoverkunde. » f.% 
schouw, zeg* hg, in Buitschland, zoo vele vorsten, met geestdrift 
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Doch het was op:het tooneel, 
dat hij den^grootsten roem 

'woest,'; behalen,;:.. hij leverde 
nieer^dan zestig stukken aan 
de Opéra- Copiigtte, en aux 
Itaüens , die alle w«l werden 
opgenomen, en onder wel
ke men voornamelijk c onder? 
scheidt: Het Feest des Kas-
teels; de Schöone AnsjEüA.; 
de üorps'Sterrewigc/ielaar;, 
de Toovergoditi UiiQÊLA ; de 
leproej-de VriendscAap> Zij
ne echtgenoote ende abtYoi-
SENpN .werkten aan eènige 

zijner stukken mede. Zijn 
blijspel SoLWAit II,, 't>f 
de drie Sultanen, bewijst t 
dat hij zich hoven de Opé-
'ra-Comigue wist te verhef
fen. Hij leverde nog een 
ander, blijspel in één bedrijf 
"en in vereen: De Engelse/i" 
man te Bordeaux genaamd. 
Daar het tooneel der Opéra? 
Comique, waarvan hij de 
hechtste steun was,, in 1745 
vernietigd werd, nam Fk-
VART het bestuur op zich, 
van het reizende gezelschap, 

bezield, door de hoop en de verwachting der bovennatuurlijke middelen 
van mag t , geesten bezweren, de toekomst en al*hare geheimen on
derzoeken, de algemeene geneeskunde trachten te ontdekken", den 
steen der wijzen zoeken, e» om hunnen onverzadejijken dorst naar 
heerschzüfcht én schatten te lesschen, op de stem hunner wonder
doeners i?diè doorheen onbekend spooksel bestuurd wórden,' kruipen.'" 
Elders spreekt hij ov'er eenen zekeren SCHRÖPFÈR ,' Iiimonadé-verkoQ-
l>er te Leipzig,, Laati wien. KARKÏ*.,, Hertog van Coilrland, stoksla*. 
gen had doen geven ^ maar welke later/dien Vorst , en een groot 
gedeelte' dèr aanzienlijkste personen van Oresden en. Leipzig, zoo
danig wist te rerbluiden, dat hij eeiie vrij aanhierkelijke rol speel
de. » Van dien p-ogenblik af, -zegt hij, zag men 'in Europa- de 
. dwaasheden van Azië' en $ina , de algemeene geneeskunde, de kunst 
om goud en- diamanten-te maken, de onsterfelijkheidsdrank enz . , 
weder te voorschijn, kömert. Dé bijzondere wijze Van ScHHÖPü-EkVas 
vooral de bezwering der geesten: naar zijn goedvinden deed hij de 
gooden -en pnzigtbaré magten te voorschijn komen* Men weet wel
ke ontwikkeling zijn kluchtspel had. Na onnoemelijke sommen aan 
z p e aanhangers' te.hebben besteed, i»a het gezond Verstand van 
J$e derzelve verbijsterd te hebben, joeg hij zich,-in de onmogelijk
heid» om zich zelven langer staande te houden, in een boschjebif 
gtiptig, een pistoolschot door het hoofd. Op SCHRÖPFER. volgde 
SAÏNÏ QÏKRMAIN > dien een Graaf DÉ LAMBERT, in tijn Gedenkschrift 
««« eenen teereldling, enz. had aangekondigd. Er wordt nog wijd-
wopiger over deze kluchten gesproken inde Proeve oner de «ekteder 
lUuminés. Het cagliostrocismus en het mesmerisnius (dierlijk mag* 
Mtitmüs) bieden dergelijke tooneelen aan: » Wie zou hebbenkun-
Ben gelooven, zegt een,schrijver, dat eene eeuw, waarin het be-
s'aan van God, een raadsel was, waarin bijna alle menschen aan dat 
tunner ziel twijfelden, en met eenen Spottenden glimlach, op al 
«atgene antwoordden, wat dat der Engelen en Duivelen Vooronder
stelde: wie zou hebben kunnen gelooven, of wie zou hebbertkün-

?„ l a n& de boeken gezocht ha4djsn, die erlzelf* de mogelijkheid 
^"verniet igden. > r 6 ,; 
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dat'den maarschalk van Sak-
ten in Vlaanderen volgde. 
j>Ik was verpligt, zegt hij, 
in een' zijner brieven , bet 
leger te vólgeh, fen mijn too*-
neel in _ het hoofdkwartier: 
öptëslaan. De graaf van Sak' 
sein, die- de inborst onzer 
natie kende, wist, dat een 
wel gezongen liedje, éene 
boerterij; meer uitwerksel 
bg de "vurige ziel van den 
Franschman zoude maken , 
dan de schoonste redevoerih-

, gen, Hij had mij tot hoófdzan^ 
ger des legers benoemd , en ik 
was er mede belast, de be
langrijkste gebeurtenissen 
«leszeiven te vieren." Gedüi 
ïende dezen veldtogt, had 
FAVART van den maarschalk 
van SaAsen de bitterste on
aangenaamheden te Verdu
ren , welke een mensch in 
«taat i s , om te ondergaan. 
Deze, door «ijne' krijgsta-
lenten zoo beroemde veld
heer, bezat geene zeer ge
regelde zeden. Op mevrouw 
FAVAKT verliefd, trachtte 
bij haar aan haren echtge
noot te ontweldigen, èn in -
hare deugd eènen onovér-
winnelijken hinderpaal voor 
zijne lusten vindende, gaf 
bij zich aan gewelddadighe 
den over, die n,iet, alleen 
eenen grooten veld heer, maar 
«elfs eenen slechts eehig-
ssins kieschen man onwaar* 
^ig waren. FAVART zelfs 
was aan vervolgingen bloot
gesteld. Hij werd van zij
ne vrouw gescheiden, èn 
eerst eenigen tjjd daarna, 

kon hij- zich Wèdèr'rtletliaM 
vereenigëh. Té Parijs té-t 
teruggekeerd:, werkte hij 
Weder voor het tooneel, en 
'overleed den 12 Mei 1792. 
Het T/tédlrè etc, (Tooneel* 
kundige werken van IA-
I-ART), ïs te Parij's, 1763» 
8 dl.fl in 8.vo,m2,'10dl.rt 
in 8 vo, flp het Tké&trecfoi-
'si "(Uitgezochte tooiieelsink* 
ken), ibid.in I809,3dl.n 
in 8.vö, in het licht".gege* 
ven. In het laatste vindt 
men eene tijdrekenkundigtf 
lijst van al zijnq tooneel? 
stukken. 

••* FAVIEBDUBoi'r.AY(HEN* 
DRifcy, prioor van Sainte -
Croix de ProvinSi inl753r 
in den ouderdom van 85 ja
ren overleden; bezat smaak 
en letterkunde. De JFran-
Bchen- hébben hem de eeni*-
ge goede Vertaling' van Jtrs-; 
TÏNUS te danken» alvorens 
de abt PAUI. de zijne had in 
het licht gegeven. Dezelve 
bestaan beide uit 2 dï.n 'n 

l2.mo Mog heeft men van 
hem andere Werken, <he 
echter minder bekend zij"» 
dan zijne vertaling. Hij had 
zich aan dén kansel toege
wijd, en somtijds met' roem 
gepredikt. ' Zijne Lijkrede 
vanLoBEWlJK $IV. kwam 
te jtfefz,1?J.6, in fol .v

, n 

het licht. 

f FAVOUUS (HuGo)yiens 
vader, FRANCiscUSgenaauifl. 
geboortig van Pisa, in Ita
lië was; dochwriens moeder 
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in "Zeeland te Jittisj behoor
de. HUGO ,. tot jaren geko-
inen zijnde, oefende de ge
neeskunde te Antwerpen, en 
was, tegelijk een dichter, die 
in het maken van Helden
dichten. *<<: niet ongelukkig 
slaagde» Zijne gedrukte wer
ken zijn vijf Jh ge ta l , die 
iusscjben het jaar I 5,63 en 
J584 in* het licht kwamen. 
Hij was «en groot vriend van 
JFRAIXCISCUS ., iSoNMus, Bis
schip van Antwerpen, in 
welke stad hij ook den 1,0 
Augustus 1585 , in den ou
derdom van ruim 61 jaren o-
verïced. Toen hij opzijn ui
terste lag, maakte hij op zich 
zelveny dit onderstaande 
grafschrift: ; 

Artis Apöllineje cultura jnsia;-
nis et' usu, • 

Phsebasi cultor carinihis atque 
. lyrse * 

Pisano £enitöre satus, geni-
trice Zelanda, 

HÜOO FATOWAC^; sollicitudo 
, domus! 

.lEiatis bis sex anno post lus-
tra^secundo, 

Conditur hoc tumulo., spiritus 
astra tenent» 

Men leest nog heden dit graf
schrift , met zijnen sterftijd 
daaronder , in de kapel van 
«Ie kerk der H. Maagd. Dat 
deze PAVOLIUS geen gering 
dichter geweest i s , blij kt uit 
<le getuigenis van J- VAN 
BROEKHUIZEN , een bevoegd 
regter, om iemands waarde 
te schatten: dus luiden zjj-
ne woorden, in zijne aan
merkingen op PltOPERTIffS: 

IX; DER*.. !« 

HtiGp FAvotius, Poëfü, tivty 
pralehiriiis, qttem viriimmi^ 
ror famee esse tam obscurce.» 
Ëtiam apu(l nostrates, gni 
propius fiosse, debebqnt» 

JFAVORINUS , een beroemd 
drogredenaar, onder keizer 
HADRIANÜS, was vmArlex» 
Sommige schrijvers willen , 
dat hij een gesnedene, en 
andere, dat hij een twee
slacht igmensen was. Hij 
onderwees met foem te «Ar 
tliene, en later te Rome,-
•HAnniANUs sprak hem dik
wijls en stelde .vertrouwen 
in hem; maar hij werd hem 
moede en verdreef hem met 
de overige wijsgeeren uit 
Rome (zie HAIÏRIANUS). Men 
a e g t , dat FAVORINOS zich O-
ver drie dingetf verwonder
de : dat h i j , hoewel een Gal
liër zijnde , het Grieksch 
zoo wel sprak ; dat hij , of
schoon een gesnedene zijn--
dé., men hem van overspel 
had beschuldigd; en dat hij 
leefde, niettegenstaande hij 
een vijand des keizers was. 

FAVOKINUS YARINUS , of 
GUARINO , in 1460 te Carnè-
rino, eene hertoglijke slad 
van Italië, geboren, ging 
in de congregatie van den 
heiligen SJLVESTEB , tot de 
orde van den heiligen B«-
NEDICÏUS behoorende , efi 
klom doorzijne verdienste, op 
tot het bisdom Nocera. Hij 
is dé schrijver van eeri 
Grieksch Woordenboek, van 

l : • • • ' • . . 
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hetwelk eertijds veel ge
bruik is gemaakt. De bea
te uitgave van dit werk is 
die van Venetië, 1712, bij 
JBAKTOW, in fol. "De schrij-
ver overleed in 1537. Nog 
heeft men van hem Aanmer
kingen op de Grieksche taal 
onder den titel van Thesau
rus comucopice, "1498, Al-
de , in fol. 

* FAVRAS (THOMAS-MAIII , 
Markgraaf van) , te Blols in 
•1745 geboren, ging onder 
de musketieren, en maakte 
niet dit Corps den veldtogt 
van J761 mede. Na eenige 
andere rangen te hebben be
kleed, werd hij luitenant 
der Zwitsers van de garde 
van MONSIEUR , broeder des 
konings van Frankrijk; doch 
in 1775 legde hij dezen post 
neder , om zich naar Wee-
nen te begeven, ten einde 
zijne vrouw als eenige doch
ter en' wettige erfgename 
van den prins van AnhalU 
Scanenburg te doen erken
nen. Tijdens den opstand 
tegen den stadhouder in 
1787 , voerde FAVRAS , het 
bevel over eene Iegerbende ' 
in Holland. Met een vu
rig hoofd geboren, vormde 
hij een aantal ontwerpen, 
welke hij over alle aange-
legcnheden voorstelde. Hij 
bood er aan over de geld
middelen, en toen de om
wenteling begon, ook over 
de staatkunde. Maar de 
hoofden waren reeds opge
wonden , en daarom alleen 

zagen de revolutiónriairon 
in hem éenen vijand, dien 
irien aan de obtluikende 
denkbeelden moest opoffe
ren* In December 1789, op 
bevel dei- Commissie van 
nasporihgen, in hechtenis ge-
nomen, werd hij voor de 
regtbahk het Ctiatelet ge
voerd, en beschuldigdy van 
zatnensjpahningen tegen de 
omwenteling te hebben ge
smeed -, van gewapende lie
den. des nachts binnen Pa
rijs te hebben willen doen 
komen , ten einde zich van 
de drie hoofden dés bestuur» 
te ontdoen , van de wacht des 

-konings te hebben Willen 
aanvallen, het zegel van 
den staat wég te nemen, en 
den • koning en deszelfs fa* 
milie naar Peronne te sle
pen. Drie getuigen, Mo-
R E L , TURCATE en MARQUIE 
kwamen deze beschuldiging 
bekrachtigen, daar zij ver
klaarden van hem dé mede- . 
deeling van zijn plan te heb
ben ontvangen, dat door 
12,000 Zwitsers en 12,000 
Duitschers moest worden ten 
uitvoer gébragt, welke na 
zich te Montargis vereenigd 
te hebben, op Parijs mof 
ten aantrekken, den koning 
medenemen , en de Heeren 
BAILLY, 'LA FAÏETTB en NEC-
KKB vermoorden; zij voeg
den er bij, dat de paarden 
uit de stallen des konings 
moesten gebruikè worden 5 
om een corps ruiterij uit je 
rusten. FAVRAS wederlegde 
deze beschuldigingen «»«' 
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v,el«ï, Jcalmte en; tegenwoor
digheid ,van geest, zeggen
de, dat de ligting van troe? 
pen bestemd was, om eene. 
omwenteling, welke zich in 
lirakind voorbereidde, te 
ondersteunen. Wat de twéé-* 
de ; beschuldiging betreft, 
zoo verklaarde hij , » dat toen 
hij den 5 October te Fer-
sailles * en getuige was van 
. de verslagen heid, welke in 
die stad op het berigt heërsch-
tei,,dat er vrouwen van Pa-? 
rijs ,ntet,• kanonnen ia aan•' 
togt : waren , •, hij aan den 
Heer nEilSAiNT-PBiEST had 

.voorgesteld , i.bem de gaar
den 'i uit de stallen des ko-
ftingsiste geveny ten einde 
met de ijverigste dienaars 
zijner majesteit, het' ge* 
schut aan..die vrouwen fë 
gaan ontweldigeri: een maat
regel :, die niet plaats had, 
wijJL t.4 FAYETTB het kas* 
teel jtfet 6000 man te hulp 
kwam»1! De verklaring van 
S.UNT-PRIEST stemde hier
mede overeen. Het voor
naamste bezwaar tegen hem, 
>vas een brief van eenen ze
keren ^OUCAW*T , in welken 
tyj heini-vraagde: » Waar 
zÜn uwe troepen? Langs 
welke zijde zullen dezelve 
Parys binnentrekken? Ik 
Wenschte er gaarne bij ge
bruikt te worden." Te ver
geefs vraagde hij , om zijnen 
beschuldiger te kennen, men 
Weigerde zelfs, om de ge» 
tuigen te zijnen gunste aan-
tehooren, Den regters werd 

\ schrik aangejaagd, door de 
kreten van een' woedend 
graauw, dat het Chöfelet 
hield ingesloten, zoo lang 
het regtsgeding duurde, niet 
ophoudende te bedreigen, en 
den dood van den beschuldigr 
de , te èischen» door de ver
schrikkelijke kreet van & la, 
hatifèrne. Ondanks dus den 
ijver en de begaafdheid, we,!» 
ké deradvokaat 'fHILORIER. in, 
zijne verdediging stelde, 'on
danks de overtuiging, welke 
de regters van zijne onschuld 
bazatën, zoo behielden de mui-
telingen door hunne bedrei
gingen de overhand, en dé 
markgraaf van FAVRAS werd 
veroordeeld, om qpenbarè en 
schandelijke schuldbekente
nis y°or de hoofdkerk te doen 
en vervolgens op het plein van 
Gr.ève opgehangen te worden. 
Hij hoorde dit onregtvaardige 
vonnis met de grootste be
daardheid aan, en zeide tot 
zijne regters; » Ik beklaag n 
zeer, indien de getuigenis van , 
driemenschen biju voldoende 
is , om te yeroordeelen»" Toen 
de Rapporteurhem Zeide, dat 
hij geenen anderen troost had 
te wachfèn, dan dien, welken 
de Godsdienst hem aanbood , 
antwoordde hij op eenen ede
len toon. » Mijne grootste 
vertroostingen zijn die, wel
ke mijne onschuld mij geeft," 
Zijn vonriis werd den 19 Fe-
bruarij 1790 ten uitvoer ge-
bragt. Voor de hoofdkerk 
gekomen, nam hij het von
nis uit de.handen va.n den 

2 ' "\;; . : ' 
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.griffier, en las het «elf met 
luider stemme voor. Toen 
hij voor het stadhuis was ge
komen , dicteerde hij eene 
•verklaring, waarin men de 
-volgende zinsnede opmerkt: 
•» Gereed, om voor God te 
verschijnen, vergeef ik den 
menschen, die, in tegen-
spraak jrietTiun geweten;, mij 
van misdadige ontwerpen' 
ïiebben beschuldigd... Ik 
beminde mijnen koning, en 
•ifcaï getrouw aan dit gevoelen 
stenen. Doch nooit heb ik 
«joch de middelen, noch den 
wil gehad, om tegen de 
nieuwe orde van zaken, ge
welddadige middelen in het 
Werk te stellen.... Ik weet, 

•dat het volk. mijnen dood 
'inét luider stemme eischt. 
'Wel nu! wijl hetzelve een 
•slagtoffer noodig heeft, wil 
•ik liever, 4at de keuze op 
hiij Valle, dan op «enige wei-
ligt zwakken onschuldige, 

vdie door hét gez ig tde r 
moordtuigen tot wanhoop 
zoude „gebragt worden , ik 

.zal dus voor misdaden gaan 
boeten, welke ik niet be
dreven hëb." Steeds eene 
onveranderlijke kalmte aan 
'den dag leggende verbeter
de hij zelf ^e spelfouten 
*door den griffier begaan, ^n 
•nam afscheid Tan den gees
telijke, die hem vergezelde, 
en van al degene, dié hem 
omringden, en die over zoó 
Veel moed en onderwerping 
verbaasd stonden. Door den 

tfègter-rapporteur, >pp nieuw 
iaangönaand, öin op dezen 

oogenblik, zijne medepligtl-
g6n. bekend te maken, ant
woordde hij: » Ik ben on
schuldig, ik beroep .mij op 
de verwarring, waarin iku 
zie." Daarop beklom lü) de 
ladder, nam andermaal af
scheid van zijnen in tranen 
smeltendén Biechtvader, en 
zich daarop tot het volk 
wendende, zeide hij:'•» Bur
gers , ik sterf onschuldig, 
bidt den God van barhartig
heid voor mij: daarna zeide 
hij tot den beul: » Doe uwen 
pl'igt..." Zijn testament, en 
zijne briefwisseling niet zij* 
nè vrouw gedurende,zijne 
gevangenschap, werden na 
zijnen dood in het licht ge» 
geven, en bragten eencn Ie-
véndigeii indruk te weeg-
Mevrouw FAVRAS , werd, op 
bevel van-BAiLW, geduren
de den nacht, uit haar huis 

opgeligt, en naar dt»agj 
vervoerd, alwaar zn ƒ0 da 
gen onverhoord bleet. *!l 
kon echter, door middel van 
den algemeenen pachter AS" 
GKAnnV in dezelfde gevan;/ 
genis opgesloten, wethg» 
echtgenoot eene b r # s s e 

l ingonderhouden^"{eb ;" 
kon belet ten, ,^ i"deV ,l r

B schillende ^ërhooren, wence 
Zij hadden te ondergaan^"» 
tegenspraak te ^fval}^ 
Bij*a "dadelijk na den dood 

„van haren echtgenoot wera 
zij uit de gevangenis om 
slagen, en beklaagde «ö | 
alstoen in eenen bnei 
BAILLT. van den 15 ^ef 
1791 over de slechte beha" 
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delingen j weïfeè hï| haar 
had doen ondergaan, en dat 
•zij uit hoofde eener vader-
Jandsche bijdrage, in staat 
van beschuldiging was ge
steld. Men heeft van FA-
VRAS , zeer wel geschreve
ne Memoriën, oves de Hol., 
landsche onlusten. 

Vierlingm iQiiatrains) van 
JPIBRAC , vindt men er ook: 
van FAVRE. ffij> is ook de 
schrijver van een treurspel-, 
ten titel voerende: les Gor» 
dians on l'AmÖiUm,, 1598,. 

'. in> 8.vo FAVRE heeft verschei
dene .duistere gevoelens op
gehelderd; maar hij ; heeft 
de haarkloverijen, i» het 
onderzoek van zekere regts-

• geleerde vraagstukken- te ver 
gedreven, hij verwijdert zich 

•Somtijds van degrondbegin
selen. Hij bezat eenen veel 
omyattenden geest evenzeer/ 
geschikt voor de behande* 

i ling van1 zaken als voor de 
studie, Hij was het, dip 
belast werd , om het huwe
lijk te onderhandelen van 
Mevrouw CHRISTIN,!, van 
Frqnkryk met den Prins 

' van Piémant, VJCTOK AIHA?* 
DEUS. 0e koningvan Frank
rijk bood h«m het eerste 
voorzitterschap aan van het 
parlement van Tonlouse,. 
doch hij wilde in de dienst 
blijven van den hertog van 
Suvooye. Men vindt de 
Lofrede van dén president 
FAVRE, door JACOBUB DÜ-
RANDI in bet derde deel van 
het PièmoriteU illusfri. TAI-
SAND heeft hom in zijne Ler 

. vensbeschrjj vingen , dei*. be» 
beroemdste regtsgeleerden, 
volgens Mcmoriën, door zij
ne familie geleverd * een 
lang artikel toegewijd. 

FAVRE (CIAKJDIÜS), Heer 
van' Vaugelas ^ en vrliheér 

'•/-o •" • " • 

FAVRE of FABBR (ANTO-
Ntus), den ,4 Óctober 1557 
te Bourg-efy'Kresse geboren, 
w§s achtereenvolgend Jand-
regter van Bresse, president 
van het Qeneefgche voor den 
hertog van KemOurs, eerste 
voorzitter van. den „senaat 
•vwxChamberyi en landvoogd 
van. Savooije en van alle 
landen aan deze zijde der 
bergen: hij;.overleed in' 1624. 
Zijne werken bevatten in 10 
doelen in fol. Jürispruden* 
tia PapiHianear, Lyon, 
165$, 1 dl. —; De errori 
hits interpretum jurisf 2 
dl.n ^_ Comment* in Pan-
declas, sen de Ërroribns 
Vragmaticorum, 1659., 5 dl « 
— Codex fabriamis, 1661, 

.1 dl Cotijectures juris civi-
"%, 1661, 1 dl. als het beste 
zijner werken beschouwd, 
wijl hij, zijne verbeeldings
kracht, "die bem somtijd» 
verleidde , ter zijde stellen
de , zich het meest op het 
gezag der beoordeelde din
gen beroept. Men voegt 
er bij ff, Horgics inve$liga~ 
tinnes jurif civilis^ in con-
fec/uras A. FABBI', Napels, 
Ws-i 2 dl." ih foi-, j n fa 
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van PèrógeS) • zoon van den 
voorgaande, werd te Boïïrg-
èn-Bresse, en, volgens som
migen te.C/iUfflberg geborene 
De yader Was in de kennis 
der regtsgeléerdheid volko-
ttien e,rvarett. De zoon \yas 
zijner niet onwaardig; maar 
zijn geest was juister. De ' 
jonge VAUGELAS kwam vroeg-
tijdig aan het hof. Hij was [ 
gewoon edelman ; daarna ka-
apaerheer van GASTON, hertog 
van Örléans, dien hij in al 
zijne togten buiten het rijk 
volgde. Hij overleed arm 
in 1650. Men moet zich 
verwonderen, dat VAÜGE-
XAS aan het hof geacht, ge
regeld in zijne uitgaven , en I 
voor zijne fortuin niets ver
zuimd hebbende, bijna in 
armoede is'gestorven ; maar 
d.e togten v.an GASTON en 
andere toevallen, hadden 
Zijne zaken zeer in de war II 
gèbragt. In 1619 gaf LODK-
WIJK XIII. hem éene jaar
wedde van 2000 livrés. 
Deze Jaarwedde, welke ihen 
hem niet ftieer betaalde, 
werd door den Kardinaal van 
RiCHEf.iEU.hersteld, ten ein
de hem te bewegen , onï aan 
het Woordenboek der Aka-
demie te arbeiden. Toen hij 
den Kardinaal voor dat gunst
bewijs ging bedanken, zei-
de hem RICHÉMEÜ , al lag-
chende, Gij' zult ten min
ste in uw Woordenboek het 
woord JAAKIVEDDE niet ver
geten, — Aee»^ Monseig*, 
neur , antwoordde VAUGB'" 
JIJAS, en nog minde? hel 

iöoórd 'ÉRKsmÈvth • -i Dé
ze letterkundige was. een der 
beminnelijkste" en beroemd-
,sté Aéademiöi; hij bezat 
een aangenaam uiterlijk en 
zijn geest evenaarde zijn geb
laat. ; VAUGEI.AS beoefende 
zijn gëheele leven de Fran
sene taal» en werkte er aan 
om dezelve te zuiveren* Zij
ne Vertaling (in het Fransch) 
van Q.UÏXTVS CURÏIVS, m 
1647, in -4.» gedrukt ,waS 
de vrucht van eenen 30 ja
rigen arbeid. Deze verta
ling, van Welke BALZAKyin 
zij^nkrachtigenstAiUéi^ 
ï)e ALEXANDER van WW-
rus CvRTiirs is onoverwin-
nelijk, en die mnVAVGELAS 
is onnavolgbaar, wordt voor 
het eerste goede hoek gehou
den , dat naauvvkeürig injeï 
Fransch geschreven is. w 
danks de verandedilkheid f» 
onbestendigheid derl-ran,h 
taal,, komèri er we.nig mt 
drukkingen in voor, die vei 
otaderd lijn. ; VAÜGRWJ be 
wees geene mindere dien-t 

door iijne &**!&»•£* 
(Aanmerkingen op c 
s'ché taal), waarvan 
uitgave in 4 » ]*»•« 
d.at minder n o o t ó / - ; e e g t e 

dan eertijds, *W^]v0or-
twijfelingen . ^ ^ W 

een meerijn. ao<-" , v o o r . 
ïat n o ^ l ^ ^ ï S ê eest a lXdienmenhet^ ' : 

welke T ^ J T ^ * 
amleren ^lf£n i n I2.<»0 

hebben, J« •> ax' 
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: FAWKES (FRANCISCOS)",, een 
Engeiscbe dichter in ï?2l 
in' het graafschap ïrorS ge
boren , drong zich inde be
dieningen der Anglikaansehe 
kerk om te leven , en gaf 
zich door zijnen smaak aan 
de dichtkunde over. Hij 
werd? tweede predikant te 
Orpington in ,1755 v predi
kant te 'sGraveu/iage, in 
1774, en overleed den 26 
Augustus • 1777,:. na in de 
taal van zijn larie! in het 
licht te hebben gegeven: 1>° 
Vertaling' vak AkACKÊOX, 
1760, in Ï2.wo — 2? van 
TaEochiTUS, 1767, in 8,vo; 
— 3.° "van AFPOLLOXIVS 
van Modes, 178.0» — 4.° 
de Verzameling, zijner Ge
dichten, is in 1761, in 8 v» 
in hei licht verschenen. 

FAÏ {K.MUSI.. HlERONYKIUS 
»K GisTiERNAl DV) , kapitein 
hij-de' gardes , te Parij* in 
!662 geboren, werd bij het 
bombardement van Brussel 
in 1695, door een kanon
schot een been weggeschoten. 
% , toenmaals nog slechts 
luitenant, verkreeg een com
pagnie; doch zag zich, door de 

! onmogelijkheid om te paard 
] 'e rijden, genoodzaakt om 
j van den militairen stand af 
• ^ zien. Gelukkiglijk was 
i hij een vriend der letteren , 
I e« dezelve waren zijn troost» 
; Hij gaf zich over aan de n«-

sporihgen dar sseidaame boe
ken in allerlei soort,' der 
schoone uitgaven aller lan-

'~ -..• . • l-« 

den, der handschriften, wel
ke eènïge verdiensten had
den , en vormde zich eéne 

Wél uitgezochte bibliotheek; 
; vari 25,000 krooneh.' üe ca-
.; talogus werderin 1725, door ,: 
den boekhandelaar MARTIN i 
in .8.vo- van ontworpen. , De 
bezitter van dezen letterknn» 
digea schat \vais twee; jaren 
vroeger overleden. 

: FAY (KARET, FKANOISCÜS rm 
CiéTJsaNAi DÜ) ,;' zoon van den 
voorgaande , te Parijs, in 
1698 geboren, diende;eeni~ 
gen tijd even gelijk zijn va
der; maar hij verliet den mi-* 
iitairen 'stand et» wijdde zich 
geheel aan de schei- en kruid-
kunde tóen Tot "lid der aka-
deinié van -wètenschappens 
bevorderd, had hij het op-
përtdexigt over den konink
lijken tuin, vóór bem geheet 
verwaarloosd, en dien hij in 
korten tijd tot eenen der 
schoonste van Europa, maak
te. Hij overleed te Parijs 
in 1739. Deze academie as 
bezat zachte zeden, een© zich 
steeds gelijkblijvemie vro- • 
lijkheid , en' eene hijaonde» 
re neiging' óui anderen van •» 
dienst te aijn ; en deze hoe
danigheden gingen met niets 
gepaard, dat mishaagde, met 
geene ijdelheid, met geenè 
uitstalling van kunde, met 
geene noch verborgene noch 
oopenbare boosaardigheid. Hij 
maakte nieuws nasporingen 
over het phosphorus van den 
barometer, 'over het .kalk' 
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zout, tot op tient aan &&• 
scheikundigen onbekend, o-
ver den zeilsteen, en ein
delijk over de eleclriciteit* 
Zijne werkzaamheden in die 
vakken zijn opgeteekend in 
4e Mémoires etc. '{Gedenk* 
schriften der AkademieMan-
•wetenschappen) t waarin men 
ook zijne, Lofrede door FON-
TE^ELLE aantreft. . 

FAV (JOANNKS GASPARD DU), 
«en Jesuit, omtrent het mid
den . dier eeuw overleden, 
behaalde door zijne predika-
tien den groatsten roem. Zij
ne Leerreden zijn in 9 dl.", 
dieachtercenvolgend van 1738 

, tot 1743 in het licht versche
nen- De begaafdheid der ge
paste bewegingen schonk aan 
dezelve eehe schoonheid en 
kracht, die zij na den druk 
bijna geheel verloren. 

FAYDIT of FAIDIT .(GAN-
CELMÜS' öf ANSELMÜS) > een 
provengale dichter, te Uzer-
che, da het Fransche Dep** 
Córreze geboren , en in 1220 
overleden, begon Blijspelen 
voortestelleBji door hem zel-
•ven zamengesteld. Dezelve 
werden toegejuicht, en in 
korten tijd werd hij rijk; 
maar zijne neiging Voor de 
ijdelheid, de losbandigheid 
en de verkwisting» bragt 
hem weldra tot de uiterste 
armoede. RICHARÖ LEEUWEN
HART , koning van Engeland, 
bevrijdde hem van dezelve 
door zijne milddadigheid. 
Deze vorst met BËBKNGAMA 

VAN BARCËLONA gehuwd'., ïvjd 
smaak voor de Pro vengaal» 
sche dichtkunde, welker taal 
toenmaals veel met deKata-
Ionische overeenkwam, Na 
den dood van zijnen besche'r-' 
mer, kwam F*yniT té Mat'-' 
terug, en huwde aldaar, met< 
eene jonge dochter vol geest 
en schoonheid, die, ziciï over 
de ongeregelde levenswijze 
van haren echtgenoot erge
rende , kort daarna vön ver, 
driët overleed. De echter 
begaf zich naar den Heef 
van Agonlt, alwaar hij zijne 
dagen eindigde. Hij had ge-
schreven:, IS Dic/itstuk op 
den dood van Koning Rl* 
CHARD, zijnen weldoener.— 
2.° Het Ra leisder Liefde, 
een dichtstuk, welks «titel 
genoegzaam den geest ver
raadt. — d.° Verscheidene 
Blijspelen, onder anderen 
een ten titel voerende tg6' 
regia dels prestres {De liet' 
tèrij der Priesters) In dit 
stuk verheft,hij de Waiden-
sers en Atbigenzers, Wier 
leer en zeden met zijn ge-, 
drag niet dan al te zeer 
strookten* 

FAYDIT (PETRUS 'VABSHW 
NÜS), te Iliom in Auvergne 
geboren> eerst priester van 
het Oratorium, verliet deze 
congregatie in 1671, WIJ 
hij, te|en het verbod zijne 
oversten, een Cartesiaanse!» 
werk had in het licht gege
ven. Het Cartesiuntsmus, 
is in onderscheidene genoot 
schappen, gediende lange" 
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tijd bijna eene ketterij ge* 
weest. FAYDIT , met een en 
zonderlingen en vurigen geest 
geboren, maakte zich weldra 
bellend in de wereld. In den 
tijd toen 'de 'geschillen van 
Paus IMSOCÈNTIUS X I . met 
Frankrijk op het hevigst wa
ren, predikte hij > te Haint-
Jean^n Grève,; tegen dien . 
opperpriester. , Hij wederleg-
de zich zelven , in ëene an
dere teerrede ,i te Luik- in 
het licht gegeven, vvaarop 
"ij niet in; gebreke bleef, 
om te antwoorden, door het 
uittreksel zijner eerste Leer
leden", met de goede of kwa
de bewijzen, der daar in 
aangevoerde daadzaken te 
doendrukken. Eene Verhan-> 
deling over de Drieëenheïd, 
Waarin hij het Driegodendom. 
K^rithè'ls'me) vaststelt ,• be
werende', dat de leer van 
dit geheim door de Schoolt 
gche Godgeleerdheid was ver
minkt; dit goddelooze werk 
voert ten t i tel : Altération 
e ' c . {Verminking $an het 
godgeleerd stelsel, door de. 
wijsbegeerte van AtitSTOTE-
LEs), g r . in 8 vo ,1706. Een 
bekende godgeleerde, spreekt 
e* aldus over: » JGen aan de-
factie der ARNAUJCDS en QÜES-
NEI/S verslaafde .schrijver, 
beweert, dat dé schoolsche 
godgeleerdheid het leerstuk 
der Drieëenheïd verminkt 
beeft, hetwelk, volgens 
hei», oudtijds bestond, om 
drie naturen in God te er
kennen. Aldus ie redene-

. % 

ren , is de domste, onkunde 
aan den dag leggen, wijl het i 
bekend is , dat dè godge* 
leerden te allen tijde, tegen 
de Arianen en de drogrede
naars het geloof van Nicéa, > 
en de medezelfstandigheid* 
der goddelijke personen ver» • 
dedigd hebben. Het is open-; 

lijk ketterij prediken., voor
eerst die der Trilheisteti % 
en ten andere die der nieu-V 
were dwaalleeraars, die be
vestigen , dat het ware ge
loof tegen de uitdrukkelijke 
belofte van J . C. is te niet 
gegaan, en enkel is weder-
gevonden in eenige bevbor-
regte hoofden der laatste ëeu-'. 
wen. Het is de godverza
king prediken* wijl men » 
indien men de eenheid van 
God Vernietigt,; mén deszelfa 
wezen vernietigt." De dwa
ling van F.ivoiT, is in deze 
eeuw, door doctor GEHMBS • 
vernieuwd. (Zie JOANNES 
PHILOPONOS), Dit even zoo 
buitensporige als goddelooze 
Werk, haalde aan FAYDIT »•;•' 
in 1696 een verblijf, in Sainfa 
Lazare te Parijs op den 
hals : eene straf, die noch 
zijnen geest, noch zijne in» 
borst veranderde 5 hij ontving 
het bevel des konings, om 
zich naar zijne geboorteplaats 
te begeven, alwaar hij in 
1709 overleed. Behalve de , 
reeds aangehaalde werken » 
bestaat er van hem; ï.° Re-
•marques etc. {Aanmerkingen 
Oj) PlRdlLWS, op EoME-
nus en óp deft dichterlijken 

\ 5 • 
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stijl der E. Schrift), 2 dl.n 
in Ï2.m°, eene eigenzinnige 
mengeling van verschillende 
denkbeelden over, gewijde en 
ongewijde onderwerpen, in 
welke de schrijver» naar-zij
ne; gewoonte , zich al te veel 
vrijheid veroorlooft. -7- 2.° 

~P'e Télémacomanie in 12.1"», 
eene ellendige hekeltng van 
het meesterstuk van FÉNÉ-
10N, vol zonderlinge aantee-
keningen, die evenzeer met 
de waarheid als met den 
goeden smaak strijden. Men 
moet hiervan alleen - zijne 
aanmerkingen tegen de Ro
mans uitzonderen,, nog val
len dezelve in het valsche, 
als men slechts de Strekking 
der'volgende gadeslaat, F A V 
BIT had BOSSUE'Taangerand, 
alvorens FÉNÉLON te heke
len , en het volgende- punt
dicht gewaakt, tegen de re
devoering van dein bisschop 
van Meaux, ïp 1682, in de 
Vergadering der geestelijk
heid uitgesproken» Men moet 
weten , dat BOSSUET SALAAM 
ïn die rede had aangehaald: 

, 'Dn auditeur un peu cynique 
Dit tout buut, en baillant 

d'ennui: 
ha prophete RADAAM est obscur 

aujourd'hui 
Qu'il fasse parier sa bour-

rique, ,; 

Elle s'expliquera plus claire-
ment que lui. 

De jeuking, om in onrijm en 
dichtmaat te lasteren , moét 
in den abt FAYDIT zeer sterk 
zijn geweest, om op zuik 
feene onbetamelijke wijze., . 
twee beroemde prelaten', de j 

eeuwige .eer der Fransche, 
geestelijkheid aanteraitden. 
—r 3.° Memoriê'n, tegen die 
van TJLLEMONT; eene bro> 
chure in 4>tQ, meer koddig, 
dan ernstig, in derzelyer; 
geboorte gesmoord j eri die 
geene gevolgen hadden..Men 
ziet er FAYQIT zoodanig in,: 
als hij was; «en gek, die 
eenigen geest, en,een wei
nig kunde bezit, en dié, ia-
de aanvallen zijner dwaas* 
heid de pen "opneemt. -*- 4.° 
Le fombeau eta (Het graf 
van SAXTEUIL) , in 12.™°, 
in vrij zonderlinge Latijn-
sche verzen, en in Fransche 
onrijm. Het onrijm is eene 
Vrije vertaling der Latijn* 
sche stukken. Ten onregte 
heeft men aan dien schrij
ver toegekend les Mqiries 
empruntés, 2 dl.", ïn 12.fflo>, 
dit stuk is niet van hem, 
maar van HAITZE. 

FAXE (JACOBÜS), Heer van 
Espeisses, te Parijs, m 
1542 geboren, raadsheer bij 
het parlement in 1567, werd 
rekwestmeester, van het ho
tel van den hertog van AN-
JOU, later 'HENDRIK HL «y 
volgde den vorst in Polen* 
en na den dood van liAner. 
IX. , kwam hij in • •*««**-
rijk terug, om van Wege 
zijnen meester regentschaps-
brieven aan de koningin te 
brengen. Hij keerde ver
volgens naar Polen terug» 
alwaar hij uitstekende diens
ten aan HENBU.K bewees-
Deze vorst beloonde er hem 
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voor door de posten [viari re-
k^estmeester» algemeen ad* 

, vokaat, eri eindelijk van 
president met de fluweelen 
iiiüts bij het parlement van: 
Üdrijè, Hjj overleed te 
Senlis in 15,90, voor zijnen 
tijd welsprekende Redevoe
ringen nalatende. .<?••. :, 

'• FAYE- (JOANNESEMAS LÉ-
R16ET DK h&), werd te' Fïera-
ne in, Daup/tiné, in 1671 

j geboren; Hij sloeg deloop-
! baan der wapenen in, was 
: eerst musketier, daarna ka

pitein bij de" ff ar des / was 
! bij den slag van Ramilliesj 

Mj dien van Oudenaarden * 
I en bij vsrscheidene (andere 

veldslagen tegenwoordig, al- : 
Waar hij -zijne--- dapperheid 

j onderscheidde. Hij had al-
j tijd srnaak en aanleg voor 
| oe wiskunde getoond* Door 
\ oen vrede aan zijne eerste 
I neigingen teruggegeven ,Ieg-
' ^e hij zich bijzonder toe op 

«e werktuigkunde, en de 
proefondervindelijke natuur» 
kunde. Dé akademie van 
Wetenschappen opende hem 
«are deuren in 1716, en 
verloor hem in 1718. Men 
Vindt in de verzameling dier 
Maatschappij twee verhande-
wigen van hx FAYE.

 ; 

FAYE (JOANNES FRANCISCÜS 
^ERIGETDEIXA), broeder van 
«en voorgaande, eerst kapi-

j te"i der Infanterie , daarna . 
gewoon edelman des konings, 

! "Hd «leer smaak voor de 
| ^genante letterkunde, dan 

voor derernstige wetenschaps' 
pen, die het deel van zij-: 
nen oudsten broeder waren 
geweest; In 1730 verkreeg 
hij eenén post bij de Fran-
sche akademie, en overleed 
in het volgende jaar, in 4en 
ouderdom van 57 jaren. -Men; 
heeft van, hem eenige gé-
dichten f waarin men eenen 
kieschert geest en eèpe aan
gename verbeeldingskracht 
opmerkt. Zijn voornaamste 
stuk is zijne Ode dpologè-
tiqite- etc* {Verdedigende 0~ 
de der dichtkunst)••< tegen 
het stelsel van MOTTE-Hou: 
DAKD, ten-gunste der prozat 

:FAYËI* — Zie FAIEÏ.* . 

FAYETTE (GILBERTÜS MO-
TIER DE LA), maarschalk van 
Frankrijk , onderscheidde 
zich in den slag vaiiBaugé 
in Anjou, in 1421 ; werd 
in den slag van Verneuil 
krijgsgevangen gemaakt; en 
bragt, na zijnfó bevrijding 
veel toe, dm de Engelschen 
uit Frankrijk te verdrijven. 
Hij ovorleed den 23 Febru-
arij 1464» 

FA VETTE (MARIA MAGDA-
jtENA PiOGHE J)E LA V E R G U E , 

Gravin van I A ) , werd in 
1632 geboren, en was de 
dochter van ASTMAR »E ÜA 
VERGUE , Veldmaarschalk,-, 
gouverneur van Havre de 
wdce. 2ij huwde in 1655 
niet FRANC^SCÜS , graaf van 
iiAFAYETTE, en onderscheid
de 'aich nog.meer door ha-
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ren geest dat» door hare ge j 

boorte. Al de s.choone gees* 
ten vad haren tijd yochten 
haar bijzijn. Onder'de ge
letterden , waren MÉNAGE, 
IA FoNTAINE en ISÈGRAIS » 
degene, welke zij het mees? 
te zag. Zij overleed in 1693. 
De voornaamste harer schrif
ten zijn : 1.°' ZAÏHE , een 
roman, die den- grootsten 
opgang maakte, r— 2.° La 
prihcésse etc. (De prinses 
van Kleef), 2 dlninl2."u>, 
een andere roman , met veel 
geest door VALENCOURT aan
gerand. Mevrouw I,A FAY-
KTTEV had deze beide yoort-
brenselen , onder den naam 
van JSEGRAIS geplaatst. De
ze dichter had tot de op-
rigting des gèhouws toege-
bragt, en de dame had het
zelve versierd. — 3.° La 
princesse etc. (De prinses 
van Mon/pètisier), in 12."'° 
— 4° Mémoires etc (Gedenk' 
schriften van het höf van 
Frankrijk voor de jaren .1688 
en 1689), in 12'".o » Men 
verwijt haar, zegt een schrij
ver , aan mevrouw DE MAIN-
TisNON, den roem te hébben 
doen betalen, van in hare 
jeugd, beminnelijker dan zij 
te zijn geweest."— 5.° His-
toire etc. (Geschiedenis van 
MBSBIMTTS van Engeland), 
in l2.mo, men vindt in dit 
Werk weinig belangrijke bij
zonderbeden. — 6.° Divers 
portrails etc (Onderschei
dene, afbeeldingen van ee~ 
nigé personen van het hof). 
Al deze werken worden nog-

redelijk Wel gezocht* Me» 
vrouw DE SÉVÏGNÉ schildert 
van haar het vleijendste.af
beeldsel » Maar LA BKAU-
MEttB heeft haar minder 
voordeelig voorgesteld. »Zij 
bezat niet, , zegt hij, dat 
buigzame, hetwelk den om* 
gang aangenaam en duurzaam 
maakt; men vond even zoo 
veel bevalligheid in hare 
schriften, als zij er weinig 
in hare redeneringen bezat. 
Zij was al te ongeduldig > 
nu vleijend dan heersen-
zuchtig, oneindige achting 
vorderende en er dikwerf door 
trotschheid aan beantwoor
dende." Hoedanigheden f 
die niet te verwonderen zijn, 
in éene vrouw» die van.de 
huisselijke en vreedzame be
zigheden van haren staat 
bevrijd, in de gezelschap* 
pen der.scboonegeesten veri 
voerd, en door de aarnnati-
gingen der geleerdheid ge
kweld wordt, voor welke 
de naam van moeder en ecnt* 
genooté, van deugdzame, 
zachte en zedige vromv min
der dierbaar i s , dan .die van 
'schrijfster. De werken van 
Mevrouw DE LA FAYETTB* 
zijn met dïe yan AïevrouW 
DE TENCIN en RE FONTAINES » 
gezamenlijk uitgegeven, fa-

lij*, 1804, SdlninS.vo 

' FAYETTE (LOÜISE Mowtt 
DEI-A), uit dezelfde fami
lie, alS' de maarschalk van 
dien naam, werd m W. 
geboren, en kwam m <i|« 
ouderdom van 17 J^en, 
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hoedanigheid van eere-dame 
in het huis der koningin 
ANNA. VAN OOSTENBIJK. Ma
te .schoonheid en' hare jeugd 
trokken weldra «ie aandacht 
•tot ssich van het hof en voor* 
namelijk vanLoDEWurcXIII.; 
hiaar \ daar zij de gerustheid 
wan- ,ëen zuiver geweten , bo
ven de mënschelijke grpothe-

t den verkoos > zoo besloot zij1 

I «in religieuze te worden. De 
j koning verzette \ zich tegen 

haar ontwerp» maardekardi-
liaalDKRtCHEliiEICJj die vrees
de , dat de invloed* welken zij 
reeds op dea vorst uitoefende , 
hem riadeelig mogt worden: 
iévorderdé hare roeping met 

I zijne doörslepenheid* Zij be
gaf zich inl637 onder dereli-
gieuze» der visitatie te P'a-
nj* r alwaar zij hare geloften 
aflegde* en den- naam van 
zuster ANGEMCA aannam. 

i LoDEiwiJÉ, doo* den nieuwen ' 
i staat zijner deugdzame vrien-

dih,-omtrent zijne neiging 
gerust gesteld, bezocht haar 
dikwerf jnde spreekkamer, 
zoodat de kardinaal er. niet 
Veel bi) won, door haar van 
het bof te verwijderen Niet 
te vreden, den koning van 
sijne zwakheid te genezen, 
Spoorde zij h em aan, om zich 
weder met de koningin te 
vereenigen, yan welke hij 
Sedert een igen tijd verwij
derd leefde, en'de vrucht 
dezer verzoening was de ge-
hoorte van LODEWUK XI Y.» 
na éene 22 jarige onvrucht-
haarheid. Uit erkentenis 
voor dit dienstbewijs > wil-; 11 

de koningin Mevrouw mié. 
FAYETTK weder aan het hof 
roepen, maar geheel aan* God 
toegewijd, vond zij de stil
te des kloosters verkieslijk 
boven den schitterenden 
staat, waarin men haar wil-r 
de, terugroepen. Zij óver-r 
leed, algemeen bemind, te 
Chaillot, in «en klooster,, 
hetwelk zij aldaar gesticht 
had. 

Fé, Fo of FoHÉ, de naam 
van den voornaamsten God 
der Sinezen. Zij aanbidder) 
hem als den opperheer des 
Hemels, en stellen hem voor 
geheel schitterende van licht, 
de handen onder zijne klee-
d eren verborgen hou d en d e , 
om .;t.e, kennen te geven, dat 
hij alles op eene onzigtbare 
wijze ^verrigt. Aan zijne 
regter zijde is de beruchte 
CoNPUCius, én aan zijne lin
ker zijde LANZA, hoofd van 
de tweede Sinesche gods
dienst-sekte- Vele geleer
den zijn van g«voelen , dat 
FOH4 dezelfde is als Noè' , 
en deze gissing, die even
zeer steunt, op de overeen
komst van naam , als.op de. 
vooronderstelde oudheid van 
FOHÈ, neemt eenen nieuwen 
graad van waarschijnlijkheid 
aan^ wanneer men weet * 
wat men van de Sinesche 
sprookjes denken moet (Zie 
YAO): Welligt moet men den 
God FoHé met den koning 
FoHi verwarren (Zie Foiii)* 

FËBBI -» de Koorts — ee-
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«e door dé Romeinen aan
gebedene Godin, vöornanie* 
lijk in die gewesten, waar 
de koortsen heèrschende en 
gevaarlijk ware». Menrigt-
té té harer eer altaren op, 
jnét de vléijendste opschrj& 
ten. Zóó leest tmènb.v .b . 
op een oud gedënkteeken , 
te Oslrokov), in Zevenbergen; 

F K B R I --DiVJE , 
F E B R I SANCTJE , 

PKBRI MAONJE.' 

F E B R O N I U S . 
H É I M . 

Zie HöNT-

FËBVRE DB SAINT--MARC. 
•*~~- Zie SAJNT-MARC (KJUUSÏ, 
HüGO DE> " 

' FÉBVUE of I E FEBÜRË (JA-
COBUS , en volgens sommigen 
JOANNES) , een Jesuit teGla-

jön, een dorp in Henëgou-
wen, geboren, onderwees de 
'Wijsbegeerte te Doiiay, was 
president van het aartsbis» 
schoppelijk seminarie van 
Katnerijk » té Bèuvrage , bij 
Valenciennés gevestigd; Hij, 
legde aldaar eenen onver» 
moeiden ijver, en èene ge
stadige" inspanning aan den 
dag, in de opleiding der 
ljweekelingen , welke hem 
waren toevertrouwd , tot de 
verhevenheid der deugden , 
die het priesterschap tot 
sieraad verstrekken, en de 
Christelijke herders vormen* 
In zijne laatste ziekte, liet 
hij zich naar Valenciennés 
vervoeren, alwaar hij den 
29 April 1755 overleed. Hij 

!| i s beken d door twee: wer
ken, Waarin hij de onge? 
Jöovigen met veel voordeel 
bestrijdt; het l.e.voert ten 
titel Bayle ï. en petlt etc, 
(Bayle in het klein of ontle
ding zijner wérken), Donay, 
1737, in 12.mo Het ver
scheen op nieuw te Parijs 
in 1747 met reen, verrolg? 
onder dezen titel Examen 
cfitiqne etc, (Btioördeelend 
onderzoek der werkeii van 
Bai/lèy Hij bewijst daarin ' 
dat de schriften van BAYLE 
genoegzame stof bevatten, 
oni de gedrogtelijkste ver» 
eeniging van y:nile reden,, 
ketterijen , en godsverzakin
gen ;te vormen.; Hij stelt in , 
het helderste daglicht;det^? 
gcrispraak, valsche slqitre* 
den ein de ,bedriegerijen van 
dezen beruchten twijfelaar. 
Hét tweede is La seule re* 
ligion: etc. (De vettige' WM& 

Godsdienst 'tegen de ongo* 
disten en deis ten betpezen)« 
enz,, Parijs f 1744, in 8.Y° 
eert bondig; en methodisch 
W e r k . . . - ••'•-•> ' ••- -•:•, • - ' •; •' • 

'f FEODES : (PETRUS) , Re» 
boortig van Mdrlingen, on
bekend is het, of hij een Glas* 
of Tafreel-schilder geweest 
i s ; «ithérbijwerk^rondom 
zijn beéldteöïs in hét koper 
gesneden, zoii men hetlaat-
steibesluiten, dewijl daarin 
palet en penseelen gevonden 
Wolden. Op den rand van 
de lijst staat PETRUS FEP-

ÖCs ~ Pictor, 1615» hetwelk 
tevens den tijd aanwijst > 
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ivaarin * hij' geleefd heeft. 
Ook heeft men' van hem ee-
nige niet onaardig" geëtste 
prenten, gemerkt JP. HAR-
MNGENSES. •• ' "••"'• '"? ', 

.* FKDFXE * (CASSANBRA) 
in 1465 te Venetië, uit een 

jkè ^oorspronkelijk Mi-
lanesche familie geboren, 
was dë: bewöh dering har'ér 
eeu\v? door[ de uitgebreidheid 
en verscheidenheid harêr 
kundighêdenV 2*Ü beoefende 
niet het beste gevolg de 
Griéksche eri Latijnsche let
teren , de wijsbegeerte * de 
welsprekendheid de geschie
denis en dë godgeleerdheid', 
<le dicht- etj toonkunst dien» 
de haar tot; uitspanning. Zij 
verbond';; zich met pater ïX 
MmANnótE, en Was i n brief-
Wisseling niet verscheidene 
Hf sten , zoo als niet paus 
^ o * X . ; , den 'koning van 
frankrijk LODEWUK X I I . , 
«en koning van Ar¥dgon', 
pRWNAND en ISAKEMIA van 
•fastiliè*. Deze Vorstin wil-
,*! haar aan haar hof lok-
«en, én de Latijnsche dich-
ter AüGUREtLo droeg haar 
•jfne ode op , om haar tot, 
fjtë reis' t e bewegen, maar 
"e.. VënetiaaWschê republiek 
Wllde zich niet van' een ha-
j-e<" Schoonste sieraden doen 
oeroovën. CASSANDRA was 
!"et eenen geneesheer" van 
vfcenza gehuwd , en zij volg-
ö e hem naar Cdndia wer-
waarts de republiek hem 
z°ö«, oni zijne kunst uitte
k e n e n . Weduwe gewor

den zijnde , Werd zij , zeer 
hóóg bejaard, tot Overste 
der hospitalisten1 vah den 
H. DoMiNicos, te Venetië 
benoemd. Zij bestuurde dit 
huis gedurende 12 ja ren , en 
overleed den 25 Maart 1558, 
THOMASSINI heeft de Brie
ven ètt Verhandelingen vdii 
CAèsAxiiRA gezamenlijk uit
gegeven , en aan het hoofd 
derzelve het Leven dier be
roemde vrouw geplaatst,'Pd-
«?««,'Ï636, in,8.vo 

• FEDOR. r— Zie FcÊpofu 

•; FEGEM (FRA^CISCOS XA-
VERius, te Róie in het kan
ton Iffiburg in 1690 gebo
ren, werd Jesuit in 1710 i 
onderwees de Godgeleerd* 
heid.., gedurende twaalf ja
ren, èboverleedte Fribuïg, 
i n ; 1748. ; Er bestaat van 
hem ï." De niunerë confes* 

.sarii.—^ 2,° Dèmunèrepoe* 
hiteniüi ' ' 

FEIIÓO (BENEDICTUS H I E -
RONYMÜS), een Spaarische 
Benediktijner, in 1765 over-; 
leden » heeft door zijne; oor
deelkundige stukken even 
veel bijgedragen om zijne 
landgenóoteri, omtrent hun
ne ondeugden en misdaden 
toe te lichten, als MiCHAé'r. 
CERVANTES door zijnen DON 
QuiCHOT het belagchetijke 
zijner eeuw heeft trachten 
te verbeteren. " Er bestaat 
van hem het Beoordéehtid 
foóneel, 14-dl.» in 4 .» ; 
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. '.-f FEITAMA(SYBEAND),een 
uitmuntend , Nederlandsen 
dichter, die in 1694,te Am
sterdam van aanzienlijke ou
ders geboren werd. Alhoe
wel eerst voor het vak der 
godgeleerdheid bestemd, 
werd hij naderhand tot den 
handel opgeleid, en daartoe 
bij den heer JAN 'WILLINK , 
een voornaam koopman, ge
plaatst; doch geenen lust in 
dit vak hebbende, welks 
voordeelen hij uit hoofde van 
ouderlijken rijkdom niet be
hoefde, wijdde hij zich na
derhand aan de dicht- en 
teekenkunde toe .waartoe hij 
vroeger de gronden reeds ge
legd had. Eenige treurspe
len , deels vertalingen, deels 
van eigene vinding, waren 
sedert 1720, de vruchteh van 
zijnen letterarbeid. In 1733 
kwam, echter, een belang
rijker werk van hem in het 
licht» namelijk: de Telema-
c/ius van den Kamerijkschcn 
Aartsbisschop FENELON, uit 
Fransch -proza, in 'een; Ne» 
derduitsch heldendicht over-
gebragt , en: jvaarvan eene 
verbeterde, en door langdu» 
ïige oefening beschaafde,, 
uitgave in 1763 , door de be
zorging van den heer JAN 
VAN {STEENWIJK, kunst- en 
boezemvriend van FEITAMA , ; 
die hem dezelve had aahbe-
volejj, het licht zag. Mid-
delerwijl had onze dichter 
zijne fooneêlpoezij iri 2 dee-
len, in 4 to, in 1733 en 1735 
uitgegeven; en zich onder; 
dit alles met eene Nederduit-

sche vertaling van*4e Hen* 
riade van VOLTAIRE bezig 
gehouden, welke echter niet 
voor 1743 was afgewerkt, en 
twee jaren later eerst in druk 
verscheen. Sedert is er'löt na 
zijnen dood, die, in Zomer
maand 1758 voorviel, niets 
van hem in het licht geko
men; doch na denzelven heeft 
zijn vriend VAN JSTEENWUK, 
behalve de; genoemde, nieuwe 
uitgave vanden Telemachust 
nog ' drie tooneelstukken, 
eënige vertaalde Fransciie 
verzen,, alsmede mengelstof-
fen, door den druk gemeen 
gemaakt. Iets zonderling» 
was het in FEITAMA, dathij, 
ofschoon geen geheim van 
zijne werken makende, zel-< 
den iets met zijnen naam, 
maar altijd of met deletters 
S. F . , of meestal met de 
zinspreuk: $tudio: fovetur 
lngeninm, dat is; Dooroe* 
fening wordt het verstand 
geslepen , in het licht gaf: 
eene zinspreuk, waarvanJe 
eerste letters der woorden 
S. F. J. zijnen naam «u-
BRANn FEITAJIA IZAAKSZOON , 
te kennen geven.; 

FEtTH Of FElTBlOr'(EVE-
ïUBDiis) , te JBltHirg'm w-
derland geboren, maakte 
zich in de -J6.e eeiiw^eer 
bekwaam in de Grieksene en 
HehTeeuwschetalen., Dei»*", 
derlandsche onlusten noo<l« 
zaakfen hem, om de wfiK 
naar Frankrijk te, nemen, 
alwaar hij de achting ve^ 
wierf vati CASAUBONUSJ•»" 



K&fc. :mr' 
Put en van den president DB 
THOU óf THUANUS, Hij on-" 
derwees er eenigen -tijdvde 
Grieksche. taal. Maar eens 
met zijnen knecht naar Bp-
óltellewandelende, werdhij 

< uitgenoodigd, om in het huis 
I van eenen burger zijnen in-
j trek te nemen; en van dien 

«ogenblik af,' heeft men 
J hièt kunnen ontdekken, wat 
» er van hem geworden i s , ' 

niettegenstaande alle naspo-
•j ringenV welke de overheden 

te dien'.'• einde in het werk 
| Hebben gesteld. Men-hoeft 
j van hein een zeldzaam, en 
. geleerd werk in 12.™o, ten 
. titel; voerende; Aniïquita-
j turn' Hotitèricarum Libri qtta-
! tuór, Straatsburg, 1743; 

fde uitgever van hetzelve 
i wasr.zijn naneef» HENDRIK 
i BRUM.1N, Rector der iiati|h«i 

sche:schoal te Zwolle.'] Dit 
werk is ïn zeei" gbed La-

, tïjn'geschreven »:' hij handelt 
1 ïn hetzelve over de gods

dienst der Grieken, over 
hunne zeevaart en hunne 
gebruiken. Het geheel wordt 

| door aanhalingen uit de bes* 
Je schrijvers bewezen. \JSog 
heeft hij geschreven een 
werkrfe Atheniensumrepu* 
iHca. genaamd, en*eindelijk 
Commentarii de Antiquitti' 

j titiug' Atticis, in acht hoe-
! *«n, waarin hij nóg meer 

hijzonder over de fceden der 
j Gïieken spreekt.] 

> -f FEI^H (RHÏNVIS) I een der 
beroemdste Nederlandache 
' !X.,DsBb. v-, - .• » 

dichters» Weïd den 7 :Fev? 
bruarij 1753 wit het geslacht 

iva^ den voorgaande,, ;zoö 
; vruchtbaar in beroemde staat» 
ien letterkundige mannen, ts 
1 Zwalle geboren. Reeds vroeg 
toonde hij ,• eenen gelukki
gen aanleg voor de ^dicht
kunde , en hij had het ge
luk denzélven» te zien •aan
gemoedigd , door zijnen on* 
derwijzer KNOOP, een' man, 
die eenen zuiveren smaak 
en eene diepe geleerdheid 
bezat. ; Na in I77Ö» aan de 

\ Hoogeschool te Leijdèn, tot 
doctor in de Godgeleerdheid 
te. zijn bevorderd *'keerde h$ 
naar 'zijne, geboortestad te
rug *; alwaar hij zich voör-i 
namelijk• met de beoefening 
der schoone letteren, en dei-
vaderlandsche dichtkunde be
zig' hield. Tot Burgemees-
tér van Ztbolle, en eenigeri 
tijd daarna tot ontvanger Van 
het Collegie der admirali
teit dier stad benoemd, ging 
hij niettemin voort -met de 
beoefening der dichtkunde , 
en rverrijkte tevens de Hol-r 
Jandsche letterkunde niet ds 
door hem vervaardigde mees
terstukken. Het aantal zij
ner Werken,; zoo wel iri on-
rijm als in dichtmaat is zeer 
aanzienlijk. Wij willen en
kel de voornaamste derzel» 
ve aanhalen. In 1779 be
haalde FEITH den eersten 
prijs, uitgeloofd, door het 
dichtlievend kunstgenoot
schap, onder de spreuk van 
kunstliefde spaart geen vlijt t 

« • • • • - ' • • . ' ' 

file:///JSog


578 F E L 

ie Leijden\ voor een door 
hem vervaardigd dichtstuk 
getiteld : Met geluk des Vre-
des. Hetzelfde genootschap 
bekroonde hem in 1781 »,met 
<len gouden gedenkpenning. 
voor zijne prozaïsche rer+ 
handeling over het Melden' 
dicht, In 1785 viel aan 
FEITH eene eer ten deel, 
waarvan de letterkundige 
jaarboeken weinig voorbeel
den kunnen aanwijzen. Het 
.genoemde genootschap, in 
dien tijd een der aanzien
lijkste der Arederlanden , 
had eene prijsvraag uitge
loofd, voor Ben Lofdicht.op 
den admiraal DE BVJTJEK, 

'FEITH zond te dien einde 
twee-stukken o p , te weten: 
«en dichtstuk in eene Alex-
andrijnsche voetmaat en een 
lierzang. Het dichtstuk be
haalde den eersten, /en de 
Lierzang den tweeden prijs; 
««ene roemrijke onderschei
ding .voorwaar, maar welke 
tleze beide schoone voort
brengselen , die de Hollan
ders gerastelijk kunnen aan*, 
voeren tegen al hetgene, 
wat vreemdelingen in dat 
vak volmaaktst bezitten, 
in alle opzigten verdienden. 
F E I T H stelde zich met de 
eer te vreden, de beide door 
het genootschap uitgeloofde 
prijzen te hebben behaald, 
en bedankte voor de gouden 
•en zilveren medailles,, wel
ke hem waren toegewezen. 
Om echter deze dubbele ze
gepraal te vereeuwigen , bood i 
hem het genootschap het af- j. 

druksel dier'gedenkpennin»' 
gen in was aan, besloten il» 
eene zilveren doos, waarop 
het afbeeldsel van den held 
gegraveerd was , wiens ge-
dachtenis hij in zulke ver* 
hevene gedichten, had ge-, 
vierd, met dit even zoo een-' 
voudige als krachtvolle. o\t-
schrift: onsterfelijk zoo ah' 
hij. FEITH bedankte even*; 
zeer voor den gouden eer
penning, welken hij kort 
daarna voor zijn dichtstuk 
de Yoorzieniglieid bij het
zelfde genootschap behaald 
had , verzoekende het goud 
aan den dichter te geven, 
wiens stuk naast het zijne 
het best zou worden ge* 
keurd. Nog behaalde FEITH 
verscheidene prijzen bij an
dere letterkundige genoot-
schappen. Dat van Rotter
dam bekroonde in 1780,zijn 
dichtstuk ge t i te lde Mensen* 
lievendheid;, dat van 'sGra-
vefthage, kende in 1782den 
eersten prijs toe, aan izijn 
dichtstuk getiteld: KARET* 
V. aan zijn'zoon PniLLiP* 
rus II., hem het bestuur 
der Nederlanden overgeven-
det TEYIEBS Genootschap, 
ie Haarlem, wees hem in 
1797 de zilveren medaille 
toé voor zijne Verhandeling 
over den invloed van het 
burgerlijke bestuur op de 
godsdienstige aangelegenhe-
den. Hij verkreeg eene der
gelijke van het godgeleerd 
genootschap van 'gGraven-
hage voor zijne verhande
ling over de kracht van het 
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hetövjg der waarheid en God-
delgkhéid der evangelie • 

, leer,; ajgeleid uit de won
deren door JMSXSS CIIRÏS-
Tü$ en -zijne Apostelen ge
mocht. Eindelijk behaalde 
hij in 1810 den eersten prijs ,-< 
voor ieene andere verbande-, 
ling ; in beantwoording op 
een̂ e;, vraag ,',. door het god
geleerd genootschap van TEY-
IIER te Haarlem, voorger 
steld, zijndè'genoegzaam van 
dezen inhoud; Runnen de 
deugd en, de zeden bij'vol
ken , onde'f welke de bescha-
ving groote vorderingen 
MÖM)-. gemaakt, eenen vol-
dienden steun en eenednur* 
Zame waarborg in de beste 
mefiscJielijke instellingen 
vqn wetgeving, staatkundige 
huishoudkunde en opvoeding 
vinden, zonder den invloed 
der godsdienstige denkbeel
den, te behoeven ï en wat 
leert ons de ondervinding 
te dien opzigte ? FEITH heeft 
door al zijne godgeleerde 
werken bewezen, dat hij in 
het onrijin met dezelfde sier
lijkheid' en ongedwongenheid 
schrijft, welke mep? in zijne 
gedichten bewondert »en dat 
zijne schranderheid, zijnelet
ter- en dichtkundige talenten 
evenaart» Onder de" Werken, 
Welke FEITH afzonderlijk 
heeft in het licht gegeven, 

, en die zeer talrijk zijn »onr 
dèrscheidt men voornamelijk 
vijf deelën inet Oden enge-
dichten, in 1809 en volgen
de jaren in het licht gege* 

ven; ~ tweeleergedichteri,! 
waarvan het eerste in vieir 
gezangen, getiteld, het Graf; 
in : 1792 in het licht vér-' 
scheen , door CMVEREAU; in 
het Fransch, en door P. |V 
Li VON ElCHSTORFP {2/U1-
phen, 1821) in het Hoog. 
duitsch vertaald werd ; ert 
het andere in zes zangen de 
Ouderdom i in 1803 werï 
uitgegeven. —• Vier Treur*? 
spelen , te weten : THIRSA , ; 
of de zegepraal der godsri 
dienst, in 1784.in het licht 
gegeven.- — LADY : JOANNA: 
GRA;Y , 1791. T— IKES DB 
CASTRO, 1794; — MuciiKt 
CORPUS of de bevrijding van 
Rome. &.I. de dichtwerken 
van,FEITH genieten niet al
leen in dé Nederlanden* 
maar zelfs buiten dezelve < 
eehe groote mate van wel
verdienden roem* In zijne 
dichterlijke BHeven aanSo-
JPHTA» in 1809, in het licht 
gegeven , tracht hjj voorna* 
meiijk te bewijzen, dat do 
Katttiaansche wijsbegeerte 
niet bestaanbaar is mot de 
leer,van het Evangelie; de
zelve werden in den tijd he
vig gehekeld doof den Hoog-
léèraör KIKKER, een groot 
voorstander van den Konmgs» 
bergeir-wjjjsgeer» Nog ké&ft 
FEITH met> BitDERnHK (zie 
dat artikel in de eerste Bij
lagen) medegewerkt, om het 
vaderlandsch gedicht, de 
Geuzen, door Jonkheer OS» 
NO ZWIER vASf HARÊPJ (zie 
dat artikel;, verbeterd in 

n.2 . 
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het licht te geven. Onder 
o*e prozaïsche werken , door 
F Ê I T H in het licht gegeven, 
konten vooral in aanmerking 
zijne Brieven over ver-
tcheidene onderwerpen van 
letterkunde, 6 dl.n in 8,vo 
Waarvan het eerste in 17S4 
in het licht verscheen. Met 
sierlijkheid en naauwkeu-
keurigheid geschreven, heb
ben deze brieven niet wei
nig" bijgedragen, om den 
smaak in de Hollandschc 
•letterkunde te zuiveren. Men 
"heeft aan FEITII verweten", 
Van door eenige zijner schrif-
>ten en voornamelijk door 
zijnen FERDWAND en CON-
STAXTIA, 2 dl.» in 8.vo, 
-1785, een' roman, bij zijne 
natie den smaak voor eene 
soort van letterkunde te'heb-
ben doen ontstaan, welke 
Men de sentimentele noemt, ; 
welke geldkkiglijk niet lang 

•opgang heeft gemaakt, en 
van • welke men weldra al 
het belngchelijke en buiten
sporige heeft gevoeld. Wat 
>er ook van dit verwijt we-
-zen moge, waarvan wij FEITII 
niet geheel willen vrijplei
ten , zoo is het toch onte
gensprekelijk, dat hij dit 
gebrek weder door schoon
heden van den eersten rang 
heeft goedgemaakt, schoon 
heden daar zjjné schriften 
vol van zijn, en die hem op 
den Holiandschen isangbergj 
altijd eene der eerste en aan
zienlijkste plaatsen zullen 
Verzekeren. — FEITH over
leed in zijne gehoortepJaals, 

den 8Febiuar i j l824, als lul 

I
van het Nederlandsen Insti
tuut, en van verscheidene 
geleerde genootschappen, en 
als ridder van de orde van 
den Nederlandschen leeuw. 
Verscheidene zijner kunst-

, génooten hebben zijne ge
dachtenis bij zijn overlijden 
door meer of min verdien» 
stelijké dichtstukken gevierd. 

•j- FELBIGËR {JOANNES IG-
NATIÜS vos), èen bij hetCa-
tholijk schoolwezen zeer ver
dienstelijk man, werd dehö-
Januarij 1724, t&Groszgto-
gaw geboren , studeerde in 
Breslatif wijdde zich aan 
den geestelijken stand toe, 
ging in een klooster te Sa-
gan, en werd in 1758 pre* 
'laat. Sedert lang had hij 
reeds het denkbeeld gevoed , 
hoe noodzakelijk eene ver-
belering in het schoolwezen 
zoude zijn. Hij reisde daar
om eerst naar 'Berlijn, ten 
einde de inrigting der ko
ninklijke Reaalschool aldaar 
nader te leeren kennen. FEL-
BIGKR begon met de school
verbetering van zijn stift» 
en strekte dezelve met ko
ninklijke ondersteuning op 
al de scholen van Silezie 
uit. Volgens zijn plan wer
den er schoolonderwijzers-
seminruiën aangelegd. ? e 

Sügan had bij eene vooibe-
roidingsschooi gesticht, en, 
naar dit voorbeeld, werden et 
andere en te lireglau een 
hoofd-seminarie aangelegd, 
welker bestuurders en on-
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derwijzeis dooi? " f BLÖIGER 
zei ven onderwegen Werden, 
In 1771 beriep Jhem de kei
z e r i n M A R U - THERESIA , tot 
algemeénen bestuurder van 
het schoolwezen , naar Wee*: 
«ep, ...alwaar hij in de ge-
heele. uitgestrektheid der 
Qostenrijkscbe = Staten , de 
Literalmelhode van HAIIN 
invoerde j en" vele verhande
lingen over zijne leerwijze 
en schoolboeken in het licht 
gaf, onder welke voorname
lijk zijn' Catechismus in de 
scholen veel gebruikt Wordt. 
In 1782 ontsloeg hemikeizer 
JOZEF van het opperbewind. 
Hij begaf zich naar Pres-
burg-, en overleed aldaar den 
17 Mei \7B8, als proost.van 
het ColiegiaalstifU 

PELIBIEN (A'NnREAs),Héer 
van Amuse en Javefci, te 
Ch<irires,in Mei 1619 ge
boren , volgde in hoedanig
heid, van secretaris den af
gezant, van Frankrijk naar 
Rome. Hij had de gelegen
heid , om PoossiN in dat va» 
derland der schoone kunsten 
te zien. Rij gingeenevriend-
Bchapsverbindtenis met hem 
aan, en trachtte onder dien 
.kunstenaar zijnen smaak voor 
de schilder - beeldhouw- en 
bouwkunde te volmaken. 
FotiQtiET en COLBERT maak
ten van zijne talenten ge
bruik. Hij verkreeg den 
post van geschiedschrijver 
der koninklijke gebouwen in 
1666, en dien van opziener 

M 

der oudheden ift 1673.' Twee 
jaren vroeger was hij tot se
cretaris der bouyvkendigè a-
kad'emie benoemd. Ziijne. 
regtschapenheid, die even-, 
zeer bekend was, als zijne 
kunde, dééd hem achten en 
beminnen, doof allé bekwa
me 'én regtschapen lieden» 
die er toenmaals in Frank-, 
rijk waren. Béidó bewfeen» 
den hein, toen 'hij. den 11 
Juïiij 1695 overleed; Hij , 
was een deftig- en ernstig 
man. Zijn omgang was niet» , 
temin zeer aangenaam, eit 
bij gelegenheid-zelfs vrolijk. 
Hg bezat eenenjuistehgeest.: 
en een opregt hart i, en was 
veeleer een vriend der deugd, ; 
dan een slaaf der fortuin.. 
Hij was lid van de akade-
mie der schoone let teren, 
en heeft aan dezeH-é tot eer-
verstrekt, door verscheidene-
sierlijke diepzinnige en met 
smaak geschrevene werken. 
VOIÏTAIRE heeft hem met regfc 
verweten, van te weinig, met 
te' veel woorden te zeggen, 
en van in orde te kort te schie
ten.- Deze gebreken doen 
zich in al zijne werken ge
voelen. De voornaamste zijn; 
ï . ° Eniretiens elc* {Ge
sprekken otie*de leven.? en 
de werken der mtslehendste 
aude en nieuwere schilders), 
2 d!.n, in 4 w, Parijs, 1G85; 
herdrukt te Amsterdam, i» 
5 dl.ftr in 12.mo; te Tre-. 
voux, in 6, en in het En-
gelsch vertaald. —•2." Trai~ 
té eta. (JFerhandeling* over 

m 3 
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den oorsprong dèr schilder', 
kunde), in 4.to — 3.° Prin
cipes etc. {Grondbeginselen 
der bouw- schilder ?! en 
beeldliouWkunde), Parys, 
1690, in 4.» Men ziet, dat 
FEMBIEN al die kunsten had 
beoefend; dit werk, vol 
diepzinnige en oordeelkun
dige aanmerkingen over de 
theorie en de praktijk, was 
den kunstenaars behulpzaam, 
en verlichtte de geleerden. 
— 4.° Conférences etc, {Bij' 
eenkomsten der koninklijke 
akademie van schilderkun* 
de), in 4.t° — 5.° Les'qua-
tre Elèmens etc, (De,vier 
hoofdstoffen door LE BRÜÏJ 
geschilderd en tot een ta-
pijtwerk gemaakt, door FE? 
tiJilES beschreven), i n 4 w 
— 6.° Descriptioh etc. {Be
schrijving van la Trappe), 
in ï2.mo — 7.° Vertaling 
(in het fransch) van het kas
teel der ziel van de heili
ge THERESIA, van het Le
ven van Paus JPjts V., van 
de ongenade van deri Graaf 
van Olivarez, 1650, in 8.v° . 
«— 8.° Tafereel der familie 
van DAMUS, door den zelf* 
den beschreven, in 4.W — 
0.° Les Divertissemens etc. 
{De vermakelijkheden van 
Versailles, door den koning 
aan zijn .geheele hof gege-
ven), in I2.mo _ 10S Des-
criptioti etc. {Beknopte be
schrijving van Versailles 
met een geëist plan), door 
SEIUSTUAN I,B CIERC, in 
12.mo Hij üct drie zonen 
na* NICOLAAS-ANDHBAS, als 

deken der kerk van Bon?» 
ges, in 1711 qverleden, en, 
dè beide volgende schrijvers, 
[Hij was een der acht ge
dweest, die de Akademie der 
opschriften vormden, door 
GoiiBEBT in 1663 ópgerigt* 
Zijne overige werken zijn: 
11..° • Viè etc, (heven van 
Pater LODEWIJK Van Gr e-, 
ndda. — 12.° Paraphrase 
etc. {Omschrijving der klaag
liederen van jERGtflAS), 
enz; 1648]. 

FÈUBJEN (JöAJNNES FttAN-
CISCUS), zoon van den voor
gaande , overleden den 23 
Junij 1733, in den ouder
dom van 75 jaren, volgde 
zijnen vader; in al zijnepos-
ten op 4 en had, even gelijk 
hij , smaak voor de schoone 
kunsten. Men heeft hem te 
danken: 1 . p Recueilelc- (Ge
schiedkundige verzameling 
Van het leven en de werken 
der beroemdste Bónwhinsie» 
naars), Parijs, 1687* in 
4.to« een oppervlakkig werk, 
te Parijs en buiten Frank
rijk, dikwerf herdrukt, met 
de Gesprekken van zijnen va
der, over de schilders, waar
van het de tegenhanger is. 
— %aDescriplif)netc. (Be
schrijving vdn oud en niéuw 
Versailles), in IS.™ met «e 
beschrijving en verklaring 
der standbeelden , schilderij" 
en, en andere sieraden van 
dit koninklijke gebouw- — 
3.° Description etc (»*' 
schrijving van de Kerk der 
Invaliden), 1706, info! .* 
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1756 herdrukt. 

FÉMBIEN (don MlCHAëli) , • 
.broeder van den voorgaande, 
benedictijner van de congre
gatie van den H. MATJMJS, 

' ;te Chartres den 14 Septem
ber 1666geboren, handhaaf
de met eer den roem, welr 
ken zijn vader en zijn broe
der verworven hadden. De 
schepenen van Parijs, van 
zijne verdiensten ondetrigt, 
verkozen hem, om de ge
schiedenis dier stad te schrij
ven: hij had dezelve reeds 
,vrij ver gebragt, toen hij in 
1719 overleed. Dezelve werd 
vervolgd en uitgegeven, door 
don LOMBINEAU , in 5 dl." in 
iol. Parijs, 1725. Nog heeft 
men van don FÉ'LIBIEN : His-
toire etc. (Geschiedenis Mn 
den Abt van Saint-Denis), 
1 deel , in foi. met platen 
Versierd, vol geleerdheiden 
Jiasporingen,. en met geleer
de verhandelingen verrijkt. 
Dezelve kwam te Part)'» in 
1706 in het licht. Pater FÈ-
Ï.JBIEN was een man, die een 
vast oordeel, en eenen vlug» 
gen geest bezat: maar zijne 
zwakke gezondheid was een 
groote hinderpaal voor zijne 
.studiën, 

, FÉUBIEN (JACOBUS), broe
der van AMIBEAS, kanonik 
en aartsdiaken van Chartres, 
alwaar hij , in 1636 geboren 
Was; heeft geschreven: 1° 
Inxtruction etc. {Zedelijke 
Onderrigtingen), bij wijze 

van Catechismus, over de 
.geboden Gods en het Sym-
bohtm, uit de heilige Schrift 
ontleend. — 2.° Péntatèu-
chns Historicus, Pa r i j s , 
1704, in 4.J0. Dit werk is 
verboden geweest; in ver
scheidene exemplaren vindt 
men de afgekeurde bladen 
aan het einde van het deel» 
Hij overleed den 25 Novem
ber 1-716. 

* FKIJCI (Pater LODËWWICN » 
een Jesuit , in 1740 te ïschio-
gebpren , kwam jong in het 
gezelschap van JNSUS, lfg.de 
in 1773 zijne gelofte in het
zelve af, en maakte zich 
door al zijne Christelijke 
deugden beroemd. Onderan
dere goede werken, heeft 
men hem dé oprigting van 
twee gestichten te dankcn> 
die nog gewigtige diensten 
aan de Godsdienst en aan de 
geloovigen bewijzen. De eer
ste is de Congregatie der 
wijngaardeniers en landbou
wers, in de kerk van Saint-
Vital, aan het novïciehuis 
van Saint'Andrê verbonden. 
Deze godvruchtige stichting, 
welke Pater FEMCI oprigtle, 
toen hij nog in zijne proef
jaren was , diende om aan 
onbeschaafde lieden, de gods
dienstige gevoelens en zui
vere zeden in te boezemen ; 
maakte een einde aan de me
nigvuldige verdeeldheden , 
welke het minste geschil 
veroorzaakte en bewoog hen 
om elkander te beminnen, ett 

.ut 4-''. •'-:•• ^ 
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onderling bif te staan> Tóen 
Pater FEMCI zich te Rome 
bevond, stichtte hij nog de 
maatschappij, onder don naam 
van Vereenigivg der Pries
ters van den heiligen PAV~ 
LVs bekend. Zij vormde 
zich in 1790, in het gast
huis der Vertroosting, waar 
oude Jesuiten en wereldlijke 
Priesters zich vereenigden, 
om de zieken bij te staan. 
Wij werd in deze stichtelijke 
onderneming geholpen, door 
de Meeren VINCENTIUS HEN
DRIK JOZEF MANRISI , PETRUS 
CAVAIXO, FRANCISCUS BUP-
FA , de abt SOZZJ , GACTANÜS 
ZUCCHI , en door de Paters 
BORDONI, PARAOISI en SAÏ.-
VATOIU, Jesuiten. De kerk
voogd MEDICI was de wel-

. doener dezer maatschappij, 
die de bescherming van den 
deugdzamen kardinaal Co-
Z.OHNA verkreeg. Daar -het 
getal der deelgenooten dage» 
•lijks Vermeerderde, verza
melden zij zich in de kerk 
(hl/a Sapience, van waar 
ui) zich naar het bedehuis 
,van den heiligen PAUJLUS, 
in de kerk van den H. STA-
NISIJAÜS der Polen verplaat
sten. De aanzienlijkste per
sonen der geordende en we
reldlijke geestelijkheid der 
Kerkvoogden en Kardinalen, 
Kijn dikwijls bij deze verga
dering tegenwoordig ed hou
den er alle veertien dagen 
hunne Conferentiën. Men 
heeft de maatschappij in acht 
takken verdeeld , eik onder' 
worpen aan eenen bijzonde* 

ren opziener-, waarvan het 
liefdadige doel is, omgees» 
telijke hulp aan- de zieken 
der godshuizen te verschaf
fen; om de Catechismus te 
houden, om op de zaturdagen 
en zondagen voor de matro» 
zen van alle volken te pre
diken ; om door de geheele 
wereld de godsvrucht voor 
de /tarten van JJEHVS en van 
MARIA voortteplantcn; om 
de troepen, de gevangenen» 
de galeislaven en hunne op
zieners te onderwijzen; om 
op alle feestdagen de jonge 
handwerkslieden, de scholie
ren , de Vaders van huisge
zinnen, de kooplieden en 
kunstenaars te vereenigen $ 

*om de arme zieken in da 
huizen van Rome te bezoe
ken , en hun geestelijke en 
tijdelijke hulp aantebrengen; 
om de herstellenden te on
derwijzen in het klooster van 
Pater ANGËLO; om menig
maal de zinneloozen van het 
gasthuis la hongara te be
zoeken. Eindelijk twee an
dere takken zijn met de acht 
eerste vereenigd, waarvan 
de een e zich aan de geeste
lijke onderwijzing derjonge 
studenten van het Boinein-
sche aartsgyninasiiim , en de 
andere aan die der leerlingen 
der schoonekunsten verbindt. 
Het heil dat deze maatschap
pij heeft geslicht is onbere
kenbaar; deze weldaad heeft 
men aan pater FEMCI, en 
aan zijne ijverige bescher
mers te danken. » Dat ^e-
wijst, «egt de schryver der 
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'Kerkehjk&.&edenkbóehén0è 
'Heer Pi ts) , hoeveel déze 
geestelijkheid (de Bóinein-
sché) den rang verdient, wel
ken zij irt; de" kerkert der 
Christenheid bekleedt. Het 
was der hoofdstad der Catho-
lijké vVèréld'waardig, onïi in 

i deze maatschappij aan de 
I priesters en aan dé geloovi-
j "gen der andere gewesten, 
I een voorbeeld aantebiedeh." 
j; Tijdens de herstelling Van 
| het gezelschap van JESÜS, 
{ wilde pater FEUCI , ofschoon 
< zeer oud en blind geworden, 

zich niet zijne medebroeders 
vereéhïgén. Het is in hun-, 

i «e armen, dat hij den 29 
! November 1819, overleden 
! 'is. Deze godvruchtige Je-

suit j stond zelfs voor dat 
hij de véreeniging des pries
ters van den jÈ. PAVtvsge-

! sticht had, te Rome inach-
' tnlg> waar hij bij de voor-
] «aamste kerkelijke dignita-
i rissen ingang had. Hij was 
! de bevrcdiger, de engel des * 
;• vredes , in de huisgezinnen, 
ij de weldoener der armen; hij 

Werd eindelijk bemind door 
•j alle rangen, als bezitten• al-
j Ier deugden. 

FEMCIANI (PoKPHmus)j bis-
i schop van Fqligno * in 1632 

in den ouderdom van 70 ja
ren overleden , was secreta
ris van Paus PAULÜS V. ge
weest. Hij schreef met vele 

! «uiverheid'in het Latijn en 
Itnliaansch. Er was in 

j «fjhert tyd niemand, die hem 

ïn de Itallaariscfté aichtkünV 
de overtrof, Men hééft van. 
'hem Brievon en Gedichten. 

FJBUCISSIMUS, diaken Vah 
Karihago «scheidde van den 
heiligen CYPBUNUSV die met 
de Christenen in het jaar 
251 in de vervolging vervat* 
len was. Hij wilde, dat inert 
hen in de gemeenschap zoude 
opnemen, op eene eenvoudige 
aanbeveling der martelaren , 
en zonder dat zij boetvaar
digheid zonden gedaan heb
ben. Hij vereenigde zich met 
NOVATIANUS en eenige ande
re priesters. De heilige 
CsPRUNUS excommuniceerde 

r dezelve. 

FEMCITAS of EUBEMONIA, 
eene allegorische godheid » 
ter eere van welke hien 1è 
Romo eeneniempel deed bou
wen. Men stelde haar voor, 
als eene op haren troon ge
zetene koningin, in de ecnc 
hand eenen staf van MEHCÜ-
mosi en in de andere eenen 
horen Van overvloed houden> 
de. Nog wordt «ij overeind 
staande afgeschilderd, eene 
lans in plaats van horen in 
de hand houdende. , 

FEMCITAS {Heilige), eene 
Romeinsche vrouw, onder
ging met hare zeven zonen, 
onder MAKCUS AUBEMUS , in 
het jaar 164 den marteldood. 
De kinderen, dooi- hunne 
heldhaftige moeder aange
spoord, verduurden de wreed-
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,ste folteringen met eene be
wonderenswaardige stand
vastigheid. . De oudste werd 
met koorden, van lood voor-
zien, dood gegeeseld; de bei» 
de volgende werden met stok
slagen ter dood gebragtj en 
de overige met hunne moe
der, dié het laatste ter dood 

"werd gebragt, onthaisd. .*~ 
Zie PEKPETUA'. 

•f FEIISIUS (MATTHÏAS) , in 
• het Nederduitsch, CATS ge

naamd , te BrouwershavetL, 
uit een aanzienlijk geslacht 
geboren, was eerst monnik, 
en vervolgens provinciaal van 
de orde der Franciskanen in 
Nederland* Onder, anderen 
heeft hij geschreven, eene 
geleerde Verhandeling over 
de tien geboden, getiteld; 
Catholica elucidatio deca* 

.logi, in S.vo, te Antwer* 
pen* in het jaar 1573, bij 
PLANTIN , en ook te Parijs, 
in het jaar 1576 en 1604 ge
drukt. Deze CATS isy waar
schijnlijk, de oom geweest 
van den vermaarden ridder 
CATS , die in^ zijn twee en 
tachtigjarig leven, van zij
ne vaders sprekende, geenen 
anderen dan dezen schijnt be
doeld te hebben» Wanneer 
,hij zegt: 

Mijn vader zat gestaag........ 
Zijn broeder was geleerd, en 

heeft ook veel geschreven, 
Zijn' hoeken zijn bekend, als 

die nog; heden leven, 
PnumN, uw Drukkerij die heeft 

«r kennis van. 
Deze M VTTHUS FËMSIUS of 

CATS, fs den 24 Februari) 
1576, të Fleuren overleden. 

FELIX, Eomeinseb: land
voogd van Judea, broeder 
van PAM,AS j een' vrijgelatene 
van CiiAUDiüSj begaf zich in 
het jaar 53 der Christelijke 
tijdrekening naar Jndea, 
Drius!i,i,A, eene dochter van 
dèn ouden ACSRIPPA , door zij
ne liefkozingen omgekocht, 
trad eenigen tijd daarnamet 
hém in dèn echt. Het _\yas 
voor hem» dat de heilige 
PAULUS, verscheen. NERO 
riep hém uit Judea terug r 
welk gevvest hij plunderde 
én op de hatelijkste wijze», 
als een dwingeland bestuur
de : hetwelk echter TERTÜIÓ" 
l u s , die, tegen den heiU' 
gen PAIJLÜS het Woord voer
de , niet weerhield, omhein 
op' eene lafhartige en on
waardige wijze te vleijen» 
ten einde hem te bewegen, 
dien grooten Apostel te ver-
oordeelen, wiens welspre
kendheid den romeinschent 
landvoogd zoodanig trof, aap 
hij door de groote waarhe
den des Christendorns verr 
schrikt, eensklaps ^ o n 
derhandeling afbrak (Ban-
del XXXV*) 

FEMX I. (Heilige), M 
28 of 29 December 269, na 
den H. DioNYsiüS, tot paus 
verkozen, overleed als war* 
telaar in het jaar Mj> *$ 
bestaat van dezen Opper
priester nog een ",agmen 
van den brief, welken n>j 
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aan MAXIMUS- van Aleiïan-. 
</«ë;tegeri SABEtiUUS en.PAU-
im\ SAMOSATENUS schreef. 
Dezelve Werd voorgelezen iin 
de kerkvergaderingen van 
Chalcedonië en Efezg.: Men 
Schrijft hem nog drie ander-
re brieven-toe, dié klaarblij
kelijk ondergeschoven zijn. 

• FEMX I I . , Aartsdiaken der 
Hoomsche kerk, in 354, 
door Keizer CONSTANTIÜS, ge-; 
durende de ballingschap van 
paus LiBEaros» óp den ,stoel« 
van Rome geplaatst', werd 
er na de terugkomst van 
den wettigen opperpriester 
weder van verdreven. CON-
STANTIÜS had gewild, dat 
LIBERIÜS 'en -Furax, de kerk 
Van Rome gezainenjijk Be* 
Stuurden, en dat elk aan het 
hoofd zijner partij. ware; 
«naar zoodra -het volk dit 
bevel van den keizer, het
welk hij in het circus liet 
voorlezen, had aangehoord, 
riep het eenpariglijk: Er is 
Hechts één God. é'éttCanfS-
ïv$,, één Bisschop . . . * FE-
1>X»' genoodzaakt, om zich 
te verwijderen, overleed den 
22 November 365 op een 
Zijner landgoederen. Het 
Martyrologittm van USUAB-
*us en dat van Rome, ge
ven hem den titel van mar
telaar; maar pater PAPE-
BROCH bewijst, dat zulks 
zonder grond I s , in eene 
Verhandeling, voorkomen
de in ••.het- Propylaum ad 
wia Sanctorum, blz, 56. 
«ij noemt hem echter de 

Verèeting, waardig, welke, 
men hem ajs Heilige bewijst. 
Singularis ipsius, zegt hij , 
ad otytum usque per anms 
plusquam, octo modesfia, 
qua sêse ;conUnuitvmAumi4 
li receSsu qblatis: recupe-
randee, sedis ocqasionièi/sf 
nunquam ifsusf post:qmw 
id sipe fidei cat/iolicoe peri-
culo fieri non posse cogno-
vit, omnem, a grata poste-
rilate venerationem comme-
ruit. Verscheidene critici 
plaatsen hem in de Catalo
gus der patissen; maar het 
schijnt, dat men hem veel
eer moet beschouwen als bis
schoppelijk stedehouder vari 
Paus LiiiERius, die, vol
gens, sommigen, toegestemd 
had, dat men heit) in zijne 
plaats stelde, en dat hij regt 
had, om hem op te volgen 
indien hij gedurende zijne 
ballingschap kwam te over
lijden ; het is uit dien hoof
de, dat men de Roomsche 
geestelijkheid verschoont, 
zijne zalving goedgekeurd, 
ehhem als paus beschouwd 
te hebben, vooral nadat men 
te Rome,. den schijnbaren 
val in het geloof van paus 
LIBERIUS had aangekondigd. 
Het graf van FEMX, onder 
het bestuur van GnEGoniUB 
XIII» * in 1582, met een 
eervol opschrift ontdekt, be
vestigt het zijner gedachte
nis gunstige'gevoelen der 
Critici. 

FEMX:' I I I . , een Romein, 
tle overgrootvader van GHE-
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SirtiPUCïüS in 48? töt paus 
verheven» Hij begon met het 
VereenigingS-edikt te verwer
pen» door keizer ZENO uitge
vaardigd, en sprak den ban 
uit over degene, die hetzelve 
aarinamett. ACACIUS van: 
Konstaniitnopel verontrustte 
toenmaals de kerk* hij tracht
te hem door brieven, vol 
zachtmoedigheid, tot zijnen 
pligt terug te brengen: dan 
toen hij vernam, dat hij niet 
ophield gemeenschap te hon
den met PETRUS MONGÜS , 
eenen veroordeelden ketter , 
sprak hij tegen hem een 
vonnis van afzetting en ex* 
communicatie uit. Dit von* 
nis werd door accsmetische 
monniken (aan welke deze 
stoutheid het leven kostte) 
aan den mantel van ACACIUS 
' gehecht* - "iFEi/TX belegde in 
4S7 eene kerkvergadering te 
Rome, ter verzoening der
genen, welke zich in A-

frika gedurende, de vervol
ging hadden doen herdoo* 
pen- Hij overleed Keiliglijk 
in 492. Hij is de eerste 
paus, die de indictie in zij-
ite Brieven heeft gebruikt; 
Ofschoon ATHALARICII, ko
ning der Gothen, Ariaansch 
was, eerbiedigde hij echter 
zijne deugden en zijnen her
derlij ken ijver. FEMX ver
kreeg van hem verscheidene 
gunstbewijzen en regtvaar* 
dige handelingen. Het Was 
uit achting voor hem, dat 
die Vorst een plegtig edikt Ij 
uitvaardigde ten gunste der I 

vrijheden en voorregte» der 
kerk', en maatregelen/ nam 5 
om de Christelijke priester
schap te doen: eerbiedigen) 

FJELIX W'i te Benewtita 
geboren, beklom den stoel 
van den H. PETRUS,, na den 
paus JOANNES I. , ^en '24' 
Julij 526, door de gunst van 
THEODORIÖH. I Hij bestuurde 
de kerk met veel ijver * leer, 
zaamheid en godsvrucht» en 
overleed * volgens ANASTA»' 
SIUS , in hét begin van Op-
tober 530. 

iJfewx/V»"-». .Zlie AMADE*. 
us VIII. ..;,,-: • 

••EELIX (Heilige), eenpries-. 
ter van NQla in Campapiët 
had veel te lijden .voor het 
geloof onder DECIÜS" en VA-
Ï-EEIANUS. Nadat de vreda 
aan de kerk waS teruggege
ven , kwam FEWX weder te 
Voorschijn, en ging voort, 
om zich' van de heilige be* 
dieningen te kwijten. IN» 
den dood van MAXIMUS , bis
schop vanNola, wilde men 
hem aart het hoofd dier kerk 
plaatsen, maar z|jne nede
righeid verzette zich daar 
tegen. '< Hij bragt zijnei ove
rige dagen in vrede door, 
opeen landgoed, dat hij ze* 
bebouwde , en overleed al' 
daar in het jaar 256. V* 
wonderen, dié aan zijn grat 
gewrocht zijn, worden aan
gehaald , door den heilige» 
pAüï,iNüs„den heiligen Aü-

GÜSTINUS, jSütPlTIUS ÖËVE* 
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atts, en door paus DAMASÏÜS. 
Sommige dezer beroemde en 
lieilige schrijvers , zijn oog
getuigen geweest van de 
daadzaken, welke zij aan
voeren. De heilige PAUM-
KÜS getuigt, dat hij niet zij
ne eigene öogeh een'bezete
ne heeft gezien, J niet het 
hoofd naar heneden tegen het 
gewelf eener kerfc gaan, 
KöniÜèr" dat zijne kleederen 
daardoor ongeregeld hingen, 
die door de overblijfselen 
van déh heiligen FELIX van 
Nola genezen werd. * Der
gelijke daadzakeh :; zégt een 
nieuwere schrijver, worden 
door de schoon e geesten van 
den dag als sprookjes be« 
handeld: maar dezelve Wor
den door' de regtschapenste 
toenschen verhaald, en door 
lieden Verworpen, die geene 
fègtschapenheid genoeg be-

| ritten-, om geloofd te wor-
'en' > dan zelfs, wanneer 
rij zeer gewone dingen zeg» 
gen." FEUX is te Nöla&U 
!}!? a"s e t * heilige vereerd, 
'ijle .vereering is van Ita-
liê naat Afrika overgegaan." 

, FELIX (Heilige), volgde 
*n 385 den heiligen BRITO 
"J het bestuur der kerk van 

,5r» °P« 'Zijn bisschop-
Pelijk bestuur werd door he-
*|ge stormengeschokt. De 
H gelegenheid zijner zal-

, Ving > verzamelde bisschop-
/ Pen, hielden dagelijks ge

meenschap met ITHACÜS en 
plne aanhangers» die den 
«ood van. den ketter Pais» 

: CIJM.ÏANÜS,. en van diegene,; 
.welke tot zijne partij be
hoorden, verzochten. I)e 
heilige MABTINUS , die om-

', trént denzelfden fijtf, om 
zaken naar Trier. geroepen 
was, hield met dezelfde 

I bisschoppen gemeenschap , ; 
door bij de zalving van FE- ' 
juk tegenwoordig te zijn; 
eene zwakheid, welke: hij: 

•; zich gedurende zijn geheele 
leven verweet. De heilige 
AMBRÓSHJS, , opverschrökke-
nor dan hij, Weigerde stand-
vastiglij k , om inet FEUX' en 
de overige bisschoppen, wel
ke deel aan zijne zalving 
hadden gehad * gemeenschap 
te houden. Kort daarna hiel
den de Gallische bisschop
pen eene kerkvergadering te 
Turin•-, alwaar , nadat" dé 
brieven door dèn heiligen 
AMBROSHJS, en den H. paus 
Smtciüs geschreven, ge
lezen waren, er besloten 
werd, dat men geene ge
meenschap zoude verkenen, 
dan aan degene,:welke zich 
van FKIJX verwijderen zou
den : daar déze de oorzaak 
niet wilde zijn van de scheu
ring in de kerk, zoo legde 
hij de bisschoppelijke waar
digheid neder, en begafzieh 
in de nabijheid der kerk van 
de heilige'Maagd (thans de 
heilige JPATJUNUS) té THe f-, 
welke hij had doen verbe
teren of opbouwen; hij bragt 
aldaar zijne overige levens
dagen, van allen omgang der 
wereld verwijderd, en in de 
oefening der verhevenist© 
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deugden door. 

FKLIX , bisschop van XJr-
gel, de vriend van EPILAN-
DÜS , bisschop van Toledo, 
beweerde zoo als hij , dat 
J . C. een aangenomen zoon 
i s . Deze dwaling werd in 
de kerkvergadering van Nar-
bonne in 791 , van Brioul, 
in hetzelfde j a a r , en van 
Regensburg in 792 veroor
deeld. Hij werd vervolgens 
naaxRotne gezonden, alwaar 
bij zijne dwaling afzwoer; 
doch hij ging niettemin voort, 
om dezelve, na zijne terug
komst teUrget, te versprei
den. ALCÜINUS en PAULINUS 
van Aquilea, wederlegden 
dezelve op eene zegevieren
de wijze. Hij werd op nieuw 
veroordeeld, te Frankfort 
in 794 , te Rome in 799, en 
in hetzelfde jaar ook te A-
hen. Het j s in deze laatste, 
vergadering,dat hij, uithoof
de zijner hervaliingen in ket
terijen , van de bisschoppe
lijke waardigheid afgezet, 
en door KABEL den Groole 
naar Lyon verbannen, werd. 
Het vonnis van dien vorst 
in deze zaak, < was slechts 
de uitdrukking der volkome* 
n e ' aankleving van denzel-
ven , aan de besluiten der 
k e r k , zoo als BÓSKUÉTzulks 
bewezen heeft» (Polit.de V 
Ecrit. liv .7 art. 4prop.ll)* 
FEI.IX schreef van uit de 
plaats zijner ballingschap , 
aan zijne kudde van Urgel, 
eenen Brief, de afzwering 
zijner dwaling bevattende; 

nien twijfelt er aan , of de
zelve wel opregterwas, dan, 
de vroegere. » FKUX van 
Orgel, z(fgt de abt BEU-, 
GIER , bragt zjjn gehoele le< 
ven door , in eene gedurige 
afwisseling van afzweringen 
en hervaliingen , en eindigde 
hetzelve (in 818) in de ket
teri j ," 

F E W . . — Zie Fox (GE-
ORGE). . 

FELI . (JOANNES) , bisScliop 
van Oxford, in 1675, in. 
1686 in den ouderdom van 
61 jaren overleden, was op-
regfelijk verknocht, aan de 
koninklijke familie van STÜ-
ABT. Door de pdrlements-
gezinden vervolgd, sl°ot 

hij zich in, zijne studeer
kamer óp , en verwierf al
daar zeer uitgebreide kun-, 
digheden. Tijdens de om
wenteling in 1660, verscheen, 
hij andermaal op het tooneel, 
en werd door beneficié'n en 
eindelijk door het bisdom 
Oxford beloond. Men heett 
van hem het ïfi deel van 
Rerum anglicarum scnptO' 
ree, Oxford, 1684, in »!• 
de dood belette hem, ™M 
geleerde en nuttige verza
meling te vervolgen. «'J 
had in het licht gegeven 
met PEAHSON, eene z e " 
schoone Uitgave van den hei
ligen CYPRÏANÜS, Oxpr(t' 
1682 , in fol., meigdeer*» 
aanmerkingen, en e» 8 ** '" 
aate der werken van den 
heiligen THEOPSIW» , a n 

http://Polit.de
http://4prop.ll)*
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AntiocMè', Oxford, 1684. 
Zijn Nieuw Griekseh Tes
tament met de verschillende 

. tekstverklaringen, Oxford, 
1675, in lüJ.nw, wordt zeer 
op prijs gesteld, \Alcinoi in 
platonicamphilosophiam in-
troduetio is ook een der wcr-
ken van FELI /J . 

FELLER (JOACIHM FREDB-
TOK) , te Leipzig, in 1673 
gebaren, was secretaris van 
den hertog van Weimar. 
Hij bragt het grootste . ge
deelte zijns levens door met 
reizen , om de geleerden en 
de bibliotheken te bezoeken, 
trad in 1708 in den echt , 
en overleed in 1726. Men 
heeft van hem:- 1.° Monu-
meiita' inédita, bij wijze 
van dagverhaal, in. 12 dee-
len , Jena, 1714, in 4 . t°— 
2;° Miscellanea liebnitiana, 
Leipzig, 1718, in 8.vo — 
3.°Geslachtl i js t van ,/tet 
huis van Bruriswyk, in het 
Hdogdnitsch, 1717, in 8.vo 

FELLEK (FRANCISCUS' XA» 
VERIUS DE) . Zie de Levens
schets van dien schrijver, 
na de* Voorrede, aan het' 
hoofd van het eerste deel. 

FELLON (THOMAS BERNAR-
DUS); een Jesüi t , den 12 
Julij 1672 te Avignon gebo
ren , en den 25 Maart 1759 
overleden, bezat vele be
gaafdheid voor de Latijnsche 
dichtkunde. Men kent zij» 
ne gedichten ten titel voe
rende : Faba Aravica, et 

Magnes. Nog heeft men van, 
hem.: l.° Oraisons funèbres 
etc. (Lip'kreden van den her~ 
tog.< van,Bourgondië, en van 
LobKWIJK XIV, — 2.° Pa-
raphrase etc* (Omschrijving 
der psalmen), 1731, in 12.mo 
— 3.° Traite etc..(Ver/ian**> 
deling over de Liefde Gods), 
door den heiligen, FRANCIS
CUS VAN SALES, verkorf 
en vernieuwd, 3 dhfl» in 
12.»»° 

FELTON (JOANNÉS) , een 
Engelsch edelman, en zeer 
ijverige Catholijke, plakte 
openlijk aan de deuren van 
het Bisschoppelijke huis van 
Londen, de bulle van Piua 
V . , aan, waardoor die paus 

, de koningin ELÏZABETH, die 
zieh tot hoofd der kerk ver
klaard, en de Catholijke 
godsdienst afgeschaft had , 
als kettersch verklaarde. F E L 
TON werd veroordeeld , om 
opgehangen te worden , welk 
vonnis in 1570 aan hem werd 
ten uitvoer gebragt. Ter
wijl hij nog leefde, maakte' 
men hem van de galg los , 
sneed hem de mannelijke 
deelen af', die in het vuur 
werden geworpen; vervol
gens rukte men hem de maag, 
de ingewanden en het hart 
u i t , en na hem het hoofd 
afgehouwen te nebben , werd 
zijn ligchaam gevierendeeld» 
Dus was ten opzigte van 
dezen moedigen verdediger 
der oude Godsdienst, de 
wraak eener Vorstin, die 
door de wijsbegeerte van 

file:///Alcinoi
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den dag zoo zeer geprezen 
wordt. Zijn zoon THOMAS 
FËI/TON, «en religieust van 
den heiligen FRANCISCUS VAN 
PAULA ',. werd op den 28 Au
gustus 1588 , met eenen an
deren priester,,evenzeer van 
liet leven beroofd. 

' FÊNÉLON (BERTRAND DE 
SAMGNAC, Markgraaf van), 
heeft ih" het licht gegeven:. 
1.° Relat ion etc. (Verslag 
van het beleg van Metz), 
1553 , in 4.to -^ 2.° Vaya-
ge etc, (Beize üan HJSN-
DRIK II, naar de Neder* 
landen), 1554, in 8,V° -rr 
Zijne Êégocialiom etc. (On~ 
dèrhandelingen in Enge
land) •, bestaan in hand-» 
schrift, 2 dl.n in föl. dezel
ve werden gevonden- in de 
Bibliotheek van den kanse
lier JSÊGÜJER. DeZe dappe
re krijgsman onderscheidde 
zich door zijnen moed "en 
ajjne diensten* en overleed 
ih 1599. 'Hij behoorde tot 
de beroemde familie, "welke 
den Aartsbisschop van Ra-
tnerijk heeft voortgebragfc " 

' FENÉIiON, * ( F R ANCISC ÜS ' DÊ 
SAMGNAC DE X.A MOTTE —>), 
werd den 6 Augustus 1Ö51 
op het kagteel tim Fénélonï 
«it eenvoudjeh in kerk„en> 
Staat beroemd huis geboren. 
Gelukkige neigingen t eene • |, 
aachte inborst, gepaard mét 
eene groote levendigheid van 
getest waren dè voorboden 
zijner deugden en zijner ta
lenten, De markgraaf van Ij 

FENELON , zijn ooa»« luiten 
nant-generaal 'der koninklij
ke legerbenden,* een man, 

, die eenen niet zeer tgevvor 
nen moed, > eenen rijken 
geest en eenè voorbeeldige 
godsvrucht bezat, behandel
de dit kind als zijnen ei
gen zoon, en liet hem ta 
Cahors, onder zijne oogen 
opvoeden.. De fonge.FÉNÉv 
LON maakte snelle vorderin» 
gen,; de moeijeljjkste studiën 
waren voor •Jnejn' slechts uit
spanningen. PsS 19 jaren 
oud zijnde, predikte luj 
reeds met algemeenê toejui
ching. De markgraaf be
ducht, dat het gèdruisch 
dezer toejuichingen, en de 
vleijerijeri der wereld eene 
zoo'wél geborene zlélniog-
tèn bederven ^ deed aan Z'J" 
nen neef hef besluit nemen» 
van zich in de afzondering 
en de stilte ,te; gaan verster
ken. Hij stelde hein onder 
de leiding van denAbtTRON- i 
§ON , overste, vaji Saint^Sul' 
plee te Parijs. In den ou- j 
derdora van 24 jareh, - ont- j 
ving hij de heilige wijding 

i en. oefende in de parochie van , 
I HaihhSnlpice, de moeijelijK-
ste bedieningen des priester- I 

schaps uit. De Heer DE HAR- I 
;: IWH Aartsbisschop van M* j 
rM*,;vertrouttde hemone ja
ren later, het opzigt over de 

: nieuwe Cathojijken'toe. H«| 
was in deze betrekking. m. 
hij; de eerste proeven g« t 
van de begaafdheid, om te 
behagen , te onderwij^n en 

te overtuigen. De konwg» 
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„ .van het -wejgel.likken zijiier 
, pogingen onderrigt, benoem
de hem tot hoofd eener mis-

• sie. op de kusten van Sain' 
Jonge , en,in het land van 
Aitnis. Eenvoudig en tevens 
diepzinnig-, met zachte ma
nieren ,:, eene; krachtvolle 
welsprekendheid parende, 
had hij het geluk eene me
nigte dealenden tot het licht 

; der waarheid terug ,te bren
gen- In 1689 vertrouwde 
LODEWIJK XIV. hem de op
voeding toe zijner kleinzo
nen , de hertogen van Boitr' 

•gondiè', AffjQU en Berri. 
Deze keuze werd zoo zeer 
toegejuicht» dat de akade-
mie van Angers dezelve voor
stelde tot onderwerp eener 
prijsvraag, welke zij jaarlijks 
ili(schreef. Eenvoudig met 
den hertog van Boiirgon* 
diè\ verheven met BOSSUET, 
schitterend met,de hovelin
gen, werd hij alom gezocht. 
•De hertog van Bourgondië 
Werd onder eenen zoodani-
geh meester, alles wat hij 
wilde. , FÉNÉiiON versierde 
zijnen geest, vormde zijn 
hart en strooide er de za
den in uit van het geluk 
des Franseben rijks. Zijne 
diensten bleven niet onbe
loond : in ,1695 Werd hij tot 
het Aartsbisdom Kamerijk 
benoemd. Den , koning be
dankende , stelde bij ke™ 1 
Voor (zegt Mevrouw BE Sé- | 
VKSNÉ), » dat hij een gunst- j 
bewijs, hetwelk hera van i 
den hertog van Botirgow ]\ 
.'. IX, DEEI,. •: . .N 

E N, ; m 
4ië verwijderde, niet als ee
ne belooning kon beschou
wen/*- Hij nam hetzelve 
enkel aan,. op voorwaar
de, dat hij slechts drie maan
den aan de prinsen , 'en het 
overige des jaars aan zijne 
kudde zoude toewijden. Hij 
deed te gelijkertijd afstand 
van zijne abdij yah Saint-
Yalery, ert vanizijn klein* 
prioorschap, overtuigd van 
met zijn Aartsbisdom geene 
beneficiè'n te kunnen bezit
ten. Te midden der hooge 
gunst, welke t hij genoot, 
pakte er/ een onweder tegen 
hem zamen» Met een tee
der hart» en.eene sterke nei-

rging» God om zich;; zei ven, 
te beminnen, verbond hij 
zich niet Mevrouw GUYON, 
in Welke hij enkel eene ziel 

I ,zag» met denzelfden, smaak 
als hij ingenomen. De denk
beelden van geestelijke na
tuur dezer vrouw, wekte 
den ijver der godgeleerden , 
en vooral dien van BOSSUET 
pp. Deze prelaat vorderde, 
dat de Aartsbisschop van ffa-
merijh,, eertijds zijn leerling, 
toenmaals zjjn mededinger, 
mevrouw GUÏON met hènj 
veroordeelen , en zijne Her
derlijke pnderrigtingen on-, 
derteekenen zoude, FÉNÉ-
I.QN wilcje noch, zijne gevoe
lens, noch -zijne vriendin 
epofferen. Hij stelde, haa_e 
in het getal dier mystieken t 
welke het geheim , des ge-
lopfs in een zuiver geweten 
om^gende,. meer giejf ondigd 

n •• . • • , . . < • ' \ . ' - . . " ' . . 
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•hebben; in de woorden dan 
'in ele zaak, even zoo erva
ren in de inwendige wegen, 

'als óribekwaain, om er an-
, deien, met de naauwkeu-
' Tigheid en juistheid', welke 

de godgeleerdheid vereischtj 
vah "te ondèrrigten» Hij 
dacht alles wat meh h ent 
verweet uit den Weg te rui« 
iiietf, door zijn werk '£}a;« 
hlication dës iaaopimeg dés 
'Saintf (Verklaring van' de 
ffröndiëcfifiseleii' der Heili
gen), 169?', in 12.)no, in 

- liet licht te geven." De stijl 
Van hetzelve was zuiver, Ie* 
vendig, sierlijk en harte
lijk ; '";• de grondbeginselen 
Waren kunstin'atig voorge
steld ,' en de tegenspraak be-
liéndiglijfc 'vermeden. ' Mè'h 
èag er in, zégt een geschiëd-
;schfjjyer, een' man, die e-
"vehzeèr vreesde van beschulr 
^igd' te worden v MOLINÖS te 
^volge'n, en de heilige THE-
'RESIA 'te verlaten; nu te f eel 
'aan de liefde toekennende, 
•adan de hoop te: zeer verzui
mende. BossüET, die in het 
^e rk , vari FÉNÉtoN eeriïgë 
'overeenkomst meende te be
speuren, met voorstellingen, 
<lië in het Q.ifietismus reeds 
•veroordeeld waren, verhief 
ïaïch met nadruk tegen dit 
"Werk. De namen vah 'JVJöN-
;*ANOS en Vmscj£hi, aan F É -
TfÉtoN en aan zijne vriendin 
gegeven , schenen de géma-
tigdhpid van eeneh Bisschop 
onwaardig. «BÖSSOÉT, heeft 
eéh schoone geest dezer eeuw 
geaegd, had op èene erge

rende wijze gelijk \ én Fi£. 
NéiipN, was in zijn ongelijk 
zelfs/zachtmoedig." Bekwa
me godgeleerden zijn van 
gevoelen geweestj dat er in,, 
dit geschil, zoo als in vele 
andere vooronderstellingen 
bestonden-'; die niet werke
lijk aanwezig waren, dat 
men <in de liefde Gods nu 
verstrdoijingën, onderschei
dende of ontkennende be
weeggronden, die even zoo 
nutteloos als vermoeijend 
zijn; dan weder beweegre
denen van eigenbelang, dui
delijke en fotmeele hoop' 
vooronder stelde, ,die aan de 
warts liefde evenzeer onber 
kend i s , die zich innig aan 
deszélfs voorwerp vèrkleeft, 
zonder, zoo vele redenerin
gen en berekeningen. Wat 
hier ook van wezen moge; 
een ;n»et den grond van dit 
geschil zeer wel bekende ge
schiedschrijver, verhaâ ^̂  ee-
ne bijzonderheid , die zeer 
kan dienen J; om -FÉNÉIION te 
doen kennen.' » Men raad
de FÉNÊLON aan , om eené af
wending té maken, d6or te 

. Rome dë gevoelens éü wer
ken van BOSSUET aan te raii-

. den, en dezelve te beschul
digen van de liefde te ver
nietigen , om er de hoop 'op 
te bouwen. Maar de god
vruchtige Aartsbisschop wil
de geen e weer wraak tegen 
eenën broeder gebruiken! en 
toen inen 'hem waarschbuwoe 
van op' zijne hoeden te zijn 
tegen de listen der menschen, 
welke de ondervinding n«m 



100 wel had leereh kennen , 
gaf hij dit schoon e antwoord: 

' Mormmnr in simplicitate 
nostra (Iaat ons in onze een-

. voudigheid sterven)." Dit 
belette hem niet, om zich 
naar behooren te verdedi
gen, en veel te schrijven 
om zich zèlven te regtvaardi-
gen, . Maar zijne hoeken kon
den niet beletten , dat hij in 
de maand Augustus 1697, 
naar zijn diocees werd te
ruggezonden. FÉNÉLON on
derging dezen slag zonder 

' zich te bedroeven en zonder 
zich; te beklagen. Zijn par, 
leis teÈatnerijk, z#ne meu
bels , papieren en boeken, 
Waren te gelijkertijd in eenen 
geweldigen b?and verteerd, 
en hij had zulks met de
zelfde \bedaardheid Vernp-
men. Eindelijk werd hy in 
1699, na een negenmaandsch 
onderzoek door INNOCENTIUS 
XII. veroordeeld; hetzij, dat 
de geleerde Ï en godvruchti
ge Prelaat,. dé grondbegin
selen der ware Mystikers 
van die van Mptraos niet 
genoegzaam onderscheiden 
had; hetzij dat hij, in afge-
trokkene onderwerpen , in 
de vertrouwelijkheid der 
ziel en de geheime wegen 
Van God verbolgen, en dus 
moeijelijk om zónder duis
terheid en dubbelzinnigheid 
te behandelen, die theolo
gische naauwkeurigheid<-, die 
juistheid van denkbeelden 
en (aal niet gebragt heeft, 
welke het behoud des ge-

N 
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loofs en d^r Christelijke ze
deleer vereischen (zie JOAN-
NBS" VAN YEPEZ. T— Heilige—-
RÏJSBROCH, TAXI^ERPS, enz.). 
De Paus Was minder geër
gerd geweest over het werk 
der Grondbeginselen enz. Ï, 
dan over de hartstogtelijke 

. drift van deszelfs tegenstre
vers. Hij schreef aan som
mige prelaten; Peccavit ex-
cessu amorfe divini ,• sed 
vos, peccasti defectu vmorig 
proximi. FÈNÉT>ÖN onder» 
wierp zich zonder bedenken 
en zonder de minste bepa
ling; hij nam geene toevlugt 
tot de onderscheiding van da 

, zaak en het regt; hij haal
de niet aan; dat de schrif
ten, te zijner verdediging 
in het licht gegeven, on
danks aï de pogingen zijner 
vijanden, ohwederlegd waren 
gebleven. Hij vaardigde een 
mandement uit tegen zijn 
werk, en kondigde zijne 
veroordeeling zelf van den, 
predikstoel af, en, moet 
men niet verbaasd * staan! 
deze zoo stichtelijke herroe
ping, die al zijne toehoor
ders in tranen deed smel
ten , en van welke men 
thans zelfs niet het verhaal 
zonder bewondering en aan
doening kan lezen , voldeed 
nog niet aan zijne tegenstre
vers ï om aan zijn diocees 
een gedenkteeken van zijn 
berouw te geven, liet hij 
voor de uitstelling van het 
Allerheiligste Sacrament y 
eene zont door twee Enge-

x 2 • ' ' 
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leti ffedrfrgen,ierVaardigeti, 
een dezer Engelen trapte 
verscheidene hetierscjie boe-
kenr inet dé voeten, op een 

• van Welke boeken > de titel 
van het zijne stond, hoewel 
deze hoedanigheid aan geené 
der" veroordeelde stellingen 
gegeven was. Na deze ne
derlaag ', die- voor hem eené 
soort van zegepraal was, 
leefde hij in, zijn diocees als 
een Waardige Aartsbisschop, 
als een letterkundige, en als 
een Christelijk wijsgeer. Hij 

i was de vader van 'zijn volk, 
' e n het voorbeeld zijner gees

telijkheid. De zaehihêid zij
ner zeden» zoo wel in zjji) 
onderhoud als iVzijne schrif
ten verspreid., 'deedI hem zelfs 
door de vijanden van Brunk-
ryk beminnen en. eerbiedi
gen. In den laatstén oorlog 
van tojbEwiïK XIV"., Was de 
•hertog van MAKLBOROIJGH be
zorgd , dat mèn zijn land
goed spaarde. Den hertog 
•van Èwrgonéiê' was hij 
steeds dierbaar, en toen,die 
-prins in. deh loop deszelfden 
©orlogs in Vlaanderen kwam, 
zeide hij hem, toen hij hem 
Verliet: Ik tüeet wat ik u 
ie danken heb f gij weet wat 
ik voor ü ben. Men beweert, 
dat, indien die prins in het 
leven had gebleven, hij deel 
aan het bestuur zon hebben 
&ehad. De meester over
leefde niet lang aan zijnen 
doorluchtigen leerling, in 
't712 overleden,» hij werd 
den 7 Januarij 1715 aan de 
Kerk, aan de letteren en aart 

het vaderland 'ontroofd'; en 
algemeen betreurd door CiÊ-
MENS XI . , die voor hem ee-
n en Kardinaalshoed bestem
de. [De familie van deripre-
laat liet te zijner eër in de 
hoofdkerk , alwaar hij begra
ven i s , een gedénkteefcen 
oprigteh , Waaróp men leest: 

Hic jacet sub altari principe 
FiUNCISCUS DE" S A M G N A C DÈ LA 
MOTHÈFÈNELON, Camër'acensium 
Archiepiscopus et-Bux ac sancii 
Tinperii Rpmani Princeps, Seeculi 
litterati ;I)ecus; ömnes dicendi 
lepores virtuti sacrarit ac yeri« 
tatij ét dum sapieiitiam HOME* 
RUS, alter spirat, se suosqüemo
res inscius retexit. ..BonoPatriiö 
unice intentus Regios Frificipes 
ad utiHtatem Dublïcam instituit* 

po. pa, extincto illacrymant Del-
phino. Veri Defensor,,utHippo-
Jiensis olim, fortis et suavis li-
bertatem cum gratia, 'eo-felici.ua 
conciliavitj quo debitum Eccle-
sioe decrëtis obseqüium firmlus 
astrnxit, Asceticié vit» Magisv 
ter, decastoamoreitadisseru.it, 
ut Vaticanö bbsequens Oraculo 
simul sponso et sponste placuerit. 
1 n utraque fortuna sibi constans, 
in prospera Autae favores nedum 
prensaret, adeptos etfam abdica-
'vit:'ïn advérsa Deo magis adhas-
sit. Antistitum Norma, Gregem 
sibi cj'editum assidua fovit pnB-
séntia, Verbo nutrivit, crudiyit 
Exemplo, opibussublevavit. Ex-
teris perinde carus ac suis Gatlos 
inter et Kostes cum esset medius, 
hbs, et illos, ingenii fanrèetco-
mïta'te morum sibi devinxit. Ma-
turus ccelo, yitam laboribus ex-
eioitam, claram virtutibus, me-
lioie vita cummutavit. Septimo 
Januari i Anno M.DCC.XV. JSta; 
tis LXIV. Hoc Monumentump» 
a-c nwerentes Sororis Fili<* e* 
Fratris Nepotes.posüereJ. 

Verscheidene schriften óver 
de wijsbegeerte, godgeleerd-
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held en ; sehóone letteren, uit 
zijne, pen gevloeid , hebben 
hem, eenen onsterfelijken 
naam verworven. Men ziet 
in dezelve eenen man, door 
de bloem der oude en nieu
were letterkunde gevoed, en 
door eene levendige, zachte 
en bevallige verbeeldings
kracht bezield. Zijn stijl is 
vloejjeqd, bevallig \ wèilui-
dend; mannen van eenen kie-
schen smaak, vyensehen hem 
sneller, gedrönger, nadruk-, 
keiijker, meer overdacht, 
meer bewerkt; maar het is 
den niènsch niet gegeven, 
volmaakt ,te zijn. Zijne voor* 
naamste werken zijn: 1-° 'Ar 
ventures etc. (Èotgemllen 
vmtTELEMAcavs), volgens 
Sommigen, aan het hof ge* 
schreven; en volgens ande
ren , de vrucht zijner afzon
dering in zijn diocees. Een 
kamerdienaar, aan welken 
FENBLON , dit bewonderens
waardige werk, dattnsschen 
den Roman en het Helden
dicht móet geplaatst worden, 
had doen afschrijven; nam 
er voor zich zei ven ook af
schrift van. Hij Het er in 
den beginne slechts een klein 
gedeelte van drukken,'. en 
nog slechts 208 bladzijden 
hadden de pcrs.verlaten, toen 
LODEWIJK XIV., op cene on
billijke wijze tegen den schrij
ver ingenomen, en die in 
het boek eene aanhoudende 
hekcling van zijn bestuur 
Waande te zien, de voortzet» 
ting van den druk van dit 

, . • • : , • • . • ,• N 

meesterstuk liet beletten; én 
het ds niet geoorloofd ge
weest er in Jè'ank'ryk aan 
te' werken, zoo lang als. die 
Vorst geleefd heeft. Na den 
dood van den hertog van 
Bourgondiër verbrandde de 
koning al de handschriften, 
welke zijn kleinzoon van zijn' 
onderwijzer had bewaard» 
FENEI<ON ging in zij beoogen , 
altijd voor\ eenen hérsen-
sèhimmigen schoonen geest 
én eenen ondankbaren onder
daan door. Zijn TEiiBMACHUs; 
bragt hem bij .het JTrahsche 
hof geheel in ongenade; maar 
dit w e r k Werd niet te min. 
door , geheel .Europa • ver
spreid. De boosaardige» 
zochten zinspelingen eit 
maakten toepassingen. Zij 
dachten in CAMTPS» , Me-. 
vrouw ÖE MOJJTESPAN , in Eo-
CHARIS , Mejufvrou W -DU.Ï'pN-

I TANGES, in ANTIOPK » de her
togin van Bmrgondië, Lotr-
Vois in PBOTESDCAS, koning; 
JACOBÜS in IDOMENEÜS , ho-
DEWÜK XIV. , in SESOSTRIS» 
te zien. Zonder zich met 
deze. zinspelingen optehou-
den, bewonderden de lieden 
van smaak in, dezen zedelij-
ken Roman, al den luister . 
van HOMKRÜS, vereenigd met 
de sierlijkheid van Vin<sr« 
MUS , al <le bevalligheden 
der fabel met de kracht 
der waarheid gepaard. Zij 
dachten, dat de vorsten, 
die dènzelven beoefenden, 
zouden leeren menscli^n te 
zijn, gelukkigen te maken» 

n 3 • • ' 
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en ütijks «elf lé zijn. * Het 
is de wijsheid zelve* zegt 
een latere wfjsgéer, die in 
dit werk » aan koningen,- en 
volken lessen geeft, niet met 
die opgeblazenheid» met dieft 
belagchejijken toestel, dien 
verwaandenen trotsehen toon, 
welke thans zoo zeer in ge* 
bruik zijn; maar op eene 
eenvoudige en zedige wjjze; 
steeds ,met de bevalligheid 
der waarheid gepaard; zij 
maakte de koningen met de 
middelen hekend, om hun 
rijk te doen bloeijen, om 
den luister des troons te 
handhaven, om hunnen roem 
te vermeerderen, zonder hen 
te bedriegen, noch té ver-; 
blinden, door hersenschim-
ra ige ontwerpen, verwoesten
de stelsels ingebeelde be
zuinigingen, Zij toont hun 
de bron des overvloeds en 
des algemeenen geluks, in 
de aanmoediging van den ak
kerbouw, in de krachtdadi
geen waakzame bescherming 
des handels, in de afschaf
fing van de weelde, en in 
de bepaling» door wijze wet-
ten, Van eiken onderdaan in 
zijnen stand. Weiverre van 
onophoudelijk in de ooren 
der volken, dien onstuimi* 
gen en verontrnstenden kreet, 
van gelijkheid en vrijheid 
te doen hooren, zegt zij hun: 
Gij zijl onder het gebied der 
wetten geboren, gij hebt 
meesters, het vaderland 
draagt n in zijnen schoot; 
woest aan de wetten onder- ,, 
worpen, gehoorzaamt aan j | 

uwé meesters f wees! getroii-
we onderdanen, bemint uly 
'vaderland , en bedenkt, dat 
dé godsdienst, de eer * uw 
persoonlijk belang j geheilig
de banden zijn , die ü aan 

| dért staat verbinden, en dat 
het eene misdaad zoude zijn, 
dezelve te verbreken." Som* 
jmige geletterden* zoo als 
FAYDIT en GuEUOEVii.tt: ver» 
weten den schrijver missla» 
gen in de tijdrekening, on
beschaafde volzinnen, me
nigvuldige herhalingen, héu« 
zelachtige langwijiigheden , 
weinig zamenhangende bfc. 
zonderheden, ai te eentöö-
nige beschrijvingen van het 
landleven; doch hunne he
kelingen, in dè Vergetelheid 
vervallen i benamen in het 
minst niets-aan de ;verdiens« 
ten van het gehekelde werk. 
Dezelve beletten niet, dat er 
eené menigte uitgaven van in 
het licht verschenen. [Men 
rekent dat er 140 verschil
lende; uitgaven in het oor
spronkelijke, en 99 vertol
kingen in verschillende ta
len van bestaan, over die 
welke jh een Néderduitsch 
heldendicht is overgebragt, 

' zie men het artikel FEITAMAJ. 
De beste Fransche uitgaven, 

zijn die, welke sedert 1717' 
in het licht verschenen, in 
welk jaar de familie van Jen 
aartsbisschop van KamerijJh 
dit voortbrengsel volgens het 
handschrift des schrijvers i« 
2 dl.» in 12vo in het licht 
gaf; en de schoonste is djé 
van Amsterdam, 1734, *n 
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fol. met prachtige plalen; er 
bestaat ook eene uitgav8 van 
in 2 dl.n in 4 . » , Parijs, 
mat platen, waarop de beel
den, al te ligtzinnig, en 
de kleederen aan dezelve 
niet zeer hinderlijk zijn. Men 
heeft uitgaven van Rotter' 
damA Luik en elders, waar» 
in in aanteekeningen, alle 
zinspelingen verklaard zijn , 
die a het begin door het boos
aardig publiek gemaakt wer
den ; in vele dezer aantee-
kenhgen heerscht een on
godsdienstige en dweepzuch-
tige sektengecst. — 2.° Di-
(t/ogues etc. {Zamenspraken 
der Dooden), 2 dl.n in l2.1I]o 
De TEtEMACHüfi, of, om be
ter :e spreken, de voornaam
ste aanmerkingen van. den 
TKI.ÏWACHCS , waren den her
tog tan Uourgondië tot thema 
gegeten: deze «samenspraken 
werdsn hem gegeven om hem 
eenig» deugd in te boeze
men, of om hem van eenig 
gebrek te verbeteren, F E -
NELON schreef dezelve dade
lijk zorder eenige voorberei-
ding, mar mate hij dozelye 
voor dei, prins noodzakelijk 
oordeelde; men moetalzoo 
Met venvuidcrd zijn, indien 
men er sontijdsaantreft,die 
ledig aan (enkbeefden zijn, 
indien men er weinig over
dachte voorsellingèn , onge
gronde beschadigingen, en 
nationale vooioordeclen in 
vindt. — 3.° ïïialogues elc. 
{Zamenspraken over de wel
sprekendheid ih het alge-

N. S99 

me&n,, en over die van den 
kansel in het bijzonder, met 
eenen Brief over de wei-
spreek- en dichtkunde), 17 f 8 , 
in I2.1"0 Deze brief aan de-, 
Fransche akademie ger igt , 
is een uitmuntend stuk, dat 
de Samenspraken niét ont
siert. [Van dit werk be
staat er ;eene 'uitmuntende 
vertalinginhetiNederdnitsch^ 
met aanteekeningen van den 
Hoogleeraar SCHU,ANT]. DO 
schrijver van den TEM5MA-
CHCJS was in 1693, in de. 
plaats van PËMSSON bij die 
maatschappij opgenomen» Hij 
was derzeive sneer dan 'een
maal nuttig door zijnen smaak, 
voor de schoone letteren, en . 
door zijne taalkundige ken
nis» — 4.° Direclion etc, 
{Gewetensbestuur voor eenen ' 
honing), voor deri rleriog-. 
van Bonrgovdië zamenge». 
steld, in 12.mo, zéér geacht.. 
Men heeft dit stuk in ' l74S 
in het licht gegeven , en het
zelve is in 177£, te Parij's-1 

in S.vo herdrukt. — 5„° A-
brégê etc. {Beknopte levens-, 
beschrijvingen der oude wijs* 
geeren), eene andere vrucht 
der opvoeding van den Her
tog van Bourgondië, in 12.m» 
Dit werk is niet voltooid. 
— 6.° Traite, etc. i Verhan
deling over de opvoeding der 
meisjes), in 12.™» — 7.° 
CEuvres philosophiques etc. 
{IVijsgeerige werken of. Be
toog van het bestaan van 
God door de bewijzen der 
natuur), waarvan de beste 
4 . 
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uitgave is die van 'Pary's, 
1726, in I2.n»o De Hertog 
van Ortéans, later régent 
des rijks, had , zegt"" de 
Schrijver der Eeuw vanLo-
&EWJJK XlF., den Aarts» 
bisschop 'van Kamerijk ge
raadpleegd , over onderwer
pen, waarbij alle menschen 
belang hebben. Hij vraag
de , of men het bestaan van 
God kon bewijzen; of dié 
God- eene eerdienst begeer
de?' Hij deed verscheidene 
dergelijke wijsgeerïge Vra
gen, die de Aartsbisschop 
steeds als wijsgeer en god
geleerde beantwoordde. JPa 
ter TOURNEMINE heeft dezel
ve met bijvoegsels verineer- • 
derd. — 8.° (Eitvres etc. 
{Geestelijke werken), Am* 
sterdam, 1731 , 5 dl.", in 
12.mo Men ziet in dezelve 
eenen man, uitgeleerd inde 
inwendige " Wegen , in dé 
kennis van het hart en den 
geest des menschen. Hoe 
Meer men als Christen heeft; 
nagedacht, hoe meer > men 
vermaak schept om dezelve 
te lezen , hoe meer men er dë 
waarheid en diepzinnigheid 
•van gevoelt. — y.° Sermons 
(Leerreden), 1744', in T2.mo 

in de jeugd des schrijvers 
vervaardigd, en die in den 
rang van het middelmatige 
van dergelijke voortbrengse
len moeten geplaatst wor
den. — 10.° Verscheidene 
Werken ten gunste der Bulle 
Vnigmifus, en van het for
mulier. De vijanden des 

: Aarïsbisschops van iCamer^k 
\ hébben beweerd, dat hij ei

kel partij tegen hét Janè-
' nismus had gekozen, w>jl 
de kardinaal van NoAntK 
zich tegen het Quïetismi/t 
had verklaard, eenë ' evé)ï 
zoo belagchelijke als laster
lijke beschuldiging, ••jjégi* 
streeks strijdig met het le
ven en • het karakter vart 
dien beroemden; man ,5döór 
zijne inborst en dooit "de 
hoedanigheid zijner wijsbe
geerte , én meer nog door 
zjjné Godsdienst, tot jsülk 
èehe lafhartige, en hatelijke 
huichelarij onbekwaam. -Om 
zich van' de öprëgthéid ett 
onveranderlijkheid zijnèjge-
vöélens te overtuigen,; be
hoeft men slechts den kiel 
te lezen, dien hij daagsvoor 
zijn ovexlijden [aan Pat^riië 
TELLIER , biech t vader f dés 
koningslhschreef, en yelke 
in zijn ffiwvm Spirit./* dl-
bladz. 358 gevonden ;vordt. 
» ïk heb zoo even hjt bei-
lig oliesel ontvarige)(.é "¥

e' 
ïs in dézen staat wiarm IK 
mij bereid, om vóoj Goa te 
verschijnen , dat if « drin
gend verzoek, d?n koning 
mijne ware gevoelensvoor-
tesfellen. Ik be/ altijd een 
gehoorzame zoo» <der kerK 
geweest, en h/b «enen^at-
schuw gehad lóor de i»y te 
last gelegde iieuwigheden. 
In de grootstr een voudigheio 
heb ik de ^roordeelingv*" 
mijn boek ««vangen • *» ' K 

neem de v/ijheid aan /<• !«• 
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twee gunstbewijzen te vér* 
zoeken, die noch mijnen 
persoon noch geen en der mij- < 
nén betreffen. De eersteis, 
dat zij de goedheid hebbe, 
iriij eenen godvruchtigen, 
régtzïnnigen, goeden," eri 
tegen het Jarisenismus, dat 
ziek op deze grenzen zéér 
Verheft, ónvei'schrokken op
volger te geven enz. Het an
der* gunstbewijs is enz«"<— 
l l . p Ëenige andere Schrif
ten , en een aantal Brieven, 
welke men aan het publiek 
beloofd heeft. FËNEION had 
Voor' de Prinsen, zijne kvv.ee-
kelihgên, eene uitmuntende 
Vertaling (in het Fransen) 
van den Mneis van VIRGI* 
iius vervaardigd , maar men 
weet niet i wat er van het 
handschrift geworden ' i s . 
Welk éen verlies V indien 
deze vertaling in den stijl 
van den Telemachus was! 
ÏUMSAY , een leerling van 
Hen aartsbisschop Van Kame
rijk, heeft het Leven van 
zijnen beroemden meester in 
het licht gegeven , '»6ra-
venhage, 1724,ihl2.mo De 
belangstellenden, welke het-' 
zelve raadplegen , zullen zich 
niet kunnen onthouden, FE-
NEiiON te beminnen , eft hein 
te beweeneii. Hij ontving 
de vreemdelingen, zoowel 
als de Franschen, en was er 
geenszins op uit, om dezel
ve belagchelijk te maken. 
» De beleefdheid behoort tot 
alle natiën, zeide hij; de wij
zen, om dezelve aan den dag 

te leggen zijn wel verschil
lend , maar onverschillend 
derzelyer aard." Ofschoon hij 
zich zeer over BOSSDET té 
beklagen had, nam hij eens 
de partij van dien prelaat te
gen RAMSEY op, diedeszelfs 
geleerdheid niet genoegzaam 
regt deed wedervaren. Men 
weet niet, waarom dezeuit-
gave, niet voltooid is. Er 
ontbreken èene menigte zeer 
belangrij fee Wérken aan, die 
men zeer zou betreuren er 
niet in te vinden , indiende 
uitgever der volledige wer~~ 
ken van BOSSUET, niet on
dernomen had, pin deze ty-
pQgraphische gaping door ee
ne Volledige uitgav« dèr (En-
vree etc. (Werken van 'FJE~ 
ifELoa)', Vvaarvah er reeds 
Verscheidene déelen in het 
licht verschenen zijn, aante-
vuUen. De Abt DE QÜÈR» 
BCBUF , heeft in 1787 en vol
gende jaren , eene Volledige 
uitgave zijner werken gele
verd, Pari/s, DIDOT. Maar 
al dé Lofreden en Levens
schetsen van dezen onverge-
lijkelijken Aartsbisschop, 
worden verduisterd voor het 
Léven door DE BAUSSET (zie 
datartikël), eerstin 3 en daar
na in 4dl.n, inS.vogedrukt. 
De schrijver schijnt zich 
daarin met zijn onderwerp 
verheven te hebben, zoodat 
men zonder vleijerij kan zeg
gen, dat nooit een grooter 
man door een beter schrijver 
is gevierd. [Er bestaat ee-

' ne uitgave der Werken van 
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FjexELOif, in 10 dl.n, in 
$.vo, Parijs, 1810, eene 
andere te 'Eoylouse in het 
licht gegeven, 1S09 —1811, 
19 dl.n, inl2.mo Eene Ca
talogus van al de Werken, 
is in de uitgave van den Te-
lemac/ms, Lyon , 1815, in 
het licht verschenen}. 

FENELON (GABniEt. JACO-
BUS, Markgraaf van), neef 
van den voorgaande, bezat 
de deugden van zijnen oom , 
gepaard met alle militaire 
talenten. [In 1725, werd hij 
afgezant in' Holland, 'Twee 
jaren later verscheen hij als 
gevolmagtigde op hét Con
gres van Saissons; en in 
1733 sloot en onderteekende 
hij het traktaat met de Ver' 
eenigde Staten], Hij werd 
ais luitenant-generaal doode-
lijk gekwetst in den slag 
van Bocpiix'i en overleed 
drie dagen daarna bij Ldn-
tint den I l October 1746. 
JVIen ziet aldaar zijn „ graf
schrift in de kelk van- dat 
dorp, door pater BAIJOOKY 
vervaardigd. Men noemt hem 
in hetzelve QallitB et hos-
tiiim desider.ia, VOLTAIRE 
over dezen held sprekende, 
doet eené het Christendom 
zeer vereerende bekentenis: 
» Zijne buitengewone gods
vrucht, zegt hij , vermeer
derde nog zijne onverschrok
kenheid. Hij dacht, dat de 
(ïode aangenaamste daad was, 
voor zijnen koning te ster
ven (wanneer rede en pligt 
zulks vorderen). Men moet. 

bekennen dat een leger,za* 
mcngesteld uit mannen, die 
aldus zouden denken , ono
verwinnelijk zoude zijn." 
Histoire de Lovis JfV,, I. 
Dl . , bladz. 209. —ZieGus. 
TAAF ADOIF. [Het was de 
markgraaf VAN FENELON.die 
de eerste regelmatige en niet 
het handschrift des schrij
vers overeenkomstige uitga: 
ve van den Telemac^us, in 
het licht gaf}. ; 

FEnATiLT (JOANNES), en niet 
FERRAND, te Angers gebo
ren , was prokureur des ko-
nings te Mans, in^,1.5'10» -Et 
bestaat van hem onder ande
ren een Lafijnsche,verban* 
deling Over'de regten ei\ 
voonregten des koningrijk 
van Frankrijk, aan t koning 
LODEWIJK XII. opgedragen» 
Parijs i nU in S.v» 

V FERBINANOX, keizer van 
Buitschland'.,. tweede «oon 
van den aartshertog ï*»'*"p" 
PUS, en broeder van KARS* 
i y . v geboren te Medina m 
Rastilië, inim. M hmv" 
de met ANNA, dochter van 
LA^SLAUS VI., koning van 
Hongarije'en Bohème, en 
zuster van LODEWIJK den 
Jongen, in de veldslagen 
van Mohocs, in 1526 ge
sneuveld. Na den dood van 
dien vorst, meende FERM-
NANB regt te hebben» hein 
optevolgen* en liet zich w 
1527, tot koning van Moftj 
gartjë en Bohème uitroepen» 
(Zie ZAPOI»). HIJ werd m 
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1531 tö* koning der Romei-
neh verkozen. Nadat KAKEL 
V. de kroon in 1556 had 
nedergelegd, volgde hij hem 
in 1558 op, daar de-afstand 
door ,4e vorsten des rijks» 

j eerst dat jaar had plaats gé-
J had. Paus pAüiiUslV.wei-
| gefde, hem als wettige kei-
j zer te erkennen., omdat, zei* 

de deze opperpriester de af-
, «tand' van KABEti -V. zonder 

de toestemming van den hei
ligen Stoei geschied., van 
géenétkracht was; maar PIÜS, 
IV»j zjjn opvolger, weende 
deze bezwaren niet te moe- ] 
teh doen gelden. FEBDINAND ) 
drong bij dezen Palts sterk 

; aai»,' om aan zijne onderda
nen v&nSQostenrijk de com-
mnnie pnder de beide ge
daanten toetelaten; de Paus 
hieid zich met deze zaak 
bezig, toen de keizer te 
Weènen in-•-<!561 overleed. 

| Déze .wijze en gematigde 
• vorst wilde den vrede aan 
; de kerk; geven,, maar hij 
j kende den geest der ketters 
! niet genpeg, steeds oproeri-

ger en meer begeerende, als 
, men genegen schijnt, om zich 
met hen te verstaan. Hij 
sloot eenen stilstand van wa-

5enen vatt 8 jaren met de 
'urkeri, verzoende verschei

dene vijandelijke vorsten, en 
eindigde de geschillen der 
koningen van Denemarken 
en Zweden» Een testamen t, 

; dat hij 20 jaren voor zijnen 
dood, in 1543 had gemaakt, 
on aan hetwelk hij bij zijnen 
laatsten wil niets veranderde. 

strooide van Verre het zaad 
van den oorlog ..uit., die Eu
ropa 200, jaren later in ver
warring heeft gebragt. ; Dit 
testament ; beriep bij gebrek 
van mannelijke erfgenamen, 
«ijne dochters tot de erfop^ 
volging der koningrijken van 
Bohème en Uongdrijè\ De>' 
ze beschikking heeft in 1740 
aanleiding gegeven tot:? de 
aanspraak, .welke het kenrj 
vbrstélijke huis van Bemeten 
op deze koningrijken heeft 
gemaakt, door de aarisherr 
togin ANNA , dochter van FRE-
DEBIK I . , die met AÏJBERTUS 
',V•• hertog van JBeijeren ge
huwd was geweest. Maar 
de ware zin des testaments 
had enkel betreklqng op zij? 
uè eigenlijke dochters, toen» 
maals in leven..,.,maar niet op 
de kinderen, die nog gebo
ren zouden worden, en die 
na eeuwen zich zouden kun
nen inbeelden „ om de opvol
ging aan de afstammelingen 
van de regte lijn te kunnen 
bestrijden» •) Dit was zeer 
duidelijk in de obgett van 
iedereen, die niet naar de 
redekunst der hoven oor
deelt en die niet de drogre
denen van de beerschzuchtige 
en slinksche staatkunde kent. 

FBRDIKAND I ï . , aartshertog 
van Oostenrijk, zoon van 
KAREI. , hertog van Slier* 
mark, en kleinzoon van FER* 
BINAND I . , geboren in 1578 , 
koning van Bo/ieme in 1617, 
van Hoitgarfy'ë in 1618 , 
werd keizer in 1619, in den 
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ouderdom van 41 jaren. De 
oproerige fiohemei's hadden 
zich aan FKEDBKIK, paltsgra-
feJijk keurvorst, bijgenaamd 
Winterkoning, (omdat hij 
slechts eenen winter gere
geerd heeft) overgegeven. 
De keizer randde den nieu
wen koning en in zijn ko
ningrijk Bohème, en in zijn 
keurvorstendom aan» De veld
slag van Praag, in 1620ge
wonnen , besliste over zij n 
lot, zijn keurvorstendom werd 
aan zijnen overwinnaar JVLixir 
MIMAAN, hertog van Bèper 
ren gegeven. CHRISTIAANI VY, 
koning van Deneitiarkeh, 
vereenigde zich met andere 
vorsten, om den paltstgraaf 
bij testaan. Tïi.1.1, een der 
voornaamste veldheeren des 
keizers, versloeg hem in 
1626, ontnam alle hulpmid
delen aan den paltsgraaf, 
noodzaakte zijnen verdedi
ger, den koning CHRISTIAAN, 
om den vrede in 1629, te 
ondérteekenen. Deoverwin-
ningen van FEROINAND , der
den bij de Protestantsche 
vorsten van Dnitschland af
gunst ontstaan; zij vereenig? 
den zich tegen hem met Lo-
DËWIJK XIII . koning Van 
Frankrijk, en GÜSTAAF A-
Dotp, koning van Zweden. 
GvsTAAPy den Held van hét 
Noorden, behaalde in 1631 
te fceipzig eene volkomene 
overwinning op Tithi, on
derwierp twee derde gedeel
ten van f)uit3c7iland,enveï' 
loor m het volgen de jaar het 
leven, te midden zijner a e , j 

gepraleh, in den veldslag 
van huizen. BANNIER , ge
neraal van den overledenen 
koning, vervolgde zijne over
winningen , en handhaafde 
den roem! der Zweedgche wa
penen. De keizer brak den 
loop zijner/veroveringen af,, 
door het winnen van den 
veldslag van Nordlingen in 
1634. In het volgende jaar, 
sloot hij" te Praag ëenèjn bij* 
zonderen Vrede met den her
tog van Saksen m andere 
.Protestantsche vorsten, en 
was twee jaren daarna geluk
kig genoeg, om zijnen zoon 
tot wet tij£ koning der Ro
meinen te doen verklaren. 
Eindelijk, na een 18jarig 
bestuur, steeds door binnen-
landsche- en Vreemde oorlo-
gen, gestoord, overleed FER-
DINAND in 1637. Degroötste 
vïjahden van dezen keizer* 
hébben aan zijne grootheid 
van ziel, aan zijne voorzig-
tigheid, aan zijne standvas
tigheid en aan zijne andere 
deugden gëenen lof kunnen 
weigeren. Hij scheen boven 
dè gebeurtenissen verheven 
te zijn, zegt een geschied
schrijver , en vond zelfs ƒƒ 
in zijne verliezen, de mid
delen, om tot afijn doel te 
komen. Zónder de vermo
gende hulpmiddelen, welko 
Frankrijk én Zweden aan de 
Protestanten verleenden * zou 
hij de hersteller van de Catno» 
lijke godsdienst in l)ieit*™~ , 
lund zijn geweest. Eenige 
ketters en de wijsgeeren der 
laatste tijden, hebben den 
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I naam'' vah 'dezen prins op 
oene onwaardige wijze ge
schonden, en de pogingen^ 
die hij aanwendde, om de 

j nieuwe dwalingen tegen ie 
..! gaan, met den naam van 
; dweeperij bestempeld. Een 
j oordeelkundige én. régtvaar» 

dige schrijver njerkt bij deze 
[ gelegenheid aan, dat de xilaam 

van 'dweepér, door onze ge
waande wijzen enkel aan de 
Cathqlijken gegeven wordt, 

j die voor het,géloof van hun
ne vaderen , voor dé verdedi
ging hunner; tempels, voor 
hunne offeranden, voorhün-
ïie gebruiken hebben gestre
den. KAREI» V., PHIMPPÜS 
H.ydé hertog van Alba, FËR» 
DINANÖ II . enz., zijn dweer-
pevö; EIJZABETH, 'die En
geland in bloed doét zwem»; 
men , om er de ketterij in 
te doen zegevieren, is eene 
heldin. GÜSTAAP ADÖLF, die 
allé kerken van Duitschland 
geplunderd en onteerd, en 
tér eere van LUTHÈR ,' zés 
groote gewesten verwoest 
heeft; "WOAEM, die zijnen 

'. Schoonvader ten gunste van 
de Anglikaansche Godsdienst 
onttroont; enz. zijn helden. 
Een onderscheidend ken tee
ten , der waarheid; zij alleen 
haalt zich den haat en de 
vervloekingen der dwaling 
op den hals." (Zie JACOBUS 
I I . , PHILIFPÜS I I . , LODE-
wiïK XIV., MAINTENON enz.) 
Pater WittEM £«AMOBMAIKI 
heeft een tafereel der deug
den van. den godsdienstigen 
keizer geschilderd, onder II 

de*n titel van ldea principes 
Christiani, Keulen, 1638, 
in 24.WO, GÜSTAAF ADOLF 
zeide te midden zijner schit
terende overwinningen, dat 
hij. niets meer vreesde dan 
de deugden van FjSRDIXAXiy. 
BETBLÊN GASOR, een an
dere zijner vijanden, zeide, 
dat de oorlog moeijelijk en 

; gevaarlijk was, tegeneenen 
vorst, die door den voor* 
spoed niet opgeblazen en 
door den tegenspoed niet 
nedergeslagen werd, 

FERDINAND I I I . , bijge
naamd ERNST * oudste zoon 
van FERDINANB I I , , geboren 
in 1608, werd koning van 
Hongarije',, in 1625, van 
Bohème, in 1627, der Ro? 
meinen , in 1636, en keizer 
in 1637. De dood van den 
vader veranderde niets aan 
de gedaante der zaken , en 
de oorlog werd alom met ee
ne gelijke levendigheid on
der zijnen zoon voortgezet. 
Hij behaalde in het begin 
eenige. voordèelen op de Zwei-
den; maar BERNARD van 
Saksen, hertog van Weimart 
werd een even zoo gevaarlij
ke vijand voor FERDINANB 
III . , als GÜSTAAF ADOLF', 
het voor FERDINANÖ I I . waa 
geweest, Deze veldheer be
haalde in minder dan vier 
maanden vier overwinningen. 
BANNIER was niet minder ge
lukkig onder zijne regering, 
dan hij zulks onder do vo
rige geweest was. Hij durf
de Regensburg helegeren, 
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waar dé Jkeizér zijnen rijks
dag- hield; hij bestormde 
hetzelve met zijne artillerie, 
en zonder eenen !dooi, zou 
hij er zich meester van ge
maakt hebben. De Franschen 
hadden zich met de Zweden 
vereenigd. De maarschalk 
van "GUEBRUNT maakte LAM-

' Boi en zijne troepen in de 
veldslagen van Ordingen, in 
1643 krijgsgevangen. De 
hertog van ENGÜIEN, later 
de groote CONDÉ genaamd, 
nam het volgende jaar de 
verschansingen van Friburg, 
stormenderhand iri en won 
in 1645 eenen veldslag bij 
NardHngen, in diezelfde 
vlakte, waar de Zweden elf 
jaren te voren overwonnen 
waren geweest"; imaar deze 
overwinning had noch het 
gewigt noch de uitwerkselen 
<ler eersfe. TORSTENSON , een 
ander Zweedseh veldheer,' 
bragt Oostenrijk, van den 
eenen kant, CONDÉ en Tü-
BENNE van den anderen in 
het naauw". IFERDINAND , zoo 
veel tegenspoed moede, sloot 
eindelijk den Mqnsterschen 
vrede in 1648. ,-. De .onder
handelingen , de eene te Of-
nhbrugge, de andere te Mun
ster onderteekend , zijn te
genwoordig: het staatkundig 
wetboek én het voornaamste 
der grondwetten, van het 
Dtritsche * rijk.- Door dezen 
vrede, werden de koningen 
van Zweden, vorsten van het 
rijk, door zich het schoonste 
gedeelte van Pbmméren te 

•doen afstaan; de koning van 

Frankrijk 'werd landgraaf 
van den Elzas,.zondervorst 
des rijks te zijn; deLuther*; 
sche en Calviniste Godsdien-
ten werden erkend en de 
Catholijke kerk, dóór den 
grootsten slag getroffen, die 
zij in Pnitschland nog had 
ondel-gaan.' De heilige Stoel 
en de koning van Spanje, 
waren over dit traktaat on
tevreden en zelfs, de keizer t 
stortte ér tranen over} maar 
hij onderging : de wet der 
noodzakelijkheid, en overleed 
omtrent tien jaren daarna, 
iri 1657. 

. FKUDINAND I . , koningvan 
Kdsiilië en Leott, bijge
naamd db Groote, tweede 
zoon van SANCTIÜS of SAN» 
CHO I I I . , koning van -Na-; 
varre , leverde slag aan Ai* 
PONSUS , koning van Leon, 
eti doodde hem in 1037. En 
door het regt van overwin
ning, en door dat zijner 
echtgenoote .meester van dat 
rijk; geworden zijnde, deed 
hij zich in 1038, tot koning 
van Leon en Asturiè' kroo-
nen. Hij wendde vervolgens 
zijne wapenen tegen de Moo* 
ren , ontnam 'hun verschei
dene steden en zette zijne 
overwinningen voort, tot m 
het hart van Portugal,. W--• 
waar h|j de rivier Mondego 
bepaalde, om de beiden sta
ten tot grensscheiding t e 

dienen. Eenigen tijd daar
na verklaarde hij den oorlog' 
aan zijnen broeder GABCIA. 
IV. , koning van JSavarre. 
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I Men werd handgemeen, en 
| GAKGIAS Verloor zijn rijk eh 
| het leven. FERDÏNAND over-
ï leed in 1065, na 30 jaren 

in Iidstilië en 28 jaren in 
'j het koningrijk, Leon gere-
! geerd te hebben. Eeh wijs 

vorst en een groot veldheer; 
zijtide , verwijt men hèm en-

j . kei deh misslag, zijne sta-
j ten tusschen zijne drie zó-
! nen yerdeeldte hebben , die 
i alle koningen werden; een 
!'• misslag, die* bij.voortduring 

de oorzaak van hurgeroorlo-
• gen was. ' * ' 

FERDINAND I I . , tweede 
' zoon van AitfoNsus- VIII. , 

koning van Leon, èn van 
| KastWë, behaalde, groote 

Vobrdeelén^ op de Portuge
zen, maakte hunnen koning 
ALFONS'ÜS .HENRIQUEZ krijgs-

, gevangen!, en veroorloofde 
zich slechts een matig ge-

J not van zijne overwinningen. 
! Hij overleed in 1187, na een 
| 30 jarig bestuur. 
1 >••• FEïtDiNAND III. {Heilige) , 

zoon vin ALFONSIJS IX.,. in 
1200 geboren, kwam tot de 
kroon' van 'Éastilie, door 

j den vrij willigen afstand zij, 
• ner moeder, de koningin BE» 

RföjGAiyA, in 1217, en tot 
die van Leon s door den 
dood van zijnen vader in 
Ï230. Hij veroverde op de 
Mooren Cordova, Murcia, 
Setilla, Xeres, Cadix•>San-

1 Lucart en overleed in 1252, 
zich met het ontwerp bezig 
houdende, om het koning-' 

rijk Marokko "te Veroveren. 
Deze vorst, een volle neef 
van den heiligen LODEWHK, 
was even zoo heilig, en 
welligt een groüter. man dan 
hij. Even als die Fransche 
kpniög vervaardigde hij wijze 
Wetten: hij vernederde de 
grooten, die de geringeren 
kwelden, zuiverde zijne sta~ 
ten van struikroovèrs en die
ven; stelde den hoogen raad' 
van Kastilie in \ deed de 
Wetten zijner voorgangers in 
eènen Codex verzamelen, 
en gaf aan geheel Spanje 
een nieuw aanzien. Zijn 
ijver voor het geloof was on-

' begrensd', zijne godsvrucht, 
zijn gestreng en voorbeeldig 
leven , zijne heerlijkheid in 

; alles'wat dé dienst Gods be
trof, werden bestendiglijk 
door de Christen volken, 
als de ware oorzaken be
schouwd , die de overwin
ning aan zijnen persoon en 
aan, zijne legerbenden ver** 
bonden hielden. De wijs-
geeren zullen hem niet ver* 
geven, de ketters vervolgd,, 
en valsche leerpredikers ge
straft te hebben; maar dit 
is een nieuw bewijs, dat 
hunne goedkeuring niet ge
schikt i s , om de ware groot
heid te vereeren. CLE'MESS 
X. verklaarde hem heilig. 

FERDINAND IV. , bij ge
naamd de Gedagvaarde ,\v$l 
hij in eenen aanval van 
toorn, twee heeren boven 
van eene rots deed neder-
werpen , die» alvorens zulks 
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plaats had, herïi dagvaard
den, om binnen 30 dagen 
voor €fod te verschijnen jen 
dat hij na verloop van dien 
tijd overleed. Het zekere 
hiervan is ^ dat FERDINAND;, 
zeer plotseling, en volgens 
sommigen in den ouderdom 
van 24 en volgens anderen 
in dien van 27 jaren over
leed, Hij, was in 1295 in 
den ouderdom Van 10 jaren 
tot den troon van ICastilië 
gekomen. De eerste jar^n 
zijner regering waren zeer 
onstuimig; maar de koningin 
MARIA ,. zijne moeder, ge
droeg zich niet zoo veje wijs
heid en onverschrokkenheid, 
dat zij de kroon op het hoofd 
van haren zoon .verzekerde*/ 
Hij onderscheidde zich door 
zijne overwinningen, op,den 
koning van Grenada en pp 
de Mooren , aan welke hij Gi
braltar , toenmaals, niet. zoo 
sterk als tegenwoordig, ont-
weldigdè. FERDINAND was 
onstuimig, driftig en wil» 
lekeurig. JZie hier hoe een 
gelijktijdige schrijver de ge
schiedenis zijner dagvaar
ding verhaalt* » Twee broe~ 
ders van «word beschuldigd,: 
en, ofschoon zij van niets; 
konden worden overtuigd, 
en^zij bij voortduring de Zjaak: 
ontkenden, veroordeeld, om 
boven van eene rots te wor
den gestort, beriepen zich 
op de regtvaardlgheid der 
wetten; jjoaar ziende;» dat 
hunoe vertoogen aan, den 
koning vruchteloos ware», 
en dat zij met penen onver-

zoen baren en: wdesten regter 
te doen hadden, namen zij 
God tot getuige hunner on
schuld^ en daagden den 
vorst, om -binnen 30 dagen 
voor deszejfs regterstoelte , 
verschijnen. Men verachtte 
deze rede, welke men yeeU 
eer- als eene zucht naar 
wraak, dan ,al§ eene voor
zegging beschouwde. FER
DINAND trok naar.Andalunè', 
en was te Martos gekomen, 
toen op den 30.en dag na dé 
strafoefening der beide broe
ders, de vorst, zich na het 
eten afgezonderd hebbende, 
om te slapen, dood in zijn 
bed werd gevonden*" (Zie 

FERDINAND V., bijgenaamd 
d.e Cdtholijke, zoon van Jo-
'ANNES H . , koning van-Arra-
go** werd den 10 Maart 
1452, te Set, op de gren
zen van NaMrra geboren. 
Hij huwde; in 1469, met 
ISABEMA van KattiUetjM' 
ter van HENDRIK IV. bggem 

naamd den Onvermogende. 
Dit hawelijk vereenigde «e 

staten van 'Kaf HM ™et d i e 

van Arragon. FERDINAND en 
ISAREIJU, zegt «eo geschied
schrijver, leefden i». z a ' 
men.; niet &3s twee ecW|e' 
nootea*. wier banden onder 
de bevelen des mans, ge
meenschappelijk zijn» fflaf' 
als twee, om hunne gemeen 
schappelijke, belangen, na^r. 
verbonden* vorsten. f/ 
vormden eene magt, * ° * * 
aig ah Spanje texiïw m» 
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niet gezien had. > FERDI-
NAtSD verklaarde den oorlog 
aan AMFONSÜS, koning van 
Portugal, sloeg hem te 
Toro in, 1476, en eindigde 
<len oorlog doof eenen voor-
deeligen vrede. Het koning^ 
rijk Grenada was het eenige 
Spaansche gewest, dat on
der het juk der mooren zucht
te. Na eenen achtjarigen 
oorlog , -veroverde hij het
zelve. Meester van Kasti-
li'ê door zijne vrouw, van 
Grenada dóór zijne wapenen, 
en van, Arragon door zijne 
geboorte, ontbrak hem enkel 
Navarra, dat hij in het ver
volg veroverde. Tegelijker
tijd dat FËRDINAND in. Eu-
ropè veroveringen maakte, 
ontdekte CHRISTOPHORUS Co-
liJMBüs Amerika, en maak
te hem tot vorst eeriernieu
we wereld. Doch zulks was 
voor,t den roem van dien vorst 
nog niet genoeg, hij zond 
haar Italië. GONZALVUS DE 
CORBOVA , bijgenaamd den 
prooten veldheer , die zich 
van een gedeelte van het 
koningrijk Napels meester 
maakte, terwijl de Franschen 
het andere veroverden. De 
laatste werden geheel ver
dreven door de Spanjaards, 
met welke zij het, ten op-
zigte van de grenzen niet 
konden eens worden. Deze 
verovering werd door die van 
Navarra gevolgd. HENDRIK 
VII I . , koning van Enge
land was zijn schoonzoon. 
Hij stelde hem de verove-

ring van Guienne vöór. De 
jonge koning zond hem een 
leger, en zijn Schoonvader 
bediende zich van hetzelve, 
om Navarra ie veroveren j 
zijne regten, zegt men , op 
èeno gewaande bullè vesti
gende, dié den koning van • 
Napels excommuniceerde, 
en zijn rijk aan den éérsten 
bezitnemer ' gaf; doch daar 
FERDINAND , met Frankrijk 
in oorlog zijnde, zoo veel 
regt had, om hem Navarra 
als elk ander gewest f e ont? 
weldigen , is het nutteloos 
hem, tot het doen dezer ver
overingen , ingebeelde be
weeggronden toe te kennen. 
FEKDINAND, in Spanje de wij
ze en voorzigtige, 'm Ita-, 
lië, de • godvruchtige bijge* 
naamd , droeg in.Frankrijk 
en Engeland geenen anderen 
titel dan dien van trouwe» 
looze en heerschzuchtige* 
Deze gebreken bezwalkten 
in de daad, zijne groote 
hoedanigheden: » Want," 
zegt, DESORMEAUX , » men 
kan hem de eer niet weige
ren, de grootste koning zij
ner eeuw te zijn geweest: 
loos, buigzaam, behendig, 
werkzaam, verlicht, men
seben en zaken kennende , 
vruchtbaar in redmiddelen, 
de gebeurtenissen voorzien
de , den oorlog voerende, 
niet als een potsenmaker, 
maar als een koning. Deze 
vorst overleed den 23 Janua
ri] 1510, in het dorp Ma~ 
drigalet, aan cene water* 
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zucht, veroorzaakt dopreeneri 
drank, welken GTERMAINE DB 
FOÏX,, zijne tweede vrouw, 
hem had gegeven, om hem 
in staat te stellen, kinderen 
te bekomen. Onder zijn be
stuur werden de Joden* uit 
Spanje verdreven „ en deze. 
verbanning had eenige kwa
de gevolgen; maar het ge
drag dezer Israëli ten »jhad . 
er nog grooter doen vreezen > | 

• indien men dè partij niet 
koos , van hen te verwijde
ren. Hij vernederde den 
hoogen adel, gafIde kracht 
«an de wetten terug, her
stelde de betainejijkheid en 
regulariteit onder de gees
telijkheid , verminderde de 
belastingen, vaardigde de 
•wijste bevelen uit , strafte 
de bedriegelijke overheden, 

,'en, wat in (de «ogen der wij -
sen veel minder i s , dan dit 
alles, hij ontdekte eene nieu
we wereld; hij veroverde 
Grenada, Napel?, Navar-
rat Öran, de kusten van 
Afrila.;, Het. was niet zon
der reden, dat PHIMFPÜS II. 
•zeide: Aan hem hebbeti wij 
alles ie danken. HERNANDO 
Ï»E PÜLGAR heeft geschreven: 
Crohica de los reyes don 
FJERSTANDO y dona ISABML, 
ïSaragossa, 1567, infol. Nog 
bezitten wij het Leven van 
dien vorst, door den Abt 
MIGNOT* 2 dl.n in 12 ma be
schreven ; dezelve schiet in 
«ïaauw'keurigheid en onpar
tijdigheid te kort; men be
speurt in hetzelve meer plooi-
jing naar de nationale voor-

oordeelen, dan Verkleefdheid 
aan de waarheid der ge
schiedenis. 

FERÜINAND Vï«, hijger 
naamd de Wijze., zoon van 
PfiiLipjPüs V. en van MARIA 
van" SaQooye, zijne eerste 
vrouw, te Madrid den 6 
April Ï712 geboren ,;• beklom 
den troon van Spanje, na 
den' dood van zijnen vader, 
in 1746 voorgevallen,. Deze 
vorst nam in 174Ï deel aan 
den oorlogi en vooral aan 
den vrede, die in J7é8 on* 
derteekend werd, en die 
aan een 'zijner broeders, dé 
hertogdommen van F af ma 
en Piaöènza verschafte, Hij-
maakte van deze voorbijgaan
de rust gebruik, om de mis
bruiken in de geldmiddelen 
te verbeteren; hij herstelde 
de < scheepvaart, en be
schermde 'den handel, d© 
kunsten en den akkerbouw. 
Spanje, door zijne weldaden 
vruchtbaar gemaakt, zag uit 

. zijnen schoot allerlei fahrij-
ken te voorschijn komen. 
Door zijne zorgen zagen de 
Spanjaarden, vroeger der 
nijverheid van andere natiën 
cijnsbaar, bij hen de eerste 
stoffen en 'voortbrengselen 
der kunst overvloeijen. Ka
nalen i in verschillende dee-
len van den staat aangelegd, 
bragten den overvloed in de 
velden ; met dat alles nam 
Spanje noch in kracht, noch 
in openbaar aanzien toe. 
Zijne zwakheid bleef steeds 
dezelfde, en scheen *e!fs 
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zich dóór duidelijker kentee» 
kenen aan tekondigen. » Het 
is met de rijken éénmaal tot 
het tijdpunt van derzelver 
verval gekomen-.$• zegt een 
(Staatkundige, eveneens ge
legen, als met een zwaar 
ligchaam, waarvan de ne-
dergtorting van oogenbliktot 
oogenbljfc sneller wórdt, en 
dat zónder eenig'e vermogen
de oorzaak, niet kan wor
den tegegenhouden,veel min
der eene teruggaande rigting 
aannemen." FERDINAND VI» 
overleed zonder nakomeling* 
schap f te Madrid- den 10 
Augustus 1759. Zijn broeder 
KAREL volgde hein op. Hij 
had altijd eene zwakke ge
zondheid, die heni niet toe
stond, al datgene te doen, 
wat hij zou gewild'hebben, 
ten hein verpligtte, van som-* 
tij ds de ministers te doen 
regeren, welke hem* de ko
ningin, zijne echtgenoote 
gaf, en die Frankrijk niet 
altijd gunstig waren. Hij 
was in 1739 gehuwd met 
MARIA MAGDALENA THERE-
s u , infante van Portugal. 
[Hij liet in de koninklijke 
schatkist eene bezuiniging 
van omtrent 25,000,000 Nedl. 
guldens n a ] 

FERBINAND I . , natuurlijke 
zoon van AWONSUS vanAr-
ragon, nam in 1458 bezit 
van het koningrijk JVapelt; 
deze bezitneming werd be
krachtigd, door paus Pim 
I I , H l zag «ich verpligt 

in den beginne eenen oorlog 
te voeren, tegen verschei
dene vorsten, die hem dat 
rijk betwistten, hij werd 
geslagen bij Sarnp} maar 
later door SCANIÏKRBEG on
dersteund, waren zijne wa
penen zegevierende 5 hij sloeg 
den hertog van Calabriè'. 
In het gerust bezit van het 
rijk zijnde, duurde het niet 
lang, of hij wendde zijne 

'wapenen tegen den heiligen 
stoel, die hem gewigtige 
diensten had bewezen. Het 
gelukte aan INNOCENI*IUS 
VIII . , den vrede met hem 
te sluiten, maar zulks Was 
slechts voor eenen oogenblik» 
Deze vorst vernieuwde kort 
daarna de vijandelijkheden 
weder, hetwelk den paus 
noodzaakte hem te excommu
niceren ; maar leedwezen o-
ver zij n e verwoestingen aan 
den dag gelegd hebbende; 
ónderteekende de opperpries» 
ter een nieuw Vredesverdrag. 
Nadat KAKEI-, VIII., koning 
van Frankrijk, aanspraak 
op dat rijk had gemaakt, 
wilde FERDINAND het onwe
der afwenden , door aan diefl 
vorst voordeelige voorstel
lingen te maken; dezelve 
werden van de hand gewe
zen, en deze weigering trof 
FERUJNANO ZOO zeer, dat hij 
van verdriet over dezelve, 
den 25 Februarij 1494 over
leed. Hij werd door zijne 
onderdanen Wéinig betreurd, 
die hij , even als zijne nabu
ren , 'onophotadeljjlc gekweld 
2 
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had. ALFONSUS , zijn oudste 
zoon, volgde hem op. , 

FERDINAND I I . , . zoon van 
AI-FONSUS I L , werd in 1495 
als koning van Napels, ge
kroond» hij had dadelijk ee-
tieri Moedigen oorlog te voe-
jrert, tegen KAREL VIII. , ko
ning van Frankrijk, en te
gen zijne eigene onderdanen, 
di$ hem noodzaakten , om 
de wijk naar het eiland Is-
<chia te nemen. De Venetia-
neft en Spanjaards werkten, 
om hem in Napels te her
stellen, dat door de. Fran-
schen bezet was. FERDINAND 
verschijnt in 1495 met eene 
talrijke vloot voor die, stad, 
belegert MÓNT1>ENSIEB , die 
zich in een der kasteelen 
van Napels genesteld had, 
noodzaakte hem hetzelve te 
yerlaten, berende hem ver
volgens 'mAitella, en maakt 
hem ^krijgsgevangen. Ei) 
had geen genot van de vrucht 
.zijner overwinningen, daar 
tiij onmiddellijk, na, dat de 
Franschen in 1496 het ko
ningrijk Napels ontruimd 
hadden', overleed. Zijn oom 
FRJBDERIK volgde hem op. 

boren. Men vertrouwde zij
ne opvoeding, 'zoo als oök 
die van zijnen oudsten broe
der (zje KAREI, IV.) aan den 
prins van St. Nicandërtoe, 
die, vol ijver en braafheid, 
echter in de noodzakelijke 
kundigheden te kort schoot, 
om de doorluchtige kwèeke-
lingen te vormen. Van zij
ne kindschheid af, toonde 
FERDINAND eene levendige 
verkleefdheid voor het volk, 
dat, op zijne beurt, hem 
teeder beminde. " De dood 

FERDINAMD I I I . , koning 
van Napels. -— Zie FERM-

•NANDV., koningvan Spanje, 

* FERDINAND IV . , koning 
*det. heide Siciliè'n, derde 
zoon van KAREI, I I I . , ko» 
«ing van Spanje en van A-
aviEtu van Saksen, den 12 
Januari 17Sl <e Napels ge-

van FERDINAND VI. riep (in 
1759) zijnen tweeden broe
der >. KARET. I I I . , tot den 
troon van Spanje. De infan t 
don CAHIOS, in hetregtvao 
eerst-r geboorte zijnen broe
der den infant don LODE» 
WIJK opvolgende, werd on
middellijk erfgenaam van dat 
qjjk , en , dat der Beide Si* 
'cili'èh viel ten deel aan FER
DINAND. Daags voor zijn 
vertrek vertoonde KAREIJII . 
zijnen jongen zoon aan het 
volk, en beval hem aan hetzel
ve aan. Het volk deed toen 
deszielfs geestdrift te midden 
van tranen, die het vertrek 
van zijnen goeden koning aan 
hetzelve deed storten blij
ken ; het antwoordde op eenen 

, eenstemmigen toon met de
ze woorden , die door hun
ne kracht en hunne eenvou
digheid opmerking verdie
nen; » Vaarwel KAREI., wees 
gerust . . . . Laat ons uwen 
zoon, wij staan voor hem 
in, op ons hoofd." Het hoofd 
der lazaroni kwam aan de 
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voeteïn van KA*RÊ& ÏIL den-
iselfden eed afleggen. Zij 
logenstraften zich nooit, en 
men weet hoe bij den in-
togt der Franschen te Napels 
dé trouw van dit volk, voor 
deszelfs. wettigen .koning 
was* Het week énkel voor 
list» flverniagt, e» schrik.; 
Daar de nieuWè koning naaur 
W'elijkszijn achtste jaar had 
bereikt, had KAREÏJ III.*: 
voorï -zijn vertrek een' raad 
van,regentschap aangesteldj 
voorgeweten door" den Rïark-
gfaa'f TANUCCII, oud Hooglee
raar; in de regten te Pisa, 
KARÉI. III. had; hem naar 
Napels gebragt, hem zijn 
vertrouwen waardig keuren* 
de; en; .overlaadde hem met 
gunstbewijzen. Intusschen 
verwekte de dwingelandij 
Tan .'FANUCGI het gemor yMi 
dé grooten, van de geeste
lijkheid, van het volk; en 
Wlé standen wenschten den 
koning van dezen moedwil
lige!» voogd verlost te zien» 
Maar TANUCCI had zorgge
dragen ötn aan FERPINAND 
eenen onoverwirinelijken te
genzin voor de zaken in te 
boezemen; hij had hem ge-
Wend, om. een groot gedeel
te van den dag in hetbosch 
door te brengen of om te 
kaatsen, en omringde hem 
mét de verleidendste ver
maken voor de jeugd, zich 
aldus bejastende met eene 
verschrikkelijke verantwoor
delijkheid jegens God en de 
menschen. De minister kon 

echter den grond der '•£$$* 
de inborst van zijnen 'ho
ning , niet bederven, noch 
in hem den eerbied en'de 

; liefde, die hij altijd voorzïj-
neh vader koesterde, uitwis* 
schen. FrUnkryk, Oosten» 

I rijk en Spanje hadden, dóór 
het verdrag van -Aken {174%), 
een drievoudig verbond tus-

' schen Hunne huizen geslo
ten. 0e Infante MARIA ISA* , 
BEiitAi was getrouwd mét•"' 
LEOPOÏIÖ I* van • Oostenr.y'h^r 
groothertog van Toskane}; 
FERDIMND (later FEBDINANDS 
HL), Prins van P^rma\ en 
de vierde zoon van RARE&. 
'HL , was getrouwd met de 
aartshertogin van Oosten-
ryk, MARIA AMEÏJÏA , en ha-; 
re jongste zuster, MARIA CA* 
KOUNA LOUISA, was met den. 
koning •va.n.Nfipels gehuwd* 
Dit huwelijk werd in die 
stad gevierd den 7 April 1768. 
Jong, schoon, bescheiden en 
met veel verstand begaafd» 

won CAROLINA de genegen
heid van haar geheele hof 
(zie MARIA CAROMNA), en 
nam té gelijkertijd over den 
koning eene overhand, wel
ke andere vrouwen in het 
vervolg nooit konden ver
nietigen. TANUCGI, op zij
ne beurt, eerste minister ge
worden , trachtte door alle 
middelen, om het vertrouwen 
der koningin te winnen. Een 
listig hoveling uit winstbe
rekening, en vrijgeest uit 
grondbeginsel, terwijl hrj zich 
aan zijnen meester deed nood* 

o 3 '• . . - ' . " 
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xafcelijic wanen, volgde hij 
altijd zijn stelsel tegen het 

• hof van Rome; voerderamp
zalige nieuwigheden in de 
kerken en kloosters van het 
koningrijk Napels i n , trot
seerde het gezag van den 
opperpriester én deed faenv 
de aanbieding yaq den wit
ten telganger weigeren, een 
oud gebruik door hetwelk 
de paussen er aan wilden 
herinneren dat de koningen 
van Napels leenmannen van 
den heiligen stoel waren; 
deze Schatting van den tel
ganger werd in 1769 geheel 
afgeschaft. Een gunsteling 
van KA REI. III; zijnde, had 
deze vorst TANUCCI steeds 
gehandhaafd; maar KAREJV 
was godvruchtig, en de baat, 
dien deze minister voor het 
opperhoofd der kerk toonde, 
eindigde1 toet den Vorst tel
gen hein te verbitteren. TA-
Nt'Cci kwam den slag, die 
heiri bedreigde, voor, en 
vraagde in 1777 om zijn ont
slag. Hij had den mark
graaf van Samhicar uit een 
rijk en beroemd huis van 
Palertno, en dien het niet 
aan talenten voor de behan* 
deling van zaken ontbrak, 
tot opvolger. Hij verdiende 
in den beginne het vertrou
wen van de koningin , die 
reeds een e rol in het be
stuur begon te spelen; maar 
toen de nieuwe minister zich 
eene vermogende partij aan 
het hof bad gevormd, en dat 
hij meende op de ondersteu- j 
ning van den graaf FhQMDA. I 

BMNCA , minister van staat 
van KARET. III. te kunnen 
rekenen, sloeg hij geen acht 
meer «p de koningin. De
ze vorstin gaf, in den naam 
van den koning, bevelen* 
aan Welke men gehoorza
men moest; o»i hare magt' 
te Üoen dalen, bragt de. mi
nister den koning in ken* 
nis met eene schoone inne
mende i virouw van Engel-

l schen -oorsprong, en gehuwd 
niet den Heer GOUDAKJ Fran-
scheri taaimeester.; '.MARIA 
GAROÏ.INA| vanrdeze gehete 
me verbindtenis onderrigtj 
liet dadelijk aan( dem Heer 
en Mevrouw, GOTJDAR bevel 
geven i öim\ Napels binnen' 
vier en twintig uren te ver
laten. Naar mate de magt 
van dè koningin vermeer
derde, zag de markgraaf 
van Samtuca de zijne da» 
len. Een brief, dien bij 
aan het kabinet van; Madrid 
zond, in welken hij niet 
zeer gunstig over MARIA CA» 
ROWNA sprak, Werd onder
schept, en aan den koning 
gebragt, die in 1784 aan 
den markgraaf beval, om naar 
Palermo terug te keeren. 
Hij was door den ridder Ac-
TON vervangen (zie dat Ar
tikel). Achtereenvolgend be
noemd tot het ministerie 
van zeevaart, van oorlog 
en geldmiddeleny W^d AC" 
TON al vermogen d, en _be-
stuurde alleen al de andere 
rainisterien- Hij had beter 
dan zijne voorgangers, den 
smaak, de inborstt de o»4' 
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Werpen \ran dé koningin ge
kend •', en door; dezelve te 
vlei jen'-' én te begunstigen, 
verwierf hij van MARIA CA« 
ROLINA-een onbepaald ver
trouwen* Hij Stelde eenen 
raad aan j waarin de koning
in vobrKat en men liet aan 
FERDINAND geene andere be
zigheid over, dan de zórg 
out. zich te vermaken : zoö 
dat, als men zich aan den 
koning over eénige dringen
de zaak Wendde, bij op eenë 
Vrolijke wijze antwoordde: 
* I k begrijp er niets van, 
dat men mijne meesteres daar 
over spreke 5" een Woord 
door" hetwelk hij altijd de 
koningin te kennen gaf. Ac •'• 
TON bezat talenten, eene 
standvastige inborst en eene 
'groote'1 ïisügheid* Onder
steund door MARIA GA-RÓTÜ̂  
NA, overtrof hij zijne voor
gangers in zijne willekeuri
ge maatregelen. Geheel én 
al de'- belangen van Enge' 
land en Oostenrijk toege
daan, verklaarde zich Ac-
TON den vijand van. Rme, 
van Frankrijk en van Spani. 
je; De ivertoogen van den 
heiligen stoel tégen de in
breuken, van den vermete-
len minister on het kerke
lijk gezag* werden veracht; 
-tój' verbood het binnenlöo-
pen in de Napolitaansche 
havens aan' een fransch fre
gat, en zocht den invloed, 
dien KARET.. III. op zijnen 
zoon bad behouden, krach
teloos te maken. Deze vorst 

'O. 

schreef aan, FBRBINAND dfin-
getide brieven, waarin hij 
zich over het gedrag be» 

I klaagdè( dat AOTOS ten opzig-
I te van de vlag Van het hoofd 

hunner familie gehöüdéiï 
-had. Deze brieven maakten 
een' grooten indruk op; FER* 
niMANix: hij deelde zijn ver
driet mede aan den mark* 
graaf van MATAIAANA , am
bassadeur van Spanje <, en> 
deze bragt eene verzoening 
en eejae bijeenkomst tufi» 
schén de beide vorsten te 
weeg. JEAREIJ-IIL zond aan 
zijnen zoon» om de ; ïeis 
naar Spanje te doen, eert 
zijner schoonste linièschè-
pen, aan boord van het
welk, in de maand Mei 1784* 
"de koning én de koningin: 
van Napelf gingen. Maar' 
naauwelijks waren zij te Li-
t»Ö«o aangekomen, of het 
gelukte aan ACTOW en MA
RIA CAROMNA , om, onder ver
schillende vooorwendsela 
FERDINAND VII. van déze 
reis té doen! afzien, en na 
eenige maanden in Tos/iane-
vertoefd te hebben, kwamen 
de doorluchtige reizigers in 
November 1806 te JVapefo 
terug. De geschillen van 
dat hof met den heiligen 
stoel begonnen in dit zelf
de jaar op nieuw. Vele ker
ken en kloosters waren op 
bevel van den markgraaf van 
SANTO-MARCO, minister van 
justicie en van kerkelijke 
zaken, vernietigd. Deze 
markgraaf was "de gunste-

o 4 '' \ 
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ling van AOTÓN, dié altijd 
datgene, wat ISANTQ - MAR'CO 
deed» goedkeurde en zulks 
ondanks de wijze raadgevin
gen van den markgraaf GA-
ÏUCCIOI.0, Minister van bui-
tenlandsche zaken, maar 
die geene stem in don raad 
had. De vertrouwelijke ver-
bindtenis Van de koningin 
met ACTÖN , en vervolgens 
de komst in den raad van 
den Graaf van CARAMANICA , 
gaven aanleiding tot ver
scheidene schotschriften , 
waarin MARIA CAROMNA niet 
gespaard werd. CAÏUMANI-
CA , toenmaals kapitejn der 
Jijfwach t, werd als de schoon
ste man en de beminnelijk
ste heer van het hof ge
noemd j maar hij boezemde 
-aan ACTON, achterdocht in , 
die hem in hoedanigheid 
van onderkoning naar fjlici~ 
Hè' deed zenden. De'dood 
van KAREI, II £ (in .1788) 
bevrijdde den minister van 
allen dvvang, en hij bestuur^ 
de willekeuriger dan ooit. 
De Ffansche omwenteling 
begon reeds dé rampzaligste 
gevolgen té doen vreezen/ 
Het hof van Napels scheen 
vry onverschillig jegens de* 
ze omwenteling, en bij de 
eerste ongelukken van Lo-
BEWWK X V I . , wijl ACTON 
Frankrijk niet beminde, 
waar hij echter geboren was, 
en dat MARIA CARO&INA gee
ne grooté belangstelling voor 
MARIA ANTONETTË , bare zus
ter, toonde. Omtrent dezen 
tijd had de al te beruchte 

LADY HA>HÏ,TON (zie dat ar-< 
tikel) door hare tegenwoor
digheid en hare ontuchtige 
dansen de ergernis aan het 
hof van Napels gebragt. Zij 
was er door haren echtge
noot , lord JHAMILTON -» am
bassadeur van Engeland* 
voorgesteld. •> Staatkundige 
redenen hadden echter MA
RIA GtROiilNA met dat kar 
binet eenigzins in •oneenig» 
heid gebragt; maar de fran-
sche revbliitiónnairen van 
dag tot dag pene dreigende? 
houding aannemende, werd 
het kabinet van Napels in 
zijne briefwisselingen met 
dat van • Sint ~ James "mxk-, 
zaïher. Deze goede over
eenstemming tusschen de 
beide hoven kon aan betre? 
geringlooze bewind niet be* 
hagen, dat Frankrijk teis
terde! Het beval aan den 
minister ACTON, om zijne be
trekkingen met Engeland'al 
te breken. Daar de minis* 
ter deze mogendheid, waar» 
van hij alles te vreezen had» 
wilde sparen, voerde hij hij 
deze gelegen heid een dub-
belzinnig gedrag, dat net 
fransche gouvernement deed 
besluiten'(in 1792), om te
gen Napels, een smaldeej» 
onder bevel van den admi
raal LATOUCBE te rigten. 
ACTON , gedwongen dm te ge
hoorzamen , beloofde, in 
naam van den koning» on» 
zich van Engeland te ont
binden, met hetwelk hij 
echter in heteelieimzijnebe-
trekkïngen voWtzette. FBB-
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DïNANp IVv ttegaf, zich in 
dat zelfde jaar naar Rome y 
waar hij een einde aan alle 
geschillen maakte j die tus-
schen de twee hoven, sedert 
bijna dertig jaren beston
den. Hij kwam met Pius 
VI. overeen, dat de koningen 
van Napels* aan den heiligen 
Stqel, bij hunne komst tot 
den troon 500,000 dukaten 
zouden betalen, dat de Paus 
hun vpor altijd een gedeelte 
van 'zijne regten tot de be
noemingen der bisdommen 
afstond, en dat de hulde 
Van den telganger niet meer 
in aanmerking zou komen. 
Toen weinig tijd daarna» 
de revolutïonnaire woede deh 
ongelijkkigen LODEWIJKXVI. 
naar het schavot had ge-
Jbragt, trad de koning van 
Nfipels in het bondgenoot
schap tegen FranAryA, ön-
derteekende een verdrag met 
Engeland •,.. en vereenigde 
zijn smaldeel met dat der 
Engelschen en der Spanjaar
den om Toulon i& verove
ren. Toen DüGOMMiER êze 
'stad hernomen had, gingen 
de Napolitaansche troepen 
naar Italië om zich met het 
Oostenrijksche leger te ver
eenigen. Gedurende dezen 
tijd, had de revolutionnai-
re Propaganda een aantal 
proselieten in Italië ge-; 
maakt, en verspreidde hare 
grondbeginselen in het ko
ningrijk Napels. Men be
minde in het algemeen noch 
ACTON, noch lady HAMII.-

J$. 017 

TON,• e» de heethboi'digsfe. 
zochten dit voorwendsel oni 
hunne misnoegendbejd te be
wijzen. Men vraagde met 
luider stemme dat de beide 
voorwerpen van den alge-
meenen afkeer teruggezon
den mogten worden. Te 
midden van dit onstuimig 
geschreeuw 'vormde een ze-v 
kere KAREI LAUBERE, door 
den admiraal LA TOUCHE 
aangevuurd eene zamenspan-
ning, die bij, tijd $ ontdekt 
Werd* Een opperste staats-
raad werd aistoen aange
steld ; dezelve veroordeelde 
LAUBERE en zijne medeplig-
tigen tot gestrenge straffen. 
Maar de wederspanningen 
hielden zich niet voor over
wonnen j en» in 1795, ontr 

• stond er eene andere zamen-
zwering, waaraan'menschen 
van den eersten rang deel 
namen. Men nam meer dan 
700 personen in hechtenis; 
maar men kon er niet de 
minste bekentenis uit afper
sen". Öm echter de alge-
meeno ongerustheid te doen 
bedaren, verliet ACTON in. 
ditzelfde jaar het ministe
rie; maar hij behield bij 
voortduring zijnen invloed» 
Het koningrijk Napels ge
noot;, gedurende verscheide
ne maanden, eene tamelij
k e rust; en FÈRDINANÜ IV. 
door het Spaansche kabinet 
tett dringendste aangespoord, 
onderteekende een vredes
verdrag met de fransche re-
puhliekk Deze vrede was 
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slechts in schijn; BONAPART 
TE, die zich te Mijane be
vond, was, door middelvan 
Zijnen ageftt, den dagblad-
schrijver MATTA in ' brief* 
wisseling met de Jakobij-
nen van Napels, terwijl de 
fransche afgezant LACOMBJË-
SAINT-MICHÉI. met hetzelfde, 
doel, de bnderrigtihgeh vaft 
den generaal en chef volg
de. Van eenen anderen 
kant, onderhield. AOTON in 
hét geheim zijne betrekkin
gen met Engelaiid, endeed. 
den franschen afgezant be
waken. Hij onderschepte 
•eene briefwisseling van Bo-
KAPARTB met LACOMBE , wel
ke over eene aanstaande om
wenteling te Napels spr&k, 
en zelfs de bijzonderheden 
der te dien einde reeds gedane 
uitgaven behelsde. Men la» 
er daarenboven nog dezen 
volzin in : » Men moet JVa- • 
pels van eenen koning be- j 
vrijden, die aan hetzelve 
Vreemd i s , en de koningin 
naar Wèenen zenden." Eene , 
zoo gewigtige ontdekking 
waarschouwde FERDINANÖIV. 
dat hij zich tot eenen aan
staanden oorlog moest voorbe
reiden. Het voorwendsel of 
•de ireden tot denzelVen bood 
zich Weldra aan. De gene
raal BERTHJER viel (in 1798) 
in de iRomeinsche staten: 
de koning van Napels 'ver-
bond zich als toen met' Oos
tenrijk, Sardinië én Tos-
kanen, en men noemde de
ze verbindteriis het Italiaan-
sclie verbond. Hij bragt een 

leger van 60000 man op de 
been, dat ^ïij aan de veld-
heeren MACK ,* MIÖHEBOIIX en 

, ROGER- DAMAS toevertrouw
de. FERDÏNANO IV. maakte 
bekend dat hij Róïtie enkel 
aan deszelfs wettigen vorst 
wilde wedergeven, en hij 

! trad zegepralende binnen de-
ze stad met de afdeeling vaft 
DAMAS , ÏÖ,0(X) man sterk > 
maar MICHEROUX bij Anco* 
«a teruggedreven zijnde ,* en 
MACK , geslagen - bij Civïta 
Castellana, zag de koning 
tan. Napels zich genood
zaakt om Rome in den haast 
te verlaten» én naar Napels 
terug te keerén, waar alles 
in: oproer en verwarring was» 
FBRDINAND ging in dèn nacht 
VaK den 24 December 1798 j 
met zijrte schatten > zijne fa
milie * ACTON ,, Idiy UMiih-
TON (dié de koningin verge
zellen wilde)» ert 'AitiöhA j 
zijn' minister van oorlog, 
(dien; hij 'gevdngeh hield, 
wijl hij hem als de oorzaak 
beschouwde van dé neder
laag;, welke zijne troepen 
hadden ondervonden)scheep. 
De koning Verloor in den 
overtogt een zijner kinde
ren. Hij had den markgraaf, 
STRONGOÏ,! - PIGN^EIJM"»';' a , s 

onderkoning van Napels, 
achtergelaten;; maar , terwijl 
MACK zich gereed maafcw» 
om Capué'te vérde|igén» 
deelde de verwarring» die 
in de stad héèrschteV ziclr 
aan het leger, mede; waarin 
zich eene zarnenaswering te
gen den veldheer vormde» 
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die', hebbende kunhen' ont
snappen , zich zelveh aan 
do: •Fransehen- overgaf. De 
markgraat* PiGNATEtxi; nam 
het hevel van het legef op 
zich , en vraagde eënen stil
stand Van wapenen, die hem 
niet „werd toegestaan, dan 
fla dat hij Capw aan de 
Franschen overgeleverd en 
zich verbonden had om hun 
10 nïillioenen :'t& betalen. 
Deze overeenkomst was na* 
déelig' vööi'' de ontwerpen 
der Jakobijnen ïan-JVapels, 
die beproefden, om, onder 
den schijn van vele verkleefde 
aan den koning, den Ffan-
schen commissaris te ver
moorden. Maar het volk 
hoe ruw ook, toonde eeno 
Opregte liefde voor zijnen 
vorst, Doqrhunne opperhoof
den 'de Laiaroni* vereenigd, 
maakten zij zich, onder de 
kreet van léve FEBMNAXD 
IV., (den 16 Januarij 17-99) 
van alle kasteelen meester, en 
dreven de Jakobijnen terug. 
De. onder-koniug was toert op 
zijn behoud bedacht | hij liet 
dè Napolitaansche zeemagt 
door Portugesche schepen, 
die zich in zee bevonden, ver-_ 
fcranden en ging scheep naar 
Palermo, alwaar hij , op be
vel van den koning, in hech
tenis werd genomen. Na drie 
dagen van regeringloosheid, 
gedurende welke het Woed 
van alle kanten vloeide, ver
kozen de afgevaardigden, 
welke door het volk benoemd 
waren, den prins DE MOWTËR-
NO tot hun opperhoofd. Hij be

gaf zich naar den generaal 
CiuwtpioNNET, die zich te Cu-
serta bevond; maar, zoodra 
hij vertrokken was,, begon het 
volk ; op nieuw té muiten. 
Toen. bedacht de geestelijk*» 
heid, die zeer dikwijls in 
dergelijke netelige* omstan» 
digheden nuttig is geweest -,:. 
öïö eehe ómdragt van d*m 
H. JANÜARIUS en met des* 
zelfs overblijfselen te hou
den. • Een godvruchtig ge
voel nam bij het volk dö 
plaats van bloeddorstigheid 
in. MoMTEBNo vond bij zij-* 

I në terugkomst alles in de 
j; orde hersteld; maar de ÜJ«* , 

zaronis weigerden Napel» 
Weder overtegevén , éri'•• de 
Franschen wilden hetzelve^ 
het mögte kosten,"w^t het 
wilde, innemen. Zij vielert 
deze hoofdstad den 21 aan en 
den 23 Hamen zij dezelve in; 
De generaal CHAMPIONNES? 
stelde een provisioneel be
stuur aan , Waarin de Jako-
bijn LOÜBERB vóórzat, en Mo» 
tiTERXö Werd als gezant naar 
Frankrijk gezonden. De rust 
was echter in het overige Van 
hét koningrijk Napels óp ver
re na nóg niet hersteld. Da 
Calabriërs ntet don REÖGIO 
RiiNAI.t>T-ï ' pastoor Van "hét 
stadje Scalcet aan hun hoofd, 
maakten zich tot ëenen dap
peren tegenstand gereed. 
Middelérwijl vereenïgde zich 
dekardinaal RÜPFO, van M'ö'i-
sina teruggekomen, met don 
REOGIO, verhief het witte 
kruis, en bij dat teeken 
staan alle Calabriërs op. 
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Dé beruchte FRA-IMAVOI.O 
Scfê RPA, PANGANEBA en hun
ne geheele bende plaatsen 
zich ondèp de vaandels van 
RUPFO» die versterkingen 
u i tPalermo ontving, en 
door F̂ aDiNAND IV. tot on
der-koning 'des rijks .werd 
benoemd» Op deze wijze 
een vrij aanzienlijk leger 
verzameld hebbende» door
kruiste RÜPPÖ geheel Apu-
glia, en versloeg in onder
scheidene gevechten, vooral 
te Ca$6(tn'o.t den franschen 
generaal DUHESME. > Hij na
derde de 'hoofdstad,>; terwijl 
de hoofden der republikein-
$che partij alles in het werk 
stelden, om zich vrienden 
Je maken. Men had troe
pen geligt, aan welke mm 
anüÉuyii ÉEUPUCOX en Sci-
PANI tot veldheeren had ge
geven ,, die Ruppp te gemoet 
gingen» Intusschen tracht
ten de Jakobijnen.>-, dé al-
gemeene geestdrift op te 
wekken,. vÈr.,v waren-; overal 
vaderlaiïds-geïiïide genoot" 
schappen; dat van dëbrjendek 
der wetten, hetwelk beweer
de^ het gouvernement, te, be
waken , .telde reeds meer 
odan dpzend leden, De Prin
ses JBEtinoNTE voer pp het too-
rieel tegen de koningin uit; 
en de, Markgravinr FONSECA 
(zie dat artikel),, hitste in 
de dagbladen , welke zij uit
gaf, de geesten op, door 
hare redevoeringen. Men 
zag «preekstoelen op de stra
ten oprigten» waarin eene 

geestelijken , dien naam on* 
waardig, de gelijkheid, en. 
de broederschap predikten, 
terwijl zij den waren zin 
dier woorden verminkten. 
Maar de neerslagtigheid volg
de öp deze demagogische dol-
zinnigheid, toen men ver
nam, dat de rèpublikeinsche 
veldheeren alle door de kq-
ningsgezihden geslagen wa
ren, en dat een hurinët! Roc-
CARAMANA, genaamd, zich 
mét deze laatsten vereehigd 
had. De kardinaal RüFPa, 
na elf dagen aangevallen en 
gestreden te hebben, (waar-
in door FRA-DUVPI,P , IWAL-
p i , SctABP'A en; zijne overige 
luitenants op eene krachtdai 
dige wijze ondersteund was), 
maakte zich (den' 21 Juriij 
1799) meester Van.dé stad» 
waar de republikeinen de 
koningsgëzindfen vermoord 
hadden. Capua en Qaëta 
Werden vervplgens aange
tast : de Fransche bezel tin
gen gaven zich over; maar 
ïlbFFo zonderde de Napoli-
tanen v van het verdrag uit. 
De koning, die. de grenzen 
van Napels was genaderd» 
vond deze uitzondering al te 
gestreng, zette RUPFO af, 
die hem zijn koningrijk had 
herwonnen; benoemde eene 
Staatsjuncta, grootendeels 
uit Sieilianen zameflgesteJd 
en keerde naar Palermo te-
rug. Na het vertrek van 
RpFFO gaf het volk zich 
den 8 en 9 J ulij , aan eene 
verschrikkelijke plundering 

zeKere REÈLONI, en andere j| over. Men verbrandde ze-
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ven.ongelukkigen op de plaats 
Van het paleis; anderen wer
den in een kasteel ter dood 
gebragt; nog anderen, zoo als 
KlNALDl, PAGAl^O, ClAJA , 
PIGNATEIXI, alle aan , ede
le faniilië'n toebehoorendc, 

, werden openlijk van hét leven 
beroofd. JBEiioNi, zijn ambt
genoot PUTICI , de prinses 
BELMONTE en de markgravin 
PONSECA werden opgehangen; 
eindelijk van de maand Junij 

• tot December 1799, offerde 
irien een groot getal van slag)-
offers op, schuldigen zonder 
twijfel; doch onder welke(met 
uitzondêringder republikéin-
sche 'opperhoofden), men.er 
vele zou, hebben kunnen vin-, 
den, die eenige toegevend
heid waardig waren (zie MA
RIA CAROMNA.) De konink
lijke familie kwam te-Napels 
terug (in Januarij 1800.) De 
koningin - deed nriddelerwijl 
Met de drie prinsessen , ha
re dochters , eene reis naar 
Weeneji, en toen men ze
kere van die willekeurige 
regtsplegingen eenigzins be
gon te vergeten, keerde MA-
» H CAROMNA naar Napels 
terug. Spanje had intus-
schen door een verdrag, dat 
het (in 1800) met den con
sul BONAPARTE gesloten had, I 
de'onschendbaarheid van het 
koningrijk Napels verzekerd. 
Dit gaf'aan het kabinet van 
Madrid eenigen invloed op 
dat van Napels. ACTON 
Werd bepaaldelijk verwijderd, 
en een dubbel verbond, se» 
dert langen tijd door dê bei

de doorluchtige broeder» fen 
koningen gewenscht, werd 
eindelijk gesloten. Eene prin
ses van Napels huwde jrnet 
EERDINAND Vil. (toenmaals 
Prins van Asturië), en eene 
infante van Spanje, werd 
aan den erfprins der Beide 
Siciliè'n verloofd (den tegen-
WQordigen koning van Na
pels.) De twee huwelijken 
werden den 8 October 1802 
te . Barcelona, werwaarts 
het hof van Madrid zich 
begeven had, voltrokken, 
(de infante en de prinses 
van Napels stierven eenige 
jaren daarna.) Bjjna op den1 

oogenblik waarop men deze 
huwelijken bewerkte, had 
Oostenrijk te Luneville ee» 
nen bijzonderen vrede met 
Frankrtj'k gesloten, latende 
dus Napels aan de genade 
der Franschen over. Dien 
ten gevolge en door het 
verdrag van Florence van 
den 28 Maart 1801, was 
FERDINAND IV. genoodzaakt: 
om aan BONAPARTE af te 
staan Presides, Porlo-Lon-
gone, Piombino, en om ïn 
zijne staten Fransche troe
pen te behouden, tot dat de 
Engelschen Egypte hadden 
ontruimd. Twee jaren later 
ontstond de oorlog opnieuw 
tusschen Oostenrijk en 
Frankrijk, dat nog onder 
verschillende voorwendselen 
nieuwe troepen zond, om 
verscheidene Napolitaansche 
havens aan de Adriatische 
zee te bezetten. Eindelijk 
verleende in 1805, bij gele-
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genheid- van eenen anderen 
oorlog., tnssclien de beide 
voornoemde mogendheden ^ 
BONAPARTE aan oen koning; 
van Napels de onzijdigheid, 
op voorwaarde dat hij in zij» 
ne staten geene troepen toe-
behoorcnde aan de oorlog
voerende mogendheden zou 
toelaten» Maar, in hetzelfr 
de jaar landde er eensklaps 
eene afdeelihg van 12 dui
zend Russen en Engelschen 
te Napels; de koning meen* 
de in hen verdedigers van 
zijneregten te zien, en plaats
te zijn leger onder de beva
len van den Russischen ge
neraal ïcAscy. Op dezen 
oogenblik won NAPOLEON den. 
slag van Awterlitz} de Bus
sen verlieten het koningrijk 
Napels, en BONAPARTE sprak 
de vervallenverklaring van 
FERDINAND- IV". uit. Hij gaf 
de kroon van dien Vorst 
aan JOZEF BONAPARTE, zij
nen 'broeder, en de onge
lukkige koning en zijne fa
milie werden door de En-
gelsche schepen naar Pa-
ïermo gevoerd.. ^Oostenrijk 
had juist den vrede niet 
Frankrijk gesloten (te Pres
burg, den 26 December 
1805), en verliet op nieuw 
z|jnen onden 'bondgenoot eft 
bloedverwant Terwijl op 
JOZEF NAPOLEON (die den 
troon van Spanje ging be-
klimmen) JOACJÏIM MBRAT 
volgde (zie dat artikel) was 
de oneenigheid in Sicilië 
tegen; de koningin en de 
Engelsehen ontstaan. Deze 

wilden op eene meèsterach-
tige wijze bevel voeren(r en 
de koningin wilde niets vari. 
haar gezag verliezen, De 
koning,, sedert lang gewoon 
om de raadgevingen zijner 

, vrouw te volgen , trachtte 
vruchteloos» om haar bij de 
Engelschen hetzelfdes ontzag 
te doen genieten; zij wilden 
nooit'iriet MARIA CAROLINA 
te doen hebben. AcTöN,dier 
onder den titel: van minis
ter zijnen ouden invloed had; 
herkregen, wankelde eeni-
gen tijd tusschen de konin* 
gin en hare tegenpartij y en; 
verklaarde zich eindelijk 
voor deze laatste. MARIA 
CAKOMNA trachtte om zich 
den steun der grooten en des 
volks te verschaffen; de 
Siciliaansche vespers zou
den welligt vernieuwd wor
den; Maar de Engelschen, 
die zich altijd op hunne 
hoeden hielden, wisten alle 
samenspanningen voor te ko
men en te verijdelen. De 
koning deze aanhoudende 
tweedragt «ioede, stond de 
kroon aan zijn' zoon j den 
erfprins, af. Maar daar deze 
prins zich steeds aan den 
Wil zijner moeder onderwor
pen toonde, besloten de En
gelschen , er henï van te; 
verwijderen. ACTÖN was m 
1808 overleden, en deze ge
beurtenis had geene veran
dering in den toestand der 
koningin té weeg gebfagt 5 
zjj zag zich .dns gedwong«n 

om, op hevel der Engelschen, 
van welke zij (ij dëns haren 
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grooten invloed de stapdvas-
tigste bondgenoot was ge
weest, Sicilië te verlaten. 
Jjady,. HAMILTON , die zij al 
te , teederlijk had bemind, 
had haar ook verlaten, en 
zich naar ingeland bege
ven (zie MARIA CAROLINA). 
De'; val van -NAPOLEON , in 
April 1814, beroofde Mü-
R4T nog niet van den aan 
den wettigen koning over
weldigden troon, Oostenrijk 
had hem denzelven gewaar
borgd onf hem Van zijn' 
schöonbró.edsr en zijn' wel
doener af te trekken. Maar,• 
bij de tweede vervallen ver
klaring van dezen laatste, 
werd JoACHiM MURAT,d ie 
zich met zijn' schoon broed er 
Vereenigd had, eindelijk ver
slagen en uit het koningrijk 
Napels verjaagd, waar hij 
eenigen tijd daarna doodge
schoten werd (zie MURAT). 
lVa eene tienjarige afwezigr 
beid kwam FERDINAHD in zij
ne hoofdstad terug en her
ham zijnen titel van koning. 
MURAT had bezoldigde aan
hangers in Napels nagela
len ; deze, met oude Jaeobij-
nen vereenigd, beraamden 
eene zamenspanning, maar 

LoDEWIJK DE MEDICIS, Opvol-
ger van ACTON, wist dezel
ve te doen mislukken, door 
de voornaamste bewerkers te 
doen straffen, en daardoor 
aaa de anderen eene heilza
me vrees in te boezemen. 
De koningvan Napels, wel
ker eenige dochter, die hem 
overbleef, de prinses AME-

UK , reeds met den hertog 
van Orleans gehuwd was i 
maakte een nieuw verbond 
met Frankrijk, door het 
huwelijk van de prinses 
CAROLINA FÈRNANDA LOUI-
SA, zijne kleindochter, met 
den hertog van BERRI. (zie 
dat artikel). De koning van-
Napels, \vedu\vnaar van %\\<-
ne~ vrouw MARIA GAROHN A 
(den 8 September 1814 over
leden) geworden zijnde, huw
de in 1816 met Mevrouw 
van ARTUNO,' hertogin van 
lüorida. Tot op 1820 ge
noot FERDINAND IV. eene 
volmaakte rust; maar eene 
sekte, die alle burgerlijke 
en godsdienstige afhanke
lijkheid vijandig Was, Car-
bonari genaamd, had zich 

: van. Duitsc/iland tot in het 
. koningrijk Napels verspreid, 

vele oude Jacobijnen waren 
met deze sekte vereenigd, 
die in haar midden lieden 
van hoogen rang telde. De
ze Carbonari beraamden 
reeds sedert lang eene nieu
we omverwerping in dat land , 
en hadden briefwisselingen 
in alle deeleii van Europa. 
Een hunner ingegevenen, lui
tenant bij het regiment rui
terij van Bourbon, ïh gar
nizoen te Nola, rigtte- zich 
door eenen priester, genaamd 
LODEWIJK MENICHINI , onder
steund , den 2 Juli), naar 
Avelino, aan het hoofd eener 
bende van hetzelfde regi
ment. De generaal P É P E , 
die, met de militie en de 
landbewoner* hen inoeat be-

file:///vedu/vnaar
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vechten i verèenigde zich met 
hen; alle vraagden met lui
der stemme naar de consti
tutie der Cortes, als het 
meest met het koningsgezin-
de stelsel strijdig. In wei-

. nige dagen verspreidde zich" 
de gisting over alle punten 
des rijks, èn FERD)NAND IV. 
om het storten van bloed te 
vermijden , beloofde om de 
voorgestelde constitutie aan 
te nemen. De opstandelin
gen laten'hem geen uitstel. 
Op den 7 maakte de koning 
bekend, dat zijne gezondheid 
hem niet «leer toelatende , 
om zich met het bestuur be* 
zig te houden , hij zijnen 
zoon tot algemeen stedehou
der des rijks benoemde. JPiê* 
PÉ kwam den 9 te Napels 
en den 12, zagen de ko
ning en de koninklijke fami
lie zich genoodzaakt om on
der dé ba jonnetten en de ka
nonnen der opstandelingen ,\ 
de constitutie te bezweren. 
Wel verre dat de aldus uit
geroepene constitutie den 
-vrede zou aanbrengen, ver
meerderde zij de wanorde. 
Calabrië, Sicilië, Abruzzo, 
elk dezer landen wil eenë 
bijzondere constitutie heb
ben . Te Napels had men 
een parlement, twee juntas 
©n andere nieuwe takken 
van bestuur opgerigt. Het 
volk morde tegen deze nieu
wigheden : den 14 werd het 
oproerig, en deed veel bloed 
stroomen, zoo als zulks 
reeds in andere deelen van 
het koningrijk en voorname

lijk te Palermo had plaats 
gehad. Er werden nieuwe 
afgezanten naar Rusland en 
Oostenrijk gezonden, die 
weigerden dezelve te ontvan
gen : de laatste mogendheid 
deed daarenboven troepen in 
Italië binnen rukken (zie 
VICTOR AMADEUS) , en de op 
het congres van Laybach 
vergaderde vorsten noodigen 
den koning yan Napels uit, 
om zich bij hen te begeven. 
FERDINAND nam deze uitnoo-
diging aan. Toen hij te'Lay-
bach was gekomen, keurden 
de vorsten de nieuwigheden 
af, welke in zijn rijk waren 
ingevoerd, en vraagden de 
tijdelijke bezetting van het
zelve, door een leger, onder 
de bevelen van FERDINAND 
zelven, dat de zaken in den 
staat moest herstellen', waar* 
in dezelve voor den 6 Jiüij 
geweest waren. De gene
raal PÊPÉ, dié onder zijne 
bevelen meer dan 40,000 
man telde, maakte zich ge
reed te vechten, ten einde 
de constitutie te handhaven. 
Den 7 Maart had hij eenê  
schermutseling met het Oos-
tenrijksche leger, dat door 
deh 'koninklijken prins FEK-
DISAN», den generaal FBI-
MÖNT , den prins van LICH-
TENSTEIN en de generaal 
SCHWARTZENBERG gekomman-
deerd werd. Van den ande
ren kant , trachtte de gene
raal FERNANDO CARRASCOSA 
om zich tegen de Oosten
rijkers te verzetten, maar 
dèüe versloegen in eenen be-
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slissenden slag de constitu-
tionnele veldhearen, en 
hunne troepen uiteen geloo-
pen: zijnde, namen PGPE, | 
CAKROSCOSA, en andere, re-
volutionnairen, de wijk naar 
vreemden bodem. Nadat de 
Oostenrijkers zich den 21 
Maart, van Capua, had
den meester gemaakt, kwa
men zij den.24 jjinnen Na
pels , nadat zij slechts eenen 
enkelen «slag geleverd had
den* Het volk ontving hen 
met herhaalde toejuichingen 
van leve onze koning ifefi-
DINAND/ Er werd dadelijk 
een provisioneel; bestuur be
noemd, dat zoo als het ver-
pligt was ie doen, alle con
stitutionele ambtenaren af
zette, men nam een aantal 
iriuitelingen in hechtenis, 
waarvan men er vele strafte. 
Onder de regering van het 
wetti ge gezag; kwam alles 
weldra weder in orde ten 
spijt van het geschreeuw, 
de .felaagtoonen en der^kui-
perijen van alle zoogenaam
de vrij zin nigeti van Europa, 
die de volken onderling zou
den willen verdeden, en de 
koningen onttroonen > om 
zich te verrijken of te rege
ren. De terugkomst van FER-
DINAND in Napels was een 
ware zegetogt. Na verloop 
van eenige maanden begon
nen de Oostenrijksche troe
pen de Napolitaansche staten 
te ontruimen, waar hunne 
tegenwoordigheid niet meer 
noodïg was, en het is te 
. IX. DEE&I P 

midden van eene algemeene 
rust in zijn geheele rijk> 
dat FEBDINANDIV. door eene 
beroerte werd aangetast, en 
in Februari) 1825 overleed, 
GARONI een Italiaan sche 
schrijver, en die de meeste 
vorsten van Italië met zoo 
Weinig ontzag heeft behan
deld, spreekt niet bewonde
ring over de goedheid en de 
opregte inzigten van dien 
vorst. FERDINAND was zacht, 
bescheiden, weldadig, bui
tengemeen volksgezind; maar 
hij had dezelfde zwakheid., 
die men aan KAKEI» IV. , zij -
nen broeder, heeft verweten; 
daar beide, zich willekeurig-
lijk door hunne vrouwen had
den laten bestieren, door 
vrouwen, welker overdreve-r 
ne heerschzucbt belette, dat 
de hoedanigheden dezer bei
de vorsten niet in al der-
zelver glans schitterden. De 
goedheid des harten van FER
DINAND openbaarde zich ge
heel en al tijdens de ver
schrikkelijke aardbeving, 
die, in 1783, Messina en,een 
groot gedeelte van Calahrië 
verwoestte, Gedurende vele 
dagen nam hij geene rust; 
hij verliet zijne geliefkoosde • 
bezigheden ,' en putte zijn© 
eigene cassette uit, om de 
ongel ukkigen te hulp te 
snellen, die door de aardbe
ving ongelukkig waren ge
worden. Men heeft hem de 
oprigting van verschillende 
Godshuizen te danken , zoo 
als dat van Santo Lueio, 
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waarvan men de bijzonder
heden vindt in een werk, 

vdat de koninklijke, stichter 
aself heeft in het licht ge
geven* 

FEHDINAND AIIVARÊZ , her
tog van ALBA.— Zie TOLEDO. 

FEUDINAND I . van Medici* r 
txroot- hertog van Toskane, 
volgde op zijnen broeder 
FRANCISCUS, in 1587 over
leden. Hij bestuurde zijnen 
kleinen staat,, met eene wijs
heid, die hem door zijne on
derdanen deed beminnen, en 
door alle Europische vorsten 
hoogachten. Opeene edel
moedige wij ze leende hij aan 
HENDRIK IV. geld, om zich 
tegen de ligne te kunnen 
handhaven. FÉRDINAND over
leed in 1609, alé een goe-. 
de. staatkundige beschouwd. 
Hij had den kardinaalshoed 
teruggezonden , om groot» 
hertog te zijn. 

FÉRDINAND I I . , van Medi
ci» , Groot - hertog van Tos-
]ia?ie, opvolger van GOSMUS 
II.,'• verwierf door zijne voor-: 
zigtigheid geene mindere 
achting dan FÉRDINAND I . 
Hij wist in de oorlogen» wel
ke tussehen Frankrijk en 
Spanje ontstaan waren i ee* 
ne naauwkeurige onzijdig
heid; in acht te nemen. Daar 
de vrede, dien hij zijnen 
onderdanen deed genieten , 
zijne inkomsten vermeërdeiv 
de, maakte hij er een edel 
gebruik van , door Italië te 

verdedigen," en dè Venetia* 
nen in den oorlog van Can* 
dia te ondersteunen. Hijo-
verleed in 1668, en bestuur
de den Toskaanschen staat 

!, sedert 1620. De geSchie-
; denis van dien vorst en van 
andere MEDICISSEN gadeslaan
de., ziet men ,. dat het niet 
de oorlog is* die dë staten 
schraagt en doet bloeijeri* 

* FÉRDINAND III. (JOZEF 
JOANNES BAPTISTA) .aartsher
tog van Ooftenrijk, groot
hertog van Toshawi zoon 
van LEOPOLDII. en "Van MA
RIA LOUISE, infante van 
Spanje, en broeder van kei
zer FRANCISCUS II. »"• te Flo
rence den 8 Mei 1769 gebo* 
ren. Toen zijn vader door den: 
dood van JOZEF II.V deszelft 
broeder, tot den troon van 
Oostenrijk was beroepen, 
werd FÉRDINAND den 7 Mel 

1791 tot groot-hertog uitge
roepen. Hij nam de teugels 
van het bestuur in de moei* 
jelijkste omstandigheden en 
op denzelfden oogenblik waar
op de Fransche omwenteling 
alle troonen van fiuropabe-

' dreigde, in handen. ÏSB". 
DINAND meende den zijnen 
door bewilligingen te be
houden* daar hij geene toe
reikende krachten had, o™ 
zich tegen eenen vermogen
den vijand te verzetten. «JJ 
was een der eerste vorsten 
die de Fransche repub»e£ 
erkenden. LAFJCOTTB-, «"» 
nister des konings v a n / W 
rijk in Toskane i door ^ 
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conventie in deze hoedanig
heid bekrachtigd zijnde, aai> 
•sélde de groot-hertog niet, 
om hem aantenemen, en, 
zeide in eene acte van den 
16 Januari] 1793, onder an
deren: * Wij zullen er ons 
een waar genoegen uit ma
ken om hem te onthalen..., 
«n hem volkomen en onbe
paald te vertrouvven in alles 
wat hij aan ons in naam van 
de Fransche Republiek zal 
hebben voörtestellen, aan 
welke wij ons verheugen, 
gestadige' bewijzen onzer 
naaUWgezetheid te kunnen 
£even, om de volmaaktste 
onzijdigheid in acht te ne-
ïmen, en van onze standvas
tige begeerte om de goede 
verstandhouding aantelswee-
ken? op welker handhaving, 
wij steeds eenen grooteri prijs 
hebben gesteld " FERDJNANO 
had aan de eerste verbind-
tenis tegen Fra^hrtjA geen 
deel willen nemen. De on
noemelijke hulpmiddelen, die 
uit zijne staten kwamen, om 
in de behoeften der revolu. 
tionnairen te voorzien , zy-
ïie goede verstandhouding 
met de Fransche republiek, 
dit gedrag eindelijk kon aan 
de andere vorsten niet dan 
mishagen. Ook maakte lord 
HERVEY, Britsch minister 
te Florence, in de dagbla
den de ontevredenheid van 
zijn hof bekend. Dit mis
noegen was des te billijker, 
'daar dat van Florence den 
rouw niet aannam» hij «e" 

treurigen dood van I,ODEWIÏR 
XVI. Builand deed dezelfde 
klagten, en verweet aan het 
Toskaansche hof, deszelfs 
verbindtenis met de konings-
moorders Van deszelfs bloed» 
verwant XODEWIÏKXVL Dè 
klagten van FRANCISCUS II.» 
broeder Van den groot-hertog 
en van zijn' oom, den koning 
vah Spanje-, waren nog le
vendiger, maar niet in staat, 
om het besluit van FEBOI-
NAN» te veranderen» die ,. 
somtijds zelfs voor den al
gemeenenvijand eene onvoor-
zigtige partijdigheid aan deft 
dag logde. Den &• October 
kwam de Engelsche minister 
den groothertog namens zijn 
hof aanzeggen, den republï-
keinsehen minister weg t» 
zenden, bij gebreke waarvan 
het Engelsch smaldeel, dat 
VoorLtvorno lag,deze haven 
zon bombarderen, en Engel
sche troepen Toshane zouden-
bezetten. De groothertog 
was gedwongen om te ge
hoorzamen : LAfioTTfe ver
trok; maar het duurde niet 
lang, of de groothertog open
baarde andermaal zijne ware 
gevoelens. Daar' de Engel» 
schen te Livomo eene groote 
hoeveelheid granen * tóebe-
hoor en de aan de Fransch re-, 
publiek, hadden weggeno» 
men , deed FEKDINANO Ili*, 
door een motu proprio van 
den 4 November 1794, op 
zijne kosten deze granen in 
èe havens van Próvence ver-
goedeft» De voorspoed der 

P 2' •'• ; 
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fcepjublikélnsche legerscharen 
bewogen FERMNAND , om den, 
graaf GARLETTI,, die, bij de 
revoliitionnairen voor een uit
muntend vaderlander door-
ging, als buitengewoon ge-
ïiant,* naar Frankrijk te zen
den. CARI,ETTI kwam den 
31 Januari) 1795 te Parijs 
aan: hij had bevel om regt-
streeks met de commissie 
van algemeene welzijn te 
handelen, en om de onzij
digheid met Frankrijk te 
herstellen. Den 3 Januarij 
sloot hij , met deze commis
sie het verdrag, dajt aldus 
begon: » De groothertog van, 
Toskane herroept elke acte 
van aankleving, toestemming 
of toetreding tot de gewa? 
pende coalitie tegen hetFran-
sche leger, enz. enz." Hare 
K, H. Madame (later Dau-
phine) was op dat tijdstip 
nog in den tempel, en op 
het punt, omnaar Oostenrijk 
terug gezonden te worden. 
De graaf GARÏ-ETTI vraagde 
de vergunning, om zijne groe-
te der prïnsesse aan te mo
gen bieden; maar, toteenig 
antwoord ontving hij van het 
directorium het bevel, orit 
Parijs oogenblikkeïijk te 
verlaten, Dit verbrak de 
goede eensgezindheid van 
Frankrijk met den groother- , 
tog niet, die de handelwijze 
van zijnen afgezant afkeurde, 
en in deszelfs plaats don 
NERI CoRsiNr, broeder van 
den prins van dien naam, 
zond. Ondanks de opofferin
gen» welke de groothertog 

voor dé Fransch^ republiek 
had gedaan, vielen de! troe
pen iri Julij 1796,. in zijne 
staten. Zij waren nög niet 
aan den voet der Alpen til 
FERDINAND gaf aan al de 
Fransche uitgewekenen bet 
vel, om uit Toskane te trek
ken. Wijl, de Engelschen 
daarenboven te Livorno, de 
republikeinsche vlag belee-
digd hadden , en de groots 
hertog aan het directorium 
de voldoening niet kon ge
ven * welke het hem vraagde, 
zoo kwam eene afdeeling van 
BONAPARTE deze haven in be
zit nemen. DeFransche veld
heer aijne vrouw JOSEPHINE , 
en zijn oom, later kardinaal 
FESGHJ kwamen den groot-
hertog bezoeken, die hen op 
de luisterrijkste wijze ont
haalde en hen aan zijne tafel 
"toeliet; voor twee millioenen, 
welke deze vors£ betaalde, 
beloofde BONAPARTE , dat zij -
ne troepen niet te Florence 
zouden binnen rukken. Maar 
het Jakobinismus was in 
Toskane doorgedrongen * en 
telde een aantal aanhangers. 
En , tegelijkertijd, dat de 
groothertog de lligurische en 
Cisalpische republieken er* 
kende, en toestond, dat de
genen, die er van afhingen 
de driekleurige kokarde droe* 
gen , was hij verpligt, om 
eene regtbank opterigien, ten 
einde, de muitelingen te 
straffen, waarvan het hoofd 
een zekere AXETIS was. Maar 
deze maatregel ontmoedigde 
hen niet, en zij plakten op 
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de deqren zelfs van het her* 
toglijk paleis schotschrif
ten aan, op een van hetwel-
ke men las:, Het volk alleen 
is qppermagiig* De zamen-
Spahning barstte na weinig 
dagen uit; dezelve had ten 
oogmerk om den groothertog 
te vermoorden , Florence in 
brand te steken, en om zich 
van het 'bestuur meester te 
Jiiaken. Zoodanig waren de 
vruchten, welke FERDINAND 
van zijne al te gedienstige 
onpartijdigheid ging plukken, 
toen hij een leger van 16,000 
man vormde, om de muite
lingen te beteugelen» Intus* 
schen duurde de oorlog tegen 
de republiek steeds voort, 
de Napolitanen kwamen (in 
December 1798) in Livorno } 
net directorium beschuldigde 
den groothertog van- de pn-

• zijdigheid verbroken te heb
ben, en zond naar Toskane 
den generaal SERRITRIER.FER-
IHKAND kon. van de Napoli-

.tanen voor den prijs van 
1^500,000 Franken de ont
ruiming 'Van Livorno ver
krijgen , en de generaal SER-
RURIER vertrok tegelijkertijd 
uit Toskane^ De vrede werd 
hersteld; maar, in de maand 
Maart 1799 verbroken zijn
de, werd toskane in de oor-, 
Iogsverklaringaan-den.keizer 
van Oostenrijk begrepen»-
Fjransche troepen, gecom
mandeerd door SCHERER , Mi-
oiacis en GAUTIER vielen in 
Toskane, zonder dat FERDI--
KA'ND de minste poging, aan

wendde , om hunnen gang te
gen te houden. Den 25 wa* 
Florence in de niagt der ge-
meenebestgezinden .en den 
27 verliet de groothertog zij
ne hoofdstad, en rigtte zich 
naar Weenen. Tijdens den. 
intogt van NAPOLEON |tejpïfl-
rence , vfer&Toskane van een. 
groot gedeelte zijner rijkdom
men in schilderijen,, beeld-
houwkundige werken., ondqr 
anderen van de VENUS van 
MKDICIS , en, van. vele prach
tige handschriften uit de 

, bibliotheek LaurenUana be-
i roofd, bij deze tweede in

treding der Franschen was 
de plundering nog aanmer-
kelijker. Wij hebben niet 
over den dapperen ijver van, 
de ARETINS gesproken, dia 
zich wapenden om de vijan
den van- hunne, godsdienst 
en van hun vaderland- te 
verdrijven: maar wijl zij in 
zeer klein getal waren en 
zij geen bijstand van de an
dere Toskaners erlangden, 
betaalde zij den eersten voor
spoed , dien zij behaalden , 
zeer duur; een groot getal 
werden door de republikei
nen omgebragt, die hunne 
stad plunderden. Men gaf-
aan FERDINAND door het ver
drag van Luneville (1802), 
het hertogdom Saltzlurg; 
en vervolgens gaf men hem 
(in 1805) in ruiling netland 
van Wurtzlurg. De groot
hertog in goede verstandhou
ding met BONAPARTE die hem 
liet hopen, zeide men, hem 

p 3 
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koning van Polen te maken, 
was (in 1810) bij het huwelijk 
van NAPOLEON met 'zijne nicht 
deaartshertogin, MARIA Lou-

' J$E, tegenwoordig. Het bond
genootschap van 1813, de 
troonen aan derzelver wettige 
Torsten terug gegeven heb
bende, kwam/FEUDiNAND te 
JFlorence terug, en bewees 
aldaar een goed vorst en be
schermer der letteren en-der 
kunsten te zijn. Hij is in 
Januarij 1825, aan eene be
roerte overleden. Zijn zoon' 
LEOPOLD II. (geboren in 1797) 
heeft hem opgevolgd; - FER-
JDINAN» had dezen zoon en 
twee dochters bij zijne vrouw 
LOUISE MARIA , prinsesse van 
Napelf in 1801 overleden, 
verwekt. 

FERDINAND , Hertog van 
Brunswyk , den 11 Januarij 
1721 geboren, was de zoon 
van FERDINAND AXBRËCHT , ' 
Hertog van Brunswijh. Wol-* 
fenbuttel, en van ANTOINET-
TE AMBLIA , dochter van Lo-
DEWtfK RüDotP, Hertog van 
Brunswyk Blankenburg, was 
een der veldheeren, die zich 
in den zevenjarigen oorlog 
het meest onderscheidden. 
Hij begon zijne krijgskundi
ge loopbaan in 1740, in 
«lenst des konings van Prui*-
sen, FBEDERIK , bijgenaamd 
den Groöte. In den eersten 
Silezischen oorlog, vergezel
de de jonge FERDÏNAND , 
den grooten FREDERIK op zij
ne vlugt, toen deze vorst 
zich in den slag van Mol' 

toilz, deneersteh bij welken 
hij tegenwoordig was, door 
den schrik' liet medesiepen. 
In 1744' onderscheidde hjj 
zich bij de'inneming van' 
Praag,, eri werd in den slag 
van Soar ligtelijk: gewond. 
De koning \an Prüissenbe* 
loonde hém zeer edelmoedig»' 
lijk voor de diensten, welke 
hij van hem ontvangen had, 
hem in de overwonnen ge- . 
.westen aanzienlijke landgoe
deren gevende. In den ze» 
venjarigen oorlog werd FER-' 
DINAND aan het hoofd der 
Engelsche en Hatioveraansche 
troepen geplaatst, noodzaak
te de Franschen, om den' 
Rijn weder, overtetrekken, 

' en'terwijLhij zich door eene 
even zoo stoute, als geleer
de krijgsbeweging, achter 
hunne ïiniën bragt, versloeg 
hij hen bij Crefeld. Bij. 

, Bergen geslagen, herstelde' 
hij in het volgende jaar de
ze nederlaag, door bij Min* 

, den, waarvan hij zich mee» 
.' ster maakte, eene roemrijke 
overwinning te behalen. Het 

! was bij dezen .slag, dat hij, 
1 met Lord S ACKVULE , die overJ 

de Engelsche ruiterij hetbe»' 
vel voerde, dat lang beruch» 
te geschil had. In 1762 ver
dreef hij de Franschen uit 
Bessenland. Toen de vrede 
in 1763 gesloten was, was 
de militaire loopbaan , voor 
hem ten einde. Voor al zij
ne lange diensten, trok'FÉH-
DINAND geen ander loon , dan 
eene matige jaarwedde van 
den koning van Engeland* 
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èn den post'van'deken des' 
kapittels van' Maagdèèurg, 
dien hem door den- 'koning 
Van Pruissfin nog betwist 
werd. Van de legêrbenden 
en staatszaken verwijderd, 
begaf hij zich naar Brunt-
wijk, alwaar hij zich gedu
rende zijn geheele léven met 
vrijmetselarij bezig hield; 
hij was aan het hoofd .aller 
loges van Düitschland. Men 
zegt, dat'de personen , wel
ke zijn vertrouwen bezaten , 
niet de geheimen hunner orde, 
bovennatuurlijke zaken ver
bonden , zoo als voorzeggin
gen , geestbezweringen, enz.;' 
op gerij in de. oefeningen , die 
wel doen zien tot .welken 
graad van ligtgeloovigheid, 

• diegene zelfs gebragt wor
den , die er een .beroep van 
maken, om aan de Godsdienst 
te twijfelen , 'of derzelver 
leerstellingen" te loochenen. 
Voor het overige moet men 
den Hertog van Brunstoijk 
niet zelveri beschuldigen, 
het'juk, van alle geloof te 
hebben afgeschud, hij toon
de integendeel in alle om
standigheden'des levens, een 
naauwkeurig en getrouw 
waarnemer te zijn der plig-
ten van de Protestantsche 
godsdienst,' in welke hij was 
geboren. Eehe beproefde regt-
schapenheid, en eene niet 
«eer gewone bescheidenheid 
en liefdadigheid bezittende, 
deed hij zich nog onderschei
den , door eene uitgezochte 
beleefdheid, die uit hoofde 
van de gemaaktheid 'derzel- I 

ve soms vermoedend was. 
FERDINAND overleed te Bruns-
wijk, den 3 Julij 1792. 

FERDINAND VAN CÖBDOVA , 
een beroemde Spanjaard der 
15.e .eeuw, werd in zijnen 
tijd voor een wonder van 
geleerdheid gehouden. Hij 
was de schoolsche geleerden, 
zoo als SCOT, ALEXANDER 
VAN HALES , ARISTOTELOS 
meester; zulks zou' thans 
geen grond tot lof zijn, even 
zoo min als men toen iets 
z'pu geweesj zijn , met onae 
Encyclopedien en kleine Eo-
mans. Het zonderlinge in 
FERDINAND was, dat hij be
halve zijne uitgebreide kun
digheden, even zoo goed schil
derde, zong, danste?,instru
menten speelde, als 'iemand 
van zijnen tijd.; De vereeni-' 
ging zoo veler talenten, deed 
hem door eenige zijner tijdge» 
nooten als eenen toovenaajr 
beschouwen. Men beweert, 
dat hij aan lÏAREhden Stoute t 
hertog van Bourgondië den 
dood aankondigde. Men voegt 
er bij, dat de geleerden van 
Parijs, hem in 1445 zeer 
bewonderen. Hem worden 
eene verhandeling: De arti-
ficio omnis scililis, en C>m-
mëntdrien op het Almagesia 
van PTOIEMEUS , en op een' 
groot gedeelte des bijbels 
toegeschreven. 

' FERDIN4ND LOPEZ van Cai-
taneda, een Portugees, ver
gezelde zijnen'vader naarde 
Indien, werwaarts deze zich 
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als koninklijk regter begaf. 
Öy zijne terugkomst, gaf hij 
de Geschiedenis zijner Reizé 
in het licht. Dezelve is in 
het Fransch, Italiaansch en 
Engelsch vertaald. Hetjaar 
Van zijne geboorte en van 
zijnen dood zijn"onbekend;, 
hij bloeide in de 16'.e eeuw.; 

FEUDINAND ( KAREL ) , ' te 
Brugge geboren, een dich
ter ,'toonknnstenaar, wijsgeer 
en redenaar, onderwees, of' 
schoon van kindsbeen af, 
blind, de schoóne letteren 
te Parijs. Paus IJNNOCENTIUS 
VIII. van de heiligheid zijns 
levens en van zijne kunde 
ónderrigt, stond hém toe de 
orde van diaken aantenemen, 
krachtens welke hij de ver- ' 
kondiging des vvoords met 
ijver en welsprekendheid uit
oefende. Hij overleed in 
1496, als Benedictijner in 
het klooster Chezaï Bene-
dictus, 12 mijlen van j&oar-
ges. Hij heeft eenige wer
ken nagelaten, onder ande
ren: 1.° De tranqUillitate. 
animi, Parijs, 1512. — 2.° 
Monasticarum confabulatio-
rium libri quatüor , Parijs , 
1515. M^n schrijft hem vrij 
algemeen toei.Speculummo-
nasticce discipline, Parijs, 
1515, in fol. 

FERDINAND , een Jesnitvan 
Toledo, te Palentia, in 1595 
in den ouderdom van 39 ja« 
rèn overleden , is de schrijver 
van een werk, ten titel Voe
rende; Divinarum Scrip tua» 

rum thesaurus, in fol. 1594. 
Dit is eene' verklaring der 
moeijelijke teksten' van de 
H. Schrift, in alphabetische 
orde. Hij moest er twee an- , 
dere deelen van -leveren.'T; 
Men moet hem niet verwar* 
ren met J'OA'NNES FERDINAND , 
een Arragoneësch ddminika-
ner, die drie jaren voor'zij
nen dood, in 1625 voorge-
vallen, 'een Commentarium 
op den Ecclesiastes, Rome, 
in fol. heeft in het licht 
gegeven. Hij bewijst daarin 
de overeenstemming der Vu{~ 
gata met den Hebreeuwschen 
tekst. 

FÈRDINANDI (EPIPIIANIÜS), 
een beroemde arts, den 2 
November 1569, te Misagna, 
in het land van Otranto ge* 
boren, onderwees in zijne 
geboortestad, de dicht-en 
meetkunde, en de wijsbe
geerte. Hij overleed in 1638» 
na eenige wérken in het 
licht te hebben gegevpn. 
Het beste is datgene, het
welk ten titel .voert: Obser-
rationes êt casus medici, 
Venetië, in fol., 1621. Dit 
werk is verscheidene malen 
in Duitschland en Holland 
herdrukt. Nog bestaat er 
van hem: 1.° Theoremata 
medicd, Venetië ,* 1611, in 
fol. —• 2.° De vita proro-
ganda tjuvenlnfe conservan-
da et seneciulè retardanda, 
Napels, 1612, in4.*0— ,3;° 
De pest e, Napels .,1631,,in 
4.w FÈRDINANDI was een wa
re wijsgeer: hij wist zijne 
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aiel boven de ongevallen te 
heffen. Qp eenen zekeren 
dag terwijl hij HIPPOCRATES 
verklaarde,,kwam men hem 
den 'dood van eenen zijner 
zonen, eenen veelbeloven-
den 20 jarigen jongeling, 
hekend maken: hij stelde 
zich tevreden met als JOB 
te antwoorden: God heeft 
hem mij gegeven, God heeft 
hem mif ontnomen. Een 
zijner vrienden trachtte hem. 

1 over den dood'zijner vrouw 
te troosten, welke hij tee-
derlijk beminde: Ik zou, 
antwoordde hij, den naam 
van wijsgeer onwaardig zijn, 
indien ik in zulke omstan
digheden, mij zelven<niet 
Wist te troosten. De eerste 
trek schildert beter den wijze 
en deri Chris ten, in den twee
den scheen de eigendunk, het 
onderscheidend kenmerk der 
Ongewijde wijsgeeren, door 
*e stralen; maar ongetwij
feld sprak hij over.die wijs
begeerte , die de godsdiens
tige beweegredenen vooron
derstelt en bevat, welke 
alleen in staat zijn , om ee
nen gegronden troost te ge
ven. ("Men .vindt in de fite 
de"" letterati salentini, van 
DQMUHCUS DE ANGELIS, eene 
levensschets van FERDINAN-
Pi> die door NICERON in het 
21 .e deel zijner Memoriën 
zeer wel ontleed is]. 

• FERDÜS» (ABOUÏI - CASEML-
MANSSOUR), volgens anderen 
tsHAK: BEN SCHERIPPSCHAH 
FERDUSEE of FiRDOÜSEE, de ' 
beroemdste der Perzische 
dichters, uit eene geringe 
familie in het jaar 916 of 917 
der Christelijke tijdrekening 
geboren, herstelde het on
bekende zijner geboorte door 
de schoonheid zijner genie. 
Een leerling van ASSEDI zijn* 
de, overtrof hij verre weg 
zijnen meester, en deed zich 
door dèn geheelen Levatyt 
bewonderen. Men heeft van 
hem de Geschiedenis der Ko
ningen berijmd. Hij viert in 
dit werk de oude Perzische 
vorsten. Dit gedieht, zegt 
men, behaagde zoo zeer aan 
den vorst, onder welken 
FERDUSI leefde, dat hij aan 
den schrijver een goudstuk, 
voor elk koppeldicht gaf, en 
het werk bestond uit 60,000 
dergelijke.. FERDUSI overleed 
den 23 Februari] 985 [Swr 

.VESTER DE SACY , die het 
Leven van FERDUSI (in het 
Fransch) heeft vertaald, heeft 
in het 4 e deel van hetilfa-
gasin Encyclopédiquè van 
1813, bijzonderheden mede
gedeeld over het Shahnameh , 
of Geschiedkundig dichtstuk 
over de Perzische Konin
gen en over de Vertalingen sr 
welke men van hetzelve ver
vaardigd heeft]» • 

EINDE vxti HET NEGENDE DEEI» 
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