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N OADlAS. -*- Zie SÉMÉUS. 

. 3Sf.oAH.iES (ANTONIDS DE) , 
ridders van de orde des ko
ningsvan jPrankrtjk, gewoon 
edelman van hoogstdeszelfs 
kamer, , landvoogd van i?ór-
deaux, uit een aanzienlijk en 
oud huis van jCtmousin, het* 
welk sedert eenen onheuge-
lijken tijd» het. grondgebied 
en kasteel, van Noaüles, bij 
firive' gelegen , bezit "t werd 
in 1504 geboren. Zijne ver-

• diensten verineven hem tot 
de posten Tan afgezant in 
Engeland, van kamerheer 
der kinderen van Frankrijk 
en van admiraal van Guienne, 
daarna in 1543 van Frank
rijk, Hij bragt gedurende 

" zijn gezantschap in Engeland 
den wapenstilstand tot stand, 
die te Fauceltes, tusschen 
HENDRIK II en PHILIPPUS II, 
koningen van Frankrijk en 
van Spanje, gesloten werd, 
Bij zijne terugkomst, verdreef 
hij de Calvinisten uit de stad 

Bordeaux, van welke zij zich 
meester gemaakt hadden, en? 
overleed in 1562, in den 
ouderdom van 58 jaren. —>• 
Zijn broeder FRANCISCUS DE 
NOAIILES , bisschop van Dax, 
in 1519 geboren, was afge
zant in Engeland, te Mome, 
te fenetïè en te FConstan-
tinopel, alwaar hij groote 
diensten aan de Christenheid 
bewees. Hij overleed te ito» 
yonne, in 1585, in den ou
derdom van 66 jaren. HEN
DRIK III en CAXHARINA DE 
MEDICIS raadpleegden hem in 
de neteligste zaken. Zijne 
Gezantschappen in Enge
land i en die van zijnen broe
der zijn te Parijs, in 1763-, 
3 deelen in 12.»°, in het 
licht gegeven. 

NOAIUES (ANNA Jatros DE),, 
hertog, pair en maarschalk! 
van Frankrijk enz., was de? 
zoon van ANNADENOAIU.ES, 
ten wiens gunste hel graaf
schap Jyen, in dé maand 
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December 1663, tot een her
togdom en pairschap-vérhe
ven werd. Hij werd in 1650 
geboren en tot eersten veld
heer van de lijfwacht bevor
derd , in opvolging van zijnen 
vader, en hij had het bevel 
over het huis van den koning, 
in Vlaanderen, in het jaar 
1680; voerde het opperbevel 
in Roussillon en Katalonie' 
in 1689, en werd in de maand 
Maart 1693, tot maarschalk 
van Frankrijk benoemd. Hij 
won. den slög van Tner, den 
27 Mei van h'et volgendejaar, 
nam d.e steden Palamos en 
Girone in , en overleed" te 

' Versailles, den 20 October 
1708, in den ouderdom van 
59 jaren, deze heerwas-even' 
zoo beminnelijk door zijne 
liefde voor de Godsdienst, 
als door zijnen vurigèn ijver 
voor het welzijn des staats. 

'NOAIUES (FODEWIJK ANTOi 
Nitfs DE),, kardinaal en broe*; 
der yqn Ajxm Jvhivs, in 1651 
geboren, werd in de gods-
vrucht en in de letteren op
gevoed. 'JNTadat hij zijne doc
torale proefjaren met onder-» 
scheiding aan de Sorbonne 
volbragt had, verkreeg hij 
den doctoralen hoed in 1676. 
De koning benoemde hem in 
1679 tot het bisdom van Ca-
hors. Hij werd in het vol
gende jaar verplaatst naar 
Chdlonssur-Marne, en toen 
het aartsbisdom Parijs, in -

1695 vacaqt geworden was, 
sloeg LoDÈWiJK XIV de oogen 
op hem, ter vervulling van 
dezen gewigtigen zetel, No-
AILLES scheen in den beginne 
tot de aanneming.dier waar
digheid niet genegen, doch 
eenigen tijd daarna, niet te 
vreden met in zijne benoe
ming , té berusten , vraagde 
en verkreeg hij daarenboven 
zijnen broeder tot zijnen op
volger j . opV. den 'zetel • van 
Chalóns. De aartsbisschop 
van' 'Parijs maakte reglemen
ten voor het bestuur van zijne 
diocees, eii voor de hervor
ming zijner geestelijkheid 'f 
maar hij ontzag de'Jesuiten 
niet genoeg v hij wilde ^vol
gens zijne uitdrukkingen> hun 

• knecht niet zijn, en deze 
meenden van hunnen kant 
reden te hebbén", van zich 
over den prelaat te beklagen. 
NOAIILE? Aad in 1685', toen 
hij- nog bisschop van Gkdlons 
was, eene. openlijke goedkeu-' 
ring verleend aan dé Zede" 
kundige overwegingen, (j?e-

jlexions morales), van pater 
QüESNEI., of liever, hij had 
ér de goedkeuring van voort
gezet, want zijn voorganger 
FEOX VÏALAM , had dezelve 
voor zijne diocees toegestaan. 
Toen hij aartsbisschop van 
Parijs geworden was, ver
oordeelde hij in 1696 'i het 
boek van den abt DE BARCOS , 
getiteld iJExposition etc., 
{^Verklaring van het (Jatho-
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lijke Geloof, betrekkelijk de 
genade). Méh zag bij deze 
gelegenheid het 'beruchte ker-
kelijke vraagstuk verschijnen, 
hetwelk aan pater Doucm 
tóegeschreven werd,- maar 
hetwelk pater GERBERON met 
meer waarschijnlijkheid meent 
van eerien schrijver van de par
tij van JANSENICS té zijn, dom 
DIEDERIK DÉ VIAIXNES , een 
der bitterste Jansenisten, zegt 
AGÜESSEAÜ. Men onderzocht 
•in dit vraagstuk: » In wien 
moest men gelooven, of in 
den heer DE NOAILLES, aarts
bisschop van Parijs, die 
de Verklaring des Geloofs 
doemt, of in den heer DE 
NOAM.ES , bisschop van Chd-
lons, die de Zedekundige 
Overwegingen goedkeurt ?" 
Het is gemakkelijk te begrij
pen , dat de aartsbisschop er 
over verbitterd werd; en daar 
hij niet twijfelde of dit werk 
was van een' Jesuit, werd 
hij er tegen deze religieuzen 
zeer door ingenomen. In de. 
Tergadering van 1700, bij 
welke hij voorzat, deed hij 
127 • stellingen doemen , uit 
de verschillende casnïsten ge
trokken, onder welke er vele 
Jesuiten waren, maar die 
slechts oudere gevolgd en 
herhaald hadden. (ZieMoYA). 
In hetzelfde jaar werd hij 
tot kardinaal benoemd. . In 
1701 stelde men een godge
leerd vraagstuk voor, hel-

• • • • : . > k 

welk men de gewetensaaaM 
bij uitnemendheid noemde. 
» Kon men de Sacramenten, 
aan iemand toedienen, die 
hét formulier onderteekend 
zou hebben, terwijl hij in 
deü' grond zijns harten meen
de, dat de Paus en zelfs'de 
Kerk zich omtrent daadzaken 
kunnen bedriegen?" Veertig 
leeraars verklaarden, dat men 
aan zoodanigen persoon de 
absolutie kon geven, anderen, 
waren van een tegenoverge-,, 
steld gevoelen. CLEMENS XI 
meende den twist te eindi
gen , door in 1705 de bulle 
Vineam Domini uit te vaar
digen; De vergadering der 
geestelijkheid van hetzelfde 
jaar ontving dezebulle, maar 
mét de bepaling, dat de bis
schoppen dezelve alê door 
eep, vonnis dannamen. Deze. 
bepaling, door den kardinaal 
BE NOAH-LES ingegeven, nam, 
CI-EMENS XI tegen; hem in. 
Intusschen wilde de kardinaal 
de bulle aan de religieuzen 
van Port-Royal'des-Champs 
laten onderteekén. Zij onder-
tëekenden, maar voegden er 
bij, dat » dit.was zonder in- ' 
breuk te maken, ophetgene' 
wat ten haren opzigte bij 
den • vrede van ClEMENS IX 
besloten was." Deze verkla
ring werd slecht uitgelegd. 
De koning vraagde eene bulle 
aan den Paus, voor de ver
nietiging van dit klooster, 
4 
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en in Ï70& werd liet geheel 
en al verdelgd; De kardinaal 
DE -NoiiiirE», die dikwerf 
gezegd had, dat Port- Royal 
het verblijf de?' onschuldwas, 
.nam deel aan de verwoesting 
van hetzelve, omdat hij er 
later het verblijf der. stijf
hoofdigheid in meende te 
zien. In het jaar te voren 
(1708) had CLEMENS XI een 
besluit' uitgevaardigd, tegen 
de aedekundige overwegin
gen ; maar .daar het parle
ment van Frankrijk er on-
•wettigheden in gevonden had, 
•\yerd hetzelve in Frankrijk 
niet aangenomen» De blik*-
sems tegen QÜESNEB gerigt, 
hragten derzelver. uitwerksels 
eerst voortin 1713, het jaar, 
in hetwelk de bulle JJnige-
nilus in het licht verscheen. 
De kardinaal DE NOAIUES 
herriep den: 28 September 
1713 , de goedkeuring die 
h i j , toen hij nog bisschop 

- van Ghalons was, aan het 
hoek. van QUESNEL gegeven 
had. Eene talrijke vergade
ring van bisschoppen, werd 
te Parijs zamen geroepen ; 
alle namen de bulle aan, 
eenigen zuiver en eenvoudig, 
anderen behoudens eenige 
verklaringen; met uitzonde
ring van zeven, die noch de 
bulle, noch verklaringen wil
den. De kardinaal DE NOAIL-
KES stelde zich aan het hoofd 
van deze laatsten, en verbood 
hij een bevelschrift van den 

25 Februarij-, de bulleCT f̂*-
genitus aan te nemen. Lp-
DEWIJK XIV, verbitterd, ver-" 
bood hem om* aan het hof 
te verschijnen», en zond de • 
bisschoppen, zijne aanhan
gers naar hunne' diocesen te
rug. De bulle;: werd in de 
registers der Sorbonneien des 
parlements opgenomen-. Maar 
na den dood van LODEWJJK 
XIV , in- 1715, veranderde ' 
alles van aanzien. De hertog , 
van • Orléans, regent van het 
koningrijk ," stelde den kar
dinaal DE NOAILLES aan het 
hoofd van den gewetensraad. 
Daar deze prelaat aan het 
hof van "den régent wel ont
vangen werd , zoo - beriepen 
de bisschoppen, die tegen 
de bulle waren ingenomen,, 
zich op een toekomstig con
cilie , al mogt hetzelve ook 
nimmer gehouden-worden* 
NOAII-I.ES beriep zich. ook in 
1717, door eene openbare 
akte, die bij besluit van het 
parlement, den 1 December 
van hetzelfde jaar, vernietigd. 
werd. De aartsbisschop her
nieuwde zijne beroeping in 
1718, en den 14 Januarij 
1719, vaardigde hij eene 
herderlijke onderriglingxAXy 
welke den 3 Augustus 1719 
te Rome, bij een besluit van 
den Paus veroordeeld werd. 
De regent, die de dwaling 
met de waarheid verwarde, , 
legde aan beide partijen het 
stilzwijgen op. DeEe wet,, 
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om- stil, te zwijgen, welke 
altijd saanbevolen en altijd 
overtreden wordt.,;.moedigde 
slechts de tegenstrevers aan. 
De ondervinding van alle eeu
wen leert, dat het altijd on
der de schaduw der stilzwij
gendheid is, dat de;seetarissen 
zich versterken , wel besloten 
van hetzelve niet te hquden, 
zien zij het bevel, dat zulks; 
aan hunne tegenpartijen op
legt •;.,als , eene overwinning? 
aan,en:het is waarlijk eene 

• overwinning "voor de dwaling 
te zien , dat de waarheid als 

, opgesloten wordt, Inlusschen 
brak de oogenblik des Hee-
ren voor. den kardinaal aan. 
Hij herkende eensklaps, zoo 
als hij zulks openlijk ver
klaarde, dat men hem in 
eene partij van wargéeslen 
gewikkeld had. De gewetens
wroegingen, , die hij sedert 

' lang ondervond , gevoegd bij 
den bijna tachtigjarigen ou
derdom, die hem meteenen 
aanstaanden, dood bedreigde, 
deden hem besluiten ,. om aan 
Paus BENEDICÏÜS XIIÏ, in al 
te stichtelijke bewoordingen 
te schrijven, dan dat men 
dezelve ongepast zou vinden, 
op welke plaats dezelve ook 
aangehaald mogten worden. 
Nadat hij gezegd had, dat 
zijn hooge ouderdom hem niet 
meer veroorloofde, op een 
langer leven te rekenen, en 
dat de aannadering der eeu-

A 
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wigheid van-hem vorderde,; 
dat hij eindelijk aan het ver
langen van het Opperhoofd 

•der Kerk, voldeed , vervolgde 
hij : » Met dit inzigt verklaar 
ik u\K in de tegenwoordigheid 
Van J* G., dat ik mij oprégt 
aan de bulle Unigenituson-
derwerp, dat ik het boek 
overde Zedelijke overweging 
benevens 101 stellingen, die 
er uitgetrokken zijn, doem, 
op:dezelfde wijze als zij door 
de bulle gedoemd zijn ; en 
dat ik inijne herderlijke on
der rigting ,-met al hetgeen 
er onder mijnen naam tegen 
deze bulle in het; licht ver
schenen is, herroep. Ik be
loof aaö Uwe Heiligheid, 
vervolgt hij, van onverwijld 
een mandement uit te vaar
digen , om voorschreven bulle 
in mijn diocees te doen aan
nemen, ïk moet Uwer Hei
ligheid nog bekennen , dat 
ik mij , sedert ik door de 
genade des fleeren, 'dit be
sluit heb genomen, oneindig 
verligt gevoel, dat de dagen 
veel* opgeruimder voor mij 
zijn geworden; dat mijne ziel 
eenen vrede en eene gerust
heid geniet, welke ik sedert, 
lang niet smaakte." . AWeze 
heloften werden stiptelijk na
gekomen. De kardinaal-aarts-. 
bisschop herriep zijn appel, 
en zijn herroepings-mande-
ment werd den 11 October 
1728 aangeplakt, Hfj over-

5 ' . . ' • : ' . . , • . . • • • • • • 
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; leed in 1729, in den ouder* 
j| . dom van 78 jaren. Zijne, 
j liefdadigheid was groot, toen . 

zijne meubels verkocht en al 
[ de schulden betaald waren, 
| liet hij niet meer dan 500 
|. livres na. Hij beminde het 
| j goede en oefende hetzelve 
j j uit. Zachtaardig, aangenaam 
, ' in gezelschap, zelfs schitte-
: rend in gesprekken , gevoelig 
i , r voor de vriendschap, vol van 

opregtheïd en openhartigheid, 
boeide hij het hart en den 

• geest. Indien hij zich som-
; wijlen liet verschalken, is 

' • ] zulks, wijl hij volgens de ' 
i ' verhevenheid zijner ziel over 

,1 i; anderen oordeelde , en deze 
- '• ziel was onbekwaam om te 

,'• bedriegen. Zijne vijanden 
•j ,'j meenden in hem een mengsel 
1 ;j van grootheid en Van zwak» 

•j heid, van moed en van be» 
I i sluiteloosheid te zijen. , Tol 

„| goede trouw, verdedigde hij 
,j lieden, die men beschuldigde 

/ ,i dat zij er in te kort schoten. 
"< '' Hij begunstigde de Jansenis-

}'[ ten , zonder zelf Jansenist te 
i zijn. Ofschoon hij tegen den 

'ï '| Paus, en op eènigeappellan-
•! '; ten na, tegen al de bisschop-
' j pen van de Catholijke wereld 

| ',, worstelde, had men het zoo 
'j ver gebragt, dat men hem 
1 j deed gelooven , dat hij en-

J \ kei de Jcsuiten tot tegenpartij 
| ij had, hetgeen ongeloofelijk 
f ,|| zou schijnen, indien men deze 
& i1 zonderlinge overtuiging niet in 
'. i' zijne eigene brieven en in die 

A. 

van zijne correspondenten zag 
opgeteekend, » Er bestaat 
slechts één argwaan tegen * 
u , " (schreef hem mevrouw DE 
MAINIEÏTONV in beantwoor
ding qp eenenzijner brieven), 
» is het mogelijk om denzel-
ven uit den weg te ruimen ? 
Al wat inèn tégen u zegt,-
bepaalt zich tot de geheime 
bescherming, welke gij aan 
de partij der Jansenisten ver
leent. 'Niemand beschuldigt 
u zulks te zijn; wilt gij nog , 
langer de aanvoerder en de 
martelaar van een ligchaam v 
zijn, over welks lidmaatschap; 
gij blozen zöud t ? Nóoit'zijn 
de Jesniten zwakker geweest > 
dan zij het zijn. Ik voorzie 
het gezag, hetwelk gij'zoudt 
hebben, indien deze nevel 
van Jansenismus kon verdre
ven/worden. [ jRïeti is onder-
rigt, dat gij té JSome regt-
streeksche en zijdelingsche, 
briefwisseling onderhoudt,' 
met lieden, die op de vurig
ste wijze met het Jansenismus' 
ingenomen en tegen den ko
ning zijn. Geloof mij , mijn 
heer, dat hij alles verneemt 
en dat hij geen ongelijk heeft 
u te verdenken. Hét' is niét 
over de redevoeringen van 
uwen pater IA CHAISE enz." 
—- GASTON JOAHNES BAPTISTE 

LoDEWIJK DE NOAILLES zijn 
broeder, die hem in het bis
dom van Chdlotis opvolgde, 
heeft dezelfde tegenkanting 
tegen de bulle Unigeniius 
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aan den dag gelegd en heeft 
zijnen* broeder niet nagevolgd 
in deszelfs hereeniging met 
hè f ligchaam der Kerk. Hij 
overleed in 1720, in den ou
derdom van 52' jaren. • 

" NÓAliXES (A.DKiANüS-MAÜ-
RIXS hertog van) zoon van 
ANNA JÜMÜS over wien wij 
gesproken hebben , werd te 
Parijs in 167$"geboren.' Met 
begaafdheden voor den oorlog 
geboren, diende'hij vroegtij
dig en bevond zich bij al de 
belegeririg'è'n, welke dé hertog 
zijn vader in 1B93 eh iö,1694 
in Katalbfli'è déëdl * Daarna 
onderscheidde hij zich onder 
den hertog van P'endot^e, in 
dezelfde provincie, vertrok 
in 1696 naar Vlaanderen > én 
ging daar Voort met zijnen 
moed en zijne voorzigtigheid 
aan den dag te leggen. Deze 
beide hoedanigheden deden 
hem in 1700 verkiezen om 
den koning van Spanje naar 
Madrid te vergezellen. Nie
mand is onbekend mét de 
uitstekende diensten, die hij 
in Katalonië gedurende den 
Spaaoschen successie oorlog 
bewees* Bevelhehber over de 
legers des konings in Rous-
sillon, behaalde hij aldaar 
in 1709 vele voordeden op 
de vijanden. [Daar LODEWIJK 
XIV zag dat hij van vijanden 
omringd en.Frankrijk uitge
put was, zoo belastte hij hem, 
om bij zijnen kleinzoon PHIHP-

' P D S V er op aan te dringen, 
om, behoudens eenen klei
nen lijftogt, afstand te doètf 
van de kroon ; de hertog deed: 
zelfs aan PJHMPPÜSgevoelen, 
dat zijn grootvader'gedwongen 
kon zijn om tot behoud van 
den vrede voor Frankrijk 
hem te bestrijden,. PHIHPPUS 
toonde zich on^erzettëlij k, 
behaalde nieuwe zegepralen 
en het was aan zijne stand-' 
vastigheid, dat het huis der 
BOURBONS het behoud van het 
koningrijk Spanje te danken, 
had}. Op het einde van 1710, 
en in het midden van, den 
winter maakte hij. zich mees
ter van Girona, eene der 
gewigtigste plaatsen van Ka
talonië. Deze uitstekende 
dienst werd in 1711 door 
PHILIPPÜS V beloond, met den 
titel, van Spaansche grande 
der eerste klasse. ILopEwm 
XIV, niet minder gevoelig 
voor zijne verdiensten, dan 
zijn kleinzoon, had hem in 
1702 tot brigadier, in 1704 
tot veldmaarschalk, in. 17,0© 
tot luitenant^generaal en' in 
1708 tot hertog en pair be-i 
vorderd,, Daar hij dè dub
bele verdiensten van krijgs-
en staatsman in zich veree-
nigde zoo werd hij Ïn . ï7 lö 
tót voorzitter van den raad 
der geldmiddelen, in 1718 
tot lid van den raad van re
gentschap en in 1724 tot lid 
van de orde des konings be
noemd, In den oorlog van 
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1733 diende, hij bg de bele» 
gering van Philipsbourg•', ge
durende welke hij met den 
maarschalks-staf van ffrank-
rijk vereerd werd. Hij had 
het bevel over de troepen ge
durende, den winter van 1734 
en.heroverde tVorms van de 
ieizerlijfcen, In 1735 tot op- , 
perbevelhebber der Fransche 
troepen in Italië benoemd, 
ging hij nieuwe lauweren 
plukken. Maar in den-oorlog 
Tan 1741 was hij niet zoo 
gelukkig en verloor den veld
slag van Deïtingen in 1743. 
Hij, overleed te Parijs den 
24 Junij 1766 in den ouder
dom van bijna 88 jaren. Hij 
paarde bij zeldzame bekwaam
heden en vele vlugheid des 
geestes kundigheden van al
lerlei aard. De ware ken
ners hebben altijd zijne be-
gaafdheden voor de plannen 
van, veldtogten bewonderd; 
maar zij hebben hem verwe
ten, dat het hem aan kracht 
in de uitvoering ontbrak. 
Somwijlen door zijne voor-
afberekeningen besluiteloos, 
somwijlen al te hevig geschokt 
door tegenwerkingen of door 
billijke redenen van onge
rustheid, kon hij in verschil
lende gelegenheden gunstige 
oogenblikken verliezen. Hij 
kon ook vreesacliLig schijnen 
als hij slechts voorzigtig was. 
Hij was in 1698 met- FRAÏT-
CISCA D'AÜCGINÉ , eenige doch
ter van den graaf D'AUBIGNÉ , II 

l :A. 

broeder van mevrouw, DE 
MAINXENON in .den echt ge
treden, Dé abt'jMllAQT heeft 
zijne Gedenkschriften in 1777 
in 6 deelen in tl2.?K> in het 
Jicht •gegeven».. .Zij zouden 
belangrijker en meer geacht 
zijn, indien de.uitgever aan 
dezelve niet dié tint van val-
sche wijsbegeerte had gege
ven , welke men in zijne 2?&-
ginselen der Geschiedenis 
en in al wat uit zijne handen 
gekomen is-opmerkt. 

* NoAILLES-MorjCflY (PE-
TRUS hertog van), maarschalk 
van ffrankrijk, werd in 1715 
te Parijs geboren.3 ;en trad 
van ,zijne .tëed^rste jeugd af 
in de krijgsdienst. Hij maakte, 
met eer den zevenjarigen oor
log mede., én . gaf., bij elke. 
gelegenheid bewijzen van be
leid en dapperheid. Zijne" 
diensten; werden beloond door 
liet bestuur over de konink
lijke buizen van ffersailles 
en Marly en door den vald-
maarschalks-staf van Frank' 
rijk, welken hij in 1775 s 

verkreeg. Hij was lid van de, 
vergadering van aanzienlijken 
in 1787, en na de zitting, 
keerde hij! naar zijne vroon-
plaats terug en niengde, zich 
niet meer in staatkundige za
ken. Deze gematigdheid kon 
hem intusschen niet van de 
vervolging der terroristen be
vrijden. Deze hadden eenen 
afkeer voor zijnen naam, zijne 
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jgéboörte\en'": zelfs voor de 
Meeding : van het oude bof, 

r in welker behoud de hertog 
behagen* vond. In 1793 mét 
zijne echtgenoote in hechtenis 
genomen 'en in de gevange
nissen van het' Luxenibourg 
opgesloten , werd hij eenige 
maanden daarna voor de re-
volutionnaireregtbank betrok-

" ken » als een vijand van het 
'volk als medépligtige van den 
verrader CAPÉT, en uitdeeler 
van de sommen, welke de 
dwingëfand bezigde om dwee-
pers te bezoldigen." De beide 

•< echtgenoóten werden ter dood 
veroordeeld en den 27 Junij 
179,4 werd het vonnis vol-* 
trokken. Be maarschalk was 
toen negen en zeventig en 
de hertogin 60 jaren oud. 

: * NOAIMES (N. Hertog van), 
oudste zoon van/den inaai-
schalk van dien naam, den 
26 Öctöber 1739 geboren, 
voerde in het begin den naam 
van Hertog van dyeri. Boor 
zijne geboorte tot deioopbaan 
der wapens geroepen, begaf 
hij zich in den ouderdom van 
13 jaren onder de lijfwacht, 
en in 1755 had hij het reeds 
gebragt tot den rang van ko
lonel, in het regiment No-
aïlles-ruiterij, tot zijne fa
milie behoorende, die het
zelve, op hare kosten gedu
rende den Spaanschen suc
cessie-oorlog had opgrigt. Met | 
roem maakte hij aan het hoofd! > 

van dat corps de vier laatste 
veldtogten van den zevenja-» 
rigen, oorlog jnede^ werd'ver
volgens benoemd tot kapitein 
der Schbtsehe compagnie vam 
de lijfwacht, en. bekleedde 
dien" rang onder LODEWIJK 
XV en XODEWIJK" XVI.' Met 
het gulden vlies versierd, 
werd de hertog van Noailles 

• achtereenvolgend tot de rail-
gen van brigadier en veld- • 
maarschalk bevorderd-en ver
kreeg het landvoogdijschap 
van jRoussillon, hetwelk zijn 
vader had bekleed, toen hij 
den veldtogt'van ÏCataloniv 
mede maakte; en, toen de 
oorlog tUssóhen Frankrijk en 
Engeland losbarstte, werd* 
hij in Bretagne geplaatst. 
Iiater werd hij benoemd, tot 
luitenant-generaal, algemeen 
militair inspecteur, bevelheb
ber in Vlaanderen, en lid 
van den krijgsraad onder' het 
ministerie van den maarschalk 
DE SÉGUR. Hij bragt door 
de Verhandelingen, welke 
hij in dien raad voorlas, ver
scheidene hervormingen te 
weeg, onder anderen het op
houden van het misbruik, 
om de soldaten der infante
r ie , drie bij elkander te doen 
slapen. De hertog van Jyen; 
had zich reeds vroeg bekend 
gemaakt, door gelukkige in*. 
vallen, geestige kwinkslagen, 
vlugge en ongedwongen ver
zen , en werd voor een der 
schranderste'• heeren van het 
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hof gehouden. Reeds bij het 
begin der omwenteling ver
liet hij Frankrijk, en zocht 
eene schuilplaats in Zwit
serland ; maar niet zoodra 
was hij onderrigt van het ge
vaar , waaraan de konjng was 
blootgesteld, of hg vergat 
datgene, hetwelk hem zelf kon 
bedreigen, en kwam te Pa
rijs terug. Bij de eerste 
alarmleus, kwam hij pp de 
Tuilerien, in zijn uniform 
van luitenant-generaal, en 
bleef, gedurende de geheele 
week, welke den 10 Augus
tus, voorafging en gedurende 
dezen dag,. onafgebroken aan 
de zijde des konings. Toen 
het niet meer in zijne magt 
was, om den vorst te red
den , keerde hij naar Zwit
serland terug, alwaar hij der
tig jaren in het Waadland 
döorbragt in het midden der 
studie en door de openbare 
achting omringd, Bij de res
tauratie kwam hij eenen op-
genblik in Frartkvghterug, 
en nam somtijds zitting in de 
kamer der pairs i maar zijne 
zwakheden en gew'opnten rie
pen helft-naar zijne afzonde
ring in het Waadland te-
ïugV Het verlies, dat hij, in 
1823, van zijne tweede echt» 
genoote, de gravin van Go~ 
hot&m', eene Russische da
me , onderging, bragt hem 
bij zgne kinderen terug, en 
hij eindigde op eene, vreed
zame wijze zijnen langen Ie-'. 

tensloop \eFontena,y-en*Brie 
den 20 October 1824 door 
vier zijner, geslachten om* 
ringd. In een eerste huwe
lijk was hij getrouwd ge
weest met de dochter van den 
kanselier D'APGÜESSEAÜ , en 
gedurende bet schrikbewind, 
had hij op eenen zelfden dag 
(22 Julij 1794), en op het
zelfde schavot, zijne moeder i 
zijne, echtgenoote en de burg
gravin DE NoAittES, zijne 
dochter , verloren. Hij was 
sedert 1777 lid.der akademie 
van wetenschappen • pn.. jn 
1816, werd hij met den ti
tel van*, vrijen academicus, in 
de reorganisatie van het in
stituut' begrepen* Aan hem 
heeft men, de eerste goede 
kaart van Duitschland te, 
danken, welke in alle oor
logen , waarvan dat land het 
topneel is geweest, gebruikt 
werd. DeLofrede van den 
hertog van NöAittESi,in de 
kamer der pairs dppr den prins 
DE POIX (N0AII.tESrMpiJeBLY;);l 
uitgesproken.,.. komt voot, int; 
den Moniteur van 5 Febr;U<-
arij 1825, ; 

• -f ƒ 

• ", NoAitï.EsrfJLopEf IJK MA
RIA , burggraaf van),, tweede 
zoon van den, maarschalk DE 
MOUCHY , Xe Parijs- in 1756, 
geboren , trad reeds! vroegte 
loopbaan der wapens in, en 
maakte den Amerikaanschen 
oorlog mede. ïn het begin 
der Fransche omwenteling, 
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was hij kolonel?derElzasser-
jagers. In ,1739 bij de eer
ste opening, der algemeene 
staten, door den adel van het 
schependom Nemours, tot af
gevaardigde hij dezelve be
noemd , verklaarde hij zich 
in den beginne tegen dever-
«eniging der standen; maar 
kort daarna plaatste hij zich 
aan de linkerzijde, en hij was 
het,,, die den 14 Julij aan 
de vergadering den opstand 
van Parijs, de inneming der 
Bastille, en den dood van 
ItAUSTAT aankondigde. Met 
verscheiden demagogen ver
bonden, was hij de eerste, 
die.' op den 4 Augustus den 
ftdel en de geestelijkheid nit-
noodigde, om afstand te doen 
van hunne voorregten, en hij 
lokte tevens de afschaffing der 
leenregten uit, door de on
geregeldheden der veldtogten 
toe te schrijven, » aan de ver
traging welke men in dezen 
door' het verdrukte volk, zoo 
lang verwachten maatregel 
bragt." Den 18 September 
bood hij een verslag aan over 
de organisatie des legers; den 
5 Junij 1790 deed hij aan de 
clubs der Jacobijnen het voor
stel , dat in een besluit werd 
veranderd, om aan al de le
den derzelve te verbieden, 
vreemde stoffen te dragen. Op 
den 19 derzelfde maand had 
hij grootelij ks deel aan het 
besluit betrekkelijk de afschaf
fing der titels m hoedanig

heden , en der liverijen, die 
er het kenmerk svan wa
ren. Ten gevolge van een 
geschil, hetwelk hij met BAR-
NAVE had , vocht hij met de
zen op, het pistool, en na 
het schot zijner tegenpartij te 
hebben afgewacht, trok hij 
het zijne in de lucht af; kort 
daarna verzoenden zij zich 
weder met elkander. In Sep
tember bragt hij op nieuw 
verslag uit over den staat en 
de organisatie des legers. Ook 
sprak: hij<< ove? de wezenlijke 
of vooronderstelde ontwerpen, 
der vreemde' Mogendheden, 
over de middelen, welke men 
in Frankrijk bezat, om aan 
dezelve het hoofd te bieden, 
terwijl hij besloot, fat Frank
rijk, zoo lang als het veree-
nigd bleef, onoverwinnelijk 
zou zijn. Later maakte hij 
de kuiperijen der contra-re-
volutionnairen bekend, om 
de Zwitsersche gardes op te 
ruijen, en deed te gelijkertijd 
aan elk genootschap verbie
den , om betrekkingen of 
briefwisselingen metdeFran-
sche en vreemde regimenten 
te onderhouden. Den 22 Sep
tember deed hij een besluit, 
ter organisatie van de natio
nale gendarmerie, uitvaardi-. 
gen, Den 26 Februari} 1791, 
werd hij tot voorzitter ver
kozen , en met eene zending 
naar den Mlzas afgevaardigd. 
Bij zijne terugkomst verscheen 
hij den 6 April voor de tri-
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büne van de clubs der Jaeo-
bijnen, ten einde verslag te 
doen Tan zijne zending en om 
de geesten, wegens den staat
kundigen toestand van dat ge
west gerust te stellen. De vij
andelijke bewegingen der na
burige mogendheden, strek* 
ten hem den 19 tot beweeg
reden of voorwendsel, Om er 
den minister van buitenland-
scbe zaken over te beschul
digen , en hij zeide onder an
deren: » Waartoe dienende 
agenten, de bespieders, de 
afgevaardigden anders, dan 
om te weten j woat er onder 
hunne öogen voorvalt?" Den 
,28 stemde hij- voor de toela
ting zonder onderscheid aller 
burgers', tot de nationale gar
de, en den 29 Ondersteunde 
hij de gemeenschap der krijgs
lieden met de clubs als ge
schikt, om hun liefde voor 
de nieuwe orde van zaken in 
te boezemen. Hij las, den 
5 Mei in de vergadering, ee* 
.né breedvoerige redevoering 
voor, strekkende tot het ne
men van een besluit om de 
assignatien van vijf iivres in 
omloop te brengen. Den 29 
derzelfde maand aan het hoofd 
van zijn regiment naar Col-
mar gezonden, dempte hij 
aldaar eenen opstand, die juist 
losgebarsten was. Hij kwam 
te Parijs daags na de ont-
vlugting van LODEWIJKXVI» 
en haastte zich om in de ver
gadering zijnen eed van trouw 

aan de natie te gaan "afleg* 
gen. Op den "5 Septembe? 
sprak hij eene vrij krachtvol
le redevoering uit, over den 
toestand van Frankrijk, 
spoorde de vergadering aan , 
om krachtdadiger maatrege
len te. nemen-, tegen eiken 
onverhoedschen aanval der 
Mogendheden, en vrees een 

, plan aan, ten einde de ver
dediging .vaneden staat te ver
zekeren en de inwendige rust 
te herstellen, » het veiligste 
wapen , zeide hij , \ om de 
ontwerpen der vijanden té 
verijdelen." Bij net einde 
der zittingen, begaf hij zich 
naar het legerden schreef uit 
Sedan , in November > eënen 
vrij bondigèn en gematigden 
brief, over de weigering van 
LODEWIJK XVI, om het be
sluit tegen de uitgewekenen 
te bekrachtigen, eenen brief, 
die bij devJaköbijnen geenen 
bijval vond: zij meenden té 
ontdekken dat NOAILLÉS eene 
schrede achterwaarts ? deed* 
Hij werd desniettegenstaande. 
in Mei 1792, benoemd- tot 
bevelhebber der reeks van 
voorposten > van het kamp 
van Falenciennes.Maar toen 
na de gevangenneming van 

1 LoDEWijK XVf , en zijne fa
milie, de vervolging tegen de 
adellijken met meer nadruk 
op nieuw begon, achtte No« 
AILLKS,' ondanks de nog kor
telings bewezen diensten, zich 
in Frankrijk niet veilig. Hij 
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nam zijn ontslag en stak naar 
JEngeland over. Zijne vrouw," 

. gedurende zijne afwezigheid 
» van medepligtigheïd^ in de 

t gewaande zamenzwering der 
• gevangenissen van het Lnxem-
i bourg beschuldigd, waarin zij 
!. was opgesloten, verloor den 
• 22 Julij 1794 , het leven op 

het schavot. Zij had de grond
beginselen van haren echtge
noot niet gedeeld, die in kal
mer oögèhblikkén in Frank
rijk terugkwam, onder de 

' * republikeinsche troepen we
der dienst nam, en met den 
rang van brigade-generaal 

• naar Jltnerika overstak. "Op 
zijne overvaart van het ei-

\ land Cuba, tijdens de ont
ruiming Tan Sti Domingo, 
ontving hij in eeneii zeeslag 
tegen den Engelschen eene 
doodelijke >vonde , aan wel
ke hij den 9 Januarij 1804 
te Havana overleed. Hij had 
vele dapperheid aan den dag 

* gelegd, en werd door al de 
soldaten betreurd. NOAIH.ES 
was geleerd en welsprekend, 
en bezat eene groote bekwaam
heid in het behandelen van 
staatszaken. Het is te be
treuren , dat hij deze talenten 
niet tot eene betere zaak heeft 
doen dienen, 

NOBIUÜS. Zie FLAMINIOS. 

NOBLE (EsTACHIUS ME), 
vrijheër van St. Georges en 

XTIII. BEEt. B 

Tenelüre, in 1643 xêTroyes 
in eene aanzienlijke familie 
geboren, verhief zich .door 
zijne . bekwaamheid tot den 
post van procureur-generaal 
van het parlement van'Mel%', 
Hij genoot een 'schitterenden 
roem, en eene zeer aanzien
lijke fortuin , welke hij in kor
ten tijd verkwistte, toen hij 
beschuldigd werd van ten zij
nen voordeele valsche akten 
gemaakt te hebben. Hij werd. 
in de gevangenis van het ühd-
ielet opgesloten, en veroor- ' 
deeld om openlijk boete te 
doen en tot eene ballingschap . 
van negen jaren. LE NOBLE 
appeleerde tegen dit niet dan 
al te regtvaardige vonnis,, en 
hij werd naar de cohcierge-
rie vervoerd. 'GABRIELLE PER-
REAJJ , bekend onder den naam 
van de Schoont kruidenier
ster , was toenmaals mede in 
deze gevangenis, in welke haar 
man haar wegens haar wange-* 
drag had doen opsluiten. LE 
NOBLE kende haar , beminde 
haar en belastte zich met hare 
verdediging. Na verscheiden 
lotgevallen, die voor beiden 
niet zeer tot eer verstrekken;, 
werd LE NOBÜE andermaal voor 
negen jaren verbannen ; maar 
eenigen tijd daarna, verkreeg 
hij de vergunning, oin. in 
Frankrijk terug te komen, 
op voorwaarde van geenen 
regterlijken post te beklee-
den, De ongelukken van Mt. 

http://Noaih.es
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NOBI-E hadden hem niet ver
beterd', Hij was losbandig en 
een ..verkwister gedurende zijn 
geheele leven, hetwelk hij in 
1711 , in den ouderdom van 
68 jaren eindigde, De lief
dadigheid van de parochie 
St, Severin, moest dezen man 
ter aarde doen bezorgen, 
die zijne drukkers meer dan 
,100,000 kroonen had doen 
winnen. Men heeft van hem 
een aantal werken door BRÜ-
MEX , een drukker te Parijs , 
in 19 deelen, in 12.mo ge
zamenlijk uitgegeven, Men 
kan dezelve in drie, klassen 
verdeelen ; in de eerste zul
len wij de ernstige werken 
plaatsen, in de tweede de 
rofnantische en in de derde 
de dichtkundige werken. Men 
heeft van hem in de eerste 
klasse: , 1.° Histoire etc. 
(Geschiedenis van de Stich
ting der Nederlandsche Re
publiek) ; een uittreksel uit 
de geschiedenis van GROTI-
vs, met al te veel over
haasting en te veel partij
digheid geschreven, in 2 dl.n , 
in 12.»°, Parijs, 1689 en 
1690. Dit werk werd door 
de Hollanders verboden. -— 
2,° Relation etc. (herhaal 
van den Staat van Genua), 
Parijs, 1685, in 12 J3"», een 
oppervlakkig werk." —- 3.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over de Munt,van Mel%), 
in 12.»nQ De schrijver deelt 
daftrin een tarief mede van 

derz'elver verhouding met die 
Van Frankrijk* — b*° Dis-
sertalionetc. (Tijdrekenkiin-
dige Verhandeling over het 
jaar van de geboorte van 
J. C,), Parijs, 1693 , in 
12.w> — 5.o Ze Bouclier 
etc. (Het Schild van Frank
rijk of de gevoelens van GÈR-
soif en der Ganonisten,be
trekkelijk de geschillen der. 
Paussen mei de Koningen 
ven Frankrijk); 'dit werk is 
ook in het licht verschenen 
onder den titel van Geest > 
van GERSON. 'Al die schil
den na dien tijd zoo dikwijls 
vermenigvuldigd, zijn slechts 
kinder-schrikbeelden; even 
alsof de kerk niet meer ge
leden en niet meer te vree» 
zen had vau de onderne
mingen der wereldlijke magt, 
dan deze van den kant der 
Kerk. Indien eenige opper
priesters soms misslagen be-
gaan hebben, door hunne 
magt tot over derzèlver gren
zen Uit te strekken •, heeft 
men zich daarover zonder 
eenige gematigdheid gewro-r 
ken ; en om eenige: voorreg-
ten van het burgerlijke gezag 
te handhaven, heeft men ge
tracht, het geheele gebouw' 
der geestelijke magt omver 
te werpen. » Zoodra Rome" 
zegt de graaf AiBJw,» meer 
heeft willen vorderen, dan 
hetgene aan hetzelve toe
kwam, heeft men het zelfs 
datgene geweigerd , wat men 
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aan hetzelve schuldig was j , 
wanneer het in misbrüifcen» 
is vervallen , heeft meft het 
bedreigd , tan hètzelye hét 
gebruik der magt te ontne
men. Wanneer het bij het 
gezag aanmatigingen heeft ge
voegd , heeft men hetzelve 
gewelddadige ongeregtighe-
den doen vreezen. De pries-; 
terschap heeft nooit tegen 

\ het rijksgezag geworsteld,,' 
f of de keizer heeft al zijne 
I 'krachten aangewend, om.de 

priesterschap té onderdruk
ken ;, en bij, de eerste bewe
ging, welke de Pausseh sche-
neti te willeii doen , om de 

"hand aan den schepter der 
]• cesars te slaan, hebben de 
j cesars altijd getracht, om zich 
1 tpi aan rden. troon der opper

priesters te verheffen.''^ (Zie 
SENKENBERG). — 6.ó Tra-
dwlion etc. {Vertaling in 

' het Èrarisch der Psalmen), 
in proza en in dichtmaat, 

\ met overwegingen en den bij-
I gevoegden Latijnschen tekst, 
! hejtwéik; X deel, iri8,vo ,met 
: drie. colonnes op elke blad-
; zijde uitmaakt. — 7.° $n- -

treiien etc, {Staatkundige 
, Gesprekken over de aange

legenheden des tij ds), een 
Tijdschrift, vol van geluk
kige kwinkslagen en platte 
boertërij^n. Men heeft van 
hem in de tweede klasse: 
l.o Hisfoire etc. (Geheime 
Geschiedenis van de namen-

- • • • • • - ? - - • • • • • ' B , 

avfering der Pjzzjfs tegen 
de MEDICIS). <-~ 2,° . La 
Jfausseetc. (Devalsche Gra
vin van ISEM&ERG).~- S.o 
Milord CQVRTENAI. *— 4.° 
MPICHARIS. ~- 5.o ILDER-
GETA, Koningin vanNoor-
wegen. — 6.° ZAZIMA. -r-
7.° Mémoires etc. (Gedén/t-
sphriften yan den ridder 
ÈALIMAfAR), —r B«°. dven-
iures etc. (Provinciale Lot
gevallen). ~-r 9lA Xes Pi:o-
menades (-De,. fP'andelin-
gen). ~ 10.9 Nouveïles etc. 
\,dfrihaqnsche ferhalenS. 
-rr- 11.9 j£e Gage etc. (Sef 
aangeroerde Pand). — 12,° 
VMcole etc, (Be School dpr 
fifereld), een werk, hetwelk 
vele goede zedelessen bevat, 
maar- dat met de aan een 
beuzelachtig voortbrengsel ei-» 
gene ligtzinnigheid geschreven 
is. — 13.° Histoire etc. (Ge
schiedenis van de onttroo
ning van MAHÖMED IV). 
Deze verschillende werken 
zijn gedeeltelijk romantisch 
en gedeeltelijk geschiedkun
dig. -Men vindt «r nu en 
dan eenige belangrijke stuk
ken in; maar van Tiet geheel 
deugt gewoonlijk niets. Men 
heeft van hem in de derde 
klasse: 1.° Platte vertalingen 
in Fransche verzen van de 
Hekelschriften van PERSE-* 
us en van eenige Lierzangen * 
van MoRATiUS, — 2,o Ver
halen en Fabelen, 2 dj,«, in 

http://om.de
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i 2 > ° Dit dikwerf herdrukt 
werk verdiende zoo veel op
gang niet. Er heerscht in 
hetzelve eene dorre wijdloo-
pigheid, een gemeenzaam lage 
toon en een langdradige stijl. 
— 3.o Poeme etc. {Dicht' 
stuk over^de Verwoesting 
van denlTempel van] Cha-
renton). — 4.° . . . over 
de uitroeiing der ketterij, 
in vier boeken verdeeld. —* 
5,° Cömédies {Blijspelen), 
die niet meer ten tooneele 
worden gevoerd, het goede 
kluchtige toert in dezelve 
minder den toon dan de 
geest* van "dartelheid. — 
6.o Brieven, Rusigedichtèn 
en Klinkdichten, die Weinig 
boven het middelmatige ver
heven zijn. LE NOBLE heeft 
daarenboven de belangrijke 
Heiaen van GEMEUI CARRBRI 
in het Fransch vertaald, Pa
rijs, 1127, 6dl .», in 12.*™ 

NOBLE (PETRUS IE) , plaats
vervanger van den procureur-
generaal van het hof van 
Bouanen, in 1720 overleden, 
heeft eene Verzameling van 
•Pleitredenen, over nuttige 
of belangrijke onderwerpen 
geleverd. 

NOBUNANGA, keizer van 
Japan, onderscheidde zich 
door zijnen moed en zijne 
overwinningen, erkende de 
deugden der Christenen, en 
de wijsheid van hunne wet. 

Hunne godsdienst bloeide on
der zijne regering; maar hij. 
'bezwalkte zijne goede hoe
danigheden door zijnen hoog
moed , welken hij zoo ver 
dreef, dat hij zich even als. 
een' God liet aanbidden. Het 
duurde niet lang, of hij werd 
daarvoor gestraft. Zijne op-
roerige onderdanen vielen hem 
aan, en verbrandden hernia 
zijn paleis, met zijnen oud
sten zoon, den 20 Juni] 1582. 
Eene opmerkenswaardige zaak 
bij zijne heiligschendende ver-
goding, welke plaats had in 
eenen grboten met veelpleg-
tigheid nieuw opgerigten tem
pel , is, dat, terwijl hetge-
hieele rijk zich er volgens 
strenge en dreigende wetten 
heen begeven had , en er zich 
geen enkel Christen bevond, 
hij zijn misnoegen niet open
lijk tegen hen aan den dag 
'legde. ,Een geschiedschrijver 
eindigt aldus het verhaal van 
zijnen treurigen dood. » Dus
danig, was het uiteinde van 
den trotschen NOBÜNANGA. 
Zijn lot was tot dusverre ge
lijk geweest aan dat vanden 
trotschen • NABUCHODONOSOR. 
Even als hij overwinnaar, 
even als hij beschermer vaa 
de ware godsdienst, had hij 
zich even als hij aan God 
gelijk willen maken'; maat 

hij had niet even als hij eene 
genadestraf, en herkende zich 
zelven niet meer." — 

l ! 
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"Noem (KAREL), een Je* 
guit," in 1695 ,tePontrimoli 
in den staat van Gtenua ge
boren^ onderwees de god-» 
geleerdheid, aan 'het Romein- -
sche collegie, werd tot me
dehelper toegevoegd aan pater 
TURANO, penitentiarius van 
den heiligen PJETRÜS en Was 
een van de examinatoren der 
bisschoppen. Hij overleed' té 
Mome,,'m 1759. Men heeft 
van hem: 'JTeritas Pitidi-
catdy in 2 deelen.' Bit?is 
eene critiek van de, Theplo-
gia i Ckristiand,. Van. pater 
CÖNCÏNA i welke veel gerucht 
maakte: hij: wreekt in de
zelve, Top; eéne nadrukkelijke 
wijze zijne ordebroeders, die 

"door den dominikaner aan
gerand waren, welke door 
èenen. dikwerf meer vurigen 
dan- beraden : ijver; iriiheke
lingen en critiek veel te ver 
schijnt te: zijn. gegaan. No-

<*EII avas een goed dichter, 
zoo als men door zijne Her
derszangen, en door de dicht-
stukken op den .Regenboog 
en het Noorderlicht.ziet. In 
deze diohtstukkén vonABos-
COWICH de vermaning, door 
welke hij getroffen werd en 
aan -welke hij zoo gewillig; 
het por leende, (Zie zijn ar
tikel). ,.' '. ' ; , 

V NbDOX,(FuANciscüs), een 
schrijver , die enkel bekend 
is door Fragmenten van PE-

B 

• TRONIUS, welke hij voorgaf, 
in 1688 te Belgrado^ gevon
den te hebben, en welke hij 
in 1694, te Parijs iri het '" 
licht gaf. Bet is zeer moei-» 
jelijk zich te overtuigen', dat 
het Latijn van deze fragmen* 
ten f dat van . de eeuw van 
PJETRONICS zij. t (Zie dat ar
tikel).;-: ;; • 

; Noë (Sust-, Vertroosting), 
zoon van LAMECH , werd in 
het jaar. 2978 vóór J . C. 
geboren. Hij was regtvaar-
dig en vonoVgenade voor den 
Heer, dié, daar hij dé god
deloosheid der riienschen en 
het algemeene zedebederf, 
dat de geheele aarde met 
gruwelen bedekte , zag, hel
sloot, "om de boosdoeners 
door, eenen algemeenen zond
vloed te verdelgen» Hij beval „• 
Noë", ,om eene ark te bou
wen , . ten einde zich zelven 
met zijn geheele gezin, .met 
alle soorten, van beesten en 
vogels van beiderlei geslacht 
voor den zondvloed te red
den, Hij zelf bepaalde de ge- , 
daante, de lengte én breedte 
van dit grootè* schip; het 
moest de gedaante van een 
koffer, hebben , 300 elleboogs 
lengte lang, 50 breed en 30 
hoog zijn; met lijm bestre
ken, en in 3 verdiepingen 
verdeeld, van welke elke ver
scheiden woningen moest heb
ben, Noë geloofde het wóordl 

3 • ' • ' * ' ' • ' • • ' • . ' . • ' ' ' 
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Gods en volbragt a r hetgeen. 
Hij bevolen had. Nadat hij , 
zeven dagen voor den zond-r 
vloed", alles in.; de arkl had 
laten brengen, wat voorhèt 
leven der mensclien en der 
dieren noodzakelijk iwas, be
val God hem er in te gaan 
met zijne vrouw, ;zijrie drie 
zonen en hunne vrouwen, 
en dieren van allerlei soort. 
Bit grootè schip kon hen 
zonder moeite bevatten , en 
was volkomen géëvenredigd 
naar het aantal schepselen , 
dat hetzelve moest opnemen* 
(Zie BojaREL,- PËIXETIER, 
WiEKiiïs). ;Noë was toen 6'QÖ 
jaren' oud, : Toen de dag der 
wraak gekomen was , trad de 
zee .van alle kanten buiten 
hare grenzen , én er viel gedu
rende veertig dagen en veer
tig nachten een verschrikkë*-
lijke regen. De geheele aarde 
werd overstroomd en . alles 
verging, uitgenomen datgene, 
wat in de ark was (*). Na
dat het water de oppervlakte 
der aarde, gedurende 15Ö 
dagen bedekt had, liet God 
een hevige wind waaijen, 

welke het water yermindërde. 
Zeven 'maandenna 'het begin , 
•des zoudvloeds ,• .blééf dèark 
op denrberg ^rarath,nabij 
de stad Mrivan, staan. Op 
den tienden dag der tiende 
maand kwamen de.kruinen 
der bergen té voorschijn > én 
AO dagen nadat meh begon* 
nen was dezelve te ontdek^ 
ken, opende Noë; het venster 
van de ark, en liet. eénën 
raaf uit, die niet terug keer-' 
de , vervolgens zond hij de 
duif uit, die in de ark terug 
k wam, omdat zij geehe rust* 
plaats had kunnen vinden 
om uitterüsten ; zeven dagen 
daarna, zond hij dezelve op 
hieuw uit en zij kwam terug 
met eeneh olijftak in haren 
bek, welke boom bij "deze 
algemeene overstróoming ha* 
re groene bladereh behouden 
had. . Noë i besloten óm de 
ark te verlaten , ging ;er uit 
een jaar nadat hij ••er in ge* 
•kernen was/ ' Men begrijp! 
ligtelijkj hoe verwonderd hij 
was, toen hij de oppervlakte 
der -inieuwe aarde zoodanig 
verwoest en van aanzien ver-

CO Waanwijze natuurkundigen hébben beweerd, dat er in de natuur 
geen water genoeg was, óm eerie dusdanige overstróoming te weeg 
te brengen; maar het tegendeel is meer dan eens aangetoond* Men 
weet dat de heer'DE BUFEW, zonder tot eenig bovennatuurlijk middel 
de toevlugt te nemen, genoeg water gevonden heeft, om de geheele 
oppervlakte der aarde eeuwen lang te bedekken, indien zijn stelsel 
door de geleerden niet is aangenomen, heeft de reden, daarvan niet 
bestaan in gebrek aan water. Men kan over al wat den zondvloed 
betreft, deszelfs uitwerkselen, gedenkstukken enz, raadplegen de 
Cathéchisme philosopltique N.° 271, het Examen impartial des EpO' 
que» de la Nature JV.° 48, het Journ. Bist. litlér. 1780,1,e Maart 
fin volg. 
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anderd zag, dat dezelve.voor 
hem qnkennelïj k was,, zoodat 
zij door haar. gezigt de.: god-
spraak des Heeren bevraar-
heiddé , die gezegd had, dat 
dezelve met„,de,menschen ver
woest zoude worden, (&is-
pergatn eos eum terra GEN. 
yi l l ) . De.schok zoo veler zee
ën , die volgens de uitdrukking 
der heilig Schrift,: met; eenê  
onbegrijpelijke onstuimigheid 
en een onbevattelijk geweld 

. kwamen en gingen, en zulks 
jn het tijdverioop van eenjaar; 
heeft oneindige en ; tallooze 
dingen moeten verwoesten eri 
voortbrengen, Jbaat ons slechts 
het uitwerksel van een zeer 
hoog water beschouwen, bij 
voorbeeld: van dat, hetwelk in 
860 , den Mijn in de bedding 
der Maas. bragt,. en de gehee-
le gedaante van Bolland her
vormde , het eenvoudige uit
werksel van éenen dwarlwind-
de, » dié (volgens het verhaal 
tanBiJFFON), eenenzeer groor. 
ten. kuil uitholt,. en een ge-
heel dorp met de uit dezen 
'kuil medegevoerde aarde be
dekte \ zoodat de plaats, waar
uit de,aarde opgenomen was, 
naar een verschrikkelijk gat 
geleek, en dat Jiet dorp door 
deze medegevoerde aarde ge
heel bedolven werd.'' En wat 
is een watervloed , wat is een 
dwarlwind , tegen de gcheele 
massa van den Oceaan, die 
eensklaps buiten den afgrond , 

B 

welke hein to.t. bedding dien-
,de, gedreven wordt, vergroot 
met al het water.'., dat erin 
de lucht en op de aardeis, en 
zulks; mèt: al het geweld , het 
welk de hand Gods'aan het 
onstuimigste element kan me-
dedeelen -, over den geheelen 
aardbol uitgestort wordt ? —-••.. 
De eerste zorg van Noë was „ 
om den Heer een allaar op 
te rigten, en Hem als brand
offer een van al de zuivere 
dieren, die' in de ark waren 
op tè . dragenj God sloot een 
eeuwig verbond met hem , en 
wilde dat de regenboog er lot 
teeken van strekken zoude, 
hetzij dat ditlueht-versehijn-
sel niet voor den zondvloed 
zou bestaan hebben, zoo als 
eenige schrijvers zulks be
weren, hetzij dat het , wijl 
het^lechts hij regenachtig we
der verschijnt, meer geschikt 
was dan eenig ander teeken , 
om de belofte aan NoÉ ge
daan , te, herinneren, en om 
hem wegens eene nieuwe o-
verstrooming gerust te stellen. 
Deze groole gedaanteveran
dering der aarde,, in de ge
wijde boeken, met alle ken
merken der waarheid beschre
ven , bestempeld, om zoo te 
spreken met alle trekken, die 
het tafereel van de tegenwoor
dige natuurvormen, is in het 
geheugen van alle volken be
waard gebleven, » Geene ge
schiedkundige waarheid", zegt 

4 



24 . N iO ; E. 

een nieuwe criticus, » is bel
ler bewezen dan die des zond-
vioeds. BEROSÜS deChaldeër, 
spreekt over de ark, die op 
het einde des zoridvloeds op 
eenen berg van Armenië staan 
bleef. NICOUAS'vanDamas» 
cus zegt in het 96.e boek 
zijner Geschiedenissen, dat 
e r , ten tijde van den zond
vloed een man was, die , wijl 
hij met een ark of een gróót 
schip op eenèn zeer hoogen 
berg van Armenië steeg, aan 
dezen algemeenèn geesel ont
snapte , en dat de overblijf
sels Van deze ark, langen tijd 
op dezen berg bewaard* zijn. 
ABTJDENES , de schrijver van 
eene geschiedenis der Chal* 
deërs en der Assyriërs, geeft 
van dezen zondvloed eene me
nigte omstandigheden op, ge
lijk aan d ie , welke MOZES 
er yan aanvoert. Dat men de 
verhandeling van LüciAN0S," 
over de Syrische godin leze, 
men zal daarin al de omstan
digheden van dit verschrik
kelijk voorval even duidelijk' 
en even nadrukkelijk voorge
steld vinden, als in het boek 
Genesis ; hetwelk slechts het 

"Uitwerksel kan zijn van de alge-
meene overlevering, die toen
maals bij de Oosterlingen be
stond. Men zal derzelver bij
zonderheden , in het eerste 
boek der Herscheppingen van 
QviDiüs zien. VARRO spreekt 
over den tijd, die er verliep 
van ADAM , tol den zondvloed, 

ab hominem principio ad 
cataclysmum. De Sinezen 
zeggen, dat alleen eenzekere 
PÜEN-CDUS met zijn huisge
zin aan den zondvloed • ont
snapte. JoANNES DE LAEX 
en LESCARBOT halen dé be
stendige overlevering vanden 
zondvloed onder de Indianen 
yan Amerika aan, BoüLAff-
GER. stemt toe, dat de meeste 
gebruiken der oudheid; zoo 
vele gedenkstukken zijn, van 
de veranderingen op onze 
aarde door den zondvloed te 
weeg gebragt. De verschil
lende zondvloeden, van welke 
de geschiedschrijvers en de 
fabelkundigen gewag gemaakt 
hebben, zijn in de daad slechts 
die van Noë, Verminkt door 
trekken , die niet beletten, 
dat men dezelve zeer'duide
lijk herkenne , zoo als meri 
kan ziéri in de geleerde ver* 
handeling, welke de heer 
WALSCH, over dit onderwerp 
in het licht gegeven hééft." 
Na den zon vloed begon Noë 
de aardete bebouwen en hij 
plantte den wijnstok. Dezelve 
was voor dien tijd bekend; 
maar hij was de eerste, die 
denzelven geregeld bouwde, 
en. die het gebruik ontdekte, 
hetwelk men van de druif 
kon maken, door derzelver 
sap uit te persen. Daar hij 
alzoo wijn gemaakt had, 
dronk hij er vën, en dewijl 
hij- er de kracht nog niet 
van ondervonden had, werd 
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Hij dronken e.n sliep- in zijne 
tent "in; Toen CHAM , zijn. 
zoon-hem. op eene onbeta-' 
melijke wijze ontbloot gevon
den had, bespotte hij hem 
en gaf er tennis van aan zijne 
broeders , die achteruit gin
gen en dé'schamelheid huns 
vaders met eenen mantel be
dekten. Toen Woë bij zijn ont
waken vernam , wat er voor
gevallen was, vervloekte hij 
CHANASN", den zoon van CHAM 
(zie die artikels), wiens af
stammelingen > later door de-
Israëliten uitgeroeid werden, 
en zegende SEM en JAPHET. 
Deze heilige man leefde nog 
SöOjaren , na den zondvloed, 
en overleed in het jaar 2029 , 
vóór J . C., in den ouderdom 
van 950 jaren. Hét leven, 
van zijne afstammelingen is 
veel korter dan het zijne ge
weest ; zoowel door een na
tuurlijk gevolg van deveran-, 
deringeri, welke de aarde in 
al hare voortbrengselen had 
ondergaan , als door eenen 
ïeglstreekschén wil des Hee-
ren, die dè grenspalen van 
een leven, hetwelk de mensch 
zoo zeer misbruikt had, in
trok. Zie MENÈS. [Onder an
dere, oTer dit onderwerp ge
schreven werken, leze men 
vooral de JSéponses critiques 
de BÜLLET, waarin de meeste 
schijnbare tegenstrijdigheden, 
door .de ongeloovïgen aange
voerd , ontwikkeld en weder-

legd Worden], _ • 

NOÉ" (MARCÜS ARÏONIÜS DE) 
bisschop van .Lescar, uit ée» 
ne oude familie van Gasco* 
gné gesproten, werd in 1724 
in het kasteel Grimaudihre 
nabij la Rochelle geboren; 
Hij studeerde te Parijs, had 
den, beroemden IE BEAU tot 
meester en was een zijner 
beroemdste leerlingen. Daar 
hij zich tot den geestelijken 
stand bestemde; Tolbragt hij 
zijne godgeleerde studiën in 
de Sorbonne. Bij het ein
digen zijner proefjaren, werd 
hij groot-vikaris fan Jtoua-
«ew/enin 1762 tot afgevaar
digde bij de vergadering der 
geestelijkheid verkoren. Wei
nig tijds daarna benoemde 
hem de koning tot hét bis
dom van Lescar* Hij werd 
in 1763 als zoodanig gewijd. 
Hij was .in die betrekking 
voorzitter van de staten van 
Bèarn, en wist bij den ijver, 
de zachtmoedigheid, de lief* 
dadigheid van eenen opper
priester , de begaafdheden van 
eenen bewindhebber te voe
gen. Eene verschrikkelijke 
veeziekte openbaarde zich in 
zijne diocees. Hij vraagt hnlp 
bij den troon, en hij verkrijgt 
dezelve. Hij zelf brengt aan* 
zienlijke sommen bij'pen en 
doet eene oproeping aan die* 
«renen zijn diocesanen y die in 
staat zijn iets te geven, en 

B 5 
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aan de geestelijke gestichteni 
Spoedige en voldoende hulp
middelen, ondersteunden zijne 
edele'pogingen. Op hettijdr 
stip der.Fransölie omwente
ling werd hij : door ,dèbi j 
zondere, st"a,ten yan Bèarn tot 
afgevaardigde; bij, de ^.lge-
meëne'stater* benoemd: hij 
begaf zich derwaarts. Weldra 
bemerkte hij;den geest, die 
aldaar de overhand begon te 
hebben. Hij protesteerde te
gen de vereeniging der drie 
standen/ en, aan zijne ;zen-

. ding getrouw, keerde hij naar 
zijn diocees terug, zood ra hij 
-meende dat dé instructiën, 
4ie hij van zijne comitteiirr 
<Jen ontvangen had inde waag? 

• schaal waren •. gesteld.. Wel
dra, werd zijn stoel vernietigd. 
Eert bénedictijneE SAHADOS 
genaamd, hooglcèraar ia die. 
.redekunde te Pau, werd. be
noemd; :tot bisschop van het 
sLepartement der Beftedên.-
JPyfeneën j in. hetwelk Lascar 
ingesloten • is;, \, en de zetel 
werd naar Qler.on verplaatst. 
Deze Vernietiging werd den 

- heer DE NoÉ te kennen ge
geven. 'Zijne diocesanen wil
den aanilde 'uitvoering van 
het.besluit tegenstand bieden; 
hij vfederhield .hen, Vaardigt 
een mandement uit tegen deze 
indringing, en gehoorzaamt. 
Hij begaf zich eerst naar 
Spanje, Toen de oorlog hem 
genoodzaakt had, dat land 
te verlaten, begaf hij zich 

naar.; Engeland. In 1801 
deed ,hij qfstand, van zijnen 
stoel,: teri einde de ontvoering 
van, het concordaat gemak
kelijker te maken. Hij kwam 
in frankrijk terug, en werd 
in April „1802 tot bisschop 
van Troyes beiioemd. Naail-
welijks had hij den tijd om 
dit bisdom in bezit te nemen, 
daar hem-de dood:den 22 
September van .datzelfde, jaar 
wegwaaide,, en; wel ;op den 
oogeblik zegt men , in welken 
hij tot eene der verhevenste 

waardigheden der kerk: zo" 
bevorderd zijn.gewörden.. Of
schoon . hij in het diocees 
yam. Troyes niet meer dan 
verschenen Was, werd hij eï 
zeer betreurd. Hij. bezat eepc 
beminnelijke inborst /ienyoeg* 
de bij groote deugden èh zeld
zame hegaafdheden, eenenog 
grootere 6n zeldzamere be
scheidenheid. Hij beróinde 
de letteren en had dezelve 
met vrucht beoefend.. Hij was 
bekend met de Hebreeuwsche 
en Grieksche talen,. had de 
groote voorbeelden der oud
heid grondig beoefend. Hij 
was hun die sierlijkheid van 
stijl , die zuiverheid^ welke 
de bekoorlijkheden van de 
weinige werken, die hij na-
gelatemheeft, uitmaakt». Men 
heeft van hem: 1*° Discours 
etc, {Redevoering over het 
jubilè 1775). — Het is wijs-
selijk geschreven. •. Men weet 
niet of dezelve voorgedragen 
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dan slechts, als eene herder-* 
lijke onderrigting verspreid 
is. '—f> 2.°Diêcoursetc^ (De* 
devo'ering^. uitgesproken te 
j£uch, „voor de iiitdeeling 
der standaards, van het re~ 
giment dés konings 1781). 
IHt ijs het meesterstuk des 
schrijvers. De gedachten zijn 
er edel en juist in , de [stijl* 
deftig en sierlijk, de inhoud 
uitnemend Godsdienstig, pöe 
vaderlandsliefde straalt ef in 

'door, maar het is die>, "welke 
op de liefde' van^ orde en 
onderwerping aan de wetten-
gegrond is. — 3.o Discours 
étot {Redevoering over den 
toekomsiigèn-stadt der Merk). 
Dezelve was zamengesteld ooi 
voor de geestelijkheid in 1785 
uitgesproken te worden. Men 
wist dat dezelve zonderlinge 
denkbeelden bevatte, dat er in 
'gehandeld werd- over eene ver-
nieu-wmgj&n dé afvalligheid 
van het heidendom , over een 
nieuw rijk van J. C, Deze 
leer daarenboven in verleiden-* 
de kleuren gehuld, voorgesteld 
onder het aanlokkelijke eener 
tot zich trekkende welspre
kendheid, grensde al te 
zeer aan het milhnarismus, 
dan dat zij verdragen zou 
kunnen worden. Men noo-
digde den heer DE NOÊ uit 
om zijne redevoering,niet uit 
te spreken. Daarna werd de
zelve gedrukt, gevolgd van 
eene vermnielmgvan spreu* 
ken over de komst van J, C. , 

met aanmerkingen. * Eater; 
LAMBEKX , een vurig verde
diger van hetzelfde stelsel, 
had de spreuken en de aanr 
merkingen aan den ridder DE 
N O É , broeder: van den bis
schop van Lescar, den uit
gever van deze redevoering , 
verschaft. {Zie \Dict.' deè &-
non. N»° 9446 en LAMBERT). 
4:° -.Lettre etc. {Herderlijke 
brief over de veeziekte), ëm'. 
Hij schreef 'dénzelven bij ge
legenheid van deze plaag, over 
welke hierboven gesproken is. 
Dezelve is vol zalving, het is 
het hart , vol van het vuur der 
christelijke, liefde , dat er in 

; spreekt. Men heeft gezien * 
welk er het gelukkige gevolg 
van was. — 5.Q Discours etc. 
{Medevoering over het Worm-
self t uitgesproken te" Lon-> 
den, 1799. Dezelve bragt ee
ne groote uitwerking te weeg , 
én heeft dezelfde verdiensten 
als de voorgaande. -— 6.° 
Traduction* (hertaling) van 
eene redevoering van PERIT 
cLÈSyj door THDCIDIDES be-« 
waard, voorkomende in de 
vertaling van ISOCRAÏES , door 
den abt ABGER.-— 7." Des 
Mandements (Bevelschrif-* 
ten),' onder welke men dat 
van den 10 Mei 1791, over 
de verkiezing van den consti-
tülioneelen bisschop, die hem 
opvolgde, moet onderschei
den. Hij waarschuwt zijne*kud
de in dezelve, legen de ge* 
varen der indringing, en der 
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invoering van nieuwigheden. 
Hij verklaart in dezelve de 
voorschriften der Kerk. Het 
geheel gaat met: de teedeïste 
en vaderlijkste vermaningen 
gepaard. Hij voorzegt daarin.,, 
om zoo te spreken, de ram-
pen, onder welke de Kerk se* 
dert dien lijd gebukt heeft 
gegaan. De herinneringen wel
ke de heer DE Noi , te 'Troyës 
had nagelaten, bewogen de 
akademie van hét Aubè Dep.* 
om zijne lofrede, tot het on
derwerp van een hunner prijs-
Tragen, Xe. maken. Be prijs 
werd doorv. "Lucins DE ;LAÏT-
CIVAL behaald, die zijn vriend 
was 'geweest'., en zijne rede
voering werd gedrukt:. Men 
heeft de Werken van dezen 
prelaat,; in eene uitgave'vér-
eenigd, in 1801 , te Londen•-,-, 
in I2.1»», ;in liet Kcht, ge-; 
ven. Er is eene nieuwe van 
te' Parijs, onder dezen titel 
in het licht verschenen. Oeu-
vres etc, \Werkeh van den 
heer' DE JVpÉ'y oud bisschop 
van Jjescars, ^'overleden als 
bisschop van Troyes, benei" 
zende zijne, redevoeringen , 
mandementen.en vertalingen, 
voorafgegaan van eene be
schrijving , over het leven, 
en de gesohrifleüvan dezen 
prelaat, met, eenfac • simite •' 
van zijn geschrift', 1818, 
1 Deel in 8.v»); De heer DÉ 
Norê , was, terwijl hij den bis-
schoppelijken stoel van Les-
'car> bezeten had, een van 

de vier! bisschoppen geweest, 
die de acten Van de geeste
lijkheid van 1765; betrek<-
kèlijk 'de Bullë/ Unigenitus f 
niet goed keurden ; , maat 
men vindt van hém,' geen 
merkbaren stap1,, ten gunste 
van dé partij, diè weigerde 
hem te: erkennen*, aangetee-
kend. ! . : ; ..>" :.-'.': ' -, 

f NOEHDÉN (GrEÖRGIUSHEÖ-
KICÜS) ,• • een befcoeihde Duit-
sche oudheidkundige, beoe
fende '• in zijne jeugd de dop.-
de en levende talen, maakte 
snelle Vorderingen in het Ita
liaanse^, het-Eransch en het 
Engelsqhj ;, In ' 4788,. begaf 
hij zich naar de hoogeschool 
vans •Göttingen, legde zich 
voornamelijk op de klassikale 
letterkunde en op de oud
heden toe , ionder ofzigt van 
den, beroemden- hoogleeraar 
HETNE. •. De.heer NOEHDE!!?:, 
belastte, zich achtereenvol
gend met.de opvoeding Van 
verscheiden; Engelsche edel* 
lieden en gaf ëene Hoogduit-
sche spraakkunst, ten gebrui-
ke der Engelschen in het 
licht, alsmede een woorden
boek. Toen er een post van 
opziener aan het Britscbe 
museum vacant geworden was, 
stelden zijne vrienden in En
geland, al hunne pogingen 
in het werk , om hem die, 
met zijnen- smaak zoo zeer 
overeenstemmende, bediening 
te bezorgen; het geluk te hun, 

file:///Werkeh
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niettegenstaande er zich een 
aantal mededingers, hadden 
opgedaan. Dé heer NQEHDEN , 
vernam* té Rome, zijne be-' 
noeming tot- dezen post; hij 
stak dadelijk haar Engeland 
over, begaf zich naar Zon
den; alwaar hij verscheiden 
werken over de oudheidkun
de •', in het licht gaf. Zijne 
letterkundige voortbrengselen 
verwierven hem, de achting 
der geleerden, en hij ver
kreeg den post -van opziener 
der oudheden en gedenkpen
ningen yan het Britsche muV 
seum , eéne bediening,- wel
ke hij tot aan zijnen dood, 
die den 14 Maart 1Ó26 voor
viel, behield. Hij heeft ee
nige handschriften over ver
schillende onderwerpen der 
oudheid nagelaten. 

" * Noët (FRANCÏSCÜS') , een' 
geleerde Duitschè, jesuit en 
missionaris in Sina, in 1640 
geboren. Na zijnen proeftijd 
in de maatschappij van JE-' 
SÜS? te hebben volbragi, en 
eenigen' tijd de schoone lei-
leren in, zijn vaderland te 
hebben onderwezen , werd hij 
naar het keizerrijk Sina ge
zonden, dat door zijne werk
zaamheden meer en meer is 
bekend geworden. In 1667, 
was hij te Lissabon scheep 
gegaan. Men heeft van hem : 
1.° Sterrekundige' waarne-

- mingen, in Sina gemaakt, 
door pater GOUYE ih dever-
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zamëling, welke die yan pa-, 
ter RiCHAüD en van eenige 
andere missionarissen bevat. 
— ' Z,o Öbseriiaiiones bia~ 
thematicce ei physiöcsin'tn-
dia ét China factce ab dn-" 
no J684, usque ad annum 
J708, Praag, 1710, in 4.to 
Deze belangrijke verzameling 
bevat waarnemingen over ver
duisteringen aan de zon, maan 
en wachters ran 'Jupiter, op ' 
verscheiden plaatsen in Sina 
en Indië waargenomen, mét 
de tafel der lengt.en eri breed
ten Tan "'een' aantal steden 
Tart Sina. Men"?in'dt' er pok 
de lijst 'in der Zuid-ppolstër-
ren, verscheiden belangrijke 
bijzonderheden over de Si-
nesche sterrekunde, over de 
jaren, maanden^ dagen en; 
uren van Sina; de lijst der 
Sittésche sterren, met der--
zelvér gelijkbetéekenende ha-J 

men , door de vergelijking der-
planispheren der paters VER
BIEST en GRIMAÜDI , en die der; 
RICCIOM en PARDiës ontstaan j 
een verlag over de maten en ge-
wigten der Sinezen en waar
nemingen over. dé afwijking 
der magneetnaaldi De lijst'der 
Sinesche namen; van de'ster-

, ren en gesternten, door DE-
GUiGps , zoon, in 1781, in' 
het l0.e. dl. &ei Mémoires 
des savans étrangers\ ge
leverd en door d.e akadeihïe 
van wetenschappen in het licht 
gegeven, is slechts eén af
schrift tan het werk van pa-' 
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ler Noet. ~ 3»o Sinensis, 
* ipiperü lihri classici, sex , 

Praag, Ï 7 ; l l , "in 0 ° ; of 
zes klassieke boeken der Sï-
nezen, aan die der 2,e orde 
ontleend, en welke door de
gene, die de loopbaan der 
letteren of der administratie 
inslaan, behoofèn van bui
ten te worden geleerd,, Men 
bad reeds vertalingen van drie 
dezer boeken, door <jtë,pa-: 
ters INIORCBIIA, COSIA, CQU-
PIEI en,z. Maar, zonder van 
hunnen arbeid gebruik te wil
len maken , heeft pater Noé'L, 
regtstreeks volgens de por-
spronkelijken gearbeid, ter.-j' 
wijl hij zich ;ter meerdere: 
verstaanbaarheid van de tek
sten , van de beste, vertolkers 
en beroemdste uitleggers heeft 
bediend. Ook kan men ver
zekeren, dat de boeken van 
CONFDCIUS en zijne leerlin
gen,, nooit beter verklaard 
zijn geweest,. dan in het werk 
van pater, N,oë!. • Maar men 
heeft hem eene wijdloopig-; 
lïeid yerwetén , die dik werf 
lastig en vermoeijendf is. -*~ 
4.0 Philosophia Sinicct', 
Praag, 1711 , in 4 . t 0 ; dit 

_ is eene verzameling van- uit
treksels , der. beroemdste wijs-
geeren; van Stnct, over de 
Kennis van den waren-God > 
over den geest ep de betee-" 
kénis der plegtigheden, niet-
welke zij de dooden veree
ren, en over de zedeleer en 
«lepligten des mensehen. Dit I 

belangrijke werk wordt al te 
weinig gelezen ,wijl inen er j 
dezelfde gebreken in aantreft, 
als in het voorgaande. Deze 
beide laatste voortbrengselen 
zijn zeer zeldzaam geworden, f 
-—' 5.° Opuscuïd poëtica, 
Frankfort, 1717, in 12.m° . 
—r 6.° Theologice summa 
seu compendium, Geneve, 
1732, 2 dl,» in fol. Dit 
is eene verkorte uitgave 6lèr_ 
verhandelingen van pater Sii-
AEEZ, wiens moeijelijk te be
komen verzameling, uit 23 
doelen in fol bestond. Hét jaar 
des overlij'dens van pater JNöël 
is onbekend, men weet ech
ter dat hg hoog bejaard is 
geworden. 

, NoëL DE LA MORINiÈRE (Si' 
MON - BiBXHOtpMEüS T JOSÉ" 
PHÜS) , een reiziger, dié zich 
op de kennis van de geschie- •. 
denis der visschen toelegde, 
in 1765, te Xfieppe geboren • 
en in 1822 ,. te Dronthèim 
IQ Noorwegen), op zijne te
rugkomst van eene reis naar 
de, Noqrdkaap overleden, hatf 
achtereenvolgend de posten 
bekleed van inspecteur van ' 
de zeevaart, van inspecteur- . 
generaal der visscherijen en 
Was lid der akademiê'h van 
Petersburg , van Turiri, van 
Nexo-York, van Phüadel-
phia en van de voornaamste 
geleerde genootschappen van 
Frankrijk. Deze geleerde, 
die ïn zijne studiën de staat-
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kunde", de oudheidkunde, de" 
vreemde talen én voorname
lijk de geschiedenis en dé; 
theorie van de'vischvangst, 
bevatte , heeft onder andere 
geschriften, die in het der
de deel. van het .Jnnudire 
Jfécrölogiqm, van den heers 
MAHUI., Iblz. 161 — 70). 
aangehaald zijn , nagelaten : 
1.° Histoire etc. {Natuur
lijke historie van den spie
ring van de Nede?-~Seine), 
1795, in 8.vo _ 2,° Pre
mier etc. (Eerste proeve van 
het departement van de Ne-
der-Seine enz.), Roüanen , 
1795, in 8.Y° ~- 3.o Ta
bleau etc. \ Geschiedkundig 
tafereel van de walvisch-
vangst), Parijs , jaar VIII, 
(1800), in 8.vo — 4.0 Ta
bleau etc. (Statistiek tafereel 
van de bevaring der Seine 
van de zee, tot aan Rouanen 
enz.), 1803, in 8.v° — 5.° 
Histoire etc. (Mgemeene ge
schiedenis der oude en he-
dendaagsche vischvangsten 
in de zeeën en rivieren der 
beide vastelanden), Parijs, 
1815, in 4 . { P , niet volein
digd en van welke er slechts 
2 deelen in het Jicht ver
schenen zijn. Hij heeft daar
enboven ' verscheiden Ver
handelingen of Artikels ge
leverd tot de Histoire na
turelle des poissons van LA-
CEPÈDE-,v in het magaiijn en-
éyclopédiqttétot de Biogra-
phiqttfi univ. enz. I 

NoEMAy. dochter van X A -
MECH en van SEIXA »deszelfs, 
tweede vrouw , wordt gehou
den voor de uitvindstei" van 
de wijze om wol te spinnen en 
linnen te maken. Sommigen 

' hebben'. gemeend, dat zij met 
Noe in den echt getreden was; 
en anderen dat zij dezelfde 
was als: de MINERVA der Gr ie-: 
ken •, ook NEMANOUN genaamd. 

:.' NOEMI, de vrouw van E « -
MEI-ECH, uit 'den stam van 
BENJAMIN , toen zij verpligt 
was^ haren man in het land 
der Moabieten te volgen, ver
loor zij hem aldaar en huw-? 
de hare beide zonen C H É U -
ON en MAHALON, aan ÜRrHA 
en RÜTH , dochters der Mo
abieten , uit. Toen deze bei
de jonge echtgenoolen over
leden waren, zonder kinde
ren na te laten, besloot NOE^ 
Ml',' • om naar Jïidea, terug 
te keeren. RDXH wilde haar 
niet verlaten en zij kwamen 
gezamenlijk te Bethlehem aan, 
in den tijd, dat men het 
koren begon te maaijen. RUTH 
ging op den akker van Booz , 
een zeer rijk man en bloed
verwant van EUMELECH, na* 
lezen j deze rm>ódigde haar 
uit, om dé maaijers te vol->. 
gen en met zijne bedienden 
te eten. Toen RüTH te huis 
gekomen was en aan NOEMI. 
verhaald had, wat er voorge
vallen was, maakte deze haar 
bekend, dat Booz, haar bloed* 
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verwant was en zij gaf haar 
een middel aan de hand ten 
einde hem te- doen beslui
ten, om met haar in den 
echt te treden. RÜTH volgde 
den raad van- hare schoon
moeder,- en trad eindelijk; 
met Booz in den echt, die 
bij haar éenen zoon verwek
te , OBED genaamd, die een 
van dé voorvaderen van J» 
C. was. Zie RÜTH. 

NOETÜS , een aartsketter 
uit de 3.e eeuw, was; mees
ter, van SABELLIÜS. Hij leer
de dat J . C. , niet van den 
Vader onderscheiden was; 
dat er .slechts een éénige. 
Persoon in God was, die nu 
eens den naam van Vader, 
dan weder dien van Zoon 
aannam, die mensch gewor
den, uit de Maagd geboren 
was , en aan het kruis gele
den had. Toen hij voor de 
priesters gedagvaard was, ont
kende hij in den beginne 
zijne dwalingen. Hij veran
derde daarom niet van ge
voelen en toen hij het mid
del gevonden Jhad, orn zijne 
dwalingen- door een twaalf
tal- mensehen... te doen aan
nemen , kwam hij stoutmoe*-
diglijk- voor dezelve uit en 
maakte zich tot opperhoofd 
eener sekte* Hij nam den; 
naam van MOZES aan , en gaf 
dien van AARON , aan zijnen 
medebroeder; zijne sectarïs-
sen Werden Noëtianen ge- II 

noemd. Hunne dwalingen 
«waren dezelfde als die van 
PRAXJÉAS en van SABEMJOS. 

NOGARET. — Zie VALETTE. 

NOGAREÏ C W I U E M DE) [in 
de 13.e eeuw , te Sti\Felix 
déiCaraman in hët l?t. Ju-
de departement;,, uiteenefa
milie geboren, welke destam 
der hertogen van Mpérhon is 
geweest, was "kanselier van] 
PHIMPPÜS. den sc'Aoone, die 
hem belaste > om aan Paus Bö-
NIFACIÜS VIII, de beroeping 
op het aanstaande concilie 
bekend te maken, wegens de 
bullen, over welke zich dé 
koning beklaagde. Hij. kweet 
zich van zijne zending, met 
vele trotsch- en laatdunkend* 

' heid (zie BOSIFACIÜS VIH,) 
en op eene wijze, die zeer 
geschikt was, öm het onge
lijk van den Paus te doen 
vergeten,.ofschoon men door 
eene algemeen gewordene on-
geregtigheid hardnekkiglijk 
voortgaat om tegen de gebre* 
ken van de opperpriesters uit 
te varen, en men zich be
ijvert die der koningen te 
bemantelen. Zijn, de overdre-
vene aanmatigingen der eenen 
dan meerder misdadig dan de 
gewelddadigheden; der-ande
ren ? (Zie. GELASÏÜS I I I , Lo-
B-EWIJK V - r keizer, XE No-

BLE , EüSTACHIÜs). [NOGARET 
had zich door SCIARRA-CO-
I.ONNE, den persoonlijken vij« 



$ O G. n 
and des Paüses, en door drie 
honderd ruiters vergezeld, 
nadr Jnagnibegeven, wêr-
waarts BONIÏACIÜS de vlugi 
had genomen, ten ,éinde hem 
op te ligten en »naar het con
cilie van Lyon , te vervoe
ren; het was juist de voor
avond van den dag, waarop 
de Paus eene bulle zou uit- ; 
vaardigen , die de onderda
nen van PHiLippus van den ; 
eed van trouw ontsloeg. De ; 

inwoners van Anagni verdë- \ 
digden Z, H. en dreven de 
bende vatt NOGARET terug.] 
Deze kwam in Frankrijk te- • 
rug , alwaar hij in 13107 de 
pegels, en in het volgende jaar : 
den post van kanselier ver
kreeg. Hij speelde de rol van 
aanklager in de zaak der tem- ; 
pellers, en was een van de ' 
voornaamste handelende per- ; 
sonen in de treurige toonee-' 
ien, welke de vernietiging ; 
yan deze orde ten gevolge 
hadden. Hij vraagde de ver-
geving voor de gèwelddadig-
iieden, die -hij tegen den-Paus 
had laten begaan; hij ver
kreeg dezelve slechts op voor
waarde om naar het heilige 
Land te gaan, en er niet 
-uit terug te komen, maar hij 
overleed alvorens, te vertrek- . 
leen. » Toen hij, als bij ge
val , zegt een geacht geschied--
schrijver; eenige ridders ont
moette , die men ter dood 
bragt, bemerkte hem een 

XVIII, DEEL, ( 

dèrzelve, die veel grooter 
was dan de anderen, èn hem 
uit al zijne kracht toeriep: 
Beschouw nu, onwaardige 
minister lipt uitwerksel van 
uwen laster, én van uwe 
wraakroepende ongeregtig-
hederi, wy kunnen ons daar
over niet op uwen meester 
beroepen, omdat hij met den 
Paus, ome verschrikkelijk
ste vijand is geworden ,maar 
wij beroepen ons op den 
Regier van levenden én doo-
den, die veel reglvaardiger 
is, dan die, welke %ijn ge
zaag misbruiken, voor aijne 
reglerstoel dagen wij u he
den , om aldaar binnen de 
acht dagen te verschijnen. 
Een bewonderenswaardig uit-' 
werksel van de goddelijke 
wraak! NOGAIIET overleed 
plotselijk op den achtsten dag,' 
zonder door iemand aange
rand of mishandeld te wor
den." De geschiedschrijver 
wiens woorden wij. alhier aan
halen , voegt er bij: » Het 
is noch volgens den eenigen 
MEIJER, noch volgens eenige 
Frankrijk vijandigen sehrij* ' 
ver', dat wij hét treurige einde' 
van NOGABET aanhalen , an
deren hebben over hetzelve 
gesproken. BELLE FOKEST 
zegt dat hij , ofschoon door 
den Paus vrijgesproken, de 
gramschap Gods niet ontsnap
te , en op éeneellendige Wijze 
omkwam. De schrijver van 
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de kronijk van Jsti, om der-
zelver opregtKeid en getrouw
heid , door MÜRATORI, die 
een tijdgenoot van hem*was, 
geprezen, verhaalt dezen dood 
zoodanig als wij denzelven 
voorgedragen hebben: MEIJER 
vergist zich door denzelven 
in het jaar 1307 te stellen ; 
want het is bewezen datNo-
GARET in 1312 nog' leefde.3' 
Zie MotAY. 

NÓGAROIA (ISOTTA) , een 
geleerd meisje van Verona 
hetwelk, in de 15.e eeuw leef
de , zij was bekend met de 
talen, de wijsbegeerte en de 
godgeleerdheid, en zelfs met 
de schriften der kerkvaders. 
Be kardinaal BESSARION reis
de naar Verona enkel om 
zich met haar in een gesprek 
te onderhouden. ISÖXTA stond 
met de meeste geleerden van 
haren tijd in betrekking. Ha
re brieven bekoorden hen, 
door dé diepe geleerdheid 
en door de bevalligheden van 
den stijl. Zij overleed in 
1486, in den ouderdom van 
38 |arén, anderen zeggen in 
1466 en nog anderen in 1446. 
Zij liet in het Latijn eene 
aamenspraak na , over ,de 
vraag; » Wie, of -ADAM of 
EVA had het zwaarste gezon
digd door van de verboden 
vrucht te eten ?" f^eneti'é 
15,63, in 4.*° zij nam de 
partij voor de eerste vrouw 

.ojo, tegen LODEWUKFOSCARO 

die den eersten man zeer ver- j 
dedigde en die zijnen tijd } 
beter had kunnen besteden. 
[De koninklijke bibliotheek 
van Parijs hezit eene ver" 
zameling vwo. brieven, van i. 
die beroemde vrouw. Zij wil
de nooit in den echt treden. 
PAULÜS MAFFEÏ, haar gewe- ; 
tensbestuurder, droeg haar 
eene Verhandeling op over 
den maagdelij/ten staat. Sci-
Pio MAFJFEÏ, uit dezelfde fa
milie , heeft in het 2,e deel 
zijner Verona illustrator, 
eene menigle, voor ISOTTA 
eervolle getuigenissen verza
meld.] • 

NOGAROLA (LODEWIJK) een ? 
Veronees, uit eene aanzien- ; 
lijk e familie, maakte zich j 
zeer bekwaam in de Griek» J 
sche taal, en verwierf eenen ) 
grooten naam door zijne verta
lingen van verscheiden Griek- '\ 
sche .werken in het Latijn. ', 
Hij verscheen met luister op ; 
de kerkvergadering van tren- \ 
te, 'bekleedde eervolle bedie- ; 
ningen in zijn vaderland en j 
overleed te Kerona in 1559, j 
in den .ouderdom van om- \ 
trent 50 jaren. Men- heeft ]. 
van hem verscheiden werken, ; 
onder andere: 1.° De NM \ 
incremendo dialogus, •-— 2.° 
De viris ittusfribus , genere 
italis, qui grcece scripse-
runt. — 3.o Disputatio su
per regince Briiannorum di' 
vortio, • 4.o Eene verta-
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<Zing'in het Latijn van het 
boek van, het heelal door 
ÖCEILÜS XüCANÜS. -— 5 .0- / -
postolicce institutiónes' etc. 

• . ' • > . . , . • • • • . - . • • : • • • • • • • • ' f t ' . -

werd .zij bedreigd, èn ge
noodzaakt om zich te'verwet 
ren. NOGHERA was een der* 
genen, die door de oversten 
met deze gewigtige taak be
last werden. Hij kweet zich. 
van dezelve zoo niet met ee-
nen goeden uitslag, dan ten 
minste „met'moed en beleid. 
Al wat hij ten voordeele de
zer zaak geschreven heeft, 
is gegrond op eene kracht-
volle rédeneèrkunde, bondi
ge beweegredenen en trek
ken van eene treffende wèl-
sprekenheid. Na dö vernié-
tigingsbulle yan CtEMENS XIV 

, keerde pater NÖGHERA naar 
zijne geboorteplaats Berben-
no terugyen ging aldaar voort 
in het belang van de Gods
dienst en de Kerk te schrij
ven , door de ware grondbe
ginselen te verdedigen en de 
nieuwe 'leeringen, benevens 
de valsche wijsbegeerte te be
strijden. Men heeft van hem: 
ï.° Riflesioni sulla JilosOjia 

"del bello spirito, Bassano, 
1778. — 2.° Sulla natura 
humana, et sulla' religione 
naturale, Bassano, 1780, 
2 dl.n in 8.™ — S.° Sulla 
religione rivelata, e parlt-
colarmënte sul christianesi-
mo, Bassano, 1773. — 4.° 
Su i caracteri divini del 
christianesimo e del suo au
tore, Bassano, 1779, —• 
5." Miflessioni per discer» 
nere la vera öhiesa chris-

2 '• '" " ^ 

' *^JN"0GHEKA (JOANNBS B A P -
ÏISXA) , < een kundig Jesuit, 
werd den 9 Mei 1719 te Ber-
benno in he t Lonnbardijnsch-
•Venetiaansche geboren. Hij 
rolbragt zijne eerste studiën 
'te Cómo, en kwam dezelve 
te Monza voortzetten, on
der jhet opzigt der Jesuiten , 
wier orde hij den • 1.4 Octo-
ber,1735, in den ouderdom 
van slechts 16jaren, omhels
de. Hij maakte groote en 
snelle-vorderingen onder deze 
bekwame meesters , die hij 
weldra evenaarde.., Hij, had 
eene bijzondere studie van de 
welsprekendheid gemaakt. 
Men verkoos hem ooi te Mi' 
lane lessen aan de jonge Je
suiten te geven, en velen zij
ner leerlingen verwierven na
derhand eenen grooten naam 
in de 'letteren. De luister 
van zijne verdiensten en van 
'zijnen roem werd zeer ver
spreid. Men beriep hem'naar 
fF~eenen, waar men hem ee-
nén leerstoel der gewijde wel
sprekendheid inruimde. On
gelukkiglijk was hij bestemd 
om de vernietiging van eene 
maatschappij te zien, aan 
welke hij niet minder door 
toegenegenheid dan wei door 
»H»t verbonden was. Reeds 
T ,u /...' ' C 
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tiana , fret. tutte Ie sette che 
ne portano il nome , Bas
sano > 1782. — 6.° ASMM? 
infallibilita della verachie-
sa christiana, nel suo ma-
gisiero , Bassano, 1775. —• 
7.° Sulla infallibilita del 
papa, nel suo magtstero 
dogmaiico, Bassano,,.1776* 
8.° Sulla podesta della ve-
ra chiesa christiana, Bas
sano , 1778. — 9.° Sugli 
spiriti di novita e d'anti-
chita , Bassano , 1779, —• 
10.° Su iconsigli evange
lie e su i lor professori ', 
Bassano, 1780. — 11.° 
Pratiche della vera chiesa 
christiana , Bassano, 1783 , 
3 dl> in 12 .H>O_ \%° Bi-

posta alla prqposta: cosa è 
•il papa ? Con altr'a appen-
dice al soggetlo relativa, 
Massano , 1783, - - l3.° Bi-
posld allapropopta: cosa è 
unlvescovor Bassano, 1784. 
•—. 14.° Osservazioni sutV 
ftnalisi dellibrointitolaïo: lp 
Prescrizioni di Tertuliano, 
Bassano ,, 1783. — Eene ; 
bondige en beredeneerde ori- ; 
tiet van TAMBBBINI,' hoog- • 
leeraar yan Pavia, en dei 
schrijver van de ontleding. I 
— 15.° Biflessioni sulla 
divo&ione e su i divoti, een 
^nagelaten werk , Bassano, 
1786, —- 16.° La moderna 
elöquenza sacra Italiana , 
Milane i 1752, Venetië, 
met vermeerderingen, 1753,, 
Bassano, 1790. — 17.0Zte 

qausis eloquentiae, Bassür\ 
no,, 1786. >— 18." Baggi- •'• 
onatnenti su i nuovi sistemi< 
e methodod%hseg?iareèdHn^ 
parare Ie helle-lettere, Bas
sano, 1787.:> Deze Verschil
lende werken , 'afzonderlijk-
gedrukt, zijn i n l 7 dl. t tin 
8.v° gezamenlijk uitgegeven,. 
Bassano, J790. In diege
nen, welke de Godsdienst be-r 

• treffen s, bemerkt men eenen 
geest van orde, eene bewon^ 
derenswaardige duidelijkheid 
en bescheidenheid , niet een 
enkel woord , hetwelk .aan* 
stootelijk is.;, voor de schrij
vers, die pater NOGHERA be
strijdt, maar geen ontzag voor 
de dwaling. — 19.° Ora-
zioni di DEMOSTHENE ,VOU 
garizzdte, e con annotazi* 
pniillustrate, Milane, 1753. 
Deze vertaling wordt vóór 
sierlijk en getrouw gehouden. 
Bij deze.talrijke werken, móet 
men Mengelingen, benevens 
ItaliaanÉche en Latijrische 
dichtstukhen voegen. No- , 
•HBRA overleed in November 
'1784, in den ouderdomyan •• 
65 jaren. Hij was de Latijn* 
-sche, Italiaansche >en Griek-
sche talen zeer magtig. Als 
diepdenkende godgeleerde, 
uitstekende letterkundige, 
werkzame schrijver , heeft bij 
zich omtrent de Godsdienst 
en de letteren, zeer verdiens
telijk gemaakt. Men vindt 
zijne Lofrede onder die 
der beroemde mannen van 
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het 'diocees van Cömo ioos 
den graaf' Giotio. 

• , NOÏR (JOAIWES LB) , een 
berucht kanonik en leeraar 
in de godgeleerdheid van 
Sée&y was de,zoon van eenen 

• raadsheer bij het landsgeregt 
van Jüenc'on. Hij predikte 
te Parijs en elders mat roem, 
Hij' had kunnen voortgaan , 
met z p e hegaafd'heden' nut
tig, aan te wenden, indien 
èenë geheel 'onredelijke te
genkanting "tégen de uitspra
ken der Kerk v hem niet in 
'onmin had gebragt :nïet 'zij-
jien bisschop^ die «en man-
demeüt ter afkondiging van 
i e t formulier had uitgevaar
digd. \ Hij had. del: stoutheid 
hem in openlijke geschriften 
van verscheiden dwalingen te 
'beschuldigen. Zijne mdedi-
willighederi " verontwaardig
den de weidenkenden. Men 
benoemde commissarissen,om 
hern te beoordeelen, .en op 
de voordragt zijner laster
schriften, werd hij den 24 , 
April 1684 veroordeeld, om 
voor de hoofdkerk van, Pa-

sijs openlijk boete te doen, '• 
en om voor altijd naar de 
galijen gezonden te worden. 

-Eenige dagen na de uitspraak 
van dit vonnis, deden de 
Jansenisten, die hem zoo ver 

-op het dwaalspoor hadden ge
b r a g t , eene Latijnsche jam* 
merklagt rondgaan, ia• wel-

—-.1. N' O L. >7. 

Me men zeide,' dat hij wel 
is waar zwart (noir) van 
naam maar wit dóór zijne 
deugdenen zijne inborst was." 
Nadat echter zijne galeistraf 
verzacht was , werd 'hij naar 
Sf. Male v.ervoerd , daarna 
naar de gevangenissen' van 
JSresl. en "eindelijk naar die 
van, Manies1, • alwaar 'hij in 
1692 overleed. Men heeft, 
vaa hém verscheiden werken 
vol smaad woorden en lasterin
gen ,. waarvan de opgave dit 
woordenboek ontsieren zou
de v zoo als de lofspraak van 
dezen dweeper dat van den 
abtBE BARRAL ontsierd heeft. 

' NOIR. — Zie LENOIR. 

NOLDIUS (CHRISTIAAN), in 
1626, te Hoybia in het Zweed-
sche gewest Schonen geboren, 
werd in 1650 tot rector van 
het collégie te Landscroort 
benoemd, welken post hij 
gedurende 4 jaren bekleedde. 
Hij reisde vervolgens door 
Duitschland, ffolland, En,--
geland en Frankrijk en keer
de in 1657 naar zijn vader-» 
land terug. Drie jaren daar
na werd hij gouverneur der 
kinderen van "den heer GERS-
TORFF ^grootmeester van het 
hof Tan Denemarken, -Not-
BIÜS werd in 1664 predikant 
en hoogleeraar in dé godge
leerdheid te Koppenhagen, 
alwaar hij itt 1683 overleed, 

3 ' • '- '.'•: ' V ' " 
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I [ Men heeft van hem verschei- I 
i den werken , de voornaamste 
[ zijn: l,o Cóncordantice par-
I ticularum hebrceo-chaldai-
t carum; een geacht werk, 

waarvan de beste uitgave die 
van Jena is , 1734, in 4.^° 

. — 2.° Historia ïdumece, 
|i r seu de vita et geslis Merodum 
II diatribe. — 3.° Sacrarum 
I Jdstoriarum et antiquitatum 
[ synopsis. —» 4.P Logica. — 
' 5.° Eene nieuwe uitgave van 

den geschiedschrijver JOSE-
.MÜS , enz. NotDiüs stond met 
den beroemden DoESCHAEüs'en 

1 ' jnet.eén aantal andere geleër-
[' , den in letterkundige betrek- • 
1, king. Hij is een van de eer-
I sten, die hebben staande ge

houden, dat de duivels geene 
wonderen kunnen doen om 
de ondeugd in te voeren of 
dezelve te wettigen, hetwelk 
waar is in het geval alleen 
dat er geen middel zou be
staan, om de begoocheling te 

„verijdelen, en om den vader 
der logen in,zijne handelin
gen te erkennen ; dewijl ons 
de schriftuur verklaart, dat 

• ' * de tooyenaars van PHARAO 
-bovennatuurlijke wonderen 
deden,om de bevelen , welke 
MOZES van Godswege tot PHA
RAO bragt, krachteloos të ma-

^ -ken. Zie Ie caiéchismephi-
losopMquGi bladz. 357, nu
mero 312. ' 

NOLIN (DioNrsiijs), advo-
kaat bij het parlement van Pa-

rijs, verliet de pïèitzaal ons 
zich op de- beoefening der 
H. Schrift toe te leggen. Hen 
heeft van hem: 1.° Lettres 
etc. (Brieven van N.INDÈS, 
godgeleerde van Salamanca, 
in welke men de wijze voori-
stelt, om de Grieksche ver
taling der zeventigen te ver* 
beteren, met verklaringen 
!ban eenige moeijelijkheden), 
Parijs, -1708 , in •12."» '— 
,2,° Twee verhandelingen de 
eene over de Fransche bijbels 
tot het jaar 1541 ; en de 
andere over &G verklaring, 
het letterkundig verschijnsel 
en den critischen brief van 
de naamlooae verhandeling, 
en der brieven van BICHARO 
SIMON , betrekkelijk de oudr 
heden der Chalde'&rs en M* 
gyplenaren, in 12.m° — No-
us" overleed in, Jl710 na een 
werkzaam' en stichtelijk leven 
geleid te hebben. Zijne met 
zorg uitgezochte boekverza-
meling werd na zijnen dood 
het deel der armen van zijne 
parochie, wier trooster en 
vader hij geweest was. 

NOLLENDORF. — Zie KtEI&ï 
VAN NOLLENDORF. 

NOIIEX (de abt JOANNES-
ANXONIOS) , een beroemde 
natuurkundige, diaken, li-
cenciaat in de godgeleerd
heid, meester in de natuur
kunde en de natuurlijke his
torie van de kinderen van 
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Frankrijk, koninklijk hoog
leeraar aan hét collegie van . 
Navarre, werd den 17 No
vember 1700 Ie Pitnbré in 
het diocees van Móyon ge
boren van brave ouders, die 
slecht, met de goederen der 
fortuin begunstigd waren, 
Toen hij den geestelijken Staat 
ofnhelsd had, begon hij aan
stonds de bedieningen, aan de
zelve verbonden, te vervullen, 
en naauwelijks had hij, het 
diaconaat ontvangen of hij 
vraagde \en kreeg verlof om 
te prediken ; maar deze soort 
van bezigheden, was niet die 
tot' welke zijn smaak hem 
dreef De zucht voor de we
tenschappen behield bij hem 
de overhand en hij gaf zich 
met ijver aan de beoefening 
der natuurkunde over, en' 
werd als lid aangenomen bij 
de maatschappij der kunsten, 

^diè te Parijs , onder toezigt 
van den graaf DK CLERMOOT , 
opgerigt was. In 1734 reisde 
hij naar Zonden met de hee-
ren DU FAT , DU HAMEI, en 
DÜJUSSIEC. Zijne verdiensten 

•deden hem bij de konink
lijke maatschappij als lid op
nemen zonder dat hij deze 
eer békuipt had. Twee ja
ren later stak hij naar Èol-
land over alwaar hij zich 
naauw met 's GRAYENSANDE 
en MÜSSCHENBROEK verbond , 
te Parijs terug gekomen, 
zette hij zijne lessen in de 

proef-ondervindelijke "natuur
kunde , welke hij iri11735 be
gonnen had, voort; waarmede 
hij totin 1760 heeft volgehou
den. Het zijn deze natuurkun
dige verhandelingen, of voor
lezingen , die het denkbeeld 
hebben doen ontstaan van bij-
zóndere cursus in andere vak
ken ; zoo als' die der 'schei
kunde,, der ontleedkunde, 
der natuurlijke historie enz. 
Toen de graaf de MAÜREPAS 
in 1738 de oprigting van ee» 
nen openbaren leerstoel voor 
de proef-ondervindelijke na
tuurkunde door den kardi
naal DE FLEURT had doen 
goedkeuren, werd NOLI^T 
tot den eersten hoogleeraar 
deszelven benoemd. In het 
begin van 1739 werd hij lid 
van de koninklijke akadèrnie"' 
van wetenschappen, en in de 
maand April daarop volgende, 
beriep de koning van Sar
dinië , die eenen natuurkun
digen leerstoel te Turin wil
de oprigten, den abt Nüï.-
IEI in* zijne staten. In 1744 
werd 'hij naar Versailles ont
boden om Monseigneur den 
dauphin lessen in de proef
ondervindelijke natuurkunde 
te geven , bij welke de ko
ning en het koninklijke ge
zin dikwerf tegenwoordig wa
ren, lie hoedanigheden zijns 
harten en die van zijnen geest, 
verwierven hem het vertrou
wen van dien prins, die tot 

4 . 
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aan zijnen dood, met opge
houden heeft om dèn schran-

. deren natuurkundige bewij
zen van zijne bijzondere wel* 
willendheid te geven. In de 
maand April 1749, werd hij 
naar Italië gezonden, om al
daar waarnemingen te ma
ken , omtrent den staat der 
•wetenschappen in die gewes
ten. Vervolgens onderwees 
hij de proefondervindelijke 
natuurkunde aan het; kóninks-
lijke collegie van Navarre, 
te la Fere en te Mezières. 
Deze beroemde en Werkzame 
natuurkundigey die der na
tuurkunde de gewigtigste 
diensten heeft bewezen, door 
de nieuwe inzigten, mét "wel
ke hij deze wetenschap ver
rijkt heeft, overleed te Pa~ 
rijs,, den 25 April 1770. 
Hij werd door het verlichte 
jjubliek, en dóór zijne vrien
den, uit wier midden hij hei
melijk ontsnapte, om eefie 
heho'eflige familie . te gaart 

^ondersteunen', betreurd. Zij
ne werken zijn: 1.° Ver
scheiden Verhandelingen, 
opgenomen onder die vaö de 

, akademie van wetenschappen, 
men onderscheidt eene der-

„ zelve over het gehoor der 
, visschen, welke zeer op prijs 

Wordt gesteld.—• 2.° Legóns 
etc, {Lessen over de proef-

, ondervindelïjke natuurkun
de), 6 dl.n in :i2.-n»'>: een 
wel geschreven en even zoo 
aangenaam als nuttig werk. ! 

— 3.o Reciieil éie* (Ver
zameling van brieven over 
de electriciteit) f 1753 , 3 
dl.» 4 in 12^0. .^ 4,o Es-
sai etc. (Proeve over de eléc 
triciteii der ligohamen), een 
deel, in 12.mo"— 5,° i?è« 
cherches etc. (Netstoringen 
over de bijzondere óörsa/iéiï 
der electrieke tochtverschijn
sels) , een deel, in 12m0 — 
6,o l\Art, etc. (De kunst 
der proefnemingen), 3 dU? 
in 12.mo, met p i . , .1770. 
Zie MOBIN-JOANNES,; gebo-' 
ren te Meung. 

f NOWE (PETER) , een Hol-
landsche sohijder en gratéur, 
te 's Gravenhage>i in 1601 
geboren. De omstandigheden 
van zijn leven zijn. weinig 
bekend; zijne werken als 
schilder zijn zulks niet veel 
meer; en bet schijnt dat hij 
zich in dat vak niet boten 
het middelbare verhief. Het 
iS niet eren eens gesteld met 
zijne Voortbrengselen als gra
veur; dezelve getuigen alle 
dat hij van de. genie dier 
kunst doordrongen was. Por
tretten, geschiedkundige stuk
ken , landschappen, alles heeft 
hij met de meeste volkomen
heid ten uilvoer gebragt; zoo
wel diegene > welke met sterk 
water als diey welke met de 
gravéerstift zijn uitgevoerd, 
staan bij de kuristmihnaars 
in de grootste achting. Maar 
die zijner werken , welke het 
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meest& op prijs worden ge* 
steld f zijn de acht maanden 
des jaars* later onder den 
titel van de vier jaargetij
den, en de vier hoofdstof
fen , met den naam, van den 
schilder PETHJR POTTER , in 
het licht gegeven» Onder de
ze maanden biedt die van 
Maart eenen storm, en die 
van Augustus een ruiterge-
yecht aan, hetwelk beide 
stukken zijn, die, met éëne 
geleerde uitvoering, eengroot 
uitwerksel vereenigén* Zijn 

'- gezamenlijk" werk bestaat uit ' 
z'es-en-vijftig stukken. Bij
zonder ; dient hiér\er'méld te 
worden , zijne Doorbraak in 
dm dijk, waarvan men ech* 
ter zelden eene fraaije proef, 
die voor een meesterstuk kan 
doorgaan j aantreft. 

NoMPAR DB GAÜMONT. — ,• 
Zie FÓRCE. 

. * NOMSZ (JOANNES), een 
JHollandsohe dichter', te Am-" 
sterdam > in 1738 geboren. 
Tot den handel bestemd , liet 
hij denzelven varen, met oog
merk , , om zich op de dra
matische letterkunde toe te 

. leggen, voor welke hij een 
waar talent scheen te bezit
ten. Hg leverde aan het Am-
sterdamsche tooneel> meer 
dan veertig stukken , zoo oor
spronkelijke als vertaalde, die 
alle ongemeenen bijval voh-^ 

den. NpMSZ' had vele Jegen-
spoeden te verduren , tegen 
welke hij geenszins niet de 
standvastigheid van een edel 
karakter bestand Was, hij ver
nederde zich zoo zeer, dat 
hij gewoonten aannam , zij
nen letterkundigen roem on
waardig. Tijdens deFransche 
omwenteling', scheen hij met 
vuur de grondbeginselen der-
zelve te omhelzen; later toon
de hij de vijand derzelve te 
zijn ; eerst vol geestdrift voor 
BONAPARTE j verfoeide hij la
ter tot zelfs zijnen naam. 
Deze Wispelturigheid , een 
niet zeer geregeld gedrag,,en 
een bijtende geest * haalden 
hem vele vijanden op den 
hals, die hij de voorzigtig-
heid niet had van tè ontzien. 
Terwijl men alzoo zijne toó-
neelstukken toejuichte ont-
vlugtte men hem, tot zelfs 
op de straat en in openbare 
plaatsen, als iemand, die al
le achting verloren had. Ziek", 
-zónder hulpmiddelen* zonder 
schuilplaats; zag hij zich ver-
pligt, zich in zijnen ouder
dom, naar het gasthuis te, 
begeven, alwaar hij in 1803 
overleed. Hij heeft nagela
ten : l»o WILLEM de eer
ste 't of de grondlegging dér 
Nederlundsche vrijheid, Am
sterdam t 1779 i ia 4.to m e t 
een aantal platen, en het 
portret des schrijvers aan het 
hoofd > met dit onderschrift 

5 ' . ' ' • . ; . . ' - ; ' • 
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van C. GROENEVEM). 

» Dus toont de kunst onsTVomsz , 
des Amstels puikpoëet, 

Die voor ons schouwtooneel,•, 
met nut zijn vlijt besteedt; 

Den heldendichter, waard'be
kranst met lauwerbladen, 

Die Nêerland spreken doet van 
'sgrooteh zwijgers daden." 

Vóór de eerste zang van dit 
werk, is het afbeeldsel van 
den held des onderwerps ge
plaatst, waarbij NOMSZ dit 
onderschrift heeft gevoegd : 

» Dit 's de Eerste WILLEM , de 
eer van Nasssau's heldenbloed 

In raad en oorlog1 groot, meest 
groot jn tegenspoed! 

Kastüje, kon deez' held vér-
~ strikken noch doen beven ; 

• Dus deed het hem, ten loon 
der trouw voor Neèrland, 
sneven." 

Dit werk is een heldendicht, 
dat al te vaak naar berijm
de jaarboeken gelijkt, waarin-
men uitstekende stukken en 
zeer schoone beschrijvingen 

' aantreft. — 2.° Mengelwer
ken j Amsterdam, 1782 , in 
4. t0. Dezelve bevatten Brie
ven , Vertelsels, 'Hekel
schriften , enz. in eenen stijl 
geschreven , waarin het bij
tende en krachtige niet te 
kort schiet. — 3.o twaalf 
Vaderlandsché Heldendich
ten , ibid 1785, in 8.vo, 2 
dl.» —.4,° Treurspelen, die 
eerst afzonderlijk in het licht 
verschenen, naarmate dezel
ve ten tooheele werden ge
voerd, en waarvan de voor
naamste zijn: FERNAN» COR-

TEZ , ZOROAS'IER, JNTO- , 
mus VAN HAMBROEK , KQ- \ 
RA of de Peruvianen , BAK-
TMOLOMEÜS LAS - CASAS ; 
OLDENBARNETELD, MARIA 
Van Lalaing, enz. De re* \ 
gels der kunst zijn in deze 
stukken niet zeer na&uwkèu- j 
in acht genomen, maar men ! 
vindt in dezelve eeije leven
dige en natuurlijke zamen-
spraak, eene goede tooneel-
schikking, vele belangwek- ï 
king- en schoone denkbeelden, 
— 5.° Treurspelen, uit het 
Fransch Vertaald. — 6.° Blij
spelen , waaronder ook vér-
taalde. — 6.° NUMA Poii-
PILIUS , naar het Fransch 
van FIORIAN, in Nederduit-
sche Verzen overgebragt, 2 
dUn in 4.*°, Amsterdam^ 
1787, — 8.o MAVRITS van 
Nassau prins van Oranje, 
in mes ,%angen, enz; J/m-, 
sterdam , 1 7 8 9 , een helden
dicht, zijnde een vervolg op 
zijnen WILLEM dé.Eerste, 
enz. De>ze onvermoeide schrij
ver, heeft daarenboven aan 
onderscheidene Hollandschë 
tijdschriften medegewerkt, die 
veel opgang maakten. 

NON. — Zie SAINT-NON. 

NONIUS (MARCEUUS) , een 
taalkundige en peripatetisch 
wijsgeer van Tibur of Ti-
voli, bloeide in de,3.e eeuw 
der Christelijke jaartelling, 
en was een van de geleerd-
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ste mannen van zijnen tijd. 
Wij hebben van; hem eene 
verhandeling over de eigen
lijke beteekènis der'Latijn-
sche woorden, onder dezen 
titel: Be proprietate ser-
monum, van welke de uit
gave; van 1471en van 1476, 
zeer zeldzaam zijn. Deze taal
kundige; wordt geacht, om 
dat hij verscheiden fragmen
ten, der oude schrijvers, die 
men nergens anders vindt; 
aanhaalt. Zijne verhandeling 
werd in 1614, te, parijs , 
in 8.VQ herdrukt, met ge
leerde aanmerkingen» 

NONIUS (FERDÏNAND). •— 
Zie NÜNEZ, 

NONNIÜS of NONIUS (PE
TRUS) , in het Spaansch Nü-
SEZ, een Portugeesch genees
heer en wiskundige, te Al-

• cacerdo-'Sal geboren, was de 
onderwijzer van , don HEN
DRIK, zoon van koning EM-
MANUEI.. Hij .onderwees de 
. wiskunde aan de hoogeschool 
: yan Coïmbra, met eenen 
buitengewonen roem. Men 
heeft van hem: 1»° Twee 
boeken : > De arte navigandi, 

JCoïmbra, 1573, in fol., 
die zeer wel aan het hof van 
den koning van Portugal, 
werden opgenomen, wijl -de
zelve dienstig waren aan de 
groöte ontwerpen, welke de
ze vorst koesterde, om de 
zeetogten in hel Oosten door 

te zetten. — 2.pDecrepus~ 
cuiis , in 4.ÏO — 3.o Opera 
mathematica, Ba%el, 1592,. 
in fol., onder welke men eene 
verhandeling over de algebra 
onderscheidt, die hij zeer op 
prijs stelde, en welke hij in 
1564, aan zijnen ouden leer
l ing, vorst HENDRIK, kardi
naal - infant, enz. opdroeg. 
NONNIÜS, overleed in 1577. 
Hij wordt voor een der be
kwaamste mannen van zijnen 
tijd gehouden. Hij was be
dreven in de verhevene we
tenschappen ; en met de -ta
len bekend, en wat nog lof
waardiger is : hij "was niet 
trotsch of laatdunkend op zij-, 
ne kundigheden. 

NONNIÜS (LÖDEWIJK) , een 
geneesheer van Antwerpen, 
inde 17.eeeuw ^onderscheid
de zich dóór zijne bekwaam* 
held .in zijn vak, en door 
eene niet algemeene ge
leerdheid. Men heeft van 
hem : i .° Eene voortreffelijke 
verhandeling, getiteld : Bi» 
ceieticon•', sive ,J)e re ciba-
ria, Antwerpen, 1645, in 
4. t0 Er komen in dit werk 
bijzonderheden voor, die tot 
het wel verstaan der £atijn«~ 
sche dichters dienen. Hij 
spreekt in hetzelve over spij
zen , welke tot de vermaken 
der tafels der ouden5 dien
den. — 2.° Iehthyopkagia, 
sive de piscium esucömmen-
tarius, Antwerpen, 1614, 
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ia 8.vo, een nulttig en aan? 
genaam werk. Hij doet in 
hetzelve zieiï, dat de vlseh, 
eene zeer heilzame spijs i s , 
voor. zittende persoiien , Voor 
grijsaards, voor zieken én 
voor lieden, van eeöé zwakke 
lichaamsgesteldheid ; oftidat 
dezelve het bloed, in eene 
middelmatige dikte houdt, 
hetwelk voor hun gestel ge
schikt is. Een Schriftver-
k laarder heeft gemeend ,; de
ze waarnemingen door de vol
gende aanmerkingen te moe-

' .ten versterken: Solis pisei-
fius et pane pavit bis popu-
lüm prodigidliter GBRIS-
•XÏÏS; et ipsea resurrectione 
semel pastus ,non nisipisce, 
— 3.° Eene zeer uitgebreide 
Verklaring, 1 dU in fól., 
1620 i van de gedenkpen
ningen van Griekenland, van 
die van Juur/s CiESAR, van 
AUGUSTUS en TIBERIÜS. Het 

-bevat de .beide wérken van 
Gowzius, ever hetzelfde on
derwerp. —•• 4.q Hispanid, 

i$ive populorum, urbium ac-
euralior , descriptio , '•'jent* 
werpen, 1607>in 8*v°: Eéue 
tot de kennis van het ottde 
Spanje, noodzakelijke be
schrijving, •*- 5.° Een Gom 
ntentarium op Griekenland, 
de Eilanden , enz. van GoM-
ziCsj een zeer geleerd werk. 

- *-i 6.0 Zeer zwakke Gedic/t-
- ten* Men heeft nóg verschei
den stakken van dezen ge
neesheer, in het boek De 

calculo van BBVERWJCK , Leip 
den, 1638» in 12.Ö"> 

* NONNQTTË (DONAXDSJ, 
schilder des. konings van 
Frankrijk, lid der akademie 
van schilderkunde eq der a* 
kademiën van; JKouanm.. en 
Lyon, te Besangon in 1707 
geborenj en te Lyon in1785. 
overleden, heeft een aantal 
zeer. op prijs gestelde portret
ten nagelaten, onder ande* 
ren, dat van den beeldaou» 
wer LELORRAÏIC, en dal van 
'GENXMT - BERNARD. Be ver-
nametingen der akademie van 
Lyon bevatten eenige schrif
ten vasn dien kunstenaar1, te 
weten: eene redevoering over 
de voordeden der wetenschap
pen en kunsten; eene volle
dige verhandeling over de 
schilderkunde".in 14 memo-
rien, en eene zeer belang
rijke levensbeschrijving van 
LEMOINJE. 

* NOMOÏTJB (CIAITMUS 
FRANCISCÜS) , broeder van den 
voorgaande een Jesüit, te 
Besangon in 1711 geboreji, 
is voornamelijk hekend; door 
zijne geschillen mét VOXTAIRE. 
Gedurende verscheidene jaren 
betrad hij de Evangelische 
loopbaan, en predikte ach*-
tereenvolgend te Parijs, te' 
Kersailles en té Turin.- Na 
de vernietiging zijner orde, 
kwam hij te Besangon terug, 
nam in verscheiden geschrif-
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ten de verdediging der Gods-
dienst op zich, werd in 1781 
tot lid dei akademie dier stad 
benoemd,' schreef voor deze 
maatschappij verscheiden he? 
kngrijjce verhandelingen, o-
v'e.r onderwerpen der gew;-es* 
telijlte geschiedenis, en over
leed in 1793. Zijne werken 
(ÖÉuvres), te Besancon , 
in 181.8., in 7 dl.» in- 8.vo 
èn in 12.WP, met zijn por
tret in het licht gegeven, bei-
vatten JLes erreurs de F'oz* 
TJJRE , ide dwalingen van 
VOITAIRE) , afzonderlijk ge
drukt, Avignonl, 1-762, 2 
dl> in 12.WO • dikwerf -her
drukt , en in het Italiaansch., 
Hoogduitsch en Spaansch ver
taald ; Dictionnaire etc. 
(wysgeerig woordenboek der 
Godsdienst), in beantwoor
ding op de tegenwerpingen 
der ongeloovigen, even ^èer 
.te Avignon, in 1772, in 4 
dl.» in 12.n»o in het licht 
gegeven , en in het Italiaansch 
«n Hoogduitsch vertaald ,ren 
eindelij k jLésphilosophesetc. 
(De wijsgeer en" van de drie • 
merste eeuwen der. Kerk), 
Parijs i 1789, in 12.m ö , 
in het Hoógduitsch vertaald;, 
Augsburg , 1<790 , in' 8.v° 
Hij heeft daarenboven uit het 
het Italiaansch vertaald, de 
verhandeling van MAFFE'! over 
«het gebruik des gelds , A-
vignon, 1787, in8.TO Meer
dere , bijzonderheden, dezen 
Jesuit betreffende, vindt men 

in den Ami de la Meligion 
ei du rol, 25 Deel, bladz, 

. '385, ' . ; , ' , •• ... •; 

NONNÜS, ëen-Grieksch dichr 
ter van de, 5, e ' eeuw, «ran 
Panuplus in Egypte, is de 
schrijver: 1.° Van een Hel
dendicht, in 48 boeken ge* 
titeld : Dionysiaca , (Grieksch 
en Latijnsch , ex> versïone 
L UBiNi, Eanau, 1605, in 
8.VO., Leijden , 1.6J 0 , in 8.v*>> 
de eerste uitgave, te Ant
werpen , bij PLANTIN , 1569 , 
in 8 .T 0 , is aeer zeldzaam. 
**~'2fi V;an eene Omschrij
ving in dichtmaat, van hét 
Evangelie van den heiligen 
JOANNES , 1677 , .in 8.vo en 
in de Bibliotheek dei'kerk
vaders. Deze omschrijving 
kan tot vérklaring dienen. 
Dezelve' is zeer duidelijk maar 
niet zeer dichterlijk. • 

NOODT (GEUARDDS) , boog* 
leeraar in de regten te JVtj'-
megeh, alwaar hij in 1647 
geboren werd , daarna te JFra* 
neker, te Utrecht en ein-
delijk te Leijden , alwaar hij 
den 15 Augustus 1725, in 
den ouderdom van 78 jaren 
overleed. Men heeft van hem 
Verhandelingen, over de 
regtsgeleerdheid , waarvan hij 
eene verzameling in 1724> 
in föl. in het licht gegeven 
heeft. Zijn stijl is zuiver, 
maar al te beknopt, BAHBEÏ-
RAC , heeft de verhandelitK 
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gen van NOODT , over de magt 
der vorsten en de vrijheid 
der gewetens , in'het Fransch 
vertaald en met aan teeken in-
gen vermeerderd, Amster
dam, 1715, in I2.m° In 
de eerste spreekt NOODT , 
over de magt dér koningen 
als een echt republikeinsch-
igezinde, in de tweede pre
dikt hij eene volstrekte ver
draagzaamheid,, zoowel gees-? 

. telijke als burgerlijke, en wil 
niet, dat/ men diegene sto-
xè, die zich beijveren, om 
nieuwe godsdiensten ineëneri 
staatein te voeren; hij zon
dert er zelfs de' openlijke 
•afgodendienaars niet van uit. 

f NOOMS (KEMIGIPS), een 
schilder en etser met sterk 
water, werd in 1612 te Am
sterdam geboren. Zijne ou
ders waren ongegoed , en hij 

.zag zich genoodzaakt om dén 
«envoudigen matrozen -stand 
te omhelzen; maar de aan-
Jeg, dieii hij voor detee-
kenkunde bezat, kwam alle 
hinderpalen te boven. Alles 
wat zijne oogen trof, werd 
het voorwerp zijner naboot
sing ; .en, door de natuur • 
af te malen', verkreeg hij de 
beoefening' zijner kunst. Hij 
heeft zich vooral doen on- '. 
derscheiden . door zijne be
gaafdheid om de zeeschepen 
van allerlei vorm én van al
lerlei grootte schilderen. Met 
niet minder geluk behandelde < 

hij de andere deelen van zee-
tafereelen; en zijne begaafd- \ 
heid in dat gedeelte verwierf 't 
hem den naam van Zeeman. 
Op het gerucht van zijnen 
roem, werd hij naar Pruis- , 
sen beroepen, en , geduren
de zijn verblijf in dat rijk > ,. 
versierde hij de >stad Berlijn 
en de meeste koninklijke hui
zen , met verscheiden schil
derijen. In zijn' vaderland 
teruggekeerd, ging hij'voort 
zich aan de beoefening zij
ner kunst toe te wijden. Hij 
voegde bij dezelve de kunst, 
om met sterk water te et
sen ; en heeft volgens zijne 
teekeningen.,' eene menigte ; 
prenten vervaardigd , die zich j 
door eerie fijne en geestige ! 
steeknaald onderscheiden e» . 
verschillendesoortenvansche* | 
.pen, zeegevechten en land- i 
schappen, met bevallige beel- i 
den en rschoone vergezigten | 
versierd, voorstellen.: Zijn \ 
werk /uit acht-en-veertig pla- j 
ten. zamengesteld, waarvan : 

» nien de beschrijving in het 
Manuel de Vamateur {Hand- \ 
bpeh der lief hebbers) t kan | 
zien, wordt van deskundi» 
gen zeer gezocht; en men ' 
kan zeggen, dat er weinig 
zeestukken gevonden worden, 
die de zijne overtreffen. De 
stukken. voorkomende onder 
den titel van: Opstand der 
matronen , uit hét pesthuis 
bij Amsterdam, en van den 

I Brand van het stadhuis, zijn 
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zeldzaam ; de eerste proeven 
van dat, hetwelk het Ge
tuigt op de rivier de Am-
stel " voorstelt, komen ook 
zeer zelden voor. 

f NOORX (OLIVIER TAN) t 

een Hbllandsche zeevaarder, 
te Utrecht geboren, werd 
door éene maatschappij van 
kooplieden afgezonden , om 
de wereld rond. te zeilen en 
om de Spaansche en Pórtu-
gesche volkplantingen aan gee-
ne zijde der zeeën aan te 
randen. Hij vertrok den 13 
September 1598, van Rot-
terdam, met twee schepen 
en twee jagten: een Engel-
sche stuurman, die met CA-
TENDISH gereisd had, was de 
menige geleider aan wien de 
Hollanders, zich konden toe 
Vertrouwen. Toen VAN NOORX, 
den .9 Februari} voor Mo de 
Janeiro was aangekomen, be
proefde hij , om zich van 
die plaats meester te maken j 
maar hij vond dezejve zoo 
wel verdedigd, dat hij er 
zich., na er eenige manschap
pen verloren te hebben , van 
verwijderde/ Den 24 kon hij 
eerst in de Straat van Ma-
gellan komen : het getal zij
ner manschappen was zoo 
verminderd, dat hij genood
zaakt was geweest, om een 
zijner, jagten te verbranden* 
Hij ontmoette in dé zeeëng--
te het schip van zijnen land
genoot SEBALDUS DE WEEUDT, 

die zich van de vloot van 
SlMON DE CORDÉS , afgeschei
den had; zijn .scheepsvolk 
zag zich verpligt, om, met 
de Wilden te vechten, en 
verloor veel volks; eindelijk 
was de tweedragt, op aan
hitsing van den onder-admi
raal, zoo ver gekomen, dat 
hij dezen in eené baai, met 
eenigen voorraad verliet. Den 

. 6 Februarij 1600, kwam'VAN 
NOORX , eindelijk in den groo-
teh Oceaan en aldaar, ver
dween zijn tweede schip in 
eeneta zeer sterken nevel: hij 
maakte zich, terwijl hij langs 
de kusten- van het vaste land 
van Amerika zeilde , van ver
scheiden Spaansche schepen 
meester ; en rigtte zich ver
volgens Jiaar den Archipel 
der Larronische oi Dieven-
eilanden. Deze togt scheen 
den Hollanders, die' geen 
denkbeeld van de onmetelij
ke . uitgestrektheid dezer zee 

' maakten, van zeer langen 
duur. VAN NOORX , werd door 
zijne eigene ondervinding , o-
ver tuigd , dat de bewoners der 

! Dieveneilanden, den naam , 
die aan dezelve gegeven was , 
verdienden; hij voorzag zich 
echter bij hen. van verfris-
schingen. Vervolgens nam hij 

i de koers naar AePhilippijn-
i sche eilanden en verloor al-
| daar een zijner schepen, in 

een gevecht tegen de Span-
jaards. Daar het eenige schip, 
'hetwelk hem1 overbleef, in 
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eenen slechten staat verkeer
de , ging hij het te Borneo 
kalefateren, en kwam den 26 
Augustus 1601, over de kaap 
de Goede ffoop , weder te 
Rotterdam aan. Het verhaal 
van dezen togt, werd ineen 
deel in fol,, in het Neder-
duitsch in het licht gegeven, 
Rotterdam en Amsterdam, 
zonder jaartal. Men heeft van 
hetzelve eene vertaling in het 
Fransen. Deze reis, die in 
alle verzamelingen gevonden 
wordt, verschaft geen enke» 
Je ontdekking. 

f NOOT '(ÏÏENDRIK-'KAREL-
. NicöiAAB VAN DER) vin 1730, 

te Brussel geboren , -was de 
zoon van den luitenant van 
policie dier stad. Zijne jeugd 
bevat niets aanmerkelijks, en 
men moet al datgene, -wat 
te dien opzigte, benevens 
betrekkelijk verscheiden an-

• dere omstandigheden der Bel
gische omwenteling, vervat 
is , in het werk, getiteld : 
De afgerukte 'Maskers, .als 
eenen roman beschouwen. De 
jonge VAN DER NOOT , werd, 
na zijne studiën volbragt te 
hebben, als advokaat bij den 
raad van Braband toegelaten, 
en nam langeil tijd de werk
zaamheden daaraan verbon
den , op eene wijze waar, 
die weinig geschikt was, om 
hem uit de vergetelheid te 
trekken, in welke hij bleef 
tot op het tijdstip , op het

welk de onlusten van dat land 
begonnen. Daar hij eene in
borst bezat, die van natuur 
vurig en vol geestdrift, en 
hij daarenboven met eenen 
ijver bezield was, die zelfs 
zijne latere dwaasheden > ïjiiet 
beletten, voor het heil en 
de regten van zijn vaderland, 
als ópregt te beschouwen, 
waarschijnlijk ook geleid door 
de zucht, om eene rol te 
spelen, misschien zich van 
toen af de mogelijkheid ooi; 
voorstellende, om een partij-
hoofd te worden, ofschoon 
hij er zonder twijfel «eer ver 
af was om te vermoeden, 
hoe ver hem zijne eerste schre
den konden brengen, ÏOO 
nam VAN DER NOOT-de pen 
op , -om het hervormingsstel' 
sel, door JOZEF II ontworpen, 
en wiens agenten, de toe
passing in de jVederlanden, 
er reeds van begonnen te ma
ken , te bestrijden. Toen er 
bevolen was om hem in hech
tenis te nemen, ontsnapte 
'hij aan de vervolgingen en 
vlugtte naar het Hollandsche 
grondgebied /alwaar zich wel* 
dra een .aantal -andere mis
noegden, bij hem kwamen 
vervoegen, die de vereeni-
ging vormden, onder den 
naam van Commissie van 
Breda bekend eh die belast 
•werd met de leiding der on
dernemingen ', bestemd', om 
de omwenteling te weeg te 
brengen. VAN DER NOOT 7 
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wiens öpgewo>c!en vader
landsliefde en de vervolgin
gen , die hij voor het aïge-
meene belang geleden had,, 
bij de voorstanders de* op-
stands dierbaar en eerbied
waardig maakten , werd het 
schijnbaar hoofd van deze 
öbmmissie; maar daar men 
in hem weldra meer ijver dan 
kunde ontwaarde-, werd het 
eigenlijke oppergezag weldra 
in handen van eenige andere 
lieden gesteld , onder welke 
VAN ÈupEN zich deed opmer
ken ? terwijl de geheele ver-
gadering en de uitgewekene 
Belgen, die dagelijks1 te Bre
da aankwamen, niet ophiel
den aan VAN DER NOOT eenen 
buitengewööen eerbied en het 
diepste ontzag te betuigen. 
Intusschen snelde alles der 
omwenteling te gemoet, het 
gedrag van het gezag, éen 
samenweefsel van zwakheid 
én willekeurigheid, de klaar
blijkelijke kwade trouw van 
eenige zijner agenten, de door 
de krijgslieden bij zekere ge
legenheden bedrevene gewel
denarijen, vooral de bekende 
oneenigheid tusschen den mi
nister TBAÜTMANSDORFF en 
den bevelhebber der Oosten-
ïijksche krijgsmagt in België, 
deden de gisting toenemen, 
welke weldra algemeen werd-,. 
en het was gemakkelijk vopr-
tiit te zien , dat de uitbarsting 
niet verwijderd meer kon zijn, 

XVllï. DEEE. 

De hoofden der commissie-
van Breda oordeelden met 
grond, dal in dergelijke om
standigheden de eerste stoute 
'onderneming der opstande
lingen de nationale beweging 
zoude medeslepen , en de ko
lonel VAN IJER MERSCH (zié 
da t'artikel), benoeoid tot be
velhebber van het opstande
lingsleger , viel in het Oosten* 
rïjksche grondgebied, aan het 
hoofd van eenige hondenden 
jonge lieden, dié slecht gewa
pend en zonder ondervinding, 
maar vol van ijver en vertrou
wen in, hunnen aanvoerder wa
ren. De stoutmoedigheid van 
dezen stap bragthet uitwerksel 
te weeg, hetwelk door diege
nen verwacht werd, welke den-
zelven bestuurd hadden, daar 
dezelve het gezag verschrikte 

• en men aan 'hetzelve de over
tuiging gaf, dat diegenen, die 
zich niet in scbijnzöo zwakke 
hulpmiddelen aan het gevaar 
blootstelden zeker waren, dat 
het hun aan geene hulp zou 
ontbreken. Er werden echter • 
maatregelen' genomen, om de
zen inval tegen te houden , 
maar dezelve werden even zoo 
slecht ten uitvoer gebragt, 
als zij traag waren aange
wend. Eenige schermutselin
gen maakten, de vaderlandsche, 
jeugd vaardig tot oorlog en 
hel gevecht var» Turnhout ^ 
waarin VAN DER JfjpRSCH door 
êene bekwame krijgsbewe-. 

D " • 



50 N O O. 

ging, en door de dappere 
trouw zijner bende onder
steund, een aanzienlijk korps 
•Oostenrijkers, onder bevel van 
den vrijheer SCHROEDEU vol-

. komen versloeg,. bevestigden 
de bevrijding der JSTederlqn-
den, welke door de opstanden 
van Gend en Brussel haar 
volle beslag verkreeg. Naau-
welijks was de hoofdstad Tan 
Brahand^ door de vreemde 
•krijgsmagt ontruimd, 'of VAN 
DER NOOT kwam aldaar den 
goeden uitslag der onderne
ming genieten', waarvan het 
volksgevoelen een groot ge
deelte aan zijne begaafdhèden 
en aan zijne vaderlandsliefde 
toeschreef. Zijne intrede in 
die stad was waarlijk een 
zegetogt: de lieden van het 
provisioneel bestuur, de plaat
selijke overheden, de dekens 
of gildenmeesters, gevolgd 
van de stedelijke schutterij , 
bekend onder den naam der 
vijf eeden , van de Brussel-

*sche vrijwilligers, waren VAN 
DER NOOT ftot op eenen ver
ren afstand te gemoet gegaan, 
die, vergezeld van de voor
naamste leden van de com
missie van Breda, onder ge
leide van eene uitgezochte 
schaar-van het ppstandelings-
leger naderde* Hunne aan
komst in de stad wekte ge
waarwordingen op , die moéi-
jehjk te beschrijven zijn; het 
gelui .der klokken, het her
haalde losbrallen der artil-

lerij , de vlaggen en boom-* 
takken, waarmede de vensters 
langs den weg van den stoet 
overal versierd waren, en 
vooral de opgetogenheid van 
een volk, hetwelk zijne vrij
heid behaald had ,"en dat zich 
beijverde om den burger te 
huldigen j dien het als een 
dér voornaamste bewerkers 
van deze weldaad beschouw- { 
de, alles vereenigde zich om 
den hoogmoed van den man 
te vleijen, op wien zoö veel 
hoop rustte, dien hij zoo slecht 
moestregtvaardigen. JEenebij
zondere, omstandigheid ken
merkte dezen dag van ijl-
hoofdigheid. Na een heer-' 
lijk gastmaal, bij hetwelk de 
voornaamste burgerlijke en 
militaire overheden van de 
nieuwe republiek, benevens 
een aantal inwoners tegen
woordig waren, werd TAN 
DER NOOT haar een tooneel 
gevoerd, op hetwelk men 
BRUTÜS voorstelde. Van al de 
zinspelingen , welke dit stuk 
aanbiedt, werd met eene ligt 
té begrijpen geestdrift gebruik 
gemaakt; maar toen.de acteur 
met de rol van Romeinschen 
consul, belast, eene woorden
reeks voordroeg, die hij daar
op behendiglijktoegepast had, 
en in welke de spreker, met 
eenen voorzeggenden geest 
bezield , de verhevene lotge
vallen aankondigde, die be
loofd yvaren aan de afstam
melingen der geduchtste riy 

http://toen.de
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ariden', die GESAR ', de toe
komstige "onderdrukker der 
Komeinsche vrijheid moest' 
ontmoeten: vooral toen hij 
deze dichtregelen 

Sur les dëhris, du tróne et de 
la tytanriie 

Du Uelg-e indépendant s'élère 
Ie génie 

met al den nadruk; van-een' 
geïnspireerde uitspraak, stond 
de : geheele vergadering- als 
door eéne ëlectrieke beweging 
op; men- wuifde met de 
hoeden:, de sabels glinster
den., en de gewelven der 
zaal weergalmden verscheiden, 
minuten van toejuichingen, 
bij welke eene even zoó: ge
wone als noodlottige dwaling,' 
de naam van eenen man met 
dien der vrijheid vermengd; 
werd. Voor het overige wa
ren de eerste «ogenblikken 
van deze omwenteling, die 
eener zuivere vfetlgde. De 
zegepraal van het nationaal 
belang ging met weinige bui
tensporigheden vergezeld ; de 
kleine in dergelijke omstani-
digheden onvermijdelijke on
geregeldheden , -waren oogen-
biikkelijk door het provisi
oneel bestuur beteugeld, dat 
tevens zorg gedragen had., om 
de ledenvan het oude bewind 
tegen de gevaren der volks
verbetering vrij te waren. 
Toen de dringendste omstan-
digheids-maairegelen geno
men waren, hield men zich 

' .-,-V - D 

bezig om den staat op eenen' 
vasten en regelmatigëri voetf 
te organiseren. De staten 
behielden in elke provincie 
de "wetgevende magt, en dè 
uitvoerende magt werd in' 
handen van een congres p-e~ 
Stèld, onder voorzittino' van 
VAN DER NOOT, ;metden titel 
van groot-pensionnaris. Men" 
voegde -hem VAN' EUPEJT als' 
secretaris toe, die zich weldra 
eenen invloed op hem aan
matigde., welke dè schrander^-: 
héid en het beleid gemakkelijk 
verkrijgen op eene onstuimige' 
inborst, met èenen.middèP 
matigen geest gepaard. De' 
Franschen hadden de Belgen 
op den weg der vrijheid van 
nabij gevolgd: de magtgevèn-
de vergadering had derzelver' 
beraadslagingen begonnen, en 
het voorbeeld van deze vèr-
'eeniging, de merkwaardigste 
met betrekking tot de be. 
gaafdlieden en der vaderlands
liefde , welke " Frankrijk in' 
den geheelen loop zijner om
wenteling bezeten heeft, kon
den niei verloren zijn voor' 
de verlichte mannen van een 
naburig land, alwaar, de al-
gemeene identiteit van taal 
en de overeenkomst van ze
den dezen invloed zeer ver
mogend moest maken. Wel
dra werd er in verscheiden 
Belgische provinciën eene op
positie gevormd, welker men
ners , onder verschillende be-
2 
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ntftningen naar hetzelfde doel 
streefden,, om de door de 
omstandigheden en den gang 
der staatkundige denk beelden 
noodzakelijk gemaakte wijzi-
gingen aan de staatsregeling 
t,e brengen. Vooral te Brus
sel werd deze zaak vurig in 
geschriften ondersteund, in 
welke de schrijvers, na de 
laatste omwenteling met na-* 
druk geschetst en.de beweeg
redenen van de algemeene 
geestdrift, welke' deze ver-

. wonderlijke uitwerksels te 
weeg gebragt had, in der.-
weiver wezenlijkheid onder
zocht te hebben* de gevolg? 
trekking maakten, dat daar 
de tijden geheel veranderd 
waren, de inrigtingen met 
dezelve ook moesten veran-
deren, en voegden er bij, 
dat het kleed eens dwergs 
geènen reus konde passen. 
Dit stelsel was voornamelijk 
d at van eene te Brussel ge-
vestigde commissie,' welke 
voor het grootste gedeelte uit 
kooplieden en regtsgeleerden 
zamengesteld was, bij wie 
zich eenige mannen van aan
zien gevoegd hadden, aan wie 
een boven alle volksveroor-
deelen verheven geest, de 
noodzakelijkheid, deed erken
nen van zekere, verbeteringen 
ineen verdrag, gesloten, om 
nuttige waarborgen aah een 
aan vreemdelingen onderwor
pen volkaan te bieden; maar 
dat voor eene onafhankelijk, 

0. 

géwprdfene natie onvoldoendes 
was. Plunder- en moordtoo-i, 
neelen waren het gevolg dezer 
pogingen. Het is echter bil
lijk te erkennen j dat VAN DER 
NOOT , die, zoo- als wij ge- • 
zegd hebben, sedert lang 
slechts eene schaduw van ge
zag bezat, geen'werkdadigen 
invloed op deze betreurens
waardige voorvallen scheen '' 
uit te aefenen, en men zag 
hem zelfs meer dan eens, 
zich slechts van zijnen over 
het volk onb'egrensden invloed 
bedienen, om er den Joop 
van tegen te houden. Maar 
ofschoon hij zich niet bloed- f 
dorstig vertoonde, verdiende 
hij niet te min deh strengen 
blaam der weigezinden, door 
dé gedweeheid, welke hij 
aan den dag legde, met zich 
de belagchelijke eerbewijzin" 
gen, door Welke eene blin
de menigte zijnen hoogmoed 
streelde, te laten welgevallen. 
Zijn met bloemen bekroond 
borstbeeld, werd door alle 
straten rondgedragen, bij het 
geschal van een zegevierend 
muzijk, hetwelk door ge- ( 
ruchtmakende toejuichingen 
ter eere van den vader des 
vaderlands, dikwerf afgebro- , 
ken werd; en wee dengene, 
die geen deel aan'deze over-
drevenheden had schijnen te 
nemen en geweigerd had, 
om zich voor den afgod te 
buigen 1 Intusschenwas, ter
wijl een advokaat zich door 

http://en.de
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dé pal&edrègérs vaii Brus
sel Jiet aawiddèn, en dat 
binnenlands mannen, dié 
Vrienden van hun land Wa
ren , ronddwaalden of in 'ker-' 
kers -smachtten, en alzoo de 
hóóp zogen Verdwijnen, dïë 
zij voor 'dèszelft wéltaart op-
gëv&t hadden, de toestand 
dér aangelegenheden van bui
ten niet geruststellender. Na
dat de Ops'tëflrjjkers van htiri-
'ti& éérste vWsiagëhheid terug 
ëëkéïhén Waren , énaan'zien- ' 
fijkë ^ërstèr'kïrig bekomen 
hadden, begonnen zij Jhühiïe 
verliezen te herstellen t de 
bé'kW&émhëid van TAN ÖÉR 
Mifë&tt\, de dapperheid zij-
her ti*oépéh, Vèri- welke slechts 
Mëh ^wak gedeelte eëne ré* 
^elïhatige organisatie" békó-> 
Uien lïad, 'én welke daarén-
böv'ëfi door dè onkunde- én 
•Verkw'istingéh des béstuurs 
Tan de noodzakelijkste voor
werpen tot het bestaan eens 
légers ontbloot bleven, be
gonnen niet dan met verlies 
té Worstelen tégen de in den 
ïrïjg geoefende tnagt, dié hüh 
door hunnen vijand tégëhgé-
^ 8 werd* Verbitterd over 
ï&è öntblootihg, in welke ïnèri 
ïïjhe soldaten liet, bekom
merd wegens de onvermijde-
1ifkë gevolgen dér'zelve; daar
enboven verontwaardigd over 
dé te B'Hcsset en in andërë : 
téélgrséhe gewesten bedreVe- . 
në misdaden, nam TAN DER 

MÉRSCH, öaar men reden hééft 
óïn %é ; gelooveh , tèn éiridë1 

zoo vele ongeregeldheden te 
doen ophouden , het besluit 
örh zich Van dé magt, die 
hij tè zijner beschikking had 
te bedienen: deze poging mis
lukte. (Zie TAN DER MËRSCHJ. 
De Oostëhrijksché troepen 
rukten zonder verdere tegen
kanting dé zuidelijke Neder-

Jdndèn vrèdet binnen en bij 
hünné aannaderïng verliet TAN 
DER Nooï Brussel in -den 
nafent van den 1 op den 2 De--
éembër 0 9 0 , dat is eenigö 
dagen voor de verjaring van' 
dien, welke déze stad van 
de vreemde överheerschmg 
bevrijd had. Men beschul
digde hem , dat hij al vlug-
tënde, aanzienlijke sommen 
mede gevoerd had, maar niets 
beeft déze vooronderstelling 
bewezen, Welke integendeel 
door dé eenvoudigheid van, 
zijn volgend leven kan gelo
genstraft worden. Hij begaf 
zich naar Holland, alwaar 
hij tot in Januari) 1792 wer
keloos bleef; hij gaf alstoen 
een verzoekschrift in het 
licht•, Waaibij hij de Belgen' 
uitnoödigde om zich met de 
Franschen, ter bevrijding van 
bun vaderland , té vereenigen. 
Deze soort van openlijke ver
klaring had Weinig invloed 
top dé lotgevallen s dé aan 
zijöen naam verbondene be
goocheling , wa's. zonder her-

I 3 
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stel verloren. . Het .schij nt 
^chter, dat hij zich aan het; 
afgezonderd leven, niet dan 
met moeite weder kon ge-
•wennen, en dat hij in ,de 
omstandigheden , die. op dit 
tijdperk plaats hadden., eene 
rol hoopte te spelen, want 
ïoèn hij zich in 1796 , te Ber* 
gert-op-aoom bevond, werd 
hij., op bevel der Fransche 
overheden, gevangen geno-
inen , en, als van öproerige 
handelingen, beschuldigd , in 
de citadel van 's Hertogen-* 
bosoh opgesloten., waaruit hij 
eerst in het volgende jaar 
ontslagen werd. JS"a verloop 
van eenigen tijd kwam hij te 
Brussel .terug, alwaar hij 
sedert in de vergetelheid ge
leefd heeft , welke aan zijne 
verledene grootheid den schijn 
en de snelheid eens droorris 
geven. VAN DER NOOT ÏS op 
zijn buitengoed te Sirombeck, 
in de maand Januarij 1827, 
in zijn 97.ste jaar zijns ouder-
doms overleden. Men schrijft 
„hem een geschrift toe, in 
1814, na den inval der verbon
dene mogendheden in Bel
gië, in het licht gegeven ,' en 
hetwelk de herstelling van de 
oude staatsregeling ten doel 
had; dit werkje heeft, wie 
er ook de eigenlijke schrijver 
van geweest zij,' den geest 
geheel veranderd gevonden , 
en is niet dan met de grootste 
onverschilligheid onthaald* 

.... f Noor (GERAKDUS VAUT), I 
werd te Utrecht, in 1-765, 
van brave. Catholijke ouders 
geboren, en gaf reeds bij het 
catechetisch .onderwijs, het
welk hij genoot, de schitte- f: 
rendste bewijzen van zijnen 
yoortreffelijken aanleg, die ; 
zich in zijne voorbereidende 
studiën zoo gelukkig ontwik
kelden , dat hij op de, des- ' 
tijds, zoo beroemde hooge-
schooi van Leuven, onder 
de bekwaamste beoefenaren 
der wijsbegeerte.gerangschikt 
werd. Na de priesterlijke, 
waardigheid te hebben ver
kregen, heeft hij achtervol
gers de statiën van 0feesp, 
Bunnik en IJsselstein, als 
kapellaan bediend. In het 
jaar 1800 werd "hij benoemd 
tot pastoor aan den Bijnof 
Eersten Dam, bij Utrecht, 
en in 1810 tot pastoor te 
Maareen, en aartspriester 
van het Utrechtsche distrikt, 
hetwelk hg a'lzoo gedurende 
2j2 jaren, met zoo veelwijs-

«heid bestuurde, dat het zich 
in alle opzigten gunstig on
derscheiden heeft., Na den 
dood van monseigneur ClAM-
BERLANI, die in het laatst 
van Januarij des. jaars 1828 
overleed , bestuurde de heer 
VAN Noor de geheéle Neder-
landsche zending als vice-
supecior tot in 1831, met ! 

die voorzigtige wijsheid , wel
ke den grooten en onafhanke-
lijken man kenschetst, Smar-
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telijk, maar vol van troost- | 
rijke 'bemoediging en aan
doenlijk . was 'zijn sterfbed ; 
zijn einde voelende naderen ,; 

begeerde hij ) dat hem de H. 
Sacramenten zonden worden 
toegediend. Na bet ontvan
gen der H, Teerspijze zeide 
hij , met den grijzen en vro
men SIMEON: Mtno diniittis 
servum tuum in pace . . . . 
en , nadat hij ook de heilige 
Olie ontvangen had, uitte 
hij , als • naar gewoonte de 
woorden, jiat voluntas iua „'• 
tot dat hem eeine volstrekte* 
-bewusteloosheid overviel, dié 
hem weder verliet, toen men 
de gebeden voor de sterven
den deed , die hij , tot ver
bazing; van alle aanwezigen, 
mët volkomerie bewustheid 
mede bad, en even gelijk de< 
vermoeide; reiziger zachtkens 
insluimert, ontsliep hij den 
27 November 1832. ' 

• NORADIN of NoüR-EDDifN , 
benoemde surtan van Syrië en 
Egypte , oudste zoon van den 
berüchten IMAD EDDYN ZENG*. 
Hï , soudaan yan Mèppo eiï 
van Mnive, djior zij ne ge-' 
snedenen in die ' belegering 
Van Calgembar, in 1 145 
gedood, deelde de. staten 
zijns vaders met SEIFHEDIN , 
zijnen oudsten broeder.. Het 
gebied van Aleppo , was aaq 
NQRADIN ten deel gevallen; 
bij vergrootte hetzelve door 

zijne vvapens, en werd een' 
der magtigste vorsten van ld-
zië. Het was in dën tijd der 
k'ruistögten ; ' NÓRADIN legde* 
zijnen moed aan den dag, 
tegen de kruisvaarders, ver
sloeg JoSELiN, graaf van -M--
des sa, maakte zich meester 
van zijne staten , en nam hem • 
gevangen, nadat hij BOUDE-
•WIJN U I , koning van Jeruza
lem , en RAIMOND , prins van 
Jfntiochië, in eenen veldslag 
in Welken deze laatste sneuvel
de , overwonnen had. Deze 
overwinnaar wendde vervol
gens zijne wapens tegen den 
sultan van Iconium, die op 
zijne beurt overwonnen werd. 
Toen die van Egypte, door" 
MARGAN onttroond , NOKA«« 
DIN, te hulp had geroepen,: 
gaf-hijdiem gelegenheid •, onv 
hém zéïven van-zijne konink-' 
lijke' waardigheid te beroó» 
ven; hetwelk niet zeer wel 
overeenkomt met hetgeen men 
van de edelmoedigheid van-
NORADIN verhaalt. Hij werd-
er weldra voor gestraft. GT-
RACON , een- veldheer'zij ns le*"; 
gêrs, liet zich,' ten nadëéhv 
vari' zijnen-meester NÖRADIS', 
tot soudaan "van Egypte 'be--
noemen;" deze nieuwe sou
daan overleed "in 1170 , eirv 
kreeg SALADIN tot opvolger. 
NORADIN overleed f in 1174,; 

D 4 

* NoRBERG ( M A T X H U S ) , 
doctor in de godgeleerdheid * 
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hpoglöeraar. in de Öosterschè 
talen 3 en kanselarij - raad, 
werd in 1746, in %iüepten 
geboren. 3Va zich langen 'tijd 
in Turkije te hebben opge
houden, vverdhij tot hoog-;, 
leeraar in de Oosterséhe eft 
Grieksche talen aan de wuV 
yersiteit van Lündbenoemd. 
Hij schreef uil de bibliothe
ken vaö Parijs:, en van ver? 
scheiden andere stedep _, ver-
schillénde Oostersche hond-
schriften af, en deze afschrif
ten gaf hij aan de universU 
teit van hïind ten geschenke; 
aan welk gesticht-.hij- ook^ 
ebenen leersloei voordeleven
de talen slichtte* ?foRBER"6 
bïagt de laatste jaren zijns Je-i 
t.en. mNórdland j het :gewest 
zijner geboorte door yen over
leed te Üpsal, d«n 11 J;a-
ntfarij 1826. Hij heeft .nage
laten: 1.° Codex syriacó-
éxemplario-"ambrosi<tno pie-
diolanensis é zditus et La-
tine Mrsüs, Lund 1787. « -
2.° (pddex nazdriBuSi liber 
Adami'appelldtus, s<i/ïiace , 
transcripius, loco vocali-
vifn uH vicem litterariim gut* 
turalium preestitertttt, Ms 
sub'stitutiÉ $ Latinèqite y,red* 
diius, Lund, in 4.tor, 3 dl.0 , 
1-815 ua- 1816;, éehe -uitga* 
ve , iiaar het afschrift fran een 
Sabijftsch' handschrift,. uit de 
bibliotheek des Franschen ko
ning* gelevérd ; de uitgever 
ïiéeft er 'de beide volgende 
dealen bijgevoegd; — 3 Lexi-., 

bon vodicis Aazatcei <, cuïM* ' 
ber Adami nomen j cdidil > 
MAÏT&h jtfoRBERG , Lündj ( 
1816, in 4. to — 4.o Onó- • 
niasticon codicis naisar<sii l 
cui liber etc, Lund, 1817» f 
i« 4.to _ Reeds in 1811, had ' 
N'ORBERG een fragment van j 
het boek van ADAM., bij wijze ' 
van programma, en onder de* 
zen . titel in het licht gege*. ! 

ren: Stellos na&aroeofum w 
ones ex Sa'cro gentiscordi- \ 
ce. ~ 54° MATT. NQR'BERGJ 
selecta opuscula academica, 
1817 ^ - 1819> 3 dl.* •-• 
6;° Rudirnenta etymölogim:, 
Lund, 1819. In dé maand 
September 1625, ontwierp 
NORBERG de Catalogusvandé ; 
handschriften der Bibliotheek 
van Ufpsal, opgenomen in 
de Acta Societatis Sciehti* 
aruni tfpsaliènsis. 

NORBERWS {Heilige}., \i 
1082 te Zanten, in het her
togdomKleeft uit eene der 
aanzienlijkste faimilien van 
Duïtschlmnd geboren y begaf 
zich «aar het hof van keizer 
HENDRIK V, zijnen bloedyer>-
wanti Hij blonk aldaar uit 

* door de bevalligheden vaa 
zijnen geest en Hn^zijn gelaat 
en behaagde er door de le
vendig» en de zachtaardigheid 
van zijne inborst. Het hof 
bragt op zijne zeden hét uit* 
werksel té weeg, dat het
zelve voort moest brengen; 
het maakte dezelve verwijfd 
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en bedorven* NoRBERftrs, 
door dë 'genade getroffen, 
ontweek den schoot des be*-
derfs, deed afstand Tan ïijue 
beneficièn, verkocht zijn va
derlijk erfgoed en gaf het 
bedrag deszelven aan de ar
men» Yan alle banden, die 
hem aan de wereld kluister
den,/ bevrijd j ging hij Tan 
stad tot stad het rijk Gods 
prediken. Toen JBARTHEM:-
m , bisschop van Lïïon , hem 
eén eenzaam dal \Prèmmtrè 
genaamd ,,had:gëgevèh, begaf 
hij zich in 1120 j derwaarts, 
en stichtte Aldaar dé orde 
der reguliere tanoniken j wel
ke den naam van déze woes», 
tijri draagt. Zijne leerreden, 
door zijn gedrag ondersteund , 
verschaften hem èéné menigte 
leerlingen , hij gaf hun den 
regel van den heiligen <Au-
GÜSTINUS j en het witte kleed j 
hetwelk dat der geestelijken 
was , maar alles van wól zon
der linnen. JT/eze nienwe gees
telijke krijgsrtiagi moest een 
aanhoudend stilzwijgen in 
acht nemen y bijna ten allen 
tijde vasten; en .mogtsleoh'ts 
eens 'daags eênen imatigeh 
maaltijd nuttigen. Deze ofdè 
werd zes jaren later in 1126 \ 
dobr HONORIÜS II bevestigd» 
Er waren als toen, behalve 
Prèinöntré, acht abdijen ge-
sticht.De heiligestichter w^rd 
omtrent dezen tijd naar jint-
wérpen beroepen, om aldaar 

den ketter TANCHEMÏT te be
strijden. Toen het aarsbisdóm 
Maugdeburg kwam open te • 
staan , verkozen hem de pries
ters en hetvolk om dien stoel 
te vervullen. Hij beriep zijne 
kanöniken naar die stad en 
hün .gestreng leven stichtte 
de inwoners van Maagden 
burg* Het hervorrnihgs-ont-
werp , xlat deze heilige aarts* 
bisschop beraamde, boezem*' 
dé aari sommigen zult eenen 
hevigeri h*at tegen hem in , 
qVt zij meermalen aanslagen 
op ;zijn leven-maakten. De 
gelegenheid van de kerkver* 
gadèrihg \sa jRetms in 1131 , 
riep hem voor eenigen tijd 
naar Frctnkrijk terug, en na 
den troost te hebben genoten 
van zijn gesticht van Prë-
móritré door 500 religieuzen 
bewoond te zien, ging hij 
in 1134, in zijne aartsbis
schoppelijke stad Sterven. 
GRËGORIUS XIII, plaatste hem 
in 1582, in de naamlijst der 
Heiligen. Zijn Heven is met 
veel getrouwheid door HUGO , 
zijnen eersten leerling, ge
schreven. EAUEI, XODEWIJK 
HÜGO» abt vm.EMival\ 
heeft daarover eene met ge* , 
leerde aanmerkingen verrijkte 
uitgave, in het licht gege
ven f Luxèrftbütg 17 04 , (Zie _ 
HÜGÖ). Et bestaat nog eene 
andere van, door -JöAffim 
CHRTSOSTÖMÜS 'tm &ER SÏÊR» 
BB, abt Uti SM Mïèhïèl 

5 ' • : ' • • • ' • ' • : ' • • • 
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te. Antwerpen, 1656, in 
.4.t0 Ofschoon deze orde ver
scheiden verzachtingen in de 
eerste gestrengheid harer in
stelling gebragt hèef.t, is zij 
eene van diegene, welke de 
Catholijke Kerk het meest tot 
eer verstrekten, en het nut--
tigste dienden. Indien men 
eenige huizen uitzondert, in 
•welke in de laatste jaren de 
geest der eeuw is ingedron
gen, onderscheiden zich de 
kinderen van den heiligen 
'TJORBERXDS door regelmatig
heid -, ijver voor dé studie, 
door zuivere zeden door ee-
nen wërkzamen en verlichten 
ijver. Zij hadden in verschei
den Janden een aantal paro-
chiën te besturen, en zij;kyp.e-
tén zich van deze gewigtige 
taak met veel vrucht en stich
ting. Het is "natuurlijk r, dat 
mannen , die uit den schoot 
van het religieuze leven de 
groóte grondregels van.lief-
dadighöid , van ij ver-j van'on
baatzuchtigheid geput heb
ben > die vah: alle vrees voor 
de tqekomst bevrijd zijn, en 
er. geenszins,, aan denken om 
hunnen bloedverwanten, ee-
nig erfdeel,na te laten,: .uit* 
muiil;end; voor dé herderlijke 
bediening geschikt zijn. On
getwijfeld is het deze beweeg
reden', welke gedurende ver
scheiden eeuwen bisschoppen 
.uit de kloosters heeft doen 
kiezen. Ten onregte beweert 
men, dat dit eeuwen der dom

heid waren, in welke men 
er ónder de wereldlijke pries
ters, geenen vond, die voor 
de bisschoppelijke waardig
heid bekwaam was of dezelve 
verdiende. Dit bewijst ten 
minste, dat de wetenschap 

• en de deugd in. de eenzaam* 
heid en de stilte der Roos
ters gemakkelijker aange
kweekt ên beter gevoed wor
den, naardien «dezelve aldaar 
onderhouden zijn-, "terwijl de 
•onwetendheid en ondeugd de 
oppervlakte der aarde bedek
ten. Yoor het overige is het 
gebruik om- religieuzen in de 
dienst der Kerk te gebruiken, 
niet in de zoogenaamde eeuw 
van onwetendheid opgekó1; 
men. Men leest in hét leven 
van den heiligen EÜSEBIOS DB 
YEUCÊH. , dat hij deze gewoon
te in het Westen invoerde) 
Welke in het Oosten sedert 
lang aangenomen was: Pri-
mtfs in Occidentes partibüs 
in~eadem ecclesia eosd&n 
monachos instituit essequos 
et -cUricos ut esset in ïpsis 
virïs et coniemptus rerum 
et accuralio Levitarum {Zie 
•JONADAB), Hoe nuttig voor 
het overige deze eerbiedwaar
dige: 'orde ook zij, vooral- in 
deze tijden van verwoesting 
en ongeloof, moet men ech
ter niet gelooven ," dat' de
zelve aan de lastertaal ,der 
valsche wijsbegeerte ontsnapt 
i s : juist integendeel is het 
daardoor dat zij dezelve ver-
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.diewd -heeft; ' en hoedanig 
zich ook de lieden, die zich 

" aan; de Godsdienst toegewijd 
hebben, mogen gedragen , zal 
de wereld hen altijd volgens 
hare gewoonte weten te be-
dillen. » Toen de monniken, 
zegt een zeer oordeelkundige 
criticus, in d e eenzaamheid 
gebleven zijn > heeft-men htm 
verweten , dat zij een leven 
gelijk aan dat; der beeren 
leidden; toen treurige om
wentelingen hen genoodzaakt 
hebben', om dé steden te na
deren , heeft men gemeend ,,• 
c|at dit door heerschzucht ge
schiedde ; terwijl zij zich tot 
het werk der handen en tot 
het gebed bepaalden, heeft 
men hunne onwetendheid be« 
dild ; zpodra zij zich .aan de 
studie overgegeven hadden, 
heeft men hen. gelaajkt, dat 
zij hun eerste beroep verzaakt 
.hebben, terwijl men beweer
de , dat zij den voortgang der 
wetenschappen tegen gehou
den hadden. Onze diepzinnig 
ge redenaars vergeven even 
zoo min het strenge en ver
stervende leven,; in hetwelk 
de Qostersche monniken se
dert zestien eeuwen volhar* 
den , • als de verslapping;;• 
.welke langzamerhand in de 
geestelijke orden van het Wesr 
,ten geslopen is. Zijn zij arm, 
zoo zijn zij ten laste des 
volks; zijn zij rijk , zoo 'is 
men er op uit, om hen van 
hunnen rijkdom te beroöven j 
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zijn zij vroom en "afgezon
derd , zoo is het bijgeloof 
en dweepzucht; verschijnen 
zij in de wereld , zoo* zegt " 
men dat zulks geschiedt, om 
zich teiverstrooijen, Hoé zal 
men de eigenzinnige geesten ; 
die niet kunnen verduren, dat 
de monniken rusten, of ar-. 
beiden , in de eenzaamheid . 
Of in de maatschappij zijn, 
rijkdom of. armoede hebbën,te 
vreden stellen?" Zie heilige " 
FRANCISCÜS , BüRNET EVRARD.. 

NORBERTDS (Pater) een ca-
pucijner , wiens waren naam 
PETROS PARISOT was * werd 
in het jaar 1697 ièBar-le-
duc 'geboren, was volgens 
CHEVRIER, de zoon van eenen 
wever. Hij. legde in 1716 
zijne gelofte af bij de capu-
cijnen van den heiligen Ml-
CffjëL, Toen de < provinci
aal in 1734 naar Rome ging 
om bij de verkiezing van eenen 
generaal tegenwoordig te zijn, 
nam hij pater NORBER,TÜS als 
secretaris mede. De -Lotha* 
ringer capucijner bezat bij 
een lomp voorkomen, eenet| 
listigen geest. ï>e kardina* 
len, in wier gunst hij zich 
drong, lieten hem den; post 
bekleeden van procureur-ge-
.neraal der buitenlandsche 
missiën. In 1736 werf hij 
te Pondïcheri door deri'.gou-
verneur DDPLEÏX zeer wel 
ontvangen, die hem tot pas
toor van die plaats benoemde, 
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Jdöör deze bescherming op
geblazen, beproefde hij om 
zijnen haat tegen, de J«s«itëtt 
bot te vieren, door dezelve 
tiit alle Frarische Volkplantin
gen te doen verbannen]. Zij-Be 
onrustige ën kw^ëlzlekeinborst 
deed hem weldra van zijne 
bediening Ontzetten, ën Wel 
óp toóroragt taö den 'bis
schop vön Saint-Tkoméj en 
tan pater THOMAS *B <POI-* 
tïMRS ,• algërhéén overste der 
capncijnëh tan Mëdras «h 
Pondicheri, die hem afschil
dert als êëneh Wargëëst,-als 
éënë kWadë 'genie, als èéne 
opgeblazenc èn'z* Hij Was Mo 
ter gegaan, dat hij Zelf eené 
bisschoppelijke gtfëdkeufiiig 
toor eèn zijner libellen faU 
Meierde èn dezëïvè mèt de'b 
naam des bisschops onder-' 
tèelieftdë. 'Van daar ging bij 
naar dé eilanden van rfthé* 
fiïka j tan Waèr hij na een 
tërblijf ta'tt tWëë of drie ja-
réM, in 1*744 in Êorhe te
rug feWam:; maar bij verbleef 
dakr niél Jarig, ën was ge
noodzaakt zifc'h «aar Lucca 
te begeven j alwaar ;hij zijh 
yiëri över -de Merkgebruiken 
tan Ètalübar, iti 2 'deelën 
in '4.*o, iri het licht deed tér-
Schijnen, ónderren titel tan 
'Geschiedkundige gedenk
schriften iidn , dè Indische 
~gé%anteèhappen, wëlkè ÊENË-
»iCT0S XIV •door «en besluit 
gilden j April 174;5 dberridfe, 
én tan Wefkè fle heer 'Bflt-

S'OsrcK j bisschop Vön 'Mür-
ëëillé, de bëdriëgeïij en gedeel
telij k oritsMjëfdë-, in twee 
herderlijke onderHgtingen, 
deeene tan den 22 endeani 
deretan>dèn29 Jannarij 1745. 
De abt DÉS fotflAïNEs , door 
het 2'Waard aangördentari eë-
nëti capucijMr, Wietfs brde 
tólgëns het aïgemëéne gévöé-
lën dë Jesuiten toegedaan Was, 
terras^, paste deiê befeelidê 
woorden op hem koëvJEÏtit 
qüiiqué Brute; Wëïkè'mj boos-
aardiglp aldüi vertaalde':' :'$tt 
gïj 4ök B'&UTiïSi De orde 
broedër's* tan pater N t e l ^ 
üptfs" feiurdeh zijtï gèdrög'èfi 
zijne1 gésëhrifteh af, De vrëés 
tan aan kloosterbóetë të wor
den onderworpen, misschien 
ööfc W*el'de onstandvastigheid 
of iet erger, •dëdéö hem zijne 
orde óhtloolfjëtt. 'Hij begaf 
zich naar <lë protestanten en 
verbleef 'ëètfigèh tijd in B~ol~ 
tittid, ïaEngeltend^ in Pruis-
sM en in lifel hèf'tbgdööi 
ÈrWsitjïjk, iQumkita KEI, 
dié nog hoopte hein tafi zijne 
dwalingen terug të btfëngën, 
Éond hetó in 17S9 het ver
lof töè ,-bïirhet^ïeM v8ia' We/-
rèldseh •pfim&r të df'agèn ï 
Toen nani hij d̂en haam tafl 
PIATÏEI, aan, kwam in Frank
rijktérüg, stak nogmaals naar 
Engeland over, éa van daar 
rtaar Portugal t alwaar zijne 
geschriften tegen de Jesuiten 
hem ëenë jaarwedde van dën 

ü rnafkgraaf tan PoMBat -Vér-



N O R, 61 

wierven . (Zie MALAGRIDA).. 
Eindelijk kwamhijinFrank? 
•tijk terug, om zijne werken 
in 6 deelen, in 4.*°, 1768, 

i te laten herdrukken. Hij o-' 
verleed nabij Gommerci den 
3 J.ulij 1769. De lieden, 
die hem in de laatste jaren 
zijns levens gekend hebben, 
verzekeren, dat zijne gal 
kookte, als men over de Je<-, 
suilen sprak, en dat hij. hun» 
nen naam zonder ontroering 
niet kon aanhoorèn: dit was 
een© soort van ziekte, wel
ke in eenige opzigten naar 
bezetenheid geleek. Zij, die 
belangrijke bijzonderheden o» 
ver het leven van dezen do
lenden religieus begeeren te 
lezen, kunnen het mandement 
Van den bisschop DE SISTERON 
van den 24 April 1745, bene
vens den brief raadplegen van 
BENEDICXÜS XIV aan den aarts-. 
bisschop van Cesaréa , nun-
tius te Brussel, van den 11 
November 1747, in welken 
de Paus, een treffend en bei-
langrijk verhaal van alle be
driegerijen en'boosheden van 
dezen boosaardigen klooster
ling schetst. Hetzelve bevindt 
zich in zijn geheel in het Jour* 
nnlhist. etlitt. van den 1 Ju-
lij 1787 bladz. 540. Men kent 
dit puntdicht hetwelk door ee* 
nen man gemaakt i s , die na 

.alle waarschijnlijkheid niet 

' tot zijne vrienden behoort* 

Enfant de 1'ordre séraphique, 
Le tleatin me fit anglican ; 

Pour la seconde ibis je deviens 
. Catjiolique 

Ëncore «ne disgrace, et je 
prends Ie turban. 

CHEVRIER heeft zijne levens
beschrijving in 1762inl2.mo 
in het licht gegeven. 

NORDEN (FREDERIK LODE-, 
WIJK) , een scheeps-kapitein, 
reisde naar Egypte, alwaar 
hij de gedenkstukken van het 
oude Tkebe afschilderde. Na
dat hij door Engeland ge
reisd had, kwam hij te Pa
rijs , alwaar hij in 1742. 
overleed. •• J}& gedenksehrif-
ten van dezen bekwamen rei
ziger zijn te JToppenkagen in. 
1755, 2 dl.» in fol. in het 
Fransen gedrukt. Dezelve zijn 
zeer ongewoon en belangrijk , 

| vooral voor hen, die de oud
heidkunde beminnen. Men 
ziet in dezelve de teekenin-
gen van de gedenkstukken, 
die nog in Thebaïs bestaan. 
[Dit werk is herdrukt met 
Aanteekeningen en Bijvoeg" 
selen, door den heer LAN-
GlÈSyParys, 1795 — 1798, 
6 stukken in 3 dl.» in 4.*°, 
met platen. De eerste uit
gave wordt gezocht om de 
platen ; maar de bijvoegse
len , welke deze laatste ver
rijken , geven aan dezelve 
eéne andere verdienste. Men 
verwijt aan NORDEN eenige 
onnaauwkeurigheden, welke 
BRÜCE met al teveel bitterheid 
heeft aan den dag gebragt]. 



62 N O R . 

* NoRDENFLYCHT ( H E D W I -
GIS-CHARLOTTB TÓN), eene 
schrijfster in 1718 te Stok-
holm, uit eene aanzienlijke fa-, 
niilie geboren; hare ouders' 
deden ha*ar eene uitmunten
de opvoeding geven, zij sprak . 
vele levende talen , en voor- ~ 
namenlijk de Fransche, met 
welker letterkunde zij grondig 
bekend was. Hare begaafd-
hèden , bevalligheden en deug
den verwierven haar den vlei-
jenden bijnaam van Ring van 
het Noorden. Zij schreef een 
aantal; Dichtslukken, welke 
door eenezuivere bewoording, 
krachtvolle uitdrukkingen, het 
dichtvuur en . eene bevallige 
oorspronkelijkheid van denk
beelden uitmunten. Deze da
me overleed den 29 Junij 1763 
in den ouderdom van 45 ja
ren in hare geboortestad. 
Onder hare werken haalt men 
inzonderheid twee dichtsluk
ken aan, namelijk: ï .o De 
togt over de beide Belten; 
dit is- de naam van twee klei
ne zee-rengten in de Oostzee. 
De schrijfster bedingt den 
stoutmoedigen togt over het 
ijs, in 1758 op deze plaats 
door KABEL GUSTAAF, toen 
hij het Deensche leger ging 
bevechten, ondernomen. — 
2.o F erdedig schrift der 
Vrouwen: dit 'is een ant
woord op hef werk van J. J . 
RODSSEATJ , getiteld : Brieven 
over de Schouwtooneelen, in 
welke deze wijsgeer beweert, 

1 dat de vrouwen noch debe-/ 
gaafdheid , noch het vèrmo-, 
gen hebben , om in de; we- ! 
tenschappen uittemunten, en 
nog minder, om volken te 
besturen. Men moet hierbij 
opmerken, dat, toen fious-
SEAU dit gevoelen uitte, er \ 
twee keizerinnen met roem: 
regeerden (MARIA THERESIA : 
en GAXHARINA II) de eene ; 
over Duitschland en de an
dere over .Rusland, Wat er •. 
ook van zij, mevrouw VAN1! . 
NORDENFLYCHT bestrijdt dat
gene-, wat zij. voor eenen ha-
rer kunne aangedahen hoon 
houdt, met even zoo vele 
begaafdheid als vuur. 

* NORD w (KAREI, GUSTAAF), 
een Zweedsche oudheidkun
dige en bisschop, werd in 
1749 te Stokholm geboren, 
en studeerde aan de hooge-
school van Upsal, alwaar, 
hij eene thesis de Usujuris 
naturalis in.vita civilis J77J 
verdedigde, welke hem den 
graad van magister verwierf. 
In het volgende jaar, en on-> 
der de voorzitting van defl' 
beroemden IHRE , verdedigde 
hij' eene andere' belangrijke 
en gaf dezelve in het licht, 
onder den titel van • Monu-
mentasuio - ffoihica veiusti-
oris cevi falso meritoque sw 
speeta. In deze thesis on
derzocht NoRDitr de gewaande 
wettigheid van het Ihune-
sche handschrift, getiteld: 



N O R. 63 

j§aga de Sialmaret Ramer. 
Hij doet" in, zijne verhande
ling hopen ', om nog andere 
niet minder belangrijke en 
betwistte punten, te verkla
ren, zoo als de Breve van 
Paus GREGORIÜS IV, over de 
wettige aanstelling Van ANS-
CHARIÜS als aartsbisschop ; 
het privilegie, dat LODE WIJK 
den Zachtmoedige aan den-
jielfden heiligen ANSCHARIÜS 
toestond,; de Bulle van Paus 
AGAPÉTÜS II en SÏXVESTER II 
bevattende, het verbod om 
van de rhunes en van andere •• 
•weinig geloofwaardige acten , 
betrekkelijk het Noorden , ge* 
bruik te maken, enz. Maar 
dit belangrijke vervolg is niet 
in het licht verschenen. Hij 
hield zich bezig met het on
derzoek . der Latijnsche klas
sieke schrijvers, in de hoop 
v.an in dezelve eenige stuk-

• ken, betrekkelijk het Noor
den te vinden ; hij vond in 
dezelve verscheiden verval-
schingen van de middeleeu
wen , en werd eindelijk -over
tuigd , dat YlRGIUDS, HORA-

- TIÜS en andere Latijnsche 
schrijvers in de kloosters ver-
valscht, en zelfs, dat deze 
schrijvers door monniken'ge-
fabriceerd waren. Pater HAR-
DOÜIN was reeds in dezelfde 
dwaling vervallen, welke ge
makkelijk en zegevierend be
streden werd. NORDIN was 
ten minste zeer bezorgd,om 
dit gevoelen niet in Bijne I 

werken bekend te maken,, 
en hij' stelde zich te vreden, 
met het geheim deszelven aan'•• 
eenige zijner boezemvrienden 
toe te vertrouwen. Men be
grijpt de beweegreden van 

'deze voorzigtigheid; maar 
men begrijpt niet, waarom hij 
hetzelfde stilzwijgen in acht 
nam over de gewigtige na-
sporingen , welke hij met be
trekking tot de geschiedenis 
van Zweden gemaakt had, 
Toen hij in 1775 tot lector 
aan het gymnasium van Her-
nosand. benoemd was, legde 
hij zich met ijver op de ker
kelijke wetenschappen toe; 
en, om een denkbeeld van,, 
zijne ervarenheid in de god
geleerdheid te geven, gaf hij 
in 1781 pene verhandeling 
in het licht, onder den t i 
tel, van Lineamenta doctri-
nce de illwninatione hominis 
irregeniti. Te gelijker tijd 
had NORDIÏT een plan gevormd, 
om een corpus diplomatic 
cum van Zweden te vervaar
digen. Zoodra het bestuur 
zulks vernomen had, werd hij 
door hetzelve naar Stokholm 
beroepen om aan dat groote 
werk te arbeiden door de in 
handvesten en boekerijen ver
spreidde bouwstoffen te ver
zamelen. Gedurende zijn ver
blijf te Stokholm had bij ge
legenheid , om bij den koning 
bekend te worden , -van wien 
hij een gunstig onthaal ont
ving; in 1786 werd hij tot 
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lid van de Zweedsche aka-
demie en van die der fraaije 
letteren benoemd. Hij droeg 
in de tweede dezer akadë-
mien eene redevoering voor, 
over de Veranderingen der 
Zweedsche iaalx van de Oud* 
ste tijden af tot op koning 
JJCJREL XI. Hij was over
tuigd , dat de Lapland ers de 
oudste bewoners van Zweden 
•waren , en bewees, dat men 
in de Zweedsche taai de spo
ren van de Lapiandsche aan
treft , vooral in de plaatselij
ke benamingen. IHRE kwam 
in de voorrede van zijn Lap-
landsch Woordenboek met 
NOKDIIS volkomen overeen , 
deze laatste heeft in zijne 
handschriften, bijna klaar-
hlijkelijke- bewijzen van deze 
overeenkomst alsmede geleer
de vergelijkingen tusschen de 
Laplandsche en Eatijnsche 
taal nagelaten. Eerst predi
kant te Shelleftea, in het 
diocees van Hernosqnd, daar
na proost van dat bisdom, 
werd hij door het diocees 
als deszelfs vertegenwoordiger 
naar den rijksdag van Stok', 
holm gezonden, alwaar hij 
de bepalingen des bestuurs, 
betrekkelijk de kerkelijke aan
gelegenheden verdedigde. De 
aanstelling van geschiedschrij
ver der Seraphijnsche orde 
was zijne belooning; en op 

-de volgende rijksdagen werd 
hij lid van verscheiden com-
aiissien , onder anderen van 

die ter herziening der aan
gelegenheden van de bank.1 

Hij had veel' invloed pp den j 
geest van koning GusïAAF, 
die.hem in 1792 tot zijnen \ 
geheimraad benoemde. Toen ; 
deze vorst kort daartta ver
moord was, keerde NQRDIJT |s 
naar zijne proostdij terug en 
bediende op nieuw zijnen , 
post. van le,e.tor. Ofschoon \. 
hij zijne gunst aan het hof 
verloren had , zoo was zijn ! 
roem als geleerde nog- altijd 
dezelfde ,• en verwierf hém 
de pastorij van Nofct ïaJn* 
germanland, in 1800 was 
hij op den landdag van Nqrd" 
kceping tegenwoordig, en 
daarna verkreeg hij dé» doc
toralen hoed in de godge
leerdheid. In 1803 wW hij 
ook als lid der commissie tef 
herziening der bank benoemd. 
Na' dit tijdstip werkte hij aan ; 
de voortplanting des evange
lies onder de Laplanders»en 
had grobtelijks deel aan de 
oprigting van onderscheiden 
kapellen in afgelegene paro-
chien. Toen hij ifl 1805 tot 
bisschop van Hernosand was 
benoemd, liet hij de Lap-
landsche Bijbelvertaling ten 
einde brengen; hel Nieuwe 
Testament was in 1755 reeds 
vertaald en in het licht ge
geven. Om de uitgave van dit 
werk te bespoedigen, rigtte 
hij te ffemosand, de meest 
Noordelijke en de minst van 
den Noord-pool verwijderde 
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ste&vSn ;Z weden'•ehhe'dmk' 
feeEij ;op* 'MiddelerWïjl werd 
er laan 'Hei hof iémiStofrïioM 
eene I ïgeh'eime gamenzwerrng 
gesmeed. sBèzelVè barktte nh 
aSÖ9"u'ït., ert rhad ten doel.< 
den zoon. «van ^GtórffiÉ" 'ÏH 
te ̂ ónftr oenen-, 'èn om dfes-
zelfs r,bom; in >'2ijne 'tphratfc 
*e stellen , ^ie,:,.'öfsdhó*on,Jef 
ïien'zbon ^a'n den'Qöttro'orideh 
•ïóning bestond:, •:d'eü tFra'ö-
•séhen veldheer BERNADoiöiii, 
tot fijnen 'opVdlger benóeül-
de. -Deze overweldiging thad 
•bijna'opdenzelfderi'öogenbiïk ' 
plaats^ *op welken men iii i 
'JËuropa ih'ëtMshèl''ètir wet
tigheid 'herstelde. ÜNORDIN 
'Was'bij deze;gelegenheid nog ; 
tfh dé 'vergadering der verte-
•gëhwoördigei's des skoriirigr 
'rijks tégeöwö'ördigy «werkte 
ïHiede tot ••de ïnieuhve 'staafe-
-regéling-,, en koning KAKEI. 
•XïII \beno;emde >hëm tot rid
der van :&e-"Podlstar.. -Toen'de 
"staten hunne weïkzaaöïheden; 
-geëindigd hadden>, beerde 
•JfonibïN naar'zijn diocees t e -
*ügv alwaar 'Hij zich'bezig 
hield met zijne -wijkë" "boek-
verzameling in orde''tb «bren

ggen. Hij had >zéer vele böuw-
istöfien voor 'de 'geschiedenis 
van Z-uiedeh 'vereenigd: Jaar
boeken, kronijken ;gedi*üèt 
gtt 'in handsöhrift, charters, 
igeslaölülijsten, levensbësöhrij-
virigehy^penbare acten ,'eib-

-delijk alle 'béwijssohrifteö, 
X V H ï . f c . 

die hij in -dé ihanövesten ;en 
boek- winkels •yah'het'kdninj*. 
rijk ;had Jkurttteh r verzamelen ̂» 
Wöarüit hij breeds 'ufótièksels 
had" gfeftïaakt. f0nder -deze 
geschVi'ftén.' ''bév'ondeh > zich 
öörspröökelijkè ve"n zeer be
langrijke jhandschrifteh, zóó 
als kei ptwifthlët Van gi*a'a"f 
TOHSTÉNSÖNvtegen*K'A-tó X&, 
geiltóld'; -De giilÈW'tipflëb; 
dè <BH%fWiïsèêlin'gèn van 
FR'EiMtf£% -ïëgering,: 'döör 
WÖÏTËMAR ?an Mkiëns, '08-
soMedkïMdigë bljfcöndèrKè* 
dek éöz.-y;«riz. v behalve '4b 
GèdënftseWriften^eW&TSóti* 
Hts 'Voof de itó'déWiie ^der' 
ffaaije -letteren Vervaardigd 
had-, öfl Welke fóa'spönngön 
Over de .geschiedenis "van bek 
Noorden :bevatt'en>, • "svolgeös 
ÏAÈÏTUS, -JoaïöfÉs vM]<Btim 
itE-, RikÈËtiliJS ëh ISASO. 
Deze VeïZatilëïing j welke'ööi-
tifënt 2,400 deële'n bevat», 
werd 'door 'den kroöijprins 
(BJÜKNAOÖÏTS) tegenwoordig 
KASEI, XIV, koning van Zii>e>-
den,, 'aangekocht-, dlë "dezelve 
na den 'dood van NöRDfir-j 
dèn 14 Maart 1812 in zijn 
diocees Voorgevallen, aan de 
•hoogéachool van Upèül <tèlv 
^geschenke gaf.. Er bestaat 
eene iLevënséóAëts van dessen 
'geleerde, -door den vrijhëc'r 
VAN •Aiiï>Bï.BE"ïJtt geschrëv̂ énw 

, $oms (JAS&N bis), «éèn* 
Jöttörkundigö, -dichter m 
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wijsgeer, W Nicosia öp hét 
, eiland Cypms geboren, werd 
doof de Turken, die .zich 
in 1570, van zijn vaderland 
meester 'maakten, van zijne 
goederen beroofd. Hij begaf 
zich naar Padua, alwaar hij 
de "zedekundige wijsbegeerte 
rnet veel roem onderwees. 
De Pastor Fido van; GUA-
RINI verscheen in het licht,. 
De herderszangen waren de 
algemeene leesoefeningen van 
geheel -Italië geworden. No? 
RES, die ïn'dergelijke voort
brengselen , in welke,ten min
ste even zoo veel losbandig
heid alsgenieheerscht, géene 
bevalligheid had, randde dat 
yan GUARINI aan, die hem 
dp.or een hekelschrift, in 1588 
teFerrare gedrukt, ant
woordde. NORES gaf in 1590 
een weder-antwqord in het 
licht, en de dichter maakte 
nog, een heviger aanval tegen 

, hém gereed, toen NORES in 
•1590 overleed , aan de gevol
genvan de smart, welke hem 
4e, verbanning van zijnen 
eenigen. zoon veroorzaakt, 
welke tot die straf veroor
deeld was , omdat hij een' 
Venetiaan, in eenen twist ge
dood had. Men heeft van 
hem een aantal werken, ee-
nige in-het Italiaansch en 
„andere in het Latijn. De 
voornaamste in het Italiaansch 

• zijn: l.o j)e verhandeling 
over de dichtkunst Padua 
1588, in 4. t0 Deze uitga

ve is zeldzaam, -*• 2.9 Eene I 
verhandeling over de repu* ,; 
bliek, 1578 in 4.*° welke f 
hij naar het voorbeeld van 
die der Yenetianen, zijne 
meesters, vormt. —r 3.° Eene ; 
Verhandeling over de we~ 
reld en derzelver deelen, j 
Venetië \ 5 7 1 ; in 8 > - • < 
'4.° Inleiding tot de dm, ;' 
boeken over de Mede-kunde \ 
van JRISTOTELES , Verietü 
1584, in 4,t°, een geacht j. 
werk. — 5.o Verhandeling 
over hetgeen het schouw
spel, het treurspel en het 
heldendicht van dèzedekun-
dige wijsbegeerte te wach
ten hebben , enz. Die welie 
hij in jiet Latijn geschreven 
heeft zijn : 1.° Institutio'in 
philosophiam Ciceronis, Pü' 
dua 1576, in 8.v<>'~- 2.o 
Brevis et distincta summa 
prmceptorum de arte dicert- j 
di, ex libris Ciceronis col-
lecta, Venetië, 1553, in 8.v0> 
een goed werk. —1.: S,°.' ^e 

constitutione partiüm hw 
mance et civilis, philoso-
phiwi in 4.t° — A,° Inter-

.prelatio in artem póeticam 
Horatii, etc," Men bemerkt \. 
in al deze werken veel orde 
en duidelijkheid, eene diepe 
geleerdheid, gelukkige uit" 

, drukkingen, eenen verheve-
nen maar somtijds hoogdra-
venden stijl. — PETRUS DB 
NORES , zijn zoon, ach tereen- ; 
volgend secretaris van ver-

I scheiden kardinalen.,. een 
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gBletteirdjinianij.i en.fïaakyer-
zprger.,,,, heeft* verscheiden 
werken jn, handschrift nage
laten \ ónder anderen,. het 
jLeven van Paus PADI.ÜJS I V , 
ïjv he/t ïtaliaansch.. „ ,., . 

''^Mpó^KCK (de hertog van)', 
%ie ELIZABETH , koningin van 
Engeland. • '• . ; - •' , 

^ * NoRFotK, (KAREL'Hq-
WARD hertog Van),,graaf.Van 

"•JSur.rey én, Jrundel-Caètèe 
. enz., - werd den .15 .Sfaart 
$.746, geboren, :en in de Ca: 
tfrolijke Goclsdiènst opgevoed;, 
•Zijn vader, Jh den beginne 
eènvqudig edelman-, erfde 
in zijnen ouderdom , de ti
tels en 'dé fortuin der her
togen van 'Noffolh: en op
dat zijn zoon van èe parle
mentaire regten bene vens van 
den in zijne familie erfelijken 
post'-van maarschalk-graaf, 
gebruik zou kunnen maken, 
noodzaakte hij hem, datgene 
af te zweren, wat de Angli
canen de ' 'dwalingen der 
jRopmsche Kerk,.. noemen, 
lord. VKAREI, nam jn 1777,, 
•den titel aan van graaf jan 
Surrey r en in het volgende 
jaar benoemde het graafschap 
CarsUle hem tot lid van het 
lager huis,. alwaar hij steeds 
aan den kant der oppositie 
plaats nam; hij toonde zich 
aldaar een der vurigste te
genstrevers. V9Ö lordNoRTH, 

-1 ,. • ' ' . : • • . E 

tot wiens /ontslag, als minis
ter Jiij veel •bijdroeg. Na de ' 
ongenade, van .lord' NORTH , 
en onder-het ministerie van. 
den-markgraaf van BucKlNG-
HAM,, werd .hij tot kolonel , 
benoemd van iVeen. regiment . 
landweer en lord - luitenant 
van, I^orksMre., {^Hiy stemde 
vervolgens. met/Jfox en tegen 
den minister.SpELBüRNE. De 
oude vriend van PoRTtANl) 
zijnde., nam lord NORFOLK , 
toen . die* heer in. 1783-,aari , 
het ministerie.: kwam ,: den 

Opost, jan kommissaris, der 
schatkamer aan.- Tegen het 
einde /van hetzelfde jaar, werd 
PITT , tot kanselier en, eer
sten lord der thesaurie be
noemd. De graaf van Sur
rey, .schaarde zich ander
maal in den • rang- der oppo-" 
sitie, én ondersteunde kr^cht-
dadiglijk de, motie van ,den 
heer DoraraG, betrekkelijk 
eene parlementaire hervor

ming. Deze verandering van 
parlij-deed hem zijnen post 
bij de schatkamer vérliezen ; 
maar na het overlijden van 
zijnen vader , werd . hi j , als 
erfgenaam zijner; regten en 
zijner titels,, in .,1786 ;in het 
hoogerhuis toegelaten. Daar 
hij zich steeds tegen de ont
werpen de.r ministers ver
zette, bestreed hij , tijdens 
de Fransche omwenteling-, 
op eene hevige wijze P ITT , 

:in. zijne, ontwerpen',om 4e 



JÈüVifipësèkè Vóüïitië Ie oü» 
ébrhèuden , iöt dal Bezetub 
•Frdn-kïijk %bu bèïwgéld fieb-
%èn. Bij gelegenheid van hel 
beruchfë proces vah HAS-
ïiïlGis > goüvëfheuf *• généraal 
•van "Bengalen, van de Moe
dige bnJustén beschuldigd, 
WèlKè in Indï'èhadtiteh plaats 
'gehad, verklaarde dë nietig 
•we hertog van JVèérötK zich. 
;iègéh hém; maar toen hij 
«ntwèaVdë, dat zijne ambtge-
nbbten HASTINGS wilden vrij
spreken, hield hij óp , zitting 
in dé kanYertë nemen, ëh 
verklaarde zich openlijk voor • 
dé volkspartij. Hij bezocht 
dé clubs dér'wighs, waarvan 
hij voorzitter Werd. Toen hij 
in eehë dier vergaderingen 
(in 1798) j éeh toast, aan 
de 'majesteit des volks had 
ingesteld, * wéfd hij ontzet•• 
van zijne posten Van kolonel 
ehloxd-Ouitenaht. Kort daar-
ïia ICwaxn Fox weder ih het 
ministerie, eh gaf. hem zij
ne póstëii tèfüg. In 1804 èh 
18Ö5, VerMaarde hij zich 
nog tegen den oorlog met 
Frankrtj'k,• 'toen echter PITT , 
de meerderheid der &a-
mer in zijne ontwerpen té
gen NAWLËÖÏT had mede-
gesleept ; stemde NoRFOLfi, 
vöór de te dien einde door, den 
bekwamen staatsdienaar voor
gestelde maatregelen. Hij ont
wikkelde eené groote wel
sprekendheid, in de rede
voering over de emancipatie 

& '' ' 

der têrs'chë Caffiöjijlieb'j'èén 
'ÖnïiïèWér^", iüal*'' reëd^z'dö 
aikWeff'tëi-ia^i^as'géWeésf, 
ëft, te'h"." vóoMeéié van 'héU 
welke hij zich verkliardé. ïö 
1814,, dföég;ÏÜj?a,ii brideir-
werp op nieuw voor, en,in 
feehë Bchöötië Vöóï'ëe:'"v"iiist 
uitgësprofcéne iëllêfóeriil^, 
zeide hij , dat de ëmaricïpa1 

tie der Iersche Catholijken, 
» niet allêëö e'éhë êadd van 
regtvaardighëid Ï maar zelfs 
eèh onderwerp van véiJigtièid 
voói6 den staat was."** Op'het 
émdë fan zijn leven, en fó'eh 
hij vóof dë laatste maal in 
hét parlement zitting nain 
(10 Mëi 1815), verliet <jê 
hertog Van tfoffóik bepaalde-
lijk dë öpp'ósitè,, sprak in deö 
zin dés bëstüü'rê, bewees dè 
noodzakelijkheid des óbrlpgs 
tëgeö BÓNAÏÜKTË, <3ïe na zij
nen eersteh afstand, van nét 
eiland JElba, té Païijs te
ruggekomen was, en stemde 
vóór dëzwafé belasting óp 
d> eigéndönïmén. Weinig 
maanden daarna werd hij door 
éënö ernstige ziekte aafiéë» 
tdst, dié hèm dëó 16 Bë-
cëmbèf Ï 8 Ï 5 , ih hel gfêf 
sleepte. 

JSfoEls (de k&rdinaal Rffi" 
DRIK) in 1631 te Ferm* 
uit eène oorspronkelijk• Ier-
sche familie geboren, ópen-
haaïdé Wö; zijne kindschhëid 
af veel lust èri ijver vóör* dé 
studie. Zijn smaak voor de 



w ë&. . m 
werlqewvani den/ïheiligen &Uv 
aHSTî üS'.Jjevwèeg' ham i> om 
het klee(| der kluizenaar*,; 
die. den, naam van dezek kerfer, 
Yajler düagenjütÊaanvaarden... 
Dei overste^; van zijne: ver!-: 
diensten .s qnderrigt, beriep* 
heb* haaiê Mame. , Zij df>-- ta-I 
Iciaten; dédpn ^ém verkiezen 
om in, verschillende;'gesticht 
ten zijner orde;'onderwijs' le> 
geren. :" Hij, kweet' zich met 
ZQO. veal'roeBi>ao dezen taak;,, 
dat de'giioo.ttliertDg van, T.o$w 
kaiien , 'hém; tot zijnen gedv 
gelecsde; ftenaemde, en hem-
dèn leerstoel-mm de>. kerke
lijke geschiedenis aan de hop-, 
geschool • va» Pi$a tóev^r:-; 
tre&wdfe. • Het- eersfe werk, 
dat? hij in het liehtLgaf was; 
zijne F'el'Qgiaqnzckv Gesokie-' 
dMi$>in 1673 :te Fl.ó,reme> 
in!l6l. gestikt. Dezelve maak-
te; T©el gelucht. Er verso^e» 
nen pene menigte geschrif
ten? tegen h*M in het Jicht i 
hij antwoordde.? D© twtet 
werd' hesjigej?, en voor de 
regthank der* inquisitie.' ge* 
trokken. Zijp.:' werk w#rd al-, 
daar in d;e smeltkroes gego
ten/i en kwam er «Jonder 
braqdw.enk ' Hit» Maar; lang 
daarna plaatste de groot-in
quisiteur hetzelve, in 17^7, 
op den index dex verbodene 
Koekfea. BENEÖICTÜS XIV, 
beklaagde zich in 1748 daar
over, in eenen bjeiefaande-? 
zen kettermeester, die daar-

E 

óp••'niethet minsteacht sloeg ;: 
maar zijn ppvplger. vernietig-.-

s de hetï>e,siüit in 1750. GfcE*. 
\mm X , Benoemde KÖRIS , 
' \ói quctlifi.ca'teur van de regt* 
; bank' v,an geJoafsonderzoek.) 
: IWKÖCENJMDS XII,, benoemde 
; hem. tot biblioth'ekaris van 
het Vatikaan", en verhief hèm* 
kort; daaj?na in' 1695', t,ot 

: kardinaal. ïwéë jaren; daari 
na werd hij benoemd oinaanr 

f d© Trerhetexihg- van dèn a,!?. 
mahak' te 'weïken ; 'maar; hg^ 
kon zich roet dit grootef werk, 
dat buitendien niet in zijnen, 
smaalt' viel, en waarvoor hij; 
niet geheel geschikt wasj| 

; niet lang- bezig houden.,- Hij. 
; begon de-, eerste kenmerken 
e,en,er ongeneeslijke water-* 

; ziipht l© gevoelen* -D.e dood 
ontrukte" henV in 1704, in, 
den. 'ouderdom van73 jaren, 

; aan het? gebied der letteren,. 
Zijn geest was vol levendige 
heidi, en zijn geheugen ge» 
lnkkig. Zijne werken z|jn van 
1729 tot 1732,; te, ffero-
na y io 5. deelen; in fol. ge-, 

: z^oiefllijk in. het licht gege
ven. J)©; vopr;naamsté zijnt 
ifi Mislpria? Pelugiancè /iV 
bri 4uó, -— 3»P Dissertatio 
kistojftiisa de synodo, quinto, 
(ZSïvmmw. —r- 3.<? Vindij 
cicn dugmfinianfe. ~~ 4,q 

i Bwfertgliö de un& •$& Tri* 
I nifefo in eam& pass&, — 
: 5.0 Jpologia, monaekorum 
SoytAw, <é awiïymi'scrw 

3; 
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pulis vindicata. i.«-4. 6.°-
Anonymi scrupuli circa ve
tene -Ssemi -. Pèlagianorum 
seciaiöres, evulsi de era-
dicati. — 7.° ïtésponsio 
ad jippendicem •« auctoris 
sci'upulo7him.,—.8.? Mes* 
ponsiones" tres ad anönymum 
qui NoKiSiQ, jansettismum 
imputdrdtl ^ - 9.° Som'nia 
FRANCISCÏ MACED o f de an-
nisi uéue asriNl etc. 10k° — 
JE poeha; Syro'Mdcedonum ', 
afzonderlijk gedrukt: in fol,: 
en in 4,*" Met behulp dër 
gedenkpenningen verklaart dé-
schrijver, de verschillende 
tijdperken*. der,;;Sy.ro*Maceda>;. 
niërs.j —- ïl-p. Dé dudbis 
nummis. DIOVLETIAM et £l-\ 
CJNli v dissertaiio, • duplex "y 

een-• '• het "• voorgaande Vaardi
ge? voortbrengsel. — 12.° Pa-
r&nesis-ad patrem HAK-
JDVINVM; De kardinaal No -
Big ij had de ongerijmdheden 
van dezenjesuit, in verschei
den zijner geschriften aan
getoond ; in Ke'ti onderhavige* 
doet hij zulks op eene bij-' 
zondere wijze. Deze: man is 
de•••'eenige niet, tegen wien 
hij heeft geschreven'",• Hij be
minde den pè'nnenstrijd; gé-' 
voelig .-. voor de hekeling en 
de lofspraken, veroorloofde 
hij zich tegen zijne tegen
partijen , die zélfs de mees
te achting waardig 'waren, 
spotternijen en smaadwoor- • 

• den, dije zijne kunde niet lot 
eer verstrekten. Hij noemt 

den, beroemden'= BETAÜ,!;een 
schreeuwer (plamdntem),AQti 
kundigen: SinsroND j een ou
de sukkel (bonurn' senem). 
Meri kan; niet ontkennen, dat j! 
hij. overhelde tot de over- j 
drevene gevoelens.,: en dat de 
hevigheid , met welkehijde- f\ 
zelve verdedigde, herri vele ; 

, dingen heeft idben zeggen, } 
•welke hem; in meer bedaar- > 
de oogénblikkenj niet-zou
den ontsnapt zijn. De ant
woorden aan zijne hekelaars 
zijn even zoo zwak in rede-

i neringen , als dezelve hard,; 
ruw en onbeschaafd in *dé 
voordragt. zijn'; • Meri gevoelt 
ligtelijk ,vdatihem de opvoe
ding ontbroken, en «dat men 
in het klooster' verwaarloosd' 
heeft Ï om dit gebrek te her-
stellerii*— i3i<>'Ccenotaphia 
Pisand t CAU ét Ltcir O®' 
sdrüni\ in fol. Er bestaat , 
eene' uitgave van de Pela* 

, gïdürische geschiedenis van 
Leuven,' Ï70'2 > bij s welke 
mén vijf geschiedkundige Ver
handelingen voegde, waaro
ver wij ónder n.os 2: en 3 , 
gesproken hebben. Men heeft 
zijne levensbeschrijving door 
de gebroeders BAiEERlffi. 

NÖRMANT (AI-EXIS) , een be
roemde advokaat bij het par
lement van Parijs , was: de 
zoon van eeneri prolmreür, 
bij hetaelfde parlement. Met 
veel verhevenheid van geest, 
een bondig oordeelvermogen, 
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en ee'ne ópregie "zucht voor, 
het' ware geboren;, voegde 
hij" bij.deze kostbare gaven 
dêr natuur ; het spreektalent, 
eene mannelijke 'welsprekend
heid ,>het schoón'e werktuige-
lijfce en de "bevalligheden der 
yoördragt. Alvorens zioh.met 
eene i zaak te belasten , on
derzocht 'hij dezelve geheel 
onpartijdig, met de grootste 
gestrengheid. Zoodra hij er 
het onregt van opgemerkt 
had, was er geëherlëi magt 
in.de.wereld, die' hém be
wegen kon , om dezelve te 
verdedigen* Hij, werd de raads
heer, . der. beroemdste hui
zen , en de beslisser der groot
ste geschillen. Hij muntte 
uit; in de kunst der verzoe
ning , en; vo'erde, de, onbaat
zuchtigheid tot in dert höog-
sten :graad* Hij overleed in 
1745 , in den ouderdom van 

' 58 jaren. ' 

•.,. rj- NORTH (GEORGE) , een 
oudheidkundige, in 1710 te 
Zonden 'geboren* en in 1,772 
overleden, heeft eene Naam* 
lijst', nagélateW 'der gedenk -
penningen van. het kabinet 
des graven van Oxford; 'als* 
mede Aanmerkingen op ver
scheiden munten van Groot-
Brittannië, in verschillende 
gewesten van Engeland, gë-: 
vonden;; benevens eene Tafel, 
in handschrift, van al de 
zilveren :muQten van Enge- * 

-•'•: . : . " . - • • i : , : • .. , Ë 

land* van: dèveröveringdes» 
zelven; tot ophetproleetoraat 
van. CaoMWEiü. ;, , , 

• .:••* NORTH (ÈR^PERIK , graaf 
vap GOH.?QRÏ», meer bekend 
onder, den naam van),; een 
beroemde Engélsche 'staats
man, jUit, dezelfde familie als 
de voorgaande',: yiétd denv 13 
April 1732 geboren>, \ver
diende, dpor ;de schitterende 
wijze, swaarop hij in het ̂ la
gere huis',Optrad;; van in den 
ouderdom • van .26 jaren als 
een der lords van- de kanse
larij benoemd te worden. In 

. 1767 werd hij beroepen i 
om den beroemden KAREL 
TOWNSHEÜJD , in hoedanigheid 
van kanselier der schatkamer 
optevolgen, en in het begin 
van .17.70 verving hij den 
hertog van GRAFTON , als per
sten lord.der thesaurie. De 

, Amerikaansche aangelegenhe
den , * die toenmaals ernstig 
begonnen te worden, de ach* , 
tereenvolgend door Frank
rijk , Spanje en de Vereenig-

.. dePrgvinQiënmTa. Engeland 
verklaarde oorloge maakten 
zijnen toestand zèër netelig, 
en «nen heeft opgemerkt, dat 
geen tijdvak der Engélsche 
geschiedenis, door:!noodlot-
tiger, gebeurtenissen gekenr 
merkt 'is. : De hevige aan
vallen van bet parlement, 
bewogen hem, in ,1782,het 
ministerie te verlaten,-Hij 

' 4 , : • • ; ' • • ! • ' ; : : ' • - . ' • • ' . . - . -"• 
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•wei^ tot kemlbe«terug^e* 
roepen1 in. 17*83<;,! na» d'̂ vón-
derteekening ,vaW hef verdrag 
waarin de onafhankelijkheid 
'der; JTWèènigiïè Slaién van 
idmêriJta- erk euè werd*;-maar 
ziulkss iw»s slechts voor eehigë 
maaridèn';' Hij; oriderscheïddte 
zaehi: nog- twee' malen*; • in 
1787: > 'tijdens dë: debatten 
van het- parlement', over de 
motie* betrekkelijk- de in
trekking; djer̂  test-acte^ ten 
voordèele- der .dissidenten', eö 
in: 17891, over- het plan vari 
regentschap •,- dóór PITT-, tij
dens, dë- geestvefbijsteririg dës 
ionijigs., Voorgesteld'. Sedert 
data. tijdstip tot aan; zijne» 
dóodïï' in; 17Ö2* voorgevallen,' 
lieten- zijne zwakheden hem 
iïïe,fc toe, zich verder- iriétr 
openbare «aken- bezig te hou
den. '.': • •' " • .;"'; • 

. f ' JNT;ORÏH (#R£DfiRiK graaf 
v;att GUIIÏFÖRB)-, een staats
man/,, derde zoon van dfen 
vööpgaandfe , • werd; in 1-766 
geboren* I * den beginne-tot' 
landvoogd- van Ceylm* be
noemd, ondernam hij met 
de» heer CORDINER eenereis 
in het binnenland van dat 
eiland, • waarvan hij eene 
naauwkeur-ige- beschrijving 
heeft geleverd. In Engeland 
teruggekeerd ontving hij van 
het. bestuur eené zending naar 
de- Jwische Eilanden, en 
levendig getroffen , door̂  het 
ongelukkige lot der Grieken, 

zocht • hiji.ïhetj, nationale» ka* 
ra'kjter/vanüdeszielfs :inwonèr& | 
op 4$ wekten*' Hijl wjendde. 
qën gedeelte! i zijpep tforituim 
aawy inj hett bjtoigten vam 
nuttige gestichten opi;eeiig& f 
der» Griekenland meest :ni» 
burige. eilanderi." ,©,oof«het 

|; Engelsphé- bestuur-• onder- r 

steuhd;, gelukte het hem, on» ! 
danks de. hinderpalen*, die ) 
aan; 'anderenk onoverkomelijk:. 
zouden bebben. toegeschenen, 
dm- te Gorfu eene Griekséhe 
universiteit* opterigten. Itt 
November. 1823 werd' lfird' 
GóitiroftD», tot; are/tmt; of 

|; Kanselier*, der* universiteit 
\ vdm ^hnfti. benoemd; Dit 
gesticht b'eéft'sedert'deszelfi 
oprigtingi ih bloei steeds toe» 
genomen; In- 1<826 telde tnen 
er; 211' studenten* Be- bi
bliotheek .-, welke lord Guit-
EORD-> op; zijne; eigene kosten ; 

tot stand bragt, bestond in> 
1828 uit 21000 boekdeelen , 
Deze edelmoedigeJbesclxeriiaer 
der\: Griekten», "wiens naai» 
aan den herrezen staat det 
Bellenen- i& dierbaar geble- ( 
ven.;. is.den,14 Octöber 1821?*, 
i» Engelahdv, 'alwaar'' hij 
eenige- rriaanden. was- gaan 
doorbrengen, overleden./ 

NOR-THOBF' (JiEyOLD) V ^en 

21 januarjj 1278, in het; 
graafschap Marck geboren, 
werd kanonik - Van de kerk ; 
van. Zuik en- wereldlijk abt , 
van Fisé, in 1322. Hij be- • 
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stnur.de. dé. öp&ofidihg. van't 
El̂ GÉljBÉRlXiHS','; zpoü; van (den 
graaft VjEÈn- 'JKoïi-e îjj'vergezblH 
dè; keml óp zijne reizen dbór-

. Italië, verkreeg beneficiërii 
te Rome h en bragt het ove
rige zijhs'J^eïja, in','dié dienst 
vm domgraven van/ Maftejt, 
door. Men heeft van hém: 
OriginéS' marckam&, sive, 

. ^hroniconcomüumd&Mar-' 
cka et Jltena* Dit- wèrJï.;, 
in eepen onbeschaafden s.tijl 
ges^hrev^n,',; i$ d!opr,|fEia>KlK 
MÉIBOMIÜSJ verbeterd v in góéd 
Latijn 'gebragt éri 'met-ge
leerde; aarirrierkingetf verijijkt, 
Hünövep-, Ï613 , ! in iol. ; 
daarna, is- het geplaatst in de> 
Söriptorea rerum Westpka-
Ucqrum-, met de- verschil
lende tekstverklaringen. Men 
heeft nog» va® N'öRraoFF-, 
Catalogus- ArchiepisGopoé-
rum Cólöniensium, in het 
2'.e deel van"de Memmgev-
manicarurn scriptores,, op-̂  
genomen. 

" , NöBTHCMBERLAND.— Zie 
CRAY' (JOANNA)* 

NOSÏRADAMBS (ittlCHAël.) , 
een beruchte sterren wigche-
laar j in het jaar 1503 , te, 
Saint--fiemy in Provence, 
uit eene. eertijds Joödsche fa-, 
milie geboren", die voorgaf, 
dat zij tot-den stam van'Is* 

• SASCHAR behoorde , omdat er 
in dfr Paralipomenon gezegd 

• wloEdfc* .#e$/«ïs quoqüe l}s& 
• qjscÈdR'vimet\udlti, quiéot 
| vefaritï omnid, tempora. Na* 
| dati hij te :Mrmtpellie?:, .lot 
! doctors .•••int., de geheeskimde 
! bevorderd* wasi, doorkruiste 
| bij: Enanhrijh, en trads te 
| dgéi in deni echt* Hóen. hij 
'•• wedTivffenaar geworden was t 
; köerdei; bij* naar- Brovence te-, 
' rug-, en verkireeg.. eene jaar* 
i wedde; van. de staè Aiè?>^ 
\ welke hij in eenen tijd van 
j besmetting, bijgestaan had; 
; Vervolgens ging; hij. te: Sa* 
i Ion. wonen ,en trad daar»VÖOÏJ 
i dd twèediemaal in. den echt* 
i De ledige^tijd), welken hij; in 
j zijne nieuwe, woonplaats-over-
; hieldi, bewoog^hem, omsach 
| met de, studie, en vooral met 
| dié det stercekunde, bezig te 
| houden. Hip legde; qr- zich 
' op. toe, om voorzeggingen; te 
! doen., die, hij; in berijmde 
\ vierlingen , ia hondertallen 
[verdeeld, bevatte. De eerste 
I uitgave van: dit werk, in, 1555 
' te. Lyon, in8.ro gedrukt, 
) bevat er slechts zeven van» 
; Derzeker duisterheid, depron 
s fetische toon, welke, de voor* 
i zegger er in aanneemt, de 

; onverschrokkendheid , met 
welke hij. in dezelve spreekt-, 

. gevoegd: bij zijnen gr ooien 
roem, deden dezelve, op/* 
gang niajjen* Door- dit: wel*, 
gelukken aangemoedigd*, -gal' 
hij nieuwe in het licht: in 
156&, kwamen he .̂ achtste» 

) 5 .. 
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negende! en» tiende honderd* 
tal van * de pers 'y. welke: '.hij. 
aan koning HENDRIK; II . op* 
droeg. Deze vorst en'de ko
ningin CATRARINA DE ME-
DICIS., wilden den schrijver' 
zien en hem, helooneri. Men 
jiond liëm "naar £loist om. 
den horoscoop der jonge vor
sten te, trekken. NOSTRADA-
MÜS, kweet zich zoo goed 
hij maar kon van deze nete
lige taak; maar men - weet 4 
niet' wat hij zeide. Te Salon 
teruggekeerd, met eer en wel^ 
daden overladen ,. ontving hij 
een bezoek van EMMANDëi,. 
hërlóg vari Sayooije' j van de 
prinses, MARGARETHA , zijne; 
èchtgenqote, en lenigen tijd 
daarna van KAREL IX. Deze 
vorst liet hem 200 Kroonen 
goüds p benevens een. brevet 
vam gewoon lijfarts des- ko-> 
nings, én eenë jaarwedde ge
ven; ; NOSTRADAMÜS overleed 
zestien maanden daarna, in 
1566, te Salon, "door het volk 
als! eenen man beschouwd ,; 
die de toekomst kende.'' Be
halve zijne twaalf Honderd' 
tallen in Holland, 1688, 
iri 12.ma gedrukt, en mej; 
de ; Levensbeschrijving van 
den schrijver dikwerf :• hèr^ 
drukt, heeft: men van hem 
eenige werken over de ge
neeskunde. In 1656 , heeft. 
men i n l2 . m o , in het licht ge
geven . Eclaircissement etc, 
(Inleiding over de wezen
lijke vierlingen van mees' 

ter, MïCBAëi, NOSTRADA* i 
Wss), metzijneverdedigings- ; 
rede erizijn afbeeldsel, waar
onder mèn deze dichtregels i, 
l e e s t - ' : '•''•••'•" . • ) - • • ' • • • !, 

. Vera loquor, nee falsa ïoquor, ! 
• sed riiunere coeïi: 
Quivloquitur Deus estj-non 

, eg0N0STRADAMUS.il 

JÓDEttE, had. er ,geheel an
ders ..over .geoordeeld, .toen ^ 
hij: dit puntdicht vervaardigde: 

;]Noatra damus cüm falsa damus, 
ham fallerë nostrum est•, 

SVEt • cum falsa damus:,iiil-nm 
Nostra damus, 

liet grafschrift, dat'men op: 
zijü. graf in de: Franciskaner 
Kerk las, strekt hem geheel 
anders tot eer. . Zie. hier <te i 
vertaling van hetzelve: » Hier 
rusten de beenderen vanden 
beroemden MiCHAët NOSTRA-
D.AMÜS ," die volgens. Jhet oor- j 
deel van allen, alleen waar- '• 
dig was, om met zijne bijna 
goddelijke pen, volgens den 
loop der sterren, alle voor-, • 

. vallen, die op deze aarde zul- , 
leh voorvallen»te beschrijven. 
Hij heeft 62 jaren en 10 da
gen geleefd, en overleed in 
1566 , te- Salon. Nageslacht 
benijd hem zijne rust' niet." 
In hetibeginvan 1792, heeft 
men veel gesproken over eene 
zijner voorzeggingen, welke 
in deze woorden vervat is» 
» Er zal aan de Christelijke 
Kerk, grooter vervolging } 
Worden aangedaan, dan in 
Afrika (onder GENSERIK en 
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HUNNRSICH) gebeurd is', en 
déze-zal tot hetjaar 1792, 
daren jivveélk jaar 'men zal 
meenen, dat éene vernieuwing 
.der eeuw is. Daarna zal,het 
volk beginnen, zich weder op 
te rigten, otn eènige nachy:, 
telijke duisterheden te ver
drijven , door iets van hunne 
vorige' helderheid terug te 
erlangen , hoewel niet zonder; 
groóte verdeeldheden en aan
houdende ;- veranderingen." 
Deze voorzegging bevind t zich 
in eenen ; brief van NOSTRA-
BAMüSi aan HENDRIË' I I , ge-
dagteekend uit .Salon den 
27 Junij 1558, voorkomen
de in de Profetien van den 
schrijver, gedrukt te Lyon, 
bij' PETRUS RIGABD. Het ex
emplaar van deze uitgave'is 
acht dagen lang-op eeneaan-
gewezerie plaats? ten toon ge
steld geweest; alwaar alle be
langstellenden .' uitgenoodigd 
werden '", om hetzelve te ko
men zien» Zie" het Journ. 

" hist et litt.><: l»e'Februarij 
1792, bladz, 233. [NOSTRA-
DAMUS was een boezemvriend 
van SCALIGER. Hij had zijnen 
grooten roem te danken,aan 
eenen vierling, waarin men 
vooronderstelde, dat hij den 
treurigen dood van HENDRIK 
II voorzeide, en dien .hij 
schreef toen hij, op last van 
CAÏHARKfA DE MEDICIS , het 

horoscoop van dien vorst trok." 
l)it horoscoop wordt in den 
3\,<s Vierling• <van het l,e 

honderdtal gevonden, én luidt 
aldus:': • ; ' •''. ,.':';• •:;'•• -

Le lion jeune ie; vieüxsurmon-i : "• tera.;, "•..':, .. •'.':.• 
En champ bellique par sihgu-

J ie i* d u ë L ; : ,' \'•-..•;:< :•'•. ;::/• 
Dans une cage d'or les yeux 

,' " lui creyéi'a , 
Deux plaies une, puis mourir ï 

.,•.•;',fjojrt crue!* J;-•.'. > ; . . 
Men weet dat'in-;een. steek* 
spel]:EONTGOMMERI i-mbt 'zij
ne .lans; aan koning HENDRIK » 
I I , de oogen .uitstak.; Het 
beste werk van NOSTRADA-
MÜS, voor den tijd', ;waarin hij 
schreef, \&{_Remede etc. {Zeen 
nuttig "middel tegen.de~pest 
en allepestachtige koortsen), 
Parijs, 1561 , in 8;vo Hij 
heeft ook eene Omschrijving 
van GALEMJS enz. geleverd , 
en 'heeft Gedenkschriften 

', van het jaar 1080,: tot 1494 > 
nagelaten]. '.•-•: .'•'•-, ' ; 

• • ' • ' i •' • . • ' ' " - 1 ' / ' " " • ' " ' • ' • " ' • 

NoSÏRADAMUS (JOANNEs), 
een jongere broeder van den 
voorgaande* bekleedde langen 
tijd .en met eerden post van 
procureur bij het parlement 
van • Provence, Hij beoefen*, 
de de provencaalsche dicht
kunst, en vervaardigde niet 
zser kiesehe liederen, maar' 
die in een onbeschaafd tijd
vak welgevallig waren. Hij 
overleed in 1590. Men heeft 
van hem : Vies etc, (Levens
beschrijvingen der budeprö-,, 
vencaalsche dichters) < Lyon, 
1575, in 8.vo JOANNES GUI-
DICE, heeft dezelve in het 
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zèJfdejaar< ia het; Italiaahseh 
vertaald. Deze levensbesehraj*' 
vingen, ten getale van "zes 
en zeventig, kurinèn'eengroot 
licht over de ;ges,ch}jeqenis 
Van de oude letterkunde ver
spreiden. ' D e öfet BJjjiiOT 
heeft van dit.vser-fc gehpiik 
gemaakt, om zijne' Zetter-
kundige geschiedenis dep 
Troubadmm in het licht, té 
geven, Farijs, 177=4, in & 
deelen in 12.«ÏP ,;•• • •:•'<• 

. NOSTRADAMÜS • (CAESAR) ,: 
oudste,zoon van MJCHAEÜ in 
155.5 te Salpn geHoren èö in 
102§'overleden, wilde mede 
4en dichter spelen. De ver-s, 
zameïjng van z ij ne voortbrengt 
s.elen iri dat vak verscheen ik 
1000 w 1608, in 2 deelen 
in? 12.W irt hel liojit; ; Hij 
heeft ook eene GesWiiedeqw 
en kronijk van Provencè na.-
gelaten.' ijtyon,. 1014 in fol. 
Dit' is eenë zeer slecht»; ge-/ 
schrevené compilatie >'..- en 
wordt enkel gezocht,, om '4ei 
nasporingen, welke dezelve: 
bevat. " 

NoSTKADAMüS (MlC^Aël) , 
bijgenaamd de Jonge, een 
Moede* van den voorgaande, 
gaf zich i even'ala zijn" vader-, 
aan de aterrëëvoorzegkünde 
over, Hij= Jiët- zijne Foomeg-, 
gingen, \n 1563,, irijVeènen 
shïianak drukken. Zijne ora
kels kwamen hem duur te 
staan. Toen hij in 1574, bij 

de belegering van;;<Mou,$siii 
tegenwoordjig wasjj 'vraagde, 
hem D'EsPiNAï-.SAiïq-Iaic;: 

welke er den. uitslég.van zou 
zijrivNoSTRABAMnS antWOOF^ 
de , dat de. stad verbrand ' 
.zoude worden 5 en om zijne 
voorzegging té doen oitioi 
men, slak hij zelf brand'ia 
dezelve. Toen SAINT -IVO 
zulks bemerkt had»werdhi} 
er zoedanig over verontwaat? 
digè, dat hij hem zijn paard 
over den buik liet loopen 
en alzoQ doodde. Hij maak-» 
te tamelijk tweï Provengaali 
sche verzen, •'"•• 

;<-:•• NOSTRE oï M H E (AKW* ] 
• ASSE^, in 1013, \ePms\ 
geborei,, en in 17QQ in dé« 
zelfde, stad overleden, volg? 
de zijnen va.der op in' den 
post van- opziener der tui* 
nen van de Tuihri'èn. Dooi' < 

: FprjQüET verkozen v om de 
tuinen :vanhèt kasteel ™n 
Waw-ile'ÏFicomte te versies 
ren , maakte hij er» door de 
nieuwe.en prachtige sierat 
den, welke Mj er in menig* 

i te in aanbragt,, een bekoor* 
' lijk verblijf van. De koning»; 
1 die van zijn werk- getuige, 
: was-', belastte bem( met het 
; ópzigt over al zijne lustwa* 

randen. Door zjjne kunst ver
fraaide hij Fevwilles, Tri-* , 
anon. en legde te Saint* (*efr f 
main, dat beroemde terras/ 
aan, hetwelk men altijdmef 
eene nieuwe bew.ondering bf 
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schdirwt. tie ttïnèn viaii Öïtigi 
. ny, Van CikiïntMy, yéïjJSitiiïi 
iJtmê^ :ïë\ MéUÉök ,/viri 
Sóeaüpc,; lïét bïoëiripërlt faö 
Üëü Tibet', de Wateflëïtljö-
ge'iï_,• die dit landgoed té .#<»** 
taitiêbleqU versieren,, zijn ö'ök 
Jiijn wérk. "Hij. dëë'd aanvra
ge órh éteriè"' 'tóize door jtü~ 
7ïë 'ïè "döéhf; ih de hóópfan 
Hiëüwé tendighèdèii 'op té 
zamelen. Te Mómé /maakte 
hij Eenöis Met idëri ridder 
BÈRÉïf, die toeïim^alé ëeriè 
.jaarwedde van 2ÖÖÖ Ëroó-
hëh genoot, oirri aaü hët 
riddër-bëeld van JLÖbÉwijÉ 
XIV, te arbeiden.- Hij be-
Wöóg, dien vorst, oih dit 
Werk öhaf Êrartkryk té dóen 
overkomen, ondaöks 'dë afc 
gettieelië slem , <ïiè hein laak
te. Paus. IiiNóbEiSïiüs ' t l , 
'van zijne verdiensten Öndèr-
rigt,' Wilde hèm zien. én vèf-
'leiénde hem eën vrij lang ge-
boor , op hét einde van hèt-
vvelke XË NÖSÏRE , terwijl bij 
fcich töt den Paus wendde , 
uitriep • '•»> Ik "heb de grootste 
mannen der wereld : ÜWö 
Heiligheid en den koning, 
mijnen ïnèe'ster, gezien. — 
Er bestaat eën $röot verschil 
tusscheh ons beidö, zëidedë 
Paus, de koning is een groot 
zegevierend vorst;" ik bëtt 
eën arm priester, dë dienaar 
der dïènarëh Gods." LE NOS-
ïteÉ, doof dit antwoord bé? 
koord, -wierp zich om deh 
bals tan den.Paus en om

helsde hëöt. Wa'iat Mi was, 
steeds,zijne" gewoonte ,%n£Ï ' 
dègè'n'ën , vöpi? %ié jnij'bt!-, 
Wóhdé'riiïg: "gèvóëldë7;H'é oittr-
'riéizen , nlj otöhélsde Öëhfcö-
nihó; zelfs iëïkêüs; dis dëztë 
vörsi ¥dÜ zijne -veldtogteö 
lertigVwIoViVATöeöXööSW îfc 
tïV" hèni in 1675' briëveii 
van adeldom ' en hel feri/is 
van den höiïigeü'; lïibkAëJÉ, 
VëfïèënÜ hld ; wxtóe 1 t | h 4 r | 
Wapenen gëvëti; rriaar 'hij 
antwööSrdde:, dit hij dé zijnéri 
bad \ welke tiit drie slakken 
niét éeüe kool gekföoiid be* 
stonden'. ' »3irè , v'óej*dë hij 
er bij, zt>U "ik; riifttë ïphêè 
kunnen vergeten5? Höe ̂ "dier
baar moet m$ dezelve zijn! 
Hëb ik aan dezelve de Wei'» 
daden niet te danken, met 
vf.ëïk'e ttwfe iiiajesteit 'mij véf> 
e e r t ? " •;'•;'•' _;;"' ••"v!': :"\ : 

'ïföï'cfift;'ï»f iSföïöERijSjTiït 
ëëne aanzienlijke Zw.abisehè 
familie gesprötéh, omhelsde 
bet ; kloosterleven te MM* 
Gatl, én onderscheidde ér 
zich zöb Zéë'r door zijne gèV 
ïéerdheid, dat hij naar het 
beroemde klooster vaü Btfo 
velöt werd beroepen, ótii al* 
daar dé hóógérëlwetenschap-
pen tè onderwijzend Veïtol-
gens vrerd hij in het jaar 
971 tot den bisschöpjpelijken 
stoel van Mik verheven. Hij 
onderscheidde zich aïdaöf, 
door alle dëögdên7 diè hét 
sieraad f'ah de bisisöliiöppfelijkö 
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waardigheid uitmaken,; De 
opvoeding der jeugd ging 
hem- het meest ter harte; 
hij' meende zich niet' te'ver
nederen , - met zijne vrije 
oogenblikken aan het onder
wijs der jonge lieden toe te 
•wijden', in welke hij eenigen 
aanleg voor de studie 'be
merkte. Men kan hem als 
de tweede grondlegger van 
'de .stad Luik, ^beschouwen, 
ïlij liet dezelve met muren 
omringen ,, en met fraaije ge
bouwen ..versieren,' De stift-
kerken van den heiligen 'Jó-
'jlNNÈ's'den Evangelist;, "van 
het heilige] kruis , van, den 
heiligen , Dioinfsius Je,'Luik; 
derkerk te Èteohelen, die" van 
'Jtkeh'p tellen hém onder het 
getal .hunner stichters. Hij 
overleed in het jaar 1007. 
AÜBERXÜS tE MIRE meent, 
dat hij gezamenlijk met HE-
BJGERE , abtvan Lobbes } me
de in 1007 overleden \ de 

. Geschiedenis \der bisschop» 
pen van Luik .zamengesteld 
„heeft; maar hetis waarschijn»-
ïijker, dat HERIGERE, dezel
ve alleen op aanzoek van 
JNOTGERUS vervaardigd heeft. 
Dezelve komt voor in dé 
Gesta Pontificüm Leodien-
sïum van CHAPEAUVII.LE. 

: "'", NoXKER [Heilige), bijge
naamd Balbulus, of de Sta
melaar , een monnik van Si. 
Gall, te Heiligau bij die 
abdij geboren, en den 6 

April 912, overleden',, is de ' 
, schrijver van ,km 'MarU' 
Idarsboek,, in dé Untiquè \ 
Lectïqnes"\an: fijpDRik (3A-
NISIÜS s doch' niet in zijn ; 
geheel, opgenomen. ] Men ,be- [ 
waart . eenige handschrifteil 
van den heiligen NOTKER , in ' 
de l?oekverzaniéling\van>S'ö!?W <•• 
Gall ,•,' .1 ,Ó De Levensbeschrij
vingen van den heiligen,'CiW ,> 
of GALLUS' "én ÏRÏDOtiif of \ 
FRIDOLINÜS , abten. — '2.» f 
Omschrijving der Psalmen, j 
in de Teutonische taal. LAM- : 

BECIIJS hééft, om er een bef 
ter denkbeeld van te. gevent 
dé omschrijving randen eer-
sjéh psalm"; iri zijn Comrnen-
't'ariüm op de bibliotheek van 
ffTemeri,, 2> boek ,';' 5.f 
hoofdstuk,'opgenomen. Men 
vindt vele ,werken van de- , 
zen heiligen*;in het -Movm 
Thesaurus . jnonumentoruni | 
van dom ' P E Z , Jugsburg, 
1721, tot 1729\, 5 dl,»., i« 
fol; SIEGBERTUS • en HOKO-
RAïps., vérwarren . 3N0TKES 
mét NOTGER, bisschop taf1 

Luik.;/. • ' 

NÖÜE (JFRANCISCDS DE IA), 
bijgenaamd IJzeren Jrm, 
een edelman uit JSretagn^ 
werd in j^53lj uit een oud 
geslacht gebpren. Van zijne 
jeugd af, droeg hij de wa« 
pens , en onderscheidde zie» 
in den beginne 'm Ilal$< • 
In Frankrijk teruggekeerd; 
omhelsde hij de partij der 
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Calvinisten , , veroverde in 
z 1567 ,; Orleans op dè Ca-

iholijken , voerde in .15.69, 
in den; veldslag van Jdrnac 
de achterhoede aan, en maak-

• te zich meesier van Fonté-* I 
naiy>: Oleron , Marennes , ' 
JSoubise en Broüage. Bij de 
inneming van Fóntenai, be
kwam hij een schot door den 
•linkerarm , hetwelk hem hèt 
armbeen verbrijzelde..Men 
zette heïn den" arm te la 
Jtpchelleaf, en. ver vaardigde 
hem eeiien ijzeren, van wel
len hij', zich. zeer wel be
diende, omf den toom «ijns 
paards te besturen. In 1571., 
naar de Nederlanden gezon

den , overrompelde hij aldaar 
Valenciennes.Bij zijne terug
komst in Frankrijk, benoem

d e hem de koning tot veldheer 
van de troepen, ter belege-

, ring van la Rochelle gezon
den: 'hij was trouweloos en 
ondankbaar genoeg, zich van 
het vertrouwen ZÏJDS vorsten, 
te bedienen, om de partij 
der muitelingen te verster
ken» In 1578, ging hij in 
de • dienst der algemeene Sta
ten van de Nederlanden over, 

, maakte den graaf van Eg--
mont, bij de inneming van 
Niriove krijgsgevangen, maar 
hij werd in 1580.-, zelf ge
vangen genomen , en ver-

. kreeg zijne vrijheid eerst vijf 
jaren daarna. Toen hij in 
Frankrijk, terug gekomen 
was, voerde hij oorlog tegen 

de Calholijken-en sneuvelde 
in 1591 .f irt den slag, van 
JLamballe.: Hij * was een goe?' 
de kr jjgsman, imaar maakte 
zelden een; ;goed gebruik van 
zijne'dapperheid ,. dewijl hij 
bijna altijd voorlieden'.streed/,' 
die "tegen' dért vorst en dte 
G odsd je n s,t,"ge w.apend'VT.are.n-; 
hij was,daarenboven wreed,, 

'en; openbaarde' z|ijne ; dwee-' 
perij döör wreede} pnmen-
schélijkheden •',. op, dê Calho
lijken uitgeoefend; ! Hij liet 
Staat- enkrijgsknndigè ver
handelingen n a , 1 5 8 7 > in 

-4.to, welke'hij gedurende 
zijne gevangenschap zamen-
stelde; dezelve bevatten vele 
zaken, die mei de geopen
baarde Waarheden strijdig 
zijri., PETRUS CORET en pater . 
POISSEVIN ) hebben er de d wa
lingen en drogredenen • van 
ontsluijerd; , • , ' 

NoüE (ODETDE LA),- oud
ste zoon van den voorgaan
de , onderscheidde zich in de 
dienst van HENDRIK IV, [Het 
is tot. hem , ;dat.;deze vorst 
zeide: ,LA:NOVE, men moet 
%ijne schulden betalen',: ik 
betaal de mijne ook.] Hij 
overleed -in 1618 en is de 
schrijver van eenige Chris
telijke dichtstukken, Gene-
ve; 1594i in 8.w, in"wel
ke zoo wel genie alsregtzin-
nigheid ontbreken.' •_ • 

NODE (JOANNES SAPTÉ DB 
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ülfyiih 1701, «të 'Méauk 
geboïeh", %ërd toonfeëlspeler 
'ëh T/rëi*kte«fë gelijkertijd toer 
•WetHoönëel. [Het isaan hem, 
?öat 'ibfeütt -het -sdhdötie nrëttr^-
?sjJel M'JHoium'/ifj-HetwëJk 
'•föÈT'A'ifelÈ 'hein zoo zeer ̂ be-
:»ijdde,••'én het blijfpël *fe 
lÜö^üëttë ëórfigée. [3e ï/e/''-
4'ëlërde 'bèkmgaieke) ledan1-
'kën iheëftj] Zijtte "Werken zijn 
I e Parijë in "het üidht gege
t e n , 1*65, iö k2i*° iffij 
•ÖvWleed ia 1'761.- • 

(JiCöJBüs)-, ieën 
#ës'tóty in 1605 Ce i / M s 
"geboren. -ïn =döö ouderdom 
Wii ï-8 Jjarön trad -hij >iri >de 
'ó'rde -der Jpateüs vafo de maat • 
jSeh'jfppij-, %%fd •hoogleeratfr 

% dé 'Mmmiom <ën wijdde 
aiöh vervolgens aan 'dë pre
diking 'toe. Volgens het ver
haal van DÜPIN , dën schJrijver 
van de Kerkelijke Geschie
denis van- de 3%te 'ëëüta , 
ïafiddö pater N?0O'Er<het werk 
-óv'ér ;hët toènigmldige na-
"deren tof <#e 'M-, Gömtnun'ië, 
döör den 'beruchten AtóffAuiiD, 
M n ; maar-daar dit •boek door 
bisschoppen goëdgëkèur-dïwas, 
feteh deze •geMmefilijk 'door 
ta'derö^prëltftép, pater;NoüKT 
;ih 'êën'é 'Vergadering > welke 
ïij -te - Për§ls Iwêlden -, Vëï-
ëëhijnen \ ''">én «in welke 'hij 
^enoödzöfak't wer&-, om dat
gene af të keffen, wat hij 
tegen het werk vaneARNAOLD 
%afl ^öofgöstéld. Jfe -deze 

herroeping Werd liij Oéc'tór 
aan dë cqllegiën^aiï Mèhfoh 
en JMireóht-, teen post •*, Mak 
ken-dbij i25 jjütón^bedtóndèi 
Volgens «den 'reedsfaan-gëfraiili 
dén »DDBHÏ', m fan wien wf 
deïe-'bijifönderhèden ontlèé1- l 
nerf;, was; -.piafër rïfotJÉf <« j 
•van de Vurigste tegenk&Wft j 
•tab ïLEifóm, tegen %iël'h| 
ïdit werk i in 5hfet liöfet'gal1: | 
^LfiJRetnërciitièHs ëtc.'{!Dó;nfa \ 
betuigingen 'van 'hei £M« I 
msforie van ffl. 'aan'dë^ü-
'gëlëê??den>van-jflenpöntlëèP' 
'tingen vait'denhëilig&n&• 
'GtrsmwÜ). >Hy 'rigt-tó otfk 
-tegen IBASC&I i'dit gëscïlïïift.': 
•2;o> 'RèpömëWc. '{Jn^déH | 
'6j? de Provinciale'JtHeWty' 
-Men heeït.'Van 'hmtiMtipét-
•scheiden 'ascetische wenken» 
welke van 1674Uo't Jt678iö 
-het -licht iversohenen, *w#e i 
-men nog >mët vrueht leesti j 
tte weten i: S.o Meditatie 
'ëtc, ('Overwegingen ówr'M 
luèfborgën., lijdende ëii $6" 
•Hërijkë .Jbeven van Jwiïjj 
OkmsTïfsW 7 dl.» in 12.»° 

.ü- 4.o ,1« /?% é(c.(Jiïetf: 
ven van J. €. èri'de iffeih' 
gm).,b&}> •** «.•o-̂ JffbWf 
ete. ^Be 'biddende Jfènsöhh 
5 dl.* in 1767 herdrnfct^ 
6.o -Zo: ^Dëvotion mi # 
'GodsvrucWtïot'ijr* ÖJ)>, Am 
3 dl.nin4.'to -*- n.oRètfW® 
••etc. (jinïwöbydamdenfiï' 
>dikünt GLAVVE -.,' vvérjf 
itfëbéntijke ïtegMwbordtg' 
<AeM)t 1660,••-*- S . o i T ^ ' 
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tations etc. (Overwegingen 
en onderhoudingen vooralle 
dagen deè jadrs , over hef 
Zeven, de Zeer en de ge
heiligde Persoon onzes Hee-
ren); Parijs, 1675, 8 dl.» 
in' 6 handen, in 12.»° Men 
vindt in hetzelve het Zeven 
van J. C. in de Heiligen , 
hetwelk 2 dl.n uitmaakt.' — 
9.° VHomme etc. (De bid
dende Mensch, zijn gedrag 
op de .wegen des heils), Pa
rijs , 1695, 5 dl.» inl2.m<> 
Dit is het meest geachte zij
ner wérken : hetzelve is in 
1-767 herdrukt. Menïieeft 
onlangs in een werk getiteld: 
Bibliothequé etc. (Biblio
theek der Christelijke Fa-
milien), 24 dl.» in 18.™°, 
eene keuze van de overwe^ 

<, gingen van pater NOÜET > on
der den titel van Medita-
tions etc. {Overwegingen 
voor alle Zondagen van het 
jaar) , in het licht gegeven, 
Parijs , 1828 , 2 dl.n Men 
heeft te Zyon eene nieuwe 
uitgave van de voornaamste 
Werken van dezen.Jesüit aan
gekondigd, onder den. titel 
van • OEüvres etc. (Geeste
lijke Werken van den E er w. 
Pater JACOBÜS NOUET, van 
dé Maatschappij van JE sus , 
of de biddende Mensch), 15 
dl.1* in 12.K«>, bevattende: 
de Overwegingen , 8 dl.n in 

» 12.m o , Jaarlijksche Afzon
deringen , in 4 dl.a en om 

XVIII. DEEL; 

zich tot den dood' voor te' 
• bereiden t d ï . j Conduite etc. 
(Gedrag in de wegen Gods),' 

; 2 dl.1* Daar de stijl van pater 
NoüEÏ- slechts weinig veroü-
dérde' uitdrukkingen heeft,'-
kondigde de uitgever aan, 
dat hij den tekst van dezen 
Vromen 'en kundigën religieus 
in deszelfs ongeschondenheid 
zou 'behouden. Zijneiwerkën 
zijn zoo zeldzaam geworden, 
dat 'men er haauwelijks vol
ledige exemplaren van vindt. 
Pater NOOKT overleed te Pa
rijs , in 1680, in den ou
derdom van 75 jaren. 

* NODEX (JNflCOtAAS ANTO-
Nlüs), een sterrekundige, 
werd den 30 Augustus 1740 
ie Pompei/ in Zoiharingen 
geboren, en trad in de Cis-
tércierizerorde, in welke hij 
bleef tot op het tijdstip van 
de vernietiging der godsdien
stige maatschappijen, tijdens 
de omwenteling. Gedurende 
verscheiden jaren, was hij 
bekend onder den naam van 
dom NoüET,, en als eén leer
gierige sterrekundige. Hij 
kwam in Ï780 te Parijs, 
studeerde onder CASSIÜÏ, 
hielp hem met twee andere 
kweekelingen in zijne -werk
zaamheden en voornamelijk in 
de Gedenkboeken van de Aka-
demie der Wetenschappen. 
Hij leverde tot dezelve de be
rekening van de eerste ellip-

F • . . " • " • • • ' • • • : " • ' • • • • • • • • • • 
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tische loopbaan vaiï de planeet 
UranuSé In 1784 werd hij 
naar St. Domingo gezonden, 
om aldaar de kaart der zee-
ëngten 'en van de* Fransche 
kust van; dat eiland te ver-
vaardigem Te Parijs terug
gekomen , gaf bij aldaar in 
het volgende jaar in de Con-
naissance desTemps (1786) 
de lengten en de breedten 
der Fransche steden, volgens 
de ingedrukte Spheroïde en 
irigonometrische berekening 
van CASSINI in het licht. Na 
de herstelling van het beheer 
van het observatorium, door 
fle nationale conventie, ble
ten CASSINI en zijne drie 
leerlingen eenvoudige hoog* 
leeraars. De eerste weigerde 
alle bedieningen ; maar NOUET 
•werd in 1795 bij het depot 
van oorlog aangesteld , alwaar 
hij.zijne sterrekundige •werk
zaamheden vootzette, en de 
departementen van den Rijn 
door groote driehoeken met 
Frankrijk vereenigde. Hij 
bragt dezelfde verrigtingen in' 
Savooije ten uitvoer, wer-
waarts hjj zich in 1796 be
gaf , en twee jaren daarna 
maakte hij den tögt van 
Egypte mede. Zijne werk
zaamheden in dat gewest, 
zijn opgeteekend in eene Ver
handeling , getiteld: Exposé 
etc, (F er haal van de uit
werkselen der sterrekundige 
waarnemingen van den d 
Julij J798 tot den 28 Au

gustus J800 in Egypte ge
maakt), D»t verhaal is in 
het l.e Aeelvan de Beschrij* ; 
ving van Egypte gedrukt, 
Het 2.e deel bevat eene ande« j 
re nagelatene F~è?"handeling ' 
betrekkelijk thermometrische 
en hygrometrische waarne* 
mingen. Deze zijn de eenige ! 
werken van NOUET j dezelve 
maken een gedeelte van de f 
Beschrijving van Egypte \ 
uit , l . e deel (Gedenkschrift \ 
ten).. Hij gaf onder anderen 
eenige gissingen in het licht, 
betrekkelijk de Gedènkptiilen 
van ESNÉ en van JDEXBE-
RACH, alsmede over de EgW* 
tische Sterrekunde en def' ; 
%elver oudheid; maar een 
altijd donkere horizon ver
oorloofde hem niet, om den 
opgang in de stralen derü*"1 ;. 
van Sirius waartenemeflt 
welke aan de oude Egyp16* ; 
naren de overstrooming ^n 
den Nijl aankondigde. »!) 
kwam in 1802 te J W 
terug, en bekleedde den pos' 
van krijgsbouwkundige, aan 
het bureau van oorlog,Wel' 
ken hij de voorkeur gaf w 
ven dien van adjunct-sterre' 
kundige bij het bureau W 
lengten, Kort daarna bega' 
hij zich nogmaals paar /#»' 
vooije. als directeur bij üt 

topographische bewerking*11 ; 
der kaart van den M<ff' 
Blanc. Hij overleed mf '• 
den 23 April 1811, > d*] 
ouderdom van 71 jaren. ^ 



hm B&ït&mnw heeft #<?»? 
Levensbeschrijving vag W"QV-
EX in het licht gegeven. JHeni-

feji tijd VQqr ?yqen döfid , 
ad men hem met denrtjtel 

van kolonel vereerd. 

ANNES JJAPIISXA) , een d?r 
onyermoeidste sc.h/rijver,s, in 
1742. te fa Mochelfa get>P> 
ren , .legde zich van. zijne 
jeederste jeugd af op de let
teren.' toe > en zpnder elassiefee 
studiën gemaakt te, hebben 5 
ook verscheen hij op het 
staatkundig tooneel, öp het
welk? !zijne rol minder schit
terend was, dan die,, welke 
hij in de geleerde wereld 
venuld had» Hjj overleed 
in 1823 te Parijs, en heeft 
zoowel ijl toöneelstukkpn ,. 
(waarvan eenige gezamenlijk 
ihet JOANNES HENDRIK M A « -
CHAND) als'in Romans en ge
schiedkundige oompilatien, 
een honderdtal werken na
gelaten), vah welke de heer^ 
JUAHqii de titels, jn het 4,e 

deel van zijn Necrologisch 
Jaarhoeh verzameld heeft. 
Wij zullen ons bepalen om 
alleen va» de volgende mel
ding te maken : l.p La Ber
gere etc, (Be BJerderin der 
Jüpen), een Herderszaïig, 
1763 in 8.vo _ 2.0 Lucefte 
<?f c?e Voortgang der Los-
handigheid* Geneve en Pa
rijs , 1763 en 1765 , ,ïn 8,vo 

o XL m 
3 dl.n in 18.«a«»; m het; yolr 
gende jaar" verscheen er een 
vervolg op het 3.e deel in 

"het licht; en het werk is 
onder verschillende titels dik* 
werf herdrukt. — 3.0VOm-f 
bre eto. (Be Schim van CJ* 
6AS, den Zelfmoordenaar) * 
een Heldendicht, Amster-* 
dam en Parijs, .17,6.5-y in 
8.V° -— 4.Qf LtiBiblioihhque 
etc, (Be Bibliotheek aan het 
Tooneel), 1769 , 4 dl.* 'in 
l-2,mo __ s.q Le Bdssoneia, 
(Be Basson , 4.e Gezang, 
bij de Bülciade gevoegd), 
Lijö?i, 1771. W-s 6.0 Les ' 
Astuohes etc. (Bé arglis-
tigheden van Parijs, Pa
rij sche anekdoten), Londen 
en Parijs, 1776, 2 dj;*, 
in 12.w°;. herdrukt en on
der verschillende titels ver
volgd , en in het Hoog.dnits.ch 
alsmede in het Engelsch ver
taald, T^- 7 , ° ' E loge etc. 
(Lofrede op Ï^OLTAIRE), 
een diehtstuk, Geneve en 
Parijs, 1779, in 8.vo ^ 
;8.° ffymnes etc, (Lofzangen 
moor dl. de nationale fees-
ten.en^,), 1796 , in l;2.w»° 

'~- 9.Q Anecdotes etc. (Bij
zonderheden van Konstan-
tinopel qtia.),, 1799 , 5 dl.», 
in 12.1»»; herdrukt, onder 
den titel van: Schoonheden 
det geschiedenis van het da
lende Bomeinsche rijk, iSll, 
1814, in 12.ip°j onder dén-
zelfdea titel, Yan Schoonhe-

P - 2 - ' . . ' • . ' • " • • • • ' • » . r . - • '-
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den, heeft .de schrijver an* 
dere compilatien in het licht 
gegeven , welke, met die van 
DÜRDENT en van anderen de" 
•verzameling dër Schoonhe--

den volledig maken , welke 
door den boekhandelaar EY-
MERT, in het licht gegeven zijn. 

(Christelijke en geestelijke 
staatkunde, voor elk van 
de heer en der algemeene ver
gadering dér.geestelijkheid), 
1665 en 1666, in 12.mo; ; 
een vergeten hoek. — 2.° 
VJEsprit etc, (De. geest des 
Uhristendoms in de heilige , 
Offerande der Mis), in 12.™ ; 
— 3.0 Traite etc, (Ver
handeling over de afschaf' { 

fing der pleitgèdingen), in 
12;mo _̂ _ 4.o ])e Vusageetn> 
{Over hétkanoniekégebruik ' 
der Kerk), in 12,™° enz, ; 

•f-NouRRix (ADOM?)) i» 
1800, te Para 's , geboren., 
werd door zijnen vader, die ; 
mede in de dramatisch-HT*1" \ 
zij kale kunst uitmuntte, aan-
vankelijk niet, voor dé toon
kunst opgevoed , maar op een 

bankiers.kantoor geplaatst, 
Omdat zijp zoon , zoo als' hij ( 

zeide, niet aanleg en mid* 
delen genoeg bezat, eengoe" 
zanger te- worden'•; «n om-, 
dat het töoiieel voor hem» 
die er zich aan toewijdt, 
niets dan bitterheid en' ver
driet oplevert, welke hoogte 
hij ook moge beklimmen. 
De eerste voorspelling is ge* , 
logenstraft, de tweede • echt j 
ter, helaas! maar ai te zeer ; 
verwezenlijkt geworden. Tpe« J 
vallige omstandigheden, dé" \ 
den den lust tot het.tooneel-
leven in onzen NOORRIT ont
waken, en bragtenhemreeds 
in 1821 op de planken, 

NÖüLLEAü (JoANNES BAP-
TISXE) , in 1694, te Saint 
Brieuc, uit eene in den tab
baard beroemde familie ge
boren, trad in de congre
gatie, van het oratorium en • 
TPerd in 1639, aartsdiaken 
Tan Saint Brieuc, en in 1640, 
leeraar in de godgeleerdheid. 
Hij predikte te St, Maló, 
te Parijs en in verscheiden 
andere plaatsen , en werd al-, 
gemeen toegejuicht.; Toen zijn 
ijver voor de,partij der Jan-
senisten, hem in dwalingen 
gewikkeld had , verbood hem 
zijn bisschop IA BARDE, al-' 
Ie geestelijke bediening in 
zijne diocees. NouUEAübragt 
vele geschriften ".. en daadza
ken te zijner verdediging in 
het licht; maar daar het 
hem niet konde gelukken, 
bm zich Tan het interdict 
te ontheffen •, legde hij drie 
jaren 'lang dagelijks zeven 
mijlen af, bm zich naar St. 
'Quel, in het diocees van 
Dol te begeven, ten einde 
aldaar, ten spijt van zijnen 
bisschop , Mis te lezen. Hij 
overleed in 1672. Men heeft 
Tan hem: 1.» Politique etc, I 
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zóndfer. dat,hij eenen regel-
matigen, cursus, ih de toonv 
en .zangkunst had doorloor 
pen, 'Zijn. eerste début, in 
de, rol van PTLADES, in de 
opera: Iphigeni én Tauride 
Tan GLÜCK.J had, een aller
gunstigst gevolg; en na eenige 
jaren "naast zijnen vader in 
de Académie,royale dëmit-
sique geschitterd te hebben, 
begon hij zijnen roem dage* 
lijfcs te zien. vergrooten, zij
ne pogingen en inspanningen 
al meer en meer toejuichenj 
naarmate nieuwe kunstwer
ken:, die door ROSSÏNÏ, Au-
BERT , METERBEER en HALE-
TT , voor hem gecomponeerd 
werden, hem de gelegenheid 
gaven , . de kracht van zijn 
kunstvermogen van alle zij
den te ontwikkelen, en aan 
den ,dag te leggen. NOÜRRIX 
muntte wel is waar, 'in niet 
eene enkele hoedanigheid bij
zonder ui t , zoo als men ge
woonlijk bij andere groote 
zangers ontwaart; maar al 
zijne kunst - hegaafdheden, 
vormden eene geschikte even
redigheid , en'daardoor een 
volmaakt geheel. Hijwas'geen 
grondig geleerd toonkunste-
„naar, maar door en door vol 
muzijkaal gevoel. Hij bezat 
geen uitstekend schoon slem
geluid , maar zijn orgaan leen
de zich tot alle mogelijke 
uitdrukkingen en schakerin
gen van den zang. Hoe diep 

dramatisch, hoe geweldig de 
situatie ook was, waarin hij 
optrad, rnooit schoten zijne 
krachten,te kort. 'In harts-
togtelijke, woelige töonéelen,. 
verkreeg, zijne stem eenen 
zoobuitengewonen graad van
kracht en geweld, dat zij 
ook boven het sterkste koor 
en orkest, als verwinnende 
zich deed hooren. Daarbij 
was hij een acteur vol in-
,zigt, waardigheid, vuur en 
kracht. ;Als concert-zanger,. 
onderscheidde hij zich in
zonderheid door de keurige 
voordragt van, romancen en 
liederen. Ook als schrijver 
en dichter was NoüRRIT , 
niet zonder verdiensten. Al
dus geëerd, geacht en be-
mind, als kunstenaar, als 
burger, als mensch, en als 
vriend, leefde NOÜRRIT te 
Parijs, gelukkig en tevre
den gedurende vijftien ja
ren. Geen tegenspoed, geen 
hinderpaal van gewigt, had 
hij op zijne glansrijke loop
baan ontmoeu Geen mede
dinger in zijn vak had hij 
te vreezen , te bestrijden ge
had ; de hooge ratig, door 
hem zoo spoedig beklom
men, was hem nimmer be
twist geworden. Geen won
der , dat de roemzucht de 
ziel vervulde van eenen man , 
aan wien geheel Parijs, ja 
geheel Frankrijk , als eenig 
in het gebied der toonkunst f 

3 
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dè schittereüdste hulde -be-* 
wees!. Geen wonder * dat zult 
een man i het tonen van zij* 
neb roem niet tonde over
leven* Hij stond op eene stei
le rots 3 de 'ladder, 'langs 
welke hij öpgeklömüiéH was.j 
Was weggenömefl* Hij kon niet 
terugkeeren* . In de laatste 
jaren begon NbtuRkr te be-
niërkeh , döt de Parijzenaars, 
dal zelfs zijne warmste vér* 
eerders en vrienden , koelef 
en terughoudender in hunrië 
loftuitingen werdenj Eëfl 
niéuwe fonkelende ster reeg 
dan den kunsthemel op, dit 
vvaS DoPREiS, inöet zijne Wél-i 

< lüidëtide^rnagtige stern; Noufi* 
KIT, alhoewel nog iü den 
bloei der mannelijke jaren j 
maar toch reeds dalende, 
zoowel in de trachten Van 
zijü kunstvermogen ,' als iü 
gunst fan het WjspèltUï'ig 
publiek, dat eindelijk moe
de werd, hem den eënigèn 
te hooreü noemen, scheen 

• eenen langeren Wedstrijd met 
DÜFREZ te vreezen. Hij liet 
iiich overhalen , met den di
recteur der koninklijke ope*-
ra ie. Napels, een engage
ment Voor drie jaren te slui
ten eh zijne vrienden , zijne 
kunstbroeders en Parijs, de 
•Schbuwplaats zijner menig
vuldige roemrijke zegepralen,' 
vaarwel te zeggen. Naauwë-
lij ks had hij Frankrijk ver
laten , öf hij had reeds met 
tegenspoed en zwaarmoedig-

v-m 

hëid te worstelend Veelvul- i 
dige kabalen eii'intrijgiiës, f 
wachtten den hooggeprezen 
vreemdeling- t& Napels, én 
lang duurde h e t eer dezwa* 
righedeü u i t e e n Tj'ê  gfr 
rtiimd waren / die zijne eer* 
ste optreding aldaar-beiëtte-
den. 'De buitensporige tóe* 
jtiichidgen,, die h.em bij zijn 
eerste debUt in de opera il f 
Giuratnento , vafl MERCADAN- I 
JÊ} te beurt vielen , schenen 
hem eene nieuwe glansrijke 
loopbaan te voorspellen; maar j 
de koortsachtige geestdrift j. 
dèf Napölitatiett verkoelde r 
maar al te spoedig, zoo zelfs > | 
dat men deh hooggeroetnden j. 

zanger in de opera Nornta, 
(6 Maart 1839), met gefluit 
begroette ;• en alhoewel een 
daterend bravo weldra het ; 
fluitje verdoofde , Waé toch 
reeds-het hart van NoüR* ) 
Hïïj döodelijk getroffen. ï® 
huis gekomen $ schreef hij 
nog eefiige brieven:j bïagt 
zijnen ladtstëö wil op pa
pier, en gaf zich des mor
gens ten vier ure den dood, 
door uit een' vensterraam zij- | 
ner woning te springen; eeiie 
echtgenoóte nalatendfi, die 
van het zevende kind zwan
ger was, — Welk eene ern
stige vermaning voor den ster- j 
veling, om zich tegen den j 
verdetfélijken ijivlped eeflér 
overdreven roemzucht i möt 
dé zaehte middelen^ welke 
de Godsdienst te dien ein-
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de aanbiedt, te wapenen! 

'NOÜR-EDDTN* 
RADIN. 

Zie No-

\ NÓBRU?(doti»NlCOI.AASÏ.E), 
in 1647 te Dieppe. geboren, 
benedictijner van de congre
gatie van den heiligen MAÜ-
ktis in 1665, legde zich met 
een goed gevolg op'de stu-
die der kerkelijke oudheid 
toe. Deze geleerde religieus, 
die zich door zijne zeden en 
zijne kunde even zeer aan
beval , overleed te Parijs in 
172 4 in den ouderdom van 
77 jaren. Met" de teedere 
godsvrucht, welke hem be
zielde, paarde hij eene goe-
tle en dienstvaardige inborst» 
De uitgaven der werken van 
CASSIODOHDS is de vrucht van 
zijnen arbeid en van dien 
Vön domCARÊT , zijnen orde
broeder. Hij werkte met dom 
JÖANNES bü CHESNÈ en don» ' 
JULIANUS BÈILAISE aan de 
uitgave der werken van den 
heiligen AMBROSIÜS ,. welke 
hij met dom JACOBÜS IFRICHES 
vervolgde. Men heeft Van 
hem 2 éeelen,, onder den 
titel va jtpparatus ad, Bi' 
%Uothecarn patrum^ Parijs 

' in foi. 1703 en 1715* Het 
eerste deel is zeldzaam , en 
het tweede meer gemeen. 
Men Voegt deisélve bij de Bi
bliotheek der kerkvaders van 

TJEULHPPOS JDESPONÏS, Lyon^ 

1677, 27 deélen in fol. en 
met het zaakregister van S I 
MBOS ÖE SAINIE CROIX, Ge
nua 1707 in 'fol. Het geheel 
bevat 30 deelen. Er zijn er 
die er de Bibliothecapatrum 
primïtives ecclesice, Zyon, 
1680 in fol. bijvoegen. De 
verzameling vandomiENouR-
RY bevat ' verhandelingen, 
welke vol zijn van belangrij-» 
ke en geleerde nasporihgen, 
oVer hét leven, de 'geschrif
ten en de gevoelens der kerk? 
vaders, van w elke" hij een 
aantal moeijelijke plaatsen ver-
klaart. Men . heeft ook Van 
hem een e verklaring over de 
verhandeling dé Mörtibus 
perseóut&rum, Parijs 1710 
in 8.vo Hij beweert ten on* 
regie dat deze verhandeling 
niet van LACTANTIUS is.' (Zie 
dat artikel). 

- NOUSCHIRVAN, kening van 
Parate, die , üioo als men 
zegt, in 579 'overleed, is 
door zijne deugden en zijn 
Wijs bestuur beroemd geweest. 
SAADE^ verhaalt vele bewon
derenswaardige trekken, en 
vooral wijze onderrigtingen 
aan zijnen zoon van hem, 
welke de abt FOÜRMOKI ons-, 
uit een Turtsch handschrift 
vertaald, heeft medegedeeld. 
Maar het i s zeer waarschijn
lijk dat zulks eene inwerking 
gebragte zedekun&e, en het 
afbeeldsel eens' konings i s , 
4 
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zoo als men denzelven gaar^ I 
ne zou wensehen. » Toen 
.hij, eens op de'jagt was* en> 
grooten honger kreeg, liet 
hij eenen maallijd gereed ma
ken' van het, door hem ge-
doode wild, maar hij had 
geen zout. Hij zond naar 
het naburige dorp om zulks 
te halen, en verbood om 
hetzelve aan te nemen zon
der het te betalen. Wat 
nou er in steken, zeide een 
zijner hovelingen , indien men 
een weinig zout niet be~ 
faalde?—- Indien de vorst, 
antwoordde NooscHinvAïr, 
eenen appel in den tuin van 
zijnen, 'onderdaan plukte, 
•zouden' de hovelingen den 
volgenden dag, den gehee-
len boom van vruchten ont-
ilooten.^ " 

NOTARINI (LODEWUK) , een 
Théaüjner monnik van Ve~ 
róntt, den 14 Jariuarij 1750 
in den ouderdom van 56 ja
ren in zijne, geboorteplaats 
overleden, bekleedde de eer* 
ste waardigheden zijner orde. 
Hij was bekwaam in het He-
breeuwsch en in de andere 
Oostersche talen, en maakte 
zich, bemind bij de vorsten 

-..en geleerden van zijnen tijd. 
Hij heeft een aantal wer
ken . zamengesteld ; .maar er 
heerscht noch keuze noch 
onderscheiding in. De voor
naamste zijn. l.o Uitleggin
gen van de vier Evangeliën 

N O V. 
• ! 

en van de handelingen der «• J 
postelen, 14 deelen in fol. — i 
2.<? Elecia sacra, 6 deelen i 
in fol. — 3.° Adagia sanc- \ 
torum pairum etc, 2 deelen i 
in;fol, —<,,4.° Calamita de ! 
cuorie, F"erona 1647, in : 

l,6.mo Onder dezen zonder
lingen titel heeft hij het le
ven van J . C. in den schoot 
van de heilige maagd beschre- \ 
ven. — 5.° Paradiso di \ 
Betleemnie, Verona 1646, i, 
in 16^0 Dit is 'het leven \ 
van J* C. in de krib. Deïe \ 
béide laatsten worden om j 
derzelver zonderlingheid ge- j 
z o c h t . " ., '••' | 

NOVATIANÜS, onwettige Paas i 
in 2 5 1 , was eerst een Hei-

"densch wijsgeer. Toen hij 
eens gevaarlijk ziek was, be
geerde hij het doopsel en 
men diende hem hetzelve op • 
zijn bed toe. » Nadat hij van 
zijne ziekte hersteld tfa,s> 
werd hij eenigen tijd daarna; 
tegen de kanonike regels en 
tegen den raad van zijnen • 
bisschop tot priester gewijd, j 
Zijne welsprekendheid ver
wierf hem eenen grooten naam-
Deze heerschzuchtige liet zij" 
ne blikken op den zetel van 
Rome vallen, en werd: zoo 
zeer verbitterd toen hij, na 
den dood van Paus FABIÜSI 
aan COKNEMUS, boven herj>i 
de voorkeur zag geven, dat 

hij gruwelijke lastertaal te
gen den nieuw verkozen Palis 
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in het licht gaf. Toen hij 
zich met NOVATÜS vereenigd 
had, lieten zij drie eenvou
dige en onwetende bisschop? 
pen komen, en na hen te 
hebben doen drinken, dwon
gen zij. hen, om NOVATIANUS 
tot bisschop van Rome te 
zalven. Deze onwettige zal
ving bragt eene noodlottige 
scheuring te weeg, "welke in 
ketterij ontaarde; want No-
YA^IAÏÏÜS hield staande.dat 
de Kerk de: magt niet had' 
,oni diegene, welke in afgo
derij vervallen waren, tot de 
communie toe te laten, en 
scheidde zich van CORNEIJÜS 
af* Zijne eerste aanhangelin-
gen strekten de gestrengheid 
.hunner tucht niet verder uit. 
In het vervolg sloten de No-
vatianen diegene voor altijd 
buiten hunne gemeenschap, 
•welke zonden bedreven had
den , voor welke men open
lijke 'boete had moeten doep, 
.zoo als overspel, onkuisch-
,heid enz,: later veroordeel-
den zij de tweede huwelijken 
of het hertrouwen. ' Ten tij
de van den heiligen LEO wa
ren er nog Novatianen in 
Afrika, en in het Westen 
tot in de 8.e eeuw. De Nova-
tianen, namen den naam van 

. Uathares, dat is zuiveren aan,' 
,zij koesterde eene groote min
achting, voor de Catholijken, 
en als iemand derzelve hun 
gevoelen omhelsde, herdoop 

ten zij hem. NOVATIANÜS her
nieuwde slechts de dwaling 
der Möntanistén. (Zie MON-
-TANls). Bij veel hoogmoed 
voegde hij eene ongevoeli
ge en strenge inborst. Men 
schrijft hem de JTerhande" 
ling der Drieëenhêid,- het 
Boek der Joodsche spijzen 
toe, die tot de werken van 
TBRTÜLIANÜS behooren, en 
eenen Brief, welken men 
onder die van den heiligen 
CTPMANDS vindt. Hij, en niet 
NOVATÜS' heeft zijnen naam 
aan de ketters gegeven, die 
Novatianen genoemd wórden. 
JAKSON heeft in 1728, te 
Zonden eene uitgave van alle 
werken van NOVATIANÜS , in 
i.t0 in het licht gegeven. 

, - NovAïüé", een priester der 
kerk van Karihago in de 
derde eeuw, was een trou
weloos, laatdunkend, door 
eene verregaande gierigheid 
geheel ontaard man, en die 
onbeschaamtelijk de goede
ren der. kerk , der armen 
en der weezen roofde. Hij. 
meende de straf van zijne, 
misdaden te ontgaan, door 
zich van zijnen bisschop af 
te scheiden. Hij matigde zich 
het regt' aan om FEMCISSIMUS , 
eenen man van zijnen stem
pel, tot diaken te wijden, 
vereenigde zich met hem te
gen den heiligen CÏPRIANDS , 
en beweerde dat men de af-

F.6 
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valligéUi zonder eenigeboet* 
vaardigheid, moest tpelaten, 
Toen NOTATÜS in 251 naar 
Rome was gegaan , vereenig* 
•de hij zich met NOVATIANÜS 
en omhelsde de dwaling van 
denzelven, welke lijnregt strij
dig js met die, welke hjj in' 
Jfrika verdedigd had; deze 
vereeniging bragt niet alleen 
de eerste scheuring te weeg, 
maar dééd nog daarenboven 
«ene ketterij ontstaan. Zie 
het voorgaande artikel, 

NoVERRE (JOAOTËS G E O R -
.Giüs)., een beroemde danser 
*n dahsteekénaaf (thotégita-
pke) werd in 13'27 te Pa
rijs geboren , en wordt als 
de grondlegger of *en minste 
als de Terbeteraar zijner kunst 
beschouwd. Hij doorliep bijna 
alletooneelentw&Europa,tA- j 
vmar zijne balletten den groot-
sten opgang maakten. Hij ver
diende-jaaf wedden Tan PRE-
DERiK I I , koning van Pruis-
•Hén, van. MARIA THERËSIA, 
van dom PJEDRO , koning van 
Portugal; deze vorst over
laadde hem met weldaden en 
onderscheidingen, wat nóg 
meer is j hij verleende hem 
hét kruis van de CHRISÏPS-

. orde. Men- schat het getal 
-balletten van dezen vruchtba
ren componist, die in Frank
rijk en Italië veel kwèökè-
Irogen heeft nagelaten, op 
meer dm honderd veertig. 
Een bekwaam staatsdienaar 

eö een groot veldovérste kon
den niet meer eer. verlangen 
dan aan 'NOVERRE , aan vele 
hoven van Europa^ ten deel 
viel. Hij is den 19 October 
-1810 in den ouderdom van 
83 jaren te St> Germain-
<m-La"ye overleden, en heeft 
nagelaten Brieven over de 
nabootsende kunsten en owr 
den dans in hel bijzonder, 
Parijs, 1S07, 2 deelen in 
8.vo, en vele bouwstoffen, dié 
den heer DJSSPRÉADX in aijne 
zamenstelling van zijn dicht' 
stuk óver dén dans niet nut* 
teloos jzijn geweest» 

N&VES en niet NoVÉs (LAV-
RA ' DE) > mevrouw en niet 
mejufvroow, zoo als in na
volging van pater NiCERüSr, 
alle woordenboeken zulks ver
melden, is meer bekend ott* 
-der den naam van deschoone 
£*iURj, Zij werd te Jvi" 
gnon of in een naburig dorp 
in 1307 of in 1308 gebo
ren. , was de dochter van At-
DIBERX DE NOVES , en trad<met 
HÜGO DE SADE, heer van 

Sautnane in dön -echt» Haar 
verstand, hare deugd, hare 
schoonheid en hare bevallig
heden maakten haar alle har
ten onderdanig. De beroem
de PETRARCHA , wiens fami
lie , gedurende debürgeroöf-
logeri, uit Toskanen verban
nen was, had de wijk naat 
Mignon genomen, en vatte 
zulk eene vurige genegenheid 
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voor LAURA op , dat hij haar 
-20 jat en ged ui ende zij n Ie* 
ven beminde en zijne liefde 
tot 10 jaren na haren dööd 
onderhield. Deze dichter wijd
de haar zijn dichttalent toe, 
en vervaardigde 318 klink
dichten en 88 liederen tot 
haren lof, aan welke zij hare 
beroemdheid te danken hefeft 
LAURA behoorde, zoo als men 
zegt, tot het getal det dames, 
dié het hof van JMOR uit
maakten.' Dit Jiof bestond 
uit eene vergadering der aan* 
zienlijkste vrouwen, en dief 
slechts; pver onderwerpen den 
iriinnenhandel betreffende, 
bijeenkomsten hielden en om-
trent deze beuzelingen def-
tiglijk , doch altijd op eene 
betamelijke en eerbate wijze 
uitspraak deden. Zij overleed 
te kvignon in 1348 en werd 
in de Franeiskaner-kerk be--< 
graven. Men heeft vele fabe
len van deze beroemde vrouw 
verspreid» F&EURY verhaalt 
ifl zijne Kerkelijke geschie
denis , dat Paus BENEDIGTÜS 
XII PÉTRARtJHA wilde ,be* 
wegen, om met" LAURA in 
den echt 4e' trédèh',> döör 
hem eene dispensatie te be
loven, om Ztjnè biïhe&cieh tè 
iehouden» Toen de dichter 
Rulles geweigerd had j onder 
bét ijdele voorwendsel, dat 
hij haar ftiet meer, bezingen 
kon, trad LAURA -met een' 
anderen in den echt, Vit-. 
I.AREÏ , de Vóortfcetier der 

Geschiedenis van Frankrijk, 
die dit sprookje overgenomen 
heeft, laat aan PEIRARCHA 
zeggen, dat hij tot dit hu* 
weiijk niet kón besluiten, 
uithoofde dat HYMEN zijn 
dichtvuur mögt uitdooveri» 
» Hecht gefcn geloof» zegt 
de Fransóhè reiniger, 30 
deel, bladz. 370 , aan het* 
geen FLEURT en VIIXARET , 
betrekkelijk deze twee per* 
sonen verhalen. Het is eenè 
uit onkundige of misschien 
kwalijk gezinde schrijvers ge* 
putte fabel. Vóór de zooge* 
naamde aanbieding van BE-
NEDICTUS XI I , was LAURA 
reeds met HUGÓ DE SADE 
heer van Saumane gehuwd, 
die verscheidene kinderen bij 
haar verwekte. "Deze beroem
de dame was even zoo deugd
zaam als schoon. Deftige be
vallige bukkenen ééiligöWöl-
voegelijke Woorden waren de 
eenigste prikkels van welke 
zij zich bediende om het vtiur 
des dichters op ie wekken, 
zoodra zij bemerkte dat het 
verdoofde ; en de liefde voor 
den dichter was veeleer een 
riddör-werk en eene geest-
verheffing dan hartstogt en 
begeerte* LAURA werd de 
moeder van elf kinderen, 
hetwelk haar zoo zeer af
matte , dat. zij in haar^ 35 
jaar geen spóör meer van hare 
schoonheid bezat, Tóen FRAN-
Ciscus I , door uivignbn. trok, 
beval hij het graf van LACRA 
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jè'' herstellen ; maar dit bö~ 
Tel werd niet ten uitvoer ger 
BragU: Zie de Gedenkschrif
ten van PETRARCHA, te A* 
yignon in het licht gegeven, 
door. den abt DE SADE , 3 
deelen in 4 . t 0 , 1764, en 
volgende jaren [en vérschei
den , andere stukken. Men 
verhaalt, dat toen de hertog 
van Luxemburg (later keizer 
onder den naam van.KAftEi. 
IV) , LAÜRA, op eene der 
feesten , welke de stad Avi-
gnon te zijner eere gaf, on
derscheiden had, hij haar 
op de oogen eii op het voor
hoofd kuste, eéne eervolle 
onderscheiding'van eerbied in 
eenen; vorst > ,en toenmaals 
onder de ridderschap toege
laten.] 

* NoVÏKOF (NlCOLAAS IvA-
TfOwixscH), een geleerde Rus, 
in 1744, te Tichvensk, bij 

. Moshau geboren,, diende in 
den ouderdom van 18 jaren, 
als onder-ófficiér bij de kei
zerlijke lijfwacht. Daar hij 
weldra eenen aanleg voor 
eene andere loopbaan gevoel
de, 'dan die, welke hij was 
ingetreden, legde hij de wa
pens neder, om zich geheel 
en al aan de beoefening der 
letteren • toe te wijden, In 
1770, gaf NOTIKOF een dag* 
blad in het licht, getiteld : 
De Schilder, dat eenen wel
verdienden opgang maakte, 
en later zag de aan zijne zor-

0 V, 

gen toevertrouwde zMoskqu? 
sche Contant, het getal ha* 
rer geabonneerden van zes ! 
honderd tot vier duizend ! 
klimmen; Inhet begin der om- l 
wenteling, werd hij door de | 
achterdochtige policien van j 
PAUL I verontrust; maar de 
slechte, behandelingen én ver
volgingen , waaraan hij Ier 
prooi was j hadden een ein- / 
de, en hij kon zijne belang- I 
rijke werkzaamheden:in rust t 
voortzetten. Nadat, hij de 
boekdruklcérij der universi
teit van Moskaii had ge
kocht, stelde hij al zijne zor
gen in • het werk , om de 
nuttige werken te vermenig
vuldigen en derzelver prijs 
te verminderen,- ten einde 
het onderwijs onder zijne 
landgenooten op eene gemak
kelijke wijze te verspreiden( 
Behalve de Letterkundig? . 
Dagbladen, waarvan hij de I 
voornaamste redacteur waS) | 
en de talrijke'uitgaven, door ! 

«hem in het licht gegeven» 
heeft men hem nog te dan* \ 
ken: 1.° Oude Bibliotheek 
van Rusland, Stt Peters»/ j 
burg,l{)Al.\\11Z — 1776. 
Er is een Vervolg van fo | 
het licht verschenen, zbidt 

1786 — 1793, . 9 - d l . » . - I 
2.° Proeve van een geschied' j 
kundig Woordenboek dei' • 
Russische schrijvers, ibidy ' 
1772. NOVIKÖF is den 31 ! 
Julij 1818 overleden: hij is 

zonder tegenspraak een der 
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Russen , welke ; het meest 
hebben bijgedragen, om on
der de verschillende klassen 
zijner medeburgers de be
schaving te verspreiden. 

NOVIO HAGUS ( JoANNES ) , 
wiens" familienaam BRONK-
HORST was , in 1494 , \z Nij
megen geboren, onderwees 
de Avijsbegeerte te Keulen,. 
werd tot rector aan de door
luchtige school te Deven
ter benoemd, alwaar hij nei
ging voor de nieuwe dwa
lingen aan 'den dag scheen 
te leggen en overleed te Keu
len , in het jaar 1570. 
Men heeft van hem: 1.° 
Sancti Dionysii Areopagi' 
ice martyrium Latine ver-
sum. Dit is de vertaling 
van een apöcrijph stuk. — 
2.° BEDJE Presbyteri opus-
cula, Keulen, 1537, infol. 
Dit is eene verzameling van 
alle werken' van den eerwaar-
digen BEDA over de natuur
kunde , den almanak en de 
tijdrekenkunde, voortgezet 
tot in. het jaar 1531. Deze, 
uitgave is Volgens een oud 
handschrift ontworpen, de bijt 
gevoegde aanmerkingen wor-
den op prijs gesteld. — 3.° 
De numeris libri duo,quo-~ 

' rum prior logisticen et ve-
terumnumerandi oonsuetu-
dinem ,pösterior theoremata 
numerorum eompleetitur, 
Parijs, 1539 ,— 4.° Eene 
Latijnsche Vertaling van de 

aardrijkskunde Tan PxoiE-
MEÜS , Keulen, 1540. 

NOYER (ANNA MARGAREXHA 
,PETIV, echtgenoote van den 
heer Dtr), werd in het jaar 
1663, te Nïsmes geboren. 
Hare moeder behoorde tot,, 
dé familie van pater COTTON , 
biechtvader van HENDRIK IV. 
Nadat zij het protestantismus ,* 
in hetwelk zij ' geboren was, 
afgezworen had, trad zijniet 
den heer DÜNOTER, een zeer 
verstandig edelman, uit eene 
aanzienlijke familie, in den 
echt. Daar zij vervolgens tot 
hare dwalingen terug keerdey 
vlugtte zij , om dezelve on
gehinderd te belijden, met 
hare beide dochters naar 
Holland, Hare pen was haar 
in dit land van vrijheid, of 
liever van roekeloosheid een 
middelvan bestaan. Zij schreef 
Geschiedkundige brièvenvan 
eene dcttne van Parijs aan 
eene landelijke dame, 5 dl.n 
in: 12>° De laatste uitgave 
is in 12 dl.n in 18.m o , wijl 
men er de; Gedenkschriften 
van mevrouw DÜ NOTER en 
een vervolg op hare brieven 
bijgevoegd heeft. Zij verza
melde landelijke zotheden, 
en men nam dezelve in tTeem
de landen voor de bijzonder
heden van het hof aan. Zij 
•overleed in 1720, als eene 
eigenzinnige vrouw, weinig 
betreurd. Zij was aan het 
hof verschenen, alwaar zij 
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zich door hare trotschbeid 
belagcheltjk maakte, en -had 
langen tijd in landsteden ge
leefd, alwaar zij door de na
gebootste hoofdsehe manie
ren een groot gelach ver
wek te. Harp .gedenkschrjf.. 
ten, afzonderlijk in i deel-
in 12.^° gedrukt, geven 
geen groot denkbeeld van de 
vastheid van hare inborst-, 
ofschoon ,zij dezelve gedeel
telijk geschreven heeft, om 
haar tot verdedigschrjft te 
verstrekken. Men heeft een 
hekelschrift tegen haar ver-: 
vaardigd, getiteld : ff et over-*. 
ijlde Huwelijk, tooneelspel 
in' drje bedrijven, '\a proza, 
utrecht, 1713 in 12.m° 

NOYERS (HVGÖ DE) , bjs? 
schop 'yanJupcerre in 1183-,' 
zag zich , na van eenige on- • 
geregeldheden vanPETRDSDE 
CODBIENAI , graaf van Ju-> 
xerre, onderrigt te zijn, ge
noodzaakt, heni indenkerk-
.ban te doen* Om zich hier-» 
óver te Wreken ;. verdreef de 
graaf ?dle geestelijken uit de 
hoofdkerk. De excommunH 
catie,'' die vrij lang dtuirde, 
werd eindelijk opgeheven , op 
voorwaarde, dat de graaf een 
kind zou opdelven, hetwelk i 
hij in e'ene zaal van het bis
dom begraven had, en dat 

,h | hetzelve blootsvoets én in 
zÜn hemd naar hét kerkhof 
zou brengen, hetwelk ten 
aanzien van al het volk ten 

, uitvoer werd gebragt, Dege 
in de door ons. barbaar sc/i 
genoemde tijden,, heilige ge- ! 
brujken, en die tegeuwoor* 
dig zeer belagchelijk zpuden 
schijnen, hadden hét heer
lijke uitwerksel, dat zij, het 
geweld der goddelqoze en vqr- i 
mogende mannen straften pn 
beteugelden. HUGO pverjeed 
inj :206, ; ;. 

NOTERS (MI&ES DE),: een 
aöhter-kleinneef van deü voor
gaande , werd in 1302 door 
Pffiyppus den Sqhoone, die? 
hij groots diensten had fa-
wezen , tot maarschalk van 
Frankrijk yerheven. jBij 
legde deze waardigheid ner 
der, om ori^apipte^ of^a»" 
daarddrqger te worden, W 
als zoodanig bevond hij zich 
in (1328 bij den slag van \ 
(?4$s0l. Jle raad , dien hy 
van pa«,,-vóór , het gevecht j 
aap PHIUIPÜS DE VAJDOIS gaf, 
die op bet punt stond, off 
door de Flamingen opgeKgt 
te worden , was de oorzaak ; 
van het heij van dien '-vorst [ 
en van de overwinning. M \ 
streed ook j'n den slag va» 
.Créci in 1336. pij had den j 
Icon ing gera den, om he t ge' [ 
vecht .tot, den volgenden <H ; 
uit te stellen. Zijn raad wör» [ 
goedgekeurd * maar niet op" 
gevolgd > en de Engelsche" 
werden overwinnaars. #5 ! 
werd tot uitvoerder van bflt j 
testament van konwWK H°* i 
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XIN benoemd * ên Q verleed 
in 1350, 

f NOCK (ANXONIÜS) , een 
beroemd Nederlandsche ont-
leedkundige der 17.e eeuw. 
Hij oefende in den beginne 
dé geneeskunde te . ' sGra- . -
venhage uit, begaf zich veï-
•volgens naar Leijden, alwaar. 
hij den leerstoel der ontleed-* 
en heelkunde bekleedde-, en 
werd eindelijk voorzitter van 
het ' collegie der heelkundi
gen. Hij overleed in 1692, 
en liet de volgende werken 
na: 1.° De vasis aquosis 
oculi , Leijden, 1685 , in 
12.mo __ 2.° De ducti sa-
livali novot Leijden , 1686, 
in 12.»0 Deze beide werken 
zijn herdrukt, onder den ti
tel van Stalographia et duc-
fuum aquosorum anatome 
nova, Leijden, 1690, in 
8 J ° , ibid ,1695, in 8.?° De
ze beschrijving der speeksel-
werktuigen van den mensen,-
i$ zeer- uitgebreid en zeer 
naauwkeurig. NDCK, spreekt 
in deaelve over eene nieuwe, 
klier, eü over een nieuw uit
drijvend kanaal, hetwelk hij 
in verscheiden honden heeft 
gevonden, — 3.° Defensio 
ductuum aquosorum., nec-
noüfons salivali$ novus hao-
tenus non descriptus, Leij
den , 1695 i in 8.vo — 4.° 
Adenographia curiosa, et 
uteri fcemineï anatotne no
va , Leijden, 1692, in 8.vo 

— 5.P Operationes et ex* 
perimenta chirurgica, Leij* 
den, 1692, in 8.to Ibid, 
1696, in8.v°, /ew«, 1698 , 
in 8'J°., Leijden , 1714, in 
8.VO, ibid , 1733, in 8JQ 
In het Hoogduitsch 'ver
taald , Lubek% 1709, in 8.VQ 
Deze heelkundige verhande
ling bevat zeer goede za
ken. Dezelve eindigt met 
een e verhandeling over de 
Qverstorting van bloed , en 
met vier platen, die • werk
tuigen voorstellen', doorhem 
uitgevonden. 

NOEN^RIÜS of A. NOVA A T 
QÜILA (HBKMANUS) , graaf van 
het heilige Romeinsche rijk, 
in 1491, in het hertogdom 
Gulik geboren, wordt als 
een verlicht beschermer der 
letteren geroemd. Hij was 
proost der hoofdkerk van 
Keulen, en van de stiftkerk 
van Aken, werd door KA
KEL I van Oostenrijk, ko-
ning van Spanje, afgezond-
den, om de keizerlijke kroon 
bij de Duitsche vorsten aan 
te vragen, waardoor die 
vorst den naam van KARJEX 
T verkreeg, en overleed in 
1530, in den ouderdom 
van 39 jaren, op den rijks
dag XeAugsburg, welke op 
bevel deszelfden keizers bij
eengeroepen -was. Men heeft 
van hem, 1,° De origine et 
sedibus priscorum Franco-
rum, Bazel 1532, in de 
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. Sermones convivales, van 
PEÜÏINGER , de uitgave van 
Jena, ehin Divceus, uitgave 

'( - van Leuven 1757. — 2.° 
De GaltiaBelgica commen-
tariolus, Antwerpen 1584. 
Er zijn aanmerkingen in , 
welke eenige óritici alteligt-
zinnig behandeld hebben. — 
3.°Annotatïones aliquot her-
harum, in het kruidboek 
van OïTO BRONSEBXD > Bazel 
1540. — 4.o Fita CJROLI 

1 Magni per EGJNBARDUM 

' scripta. Keulen 1521. Hij 
• is de eerste uitgever van dit 

1 werk. — 5.o Garmina ali-
' quot, quibus historici 'mor-
ji' tis JESU in septem horas 
\ distributa est, Leipzig 1592 
I, met de ffymnussen van GE-
iji ORGIus F A B R I C I Ü S . Men heeft 
i hem beschuldigd, dat hij de 
jj schrijver was*van de Litteroe 
J obseürorum virorum., (Zie 
i GRATIÜS , REUCHMN en HUT

TEN). Hij .had er aanleiding 
. toe gegeven: door de schijn-
[ heiligheid van LÜXHER be-
, drogen, had hij zich tot zij-

i hen vriend en beschermer 
verklaard; maar toen hij na
derhand het bedrog van den 
aarts-ketter ontdekt had, werd 
hij een zijner ijverigste tegen-
kanters, 

NÜÏÏA POMPILIÜS , wetgever 
van liome, ie Cures, in 
het land der Sabijnen gebo
ren, werd in het jaar* 714 
vóór J . ' C., door den Ro-

NTTM, 

meinschen senaat tot opvol
ger van ROMULÜS verkozen. 
Daar hij zich reeds sedert | 
lang op het land afgezonderd j 
had , hield hij zich aldaar ;i 
slechts met de beoefening 
der wetten en der Godsdienst 
bezig. Het huwelijk j hetwelk 
hij met TATIA ,. de dochter 
van TATIÜS, die het koning
schap met RoMDiüs deelde, '" 
had aangegaan, had hem niet 
kunnen bewegen, om zijn 
verblijf te verlaten om eer
bewijzen te gaan inoogsteb, 
welke hem te Rome wacht
ten. Om hem den scheplei' 
te doen aannemen, was het 
noodig , dat zijne bloedWr-

' wanten en. zijne landgenóö-
ten hunne beden , hij die 
der Romeinsche afgezanten 
voegden. De Romeinen wa« 
ren wild eri onbuigzaam van | 
aard ; zij hadden eenen teu- \ 
gel noodig: NüMA gaf h°n ' 
dénzelven door hun liefde 
voor de wetten en eerbied 
voor de goden in te boeze
men. ., Overtuigd, van de zoo j 
gewigtige en, in gevolgen zo° j 
vruchtbare waarheid, van j 
welke een wijsgeer (BlüïAB" i 
CHDS),» later zijnen gelief- j 

| koosden grondregel heeft ge- \ 
\ maakt: dat men eerder6®1 \ 
i huis in de lucht zou boti' 

wen, dan eene republiw | 
zonder Godsdienst te stick' j 
ten; bepaalde hij al zijn8 j 

j gedachten op dit onderwerp: 

tóaar zelf in he t dwaalspoor t 
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zijnde, kon hij anderen ook 
slechts dóen dwalen, van 
de noodzakelijkheid der zaak 
overtuigd, kwam hij er niet 
toe, om er den aard behoor-

, jijk van te onderscheiden, 
en om dezelve van alle dwa
lingen te ontdoen, in welke 
de onwetendheid en bedor
venheid der menschen, de-

" zelve gewikkeld hadden. [Hij 
schafte de celeres of drie hon-

• derd lijfwachten af,'waar
mede ROMULUS zich omringd 
had, en hield zich bezig . 
met de zamenstelling eener 
priesterlijke krijgsmagt, zoo 
als de Saliërs,. het collegie 
van opperpriesters, de ves-
taalsche maagden. Hij be
vestigde de dienst van den 

^ god TERMINUS , stelde de sa-
turnaliën in , en dé slagtof-
fers deed hij vervangen , door 
offeranden van vruchten 'en 
wijnplengingen. -Hij rigtte 
een' tempel op, aande^oe-
de trouw toegewijd, en de 
eed aan deze nieuwe godheid 
gezworen, werd als de gehei-

1 ligdste van alle beschouwd, 
NDMA stelde de feciali'èn, 
of bedienaars van de regten 
van den mensch in; ver
vaardigde nieuwe wetten op 
het huwelijk, en ter eere 
van JANUS , stelde hij het 
begin van het jaar met de 

, maand Januarij « onder Ro-
Mutus begon hetzelve met de 
maand Maart, en het jaar 

XVIII. DEEL. ( 

I had slechts tien maanden; 
NUMA , voegde er nog twee 
bij hetzelve.' Hij deed destad 
Rome, door muren omrin
gen en vergrootte derzelver 
omvang door er den Quiri-
naalschen berg in te trek
ken. Daar hij met een on
kundig volk te doep, had, 
en om zijne hervormingen 
des te meer ingang te doen 
vinden, nam hij zijne toe-
vlugt tot wonderen, en gaf 
voor ingevingen te ontvan
gen van eene nimf, EGERIA 
genaamd.] Om dé Romei
nen al meer en meer aan 
den akkerbouw te verbin
den, verdeelde hij dezelve 
volgens gehuchten, aan;wel
ke hij opzieners en geleiders 
gaf. Hij bezocht dikwijls ẑ elf 
den . veldarbeid, en verhief 
diegene, welke hij als ar
beidzaam , vlijtig en ijverig 
leerde kennen tot bedienin
gen. Hij maakte zich bij 
zijne onderdanen bemind, 
door het uitvaardigen van 
een aantal wetten, die alle 
wijsheid ademden» Hij over
leed in het jaar 672 vóór 
J. C. , na eene regeriDg van 
42 jaren. Verscheiden schrij
vers hebben gemeend, dat 
deze vorst tot de kennis van 
het bestaan van eenen eeni-
gen waren God gekomen was;, 
dat hij er in zijne boeken 
gewag van maakte; dat hij 
verbood, om de Godljeid 



ónder éönigè ligohamelijke 
gedaante vöör te stellen, en 
dat de Romeinen dien ten
gevolge , gedurende meer dan 
twee eü een halve eeuw, 
geené beelden in hunne tem* 
pels hadden; Maar al wat 
w§ van de Godsdienst van 
dit volk vernemen, strekt 
geenszins, öm dit gevoelen 
te staven; en het denkbeeld 
dat de geschiedenis ons tan 
NiJJiA POMPiMüS nagelaten' 
heeft, spreekt hetzelve open
lijk tegen/Bijna al zijne in
stellingen dragen dén sterripel 
vaü. de dwalingen des hei* . 
dendoms; maai* hoe gebrek
kig, hoe bijgeloovig zélfs zij 
ook zijn mogen, zoö zijnde-
2elve echter oneindig boven 
het Wetboek -van de ongods
dienstige wijsbegeerte verhe
ven. » Zoodanig, zegt Yoï.* 
TAÏRE, is de zwakheid van 
het menschelijkö geslacht, en 
zöbdariig is deszelfs bedor
venheid , dat het zonder twij
fel , voor hetzelve beter is, om 
door allemogelijke bijgelovig
heden beteugeld te worden, 
mits dezelve niet móordda* 
digzijn, dan zonder Godsdienst 
teléven. De mehschheeft altijd 
eenen teugel noodig gehad , ón 
ofschoon het belagchèlijk was, 
om aan MSyli)anüssenenNa~ 
ï«c?ete!ïèÖfferen,washèt echter 
veel nuttiger, deze ingebeelde 
godheden te aanbidden, dan 
zich aan de godverzaking over 
te geven." [NCMA POWPIUÜS 

heeft aan FLORIAN het onder- j 
werp tot een prozaisch dicht- i 
stuk gegeven , door den dich- f 
ter i, Noaisz onder den titel ' 
van: NÜMA POMPILIÜS, ', 
tweede koning van Bome, \ 
Amsterdam 1787, 2 dl.» in ; 
4.t°, in Nederduitsche verzen 
overgebragt], 

KUMENIÜS , een Grieksci •' 
wijsgeer van de 2.de eéuw> 
geboortig van Apaméa, eefic 
stad iri §yrïè, volgde de 
gevoelens van PÏTHAGORAS en 
van P u ï o , , die hij tracliite 
overeen te brengen. Hij be« 
weerde dat PLATO, hetgeen 
hij over God en de schepping 
der wereld zeide, uitMoïES 
geput had. Wat isPlATO) 
zeide hij, anders dan M°' 
ZES Alheensck spfekenèf \ 
NTJMEIÜÜS kon de waarheid : 
spreken; en men kan er me' j 
aan twijfelen als men eeiiige 
stukken van PLATO leest ,, ol 
hij is met de gewijde boe
ken bekend geweest; mJaJ 
niets belet te gelooven, «^ 
de eerste overlevering, w"6» 
.nog in eenige harer dealen 
bestaat, de wijsgóeren om
trent de schepping en oiiitrent 
God den schepper, heeft kun* \ 
«en ondérrigten , gesteld aoi < 
de reden , aan zich zéKe over-

gelaten, niet tot deze ken* ; 
nis kon geraken. -{ZiePtAÏ^' 
LAVAUR , OPHIONEES enz). W 

blijven ons slechts fragffl^' 
ten van NtMENlDS over, v?eiKe 
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in ORIGENES,- EüSEBros en 
anderen, gebonden worden. 
Déze ..filozobf was een voor-
beeld ,vü>n wijsheid. " 

- JVüMERUNDS (MARCÜS AC-
jREtius), Romeinsch keizer, 
zoon van CARUS , volgde zijnen 
vader in het Oosten, toen hij . 
reeds Caesar was, jen volgde 
hem op met zijhen broeder 
CARINUS in de maand Janu
ari] 284. Hij werd door de 
trouweloosheid- van ARRIÜS 
AFÈR > zijnen schoonvader, in 
de maand September daarop-* 
volgende gedood. Deze keizer 
bezat alle hoedanigheden des 
harten en des geestes. De 
staatszaken waren zijne eenige 
bezigheid, en de wetenschap
pen zijn eenige uitspanning 
{zie NEMESIANÜS). Hij maakte 
zich bemind bij zijne onder
danen', en deed zich door dé 
geleerden, die hem voor den 
bekwaamste van zijnen tijd 
hielden, bewonderen; APER 
doorstak NDMERIANUS in zijne 
draagbaar, welke hij daarna 
weder liet,sluiten. Hij ver
gezelde hem, even als of de 
vorst nog leefde, in de hoop 
van eene gunstige gelegen
heid te vinden, om zich als 
keizer te doen uitroepen; 
maar de stank van het lijk 
verried zijne misdaad, en hij 
onderging op staande voetde 
straf vöor-dezelve. — ZieAPER, 

• . . ' ' • . • . / - • . . • • ' • • - • ••-.: • : . a 

NDMERIÜS, landvoogd van 
Narboneesch Gfallië. - ^ Zie 
DELPHIDIÜS. 

NpsiiïOR, was de zoon van 
PROCAS, koning van Jflba, 
en broeder van AMDLIÜS. Toen 
PROCAS in het jaar 795 vóór 
J . C. overleden was, liet hij 
hem met AMÜEIÜS .tot'erfge-
naam zijner kroon na ; op 
voorwaarde, dat zij beurten 
lings van jaar tot jaar zouden 
regeren ,* maar AJMUÜIÓS maak* 
te zich meester van den troon, 
en sloot JfüMiTOR, wiens zoon, 
LAUSÜS , hij had doen sterven, 
buiten de regering. Vervol* 
gens noodzaakte hij RHEA* 
STLVIA , dé eenige dochter 
van NÜMITOR om zich onder 
de Vesfaalsche maagden te 
begeven. Toen deze prihse^ 
ondanks zijne voorzorgen '.be
vrucht was geworden, strooi
de zij uit, dat zulks door den 
god MARS was geschied , en 
baarde REMÜS en ROMÜLBS, 
die, na AMOLIOS gedood te héb
ben , NüJHTOR op den troon 
herstelden, in het jaar f54 
jvóór J . C.•'< Deze beginselen 
van het Romeinsché rijk , zijri 
even als bijna allé geschiede
nissen met duisterheden, ver
minkt voorgestelde en twij
felachtige daadzaken opge* 
vuld. ' " : 

HfmEZ Of NoïfipS {FERM* 
Mm), éen Spaanscft criticus > 

• 2 ' . . - . • > ' . : : • • ; • ••••• - - - . •'•-' -
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pok onder den naam van 
PÏNCIANUS bekend, wijl bij 
van Pinda, nabij Vallado* 
lid was-, bragt het eerst de 
lust voor de beoefening der 
Grieksche taal in Spanje. De
ze geleerde Was bescheiden. 
Ofschoon hij uithèt doorluch
tige huis van GUZMAN was, 
meende hij zich geene oneer 
aan te doen door te Alcala 
en te Salamanca de fraaije 
Jetteren te onderwijzen* Hij 

• overleed in 1552, in eenen 
zeer gevorderden ouderdom^ 
en even zoo levendig als op-
regt betreurd. Men acht voor
al zijne Verklaringen over 
PtlüUUS , PoMPONIUS , MEIA 
en SENECA. Men heeft hem 
ook gedeeltelijk de Latijnsche 
vertaling der zeventigen te 
janken, gedrukt" in den Po
lyglot -bijbel van XIJIENES. 
Koning PERDINAND de Ca* 
tholijke stelde hem aan -het 
hoofd zijner geldmiddelen. 

NUNEZ. — • Zie' .NONNIÜS. 

f NTJTEN (WUNANDES JOSE-
>BÜS JOANNÉS), den 3 Maart 
1813 te ,s Gravenhagé ge
boren , legde, nog zeer jong 
zijnde, blijken van èenen bij-
zonderen aanleg voor de schil
derkunst aan den dag, het
welk zijne ouders deed be
sluiten , hem reeds in' zijn 
dertiende jaar aan de zorg 
van den beroemden SCHEUT-
HOÜÏ toetevertrouwen. De 

— •KUT. - . 

vorderingen van den jongen 
WIJNAND waren daar al spoe
dig zoo aanmerkelijk, dat 
niet alleen al de eerpennin
gen, door de 's Gravenhaag-
sche teeken-akademie uitge
reikt, zijn deel werden, maar 
dat ook al de kunstliefheb* 
bers, elkander het voorregt 
betwistten, een der voort
brengselen te bezitten, uit 
het penseeldesvijftienjarigen 
jongelings gevloeid. In zijn 
zestiende jaar werd hij te 
Gend met den prijs 'voorliet 
landschap bekroond ; naau-
welijks zeventien jaren oüd 
zijnde , behaalde hij de groo-
ten gouden medaille der maat
schappij Felix Meritis,'-te 
Amsterdam; j a , bij eiken 
wedstrijd , wraarin"NüTEN als 
kampvechter voor dé kunst 
optrad, was hem ook dekróon 
der overwinning weggelegd 5 
getuigen hiervan, behalve de 
reeds genoemde steden, oos 
Groningen, Rotterdam, enz. 
-^Spoedig volgde dus oofc 
zijne benoeming tot lid van 
de Koninklijke JkadeWt 
'van Beeldende Kunsten, te 
Amsterdam. Hij ondernam 
weldra belangrijke kunstrei-
zen naar Duüschland & 
Frankrijk, en daar was hét» 
dat zijn gevoel meer verfijnd 
•en veredeld werd! Hij kof 
niet meer tot onderwerp &fl' 
ner stukken, die zielloos 
landschappen, waar het voor
treffelijkste der schepping) 
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maar schaars . pp 'te vinden 
is; neen! hij klom op tot 
uitgebreider ordonnantien, en 
zijne havengezigten, met fi
guren als bezaaid, zijn door 
hem op eene meesterlijke wijze ' 
voorgesteld. Zijne schilderij, 
in het bezit van den heer 
SCHINKEI, te 's Gravenhage ," 
mag met regt als uitmuntend 
in die soort genoemd worden J 
In het fkabinet van: den ko
lonel DE CEVA, te 'éffage, 
van den/ heer TOEIAAR te 
Jtmsferdqm, én vopral in 
België, j a zelfs in Duitsck-
land, bevinden ziehjuweelen 
zijner fkynst; grootelijks is. 
het dus te bejammeren, dat 
een mensch met zpo vele 
talenten begaafd j reeds in 
zijn zeven en twintigste jaar 
door dep dood moest worden 
weggemaaid, na reeds zes 
maanden aan eenë" hevige 
tering geleden te hebben, 
overleed hij den 3 Junij 1839; 
zijne zucht voor de kunst 
ging zoo ver, dat hij, nog 
eenhalf uur voor zijnen dood, 
bezig was met schildere», 
en zijne vrienden getuigen 
eenparig, dat hij nooit zoo
veel gewerkt heeft als in de 
laatste dagen zijns levens» 
IfuTEN was voor hen,,. die 
gelegenheid hadden, vertrou
welijk met hem om te gaan, 
een trouwe vriend, die zich 
door hulpvaardigheid en ne
derigheid zeer bemind wist j 

te maken. Met zijne gade, 
mejufvrouw M. SCHELFHODX 
(derde dochter van' zijnen 
waardïgen meestér), was hij • 
slechts tien maanden gehuwd, 
en verloor deze éene»goeden; 
echtgenoot, Verloren zijne 
ouders een bemind, eehig 
kjmd^dé kunst verloor veel 
meer! Haar werd eéne van die 
zonnen ontnomen, welke niet 
in hare volle pracht verrezen 
Was; maar die eens beloofde 
te zullen schitteren naast die 
van zoo vele andere puik-
schilders 'm. Nederland. Den 
7 Junij 1839, had de pleg-
tigé ter aardebestelling van 
het lijk des overledenen 

.plaats; de kist was bedekt 
met het palet en de pensee-
len , waarvaü JNTorM een zoó 
meesterlijk gebruik, wist te 
maken, en met dé gouden 
en zilveren medailles,,• hem 
door z-ijn vroeg ontwikkeld 
talent verworven; kunstschil
ders en zijne leerlingen droe
gen de slippen van het hjk-
kleed, terwijl de lijktoets, 
door een aantal kunstenaars 
in alle-vakken gevolgd werd. 
Op üV begraafplaats van de 
Cathohjken der residentie 
aangekomen, werden eerst de 
döbr dé Kerk voorgesphrevene 
pregtïgheden in de kapel en 
aan het graf verrigt, waarna 
eenige leden der maatschap
pij , tot bevordering: der toon
kunst een treurlied aanhje-

3 
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%en}' waarvah de Woorden 
door dert heer. CAiilSCH Ver
vaardigd, met het volgende 
afscheid eindigde: • 

» Vaarwel, o jeugdig vriend! 
rondom 'wiens graf we ons 
scharen* ' s : 

De rouw in ' t krimpend ,hart, 
in 't oog de.weerooedstraan; 

Ja , gij hebt lang geleefd, ih 
:; weinig levensjaren ; 
't Genie, den dood, ten spijt, 

kroonde il met lauwerbla&n. 
Rust, broeder! rust hier zacht! 

. . > . i , . . Vaarwel, verheven 
, geest 1 

De kunst ëti\ Nèerland treurt; 
..' v , . . . Gods Engelen vieren 

feest!" •':• 
3Na verschillende- redevoerfn-
gei» door de Veeren L. R, 
BETNEN» DOBBEIJN enz. bij 
het graf uitgesproken , ont-
böezemde de beer CALISCH, 
nog de volgende dichtregelen; 

» Aart wapénveld noch kroon 
ontleent dit graf zijn glans. 

' t Draagt edeler s ie raad ; . . . 
der kunsten lauwerkrans! 

Dé naart van NÜTÈN; is 't ar
duin op zijn gebeente» " 

Die sterft als hij, behoeftgeen 
prachtig lijkgësteente.' 

Dé vriendschap, 't vaderland, 
de kunst, de hüw'lijkstrouw 

Zij heiligen deez' "plek door 
een' verheven rouw. 

Weent , mannen ! broeders 
weent! de traan voegt in on-

"• ze pogen. 
Het is daar heen, 't genie; 
' dat ons.hield opgetogen, 

Hij is daar heen de vriend, 
Van wien de dood óns scheidt, 

Aan ons zijn dierbaar s tof , . . , 
aan hem de onsterflijkheid!" 

NTJZIO. •-*- Zie Mczio. 

• Nüzzï» — Zie MARIO. 

3tf VMANfc of NïSÏANNÜS (€rRE-
GORIDS) , 'h'oogleèraaï/ in dö 
ontleed- én kru id kunde td 

• Wfiilemberg, ". zijne geboor-
, teplaats', overleed den 8 Oe* 
tobèr 1638 , in den ouder
dom van 44 jaren. Hij was 
den 14 Januari} 1594 gebo-

; refl;, Men heeft van hem: 
l.o Eene leerhandeling in 
het- Latijn We?* de beroer' 
te, Wiltééberg, 1629 en 
1670, M 4.t°, éen 'geacht 
werk. — 2.0 Eene gezochte 
en belangrijke WeïhanAe-
over' het leven Van de 0" 
geboren "' vrucht , \f(etus) > 
1628 yin4.to leifdeni 16U, 

'in &2.B» Deze arts bewijst 
ih ' betzelve, dat éen kind 
in ï den schoot»-zijner ïntfeder 
doof' zijn' eigen -leven leeft 5 
en dat wen,alsdèszelfs moe* 
der komt te ste'rven hetzel
ve nog dikwijls levend > «0.n" 
der het te kwetsen , nü den 
schoot- derzel ve kan nemen. 
Hetwelk* de ondervinding niet 
tegenspreekt', uit welke » 
gebleken dat de ongeboren 
Vrucht, in zekere gevallen» 
door éene soort van groei-
jing en dierlijke be.weging 
door de moeder voortgebrag1 > 
toeneemt, «i- Zie Gatée/dS" 
me philosopMqWi n.° 167' 

NYNAOLE (JOANNES DJB)> 
een weinis bekende schrij' 
ver* van. wien wij een be
langrijk boek , vol zonder* 
linge Kaken bezitten., hetwel* 
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tegenwoordig zeldzaam is ge
worden en wel onder dezen 
titel Ï De la lycantröpieèlc, 
(Óver de ijlhoofdigheid ver
andering en opgetogen/ieden 
der ioovenaars),' Parijs , 
1615, in £>;•'• -.:...'. •.•.-•.'.•..•;.••; 

* Hrotf {JOANNES LUCAS) 
de Oude, een hoekverkoo,. 
per van Parijs, in 1730 
geboren, heeft zich door &ij* 
né. -bibliógraphiSGhe kundige 
heden, beroemd getflaakt. Men 
heeft van , hem • verscheiden 
nütiigg catalogussen ofnaam
lijsten j zoo als die van de 
Éoèkvéfiaamelingvan OóüK~ 
TANEAÜX, 1782, In 8.v<» • 
van de Boekverzameling van 
LA FALLIÈRE, 2.e deel, 
1788, 6 dl;» in 8.vo, aan 
welke echter eene tafel der 
schrijvers ontbreekt; van de 
Boekverzameling van MA~ 
LEMERBES , 1796, in 8.™ 
NTOÏÏ is in 1799, ie Parijs 
overleden. 

' * JSfmEN (PETRUS HUBER-
XÜS) , een beroemde arts, te-, 
Luik, in 1771 uit eene han-
deldrijvende familie geboren, 
begon de beoefening der regts-
geleerdheid ; de aanleg ech
ter, dien hij voor de genees
kundige weienschappen aan 
den dag legde, deed hem 
echter van bestemming ver
anderen. Zijn oom, kano-
nik van Luik, verschafte hem 

G 

de middelen, om zich naar 
Parijs te begeven > om de 
lesseh,der faculteit te volgen, 
De jonge NrsTEüï kwam al* 
daar aan op den oogenblik 
(1794), waarop dö gezond, 
hèidsschölen gereorganiseerd 

'werden. Zijn ylijt tot de stu
die , deed hem door zijne 
meesters opmerken, en hij 
werd in weinige jaren kwee-
keling der eerste klasse in de 
prdktisohé school. Bij een» 
iergelijkend onderzoek in 
1798, verkreeg hij den post 
van adjunct -ariatomist, Mj 
de 'Geneeskundige faculteit. 
VOLTA en. GAIVANI hadden 
omtrent dezen tijd het Gal-
vanismus uitgevonden, het
welk de aandacht van den 
jongen arts trok, en hij maak
te eene reeks van Galvani
sche proefnemingen, om zich 
van de verschuilende graden 
van zanientrekbaarheid, der 
spieren te overtuigen. In 
1802 werd hij tot lid be
noemd der commissie, door 
het gouvernement naar Span
je gezonden om er waarne
mingen over de geele koorts 
te maken, en bij zijne terug
komst werd hij belast met het 
onderzoek der besmettelijke 
ziekten , die zich in Frank
rijk openbaarden. In de zui
delijke departementen open
baarde zich in 1804 eene 
moorddadige ziekte onder de 
zijdewormen, hetwelk een on-

4 



*04' N Y 

berekenbaar nadeel voor den 
handel en de f abri] ken dier 
gewesten ten gevolge had. 
Hét bestuur gelastte ander
maal NyéTEN, zich naar de 
plaatsen te begeven , en er 
de oorzaken dezer sterfte te 
beoefen.en. Zijne opmerkin
gen "werden gunstig onthaald; 
maar al deze Werkzaamheden 
verbeterden zijne fortuin niet 
v*éel, waarom hij zich aan 
de zorg der zieken toewijdde. 
De bescherming van BUXLÉ 
wiens kweékeling hij • was, 
deed hem tot geneesheer van 
het vondelingshuis (hospices 
des enfans trouvés) benoe
men; maar hy had. niet lang 

i, 

genot van dien pöstè Door 
eene beroerte getroffen, over- f 
leed NTSTJEN den 3 Maart 
1818. Deze geleerde arts 
heeft nagelaten: l.o Nou-
velles etc. {Nieuwe proef
nemingen op de spieren van j 
den mensch en de dieren met | 
roodbloed gedaan), Parijs, j 
1803, in 8.vo — 2.° Re- ! 
cherches etc. (Nasporingett l 
over de ziekten derzijwor- i 
men), Parijs, 1808, in 8.?° 
—• 3.o Nouveau etc. {Nieuw 
genees-, heel-, schei-> 
kruid-, en. veeartsenijhin-
kig woordenboek) en ver
scheiden andere genees- en 
heelkundige wprken. 
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%3 (FKANCISCDS, markgraaf 
D') y heer van Frenes, in 
1535, uit eene beroemde fa
milie van Normandij'è ge>-
boren, werd door HENDRIK 
I I I , tot' opperbewindhebber 
der geldmiddelen benoem . 
De neteligheid der tijden, 
maakte zijn beheer hatelijk, 
.want er verscheen aanhoudend 
eenig nieuw geld-plakaat, en 
deze toestand der openbare 
zaak stak op eene aanstoote-
lijke wijze af, bij zijne pracht. 
Toen Parijs zijne poorten 
•voor HENDRIK IV had geo
pend , gaf die vorst, bedro
gen <loord.e talrijke voorstan
ders yan D' O, welke hij zich 
door zijne milde geschenken 
gemaakt had, hem het gou
vernement dier stad» D' O 
overleed in 1594. SÜIXX" 
spreekt op eene zeer onguns? 
tige wijze over hem» [D' AÜ-
TIGNT heeft het leTen van den 
markgraaf ' D ' O geleverd j 
hetzelve komt Toor in het 
2.e deel der beroemde man
nen van Frankri}K\, 

OATES (TITÜS), een En-
gelschman, in 1619 gebo
ren , was de zoon van eenen 

G 

wever , en had achtereenvol
gend twee soorten van kerk-
ambten of pastorijen, waar
van hij , wegens misdaad van 
valsche getuigenis, beroofd 
werd. Hij ontvlügtte Enge
land, en terwijl hij den schijn 
aannam van Calholijk te zijn , 
werd hij te ValladoUd, in 
het Engelsche seminarie op
genomen ; doch weldra werd 
hij uit hetzelve weggejaagd. 
Het zelfde lot wedervoer hem 
in het seminarie van St. 0~ 
mer, alwaar hij acht maan
den vertoefde, In Engeland 
teruggekeerd, vormde hij met 
twee booswichten TONG en 
DIGBEV: genaamd, een af
schuwelijk ontwerp, In 1678, 
beschuldigde hij de Catho-
lijken geregtelijk, van, in ver-
standhonding met den Paus , 
de Jesuiten, de Franschen 
en de Spanjaards, eene za-
menzwering te hebben ge
smeed tegen het leven van ' 
koning KAREL I I , en de En
gelsche protestanten, ten ein
de door dien gruwelijken aan
slag, deCatholijke Godsdienst 
enkel en alleen in Engeland 
te handhaven. Ondanks de 
ongerijmdheid der beschul-
5 



106 O A T. O B E. 

diging, de. overtuigende bet-
wijzen des bedrogs ,'• het elk
ander tegenspreken der ge
tuigen , werden echter milord 
STAFFORD , andere personen 
Tan verdienste, en eenige 
Jesuiten ten dood gebragt, 
als overtuigd van misdaad van 
hoog-verraad, en aan den 
booswicht OAÏES viel eene 
jaarwedde ten deel. Een von-» 
nis, hetwelk ons leert, wat 
men moet denken van ver
scheiden andere, in hetzelfde 
land , over geheel gelijkvor
mige «aken geveld. Onder 
de regering van JACOBBSII, 
werd de gedachtenis der ten 
dood Lgebragten in eere.'her
steld , en OiTES, als een 
meineedige, tpt eene ia 
durende gevangenis, en tot 

.de straf veroordeeld, om vier 
tnalen des jaars door beuls 
handen gegeeseld, en op die 
dagen aan den 'taak ten toon 
gesteld te worden. Deze 
tuchtiging werd tot in1689 
ten uitvoer gebragt, als Wan
neer de prins van Oranje, 
na zien Van den Engelschen 
troon té hebben, meester ge-
nsaakt, hem uit zijne gevan
genis oütsloëg, «n zijne jaa*-
wejdde terug-gaf. Dezer el
lendeling overleed te Londen, 
den 23 ^ulij 1705. De ge
schriften V welke 'aan hem 
«Ön toegekend , zijn vanToNG 
eft DIGBET , zijne medeplig-
tigen; want hij wasi volstrekt 
niet in staat, iets zamen te 

stellen. Het was bij gele
genheid dier verschrikkelijke 
en belagchelijke beschuldi
ging , dat de predikant Jtr-
RIEÜ zijn geschrift in het 
licht gaf over de Staatkunde 
der Geestelijkheid, waarop 
ARNAULD antwoordde door de 
•Verdediging der Gatholij-
ken. Hij regtvaardigde in 
dezelve de Catholijken, én 
in het bijzonder den aarts
bisschop van Parijs^ ptei 
I A CHAISE éh dë overige Je
suiten. . Deze verdediging > 
ion ! volstrekt wet als verdaóht 
hesehouwd. worden j daar de
zelve steekje ',-• ter ontheiSng 
€ergenen, welke ABNAWD 
als 'zijnë:, grootste vijanden 
beschouwde»' • 

' OBED * zoon'van:Booz ön 

KÜÏH , - vader van ISAÏ èi» 
grootvader Van DAVID , W™ 
in het jaar 1275, vóór J. C. 
geboren, ' 

ÖBEDEDÖïil, een doorz|ne 

deugden beroemde Hebreër» 
uit den stam van ïiEVIï o"j" 
'trënt bet jaar 1045 vóóiM1* 
Christelijke jaarteïlijDg. - »et 

was in zijn huis, dat DA^ 
tl e ark des verbonds dèeo 
rusten , toen hij dezelve ï)&ttr 

Jeruzalem liet overbrënge11' 
DATID, door de straf,*311 

OZA , getroffenen verschrir» 
achtte zien niet waardig, °e" 
zelve in zijn huis optènenie0) 
en deed dezelve dus bij 0&" 



O B E. '107 

DEDOM brengen, waar zij drie 
maanden rustte; maarDAVID 
bemoedigde zich weder ^wek
te zijn vertrouwen in den 
Heer weder o p , en lerwijl-
hij' ontdekte dat de familie 
van OBEDEDOM , ftiet zegenin
gen overladen werd, liet hij 
den ge wij den stóhat naar Je^ 
tuzalem vervoeren, OBEDE
DOM wordt in de H. Schrift 
Getheër genaamd, niet dat 
hij; van Gétk zoude zijn j dat 
eerje„ètad der FHistèërs was > 
maar wijl hij èr met D V * D 
gewoond had. 

* OBÉRlttAusÊR (dom BENE-
DICTÜSJ , een Dmtsche Bene-

tijner, den 25 Januarij 
1719, te fWeissenkirdien, 
in Oostenrijk geboren , vol-
bragt zijne studiën te Salz-
burg en te Wéènèk^ en om
helsde in 1740, in -de abdij 
van Lambaoh, den regel van 
den H. BEÏTEÖICXÜS : een goe
de godgeleerde en zeer erva
ren in het kerkelijke regt zijn
de > onderwees hij eerst de 
wijsbegeerte te Sahburg, 
en vervolgens de regtsgeleerd-
heid te Gurk en te Fulda. 
Nieuwe gevoelens begonnen 
toenmaals in de scholen van 
fiuiïschland de overhand té 
bekomen : HÖNTHEIM (zie dat 
artikel) had er in zijnen Fe~ 
broniiis de lens toe gegeven.; 
dezeke Verspreidden zich door 
het gebied van het lïuis van 
Oostenrijk. Kë'mï JOZEF II 

begunstigde dezelve; en ge
dienstige bisschoppen lieten 
zich ter bereiking zijner oog
merken gebruiken/ ÓBERHAU-
SER haij dezelve aangenomen. 
Hij verhief de voorregten en 
hét gezag der wëreldsche vors
ten v ten nadeele'van de reg-
ten" Jan het gezag der Kerk t' 
en hij onderwees' deze leer 
in' zijne lessen , ontwikkelde 
dezelve" in zijne werken, en 
dééd de?eive in openbare the-

, sis'.verdedigen. Eenige zijner 
schriften? in Rome^doorge
drongen zijnde, Hverden al
daar op den index geplaatst, 
GtEMENs XIII', van déze nieü> 
wighéden onderrigt, zond ee* 
ne • breve aan den prins-bis
schop van Fulda , bij welke 
Z; H.' hem gelastte, OBER-, 
ÊAÜSER van zijnen leerstoel 
te ontzetten'. Deze prelaat noo» 
digde den hoogléeraar uitK, 
Fulda te verlaten • OBERHAIÏ-
SER gehoorzaamde > en begaf 
zich naar Lambach., in zijn 
professie - huis. Van daar, 
schreef hij - tegen pater PECK \ 
één* benedictijner van het 
klooster Schwurmch in 
Frankenïand, die hem i n ' 
den leerstoel van Fulda was 
opgevolgd ? en die er eene met 
de zijne strijdige leer onder
wees. De prins-bisschop van 
Sahburg , die de gevoelens 
van OBERHATTSER deelde, be
noemde hem tot zijnen raads
heer. Hij overleed den' 2"Ar 
'j'riï- 1786. Er bestaat van 

. ' 
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hem : 1.° Proeléctiones ca-
tholicce etc. Hij randt in de
zelve'de onfeilbaarheid dés 
Pausses, zijn' voorrang, op de 
kerkvergaderingen , zijne zoo
genaamde aanmatigingen op 
het tijdelijke der vorsten , enz. 
aan. — 2.° Jtpologia histo-
-i:ico-criticadivisarumpotes-< 
tatum, Frankfort aan den 
Mein, 1771 , in 8.vo —.3.0 
Manuale selectorum concilie 
orïim, 1776, 1 Deel in 4,tp 
— 4,° Specimen cültiovis ju
risprudenties , Zeipaig, 
1777. Dit werk werd door. 
pater ' SCHJJIIDT , een Jesuit 
van ÏÏeidelberg, en door pa
ter HoCHSTADX, een Menzer 
capucijn, aangerand. Pater ()• 
BERHAÜSÉR beantwoordde hem 
door een stukje, getiteld: 
Pagellce volantes, -- 5.o 
F ene beknopte uitgave van 
V4^ JEspEN , Sahburg, 
1785, 5 dl.» ïn 8.v° _ . 6.° 
De dignitate utriusque cleri, 
Sahburg, in 8.v<> Hiervan 
verscheen enkel het eerste deel 
in het licht, het tweede was 
tot den druk gereed, toen de 
schrijver kwam te overlijden. 
r - 7. E ene verkorte uitgave 
van THOMASSW, enz.; Hij leert 
hierin, dat de vorsten alleen, 
.uit zich zelve het regt heb
ben, om huwelij ks-beletse-
len daar te stellen,, en dat, 
indien de Kerk er mogt.stel-
len , zulks op hunne vergun
ning geschiedt. Zijne schrif
ten zijn geleerd, maar hij 

J E , 
'.• . 1 

twist met bitterheid en hard- j 
nekkigheid. 

• i • , • ' 

• '•;* OBERHAÜSER (dom BEB-
NARDÜS), een benedictijner, | 
in de staten van den prins
bisschop van Sahburg ge- ' 
boren, had zijne gelofte af- j 
gelegd t in de abdij van Ms- \ 
tal in Beïjeren, Hij onder- f 
wees de wijsbegeerte te Sala- \ 
burg en te Freisingen. Toen i 
de abdij . van F stal .kwam ! 
open te staan, werd hij tot j 
abt derzelve. verkoren. Men 
heeft van hem eene wijsgee-
rige verhandeling onder de
zen titel: Biennium philo* 
spphice thomisticce, 1725, 
4 d l > , in 8.vo In 1729* 
verscheen er een aanhangsel j 
tot dezelve in 4 > in het licht., j 

*. OBERKAMPI? (CHRISIO-
PHORUS' PHIHPPÜS) , een be- j 
roemde fabrijkant, den ü 
Junij 1738, te fFeissen-
back, in het markgraafschap 
Jnsbach geboren, Zijn va
der, een bekwame katoen
drukker , was,- na vruchteloos 
zijne talenten in verscheiden j 
plaatsen van Buitschlani I 
aangeboden te hebben, zich j 
te Aarau 'm. Zwitserland 1 
komen vestigen, alwaar de j 
bloei der door hem tot stand 
gebragte inrigling hem het 
burgerregt deed verkrijgen- | 
Het was aldaar, dat de jonge » 
OBERKAMPF , de verschillende M 
vakken der kunst der gekleur-
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de katoendrukkerij leerde be
oefenen , welke toenmaals' in 
Europa nog zoo nieuw was. 
Reeds in de'vroegste tijden 
was die kunst in Azië be
kend , en PIINIDS roemt den 
glans en de vastheid der kleu
ren , welke de Egyptenaren 
in de uitoefening dier kunst 
bezigden. Maar bij de Per-
zers en Indianen, welke óns 
tot voorbeelden hebben ge
diend, werden enkel de trek
ken gedrukt, terwijl de voor
werpen met het penseel ge
kleurd werden. Het is aan. 
OBERK^MPJ? , dat Frankrijk, 
de weldaad der invoering de
zer kunst te danken heeft, 
en het gelukte hem in dat 
rijk, eënen tak van nijver
heid , dien men verwierp, als 
strijdig met de aankweeking 
van vlas, hennip en zijde te, 
naturaliseren, én tot eenen 
onbekenden trap van vol
maaktheid te brengen. Het
zelfde stelsel verbood de in
voering , en de sluikerij al
leen verschafte aan de ver
bruikers de voortbrengselen 
der fabrijken van Zwitser
land en van Venaissin. 0-
BERKAMPJ" was reeds sedert 
twee jaren in Parijs•, toen 
het edikt van 1759 het bin-
nenlandsche fabrikaat wettig
de. Onder de hinderpalen, 
die hem nog overbleven te 
overwinnen, was ontegen
sprekelijk diegene het groot
ste, welke uit zijne geringe ' 

geldmiddelen bestond: hij be
zat slechts eene som van om
trent 600 Franken , en het 
was, met deze onbeduidende 
middelen, dat hij den grond
slag legde, tot eene der schoon
ste fabrijken, welke in Frank
rijk bestaan. Hij vestigde 
zich in eene hut van het 
dal van Jouy ,< en alleen be
lastte hij zich met de teeke-
ning, de gravure, den druk' 
en het verwen van het doek. 
De grond , waarop hij. zich 
had neergezet, was moeras
sig » hij ondernam denzelven 
gezond te maken , daar hij 
denzelven door bekwaam aan-
gebragte aftappingen en door 
het vernaauwen der bedding 
van het riviertje de Bïevre, 
droog maakte. Het land; was 
daarenboven bijna geheel 
woest, en enkel door het 
uitwerksel zijner nijverheid, 
lokte hij in korten tijd, eene 
bevolking, van 1500 zielen 
derwaarts, De abt MOREL-
I,EÏ schreef ten voordeele van 
het nieuwe gesticht, en een 
besluit van den raad, verij
delde de kwaadwillige po
gingen der naijverige indus-
trien. De fabrijk van Jouy 
geraakte tot de grootste ont
wikkeling, en later hebben 
zjch meer dan 300 fabrij
ken , die 200,000 _ werklie
den bezig houden, naar dit 
model gevormd, en verschaf
fen aan Frankrijk, een voor
deel van arbeidsloon, dat men 
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op 240 miUioenen.'heeft ge
schat. De roem van OBER-
KAMPF werd weldra Euro-
pesch : hij verspreidde zich 
zelfs tot onder de keerkrin
gen , alwaar zijne agenten hij 
de Indianen het geheim hun
ner kleuren trachtten te be
spieden, LODEWIJK XVI, de 
verlichte .beschermer van nut
tige uitvindingen, verleende 
aan OBERKAMPF , brieven van 
adeldom. De algemeene raad 
van zijn departement, had 
hem een standbeeld toegewe
zen, maar zijne zedigheid deed 
hem zulks van dè h>'nd wij
zen. Gedurende de Fran-
sche omwenteling,, ontging 
hij niet dan met moeite het 
moordschavot. NAPOLEON ver
hief hem tot ridder van: het 
legioen van eer, en raad
pleegde hem dikwerf. Om 
zich geheel onafhankelijk van 
Engeland te maken, logde 
OBERKASÏPP, ook nog groote 
katoenspinnerijen in Essöne 
aan. Deze vernuftige fabri
kant overleed den 4 Octóber 
1815, diep getroffen door 
de verwoestingen, welke de 
oorlog tot % zelfs in het dal 
van Jouyverspreidde. 

* OBERLIN (JEREMÏAS J A -
COBÜS), een geleerde oud
heid- en letterkundige, den 
7 Augustus 1735 te Straats
burg geboren, alwaar zijn 
vader hoogleeraar in het gym
nasium was: na er zyne eerste 

studiën volbragt te "hebben, 
werd hij naar Montbeliard-
gezonden, om er deFransche 
taal te leeren, die toenmaals 
in den Efaas nog weinig 
verspreid was, en na verloop 
van eenigej aren naar StraatS' 
burg. De jonge OBEKLM 
studeerde aan die universiteit 
de wijsbegeerte en godge
leerdheid , waarbij hij üé 
voornamelijk aan het letter» 

, en oudheidkundige gedeelte 
hechtte; hij was diep erva
ren in de oude en nieuwere 
talen, in de oudheden en de 
diplomatie. In den ouder
dom van 22 jaren verdedigde 
hij openlijk eene thesis over 
het begraven der ^dooden, 
welke ten titel voerde: &-
sertaiïo philólögicit de vek-
rum ritu condiendi tnortti-
os, Jrgentorati, 1757, en 
in het volgende jaar werd 
hij tot doctor bevorderd. HÜ 
had naauwelijks den ouder
dom van twintig jaren be
reikt, toen hij heroepen werd, 
om zijnen vader te onder
steunen. Te gelijker tijd ge
lastte hem SCHOEPIXIN, wieös 

roem jongelingen uit alle ge* 
westen naar Straatsburg^' 
t e , om aan dezelve de X»" 
tijnsche schrijvers te verkla* 
ren, en hun lessen te geven, 
in de takken van kundighe
den", Voor welke er geene» 
leerstoel aan de akademieb6* 
stond. In 1764 tot adjunct 
opziener van de bibliotheek 
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der universiteit benoemd, ont
ving hij in hetzelfde jaar de 
magtïging om eénen open* 
bafen leef-cursus voor dé 
Latijnsche taal te openen. In 

. 1770, verkreeg hij den leer
stoel bij hët gymnasium, dien 
zijn vader bekleed had, en 
werd tot plaatsvervangend 
hooglëefaar in de Latijnsche 
•welsprekendheid aart dé uni
versiteit benoemd. Zijne vel
schillende wet kzaamhedeh be» 
letten hem nie.t, öth voorle
idingen over de oudheidkunde, 
dé öüdé aardtijksbeschrijving, 
de diplomatie, enz. te hou
den, én hij gaf handleidin
gen: 'm het licht, die om 
derzelver nuttigheid, in ver
scheiden scholen VanBuitsc/f 
land zijn ingevoerd. Een 
gedeelte zijner vacaritièh bragt 
hij door met het doen van 
•wetenschappelijke reizen en 
hij bezocht den Palts, JBris-
gau, Lotharingen, terwijl 
hij van eiken zijner togten , 
eiéhige nieuwe en belangrijke 
aanmerkingen medebragt. In 
1776 bezocht hi j , ten koste 
van het plaatselijk bestuur 
van Straatsburg, dé zuide
lijke provinciën van Frank
rijk , om de gödenkteekenen 
derzelve te onderzoeken, en, 
bij zijne terugkomst hield hij 
zich eene maand te Parijs op. 
OBERLIN werd in 1778 be
noemd tot buitengewoon hoog
leeraar aan de universiteit van 
Straatsburg., in Ï782 tot 
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hoögleeraar, in welsprekend.-', 
heid, en bovennatuurkunde, 
en in 1787 tot directeur van 
het gymnasium. De omwen
teling vond hem belast met 
deze laatste posten: de ach
ting, met welke hij omringd 
was, bragt hem achtereenvol
gend tot den post van beheer
der, vatt hét distrikt Straats* 
buig, en tot dién van hét 
dep.* van den Neder-Rijn. 
In 1793 onderging hij'echter' 
'oridéf het Schrikbewind,- te 
Met% eene gevangenschap van 
driemaanden, gedurende wel
ke men hemnié teené wreed-^ 
héidbeharidelde, die omtrent 
dezen tijd al te algemeen was. 
Hij verkreeg echter de ver
gunning om in de stad eene 
kamer, te mogen huren , en 
begon dadelijk omtrent de ge
schiedenis én de taal, van Mes* 
sin, ai het oude distrikt van 
Mefo , nasporirigen te maken, 
die in het Magasin encyclopé-
dique (3,«jaargang 4.e dl. blz. 
223) opgenomen werden^ Na 
den 9 thermidor kon hij naar 
Straatsburg terug Iceeren, 
alwaar hij zijne lessen hervatte. 
Tijdens de regeling der cen
trale scholen, werd hij tot> 
bibliothecaris van die van den 
Neder-Rijn benoemd, en hij 
haastte zich, om in eene der 
zalen van de bibliotheek, eene 
bibliographische cursus te.o-
penen. In 18G0 deed hij 
andermaal eene reis naar Pa
rijs, om diegene zijner vrien» 
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den weder te zien, welke 
. den- revolutionnairen storm 

hadden overleefd. OBERIIN 
overleed te Straatsburg den 
10 October 1806, aan ee-
nen aanval van beroerte. Door 
zijne talrijke werken had hij 

. den titel verworven van cor
responderend lid van het In
stituut, en hij was lid van 

- verscheiden Fransche en 
vreemde geleerde genoot
schappen. Nadat de geleerde 
KBNUIOT in geheel Europa , ' 
de verschillende verklaringen 
van den Hebreeuwschen tekst 
des bijbels had doen verza
melen , werd OBERXIN belast, 
niet het nazien der vier hand
schriften , welke in de bibli
otheek van Straatsburg be
waard worden. Hij gaf eeni-
gen tijd daarna in zijne Mis-
cellanea argentoratensia ee-
ne Beschrijving in het licht 
der proeven van verschillende 
tekstverklaringen, welke hem 
geleverd waren. De, overige 
werken van OBERLIÜÏ zijn: 
1,° P. Ovidii Nasonis Tris» 
Hum libri V ; esc Pontoli-
bri' IF , et Ibis ; leotionis 
varietatem eruditorum con-
jecturas , et clavem adjecit 
</. J. Oberlinus, Jrgento-
rati, 1776, 1778. — 2.° 
Vibius Sequester , de flu-
minibus, fontibus, lacubus , 
nemoribus, paludibus, mon-
tibus, gentibus, quorum a-

•pud ppeias mentio fit, met 
verschillende lessen en com- II 

E. 

mentarien, Argentorati, 
1778, in 8.vo — 3.o #wm-
ti Horatii Flacci carmi-
na curavit J. J. Oberlinus. 
— 4.° C. Gornelii Taciti 
opera, ex recensione Jos.. 
Aug. Ernesti, demo cura
vit Oberlinus, £eip&ig,\W\, \ 
2 dl.» in 8.vo, in 1824, j 
door den heer DE CAIÖIOT> j 
in 5dl .» in 12.mo opnies j 
uitgegeven. •—> 5.° Orbisan- \ 
tique monumentis,, suis il' \ 
lüstraü prodromus, Jrgew ; 
torati, 1772, in 4.» —6,° j 
Rituum romanorum ictbulG) > 
ibid, 1784, in 8s°'— 7'° 
Ariis diploniaticoe print® 
lineoe, ibid, 1788, in 8.*>' 
— 8.c< Zitterarumomnisw-
vi fata , tabulis synoptici* j 
exposiia, ib. 1789, in 8.vo, 
— 9.° Verklaring ee»er 

ontdekking in. het Forum 
van Rome, door< deri r'd" 
der JFREDENHEIM gemaakt* , 
1789, in 8.V0, met platen. 
—- 10.° Proeve van Jao-f-
boeken uit kei leven van JO' 
HANN GüTTENBERG, Üttvi»" 
der der' Boekdruhhwsh 
Straatsburg, 1801. Hij hee» 
ook verscheiden werken in be* 
licht gegeven , overdeH°°S" 
duitsche taal der middeleeu
wen; een Overzigt, het eer
ste, dat in het licht is ver
schenen der staatshuishoud
kunde van den voormalige" 
E laas , door middel van den 
Mhasser-almanak, die M 
van 1782 tot 1792 uitgaf. 
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Nï>g ;hee£t ïïHjsn iiiarar; te •d&n* 
te&éél&tMlitierttttt, -wdaï-
vahidül bê'jdéj>eerst-e>ideèleav 
•inïiïfftóilën'(178fjtyviq 'h'ei-
HqhtVïterden' gegeveh.i ••Ai*, 
•••!>Hi,'p-i ah >, fi«!'ibriirh:oj; ::l.) 
• iA: ÖBBRIlW: (JOANNES;siREr' 

•DERIK.),' broeder, van dên voor*: 
gaande;;* te .Straatsburg, ins 

• Jünijpl7&0,'geboren.,: teiiaden • 
, l :jumj il826-QrerJeden) pÉe?i< 
dilfapt tjsi Waldbpch ?\wordis 
te^vegft* in den» rang' vahj de-; 
•voldoeners, der r,inensohhèid! 
geplakt Sfit daa£?:hïj!;!zijiv! gerb 
heeieijileSren,; ;;tp.eMj dde; v » om;! 
in.:vde-hpafo,cWe, „aan"zijkea* 
on¥,etniQèid,en .'- ijvei\ • toever-* 
trouwd, de weidadeö aener;\ 
beschaving vtestrooijen, > die 
eRvsmór•• hem naaüweUj-kaJbevN 
kend; #.as.; fewt :d.at :ged;èelte;* 
defAt^^sWflflgo.al.ansgs.iOfln.'i 
bebouwd en .wiiJjd'/ gelukte;; 
,het -hem een bloëijend^ren; 
met eene werkzame-en ver>*< 
lichte 'bevolking bedekt ge« 
west te maten. •<De bouw/-?* 
kun/iige ^maatschappij,, ?;«an-', 
Frft.nMr§kï\''beloondeK -.aijne, 
uitstekende ':diênsteb =,--.doöV 
hem d t̂f 29^Maartill&LS^ 
eenen gouden» eerpenning: toe •: 
te- rkei)nen!, , en«. LQDEWMKÏ; 
XiYïU^:;,m'eerdevthem rmet; 
heb kruis der kP.niQklijke<c;r-'; 
deijvan;-bët;;legiöer} .yaltt-ie.eR.'i 

«OBIWGZKÏ (JoANffEs),,: een 
Jesuit^iini-1618 ,; te ffodW; 
bt!tffl,-iii, iBidAeme geboren ƒ 
H<XVISite.Ji9ta*.- • y-^'-> 

, en te -Giczmym 1679 over-, 
leden-, 'heeft - zich-door zij-: 
rien ïijver ïen: zijne,; kundigheV. 
den onderscheiden. .Hij Beeft! 

1 een #erk nagelaten getiteld j " 
i AntnusidbnidniciB passzonts,' 
\Brcmg% 46!£&ydïn:j 12.p>, 
|hej?druktii' i>.)b •• M- • ';<-.' 
j 'J'iyiti-rtr' W-W •' .-*>T- "' ! •'•;; 

j «hOsizzi ? < (LÜCRETIA i "degli 
\i OROXÜGIJ VXOÜwiyan.̂ ENBAŜ : 
;imar.kgravin.>van) î;in'heti><!){« 
• duaansohey-heeft* rzich in de' 
ij l57;iSfeeuw., doöü hareikiiisch*; 
hejdTr :̂ven;-zo'o.,beroenTd;:gë4ï 
maakt yJ f als ;de< 'odde -tJÉiiïCRÊ » 
TJA;..«Jïij'.>mpèt zélfsiin veleV 

'I opzigten 'boyèn« dezelve ver^* 
ikozen worden* daar'zij meer' 
standvastigheid en dëugd.;aaEi • 

jdgii dgg legde, en het Jate 
|ïn4ab̂ rjb!uw; ?dier Romeinsohei? 
IlschooflheidiveracbVtte.'HflFoenfi: 
ij in het jaar 1645 j de ïnark-
Igraaf vanOtfizziafwezig.^wak, 

!;had een,edelman.uit;de stad' 
|; P-adua\X. d ie smoorlijk lop de'.• 
||markgravin i verliefd was,dn•••> 
i ha r«<., kamer • weten té dr in-: * 
ijgen fjwaar zij «met haarSja-
ilrigïjZo.óntje'FERDlNA^D nog te<; 
bed lag, ! f.Öe :edelman; nam 
de voorzorg-,-; om! hëtskirid ini! 
eene' andere,-ikamei" ,té.'ibrèn-i.-i 

ijgen j en-smeektdrdaarna: de; 
jimaeder ,; om.v aan zijne düs- : 

IjtenvpldoeningtegèYerii (Maan! 
;!daaj! i hij noch,-f oo* lief kofe'; 
SJzingehj noch ïdoor^bedrei*' 
'ïgirigen , op, haart rnelsikott1 

verwinnen /'doorstak hijtoa»^ 

H f-. .!';ri- i l 
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mèbséiïëal dolk. '• Men Ham 
dète moordenaar * in hechte-' 
nisydie steeds zijn© misdaad 

' bleef' ontkennen. IMeri stelde 
zich tevreden v f. metr hem , 
gedurende vijftien jarensigék 
vangend Ie ihoddehl, na;,ver-i 
loop van welke hij; öntslaHÏ 
gen werd. Maar weinige 
malden daarna , wreekte de 
jonge markgraaf van* #BIZZÏ-
den doottiijner moeder, door; 
haren rmaordenaat omet een 
pistoolschot.:te; doen: vallen/ 
Hij; ging vervolgens over in; 
dienstJes keizers, die hem 
ach ter eenvolgend , tot mark^ 
graaf van het heilige rijk , 
bev«lhebberl van \Weemn r 

;staatsraad-en genëraal*veld-
maarschalk bevorderde. Hij» 
OMirieéd in dié stad in 171Ö-p 
na ?eöne BQjarige diénstè 

. ÖBRECHT (ÜIRIGH) j 'km\; 
bekwaams!hoogleeraar' in de" 
fegtsgeleerdheid, t&S.tmui'sï'-. 
burg, t in 16éÖ. geboren -y was-' 
de-rkilek-zoon. van GÉORÖE 
OuaËCHTj evenzeer hoogleer**;: 
aar • in; de regtegéleerdheid j 
en.j na; eehige "iwerien in • 
het -licht1 ié hebben gegeven ^ 
in;ijj6il2j, in.den.ouderdom 
van 66 jaien btetleden. Hét:; 
Xntberanisrnus was de sekte ' 
hunner familie* IMIICH.keer
de ;ïte!» Panijs i'-'m handen 
van JBossüETvtöt den «choot1 

der, ;Kejrk; terog, en jria ,de 
innettiiög • ivnn Straatsburg 
door de JJYanschen, benoem

de LODEW-UÉ :XÏV.y hém ih 
* 1685,; tot^Jcohmilijk' land» 
voogd dieü stad. De Griek» 
schè j Ii4tijöscbey Hebifeè'uw-
sche talen ,y d.e oudheden^ 
de geschiedenis, de regtsge» 
leeri.heidvwai'ën köm;genieén-
zaami ü i j .sprak !jüaegl.,jn8Ïif 
over, al..deVp«rsdneri der-get' 
schiedenisi,.alsof hij'hiin tijd
genoot ware: ge#éèst ji OW 

] alle landen ^ alsof, hij er !H 
geleefd'had,' eri< over de ver* 

; schillende wetten, alsof fój 
dezelve: haft ingevoerd ï - Nadat 

; de grootó'-BOSSUET- hem ge* 
boord had i, noemde hij hein 
eeneh'• beknopten- inhoud al* 
Ier wetenschappen, JHpitO' 
•me-,omnium scièntiafum 6l' 
homo omnium popuiorumi 
Mehheeft van hem : i.9P™; 
dromus Hrupt alsaticarunt,' 
jn'.-Mo,: 1681 , een voor de 
geschiedenis' van den Eh^ 
en van Straatsburg belarig* 
' rgk,wM. ;~/&<* Mxoerftd 
historica de natura sücéeS' 
sionis £inmönarthidHiS" 

ïpanïce,/in drie deeienin'•4.'° 
Hij toewijst, daarin, dat d&' 
Spaaröchê krbori «rfelijk «i 
;en ,ï hetgeen., -wat veel; win* 
der .zeker was, dattdeaèl?6 

van ;regtsweg& aan PHIWPPÖS 

Y toebehoorde; *̂ < 8ift.#W 
handeling ± betrekkelijk^(Ie' 
openbare veiligheid des rijks. 
;~~ ló• Eene uitgave van 
Qmiïxiiuiivs % 1 niet aanmer
kingen y 2 dl.» in 4.to — 5>° 
Fertaling van het Leèen va" 

file:///Weemn


vwm M & m 
Dezeiiigrële'ejRfleü overdeed ;ïn 
17Ö1 >*. uilgepift .dom «ejnerj 

zaröprlland- zyne kr ach*» ïiffcl 
onflerrapid.tó . ; fis-? j .",'• • 

<,'0BKEGQÏJ>i l(JBBRjrAHDJ5SDS)., 
insleJterA .-dèr ü'mneifika.nerr 
&iekefi«hMedens y dile zich: met 
de zoïg belasten; sfever de 'zie™ 
ken,,,-; welke^zioJii inUSpanfa 
insde.&iekenhui&enirfeeviinden ,. 
werè ihi>l 540,j te sLa&Mml-' 
gaê,t\ bij idBurgos'.i, mW'>eëne 
v^fcfouds, bekende, fatóilie ge>-
boieöi (!BERifiAfiDi»Dslöefde;m> 
d-en! beginne-tiiivde v-e»*trooi* 
jlng, welke het ,,door hem 
omhelsde wapen-beroepschijnt 
na.ïaicb ute sltepeü;; jmafer bet 
^bi!bieeldjyan.'"deugd,ivjin pé~ 
nenmian 'uit H[e feeffe'.dess'ojks.» 
dife; hem 'Mobr; eenönsklap he*; 
dankte^ t-rpf in 1568 > -zijn 
liar;ti Hij '{verzaakte dé wereld 
en vormde zijne congregatie;, 
die hij SZÖO wëiÖobr zijn voor-; 
b4ejd als idopr zijne redevoe-, 
ringen! onderwees.: Deza he,is% 
lige^rriah.*>verleedvin mjv afe 
g-emeén zidkenhuiste Madriê,^ 
den '6..Augustus. 15991 Dooi: 
hétivdlk weifderi dedoprde>\ 
zen. deugdzamen ifean inge». 
steidb religieuzen OMegoH'en' 
genaanid. ••'••. ^. . , :, 

•J'^'>2ij.;.'M •• • I'.. ;' I : . ; ! M : K 

t'ÖflJREirEN ;(;THADEJUS)(, ̂ een • 
leif eh;fG&thölijke; priester,in i 
hei> .graafschap ^QorcJtgebo* ? 

;-;- •1,w.iVV.r'--SV.-^T>.,^.,'<« 

j-en ,f«k^m ;na;^ercapj|U;laitie 

nijh i.Ojtn.'$r jjyae* sjüjdiën;tj<i 
voltfloijep.: Tpentd^zelvejtf^ 
ejtftder-Waren? 0ebragt,; out-
y;ijig; hy de {prjesterwïjdiflgjj 
ep swörd ,o?prste varttW)!^-
sohe; icoJlegife -MhïTmiüuw. 
^aar. «gp vaoVJ.albd M^gge* 
kee>td s . v,erk,̂ ègihiji&ldaa5?4<ï 
p:astDrij,ivah {&ètMgQM-ï'M$ 
»ias pen ijverige; en ideugd''' 
zamei geestelijke» : ;Menvit^# 
van ^ibemipe^e ^ igpedftru^e-ï 
dgrteggiïtg, ̂ m^mm^rhy^n 
DATIS , een protesta-ntsph ïfiejr-
aar, legen het Catholicfsmus, 
W\$& i&jj beri^ttentieteyjilf-
de joiwiterwerp in 17I5Ö. f$ij 
h©;e|t-i öpk' over het Jubilé 
vaft ',j'7??5 igeschreven,,- en fo* 
terjeed iïi 1747.. . •. • ••.:'':.\ 

: ÓBSEQIJBSS.:J (t«WH^,v(: eert 
iatijnsche-^ohrijver;i* welkp; 
rn;en gist kor-t; vóór de reg&4 
ring ;?aja flosroRiiJs, omtrent 
het .jaar iS95 na J .C, geleefd 
te ;Jiebben>>. schreef ,epn werk 

' ^fi-pffidig&s^heW^k^ïetikts 
; esejie;,, ilpt, ,mn^ 4iegènie is.,, 
• w^lke-"TiT'üs JLliVïBa ?in ,zijbe, 
t gcsohiedenjsjheef t, opgebjomoij * 
;|OBSEÖÜBN8: ontleent dikwerf 
'•de< wJdrukkipgen van /dezeu: 
I! gesch'edschrjjy-er, zonder zy<-
!;ne dvfalingen te verbeteren; 
Eriblijft ons. slechts. $eri -ge
deelte van fdat werk pvpiv 

•i waarbij- KöBïfRAtódL q̂osTB«>" 
NES ffiijiW^g^Jén " bfieftÏ,-^ 

i 
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VÓegd yïom • de gapingën -. van 
het oorspronkelijke aantevail-
iën. Dé beste uitgaven van 
Jour/s OESEÖÜÈNS zijn dié, 
•waarin ;de 'Bijvoegselen van 
LYfiöSJaÉNES xan den tekst 
onderscheiden zijn. Het is 
op* déze vvijze dat SCH^EFFE-
EDS* de uitgave bezorgde •, 
welke^hij in 1679, te Am
sterdam daarvan in het licht 
gaf. -Dezelve' is herdrukt te 
Zeijden, ih 1720 > in 8.*° i 
en men heeft dezelve hij de 
schrijvers cum notis F~ario~ 
rtóJM;gevbegdv ^ -

i iOCCAM ,'OOCHiM of OcKHiM 
(ffliLtïm), een schoolsché 
godgeleerde, van de Francis
caner- orde; óp hét einde der 

'13*e eeuw, in het dorp Oc-
cam, in het graafschap Surrey 
in Engeland geboren,: was 
een leerling;iyah ScOT| «jaar 
hij; verhiefizichin;het vervolg 
tegen de gevoelens van zijnen' 
meester;•/ 'en werd het hoofd' 
der Nominalen of scholas
tieke wijsgeerën. ,• Men noem
de ialdus diegene, welke de 
zaken, voornamelijk door de 
eigenschap • der benamingen; 
verklaarden y ' e0' beweerden 
dat'; de woorden èn niet dé' 
zaken het voorwerp der' re* 
deneerkimde waren. Hij Ver-
wie,rf zulk# eenen gföoten 
roem, dat men hem den bij- < 
naani van onöVerwinnelijken 
leeraar gaf. Hij dacht nieu*. 
we spitsvinnigheden uit, ten i 

einde nieuwe' kampvechters 
der school in het strijdperk 
te brengen , .en was een- der 
ijverigste verdedigers van het 
algëmeene « parte rei. Men 
moet echter bekennen, dat 
deze spitsvinnigheden kunnen 
bijged ragen .'..ihebben tot de 
verbetering der lógica;''W 
om naauwkeurigheid en juist
heid aan de denkbeelden te' 
geven (zie DUNS.) Het zeke
re hiervan i s , dat.men bn* 
gelijk, heeft gehad j die oude 
geschillen in pen belagche*, 
lijk licht te stellen, vermits 
onze : beroemdste •: geleerden 
zich .bezig houden met be
spiegelingen van denzelfden: 
aard , en die geen regtstreèks 
wezenlijker doel hebben.» Er 
is , zegt. een nieuwere schrij
ver, onder dé Newlonianen 
een berucht geschilpunt ont-
staan; te weten, öf de van.' 
het. middelpunt afwijkende 
kracht, dezelfde is,-als. de 

naar het middelpunt hellen
de > èn : de 'tangens a fft& 

rèi, en enkel onderscheiden 
per conceptum prcecisivufflj' 
of dat "dezelve weiikëlijfc'^": 
de beide'andere verschillend 
is. Door - de • verschillende • 
rollen , welke, men aan'deze 
beide krachten heeft db'eö 
spelen, heeft men .dit »ffi, 
schilpunt als onvermijdelijk 
gemaakt, en ftienï heeften, 
zeker opzigt het Arabische; 
vraagstuk zien vernieuwen :•'• 
ïïtrttm relatio sitforma mo* 

I 
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dalis:,,.realiter, modaliter 
distincta afundamento, ter-
mino et "rdtione fundandi. 
De Jesuit BOSCOWICH is voor 
de' eenheid (identiteit) apar-
te rei':, terwijl hij aan dezel? 
v,e op zijn hoogst eene kleitte 
onderscheiding: sub eoncep'tu. 
toekent. I De Newtonianen, 
naar den geest van SCOT, 
verdedigen de zuivere en een
voudige: onderscheiding apar-
te \reiJl ïZie>de, pkysica ge- \ 
mralis van LEOPOU) BIVALD , -
GrM%i 1767,blz.82.;Maar 
itidien OCCAM nietvberispelijk 
is van, zich hiel deze schools 
sche twisten té hebben be
zig gehouden, is hij zulks 
bijzonder, door den geest 
van ^zijnen stand zoo ver te. 
vergeten, dat hij met "eene 
soort van woede de., partij" 
van; LODEWIJK van Begeren , 
tegen den Paus opvatte. Hij 
schreef mei degmotste dweep
zucht lén voordeele van dien 
vorst 'ep zijnen onweüigen 
PaUS PflTHÜS DB CöRBAftlO, 
tegen JOA;NNES XII, die hem 
excomuiiiceerde, OCCAM had 
de onbeschaamdheid yan.aarT; 
LODEWIJK- van Beijeren ' te 
zeggen • » Heer, leen mij te 
mijner verdediging uwen de
gen, en :mijne, pen zal, te 
uwer handhaving steeds be
reid zijn." Het zou in de 
daad schoon zijn geweest, dat. 
er een; slag geleverd werd >,., 
om de denkbeelden der Ufo-

IJ minalen te doen aannemen. 
OccAJi werd .beschuldigd'van 
met CESENIJS te hebben ger 
leerd j dat J . C. noch,zijne:-
Apostelen,iets haddenbezeteHi; 
noch in het.algemeen;, noch', 
in het bijzonder : eiene klaar- -
blijkelijk , valsche grondstel
ling; want;_ofschoon zij niet 
rijk waren, en weinig be
zaten, was het weinige-dat 
zij hadden toch hun e,igeri«; 
donn Van daar bestond het 
beruchte geschilpunt, het , 
Brogd der bedelmonniken ge- •, 
naamd. Men. .wilde wejten :of 
de voor werpen;,we.lke zijj ge- : 
bruikten, zoo jals; brood^ 
wijn , enz. hun toebehoorde.»;; 
of dat zij er het eenvoudige 
gebruik zonder eigendom Van 
hadden j wijl hun regel hun 
niet toestond ,|iet in •eigendom,' 

i te-bezitten^ NJCOLAAS ,IJ[I:had'\ 
besloten., dat zij slechts het.;, 
vruchtgebruik der hun gegeye-, 
ne goederen zouden hebben ,-
en dat het eigendom aan de 
RoomscheKerjk zou behöoren.. 
JOANNES XXII trok de bulle 
van NicoWitSÏII .in, wijl som
migen er.ïmisbruils; van maak-n ; 
ten, om;'te; beweren dat de 
Apostelen niets in eigendom, 
hadden bezeten, er» hij ging,, 
tegen de overtreders met meer 
gestrengheid te ,'iwerk , . dan ,, 
de zaak scheen te vorderen.,., 
OCCAM overleed te fflunchen,, 
•den,5f Aprü 1347, ontheven 
i naar men meent van de ker~ 
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kehjke eensuren. Hij liet Üom-
utewiarièk na op hét Bóék 
def Spreuken-, eene' F~er~ 
handeling over het Saom* 
ment des Altaars, en an-* 
dére werken. Parijs, 1476, 
2 dl.n, in fol. die eenen 
seitïarïderen maar eigenzin-
nigen geest verraden. 

OCCSÏAW. — Zie Lotf-

. OcEttöS, «en oude Griek* 
sche wijsgeer van dè school 
van PfföAGORAs, was 'ge
boortig uit iMeanië t het
welk hem < den bijnaaïm van 
LtfCANüs heeft 'dóen geven. 
Bij-kamde af van eene oude 
familie" van Troje' in Plmj-
gië; en -leefde Jahgen tijd 
vóór Px,Aïoé Hij schreef eene 
Verhandeling over de ko
ningen ett over het koning* 
rijk, waaraan er ons slechts 
eenige fragmenten overblij
ven ;• maar !h et boek óver het 
ffêelal, of Uohilles, dat 
men 'ndal toeschrijft, is ge
heel tot óns gekóttien, en er 
bestaan verscheiden 'uitgaven 
van hetzelve in het Grieksch 
fin'Latijn.'''! De beste zijn die, 
Welke voorkomen in de ö-
'pdra mythológica, Qam-
bridge, 1670*, in 8.vo, Jm-
slerdam , 1688 , in 8.vö, en 
afzonderlijk , Amsterdam, 
1661, in 8%v° Bos'CHïts, • 
heeft er eene jLutijnsche ver* 
taling van geleverd, Leuven," 

1554. VAMRÏUS AifDREAsen 
FOPPENS hebben'« dooi eóne, 
vrij koddige dwaling deze 
vertaling als;die van een werk 

: van LÜCIANUS b'esch ouwd: 
Ocellum Zucianïjée'axihevsï 
orbis natura, lalinuni feoit,' 
Vruchteloos tracht bij in dit 
Wérk de eeuwigheid der we«' 
re ldtó bewijzen. 

OcHIÜfüS (BfiRUARDINÖS), 
in het ïtaliaansch OLCHÏfflf ge* 
naamd, een heerschzuchtijje 
én afvallige monnik,teSieri* 
na in 1487 geboren, begaf 
zich !ttög «eer jong zijnde, 
onder de religieuzen, vol
gens den regel van den hei
ligen FRANCISCÜS:; maarhg 
verliet dezelve weldra en leg
de zich: op de beoefening 
dér geneeskunde toe. Getrof
fen , "ten minste in schijn, 
door een nieuw verlangen, otn 
boetvaardigheid te doen, be
gaf hij zich weder in de door 
hem verlaten orde, en on
derscheidde üich in .dezelve 
door zijnen ijver, zijne gods
vrucht en zijne begaafdh.edeii» 
Nadat de hervorming der c&" 
pucijnen goedgekeurd was (we 
BASGHI) ; omhelsde hij dezelve 
in 1534, droeg veel bij totdeo 
bloei dier ontluikende orde, 
van welke hij overste werdj 
Zijn leven scheen 'geregeld 
•en zijn gedrag stichtelijk. 
Zijne geslrengheden, *:aijn gr, 
gewaad, zijn lange baard die 
tot beneden zijne borstafhing, 
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#ijnblfl,ek ,0ïi.iOi3g r̂ gelaat $ 
eehe lekere niet veel kunst 
pagebpatste ziekelijkheid i en 
zwakheid , en Jhet denkbeeld 
dat iedereen ; va»; zijne" hei
ligheid had,, deden hem als 
fiön ,j^oadèrdadig nian ber-
schouwen, fl'et was nipt al
leen het volk, dat dit oor^ 
d'eel over hem velde.;, d'ögroptT 
ste* heeren , ja zelfs regerende 
spijten, vereenden hem: als 
eöjien ̂ Heilige... ••-, Wanneer bij 
inliun Ke pa'lej&eftlc WAÏÏI ,ginr 
gen aj| bem- te gemoet en be-
w.eze,n 'hem, groote eer j die 
zjj m£t bijzondere bewijzen 
van. tQege,negenheid en ver; 
trouwen deden gepaard gaan. 
Deze huichelaar nam zijne 
toevlugt ttpt; allerlei^ listen, 
pin h«!t zoo ïvpprdeelige ge
spelen, dat men- van hem 
had opgevat \ té ' versterken» 
•Hij." ging op • zijneïreizen ak 
tijd te ;vpe.t; en- wanneer 
prinsejï hem dwongen, bij 
hén zynen intrek.te nemen> 
scheen de Inisier der paleis 
a#n-, i de; ;praqht der kleede* 
renden de geheele têc-i de,r 
eeuw ,henlitniets:ta dpön;V;,er~ 
liszen van zijne- .zucht* voor 
de armoede ..en versterving. 
Xii geheel Italië sprak men 
Qver niets anders dan over 
Zijne deugd, en dezö roem 
maakte den opgang der nieu
we, prde gemakkelijk. Hij 
was geleerd ofsqhoon hij niet 
veel: Latijn verstond, en wan-

H 

«eör;; hij 'zijne gewpne* taal 
sprak, drukte hij zich met 
zoo veel •bevalligheid, en, pn-
gédwpngenheid nit, d#t zijfte 
redevoeringen zijne •Jpeh.oot-
ders in verrukking bragtep. 
Wanneer hfj pp eenige plaats 
inpest prediken, vergaderde er 
ziph het volk in , menigte: 
Steden-liepen, geheel uit > on» 
hem te hooren. Men ;stond 
als verpletterd toen men eens^ 
klaps dezen zoo beroemden 
man j zijne -«aardigheid va» 
overste1 der capupijneii zag 
nederleggen., om de ketterij 
jran LÜXHER te pmhplzen, en 
lp Geneve een meisje uit 
I/Ucw te gaan huwen >'hslV 
welk hij op zijne dqpirreize 
in die stad verieid hadi De 
tjtptspbheid: stortte hem, in 
dieft afgrond., ;Hij kpja.den 
spijt niet. verkfoppen ,:«van 
niet eenen kard inaa lsjïoed të 
hebberi beltprnen,' die steeds 
het voorwerp zijner eerzucht 
was geweest-, hij werd een 
afvallige* en;; een woedende 
vijand; van het Christendoni. 
Hij: was bjj jtlie.,feejpuch. te. yer* 
gadpriug. van godis.ten. af god-
lpbchenaar;s tegenwoordig, in 
Jt.546.> te K«sce«fie'gehouden, -
waarin men.oyereenkwaöv» 
omtrent d.e middelen,, om: de 
Godsdienst van <J:Ï C, .uitte-
roeijen,.d<>,or<hetT'ormeniee,ner 
maatschappij,, die door toene
mende vorderingen tegen het 
einde derl8.e eeuw jeene- bij.-. 

4 :• - . - . . : i - • . . . ' • • • • • ' • ' • : . ' 
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|i' " ma^Jgemeëne afvalligheid- té 
nji Wöèg'bïag^s(zie de'wefken*: 
| •SeopgèUgiesluijéf-^Zümëïi' 

i i ! • ' aïóèrïng iègen de Caihölijr 
, il ' k& &er"k', eb JourtiihiStïet 
4 J litler.<'l.e Jtinij-1792. blz. 
j ' j 171); Zoodra- dè republiek 
iij vanprenotie van *<3eze zatnèn-

il'', zWering" onderrigt Was , 'Hét 
j ' , zij JfiH0S TREVIS AN en FRAN-

l fcrsöüs DE BUGO gevangen ne-
i | men',fi die verslikt Werden^ 

OCHINOS redde zich'met de 
( Werige, Dit aldus -verspreide 

i ' genootschap; Werd daardoor 
! [ :des!;te gevaarlijker j gn'hèt is 
[ ' datgene, b.et\vélk;tègemvöor-

lj I /6ig onder den naanir.van ƒ/-
( i lüntinés -bekend ,is-'J stöo 'als 

'l' | de -schrijver der door óns <ian-
t gehaalde Werken !zülks;-bë* 

| ' wijst: (Zie MMm^Lièéxëb..) 
' I OcHlNüè was een dergenen; 
, 'die zich in de! uitvoering van 

i 'Kei besloten-; è'ntwerp het 
ihéest óhdeUseheiddert'. *ïïij 

1 gi>'öt" •strtiomgn > .gals • 'over ' a l 
t degenen • uït", .dïehem aan-

ïkndden, ZÓÓ'als >me«:'hier ~ 
1 '| over'dóo?'éeri geschrift van 
1 CATAïilN tegen iiëöï, eb doof 
] t h'et;;atttwöörd kan öordéeïen. 
| Zie hier-van heide dé"'titels: 

Bemedio u'lldpésfilentè dot-
| trimdiBERN. OcmÉo da 
i JtMBR< GJTJRJNO,Home, 

ii 1544, in 8.vo Bïposta j? Oc-
xriKoallebestetnmïed^MBR,, 
•CATARINO, 1546, in 8.vo 
Deze verleider stak vervolgens 

i naar Engeland óver, alwaar 
hij aan de jonge lieden smaak 

GH. 

I vóór'de nieuwe dwalingen èrt , 
verachting vóör dé oudste ge- , 
bïui k;etf *dér Këf k iiiböè>,ehi- ! 
de." Daar; dè Öath olijke Gods
dienst in dat rijk met de ko- | 
wingin ^MARIA wks térugtfe* \ 
komen, zag hij zièh genood- ,| 
zaak t om de wij k naai* Sirëctts- j 
bür'gl 'envan Haar iw 1555 j 
riaars{Zutich te Hemen,'al^ [ 
waar' hij'pfëdikant' werd; ran I 
de Italiaansche kerk.': Zijne o i 
1 Samenspraken ten vöordeele 
van de veelwij vérij deden hem 
zijnen post verliezen:' Na van j 
het eene land naar het an- j 
dere'te-hebben gedoold, nam 
hij de vfijk"naafjPo/e«> waar
uit hij' in J564 verdreven 
werd. Hij zocht ëene schuil* 
plaats: te Slawkow in'Mo-
mvië, en vond er" niets dafl 
armoede en verachting. Hij 
«verleed aldaar in hetzelfde 
jaar aan de.'pest;, even, zser J 
van' de Protestanten als van 
de Cathplijkèn gehaati -Een ; 
ja'a-r: voorwijnen 'docd'hadjiij 
dehig Samenspraken in' het 

licht- gegeven , door 'CASTA-
LIÖN nv het Latijn vertaald» 
Bazel, 1563; 2 dl.» in S.̂ ,» 
waarin hij • sterk ten vooi'-
dèele' van de ; VeelwijveriJ 
spreekt. Zulk een gevoelen 
door eehen meer dan zeven
tig jarigen grijsaard verdedigd* 
is vrij zonderling. Men heé» 
van hem een aantal werken» 
waarvan hét niet zeer: noo-
dig is de catalogus ie lev«" 
ren. De voornaamste »Üöï 
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tfittdliaahsdhé- Leerreden., 
in3'dl>in 8>*5a*e?j 1562 j 
•aeèï. Zeldzaam én- düüiv —-
2'.° Commeiitarïén óp debrie-
Veii Van'den H; 'PittflS. ^-i 
-3.p Bittlógo delpurgalorio \ 
1556/ in 8;vo Dit werk is 
in "het Frarisch en in Het 
Ii£tijn vertaaM;'maar de Ita» 
liédhsche uitgave "Wdrdt mee* 
gezocht. -i~ i.° Disput» in 
torno alla presemW dêl 'óor-
po'di Gi Uerlëlsitcramento 
delict! ëena, Bd&ël, 1561'••', in 
8^o, !hëtkelfdé;,in het latijn 
Met ëènë W^rhctndeling over 
'den vrijen tuil, in 8.vo i—. 
5.° Sinter oe el verte doclri-
nde de ccena Üornini defen
sie, Zuriok, 1556, in 8.vo 
'•f*t£ -8.9II CatecAismb, 1561, 
jnr,)8.m _Ii. T.oXiber g,dver^ 
sus"' petpani'i1.549^inïsiifo. 
ü - 8i<> Andere--bijtende lü!7e-
kelschriftèn tegen het hof 
Tan i?o»2e en de Catholijke 
leerstellingen. > Al de werken 
van dezen afvallige zijn niet 
zeer algemeen. Men kan eene 
breedvoerige lijst derzelve vin
den-in» de Dictionhaive ty-
pögraphique, • •>•" •• -•; 

• -OCHOSIAS of ACHASIAS/zoon 
en: opvolger Van ACHAB•', ko
ning van Israël, was even 
jsoö goddeloos als zijn vader. 
Hij begon te regeren in het 
jaar 598 vóór J. C. In het 
tweede jaar zijner regering 
viel hij uit een venster, en 

kneusde zich •het-gèh'èèle lig-
chaam. Hij^zond'örti' BEEJÜ,-
ZËBUTH , * eené" godheid der 
inwoners Van> 'Jlccarok -tè 
raadplegen, ten einde te véf-i 
nemen 'öf' hij vah dit onge
mak zou herstellen'; EüIAS 
ging óp ' bevel des Heereö \ 
zijnö bedienden '»tè gemoet, 
en belasttenen', van aatïhun-
nén^iiieester' te4eggeii;j dat 
.hij', "WijliJKij *-1 lè v̂ 3i?" dfen god 
Tan- jfeóafon \ dan dien' vaO • 
Israël had willen i raadple
gen ,. • hij - 'riièt van zijn bed 
opstaan ; maar zeer z$ker ster
ven zóudëi." De-" bedienden, 
van OCHOSIAS ïeërdentoogenV 
blikkêlijfc terug 'en Verhaal
den aan dezen vorst ,^ wat
hun was wedervaren". 'Daar 
de koning erkende, dat het 
Ehu&?ffl&f. die> iftet»hén";|je-
sproken * had,; %èo 'zond; hij 
eeneni 'k'apitëin met vijftig 
manschappen om hem in hech* 
tenis te nemen. Nadat deze 
officier', even zop goddeloos 
als zijn meester, :met den pro
feet op eënen bedreigenden 
en bespottendeh toon gespro
ken, had, 'Vraagde "de1 heilige 
man, door eenen vurigen ijver 
voor de eer Gods < ontstoken j> 
diev in zijnen persoon belee»-
digd' Werd/'aan God'óm ee
ne schitterende wraak; over 
de onbeschaamdheid, zijner 
vijanden te nemen, en hij werd 
oogenblikkelijk verhoord; Een 
van den hemel nederdalend 
5 . < • ' ' • ' : • : • • • - ! ' 
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yyur;y?ifSlond<deni pfijoigr en 
zijnebende;. Hetzelfde we" 
dervper aan eenen twee.dje^ 
die d,ppr bet ongeluk des-eer
sten .niet wijzer «fas- gewon
den*, |)e Jerdei die gezon-
tórwerdi:;w;ierp mk Yppr 
de vyoeten .•yaa.-JiiTA^edeï, 
en,obad den .pjofegt feern (in 
lelj tl leven te willen*' sparen* 
J)èt engel des Hepren. zeide 
Siani JSïiUS , dat bij met de~ 
ïeji hpp^man kpftga^d ,.ZQBr 
de* iets, t&vjiiieezön., Hij-.-b.er. 
gaf' z|eb naar QCHOSIAS,, aan 
vrê&jo bij tot-stfaf van; zjjne 
goddeloosheid, zijn naderend 
eis.de. aankfln.digde,.<'Hjj; pyer* 
leed in 'ibet>:j:aa5 8fi6; teïóc 
J . C ( ; J;OBAW ,,-'ZÏjn;ibr;oedei; 
Yplgde hm\api-...: .-..,. ,; ; 

~,-: QeaosjAs of ACHASIAS;,, kor 
$ing yan JiMdctJ laatste; zoon 
prifon&M en yjin ATJHAI.U, 
was twee en ̂ twintig jaren 
end, toen hij begon; tte re-r 
gercem Hij bewandelde de 
wegen;; -Van; het buis .yan- A-
GMABIJ;:Vian; wien hij doorzij-
n&: moeder, i e • dochter yan 
dien.góddeJ,opze.n koning ,<af-
stemde. iHij begaf zich met 
#0RAM,>,koning) van, Ismël, 
aaftï? MamotA. de Galctüd, 
ten e einde;"ï HAZAÖÜ , koning 
yan SfyMë te bevechten; en 
nadat: JQBAM ,in. den strijd 
gewond was, keerde bij; naar 
JmraU terug ,x om zich te 
latten ;vfijibinden. Ook OCHO^ 
SIAS verliet het leger, om 

"*•• H > 

hem A®. g^Anybeseefe^».1 Ma?r | 
daa;r,JE«G-,yeldh§er;d!eit1troir ! 
pen yan JQRABI, tegen zijnen \ 
meester was* opgestaan.,: zoo 
snelde?,hij naar Je%ra$l, om j 
hem; te pver-r pmpele,n;, zen- ' 
^er hem;den tijd te lateMan > 
jpjj zich., zei yen te fcpmen, \ 
j-QBAjK pn .OCJJQSJAS yan ..zijn I 
doel: onbewust, :gingpn hem i 
te ge,mo,et'.; nadat de'e.epsfó i 
dppr een. pijjs.chpt, gedM 

. wasji.nam, Qjc^osi:As,4ey%!» j 
jEHPndeed'hemachte.riyoJgeiJ, I 
pn, z,ij ne krijgsJtiiechten haal* 
den; hem >i»-,y hij. denopgang \ 
van i (rwer, in dpv pahjjh# 
itmyjebhlmn, ^n-, felsen i 
hem .dpoielp, -, Hjj M npS i 
krgolit? geffpjeg pfl*;,wk W® I 
M<êg$ddQ ttfbegpve», aldaar | 
hy;, geypnden zijnde." ;naar 
JEJHO werd gebragt ,4ie hsw 
iji hel jaar 88;4 yóót ,J. &. 
liet ten dood brpngöfl» 

•* OCHS (PEÏRUS), kanse' 
lier, en, groot tribuun van 
den; staat-van Bazel, °-irec" 
tem- der Helyetiseb.e rep«* 
Hiek^ ;lattex.,st^atsr;aad;,,weïa 
te'Bazel in 1749 geboWP.' 
en begon zijne loopbaan als 
doctor ,in.de regiisgelesJidhei"' 
Hij: zon .welligt sspnder ^ n 

invloed ;,,djie de Jfransche 0" 
wenteling pp Zwitserland 
uitoefende, niet anders bekend 
zijti dan fals geschiedgchrijTjl!' 
yan zijn land., Hij was i»«e 

gelegenheid, om een derbe" 
1 middelaars der in 1795, ont-

http://Hij-.-b.er
http://eis.de
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worpene- verzoening.5 luslchen 
den kon,iijg?van .Pruis&m en 
de Fransche republiek te iwor-
de*ü.f.Men weet, datd'e vrê -
de j. 'die en. het gevolg' Tan 
w-as \ M'iBazel j 'den 5 April 
van^dafr. jaar.geteëkeud ,-weifdi 
ÖÓHS droeg ook bij om den 
22 Jufij bet einde vaö'., den 
oorlog met SpanjeAe bevor
deren, en om den 25-.Aa*. 
gustus een < verdragimet den, 
keurvorst van Messen-Kassei 
té idaen' sluiteii.; In Mei 17.96 
4exdi hij unaar Parijs gezon
den ,. om d'e.tüsschèn Frank
rijk ten r 'Zwitserland ont«-
stanev verkoelingen vuit den 
weg té ruimen, en om het 
directorium te verzekeren, 
dat .de . staat van Bazel in 
hdt ^bijzonder, hesloten" was, 

' om de goede verstandhouding 
met de • JTransche republiek 
onschendbaar te onderbon
den. Tegen het einde van 

* 1797 , werd : hij andermaal 
mBi eene onderhandeling be
last, hij ;gelegenheid der voor
gestelde,, uitwisselingen tüs-
schen de bëidenaburige staten; 
maar vhèt- schijnt dal .deze 
zending slechts een voorwend
sel was, enl dat hij door de 
raddraaijers Vder Franséhe re
publiek naar Parijs werd be
roepen , daar deze de oogen 
op:.hem hadden laten vallen, 
akzeer geschikt, om het door 
hen gevormde ontwerp ,, ter 
verandering der regeringsvorm 
van Zwitserland, ten uit

voer te brengen.. Ofschoon de 
zwager en vriend van den on? 
gelukkigen BiEXRÏcaL(zie DIE? 
1EICH -PHIWPEÜS JFKEDERIE » 
vrij heer VAN) , rhaire van 
Straatsburg, die hetfslagtf 
offejp -der woedende, partijen 
van het tijdvak werd", zond 
hij ,. na de geesten; te hebben, 
voorbereid Van Parijs naar 
Bazel, •feét ontwerp der 
nieuwe voqrZwitserland, be--
stemde/ constitutie , :W;elke 
door. hem.;met het diüectorit 
um beraamd e> (jritiworpen 
was;' en hetzij door zijnein-
dringingen, hetzij door ,de 
bedreigingen van den afgevaar* 
digde van Frdèkrijk, men 
hield zich bezig om een be
stuur voor Zwitserland'te 
organiseren, genoegzaam op 
de leest geschoeid van hetdi* 
réctoriaal bestuur. V:an Franke 
rijk. OCHS werd beroepen» 
om de vergadering voortezit* 
ten, die te Bazel gehouden 
werd , ter regeling van de bij* 
zondere constitutie van dat 
land; intusschen verkoos de 
Helvetische senaat, te ArctM, 
onder zijn voorzitterschap ver-r 
gadèrd,'htëm niet voor het di* 
rectorium, zaoalsFrankrijk 
zulks gewenseht, had. Terwijl 
OCHS zich alstoen de tolk van 
het misnoegen dier mogende 
heid maakte, randde hijhet 
Zwitsersch directoriumj <eri 
de meerderheid van den. groö-
ten raad aan. SAPINAI , zwa? 
ger van den; directeur REW? 
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BEIL7 ' eri" commissaris der 
Fransche republiek, veroor
loofde' zich' in Junij 1798', 
eeneil coup-d êtat te wagen cj. 
door de beide- directeurs 
PFEIFFER en; B AÏ\ to t hun ori t-
slagi te dwingen^ en OCHS en 
BOEDERV tot leden Tan het 
Zvvitsersch directorium te be
noemen. Deze benoemingen 
bragten in het land onlusten 
le-Iweeg ; RAMtfAT werd te
ruggeroepen y'en- ten gevolge 
daarvan- zag! OCHS zich ge
noodzaakt;, zijn qntslagïtë vra
gen ; maar' de Terugkomst 
Tan zijnen, beschermer; deed 
hem, in het directorium • >%%£• 
imgroepën.. Toen d e;dag' vato 
den.30 prairjali? iri':'Frank± 
rijk dén.»irivJóèd van RÉW^ 
BELB en RAMNAX vernietigd 
had, zag OcHS'izich in Junij 
«1799 op' nieuw- genoodzaakt 
om zijn ontslag te'.vragen* 
Iri ; zijne gebobrteplaatê te
ruggekeerd, werd hij' door 
zijlie 'medeburgers slecht 'ont
vangen, en in de maand Fe-' 
b'ruarij 1800, "begaf hij- zich 
naar; Parijs, In 1802 ge
lukte het hein echter ander-
'maa'lriom zich als lid , der 
tik Parijs beroepen; consulta 
tëvdoen benoemen, en hij was 
een•; der ontwerpers ;van: :de 
nieuwe constitutie , • welke 
strekte om Zwitserland, èene 
bondgenootschappelijke rege
ring te doen aannemen. On-. 
^?.r .^et nieï>we bestuur kwam 
bij bv den staatsraad-, maar 

hij hield zich meer«bijüoii* 
der mét letterkundige werk-
«aamhedetf; bezig; 'Hi j is te j 
Bazel den 19 Junij 1821, I 
overleden;; MALEET-BopiJfy j 
lieeft hem in zijn\E$saietc, \ 
(Geschiedkundige proeve o- [ 
ver de vernietiging van het '. 
Zwitsersche bondgenoot" 
schap '• en'de Zwitsersok 
vrijheid)," als eenen rekte-
reri man* afgeschilderd > die 
den wijsgeer speelde*en even 
Zöo 'geld- als, heèïschzuchtig [ 
•was."Men heeft van hem 1.° 
Lettre etc. (Brief van ee
nen burger van Ba%el a<M 
een'' %ijnervrienden ie Neuf' 
chatel), 1781, in 8.*> — 
2 .o ffistoire etc. (Geéchië' 
deriis van de stad en hel land 
van'Bazel),1785—182>U 
5 dl^ in 8.vo---Beze, tol-
gens oorspronkelijke-en ge
loofwaardige oorkorideni ge* I 
schreven geschiedenis'; w01""* I 
ofschoon eenigzins wijdloo" j 
pig, op prijs gesteld, en MUL
LER haalt dezelve dikwerf met | 
lof aan,•; Er ; behoorde nog , 
een zesde deel bij; '•*•* ^ 
Ontwerp van Zwitsersche 
constitfitie, in liet ' Hoog" 
duitsch, Fransch en IiaJi" 
aansch, Parijs 1797, in 8JT0> 
en Baael,1798 , in 12.1"0 

De directeur MERWN heeft 
deel gehad aan de zamen-
stelling van dit stuk. r— 4«° 
De Incas Van Otahis, treur* j 
spel jn vijf bedrijvien en j» 
Fransche verzen, : Bazel > 
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1807; > vol gerrn anismen én 
öogd iening!ivan BosAPARTE: 
-~ 5.o PRVMETUJEÜs.y ope
ra in drie:> bedrij yen ^ en in 
•vrije verzen >! Parijs t 1808, 

"OfJHOSi ..-*— Zie DARIÜS Nq» 
THÜS én AKTAXERXES. ...„;, 

OCKAM.' •>-+•• Zie OCCAH.. u 
. ' • . ; • ' ' • ' • / • . • ( • 

f OCKERSE (WlUEH ANTO-
Slts) y^ifêzarièn ,"in;-* 1*760 
geboren;- Na: zijn& lagerèstu-
diëhf teihebhen Volbragt, be-i-
gaf ihij!» zich- maar, de hooge^ 
school yaixtlTtrecht, om zich 
voor hét! predikambt voörte-
bereiden. In 1782 , werd hij 
tdtïeandidiiat bevorderd ,.èn 
kort'daarna tot.pSedikantibet 
roepen inde, gèmeentëvff&arw 
en JSembfugge..; Ja 178.4/j 
•wèrd'hij: iix'.dezélfde ,betreJc* 
king naar •. Wijk bij- JDutth> 

i stede beroepen. Het is in 
deze-betrekking, dat ÖeKER:-
gBî zich -in déiletterkuödige 
loopbaan begon te ónderjschéi-
dien', doori eenigé! losse stuk
jes in het'ïichl te.gelven, -val 
tan oordeelkundige- .aanrherjV 
Mngen:, ©n.-die,door èenen 
sierlijken en beknópten stijl 
aller: aandacht trokken. .De 
eerste; voortbrengselen• zijner 
génie ,- ,komen voor in eene 
vierza.'m'eling, ten .titel voe
rende;:; Proeven ter vorming 
van.dèn^esttsden smaak 
en het:h,attY-waaraan de be* | 
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roemdste letterkundigen,-zo,o 
als BEIXAMT, KXETN enz,-'ar-
beidden» OCKERSE , door- het 
welgelukken zijner eerste p,o-
gingen aangemoedigd,:, ' .ont
wierp van toen af het plan 
tot een diepzinniger werk,, 
waarin' hijgde" THË0PHftA.Sr 
XÜSSEN en de LA BRUYÈRETS 
dacht,.te < hersmellen,, door 
hunne ^aanmerkingen, op den 
geest- en den,.smaak ,zijncr; 
eeuw1 toetepassen. In' 3,788-* 
gaf .hij hef 1.° Deel zijneij 
Verhandeling ,over ,de< alge^ 
mecne hennis,_ 4?V. karakters, 
Intusschen kwam de .omwen
teling hem van, zijne letter
kundige1 en wijsgeerige stu
diën aftrekken. Na in 1795 
afstand van zijn predikambt 
te. hebben gedaan , vestigde 
hjj. zich-te Amsjterdam\i al
waar hij, .tot lid dei;-consti
tuerende., vergadering en „des 
wetgevenden ligchaams werd 
benoemd , en een der wel
sprekendste redenaars van.de 
democratische partij werd* 
Hij ,nam ook een zeer werk
dadig, aandeel aan de gebeur
tenissen van 22 Januarij 1798 j 
intusschen was-hij ervan ye,r,T 
wijderd, om- al de hevige 
maatregelen goed te keuren j 
w.elke zijne amb.tgenooten gil
den nemen. Nadat - de tegen-
omwenteling haar beslagi.hacl 
bekomen , deelde hij in-bjun 
lot, en werd naar. het huis-in 
het Bosch gezonden, om er 
als staatsgevangene te worden 
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opgeslöténi,' Aan de-: vfijiieM 
teruggegeven •,< keerde'OeKER-
SE naar ^4ns^rfam'TtëWg'.} 
dwtaar hij eéii& pFöè^e deéd-j 
oiö zich id^of'dëjiïhëhdeieen; 
böötaah të- v^schaffènij. • -De 
letteren eö > ^ wij sbegtfer te<7 
welker beoefening , hem- in 
al de oögenblikken zijns Ie- ' 
vens , .tot opbeuring ;hadden 
verstrekt', kwamen hem an
dermaal e'ene vertroosting aan
bieden ih het verdriet dat'hij 
ondervond , van in aijne han
del -'ondernemingen niet- te 
slagen. In 1807, gaf. hij -het 
8.c Deel zijnet verhandeling 
vver de karakters in-het licht. 
Door den npo'd ^gedrongen , 
besloot hij in 1810 , om 2ijne 
oude betrekking-'-van predi
kant weder op te vatten , wel
ke hij te Limmen , in Noord-
Holland, tot in '1818 waar
nam , ajs wanneer de zwakke 
staat zijner gezondheid Jiem 
niet 'meer toestond, «Ijn'e 
ambtsbetrekkingen waartene-i 
méhé<OcKtonsEver"fcreegalstöen 
zijn emeritaat >; weïd later tot 
'tweeden secretaris der maat
schappij van - weldadigheid 
benoemd , omtrent diep tijd te 
'#'Graven fiag%, onder be
scherming van-prins FREDERIK 
der Nederlanden , opgerigt, 
wolken'post hij tot aan zijnen 
<lood , 'dein 19 JanüariJ 1826 
voorgevallen,' bekleed heeft. 
OCKERSE heeft verscheiden 
geachte Werlceh in het licht 
gegeven ; men heeft daaren* 

boven Ykft,-hem ieene, giSeds 
ïeTtalingdö het'N^déndWitsoh 
der B^ievew overA'djewjQau- < 
casus en •Qeorgd'ê^ïï\aQX'< het 
f^èVfkaal'èenèr, reis^do&r Per* 
zi'è, in 1812 gedaan ; eene 
vertaling der meeste familie- , 
geschiedenissen -van Sah-

tmann. Hij werkte ook mede I 
aan de redactie van verscliei- > 
den :taderlandsche tijdsokif- i 
ten. ! 

' OCKLET (.SiMoN-'J.'veenÜB* j 
gelsche geestelijke1"' en orif1* | 
laüstj te Exeter in 1678 
geboren ,' vicarisA-mftwalie* j 
seif, in het'graafschap Oem* .i 
bi'idge, ,en Jh 17M h°ty* 
leèraar der..Arabische>taal'tè 
Gamhridge., iheeft "in 1706 
in ïhei licht'gegeven:<li° '& 
irodiictio ad lingua's toriw* 
tdlës. Verder heeft *m«» va» 
hem-: -2.» Geschiedenis der >. 
Sarracmen\met.een beknopt 
ovezzigt der'jrabieren \ vdn j 
•MdiiQMJEb en'zijne dekte/ \ 
1718 ,in.helÉngelsch( — 3;° j. 
•Beschrijving' van Bavbaryp > 
mede in het-Engelsoh', UIV* 
den, 1713;, iö Wo--,Jf-+ 
teekeningen l op icersoheidc11 

schrijvers en benige vertel»" 
gen. Zijne talenten bclerteh 
hem niet'arm, en op zij",8 

sohülden in eene-gevangen19 

opgesloten te worden, voorin. 
hij in >1720, waarschijnlijk 
overleed. [Men noemt aog?aii ! 
OCKLEY eene Geschiedend 
van den tegenwoordige 
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stuat der ober dènaürdbot 
vèrsprMde'Joden , n&ar -hef 
Italiaansch f aflMöóÉM ,'eéft? 
Veqètia'ansch [rabbijn*] - ^, 

-'-* WGoMm (TURLÖGÈ)* 
%d "Dublin in"' 1760 gebörèny 
dééïd î; In dezelfde gevoelens 
*lf NiPÏBE-ST'ANDY en SUMüelP 
N'Èüsötf', zijne lajadgenóólênt, 
met' oogmerk onvZijMjlahdtBis 
geh d& Edgelsche-'oyerlieeri' 
sching'in opstand te brengénï 
Hij was een der aaiivoerder& 
van de déf&tidërv,- dië;iai-\ 
om; lertkhd j -in iè'wegihg 
bragten, G'CöMtoR %.& -gèf 
heime verstaridhoüdittgen met 
de Fransche patriotten: door 
hen gewaarschuwd, dat de 
republikeinen eëhe landing 
op de1 klisten van- tërlaWd 
Wilden beproeven j Wierf»hij 
manschappen om dezélye te 
begunstigen; maar ontdekt 
zijnde , werd» hij in hechte
nis genomen i endenSl Au
gustus. 1795. ten dóöd ver
oordeeld. — Zie NAPPÉR-
Tmk'i •;•'- •;-:

:
! v ' :- .Lii':'';''"; 

• ÖCÏATU ,eene achtër-iiicht 
van Jtt iüs GaESAft' e n zuster 
van AüéO&xtis, trad eëreî  
in den echt-met CtAUDiua 
MARCBLLUS „ en later " met 
MlRöus-AHÏÖNIUS. Dit hu
welijk was de band. van, vre
de tusschèiï dien driemanen 
AüGüsWsY£fj was eene 
vrouw van- eene' aeldzame 
schoonheid en vafi eene nog . 
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; zeldzamer^ verdienste..'Wel-
' verre > d afc, 3MEARCÖS2 A K Ï W I * 
: ps *cr -. igewdelig. voori-zö«rde 
j zijny begaf hij izroh" «aa r^* 
i 'gijpte sitöt, ©tEOPAXRA", ,XOp 
• welke 'hij'ismoorlijk vèrlieM 
t ym& OcxaWA. wilde hareti 
i echtgenoot ;aans dezgn liarts-'' 
- tógt ^ulituktón-iiiengiftghtefl» 

tê diëïi nê'inée; V&Jtkenmopn 
zoekeüii'tmfe ; iij?<werd.&$> 
dé grofste-. 'wijke:id.ioör hetstf 
bejegend ,« en. onl-ving . hes 
bevel van "haar iSowüeliërü'gJ 
te kêeren. • AUGUSTUS ,< dfflörl 

• dezen hoon;gebelgd , beslöö* 
er zich over té" wreken. u-JD© 
edelmoedige Oex/A*iA, trafcht^ 
te haren echtgenoot te ver* 
schoonen, in de hoop Vaïl' 
daardoor eenige veraoeoing 
tussch'en -hem en haren echt* 
genoot te be werken , maar, 
al hare zorgett' waren vi-uchw. 
teloos. Na de volkomen ne
derlaag vaü MARCOS AOTÖNI-
üs, leefde zij aan het hof 
van AUGUSTUS met aldeeer* 
bewijzen, die aan haren rang: 
en aan hare ferdienste» toe* 
kwdirieni Haar; zoon - MAK* 
CËEMJS > door haren eersten-
echtgenoot bij haar verwekt 
(ëeri jongeling, die de beé* 
te hoop gaf, en dié*"als d&* 
vermoedelijke erfgenaam 'dei;' 
rijks werd beschouwd), téaè: 
in den echt met JUÜTA , èer 
dochter van AUGUSTUS'.; maar' 
hij stierf In den bloei üiijH8r: 
jaren. OCÏA?IA , in: èeheidie* 
pe smartïyeïZöiiten:, bezw*** 
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vdor? dezelve. V elf jaren yÖ6r; 
Ji.aG.-; J\ Ditexerliesihadfteenr 
algemeene: roojji-ten-gevolgew 
A'ÉGDSïBS'is'prgi! èenei soort: 
v^n Jijtedecinlit ,jt$e i.eene^ 
lofrede? harer*. deugdenufes7 
DeüSjcHödnaonen,; :T;afl;,i OQTAV 
VIA.droegen.zelve haar> hjt;j> 
en hetRpmeinSché yiOll5;steedsi 
oyerdretfehi in haat en in-lief;-} 
da ,! enponder alleihartstog-
tenOhetubijgelöof mengendeit 
zou , ;,indien . AcGü$i;U£ .̂;|in> 
dit, pnnt^jzeridan IMAJICÜS; 
JLTOELJÜS , , zulks h^di -vyillenj 
toeslaan,, .goddelijke, eeïvaaü, 
haye /nagedachtenis,, bewezen... 
hebben, t. MAPCps t JLNïOtflüs. 
had; bij jhaar; vtfrwekt^ïAir-; 
xosiAjide Oüdè, die;.niet; 
DotoTiüS"..iENOBA,RBOs! in d.en, 
èeÜtj triidi;! en .ANÏONIA' dei 
Jonge, .vrouw .van: DETJSUS , 
brioeiers.v.aa^TiBERips. , •,>'. '•'. 

.'•iÜQXifW, ;;ZjïSite.E .;yan;BRi?J 

TAïifffïCUS ^dochler^Q-Keizerj 
GlrADDïiia jen;j HP-atMesSAM-r 
K̂ üj-s iwerdi LQn.dert/ouw^iaan; 
I<PJCIDS;; : SlMltüS ,'/k;l.éinnipon, 
vaïi^ü&DSïus ^,maar,4it.hu--1 

weiijk•jW.erdi:̂ er;br:9ike,p;!4spiP; 
cl e; y kuiperij e rt ,tan § A•JRIPPI-'; 
»A.«,| die fjlïaar, niét den, zesi-? 

ti&njarigen NïRfl; in denlöcht» 
deed .treden; , Deze, Torst, liet 
ïichi 'f kort.; daarnaii -onder; 
voorwendsel* vanijfgavp.<5bt?t 
haaith^idu y&nrthaar., scheidien Ó 
POPPEA> die hij;na jxaar»nam , • 
beschuldigde GCÏAVIA , sau, 
eënen • roisdadigen..• minnen^; 

handel :wet" eep?.( hajf.er'vslgt̂  
yen'. .Al de, djenstettaagden 

|.dezer yorstiii ̂ Wierden .op; de' 
l ppnban ;̂;^ebi;agth?:f<IS0pigey 

die de hevige folteringen 
niel a^pnd'fii yerd uf'ën*, be
lastten! JiaaEjifret de misdaad,; 

| vanf-welke MJ-tvalschelijk be-
i s&huldigd.... werd;} :f pi aar/ de 
| meeste; der overige haddea; 
moeds, genoeg, ótn.haarcir: 

| sohpldigf-^teïiyerklaXén. ?- Q*"i 
; ïAfl;4;,KÏvve|id.r:!dèsni[öttege(i-
; staande na.ar; Capipa^ ?a 

i ballingschap- gez,o»'d,e,n,; rawj' 
: het; .gemor des yblks ;ïxood-
zaakte, NERO;^ jiaar; ter,ug. ,!•?'• 
doen konlen*•> Hét; is,.onmpi 
gelgk ,v;dev;vreugde, J^he- , 
schrijven., •welke- MfiW?- OT-' 
deze , .terugroeping laan i den. 
dagV-Jegde^/noeh. de eerbë-< 

' wijzen ,,.welke-het volk # 
;! deize. •iprstjn;!gai, -Me.\W^ 
, hajre;,ĵ tandb.eielden, wede? °p 
krpgnd.ö dezelve": met Uoffi.. 
«W, ,i,<id;r̂ ög:̂ haar ;;heejd; jn. 
zegepraal >rpnd', s-tówijl'0 
standbie|den; ;yan' PoPPgA vef" 
brijzeld werden. Deze-lisli" 
ge vrouw achtte zich voor 
verloren,, indien O CXAVIA 01et 

sneefde» zij; •wierp zich, voor 
de -vpe f en; vap- JVijRO , nedeï, 
eft: {!Y§rkr0eg >.. eindelijk; pndei 
ver^cheideü voorwendsels >haJ 
ren! döiód. --Qoï^YJAi-.mi* 
naa:r; gen eiland iyerbanneD,, 
alwaarijinlien baar in den Pu* 
derdom: van 20'jaren dwoflcf' 
zich.M. aderen ter.doen-.Ppe" 
nem; : en. nien.,hieuw,;haï,r 
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jjet.hpofd:af:j dai.aa'n hareion-
waardige tmededingster^jv-qrd 
gebragu, ..Hare . "ongelukken 
hebben 'het onderwerp , jtot 
een-der JLatijnsöhe treurspe
len; gelegerd , welke men óq-
der iden naam van SENECA 
heeft, en de. beroemde, AL* 
FIEIU,, heeft dezelve op nieuw 
op het . Itaiiaansche tooneel 
gevoerd, ..; . 

• • 0CTAYIAMJS ,, ;'onwettige 
Paus, uit ;de/ familie der 
graven van Frascati, liet 
aieh in J159 ,ma dendood 
ya^ .ADRiAN;us,,IV>, door twéé 
tardinaJQn. Verkiezen, en nam 
den naam aan, van. VICTOR 
IV,, ; Hg werd ondersteund 
door keizer FREPERIK I. In 
11(50 beriep hij eene kerkr 
vergadering te Pdyia, in 
welke AUXANDER ' I I I , de 
wettige ppvolger :van ADRI;-
AND? IV, .werd afgezet. De
ze Paus t . genoodzaakt, om 
de vlugt; naar Frankrijk, te 
jiemen., liet de Pauselijke 
troon aan den overweldiger; 
dieJn 1164, te Zucca, air 
gemeen gehaat en veracht, 
overleed. 

.OCTATIANUS of ÓCÏAVIÜS. 
'.---.Zie AUGUSTUS. 

ODAZZI(JOAMES), een schil
der en graveur, te Home in 
1663 geboren , en in dezelf
de stad in 1721 overleden ; 

XVIII. DEEJ,. ] 

-. :OD j). m 
hiji:leerde : eerst der grflveer-
kunst: vari, GÖRNEUS B£OE«-
MAERT , en ging !van deze 
school pver'in die van Cixo-
FERRÜ en BACICI. Zijne ver--
dienste deed hem als lid. der; 
akademie van fden heiligen 
LUCAS aannemen, en de Paus 
schonk hem de GMRISTOS-
orde. Deze schilder^ ;vtas on
vermoeid in den arbeid, en 
schilderde, met eene bewohr 
derenswaardigesnelheid., Zij
ne teekening is naaüwkeu-
rig $ «ijne stukken' opijnatte 
kalk-worden vooral op prijs 
gesteld. De meeste zijner 
voortbrengselen vindt men ,te 
Rome ; hij heeft voorname
lijk voor dekerkerigearbeid: 
het helmdak , der domkerk 
van Kelletri, door de hand 
van dezen meester beschil
derd , is een, stuk » dat hem 
in den rang der beroemdste 
kunstenaars plaatst. 

ODDI (JACOBÜS D E G H ) , 
kardinaal, uit «ene adellijke 
.familie van -Perosa. gespro
ten, werd, in dié 'sta4 i n 
1690. geboren, en bekleed
de •;: verschillende belangrijke 
posten, waarin hij zijn be
leid en zijne bekwaamheid 
in het behandelen van staats-, 
zaken deed bewonderen. In 
17 45 bij zijne terugkomst 
uit Portugal, werwaarts hij 
was gezonden, als nuntius 
bij dat hof, werd hij door 
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BEUJfEDlCTDS XIV tot de waar* 
digbèid van kardinaal ver
heven, Hij Werd vervolgens 
legaat Ie Ravenna, alwaar 
hij veel i goeds stichtte, de 
letteren beschermde, en door 
zijne' deugd, zijne! mildda
digheid 't m door de geleg* 
tigheidsgeest, welken hij in de 
administratie bragt, de al-
.gemeehe achting won. Tot 
bisschop van Fïlerbobe
noemd, toonde hij zichK in 
deze.nieuwe betrekking,een 
zoo ijverige als geleerde her
der : hij ondersteunde de ar
men, handhaafde de tucht 
onder zijne geestelijkheid, en 
verzuimde niets vqn hetgene, 
wat kon bijdragen tot de stich-

. t i ngen het* voordeel zijner" 
kudde. Deze deugdzame en 
achtenswaardige prelaat, o-, 
verleed te Fiterbo, 'm 1770, 
diep betreurd, ,door al de
gene , die hem gekend had
den. Hij heeft de volgende 
werken nagelaten; 1;® Con-
stitutiones edïtce in dioece-
sana synodo habita in ca-

' thedrali ecclesia sancti-
liAURËNTlFiterbiensis, an
no J662, Fiterbo, 1763, 
in 4.to-— 2.° Fiterbiensis 
synodi téndicatio ibid 1764 , 
in M.tQ 

•*• ODDI (NIGOLAAS DEGEI) , 
kardinaal en neef van den 
voorgaande, een man van 
vele verdiensten vol wijsheid 
en voorzigtigheid, werd na 

deti dood van keizer I?RAN? 
ciSCüS I,, naar den rijksdag 
Van Franhfori gezonden en , 
gedroeg zich aldaar zooda
nig, dat hij er den groot* 
sten lof verdiende- en ver* ' 
wierf. Hij overleed in 1767 ; 
té ' Jlrezao ? in het collegie ï 
der Jesüiten^ in eenen tijd j 
en in eenen ouderdom , war- | 
in hij nog groote Óievstea 
aan de Kerk kon bewijst 
die op hem eene billijk 
hoop gevestigd had. 

OOED „ óen 'profeet, die 
zich te Samarïè bevond i j 
ten tijde dat PHACÉE , ko- f 
ning van Israël rin die si&i j 
terug kwam met • 200,000 j 
krijgsgevangen, welke dé Is* < 
•raëliten in het koningrijk M' | 
<£« hadden gemaakt;hij8inl> • 
dè zegevierenden te'geinoet, , 

, verweet hun hunne omnen- , 
schelijkheid en woede tege» 
hunne broeders, die God i» 
hunne handen had geste». 
De soldaten lieten zich -W* 
wegen door de woorden de 

profeets. Het medelijden en | 
de belangeloosheid, «aaien 
eensklaps in hun hart ^ 
plaats der wreedheid en g1^ j 
righeid in : zij gaven de vrij" . 
heid aan de gevangenen ffe" | 
der, en deden afstand ^ it 
den door hen gemaal" jj 
rijken buit. II. Parai' l 

ÈXFÏII. 

ODENATDS(SKPTIMIüS),een 



AraoJsch» v'orït| hoMM derj 
Pélfi^teëirëi}.' wëtd %^JPkl^ 
mPSpbVtëül .̂ Hif'-WaS'-ferl?, 

. èi&Bi'-htJtók^p^'-fööJ'ïlïë gë^ 
sproten1,'5 \Vsrd- dé ëelVtgëriöaP 
tfani dë'!'%ër^ëmtië ZËÜOBIAJ' 
eè'^lêter-^keizer.1'.:\ÖÜEN1TO'S'" 
had^ièh f̂ëëdé'-lnVRfHë'Jeugd?' 
gWefërl&'f iril'ief /worstelen; 
tféfeerV'' lëèawë&V "fepaWdèrt 
éjï tyëereiïi'M^l&a 'b'érurih^ 
tëti' slag ̂ wdafiW Êèteër̂ VA^". 
iiBR,rIfiIül:j''d^oifr'M¥öê;:'k*öW 
ni ï i^v^^, ^pérm ^ ' ifr •":'26'0t 

gentrien 'fiëriörbën'^èn^rftët; 
zW vëïè »T'ei,'aofiSiffg bëh'an'i* 
deld wërd'jHr'axh'üé'h'ét vter£ 
slagen Oosten dien vermete-
lën veroveraar te' bewegen, 
ODENATÜS zond henv-afge-
yaardigden met geschenken 
bëladeri'-'!,r>';ëö'!* eënën' 'brief, 
w'aari'ri' hifhei» betuigde van', 
rïoott' 'aë wapens::tëgéln -heto 
te ' hëbbén opgevat: SAPÖÜ 
verontwaardigd', dat een zoo 
kleine «vorst: *hem had dur~' 
vën ' schrijven^ en üiét zelf 
gekomen Was, om hem te 
huldigen v;ver^olïeurdëzijnén 
brief',;' li'ët- 'irjiifr] geschenk en' 
in de rivier werpen , én^zwoèr5 

dat hij weidira zfn gëheelc 
bmdf zou verwoesten , én hem* 
en-Zijne geliëele familie doen 
sneven indien hij zich 5 met 
de 'handen op< den rug ge
bonden , niet voor zijne voe
ten kwam werpen. ODENA-
aus , op zijne beurt veront
waardigd , loos de partij der 

ME.&Tö ö ,.' * '-'fat 

w JKömëiiien'j! ën';;deëd SAfëk' 
| defr oWlog^hiët^ulk'ëèn-'̂ o'ëd1 

j gWólg aatf^daf'nrj Mai^ • 
| rtëiivroirvV''' ërt zïjnë1 scTattënr' 
I dtitDaito.'.'' Hij, -verdelgde'\%él 
I partlf'^an QülMpsyiti^ïkiï 
' ÈARëïANtJS'1," en,^''bïëÖf!'derf 
i Pió^ëiiiëïk gëtrbtrvV;' '••Kèièefi-. 
• ÖA-LLIEÏTÜ^ <kcht iïjrie dien* 
[ sten ,i'riiet''ubëterf'i:ëv'!Jkun;tièï|* 
! bë|o^rten!'*'','*darPV döo^hër^ 
i dfetëfr ?in 'Métv\ifyKÊ)}&ïaQï # 
j gëvëni'"'-In' ^4'g&fhff hMêt 
|'dé' titels1'yiïi ë&sdb' ëfi'7tëi±> 
! aéV\ 'ën-':' dien 'vah.-Mtgiik'iïé 
\ atin" 'dë ^öhingW^ZEjro^^ 
I zifirë' vïëia;# en' aan5 Hunne*' 
; k'indëreb,(!Ooj4ATtfsWëëcf'Bip 
: iïsïDS siervenv,'' dié aaiiKët; 
i moitén was geslagen* ,•; liarö 

Se •stad- t)iésiphon \n*, en 
'' maatre;;sach''. prëèd oïn %--. 
.gërt dë^öthër/V'''üiè<'iMi& 
vèfwó^stfën','^of''ie'%ek,keFJ" 
tóén1 hij' itf heï jaW'n2#|''j>. 
te Bérëéèpt in Pöhtïts, op 
een feestmaal, mètr ffEROtor-
ANos zijnen zböh , vermoortf 
yret&i ZËNOB'IA regeerde n* 
hein ,:,onder den titel var* 

i koningin'-van1 hét' Oosten;"' 

" ^ ÖDERieO (GASPAR©'1 Ep-
DEWIJK) , éen,beroemde oud
heidkundige te Gpnua, '* in 
Ï72S geborenr In den oü-
dërdoffl ' van 18 jareii. be
gaf hij zi'ch onder de Jé-
suiten , ' en verkreeg eenèrt 
leerstoel der godgeleerdheid 

1 te Rome, alwaar hij zijnen 
2 ' . . . - • • ' : • 
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snjaak vp.oi':tle oudheden kon 
Éo.tïiereD. Tijdens, de. ver--, 
nietiging «ijner orde, begaf 
hij.* zich,naar Genna , zijne 
geboorteplaats, werd er tot 
'bibliothekaris der universi-. 
teit benoemd, en ; overleed; 
aldaar den 10 December 1803.: 
Men heeft van hem: i.o 
Pissertazionë sopra uri'an*> 
tica inscrizione novellamen-
te scoperla , Rome , 1756. 
Het opschrift, dat het on
derwerp, dezer verhandeling 
uitmaakt, is betrekkelijk Kl-
MENlüS, zegevierend prsetor 
ten tijde van KoNsjrAimJN, 
en zevenman Van het cöllè-
gie, der JSpulonen (*). Deze 
KAMENIÜS , was uit het ge
slacht van Cèsonia. — 2.Q 
Düsertationes et' adnotati-
ones in .aliqüot ineditas ve-
terüm tnscriptiones et nu-
"mismata, en%. Rome,:1765. 
Dit is eene verzameling van 
liatijnsche, opschriften, welke 
aan hét onderzoek van GEBT-

XER , REINESIPS , GüDI , I V 
BRETTI, MüRATORI, MAFFEÏ 
«nz. ontsnapt waren. 

QDESDUN DE LA M E S C H > 

• NIÈRE (XODEWIJE) , priester 
van Chiiion „in Tóuraine, 
verzamelde;;, na in dienst der 

' geestelijkheid van Frankrijk 
te zijn geweest, de Memo-
riën derzelve, waarvan hij 

(*) Aangestelde priesters 
besturen. 

0 D l . 

in,;, 1646:, 2 dï*^ ïnrfbliin 
het licht gaf'; maar andere ; 
vollediger en beter geschre
ven * verzamelingen, hebben ie 
zijnen doen vergeten, ; Hij • 
deed..-ook in hetzelfde jaar 
èene ; verzameling der kerk
vergaderingen ; ,van Frank-
rijk, sedert het concilie; van ! 
Trente gehouden, in fol. m 
het licht verschijnen, M#e 
tpt; vervolg dient pp. die. \% 
pater SIRMQ^D , 3 dl.» in fol.> 
en waarbij men,de jtanhang? 
sfilen; • van I.ALAÏ«DE ,16,66 > 
in fpï,i voegt. De tijd van 1 
zijn' dpod.is onbekend» j 

ODET m COLICOT. ..-r Zie 

CoLIGNI. H 

•'•* ODIER (LODEWIJK) , een , 
geneesheer te Geneve, )n 

1748 geboren, overleed >n 
1817, ontving .zijne dopto- | 
rale graden aan de nniver; 
sitéit van Èdimburg, «,"'] 
gaf de vertaling ïn het licht j 
van het werk van JEN^RI 
voorkomende, in het negen«ö 

deel der Brüsche BW10" l 

theek , en hij schijnt de eer
ste te zijn, die iö Frank' , 
rijk, de ontdekking der koe- . 
pokinéWing heeft bekend ge- I 
maakt. Hij was gedurende 
dertig jaren lid van het con- ; 
sistorie van Geneve, en gal •• 
verscheiden werken betree" ^ 

' • , r 

om de feesten der goden *? 
V e r t a l e r . 
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këlijk zijn beroep in hét licht,:. 
. onder anderen eene Èand« 
letding\ rvoojf de practis'che 
geneeskunde, Waarin nieuwe 
iuzigten gevonden worden , 
en, die de hoofdinhoud , der 
geneeskundige voorlezingen is, 
welke hij in 1799 hield. Hij 
is ook- de schrijver geweest 
Van de geneeskundige arti* 
kéls,' die in de Britsche Bi
bliotheek voorkomen.'.r! Een 
beknopt v er slag van zijn le
ven én zijne schriften , is in 
1818 ,te. jGfewve, in het licht 
gegeven* i... . ' 

OflttON (ffeitigé),' vijfde 
abt van CÏuny, zoon van 
BERAUD den Groote, heer 
vön Mercceur, werd in Jtu-
vergnë'm 962geboren* Reeds 
in zijne kindschhëid maakte 
hij vorderingen in de lette
ren én in de deugd. Het 
Verlangen om. een volmaak
ter léven te leiden, boezem
de hem het besluit in , om zich 
paar Clmy te begeven. De 
heilige.MATEüL liet de pogen 
op hém vallen, om hem op 
te volgen. ODILON was de 
eenigste, die 'deze keuze "af
keurde. De roem zijner deug
den drong tot den heiligen 
keizer! HENDRIK door, die 
hem verzocht, hem te verge
zellen ;> op de reis, welke hij 
naar Bonte deed, om er zich 
te dóen kroonen, en dié se-< 
dert dien tijd dikwerf van zijn 

godvruchtig oriderhoud partij 
trok, Zijnooo[moedigheid w"as 
zoo groot, dat hij-het aarts
bisdom Lyón , 'en het pctli 

•Uuni, hem door JoiüJNÉS 
XIX aangeboden /van de hand 
wees. Deze heilige abt over
leed te Souvigni' in 1049 , 
na zijne orde in •••Italië, in 
Spanje en in Engeland "ver
spreid te hebben. De heer-
schëndè trek zijner inborst, 
was eene buitengemeene goed
heid , die-hem den.bijnaam 
van Zachtmoedige '{lë ff'è-
bonnaire) • deed geven. Zijn 
naam is onsterfelijk in dé 
Kerk , door de instelling dèr 
Gedachtenis aller geloovige 
zielen. Dit gebruik ging van 
de kloosters van Cluny in 
andere kerken over\ en werd 
eindelijk „door de* algëmeene 
Kerk aangenomen. Men ver^ 

"haalt op verschillende wijze 
de openbaring, welke men 
zegt, er aanleiding toe gege
ven te hebben. In de twij
feling , is het Toprzigtiger , 
deze instelling aan de gods
vrucht; ,varn den beroemden 
abt van C/wwy/d air aan on
zekere verschijningen toe te 
schrijven. Men heeft van 
hem in de verzameling, ge
titeld : Bibliothecd Clunia-
censis, 1614, in fol.: l.o 
ffet léven van den heiligen 
MAYÉUL, — 2.° Dat van dè 
heilige ADELAIDE ^ keize
rin. — 3,o Leerreden, die 

3 •.•'•• ' : i • ; . •'••• 
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esne grao,(e icenpis der.;IL; 
gchriftisterfcaden, —*Afi Rrie-
vfflt::-+r <5^ Gfidickten. Nog 
vindt; men van hem eenige 
jjlvigveti,, in het Spicilegi* 
ut»,,. van G?o»2! iï^cffEMY:. 
Even. 'zoo zorgvuldig als ,de* 
zegqdjvrHchlige' schtöjver wasj 
ftöi zê JI "da goede studiën 
aan Xe kweeken, even zoo 
ijverig was , hij \ óm dezelve 
.tejr begunstigen, e n i" zijne 
orde de talenten pp té wek* 
ken,, PETRUS DAMIANÜS heeft7 

zij» Leven beschreven. ;<** ' 
BJj-eü verwarre hem o iel met 
QDlfctiN ," monnik van den H, 
JJEDABÖIJSvanSoissans; van 
s!Rien M in de, datubenèdie* 
tinorum, van.MASÏUOJF.,eè-» 
HjB #rvt(i.undelin% doorkomt, 
<wer «?e Vervoeringen vand& 
overMyfseten der-iïïeiligpni 
Dez.e leefde omtrent in dén-
zelfden lijd als de eerste, •" 

OpoAeEft,; koning derlfe-
cüliers, werd in Italië op- j 
gevoed» r.{Hij was 'de «bon 
Van ÈDEROJÜ , staatsdienaar 
van ATTILA , en hoofd ^van 
denrstam !der Scyrres; die 
twaalf jaren na den dood va tl" 
dien tiran, in 465, in eenen 
slag bijna: geheel, verdelgd 
w ĵ?d. ODOACER verzamelde 
eenige wapenbroeders, met 
welke, hij zich naar Ilali'è 
begaf,- eri onder dó keizer* 
Hï«o lij f wacht kwam,-bij "wel
ke hij • snelle vorderingen 
maakte. Deze lijfwacht en • 

; het géheele • ftomeinjscha k* 
ger bestonden toenmaals en
kel' uit -vreemdelingen),'leDe 
schoohe gestalte,• en/reel kT ; 
leidden moed-'j•'Terwièrven i 
hem eenen naamj Het Ro- \ 
meinsche rijk hejde' :na'ar des*, j 
zelfs, óndergang* . D e Hem- . 
liërs ren :andere barbaaïsclie | 
volken, ikozefi'. hem tot• hon« ; 
neü aanvoerder-; een gedeelte [ 

: deé'Romeinschen legers>Mk | 
tevreden ovef,-de dwin*eJan> < 
dij ; van GKEÖTE'S en vsn tp« 
nen ! ioonsrAü©üSTüx.üs, !ei< 
digde ook met zich onderis 

! bevelen van ODOACÈR te stel- ; 
lehviBij ditbérigt naloi ÖiiiÉS' , 
XES, de vlugt naar Pavitt, \ 

• eene sterke 'stad ; jnaatf'©^ , 
; ACER' • ach ter v olgde héöi al* 

daar, veroverde de stad, yJW' 
derde dezelve, en liet zgOBti 
vijand ter dood brengen- "6 

overwinnaar' begaf zich van ) 
daar?naar Rome, alwaar"! j 
z-ich tot koning van Hal® | 
deed uitroepen, én"' feïWl" i, 
gens naar Maiienmy^^ i 
hij AÜGÜSTÜLÜS vond. $siè 

vorst werd, na van de tee- •; 
kenen- óet-keizerlijke waat ' j 
dïgheid beroofd te zijn,"aar ; 
Gérnfünia' verbannen* 5^f 
verbazende omwenteling, jjie 

een einde maakte aan »et 

Romeinsche rijk, viel voof ; 
üi 476. De aarde verandÈrd6 \ 
alstoen van gedaante: Sp<»^ i. 

we rd door de Göthen »e" [ 
woond ; de Angel-Saksers sta
ken naar Brütannïè over! 
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de Ffönlcen vestigjden zich irt 
Qalli'è, de Duitschers maak? 
ten zïc'h ineester van €rer-
manïe; de 'Hërnliërs en lom
barden bleten-" meester van 
Italië. Het is op deze wijze 
dat barbaarsche maar matige 
en küische natiën, de magt 

' dér Romeinen; een verwijfd én 
Mh&rtigtolk geworden, wie* 
misdaden reeds sedert lang 
den. óndergang Yoórbereid-
den ,' Verwoestten. (Men kan 
over dit onderwerp de uit
muntende verhandeling Tan 
SAIVIANÜS raadplegen: De 
ProvïiïenUa, L; 7. $P 225), 
pöOACBft, meester Van Ita-
iië zijnde, had THEODOJRICH: 
te bestrijden. Hij werd tot 
driemalen toe geslagen en te 
Èwvënna in 490 belegerd. 
Hij verkreeg den vrede en
kel' op voorwaarde.,' dat hij 
het gezag mét zijnen overwin
naar zou deelen. THBODO* 
R.ICH had hem onder eeden 
beloofd, van hem noch de 
kroon, noch het leven te 
benemen j maar toen hij hem 
weinig dagen daarna op een 
feestmaal genoodigtt had j 
«loodde hg hém eigenhandig, 
en, deed in 493 al zijne of
ficieren en bloedverwanten 
bnikomen. OÖOACER was een 
y-órst, vol groot- en zacht
moedigheid. Ofschoon hij een 
Ariaan was, mishandelde hij 
de Catholijken niet. Hij wist 
zediglijk van zijne fortuin ge^ 

bmik te nliakèn, en* had niets* 
barbaarseh, *9ah den naam. 
Indien hij verscheiden moëi-
jëlijke, belastingen invoerde,': 
werd hij er door de noodza
kelijkheid toe gedwongen, öüi 
diegene te beloonen ,,, aan* 
welke hij den schepïer te 
danken had. 

Oom{ffzilige), in $79 ge
boren , werd kanooik van den' 
Ê. MARTIWUS van Tours , 
zijne geboorteplaats, In 899; 
monnik te Baume,,. in Ffaii-
chè (Jonltè'm 909, en .tweede 
'abt van Cluntf in 927. Zijne 
heiligheid en zijne kunde vër-. 
spreidden veel luist er over dèzë 
orde. De heilige abt was 3e 
scheidsman , der wereldlijke 
en geestelijke vorsten. Zijn 
ijver voor de ldpostertücht 
deed. Hem; beroepen, *iaar de 
kloosters van Jurïllacm Au~ 
vergne, van Sarlftt in Pè-
rigord, van Tulles' in £i-
mousin, van St. Pierre lè 
Fif te Sens van St. Juliert 
te Tours ennaar verscheiden 
andere, welke hij aan eehé 
naauwkeurige hervorming on
derwierp. Vervolgens naar 
Italië beroepen, spreidde.hij 
aldaar het tooneel zijner deug
den ten toon, en vormde e | 
verscheiden talrijke genoot
schappen. Deze heilige abt 
overleed in 942, hij het graf 
van den H. MARTINÜS. Men 
heeft van hemiififteknopie 

l 4 
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Zedelesmt van den II. GRE-
GORJUS op JOB. — 2.° lof
zangen , ter eere van den' 
H. MARTINUS. — 3.° Drie' 
boeken over het. Priester
schap. — 4.° Zeven van den-
ff. GERJRDVS, graaf Van 
\Jlurilïac. — . 5.o Verschilr' , 
lende Leerreden, enz, 

, ODO.N (Heilige),, in, J?«-
géland van Heidensche pu^ 
ders geboren, was éen Deen 
van oorsprong ,.en legde reeds 
in zijne/kindsehheid neiging 
yoor het Christendom san den 
dag, hetwelk hem ïvervolgin-
gen berokkende yan den kant 
dergenen, aan welke hij het 
leven te danken ( had. Dé 
hertog van Aihelm, een der 
yoornaamste heeren va.n [En
geland, vérligtte zijn lijden 
door allerlei weldaden. Hij 
werd gedoopt, ontving ver
volgens dé priesterwijding, 
en genoot het vertrouwen Van 
yerschejden koningen. Éérst 
werd hij pp den bisschoppe-
Jijken stoel van TP~ilton,Ven 
daarna in 942 op dien van 
J£pintelberg of Cantorbery 
geplaatst;. hij had vooraf het 
gewaad der orde'van dfin 
heiligen BENEDICTIJS, aan-
,f aard ; want het was gebrui
kelijk , van aan het ' hoofd 
van dit gropte diocees slechts 
mannen te plaatsen., die het 
Hposterleven omhelsd hadden 
,(jiè NoRBERTüs Heilige). Dij 
had niet dan met tegenzin 

in z;ijne eerste verheffing joe-
gestemd en hij verzette, zich I 
langen tijd tegen. de. tweede. 
Hij overleed den 4.Julij961. 
Men heeft.van hem Kerke- j 
lijke Constitutiën j> in de ver
zameling der kerkvergaderin> 

, g£n. Hij jFordt beschouwd : 
ajlièen der.,vpornaam^e pnt- j 
werpers '; der . Vetten j dV 
EpMoND en EDGAKD , koninr 
gen , van, Engelandj;uitge-
yaardigd. .,•.';v.r,.. .... 

ODON , zoon van HBHIÜW | 
DÉ CÖNXEVII.I.E, werd in,lÖ49) , i 
door WILLEM den Bastaard) , 
hertog van 'Normandijë, die 
zijn halve broeder was, tot , 
het liisdom van "JBayeyx be- | 
npemd.^ Hij was npgjslechls 
14 jaren oud ; maar.de go^e 

hoedanigheden, welke, men 
in hem zag ontluiken, en het 
gezag vari den hertog rzijnen ^ 
broeder, die hem benoemd 
had, deden de door de ca
nons; voorgeschreven regelen, 
over', het hoofd zien. _ ^ ° 
WïlhmM het jaar lö66he-
sloten had,' om, het koning : 
rijk iJEngelqnd, waarvanuA-
RAID zich ten zijnen nadeeie 
had meester, gemaakt gewa* 
penderhand te veroveren, l'el 

de bisschop van Bayeux,^ \ 
zijne kosten 100 schepen uit
rusten , en ;wüde hem »lJ j 

deze gevaarlijke onderneming <, 
vergezellen. De veroveraar f 
benoemde hem tot zijnen stad
houder , om da t rij k gedurende 
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zijne; afwezigheid t& besturen. 
Boor d jen glansr van deze n 
verheven ,p,bst verblind , gaf 
ODON zich aan eene verre-? 
gaande verkwisting, * en .on
gehoorde uitgaven over , en 
om in .de, pracht zijner tafel 
én zijne, equipagiën tevoor-
zie^,' overlaadde.hij het voljc 
met overdreven belastingen,; 
waardoor , het., $an h'et mui
ten sloeg,: In/plaats van.de 
gramschap, des' konings' te 
hunne gunste ^verzachten;, 
raadde hij hem aan, hen van 
hunne landerijen teberooven, 
die : onder, de Noormannen 
verdeeld werden, en hij ver
kreeg voor zijn aandeel al
leen tot 254 leengoederen, 
in verschillende kantons, be-

' halve het kasteel van Boever 
en het graafschap Kent, waarr 
mede hij reeds begunstigd was 
geweest. Hij werd eindelijk 
op bevel des konings, die 
door zijne knevelarijen veront» 
waardigd was',, in hechtenis 
tgenómen, en naar Roudnen 
gêvperd,; alwaar hij tot aan 
den, dood vanjdien vorst bleef 
opgesloten, Zoodra hij in vrij
heid was gesteld, plaatste hij 
zich aan het hoofd eener groo-
te partij, om den schepter 
aan WILLEM 'den Rosse, ten 
voordeele van zijnen broeder 
ROBERI te ontweldigen , maar' 
hij slaagde,niet verder, dan 
da,t hij al zijne goederen in 
Engeland verloor, en met 
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verachting naar, Normandijë. 
werd teruggezonden. Hertpg 
ROBERT,, voor; wien hij alles 
had, opgeofferd, benoemde, 

, hem tot zignen voornaamsten 
minister. Hij kon geen slech
ter keuze doen. Deze heersch-
zuchtige,prelaat y verspreidde 
door zijne kuiperijen,, alom 
onlusten in den staat ,• en had 
denzelven bijna omgekeerd; 
maar het.is niet waar;, zoo 

. als eenige .'geschiedsch rij vers 
zulks, beweerd hebben, dat 
hij zich zoo -verre; vergeten; 
hebbe, van de huwelijksin
zegening ; te geven , aan Pfll-
MPPDS , koning van Frank
rijk en aan BERTJRADK , door 
dien yorst van haren echtge
noot , • FOULOJÜES , graaf van 
jfnjou, geschaakt. Terwijl 
hij eindelijk door wroegingen 
verscheurd ' werd , en zijne 
misslagen door moedige en 
nuttige daden hoopte te her
stellen, nam ODON deel aan 
den eersten kruistogt, en na 
in 1096, met hertog ROBERT * 
naar het.'Heilige Land ver
trokken te zijn, overleed hij 
in het volgende jaar onder 
weg, tQ.Palermo in Sicilië,/1 

, QDON of ODARD , bisschop, 
van Kamèrijh y te Orlpans, 
geboren, : overleed in 1 i\ 3; 
Men heeeft van hem eene, Êip*' 
plication etc. (Verklaring, 
van den Canon der Mis), 
Parijs, 1640, in 4.to, en 

5 • " . . : . , ' " . , .'• ' •: 
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a^döre Verhandelingen j in de' 
Bibliotheek der kerkvaders 
gedrukt. Zijn léven was ëëne 
afwisseling van arbeid en !dë; 
Uitoefening: tangoede werken. 

'-'^ OöütPHüS {Bteïlige), 
Apostel van Friesland'•',.' werd. 
tö üirsbhoi in ^Wóord-Bra-
b'aüd geboren. Zijne ouders 
van edele geboorte, bewoonde 
eene hofstede, die later in 
eeïie kerk {thans de parochie-
fc'ért van Best) herbouwd is. 
OöülPHüs' Wijdde zich aan. 
den priesterlijken «laat toe-, 
ett werd pastoor te Oirsckot. 
Door den zuiveren lévens* 
wandel van'den H. FREDË-
Bicps", bisschop Van Utrecht 
opgewekt, begaf hij zich on
der deszelfs leiding, en was 

' een voorbeeld van godsvrucht 
en priesterlijke vroomheid. 
Tóen de ketterij van Aftlüs in 
Vriesland doordrong, zond 
de Utrechtsche: kerkvoogd 
hem naar Stavoren, destijds 
de aanzienlijkste stad dier . 
provinciër ObüipHiJS roeide 
de dwalingen der Arianen 
ttit, en Werd het voorwerp 
van algemeène hoogachting 
en liefde der yriezen, die 
aan bijtte leefing' dé -ware 
Ghristen Godsdienst verschul
digd^ ?zijn, en hém hunnen 
Apostel noemen. De H. ööüt* 
Pttüs keerde in ver gevorder
den leeftijd naar Utrecht te
rug, 'waar hij omtrent het 
jaar 837 overleed, door ieder 

bemind én betrëü'rd, ent>m 
zijn heilig léven, zijne regU 
scriapenhëid ën braafheid als 
Heilige geëerd; "zijn feest 
wordt den 12 Jonij gevierd. 

OECbLAMFADHJS{ JOANflEs), 
in 1482 te Wèinsberg, in 
Zwaben geboren. Zijn eigen
lijke naam was ÏÏAÜSSCHEJJÏ; | 

, volgens hel gebruik1 der ge
leerden van dien tijd, ver-
anderdërde hij denzëïven in 
OECOMMPAbWJs, hetwelk in 
hét Griekseh dezelfde lietee* i 
kènis heeft r namelijk Hw* ,i 
HcM. Hij leerde vrij wel het 
Griekseh en Éebreeuwsch, 
en deed verscheiden kundig-
heden op. De zucht tot de 
afzondering en de studie, be* 
woog hem om Religieus van 
de H. BhiGiiïA v ïn het kloos
ter van den H. tiüBENWCSj 
bij • Jtugsbürg te worden > \ 
maar hij volhardde niet lang 
iri zijne roeping. Hij. verjiet . 
zijn klooster en begaf ïicn 
haar Bakel. 'De zoogenaamd 
hervorming begon zich té vef* 
spreiden ; OECÓIAMPAD"55 

omhelsde de grondbeginselen 

derzelve, en verkoos 'het ge
voelen van "Zwitoros boye" 
dat van LÜTHÉR ten opzig1^ 
van de eucharistie. Hij veérd 
predikant-van Bazel, en gj» 
eënë vérhandeling in Het licnv 
getiteld; Be vero MeÜ®' '• 
lu verbóram Bomtni: B0^ 
EST CORPUS JIÏEÜM. V°l' 
gens hem hebben de wooi* 
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hij met de Kerk zijne löederö 
godsvrucht had vaarwel ge-

' zegd, om de wrange^n dor
re hervorming te-omhelzen, 
hij hem niet meer herkend6» 
en dat in plaats van de op-
regtheid, die hem eigen was, 
zoo leng als hij door zich zei-
ven handelde > hij in hem 
niets meer dan geveinsdheid 
en list: vond. OÈOOLAStfAtoiüS 
had grooleiijks deel aan déa 
ondergang, <ler ware Gods
dienst in- verscheiden kantons 
van Zvoitserlundi Hij over * 
leed te Bazel 'm 1531. On
der andere bijzonderheden 
leest men op zijn" grafschrift 
in de oude hoofdkerk: düc* 
tor evangeticce ctoclrince in 
hoc urbe primus , et tempK 
hujus verus episcopus. Uit» 
drukkingen, den irotschen 
hervormer wel waardig, maar 
die verre beneden de Evan
gelische eenvoudigheid zijn. 
Het woord auctor drukt daar
enboven op eene bewonde-, 
rénswaardige wijze de nieuw
heid zijner leer uit. Men 
heeft *van hem Govtimentariën 
op verscheiden boeken des t i j -
bels in hl. en andere Wer
ken , vruchten van de dweejb-
zucht der sekte. Zijn Leven ̂  
in hel .Latijn door Woiï'.GAftö 
CAPITOEÏ beschreven, komt 
voor in de Vitaevirörute 
eruditorwm , van FiicHAftö , 
en in het Athente Jgauricce. 

den t dil ''m mijn Ugekaam, 
'geene andere èetëëkehis dan 
het teekèn, 'hel afbeeldsel, 
hej zinnebeeld des UgehaUttis. 
De latersGheh beantwoordden 
hem,' door een wérk gétiïeld: 
Syngfidmma j dat 'is gewoon 
Cjesöhrift, naar men meent 
zaméngesteld door BRENTÏÜS. 
OÉCÓLAMPAÖÏÜS gaf een twee
de in het licht getiteld:; Anti-

. Syngranima, hetwelk door 
verschillende • verhandelingen 
tegen den -vrijen wil, de aan
roeping der- Heiligen enz. ge*,. 
Tolg werd. Naar het voorbeeld 
van XüTttüB, trad OËCÖLAM-
PAmfas,' ofschoon een priester 
zijnde, met een jong meisje s 
welks schoonheid hemgetrof-
fen had, in den echt. ERASMÜS 
boerite op de volgende wijze o-
vér dit huwelijk: » OECOIAM-
PADÏÜS: (zeide hij) heeft een 
zeer schoon meisje gehuwd \ 
waarschijnlijk wil hij op deze 
wijze zijn vleesch versterven. 

• Men .zegge vrij, dat het luthe-
. ramsmus"eene<treüngezaakis, 

ik >" vipor mij ben overtuigd , 
dat iliets koddiger i s ; want 
de' «ntknboping van het stuk, 
is altijd eenig huwelijk ," en 
alles eindigt, even als in de 
blijspelen met trouwen. » E-
RASMDS was met OECOLAMPA-
DlüS, alvorens deze dejietvor-
m.iög omhelsd had , zeer be
vriend geweest. Hij beklaag
de, zich later, dat , sedert 
dat deze vriend-, zich bij eene 
sekte had gevoegd , en dat OBCCMINI0S, een Griekse!* 
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schrijver, volgens het ^alge
meen gevoelen, der .10 eeuw. 
Men heeft van hem Comnien-
tariën op de handelingen der; 
Apostelen, de brieven;van den 
H. PADLUS , den brief • van 
den , H, JACOBUS enz.,,; en 
andere werken , met die van 
AREJTAS, dporFREDERIKMo-
J$EE)gezamenlijk in het licht 
gegeven, jPary's, 1 6 3 1 , 2 
<fl.?, in fol. Grieksch-Latijn. 
Hijeheeft bijna niets anders 
gedaan, dan den H. CERT-
SQSTOMÜS te verkorten, en 
doet zulks met weinig keuze* 

'i\\-f; CEDER (GEORGE tOBE-
WIJK) , een kruidkundige arts ̂  
te Anspach in ï 728 geboren,-t 

yplbragt aijne studiën te Göt» 
tingen, onder den beroem-^ 
den HAH.ER, die > na zijne 
verdiensten te hebben onder»; 
scheiden, hem in 1752, ie 
Koppenhagen eenen leerstoel 
voor de kruidkunde deed be
tomen. Hij reisde bij herha
ling door Denemarken en 
Noorwegen, om de planten 
djer gewesten te léeren ken
nen, liet vervolgens de kruid
kunde varen r om zich op de 
geldmiddelen en de wetgeving 
toefyeleggen', en overleed den 
28,,J)ctober 1791.; Hij had 
het algemeen kadaster van het 
'h^togdom Qldenburg onder
nomen ; maar kon,het einde 
van hetzelve niet zien. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1." 
flora, Danica, Kóppenha* 

— O E L. 

^« , i762r r - lBJ i4 , , -9 :d l .» 
in fol; 1720, met,platen ver. 
sierd ,". welke met vele.naauw. 
keurigheid en sierlijkheid ge-

. teekend zijn. -— 2.''Elementa 
botanica ,'. Koppenhagen, 
1762, 2 dl.»,, in ,8.vo, een 
uitmuntend werk, waarin 
men de algeméene grondbe
ginselen der kruidkunde met ! 
vele duidelijkheid vindt ver- ! 
klaard. — 3;° Nometiclakt \ 
botanicus , 1 7 6 9 , i n 8.v<>-
4 .*" Énumeratio plantarum 

jlorce 2?«m<?«?,", 1770, in 8,™ f 

OELHAF (NICOLAAS HIERO- ! 
NTMJJS) , een. godgeleerde te 
Neurenberg , in ; het begin- ; 
der zeventiende eeuw gebo
ren, studeerde aan verschei
den universiten vanDuitse-
land, te Straatsburg en te 
Utrecht. In zijn 38." jaar 
werd hij predikant té lauf- > 

f en, alwaar hij in 1675, "" 
verleed. Hij heeft geschreven 
over het natuurregt en over 
de voorbeschikking. Ook 
heeft hij eene Wederlegging 
geleverd van de Verhadf \ 
ling van den staat dw^f" 
len na den dood, enz* Zi)ne j 

. werken zijn in zijn land ge* 
" bleven. , I 

OEtHAF (TÓBIAS), een reg's-
geleerde, te Neurenberg %^' 
boren, werd onder-kanselier 
der akademié van Jltorft 
alwaar hij in 1666, in den 
ouderdom van 65 jaren over-
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leed. Men heeft van hem ge
schriften over: de munten; 
over* de vormen en soorten 
van'gemeenebesten, over de 
begiftigingen ? de overheden, 
de grondbeginselen des regis 
enz., waarin hij vele geleerde 
aanmerkingen heeft uitge
strooid. ; 

ÖEtflAF' (NïcotAAs), een 
geneesheer , heeft in het La
tijn] geschreven! over AQ Plan
ten uit den omtrek van Bant-
tig ,1643 — ,1656,, in 4.*° 
Er hebben? nog ;andere ge-
leerden van denzelfden naam 
bestaan.- <;v y, < > ;;! - ••••• 

* OEtSNEn (N.«.), legatie-
raad van den koning van 
Pruissen, te Parijs , in Si-
lezië, in .1764.;..geboren , 
kwam in het begin !der om
wenteling in Frankrijk, uit
gelokt door de denkbeelden 
van-vrijheid, Welke de «war-
oHstfeM.predikten. Onder het 
directorium hield hij zijn 
verblijf te Parijs, als zaak
gelastigde der stad Frank
fort; omtrent dezen tijd , 
werd hij, doch slechts kort-
stondiglijk , met dezelfde be
lrekkingen door de Hanze
steden bekleed. In Frank-
rijk teruggehouden', door zij
nen smaak, zijne letterkun
dige betrekkingen, en door 
een huwelijk, hetwelk hij 
aldaar aanging , liet OEISNER 
Üuitschiand en de fortuin, 
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die hij in dat land kon be* 
jagen , geheel r en al Varen. 
De koning van Pruissen, 
benoemde hem.in 1814,?tot 
zijnen legatie-raad te Parijs, 
en belastte hem bijzonder 
met zijne letterkundige brief
wisseling. Hij bekleedde de* 
zen post; nog, op het tijd
stip vanrzijrien dood j in 182:8 
voorgevallen; Men noemt-.van 

> hem : •• 1.® Eene Ferhandep 
ling over de Godsdienst van 
MAHOMED, in 1809 , doop 
het instituut jbekroond.v-r-? 
2.° Eene Geschiedenis van 
het 'Islamismus, nog in hand,? 
schrift.- — 3.o Eene Ge
schiedenis van den oorlog 
der Mussiten enz, 

OENOMAÜS , een ; Grieksch 
wijsgeer en schrijver van .de 
2,e eeuw. Gebelgd van ver
scheiden "malen , . door het 
orakel van Delf hos bedrogen 
te zijn , vervaardigde hij eene 
Verzameling van Logens 
van die beruchte godspraak» 
EUSEBIÜS heeft ons in zijne 
Evangelische Voorbereiding 
een aanmerkelijk gedeelte de
zer Yerhandellng medege
deeld , waarin men ziet, dat 
indien de duivel er zich mede 
bemoeid heeft, om orakel| 
voorttebrengen, zoo als men 
er niet aan kan twijfelen, 
(zie BAIIÜS) , hij aan zijne 
gissingen en waarzeggerijen 
de duidelijkheid, juistheid» 
en vooral de zekerheid niet 
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" kan geven,"die de profetische 
godspraken onderscheiden, j 

OJERTEL. • -i-;• Zié ORJEMUSÏ 

OFFA r. koning- der Mem 
ciërs in Engeland v. tij deus 
de Saksische zevenhoofdige 
regering', yolgd.e zijner* oom 
ETHEMBALDUS ,*- inj het jaar 
757 na J . - C. op. " [ J / eme 
•was het aanzienM}Kste der 
koningrijken v' die• aVEngel* 
sche hepïarchïe uitmaakten. 
OFFA , moerde eenêh har dr 
nekkigeri oorlog' tegen, de zes 
•andere koningen»^vteriv einde 
hert te noodzaken zijn' op-r 
pergezag te ' erkennen, pij 
randde de Galliërs .aan , die 
middelerwijl in Mercië wa
ren gevallen; .en- dreef hen 
tot achter de Saverne terug.] 
Hij' vermoordde .. lafhartig-
lijk ETHELBERT , koning der 
öost^Engelschen , dien hij tot 
fcich gelokt had, onder, het 
Wofcyrendsel va.rr. hem met 
«ijne dochter in den echt te 
talen treden. Vervolgens 
'k#arn hij in geschil met KA-
REL den Greote; maar< Al» 
CÜINÜS , een geleerde monr 
nik ën wijze' "staatkundige, 
verzoende hén ïweder ; OFFA 
liet eene breede gracht gra
den , ter verdediging van een 
gedeelte zijner staten , en na 
verschillende veroveringen, 
keerde hij door eene opreg-
te boetvaardigheid tot God 
terug. Eindelijk stond hij den 

troon aan .zijöeri zoon JËB-
FRlöua. af. Hij overleed!kort' 
daarna j in'.het, rjaarS; 796, 
Deze, vorstv vermeerderde in 
eene .rteis * svéJke. hijunaar $0* 
Twe .deed.,j;,de sc'hatling'ivi'el" 
kè door JNA yjter. lOnderhou* 
dingi van: hei Enselsche :col-

I legie vastgesteld wasy'maaf 
dezelve werd later door Itof-
BRIK „ OTlv:Ja>lg'ê?clffli'fK,i;.li)en 
hij.', zich variidasï gemeenscha]) 
van' Home afscheidde, [fijj 
had air de 'wetten <:d'oen! ÏÜE; 

zamelen,,- :volgens Stëtelïe, W 
ne; stateni;Ae^tuurd .irértleii, 
eniCweJkeiïrmsri!. grooteixMl 
aantreft, in den Jlnglo*S<ik* 

\ sischen codex , later door 
'AÊFfiEÓ dmViGr.wt®^^ 
licht gegeven*]^ n;,.* ''; 

• -••*• O'FARRït"{don ©ONZAJoh 
luitenant generaal' i« dienst 
van Spanje,, inü 175Ï3» '?« 
Havana , uit eene aanaienli' 
ke, iitiorsp r.iriD keljjk'Ierscheiia' 
mille,- geboren, öntving:,'2Üne 

eerste opvoeding ,< M h«t ^" 
•beroemde collegie van' •$**" 
•dei- Nog- zeer jong zijn«e» 
trad hij de militaire; looptoaB 

in en nam deel aa« $••** 
oorlogen, welke Spdiye^ 
dert dat tijdstip gevoerd Hew'. 
Mij onderscheidde zich bij bet 

beleg Van Melilla en Ore»> 
op de kust van Jfriha. " 
Mdhon , en voor' GibralW' 
ïn 1780 nam. hij dienst & 
vrijwiflïger; maar daar o 

't oorlog, die men als oflVfi*" 
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«lijdelijk béschouwdiey niet 
tot uitbarsting kwam ,-begaf 
zich O^FARRIE naar Frank
rijk, alwaa'r liij, tot itt de 
kleinste, bijzonderhedenV de . 
artillèïi'e eöïgeniè schdle» on
derzocht. Het Spaansclv be
stuur zond' hem vervolgens 
naar Fruissën,' om er de 
nieuwe .organisatie des le^ 
gèrs, en de door FREDERIK 
II in het Pruissische leger 
ingevoerde • taktiejt ' t e be
oefenen. In Spanje terug
gekeerd1, Werd O'FAËliiL'bë* 
hoemd tot "directeur der lé-
gèrkundige school te Porto 
St. MjiRIJ, bij Cadïa>. Na
dat de oorlog, in 1793, tus-
scheh Spanje en Frankrijk 
was losgebarsten, nam hij 
een werkdadig deel aan 
denzelven , werd in verschil
lende gevechten gekwetst, en 
ging,,- in 1795, in hoeda
nigheid van algemeen kwar-
tierméester tot.het leger van 
Katalonïè over. Hij onder
scheidde zich in de gevech
ten van Bahalosen Cold'O-
riol, behaalde éenige voor
deden op de Fransche troe
pen, en drong aan het hoofd 
eenerafdeelingvanhet Spaan
sche leger, tot in het gezigt 
van Perpignan door. Na
dat de Franschen weder de 
overhand bekomen' en het 
Spaansche bestuur genood
zaakt hadd den om den vrede 
te teekenen, werdO'FARRIL 
met de afbaking der grenzen 

vari'Spanje, >overeenkofHstig 
de bepalingen van het geslo
ten vërdragj belast. In 1798 
tot algemeen ̂ inspecteur (lêr 
Spaansche infanterie ' bé^ 
nöemd, ontving hij in het, 
volgende jaar het bevel o-
ver ëene; afdëeling troepen^ 
Welke- naar•* JSoóAefórt werd 
gebonden ;• otri u er aan • eeiie 
onderneming mede' té Wer-

. ken, Welke het Fransoh'e bea 

stuur beraamde; Hij nam nog 
eëne zending naar Pruissèti 
waar^ en'1 reisde verbolgens" 
dö8r Zibitserldnd, Italië t 
Buitschland*> ''• Holland én 
Engeland, nu als partiku-
lier, dan als diplomatisch 
agent van het Spaansche-hof. 
Tijdens den gedwongen «af
stand van den troon van KA
KEL IV , in 1803 werd O'FAR» 
RIL, die sedert lang tot 
tot de tegenpartij van EMMA» 
NÜEI, GoDoï behoorde, door 
FERDINAND, tot kolonel-ge
neraal directeur der' artille
rie en minister van Oor
log benoemd, en door dien 
vorst, in al de onderhande
lingen gebruikt , welke vóór 
zijne reis naar Bayonne niét 
de Fransche veldheeren plaats 
hadden. Hij was niet vreemd * 
aan het besluit, door FJBR-
DINAND genomen, om aan de 
arglistige uitnoodiging van 
BONAPARTE te voldoen. Maar 
wij vermeenen, dat men in 
deze omstandigheid, den 
krijgsman, wiens regtscha-
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penheid erkend .was, enkel 
van onbedachtaaamheid en 
slechte staatkunde kan be
schuldigen. Toen FÏÏRDI-
NAND , den 10 April 1808 
Madrid verliet, benoemde 
hij heiin tot lid derJ;jnnta, 
die, onder : voorzittiiig tan 
den infant don ANTONIO, ge-
durende de afwezigheid des 
vorsten den staat moest be
sturen. Toen MCRAX eenige 
dagen daarna, aan het Spaan-
sche ministerie, het ontwerp 
van proclamatie had mede
gedeeld, waardoor hij in den 
naam van den keizer der Fran-
schen wilde verklaren,.dat 
FERDINAND niét anders'dan 
als den overweldiger vanden , 
troon zijns vaders kon be
schouwd worden (zie FER-
DINAN0 YII),, verzette zich 
OJFARRH. uit al zijn vermo
gen daartegen, door te ver
klaren dat ;noch de autori
teiten noch het volk zich 
hieraan zouden onderwerpen, 
Baar MURAT echter volhield 
en /twee Spaansche commis
sarissen vraagde, om over 
dit onderwerp te onderhan
delen , zoo werd AZANZA , 
mininister van financiën (zie 
AZANZA) , en 0'FARRIL tot 
dat einde gekozen. Ondanks 
de yoorzigtigheid , welke de
ze in die netelige omstan
digheid aan den dag legd,en', 
werden de voorzeggingen van 
den minister van oorlog wel
dra bewaarheid. Het bloe

dige gevecht van. den, 2 : Mei 
1808;, had,lNApoMON:behpo-
ren , te overtuigen >, .dat: hij 
zich bedrogen had» in de 
keuze van gedragslijn door 
hém ten opzigte van het 
Spaansche volk • gevolgd» De 
wijsheid én de moed van 
O'FARRIL droegen bij , om 
het bloedstorten: te beteuge
len, ifaax de junta zich, 
door het onverwacht.: vertrek 
van don ANXONWJ,, aonder 
hoofd bevond* vorderde Jfo-
RAT,;;i

n;,-pelser ppzigt, dat 
men. hein-, in.die,vergadering 
opnam, teneinde te Madrid 
geh,eel en,al te'kunnen heef-
schpn.:. iQ F̂ AKRit yei-zette zich 
vruchteloos daar tegen,»,en ver-
zocht'.om*: zijn qntslag,,iPa 

aan den secretaris des bestuuK 
een nadrukkelijk protest te
gen de aanmatigingen ^an 
MÜRAX te hebb,en ingediend» 
desniettegenstaande, zag tf>eI1 

hqm later,onder koningJO" 
ZEF eenen post aannemen. 
Toen die vorst .wn^n^oo» 

was gestooten , ,zond 0'ï**" 
W... aan = koning • . F E R Ö Ï ^ 
eenen brief van onderwerping» 
de verklaring" der b e r g 
redenen bevattende, die «P 
gedrag gedurende de o01^"* 
teling hadden bestuurd, sm 
als verrader tot de doodstil 
veroordeeld, en van zijne l1" 
tels, waardigheden en eigen
dommen beroofd, vlugtte W 
naar Frankrijk, alwaar BJ 
onbekend leefde, Hij gaföe" 
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namenlijk met iAzANZA, me-.; | 
moriën in het- licht, die door, 
AXEX.; FopDRAgvan Lyon, on-; 
derdezen titel-in;het Fransch; 
vertaald zijn: Mèmoire ëtcï. 
{Memorie'van dort MIGVEL 
4,Z4N:ZA,pn-don GQNZALO 
O^WJRRIL, „ en verklaring 
der daadzaken, die hun staat
kundig gedrag' Van, Maart 
J808, tot Jpril J8j4,regt-, 
vaardigen). :-JS$ ,;|;ijde,ns:jde. 
omwenteling van 1820, eene; 
reis door Spanje te 'hebben 
gedaan, kwam 0'FARRIL te: 
Parijs terug, alwaar hij den 
19 Juli]. 1831 is overleden ,: 
den roem nalatende van een 
der vermaardste veldheeren 

. van JSurojpa te zijn geweest. 

OG was .koning; van Ba-; 
san of van dat gedeelte.van; 
het Beloofde Land, hetwelk 
aan, gene- zijde der Jor-

, daan , tusscheh die, rivieï 
én het gebergte van Galaüd, 
gelegen was. Toen de Israr-, 
ëliten het Beloofde Land, 
wilden binnen trekken, kwam 
OG, om er zich tegen te Ver- • 
zetten, hen met al zijnQon
derdanen tot Mdrai te ge-
moet. MOZJES overwon en 
doodde hem , liet al zijne, 
kinderen en al zijn volk over 
den kling springen, zoodat 
er.geen enkele overbleef, pver-
éenkomstig de hevelen Gods, 
die deze, yerfoeijelijke ,yol-n 
ken, wier misdaden zelfs'y 
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volgens de natuurlijke ken
nis , de straf billijken, wil
de 'verdelgen,, (Zie Jozuë en, 
eene aanhaling van GROTI-
us , in hef artikel van MOKT-
TEZUJÏA). . De Israëliten-na
men zijn land in bezit, ver
delgden zestig steden, en 
roeiden derzel ver in weners 
uit. QG was alleen uit het; 
geslacht van RAPHAÏ'M oyer-
gebleven. Men kan; over de 
gestalte, yari .dezen reus oor-K 
deelen ,'•; dqo;r de grootheid, 
van deszelfs Jbed., hetwelk; 
men langen tijd in de stad 
Rabbath,, de hoofdstad der-
Atamoniten, bewaard heeft. 
Hetzelve was 9 elleboogs-. 
lengte lang en vier breed ; 
dat, is-Fransche; maat 15 voe
ten. 4 :en eene- halve duim-
lang en 5 voeten 10 duimen 
breed. ;Maar daar deze reus
achtige, koning; zonder twij
fel, op zijn. gemak uitrustte*, 
en de;oude krijgslieden hun-.; 
ne lengte gaarne door die 
hunner beddfen vergrootten. 
(Zie Q ÜINT us CURIWS, • 9 .e • 
boplf i 3><? hoofdd.), zoo mag 
men gelooyen-ldat OG , nifet. 
grooter was dgn GoilATH > 
die omstreeks .9 voeten lang 
was. — Zie GOROPIPS, Sl.0* 
A N E . * < • • • • '. \ . 

* OGË, een mulat: van Si. 
Domingo], bevond zich, tij
dens de Fran$che. ojnwepté-
ling te, Parijs > en nam deel 



14tf O G E. 

aan de volksvergadering , wel~ 
ke onder den naam van de 
Vrienden der Negers be
kend is , welke hem, zoo 
als men zegt, belastte , om 
eene omwenteling onder de 
kleurlingen van St. Do
mingo te bewerken. Men 
voorzag hem van geheime 
önderngtingen en van eene 
aanzienlijke som gelds. OGE 
had verstand en moed; en, 
toen hij in het begin van 
den herfst van 179Q ; op zij
ne bestemming aangekomen 
Was, • gaf hij eene aankon
diging in het licht, Welke 
van te voren te Parijs ge
reed gemaakt was, in welke 
hij de Negers uitnoodigde, 
om oproerig te worden: Zij , 

,die er maar al te zeer toe 
genegen waren , begaven zich 
in menigte naar OGE , die zich 
aan hun hoofd stelde; vele 
etablissementen verwoestte, 
en in den beginne in zijn 
doel wel slaagde ; maar toen 
de landvoogd BJUNCHEJUNDE 
troepen tegen hem gezonden 
had, verliet zijn volk hem, 
en verborg; zich in de bos-
schen, OGE vlügtte op ,het 
Spaansche grondgebied > maar 
op verzoek van den Fran
sehen landvoogd , werd hij 
met verscheiden zijner mak
kers uitgeleverd. Allen Wer
den met den dood gestraft. 
OGE verloor zijne tegenwoor
digheid svan geest niet•=, toen 

• hij zijn doodvonnis gehoord 

had, iiam hij één weinig 
zwarte zaadkorrels, welke hij 
in de holte zijner hand leg
de ; en dezelve met witte 
bedekte.- Nadat hij dezelve 
allen geschud had, en de 
zwarte korrels weder boven 
gekomen waren , toonde hij 
dezelve aan zijne regiefs, 
en zeide hua grimlagciai-
de: » Waar 2ijn toch de 
witte ?" Door deze lacomsoh 
Spartaansche trek, wilde OfiB 
den staat bekend maken, 
in welken hij wist, dat de 
opstand der Negers verkeer
de, welke kort daarna alge
meen werd , en welke 5 ten 
gevolge eener,. ten rrimste 
overijlde menschenliefde,zo(> 
veel bloeds, benevens,m 
verlies eener rijke bezjlimg 
in Amerika kostte. 

OGERÜS, de Deen, ^ 
OXHERÜS en AÜTCARIUSge* 
noerhd , bewees groote t»en' 
sten aan KAREL den Grooth 
en werd ook door dezen vo«i 

en deszelfs hof beniM e" 
geacht. Toen de hemel ^ J 
de qögen voor het bedrog 
wereld geopend had, ye 

hij religieus in de abdij J» 
dien heiligen FARON va» 'M' 
aux, tot welke hij •.«**» 
een' zijner vrienden , ^ 1 » 
DICTÜS genaamd lokte. j

e 
overleden beide in oe • 
eeuw , met groote godrro 
tige gevoelens. 
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OGIËR (KIARÉU) +• een letter

kundige en Latijnsche dich
ter-, in 1595 te Parijs ge
boren 'i' was de zoon Tan éë-
nen procureur des parlëmënts. 
Daar hij geènén lust vond in 
het beroep van advocaat, het
welk hij aanvaard had , volg
de hij" den graaf van AVAUX, 
geijant in Zweden, Dehe~ 
marken en Polen, Tri Frank
rijk terug gekomen, legde 
hij zich óp verschillende vak
ken toe, ën'övérl.eed të Ptó-
•fijs in 1654. Meri lïeeft van 
hem een verhaalzijherreizen' 
onder' dezen titel; Ephenie* 
rides SiVe iter DanicuM, 
Sitecimm, Polonicüm , Pa
rijs, 1650, in 8.v<>; dezel
ve levert vëlé'toëlangrïjkó stuk^ 
ken over de' landen', welke' 
hij doorkruist had .over der-' 
zelver gebruiken, zeden en 
de beroemde mannen:, die 
hij bezocht had. 

OGÏER (FRANCISCUS) , bwe'i 
der van den voorgaande, om*1 

helsde den geestelijken staat, 
en volgde den graaf •'••van1 

AVAÜX, toen dez'ëjn t6'4'8" 
den vrede te Munster ging 

, onderteekenèn. Dë abt 0 -
GIÉR had uitgemunt in den 
twist tusschen BAKSAC en pa-
tér, Gouiaj, in .welken hij dé 
partij van den eersten ver
koos, eti later geraakte hij; 
met zijnen beschermeling in 
verdeeldheid; Het geschil 

\: voeren ihoëdè'j hield hij zicTi; 
I met prediken bezig";' itfaèif 
: verwierf daarin"slèchts'é'erïeri 
>; kor tsiondigën röèm. Bèzé 
f schrijver overleed te Parijs' 
; iö 1670; Men heeft van Hem:' ' 
; 1.° jii'gérhent èfè. j&eoór--

dèelirig én censüét dërièón-
defUnge leeriiüh'dïèntfèsiiit 
FRJNCÏSCVS •'•• 'QARJèèEf^ 

! 1623, in 8.vV'*üJ 2;° Êèfiï 
j ons ete.( Openbare voordrwg-
)ten), 2 di™V ia ^0rik 

zij n slechte' preken/ well/é1 

in den- tijd tbeg*èjuicht' W&tk 
den'. r±'& Póësi${i>ïóMï 
stukken}, ïri ?ersiönilleridè' 
verzamelingen véi'sp'reid: ••'*' 

OSIER (JOAMÈS). — ZÏöl 
GöMBAOÖ. 

OGItBÏ (3'dKMÉi)';--uil' eerfê 
Schöts'che' a'dellijkè'1 familie 
gesproten , trad ift '> 1597 in 
derf ouderdom van 17 jafëtf 
i'n de Jèsüitèn-órdè, Hij on
derscheidde zich in zijn Va'-
d erlaüd door zij nen ij vér voor 
dë Gftdsdiferiê'tzijriër'vadërërï'; 
ed werd in 1'615 të! GÏWgokB 
tön dood gel) ragtV omdat hij 

; dezelve tegen dë schëürïrig'èn 
dë* ketterij verdedigd had; De 
antwoorden',- vv'èlkéhijzijneii 
rfegters deed, zijn vol van'diéiï 
nadruk" en die Cli'rrslelijke 

I •waardigheid, welke de dérstö 
j martelaars onderscheidden^ 
; Pater MAXTHÏAS TANNËR ver-
. haalt-, in" zïjhe SêdiëtUs Jü"' 
2 
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Süusque ad sanguinem mili-
tans, de omstandigheden van 

. den dood van dezen waarlijk 
Apostolischen man, op eene 
wijze vol sierlijkheid, belang
stelling en nadruk. Men kan 
ook . raadplegen Relatio in* 
carceratioms et martyrii 
MJUNES OHJLSEI, te Doxi-
dy' en later te Lngolstadt, 
1616, in i6.«fo . 

, OGUBT , OGILVT of OGLE* 
BY |[JOANNES) , in het Latijn 
OGII/VICS, in 1600 in den 
omtrek vap. E dimburg gebo
ren;,alegde,'zich op de aard
rijkskunde en op de gewijde 
en Ongewijde letteren toe. 
[Hij was eerst dansmeester 
geweest. WENXWORTH , graaf 
-van Stafford, plaatste hem 
in zijn. huis , en droeg bij;tot 
zijne fortuin. Hij werd ver
volgens dichter , en toen hij 
zich te Dublin, bevond , rigt-
te hij ,er een tooneel op, dat 
zeer goeden opgang maakte. 
De opstand, die in 1641 los
barstte, hielp hem te gronde; 
na zich te Londen te heb
ben gevestigd ,, gaf hy er on
derscheiden werken in het 
licht, die hem eene nieuwe 
fortuin verschaften. Hij rigt-
te er eene drukkerij op , én 
werd tol aardrijks - eri we
reldbeschrijver des konings 
benoemd]. Zijne voornaam
ste werken zijn • 1;° Biblitt 
regia anglica, Cambridgey 

1660, groot in fol. Deze, 

heerlijke uitgave is metzèer 
schoöne : in- koper ; gebfagte 
platen/ versierd, en bevat te
vens het Engelsehe gebeden
en getijdenboek... De lief
hebbers sporen dezelve veel 
op ,,;wegens derzelver schoon
heid en zeldzaamheid.—2," 
lene Uitgave van TIKGIÜM 
met aanmerkingen en fraag'e 
platen', dié dezelve kostbaar 
maken, Londen, 1663, lö 
fol . , -^3.o Een Jtlas, wel
ke ' hem den titel van we-
reldbeschrijver des konings 
van Engeland verdiende,/--: 
4.0 Yers.cheidene Vertalin
gen: in bet Engelsen van oade 
schrijvers.'-- 5.°Twee.-dicb.tr, 
stukken, de FrómuvanEf^ 
ZE en de Jïpmeinscfre •* '̂ 
vin. , Hij overleed te Londen-
den 4 September 1676. 

ÖGLETHÖRPE (JACOB.DS ÉDU" 
ARD):, een .Engelsen «W-
heer, werd in 1688, ü 

Londen , geboren. flJJ *ra, 
in deü ouderdom van 1* 
jaren in dienst, voerde ' 
1710 met" roem den oorJog' 
mede, als eenvoudig vaaD" 
deldrager onder prins EoGB' 

" -- r - p en 
Eu-' 

NIÜS en MARLBOTTROUGS 
werd secretaris van prins fi 
GENIUS.- In. 1724 tot lid f 
hef parlement benoemd z|P 
de, stelde hij er vele f F 
reglementen voor, hetzij 

' aanmoediging des Itoópflf' 
dels, hetzij ter verbeler»% 
der gevangenissen. In " 

http://Twee.-dicb.tr
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v^erdhij'naar-Amerika' ge
zonden , om de zaken: van. 
de Engelsche volkplantingen 
van Mëuio- Georgië;* op 
welke hij de stad Savdnnach 
deed bouwen, te regelen. Hij 
begaf zich tëh fweedenmalè 
haar dit land, en beproefde 
om zich van de sterkte Sf. 
Auguètinus meester te ma
ken i ten einde tot in Flo-
tida door te dringen ,• het
welk aan de Spanjaards' toe
behoorde \ maar hij werd op 

' ëerie dappere Wijze 'terugge
dreven. In 1745 tot den rang 

' van majoor-generaal Verhe
ven, trok hij , bij«dë eerste 
bewegingen van Noord - A-
Tnerika.) tegen de muitelin-
gen óp ; en hij pverleed eeni-
ge maanden daarna, in 1775', 
in; den ouderdom ;van 87 
"jaren. ,• [PoPE- en THOMSON; 
hebben- in hunne gedichten, 
de verhevene hoedanigheden 
tfan OfitETHORPJE gevierd , en 
SAMOtk JOHNSON bood heni 
aan » zijn leven te beschrij
ven , > iz'oo rijft .̂was hetzelve 
in'-- belangwekkende voorval-

" ieti.] • '•••-•'•''•• • - . ; '•' • ' : • < > 

. OGNA SANCHA, gravin van 
"Kastili'è, leefde in, het jaar 
990, Toen zij weduwe ge
worden was, werd zij smoor-
lijk verliefd in eenen moor-
schen vorst. Om met hem 
in i;den echt te treden » be
sloot zij, haren zoon SANCHO 

ii'.'O-fl N. .' té 

GARCIAS , graaf van Kasliïïè , 
die zich 'tegen dit huwelijk 
kon verzetten te vergeven. 
[GARCÏAS werd er van on
der r igt]. Hij was aan;tafel, 
toen men hem, op bevel der 
vorstin, vergiftigden wijn aan-
hoöd. Hij ontveinsde hetgeen 
hij ' w ist, en uit beleefdheid 
verzocht hij!,haar , het eerst 
te drinkend Toen OGNA zag, 
dat haal' misdadig voornemen 
bekend Wds, en zij geehe 
vergeving van dezelve meende' 
té kunnen verkrijgen-;, dronk 
zij van hetgene er in den 
beker i Was, én overleed kort 
daatna. Men zegt dat van 
daar de Kastiliaa'nsche ge
woonte is ontstaan, om de 
vrouwen het eerst te laten 
drinken; hetwelk tegenwoor
dig nog in verscheiden plaat
sen van Spatije plaats heeft. 

* OHNMACHI (LANDOUW) f 

een beroemde beeldhouwer, 
in November 1760, te Jlot-
weil, een Wurtembergsch 
stadje, geboren. Zijne ouders 
'dieeenvoudigeïandlieden wa
ren, vertrouwden hem in zij
ne kindschheid het opzigt ó-
ver hunne kudde tóe. Maar 

• even gelijk DUVAI. ,' die in 
* de Lolhafingsche wouden de 

sterrekünde beoefende, be
proefde de jonge OHNMACHT, 
om beelden van klei, of; door 
een eenvoudig mes, van hout 
voorttebrengen. Zijne ouders 
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w$c,h,tlen zjch wel, hpm tan 
dje spelen aftetrekken, welke 
zijne toekomstige ibestemming 
openbaarden: de pastoor en 
d;e burgemeester der plaats 
moedigden zijne eerste ppf 
gingen aan4 OHIVMACHT werd 
bij e,enen meester gezonden , 
die, zich enkel bezig hield" 
met shet vervaardigen van #fa-
dapntff of kruisbeelden, op 
'eene\grqve wijze in het bout 
beyverkt t bjj Avien QHNMACHT 
echter vier- jaren dporbragt. 

JMfaar' de Voorzienigheid, die 
wiarë talenten met eenen werk-
zamen geest gepaard, nooit 
jT£rlaa.t, yoerde hem naar' 
Jtra^ckentfial {fiijn^sch-Beij 
jeren) in de werkplaats van 
MiEtCHiOB, een' beroemd ; 
fceejd houwer > die reeds ee,- ' 
nige wérken overjde theorie 
zijner kunst had in het licht 
gegeven. Deze meester vv as ge
troffen door den aanleg vanden 
jongen OHNHACHT , en hield 
hem gedurende twee jaren 
kpstejpps bij zich , ten einde 
zijne vorderingen te verze
keren en zijnen aanleg te 
ontwikkelen. Bij het verla
den van zijnen weldoener en 
mepster, begaf OHNJIACHT 
zicb in 1788 naar Italië, 
alwaar hij twee jaren dopr-
bra'gt, welke hij later de 
schponste zijns levens noemde. 
sDe Fransche scbopl nam hemv 
met geestdrift op ; de be
oefening yan de gedenkstuk
ken der oudheid en der nieu

were meesterstukken voltooi* 
de -zijne inwijding in ,de ge
heimen zijner kjmstv In,deze 
dubbele school onderwezen, 
leerde OHNMACHI tfe gelijker
tijd die. bevallige beelden der 
Grieksche en Rpmeinschego» 
denleer natevplgen , en zich 

.te bezielen mét al het def
tige en verhevene , wat ie 
Christelijke , overleveringen 
bevatten. Nadat -zijne op
voeding als; kunstenaar was 
gfgeloopén, kwam OHNWCai 
in Duiischland terug. Het 
eerste belangrijke werk, <3at 
uit zijne handen kwam, >vas 

'het,albasten borstbeeld van 
JSRTJMD , laaisten hertog van 
Menlz. Hij bezopht achter
eenvolgend de museums van 
Weenen, Munchen m Dra
den , 'en'veripefde eeneager 
rujmen lijd te Harnburg.vü 
is in deze stad . dat hij de, 
vriend van KLOPSTOCK, den 
schrijver derMessiadfi,Sf^> 
Van' w.ien1' hij • verspreiden 
borstbeelden heeft vervaar; 
digd. In 1796 versierde fi'J 
de hoofdkerk van' Jd^* 
met een gedenkteeken., leï 

eere van den burgemeester 
RHO0É opgerigt. OHNMACHI 
ontving van eenen pfgezan 
den last, om het borstbeeld 
van BONAPARTE te verval' 
digen ; maar daar hij te 1»»* 
op het congres van Rasta^ 
was aangekomen , waarbij oe 

overwinnaar van Maren^ 
was tegenwoordig ge vreest, 
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kon hij aan dit verlangen • 
niet voldoen. Zijn groole I 
roem maakte hem in Frank- • 
rijk hekend; hij werd door 
het leger van den Rijn be
last, om ter eere van DE-

«SAIX- een gedenkteeken opte-
rigteh , dat de* bewondering 
der kenners wegdraagt, Het 
\vas omtrent dezen tijd (1801), 
dat hij iich te Straatsburg 
vestigde, welke stad zijn aan
genomen vaderland. werd, en 
alwaar zijne werkzaamheden 
en zijne neigingen hem tol 
zijnen dood geboeid hielden. 
Weldra vermeniguldigden zij-
ne werken in de hoofdstad 
van den Mlzas. De open
bare pleipen en kerken van 
Straatsburg, zijn nog tegen
woordig met de voortbreng
selen van zijnen beitel ver
sierd» Onder de. belangrijk
ste willen wij enkel.vermel
den, de zes muzen des voor
gevels van den schouwburg, 
en de gedenkteekenen ter 
eere van OBEBHPT , KOCH , 
EMMEUICH in de kerk van den 
fl. THOMAS. OHNMACHT voer
de voor de tuinen des konings 
van Beijeren te Nymphen-
burg , het Oordeel van PA-
Jtis ui t , en voor de hoofd
kerk van Spiers , het praal
graf van keizer ADOW , een 
werk, even zoo bewonder 
renswaardig in "ontwerp als 
in uitvoering. Nog heeft men 
hem eene marmeren Flora te. 

N. AM 

danken, bij fleints ter eere 
van GASTEL opgerigt. Met een 
aantal beroemde - mannen ih 
Frankrijk, Duitsohland'en 
Zwitserland verbonden., 
vond hij er behagen in, ;hmn-
ne borstbeelden te beeldhou
wen. Hij vervaardigde on» 
der anderen dat van den bev 
roemden LAVATEB, die hem 
een zijner handschriften''op
droeg* Al deze portretten 
onderscheiden zich dooi; >een 
denkbeeldig karakter, met ee-
ne treffende gelijkenis ge
paard. De familie van QfliNW 
MACHT bezit nog eenige wer-» 
ken zijner hand , die de ge-
he.ele aandacht der kenners 
verdienen. Wij willen dé 
beide HÉBÉ'S aanvoeren, die 
welligt #ijne bevalligste voprt* 
brengselen zijn ; drie JLNII-
NÓÜ§SEN, eenë VENUS., uit 
het bad komende, en in het 
godsdienstige, eenë Madontt 
met CHRISTUS, die te gelijk 
kertijd aan RAPHAÖI. en aan 
ALBRECHT DÜKER herinnert, 
OHNMACHT onderscheiddezieh. 
door de gelukkige openhartig
heid zijner inborst. Zijneop» 
fegtheid , zijne zedigheid ei)r 
zijne eenvoudigheid- evenaar
den de verhevenheid zijner ge-? 
nie. Ongaarne hekelde hij, 
maar hij was steeds bereid, 
om goede raadgevingen me* 
detedeelen. iïij is den 31 
Maart 1834, te midden vafl 
getrouwe vrienden» en van 
4 , . . . . • . . " . • , • • 
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bloedverwanten , . wier zor
gen', de zwakheden zijns ou-
derdoms verzachtten, over
leden» '.', • 

'dam 1677, in 4.t(>, een be* 
'langrijk / leerzaam'én weinig 
bekend boek. —• 3.° Eene 
catalogus van zijne boeher-
mmelirig , in 1686, het jaar 
zijns doods, gedrukt, 

OISÉL ( ANTONID'S I ' ) . - - Zie 

LoiSEIi. 

OEAM. — Zie ÖCCAJI. 

1 OKIN. - k Z i e OCHW. 

OEOLSKI(SIMON'), een Poolsch 
dominikaner van de 17.eeëuw, 
is dé 'schrijver eèner geschie
denis van zijne natie, onder 
dezen titel: Orbis polonus, 
Krakau 1641, 3 deelen in 
fol. Dit tegenwoordig zeld* 
zame boek , is vol van ge
leerde haspdringen over den. 
oorsprong der Sarmaten, e" 
'over die der'oudste poolsche 
fatniliën , Welke bijna de ge* 
heelé uitgave aankochten. 0-
KOLSKÏ werd in hét jaar 1649 
prov' i riciaal- van zij ne .ordeJ»' 
Polen. Hij overleed 'in iiet 

jaâ r 1651* 

OKSKI (STANÏSLAÜS) , OBÏ-
CHOTITJS, een Poolsch edelnian> 
in. het diocees van 'Prent**' 
law ' geboren, studeerde te 
Wittemberg, onder LoiBER 
en MEIANCHTHON , daarna te 
Venetië óndexÏGJTATIÜS. Toe» 
hij in zijn vaderland terug; 
gekeerd was, omhelsde m 
den priesterlijken staat en 

- 0IHENHART (AKNOIDÜS) , 
een regtsgéleérde bij het par
lement van Navarre in de 
17,e eeuw, was te 'Mauleon 
geboren. Men heeft Van hem; 
Notitia utriustfue Fasconim, 
Parijs 1638 of 1656, in 
4.t0', beide is dezelfde uit
gave '• van dit zeer 'geleerde 
boek, hetwelk niet zoo veel 
opgang maakte- als het ver
diende, •' 

OISEAÜ, r—i Zie-LoTSÈAti. 

• ÓiSEt (JACöBüs)j/in 1631 
te Dani&ig uit-eene oorspron
kelijk JfranSche familie ge-» 
boren , werd hoogleeraar in 
het openbare en volksre'gt aan 
de hoogeschool van Gronin
gen. Hij knoopte eene'jiaau-
we vriendschap' aan, mét POF* 
r'MDORFj bragt eehë schoo-
rie boékverzameling bijeen , 
en! onderhield eenen letter
kundigen en vriendschappe-
lijken omgang met verscheiden 
•geleerden. Men heeft van hem 
eënige werken, welke vele ge
leerdheid vérraden: i.° Ver
beteringen en aanmerkingen 
over'verscheiden schrijvers. 
"7* 2,o Eene verhandeling ge
titeld : Thesaurus selectörum 
numismaium untiqubrum , 
aere expressorum, Amster* 
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werd kanönik van Premis-
law. Door zijne welspre
kendheid verwierf hij dën bij* 
naam van Póotschen Diï' 
MOSTHENËS. Maar zijne ge
hechtheid aan, de dwalingen 
fan LUTHER, bragt voor de 
geestelijkheid groote onheilen 
te weeg. Hij werd door zijnen 
bisschop geëxcommuniceerd, 
hetwelk zijne woede nog: ver
meerderde* Eindelijk keerde 
hrj tot de" Catholijke Kerk 
terug in 'de kerkvergadering 
in= 1561 %Q Warschau 'ge
houden ; en liet zijne geloofs
belijdenis' druiken. Sedert 
dien tijd verzette hij zich 
ijverig tegen de Protestanten, 
en gaf een aantal geloofsge-
sehil boeken in het licht. 

,Men hééft zijne losse stuk
ken in 1563 in 8.vogedrukt; 
ook heeft men hem de Jaar
boeken der regering van kei-
%èt: SlGlSMüNDÜS te dan

k e n . Zijn ware na.amwas 
ORZEGHOWSKI, maar men weet 
dat er in de Poolsche taal , 
"en 'over het algemeen in de 
Slavonische, welke de moe
der van zoo vele andere i s , 
vele letters in de uitspraak 

;schijnen tej verdwijnen , of
schoon de inwoners beweren 
dat zij dezelve laten hooren, 

I ' OLAÏ? of OLAUS, O U V D S , 

een-koning van Noorwegen , 
eerst bijgenaamd de dikke 
daarna de Heilige in het jaar 

- Ö t A.' i-5& 

$92 geboren , ondersteunde 
den -ijver 'van ïkïB-i den zoon, 
E M C H den Roode\ ter bë-

t këering der Groenlariders en 
zond priesters in dat land'•-, 
die" aldaar eene bloeijëridë 
Christenheid vormden. [Hij 
overleed in liet j a a r ' 1 0 3 3 . 
Een -jaar ' na vZijöëft dood , 
Werd'zijn ligchaam op eene 
plegtige " wijze opgedölven , 
om ter openlijke verèering 
uitgesteld te worden, en on
der V üe volgende, regeringen 
wérclen zijne rëliquiën ih eerié 
kerk geplaatst, die daarna 
de hoofdkerk van Drontheim 
werd. EYNAR

 r
 SKÜM?ESÈN , 

een• sculde of dichter van 'de 
12.fe eeuw, heeft een Dïcht-
stukover denheiligen OLAÜS 

vervaardigd , hetwelk in. de 
uitgave van 'S'NORZO STCR-

XESON , te HCóppehhagen in 
het lioht gegeven,- is opge
nomen.] v '.;••• '•;•'••'•••••••. ' : ••• 

•* OX-AFSEN (EGfeERx)i' eeh 
natuurkundige en reiziger, 
in.'1721 iri IJsland gebo
ren , -Volbragt zijne studiën 
iri" Denemar/ten, en werd 
door de akadémie va:n we
tenschappen van JFopperikct-
gen, belast, om met zijnen 
landgenoot PAÜLSEIT , eene 
wetenschappelijke reis' in'-zijn 
geboorteland te doeni In 
Koppenhagen 'teruggekeerd > 
hield OLAFSEN zich bezig-, 
met het in orde brengen zij-

[ 5 . : ! - • • . - . • 
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ner waarnemingen, stak daan-
op andermaal naar IJsland 
over,, alwaar hij in de zui-
der- en wester- kwartieren ,, 
den post van ,pnder-land^ 
ypogd waarnam. Hij ver
dronk den 30 Mei 1758. 
Zijn : voornaamste werk is 
zijne Reis door IJsland }n 
het Deénseh» bevattende 
waarnemingen over de zer 
den en gebruiken derin-wn* 
-ners , d§ beschrijving der bosr 
schen enz., Soroë, 1772, 
2 dl,n in 4 , t o , met kaarten 
ep 'platen. Dezelve is in het 
Hojpgduilsch vertaald, Ke-pr 
penhageji, 1 f 7 4 4 of JDres-
flen, 1787, 2 dl,n in 4.t°5 
.en in het Fransqh door GAP-

TfllJER m LA PUTRONWIE , Par 
fiju J802, 5 dl.n in 8.vo, 

. en atlas in 4.*° Wij willen 
nog van OLAFSEN aanhalen: 
1.9 Enarraiiones historice 
de Islandice natura, et conr 
slilutione, Koppenhagen, 
4749,,H»:8iTP -r. 2.° D.ispu-, 
tqtiones duce de Qrtu et pro? 
gessu superstitimis circa 
igtiem Islandice sublerra* 
neum, JToppenfragen, 1 7 5 1 , 
in 4.1° r^- 3,? lachanologia 
ïsl(tndica, of Verhandeling 
overjdp moes-groenten ialJs* 
land, koppenhagen, 1774, 
iii.8.vcL BioEBN HAIDORFEN 
en MAGNÜS OLAFSEN gaven 
dit werk in het licht, waar
van het bestuur gratis in Ijs-
land een aantal exemplaren 
liet verspreiden, i 

OLAHÜS (NICOLAAS) , in 
1493, te ffermanstadl, «il 
.eenë van de vorsten van Mol 
davië afstammende familie 
geboren,, legde zich, bijna 
zonder behulp van onderwij» 
zers op de studie der fraaijc 
letteren toe en maakte inde» 
zel.ve; groote yprderingen, H§ 
werd 'achtereenvolgend in
kleed met de paponicateninde 
kerk van Pees of Jfünjkir' 
chen en in die van SlHgo-
nia: wegens • zijne deugden 
en zijne vppr^igtigheid in hel 
behandelen van zaken,werd 
hij in dep raad van IODB' 
WIJK I I , koning van HW' 
garijë geplaatst. Na den 
veldslag YmMohatfi, in wel
ken dezen vorst het leven 
verloor, werd hij tot land* 
voogd van Ma Régalisot' 
noenid.' Toen KARE1 T MA* 
RIA, koningin-wedqwe van 
IODEWIJK van ffmgrtf* 
tot landvpogdesse der• MfW-
Imdeh benoemd had, M* 
dezen vorst OXABPS tot b» 
ren staatsdienaar, Nadat wj 
als zoodanig acht jare« *jj. 
Brussel gewoond had»*eï 

'hij door FERDINAND, btf' 
der va» KAREI. V , enkoniij 
van Jïongargë, tot bisscii°P 
van Zagmb en kanselier-i» 
het koningrijk Mongartje^ 
noemd, en eindelijk i»,10 

op den zetel van -Jgri* t'. 
plaatst. Hij stelde aldaar «j 
zijnen ijver in het werk o 
de onheilen, welke de W 
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terij in dit uitgestrekte dio
cees veroorzaakt- had , te her-, 
stellen en had den troost, om 
zij ne ppgjngèn.door eeneh ge
lukkigen uitslag Bekroond te 
zien. Gedurende de berucht 
te belegering van deze stad 
in 1552, spoorde hij de,veld-
oversten en de soldaten aan 
om dezelve moediglijk tegen 
de vijanden van den Christe-

Jijken naam te verdedigen, en 
men<kan zeggen dat zijne mild
dadigheid en zijne redevoe? 
ringen niet weinig toebrag-
ten ;, om het beleg dier stad 
te doen opbreken. FERDINAND 

benoemde hem vervolgens in 
15,53 , tot het - aartsbisdom 
Strigonia; hij bekleedde 
dezen stoel gedurende vijftien 
j a r en , en beijverde zich on? 
oph^udelijk, om de Gods
dienst met aJle deugden, 
welke zij voortbrengt •, in zijn 
diocees te doen bloeijen. Hij 
hield tol dat einde, twee nati
onale kerkvergaderingen te 
TyrnaUy van welke de ak? 
len te pfeenen , in 1560 , in 
4. t o gedrukt zijn. Door zij- ; 
ne milddadigheid en die des 
keizers, werd het collegie 

. der Jesniten te Tyrnau ge
vestigd 5 zijnde het eerste, 
dat in Hongarije , toenmaals 
ter prooi aan de nieuwe ket
terijen en allerlei verleidinr 
gen, tot stand kwam: hij 
stichtte daarenboven in der 
zelfde s tad , een seminarie 
voor jonge geestelijken. In 
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1562 , werd hij tot palatijn 
van het koningrijk verheven. 
Nadat hij MAXÏMitUAN, tot 
koning van Hongarije ge* 
kropnd had , overleed hij te 
Tyrnau, in 4 5 6 8 . Men 

-heeft van dezen geleerden en 
vromefl p r e k a t : l .o Eene 
JCronijk van fijnen tijd,~— 
2.° ' Eene GespMfdenis van 
JiriLA, Presburgf I538t 
•yr 3.° Eene Beschrijving 
van Hongarije, Presburg, 
1735. Men vindt zijne ^e"-
vensbescfirijving szeer uifge* 
breid in de Geschiedenis der 
palatvjnen van Hongarije, 
door pater MÜSZKA een' Jer 
sni t , Tyrnau, 175,2, in fol. 

OIATJS MAGNÜS. — Zie 

MAGKÜS, ' ', , ; 

OLAÜS RÜDBECK. , T - Zie 

RüDBECK. 

. * ÖtAVIDES (don PAOWS 
ANXONIDS J O Z E F ) , eenlelter r 

kundige en staatsman, ook 
onder den naam yan Graaf 
van Pilos bekend, werd in 
1725 te Ifipia, de hoofdstad 
van Peru, geboren, kwam 
in zijne jeugd in Spanje-, 
en volbragt zijne stuaien te 
jlcala de Henares en te 
Madrid. Hij bekleedde v e i . , 
volgens vele gewigtige posten , 
volgde den graaf van A.RANDA , 
in deszelfs gezantschap naat 
frankrijk, ais secretaris, en 
bij zijne terugkomst in Span-



m O & 'A. 

je-, beval ABAHpAy hem'dan 
iCARÈtlII aan , die '0'i,AVlf 
Ï)ES , Abt graaf verhief en hém 
hét 'bestuur over Sevilla, 
toevertrouwde,: Er zijn wéi
nig menschen, die; zoo rijk 
in ontwerpen waren als GlA* 

,VIDES\"In 1778, was: hij er 
op- bedacht•\'.êta% de tbö'néel-* 
vöördfagt in Spanje teh'èr- , 
vbrtaen,"< en om reglementen 
Vóór de 'schrijvers en fponeel-
spélérs' vast te. stellen. Hij 
-wis met 'deze hervorming 
ïelf; begonnen'•';' maar'daar hij 
'geeö'e aanmoediging ontving1! 
liet ,'hij" zijn ontwerp Xsaréiii 
ïn.; zijne i&etrékkinjj èls'be* 
•windhebbér van Sevilla,slhl~ 
de hij een ander ontwerp 
Voor,- hetwelk' aangenomen 
werd ; namelijk dat1^- ötn 
het 'woeste gebergte Sier-
'¥a Morèna, aan dV'!gre'fizen 

' van Kastilië, van:'Estral 
-madura en Andalusïè gele
gen 5• en dat bijna-derfig voe
ten lang en Vijfa zes -'"Voê  
ten breed is -,' vruchtbaar te 
föafcéii. ;OlUflDEs, riep daar'-ï 
tóe 'kolonisten v.an allerlei 
ïialièn op \ en! vooral Frah^ 
scheri éïi Daïtschèrs. Dé 
rotsen v die er dé toenadering 
vart'bèletten-y de1 moerassen, 
diefde < dalen bedekten • ver
dwenen; alle door de onver
moeide zorgen van den be
windhebber. 'Wegen, herf \ 
bergen , gehuchten y. steden 
zelfs, werden er in een land 
öj?ge«gt» i» hetwelk kort te 

• vórénj'alles "onbebouwd ei} 
bijna önbeyvoonbaarvMs. Het 
land begon* te bloeijen, en 
de naburige provinciën ge
voelden deze weldoden reeds, 
toen kwaadwilligen' en. af-
gunstigen- den koning ver
ontrustten wegens de-'groole 
uitgaven "; -welke deze kolo
nisatie na zich sleepte^zoaiet 
echter• dé.nuttigheid ledoen 
opmerken , Welkeer uitvootV 
vloeide»''\ -Toen deze 'indring 
gers den bloei der volkplan-
ting ; niét: tonden beletten, 
bochten zij : d-ezelve in den 
val: '--vani'"harend grofldleggef 
mede ;; te -slepen;' hetwelk 
hun niet moeijelijkviel. Ou-
viDESy.die dé godsdienstige 
denkbeelden en.} gebruiken 
niet genoeg eerhiedigde_, gat 
door zijn gedrag, aanleiding 
tot aanklagten» Deinquisiüe 
had .hem te dien apzigte reeds 
dikwerf vermaand -, i«aaf > 
dewijl bij \ op de onderste"" 
ning vari het hof staat rtiaa*" 
te ', had hij.-dezelve in;den 

wind:geslagen...'Zijne «J^ 
den vernieuwden deze 
schuldigingenj dezelve kra
men ter oóren des konmSs 

die zeer .vroohr was; toe" 
werd de inquisitie zijn ,.aan! 
klager , en ; ÜtAViMS wefa 

gevangen genomen, e n , ' { 
de kerkers van dit geregts»0» 
opgesloten.: Hij werd veroor" 
deeld, om op twintigmij'en 

afstands van het hof en van 
alle groole steden te.leven» 
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<na vooraf acht'Jaren, in een 
klooster te hebben, dqorge- . 
foragt ,om er boete te doen, f 
:Men sprak daarenboven zijri.e . 
•eeuwigdureod.e uitsluiting van. 
a]le. bedieningen uit, enige-v? 
la'st'te hem tevens van nimmer», 
anders dan- te voet, en in 
het nederigste gewaad gekleed. • 
te gaan. Zijne gevangenschap-; 
duurde:, slechts jd rie\ garen *": . 
de herinnering zijner diensten • 
was vermogend;- genoeg > om 
hein dè middelen gemakkelijk 
te.maken ,,. van' er >zich'aan 
te kunnen v onttrekken. i Hij 
tsgaf., ijüüch naar 'Vmeti&.i.; 
alwaar hij bzijn werk vervaar
digde : JEvangelio en tri-
umfo enz. {Zegepraal des 
evangelies of i gedenkschrif
ten vaneenen hekeer den wijs-, 
geer). Binnen de'twee:jarehi 
bestonden er ; acht uitgaven 
van dit werk, en hetzelve 
werd in hét Italiaansch ver
taald ,• en in het Fransch door 
den heer BoTNAüfD - DÉS - E-. 
CHELXES, Lyoii, •• 1 8 0 5 , 4 * 
dl.n in 8.vo Dit met kracht', 
geschrevene boek, is vol van 
Christelijke gevoelens en bevatr 

schitterende ';. schoonheden; 
Irïtusschen heeft hetzelve het, 
groote gebrek, hetwelk men 
aan andere in onze dagen in 
het licht verschenen beroeriir' 
de werken over godsdienstige 
onderwerpen, zou kunnen 
wijten; het koloriet is in 
hetzelve zeef verscheiden, de 
afbeeldingen * treffend , de 

denkbeelden, verheven ^roaar 
dat alles is in eenen dich
terlijken.;; en,, dikwijls -zelfs, ifo-
mantischen stijl voorgedragen. 
Dergelijke ernstige ondériwief-;; 
pen .'behoorden enkelmet dje 
edele eenvoudigheid, die welc 
sprekendheid, welke uit de i 
zaak ivoortvipeit , geschreVerf: 
te worden j en1 niet met d̂ e., 
al te ; schilterefidgv ,ver,bg.e]rT 

'• dings.kra'öh:t;.-; des ^jschrijyersx 
Al ,.wa,t;verblindt, ^reft, niet ,> 
en t'e4 midden; van eene. me|-»,f 
nigte verschillende tafereelen -t > 
van verbloemde en figuurlijke-?, 

• uitdrukkingen , vindt men zei-; 
den die overtuigende ,.zede-
kunde en de wezenlijke zal
ving. Wat er ook van zij t 
de zegepraal des Evange
lies verschaft aan OLAVIDES 
de vergunning om naar Spanje 
terug té keeren. Hij leefde, 
aldaar vergeten,, in eene kleÏK 
ne stad van Andalusi'è ; zijn 
gedrag werd voorbeeldig, en 
hij overleed in,! 1803. Hij 
had aan KAREI, I I I , en aaft 
deszelfs opvolger verscheiden 
Memoti'én ingediend, ten 
einde zijne colonisatie 'Y?n;, 
Sierra Morena niet geheel 
te dóen vergeten. Dezevors-
ten hebben gedeeltelijk op, 
zijn verzoek ach.t geslagen. 
In 1808 waren er nog verf: 

: scheiden werklieden, en de 
reiziger-vindt aldaar verblijf
plaatsen en wegen,, welke 
behalve die ,; -welke naar Ma
drid geleiden, -de bruikbaar-



( 

158 O L A. O L D. 

ste van geheel Spanje zijn. 

OLBERI of ALBERT , te 
Lerne , nabij Thuin , in de 
Belgische provincie Hene
gouwen, op het einde Tan 
de 10.e eeuw geboren, om
helsde het kloosterleven te 
Lobbes, werd naar het kloos
ter Van Sx. 'GÉRMAIN-DES-
FR£S te Parijs, daarna naar 
Troyes, en eindelijk naar 
Charlres gezonden ^ alwaar 
hij zich onder FÜXBERT , bis
schop dier stad, volkomen-
in de goddelijke 'wetenschap»' 
pen bekwaam maakte. 0t->' 

• BERT werd vervolgens tot abt 
van Gèmblours verheven, en 
eindelijk befloemd'tot eersten 
abt van het klooster, van den 
heiligen JACÖBUS , hetwelk 
rtien te Luik had öpgerigt, 
en in hetwelk hij in het jaar 
1048 overleed. Men heeft 
van hem: l.o Recueil etc-
{Verzameling van canons), 
welke -Kij met BÜRCHARD , 
hisschop van Worms, ver
vaardigde. — 2.o Vie etc. 
[Levensbeschrijving van den 
Meiligen FJSRON), door GE-
JORGIÜS GAIOPIN in het licht 
gegeven. Hij is pok de schrij
ver van verscheiden andere 
werken , welke niet in het 
licht gegeven zijn, 

OtöEcoRir (EDUARD) , in 
•Engeland i meer bekend on
der den naam van HAIX, in 
1561, inde provincie Yorck 

geboren , studeerde'te Reims 
en'te Rome, alwaar hij de 
priesterwijding'ontving. Ver
volgens in de maatschappij 
van JESD'S opgenomen, en in 
1588 als zendeling" naarjty-
geland gezonden, nam hij 
de werkzaamheden , aan die 
betrekking verbonden, 17ja-
ren lang', in de prori'ncie 
TVorcester ijverig en met een 
goed gevolg waar. De ia* 
menzwering van het buskruid, 
gaf aanleiding, 'dat hij in 
hechtenis werd genomen. Men 
ondervraagde hem vijf malen» 
maar men kon noch door zij" 
bekentenis , noch door eenig 
ander» voldoende getuigen ver
nemen , dat hij kennis vaa 
de zamënzwèring gedragen 
had".; Hij betuigde, altijd dat 
hij deze zamenspanning n ie t 

gekend had , vóór dat de
zelve openbaar werd, dot 1)Ü-
de schuldigen nooit tegenge
werkt of verdedigd had; maar 
dit belette niet, dat hij de» 
7 April 1606, te tForces-
ter, tot de straf van «rra-
ders veroordeeld werd. p 
had den troost, om eender 

misdadigers , die' met hen) 
den dood onderging, e n 

in de grootste gevoelens'™'' 
geloof' en boetvaardig^1? 
stierf, weder met de W 
te verzoenen. Een 'ze*er 

LITTLEXON vraagde God e 

pater OLDECORN openlijk o» 
vergiffenis, van hem onreg'* 
vaardiglijk van de zamèriztf0" 
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ring beschuldigd té hebben. 
Wij hebben deze bijzonder
heden ontleefld bit de Ge
denkboeken van den heer 
,CHA1I,ÖNÉR , apostolisch vi
caris ie-Zonden, in 1741 
gedrüktj — Zie JACOBÜS VI •, 
koning van Schotland, en 
G A R N Ë T . • • . - ' • 

OIDENBARTÏEVELD (JÖAN 
VAN), in 1547... te Amers
foort uil eén'adellijk geslacht 
geboren,. werd in 1570 > 
advokaat voor den hove van 
Bolland, Verwierf in zijne 
onderhandelingen én gezant
schappen de achting" van de 
vreemde mogendheden. Men 
kan hem onder de grondleg
gers der republiek rekenen.. 
HENDRIK IV én koningin Eti-
ZABETH , steldeö dezen bekwa
men onderhandelaar- gröote-
Kjks op; prijs. Daaï OIÖEN-
BARiïrÈVELb j de magt van MAÜ-
RITS van Oranje wilde be
merken , zoo stelde hij de 
Ar"minianen tegen over de 
Gomaristeri , de aanhangers 
van dien prins., Öm zich te 
wrekeii, deed MAÜRITS in 
1618 en 1619, eèrie synode 
te Dordrecht vergaderen wel
ke zamengesteld was, nitaf
gevaardigden van alle Calvi
nisten kerken van Europa, 
met uitzondering van die van 
Frankrijk, Deze vergadering 
veroordeelde de Anninianen 
met zoo* Veel gestrengheid, 
alsof zij niét tot dezelfde ge

meenschap behoord hadden, 
en alsof dé. hervormden der 
kerk het regt niej ontnomen 
hadden, om in geloofsgé-
schillen uitspraak te doen. 
OLDENBARNEVELD , door zes-J 
en - twintig commissarissen 
veroordeeld, werd den l-3_ 
Mei 1619 onthoofd ; onder 
voorwendsel van zijn vader
land aan de Spaarischè heer
schappij te hebben willen* 

-overgeven, hij die zoo'ijverig) 
i gewerkt had, onl dit land aan 

diömogendheid te onttrekken,; 
Men beweert dat hij 12,000 
kroonen had ontvangen, om 
den 12jarigen stilstand van 
Wapens te sluiten ; maar deze 
wapenschorsching was even 
zoo voordeelig voor Molland 
als voor Spanje, en het is 
nooit bewezen v dat OLDEN-
BARNEVELD dat' geld ontvan-' 
gen had. Men aond hem 
den Middelburgschen predi
kant yV&LJEVS, om hem tot 
den dood voor te bereiden. 
OLDENBARNEVEID onderhield, 
zich met hem over eenige 
onderwerpen der Godsdienst, 
eri hiëid niet op , zijne on
schuld te betuigen. Hij her
nieuwde zijne betuiging opt 
het schavot, door te zeggenÏ 
Mannen gelooft niet, dat ik 
een' landverrader ben. Ik 
heb opregt en vroom gehand 
deld, als een goed patriot, 
en die aal ik sterven. Frank-* 
rijk had vruchteloos eerst op 
zijne Vrijheid en daarna oj* 
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liet(behoud van! zijn levenj 
aangedrongen, —I Zijne b'eide 
•zonen , -REINIER en WILLEM , • 
die het plan i gevormd llad-; 
den, ooii den dood huns'iva-; 
ders te wreken, traden in 
ecne. zamenspanning:, 'welke.; 
ontdekt werd., WILLEM nam 
de' vlagt; REINIER werd ge"-; 
vangen genomen en ten dood 
veroordeeld; Zijne doorlach-.: 
tige moeder vraagde voor hem 
om genade hij prins MAC-. 
HITS , die haar antwoordde: 
Hei'schijnt mij"vreemd, dat:. 
gij datgene vi)or uwen zoon 
doet, wat gij geweigerd 
hebt voor uwen man te doen / 
De.waardige echtgenoote en 
goede -moeder y antwoordde 
hem.taet verontwaardiging: , 
Ik heb- geenè genade .voor 
mijnen, man gevraagd, om
dat hij onschuldig, was; 
maar ik-vraag dezelve voor 
mijnen zoon;.. omdat hij schul
dig iS. ;. lT.'; 't;i;.;:; ; ,' •],' • '• 

OLDENBÜRG (IIEND'RIK) 4 «en 
bekwaam JDuhsche natuur
kundige en edelman j uit hét 
hertogdom Bremen geboren, 
was consul té Zonden, voor 
de stad* \Br&men ,: ten tijde 
yan het lange'parlement van 
CROMWELÏ.~\ Hij studeerde in 
1656, aan de., hoogeschpol 
van Oxfo,rd, en,werd daarna 
onderwijzer .van lord WILLEM 
CUVENDISH» ^Tijdens de op-
rigting van de koninklijke 
maalsehappy te Londen, werd 

hij- secretaris en mejelidder-
2zelve.;:t. Zijn .smaak vppr de, 
, hoogere, wetenschappen ver-
eenigde ;.hem in eene naauwe 
vriendschap.met R0BE.RI BOY» 
IE;> V van wiens hij 'vele wer-, i 

• ken, in; het • Latijn vertaalde, 
en, deze vriendschap was ber |: 
stendig. Eindelijk overleed 
hij te Garlton, in de prö- . 
vincie Kenty in J.6,78*. Hij 
heeft -de ,ff?"ijsgeerigewwTi 
eénkomsteny van de viereer-
stej jaren ,in 4 .dl.n, i<! M~ 
licht . gegeven: te weten,; 
van n,o i , .1664 ;tot J).°. 
1S6,. 1667. : ; i •: 

OL^ENBURGER {VWW^ 
ANDREAS) , een Dujtsche p«-; 
blicist i in het; hertogdom 
Brunswijk, , in, /de.eer^e. 
japen' der, 17,? eeuw gebprep:». 
onderwees met roem de regtPP 
en, 1 de: geschieden is, te Ge-
neue... Men heeft vpn;. hpm 
een aanta i. ,\\verken , o""?1 

"' velschillende" benamingeP in, 
hèt licht gegeven,jonderan-' 
deVen:.: ,1.0 Thesaurus re~ 
rum publiearum tolW- #'"' 
bis, 4 dl,n, in 8.y»j W 
werk, hoewel onvolledig «'M 
nuttig' en belangrijk , ,t,ot M 
kennis der republieken W 
derzélver belangen, - - *'t 
Limnceus enucleatustioïoio 
een .geacht werk , lietff61" 
tot; de studie van hét alg«-
ineene regt des rijks, n°°, 
zakelijk is, ,—, 3.°JVb/?^ 
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instrum&nta pacis Osnabrw 
go , Monasteriensis, in 4 . t 0 , 
onder den naam van PHILÏP-
FUS ANDSEAS BüRGOI-DENSIS , 
in 4»tp __ Eene verhandeling 
over: de middelen , om aan 
de republieken eenefl gerus-
ten staat te ve'rschaffen, on
der dezen titel: Tractaius 
de rebus publicis '* turbidis 
in tranquilluw,, statum re-
ducendis. Al deze werken, 
Tonden hij, diegenen een gun
stig onthaal,.welke op ge
leerdheid en op staatkundige 
studie zijn gesteld. De schrijver 
overleed te Gerieve in 1678. 

OliDENDOUP (JoANNES) , te 
Hamburg geboren , onder
wees de regten te Keulen, 
en later te Marpurg, al
waar hij den 3 Junij 1561 
overleed. Hij was een neef 
van den beroemden AI*BERTÜS 
KRANTS; maar niet, even" 
als deze aan de Catholijke 
Kerk verkleefd, welke hij 
verliet om de nieuwe dwa
lingen te omhelzen. Men 
heeft van hem verscheiden 
schriften over de regtsge-
leerdheid, die weinig her 
kend zijn. , 

OIDHAM (JOANNES), een 
Engelschman, in 1653 te 
Shipston , in .het graafschap 
Glocester geboren, was de 
zoon van eenen, niet tot de 
heerschende kerk behooren-

XVIII. D r a , 
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den predikant, onderscheidde 
zich door eenige hertalin
gen, Hekelschriften tegen 
de Jesuiten, en andere dicht-
stukken , en overleed in 1683 , 
in den ouderdom van 30 ja-, 
ren, aan de kinder-ziekte. 
DRTDEN zijn vriend, vervaar
digde te zijner eer een lijk
zang. 

* OMEARIÜS of liever. OEl,-
scHijEGER (ADAM), in 1603 
te jdschersleben, eene klei
ne stad in het vorstendom 
Ankalt, geboren; was de zoon 
van eenen kleermaker, on
derwees eenigen tijd met veel 
roem te Zeipzig. Hij ver
liet dezen post, om zich naar 
Holstein te begeven, alwaar 
vorst FREDERIK , hem tot se
cretaris ; benoemde -bij het 
gezantschap /hetwelk hij naar 
den czar en naar den ko
ning van Per&i'ê zond. De
ze reis duurde bijna zes ja
ren, van 1633 tot 1639. 
Oi.EAnius, in Gottorp te
ruggekeerd zijnde, werd in 
1650 tot biblrothekaris, oud
heidkundige en wiskundige 
van den hertog benoemd. Hij 
nam dezen post met roem 
waar, tot aan zijnen dood, 
in 1671 voorgevallen. Deze 
geleerde voegde bij de ken
nis der wiskunde, die- der, 
Oostersche talen en vooral 
van de Perzische, Gelijkelijk 
voor de nuttige en aangena-
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me kunsten geschikt, .was 
hij in de toonkunst ervaren 
en speelde met staaak > op 
onderscheiden instrumenten. 
Men heeft hem te dankefi : 
l.o Een Verhaal van üijne 
reis naar Moskovië, Tar-
tarvj'é en Perzië, in het 
Hoogduitsch , Sleeswijk , 
1663 , in fol. even naauw^ 
keurig, als wel ontwikkeld. 
Er bestaat «ene vertaling van 
in het Fransch door WïQüÈ'-
POÏIT , van Welke de beste 
uitgave is die van 1727','2•'•dl.». 
in lol.; eene vertaling 'in het 
Eflgelsch door JoANifES DA-
TIES, Zonden, 1666,'• in 
fol.; en eene .verkorte in 
het Italiaansch •, Fitefio y 

1658 ,• in 4.to — 2> Ëené 
beknopte Kronijk van Sol-' 
stein, in 4.*° — 3.» Set 
dal der Perzische fazen. 
Bit is eene verzameling van 
aangename geschiedenissen , 
kwinkslagen en grondregels, 
uit Perzische boeken getrok
ken. -<— 4.° Pinacoiheca, re-
mm naturalium, Gottorpi-
ensis, Sleeswijk , in fol. 

OLEARIUS (GODEPRIDÜS) , 
doctor in de^godgeleerdheid, 
en opperbevrind-hchber te 
Salie, in 1787, in dèri ou
derdom van 81 jaren over
leden , is de schrijver eeher 
Godgeleerdheid, ten gebrui-
ke der Lutherschen. —• Jo-
AHHES. OI.K4.RIDS zijn zoon, 
hoogleeraar in de redekunde 

eü daarna in de godgeleerd
heid te Leifzig, 'was een 
van de eerste schrijvers der 
dagbladen dier Stad, onder 
den titel van Jtcta èrudi-
forum. Hij was in 1639 * te 

• Salie in Saksen"geboren, 
en hij overleed in Ï713 te I, 
Leïfzig, in den ouderdom 
van 74 jarétt, na 'de aan- \ 
zienlijkste posten aan <lehoor 
geschool bekleed,,*te hebbeü. 
Men heeft van hem : •' 1.°' Ee»'e 

Melding tolde Godgeleerd- , 
heïd. ~- '2.° leiie bepaalde . 
polemische; verklarende en 
zedekündige Godgeleerdheid, 
enz. enz.; alle, met denieu-
\te dwalingen besmette ber
ken. — GODEFRIDÜS OtËA-
Rlüs, de zoon van .JóANrtÈS, 
werd in 1672, te .£etp»g 
geborett, was eerst hoogleer-
aar in de Grieksche en La-
tijnsche taal, daarna m «e 
godgeleerdheid ^.t

leiP%fl 
verkreeg een kanonikaat, nafl 

het opzigt over de studen
ten en, den post van fojz»" 
ter,, in dè keurvórsteliJAe_en 

hertoglrjke consistorie, «a 
overleed aan de longlérMu 
in 1715, in den ouderdom 
van 43 jaren. Men hééft Tan 

hem: 1.° Dissertatio de^W 
ratione Pcttris per Jff 
CmusrüM, in 4 . * v W 
Hij wederlegt in ^eitf^. 
eene der voornaamste ow 
Hngen Van de Socmian^» 
die aan J . C. dèn titel » 
het ambt van Middelaar ^ 

http://Oi.k4.rids
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èchen God en xlè menschën 
weigeren; ^-"2;° Eene goede 
Uitgave van EHIIOSTRAÏÜS ', 
in hét Grieksch en ' in het 
Latijn^ in fol. Téip%ig ,1709; 
•~.' 3.° De hertaling in hét 
Eatijtt van de geschiedenis 
der wijsbegeerte van, THO^ 
MAS STANIÈT, in 4. t0 Leipzig, 
1 7 2 1 . — 4.Ö Monieinscke 
Geschiedenis en die. van 
Buitschïand, 'Lèipatg 1699, 
in 8.vo Bil is slechts een 
éaak-regiètër. '" - ' • ::, • " 

* O'tEARV^ARrHüRyi eéh 
IerscHe kapucijner - monnik, 
te Corck in 1729 geboren, 
vólbragt zijne studie in hét 
collegie van St. Maló in Bre-
taghe, omhelsde de orde van 
den heiligen FRANCISCÜS, vol
gens den rëgèl der kapucijnen 
en, na zijne gelofte afgelegd en 
de priesterwijding ontvangen 
te hebben, begaf hij zich 

-in hoedanigheid van aalmoe
zenier { in een Iersch regi
ment in dienst van Frank
rijk: Deze betrekking moede 
geworden zijnde, teerde hij 
haar Ierland terug•<, ên;opëri-

-deteCoröifc, zijne geboorte
plaats, eené door hem be
diende kajfë]. Toen het Ier-
sche- parlemèntdè strafwet
ten tegen de Ca'fholijken ver
zachtte, gaf hij een geschrift 
in het licht, getiteld-.' De 
beproefde regtèchap'enhéid 
en de verboden eed: Het 

uitwerksel van dit-; geschrift 
was om de gewetens -weder 
in rust te brengen .van de 
lieden , welke niet; wistfen' <>f 

izij deii eed Zonden aflegging 
en bol hen te doen b/esïuiten j 
denzelven 'af: te,- leggerii Hg 
gedroeg zich op gelijke wij
ze' gedurende den Amèrikaalft-
schen oorlog toen de: Fr"an>. 
sche vloten Ierl&nd bedreig
den. Hij herinnerde- alsioen 
ili een adres aan zijne .Cdtho-
lijke landgenó'óten , dat .zij 
onderdanen des konings van 
Engeland waren,: ;éïi 'dat 
hun niets ontsloeg om ge
trouw aan de regeririgj, te 
hlijven. Ih 1784 Tolgdehij 
-weder dezelfde gedragslijn. 
toen er obeenigheden en plun
deringen itf hetü 'graafschap 
Görök plaats h.adderi;~ Défce 
wijze van hahdeleti vaiir.pater 

-0'X.ÉART werd hdögelijk dp 
prijs gesteld. Dezelve ver
wierf hem de. achting, der 
regtscbapen lieden, zeifs on
der de protestanten en' het 
parienienf, Hij kwam. zich 
te Londen' neerzetten aiwaür 
hiy(Sutton*s'treefïsoAó-s(]rua» 

~ré)eeüe Catholijke kapel, 
aan den H. PATRICIÜS toege
wijd > oprigtte, in welke hij 
in 1800 de lijkrede y&aSi-
us YI ten aanhöore vaiieën 
aantal CatholijkenCen Pro
testanten voordfdegi, Hij over
leed tè Londen den 8 tfanu-
a#j 1802. Men heeft: van 

2 " ' :..' >:.,:•• 
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llèrri:; 1.° Verdediging van 
de\ Godheid van . JESIÏS. 
•CHRISTUS en van de onster
felijkheid der ziel; Coreh 
1776, ter beantwoording op. 
een werk van eenT Schotschen 
geneesheer, getiteld: Gedach
ten' over de natuur en de 
.Godsdienst, in welke alle 
godsdiensten aangerand wor
den» •-—• 2.9 Verdediging 
van zijn gedrag (van OLE-
•£RT) en van zijne geschrif
ten , tegen WOODWARD An-
glikaansch bisschop van C/o#-
irie 1728. ':.*—. 3.° Aanmer
kingen over de verdediging 
van hetprotestantsche genoot
schap 'van: Weslay. — 4.° 
Verdediging van zijn ge
drag in den'opstand van 

i Munster in 1787, -— 5,° On
derzoek van het geschil ius-
schen doctor ÜAROXX en de 
fieeren FVARTHON en ÈAW-
KINS,. .-«*.* :6, o Leerreden en 

" Mengelingeml 

' OLEASTJER of OLEASTRO 
(HIERONTMÜS), een bekwaam 
Portügeesch dominikaner, in 
het vlek Azambuja, hetwelk 
Olijfboom beteekent, gebo
ren,' was als godgeleerde van 

, JOANNÉS I I I , • koning van 
•Portugal, bij de kerkverga

dering van Trente tegenwoor
dig. Bij zijne terugkomst 
weigerde hij een bisdom, 
Werd geloofsonderzoeker, en 
bekleedde de voornaamste be
dieningen .van zijne orde in 

zijne provincie. Men .heeft 
van hem: Verklaringen oKer 
de boeken van MOZES, De 
goede uitgave van dit geleerde 
werk , van 1556 — 1558 te 
Lissabon, 5 stukken ;in een 
deel in fol gedrukt, wordt 
gezocht. Men ziet al de dee» 
leii zelden naauwkeurig: ver
eend , wijl dezelve in ver
schillende jaren uitgegeven 
zijn. Men heeft ook van O-
IEASXER , Verklaringen van 
ls\us, Parijs, 1622,, inM. 
OLEASTER was deLatij'nsche, 
Grieksche en Hebreeuwsche 
talen even zoo magtig als zijne 
eigene. Hij overleed in 1563 
in den geur van,heiligheid, 

;
 OLEN, een Grieksch dich

ter, die, naar men zegt, 
ouder is dan ,ORPHE0S,^f 
van Xante, eëne stad w 
lycië geboren. Hij'ervaar-
digde verscheiden ^ « « f 
sen, welke men op het ei
land Delos op plegtige<y" 
zong. Men zegt dat OtJ» 
een der oprigters van deS° " 
spraak van Delp'hos ffW»J" 
hp aldaar het eerst de.De* 
diening van priester van A-
poito bekleedde, en datü" 
godspraken in dichtmaat gaf, 
maar al deze bijzonderheden 
zijn zeer twijfelachtig. 

* OlEJSSCHUGER y - , 
DANïëi TON), een geleer° 
Duitsche publicist, werd»» 
1711 ie Frankfort aan «e 

http://de.De*
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Mein geboren',' Hij studeer
de te Leipi,ig en te Straats
burg met zeer: veel roem , 
en. bezocht vervolgens de-voor-' 
naairiste'stalen van Europa,. 
Om zich :iniet dérzelver re
geringsvormen Bekend te ma
ken." Bij zijne terugkomstin 
zijne'geboortestad, werd hij' 
benoemd tot lid van den raad , 
en later tot burgemeester, 
«enen post, welken hij op 
eehe uitstekende wijze be-' 
kleedde." Bij overleed te 
Frankfort, den 27 Febru-
arij 1778» OLENSCHLAGER 
was zeer bedreven in hetal-
gemeenè regt en in de ge
schiedenis van Duilschland, 
•welke bij opgehelderd heeft 
door een aantal geschriften, 
aan den linker Bijnóever 
weinig bekend, maar die door 
zijne' landgenooten zeer op 
prijs worden gesteld; de voor
naamste zijnr .1.° Geschie-
deniè van de tusschen-re-
gering, welke op den dood 
vun keizer KAREL VI volg
de, Frankfort., 1746, 4 dl.» 
in 4.t° — 2.° Inleiding tot 
de kennis van de geschiede
nis , en van de voorregteh 
van verschillende staten van 
Duilschland en Italië-, ibid, 
1748, in 8.vo — 3.° Ge
schiedenis van hel JRomein-
scheryk, gedurende de eer
ste helft van de veertiende 
eeuw,;'MA, 1755, in 4.*o 
-— bt° Nieuwe uitlegging 

van de gouden bulle van " 
keizer KAREL ÏF, met 116 
handvesten'-, ibid , 1766, in 
4.*° Al deze werken'zijn'in < 
het' Hoogdüitsch. Zie -'-hel,,. 
Nieuwe geleerde Europa y 
(in het Hoogdüitsch) IX, 187.' 

OLESNIKI(SBIGNEÜS), een der 
grootste mannen, die Polen 
vóortgebragt heeft, in 1389 
uit eène adellijke en oude fa
milie gesproten, wassecretafis 
van LADIStAtSJAGEUÓNk ':AlS-o 
zoodanig volgde hij dezen vorst' 
op zijne krijgstogten; Hij was 
gelukkig genoeg, om hem het 
leven te redden; door eènen 
ridder, die regt op dezen' 
vorst aankwam met het stomp 
van eene lans, omver te •wer
pen. Hij • omhelsde vervol
gens den geestelijken staat -y 
en verkreeg hel bisdom Krib-
kau en de kardinaals waar
digheid. LADISLATJS gebruikte 
hem in gezantschappen, en 
in de gewigtigste aangelegen
heden. Deze vorst liet hem 
toen hij stierf, tot een be
wijs zijner welwillendheid, 
den ring na, dien hij eer
tijds van de koningin HEDWI- . 
_GES , zijne eerste gemalin, 
als het dierbaarste erir kost-' 
baarste bewijs harer vriend'-'" 
schap ontvangen had, OtEs-* 
NÏKI leide weldra zijne erken
telijkheid aan den dag- zoo
dra hij overleden was liet hij 
in. 1434 den jongen LAD'IS-

3 " v, ' - . • • - - -
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te., Mospn verkiezen/,die jaar
na koning ya.n Horiga^ij'é 
werd, en, die ongejukldglijk 
it* deil veldslag van J?ari$a 
iii H44 sneuvelde. De kar-v 
, d)n#al, bisschop van Krakay, 
deed vervolgens CASIMIR , den 
broeder, van, den jongen LA-
BijsiiAtls, verhef|en;, en ver
klaarde de handelingen jiie,-̂  
t ig, in welke eenige. Polen,: 
%I,ESI.4Cf8 ,„hert(óg, y an; M.o,s?: 

copië, ygx]tozg)3\ad$$r}t De
ze doorluchtige pr(elaat ejn,-
djgde; zjjne.' dagen gerust % 
Sqrylonii^ den 1 April 14 ,̂5> 
in 4en ouderljbtn yan (?ê, ja-' 
ren, Eene voorbeeldige r,e.f 
gelxnatigKeid,' en eene,t on
wrikbare stap^yastigheid, wel
ke .slechts, de belangen,, en den, 
roem der Godsdienst, des ko-
nings en zijns vaderlands ten 
dpel had, yormden zijne in
borst. Hij liet tqen hij stierf; 
a| zijne goederen aan de ar-, 
njen ha, wier,yader'hij gedu
rende zijn leven gevyeest was,. 

OLGIATI. — Zie LAJIPÜ-
G?UNI in het, bijvoegsel. 

QlIER (JOANNES JACOBÜS) 
insteller, stichter en eerste 
overste, van de verjeeniging 
'der priesters en van het se
minarie van, den, heiligen 
SDLEICIÜS te Parijs, was de 
tweede zoon van JACOBÜS 0-
WEE rekwest-meester. Hij 
werd in 1608 te Parijs ge-

bprer;,,; Nadat hij zijnet$u-
djen in-èp.jdQiiïqnne-ïQll)^ 
haij,, reisde hij, naar Ó. JL. \. 
v,an LoreUe. ï"e Parijs fa 

;' rugg^k^omen zijndle, tijacl k | 
in naauwje verbind tenismet 

'^wcÉmivs "DE PAÜIA onder-
: wijzer der Lazaristen. Zijne 
vereeniging met dezen hei
lige bragt hem op hel;.denk
beeld , om. zendelingen »aar 

jduvergn§, alwaar zijtie abt
dij' van P,ébrao gelegen >yas,, 
te zenden. Zijn ijver bragt 
hierirj ivele vruchten X0h 
Ee.nigen tijd daarna boodheai. 
dcf kardinaal; DE fticipiffi 
heit bisdon} van Cjmlonsrsup 
Mqrnèwn , 'lietwelk hij, v»an 

•de ïiand weejs/ JHij. vvas, v.porr 
nemens een. seminarie opis* 
rlgten, om de'jonge lieden, 
die den geestelijken staat oni-

' hejs&m:,: tot, 4e priesterlos 
bedieningen: vo'pr te berei
den, toen men hem de pas
torij van .^ / . Sulpice,;^ 

\ slo êg. Toen hij'zich VaazijP 
abdijschap ontdaan had, WB 
hij deze pastorij aan, al?een 

geschikt middel, omzijn?0''1'" 
nemen ten uitvoer te bren-
gèri en stelde zich; ift 1°* 
in het bezit derzelve. ™-
parochie van Sj. SuW 

'•diendetoenmaals lot;schoi1* 
pjaats aan aïdegenen > die.i" 
ongeregèldheid leefden^ Ge* 
zamenjijk; met de geestelijk?11 > 
die bij medei uit Vaugimf' 
gebragt hadX, alwaar zij ee~ 
nigen tijd in gemeenschap ge" 
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ïeefd hadden , Werkte hij n*et 
even zoo veel ijver als goed 
gevolg aan dehervorming der 
zeden., Zijne parochie werd 
de geregeldste, van Parijs*, 
H'en weet hoe algemeen toen
maals de, tweegevechten wa-
ren:, het gelukte hem , om er 
de woede van te, beteugelen. 
Hij spoorde, op eenen Pink
sterdag in zijne, lijerkverschei
den heéren aan^tpri.openlijk 
eene verklaring' qf te, leggen,, 
welken zij: onderteekenden, 
van. noch 'uitdaging te' doen 
noch, aan te nemen ; hetr 
welk zij getrouw ten uitvoer 
bragteo. Dit voorbeeld werd 
dpor vele andere heeren ge
volgd , zelfs vóór dat het ge
zag des konings den loop de
zer wanorde had beteugeld. 
Te, midden vai*;zoo vele werk
zaamheden, liet, hij het voor- • 
nemen , om.eene seminarie te 
stichten, niet varen. Daar het 
getal der priesters van zijne 
gemeente zeer vermenigvul
digd waren, meende hij eene 
gunstige gelegenheid te vinr 
defl en begon hen te ver
deden . Hij besterode een ge
deelte derzelve. tot het be
stuur van het. seminarie, tot 
welks stichting hij in 1645; 
volmagts-brieven verkreeg. 
Ofschoon deze geestelijke» 
tot twee verschillende, ein
den verdeeld waren, heb
ben zij altijd slechts één lig-
chaam uitgemaakt* Het op-

> merkels waardige in dit werk H 
• is., dat men sedert deszelfs H 
'stichting, nooit, gebrek, aan ' $1 
| voorwerpen heeft gehad, on* ' I j 
[ danks het groote ge.t'al>"rhe^ ï | 
j welk er gevorderd wordt,voo.r I! 
j de uitgestrektheid'der par-o* | | 
; chie,, voor he.t seminarie^ ij 
• en: v;qor die der andere; ster 11 
; den, en. ofschoon, zij ets door- | | 
geenerlei eigenbelang naar toe II 

; gelokt „ noch door eenige ver-. < | | 
bindlenis terug gehoudenwor- M 
den. In 1646 begon hij d(e. | | 
bouwing der. kerk vanv $t. j i 
Suiptoei; maar daarr.detin- la 
wendige ruimte'voor, het aan* " la 
tal der parochianenen'ni«t' [j 
groot genoeg was, liet hij, in 11 
1656, gezamenlijk met zijnen- ij 
opvolger, nieuwe grondslagen ' [I 
leggen voor de kerk, welke ('T 

: men er tegenwoordig zjet»., f | 
Nadat deze vrome ordfirstiqh^ i n 
ter in 1652 van zijne-pastorij- I 
afstand had gedaan : , nam hijt j 
zijnen intrek in zijn semina-. ( •: 
rie , en hield, zich bezig; oin< ! f 
dergelijke gestichten in eenige [f 
diocesen te maken, en om-. !'|J 
het 'geloof te Monl-Bëal in; ' 'i 
Amerika- door zendelingen te "il 
planten, die hij derw-aarts. | 'j 
zond. Na zich door» deze «I 
verschillende gestichten; on?™ 
derscheiden te hebben,-, over.-, J I 

•leed hij heiliglijk in 1*6.57 in ' j 
den ouderdom van 49; jaren?, \'È 
OHBR bezat eene vurige lief- j j | | 
dadigheid en eene teedere ]|f 
godsvrucht. Hij genoot ee- f!P 
4 
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nen 'grooten roem van we
tenschap en deugd; BÖSSÜET 
noemt hém: virum prees-
ia nlissimum ac sanciitatis 
odorefiorentem. Men heeft 
van hem eenige werken, die 
eene geestèiijkejstrekking heb-' 
'ben, onder anderen Brieven 
in 1674 te Pargs, in 12.^° in •: 

, het licht gegeven, vol zalving, 
maar in welke men somwijlen 
eene mindere beuzelachtige 
en meer verlichte godsvrucht 
zou verlangen'. Eene Ver
handeling over de heilige 
orden, 1676, in 1817 her
drukt; eene Christelijke ca-
tkechismus voor het inwen
dige leven ,* een Christelijk 
dagwerk, enz. enz. Pater 
GTRI heeft eene beknopte 
schets van zijn leven, een 
felein deel in 12;HH>, in het 
licht gegeven, en wel vol
gens aanteekeningen, hem 
door' LESCHASSIER , een' der 
opvolgers' van ÖHER , als 
overste van Ket seminarie, 
medegedeeld/ Eene nieu
were levensbeschrijving van 
den heer OIIER is in 1818 
in het licht gegeven : deze 
is van den heer NAGOT van 
St. Sulpice) op eenige. ver
anderingen na, welke men 
aan den beroemden schrijver 
van het leven yau BOSSUET 
te danken heeft. 

* OtlER DE NOINXEL (KA-* 
RH* FRANCISCOS) afgezant van 
Frankrijk te Konstantino-

pel, in 163Ö geboren., [was 
de zoon .van EDÜAR,D ÖHEit, 
markgraaf van Nointel, raads
heer bij het parlement Van 
Parijs. Hij volgde in den 
beginne dezelfde loopbaan 
zijns vaders, en werd in 
1661 raadsheer. Eenige'ja-
reri later werd hij staatsraad 
en gezant te JConstaniincpel 
van 1670 tot 1678. Hij over
leed teParijs'm 1685]. Toen' 
hij eene reis naar den Ar-
chipel ondernomen had, bragt 
hij van dezelve vele steenen 
mede met opschriften. Na 
zijnen dood, kwamen deze 
voor de geschiedenis kostbare 
gedenkstukken in bezit van 
THEVENOT opziener van de 
boek verzameling des konings, 
die dezelve naar zijn buiten
verblijf in het dorp /«!f 
Vervoerde. Zijne erfgenamen 
verkochten dezelve aan BAU-
DELOT DE DAIRYAL , lid va" 
de akademie der opschriften 
en der fraaije letteren, die 
dezelve in' de twee huizen 
plaatste, in welke hij acn" 
tereenvolgend woonde* ge" 
legen in. de voorsteden van 
St. Marceau en van St. «r«f 
main. Hij liet dezelve P 
1722 bij testament na, ^ 
de akademie van welke hij 
lid was, en men zag dezelve 
in het depot der straat des 
peliis Augustins. 

ÖUMPO (BALÏHASAR) ,een ' 
Italiaansch dichter uit de 16. 
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•* eeuw, van wien men heeft: 
l\° Pegasea in stanzé amo-
rosé, Fenetïè, Ï525 , in 
8.vo „-_ 2.0 La gloria d'Jt-
•morè, 1530, in 8."*°' De 
verzameling zijner Werken, 
met de twee voorgaande stuk
ken bestaan in 2 dl .n , in 
8.v° Het geheel levert wei
nig belangrijks op, 

Oma . ~ Zie GABRiëiM. 

, OtiVA (ALEXANDER), over
ste der orde van den heili-
ge,n AÜGUSTIITÜS en beroem
de kardinaal, te SaSsofer-
ratb, yari behoeftige ouders 
geboren, predikte met roem 
in de voornaamste steden van 
Italië. Zijne kunde, zijne 
deugd en vooral zijne bui-
tengemeene zedigheid te mid
den <yan toejuichingen, ver-' 
wierven hem de vriendschap 
en de achting van Pxus I I , 
die hem met purper ver
eerde , en hem tot het bis
dom van Camerinö benoem
de. Deze Opperpriester maak
te in verscheiden gewigtige 
onderhandelingen, gebruik 
van zijne dienst, en hij kon 
zich evenzeer op zijne vlug
heid , als op zijne voorzigtig-
heid beroemen. Deze deugd
zame kardinaal, overleed in 
1463 te Tivoli, in den ou
derdom'van 55 jaren. Men: 
heeft van hem: lfiDe Chris-
H orlu Sermones centiem, — 

2.° De ccena cum Jlposton 
lis facla, — 3.° De pèeca~ 
to in Spirtum Sanctum. De
ze werken ,_. zijn gedenkstuk
ken van zijne geleerdheid én 
van zijne godsvrucht. Zijne 
inborst was zeer zachtaar
dig en het was even aange
naam met hem te leven,,als 
het genoegelijk' was, zijne 
werken te lezen, 

ÖJCIVA (Pater FÈRDINAND 
PEREZ) , een Spaansch schrij
ver werd in 1'49,7, te Cor~ 
dova geboren, omhelsde den 
geestelijken staat, was aan de 
Parissen LEO X en ADRIANUS 
VI verbonden, werd rector 
aan de höogeschool van Sala-
manca ,en daarna onderwij
zer van PHILIPPÜS II. Hij 
muntte uit, door zijne er
varenheid in de dóode talen, 
vertolkte verscheiden tréur-
dichten uit het Grieksch, 
onder welke men onder
scheidt: De wraak van \d~ 
GAMEMNON er* de verdrukte 
HECXJBEA ; men vindt de
zelve in den Spaanschen Par-
riassus. Hij heeft ook twee 
Treurdichten zamengesteld, 
die tot de eerste" behooren,« 
welke in Spanje in het licht 
verschenen zijn; benevens 
drie andere werken in den 
vorm van zamenspraken, te 
weten : Over de waardig
heid van den Mensch, over 
het gebruik der Rijkdommen 

5 . " ' "•' 
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en over de Zuiverheid. Hij 
is in 1533 overleden. \küL-
EROSIU^MORAI-ÈS, zijn/neef, 
heeft, in 15.88, de verzameV 
ling der werken van pater 
OLITA ,• in het licht gegeven, 
Cordova , in 4. t0 Onder de
zelve is de Zamenspraak, 
over de waardigheid van. 
den Mensch de belangrijke 
ste, en het eerste voorbeeld, 
hetwelk de Spaansche letter
kunde , Tan eene zuivere, en 
rondborstige wederlegging, 
in eene naauwkeurigè ^ede
le en sierlijke taal,, heeft 
opgeleverd.] 

OLIVA (JOANNES PATtyus), 
Q n̂, j,esuil, in 1600 te ^ e -
nua , qit, eene beroemde fa
milie , welke aan die "repu-
Wiek twee doges geschonken^ 
heeft, geboren ; predikte met, 
z.eer goed gevolg en met roem,, 
in de v.oornaa.mste steden van, 
Italië , en voor de, Paussqn 
ÏNNOCEN.TIÜS X , AlEXANDEIt 
YII , CJÜEMENS IX en. CLE
A N S X.,Hij. werd in 1664,, 
tot generaal van zijne orde 
verkoren,, en, overleed in. 
1681, te Rome. Men heeft 
\an hem: 1.° Eene verza
meling van geachte Brie-, 
ven., T 2.o, Leerreden, wel
ke een gedenkstuk: Tan; zjjne 
welsprekendheid zijn. —*.3,f 
Uitleggingen over verschei
den boeken der Schriftuur* 
Zijne verklaring van. het 7." 
hoofd, van het l,«boek van 

E?DRAS , toont aan < hoe rer 
men de,n, eerbied,-en de- on
derwerping jegens diegenen 
moet uitstrekken „welkend 
ons to.t, meesters, heeft gege
ven, wie zij ook mogen zijn. 

Or^A^JoAjNjrEs),'ia 1689, 
te Rovigo,, in; de Yeneti* 
aansche staten,. geboren, onj-
helsde den geestelijken siaat 
en. werd- in. 1711 K tftt,het 
priesterschap verheven. Za)n 
Toor de letterkunde bepaal
de lust , e». zijne begaafd
heid, voor dezelve,* deden 
henu tot den post vqn hoog
leer-aar in de. hitwaniom M 
4zolo benoemen., welken, hij 
gedurende, $ jar.cn bekleed
de. Hij begaf z j c h i n ^ 
naar, Rome , alwaar hij doof 
CLEMIJNS, XI zeer, wei ont
haald werd.; na, den-dpod va», 
dez.ep Paqs, verkreeg hij de» 
post van secretaris van he' 
conclave, een'' post,, waar» 
door hij met den kardinaal 
DE ROH-AN in kennis geraak
te , die, hejtn aan zich ver* 
bond., en hem in 172? *f 
hoogstdeszelfs bibliolhepa»3 

benoemde. De.kardinaalkon 

over- deze; keuze niet dan te 
Treden, zijn4 Zijne D 0 ^ 7 u 
za.me.ling werd het, rr»iddel" 
punt der! geleerdheid enhei 
tbevlugtsoord der«vreemdege' 
leerden. Zes en dertig, F 
ren van. aanhoudende nasP"" 
ringen verrijkten de aan de 
onvermoeiden abt OUVA W 

http://jar.cn
http://za.me.ling
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vertrouwde verzanieling op 
, eepe verba,zê tt$er w,ijz.e. Hij., 

bleef iflj deze petreMing tot 
aan zijnen dop$, welke den 

. 1,S> Maart 1757. te Jfarijs 
voorviel. Men heeft aan zijne, 
werkzame en geleerde pen te, 
danken; Eene Latijnsene i?e-
devQeriyg, welke hij in het. 
cpllegie van^sojlo voordroeg;, 
ov,erede noodzakelijkheid om 
de studie der oude gedenkpen
ningen bij dig, der gebeurite-
nissen ie voegen. -— 2.9 Eene 
J^er.h(tnde,!ing, jqvejj de,wijz^., 
óp: vfelke <|e studiën, Ifrij de 
Roirieineftingevoerd werden', 
en, over de, oorzaken door 
welke letteren onder hen in 
verval geraakten. — 3.° Eene 
andere fférhandeling over 
eei'n, gedenkstqic; yan de godin 
Isis/f Dezey djcî . werken zij n 
in 1758,, tesParijs,] in 8.vo 
in,het licht gegeven, bij MAR
TIN ónder den titel vanvfef-
schillende werken van den 
abt OtirA. — 4.9 Eene uit-
gave van een, handschrift van 
STLVESÏRISJ volgens een oud, 
gedenkstqk van CASTOR en 
PoixtJX, niet 'tje levensbe
schrijving des sphrijvejrs, in., 
8,° -— 5.o Eene uitgave in 
4, t 0 , van verscheiden brie
ven van PoGtéE, w,elke nog 
niet in het licht verschenen 
waren. — Eene Catalogus 
in handschrift van de boek' 
verzameling van den kar? 
dinaaljDE RoHAN, 25 cji.n 
in fol, —. 7.o Eene Ferta-

• ling in het Latijn , van de 
yernqntfeling over de keuze, 
en de wyze van studie, dopt. 

\if$. abj ELEIJRT.. > ' ; ' •'•..'" 

OfcïfAREZ (GASPARD DE GÜZ-, 
ip.tr, hertog van), te Rome,, 
uit een doorluchtigi^paansch; 
huis geboren, geraakte zeer 
in gUftst bij, PHJHJPWJSJ IV ,• 

' en nadat h,ij, ,'s vorsten, guns.-. 
: teling, was, geweest,' werd Jiijjr 
i; zijn,. Qersté; staatsdienaar\v in< 

plaats van,denr hertog; XWs 
IJZEDA, en genopt}'%% Jaren
lang een bijna 9Raf hapkelijk;' 
gezag. Zijn. ministerie was 
niet gelukkig. Daar Spanje, 
door de oorlogen, wqlke het-

i zelve tegen de ïnagtige, na-
: buren onderhield , afgemat 
; Was., maakten de; door Eran-

ŝ hê  bespieders aangehitste^ 
Kataloniërs,, \.s^t deze^ om
standigheid, gebruik;, om,!\an. 
het muiten, te slaan. De„, 
Portugezen handelden insge
lijks; maar met een duurza-, 
mer geluk, en herkenden in 
het jaar 1640 den hertog van 
Mragan&fte voor hunnen, ko
ning. De. te land door de'" 
Eran'schen en ter zee door de 
Hollanders verslagen Span--
jaards, die overal slechts on-, 
gelukken ondervonden, stel*, 
den zulks, op rekening van. 
de nalatigheid des ministers» 
Hunne fclaglen, drongen door. 
tot aan. den troon, Men was 
genoodzaakt den minister in 
het jaar 164,3 zijn ontslag te 

http://ip.tr
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geven, -op den oogenblik, op 
welken,hij, van. zijnen, ge-
duchtsten mededinger (den 
kardinaal DE RICHELIEÜ) ont
heven, de zakeü des besluurs 
zou kunnen hersteld hebben. 
Or.IfAREZ'zou terug geroepen 
zijn geworden, indien hij 
zijne hoop niet overijld had, 
zegt KENAÜLT, » Want ter« 
wijl' hij zich regtvaardigen 
wilde door een geschrift, 
hetwelk hij in het licht gaf, 
beleedigde hij vele vermo
gende lieden, wier wraak
zucht zoo bitter was, dat dé 
koning hét vati pas oordeel
de j om hem nog hiëer te 
Verwijderen, dóór hém naar . 
Toro te verbannen' , alwaar 
htp wéldra van verdriet over
leed." [Het was de graaf 
D'OHVAREZ, die PHILIPPÜS 
IV , nog jong zijnde, aan
spoorde, om zich den bij
naam .van Qroote te geven , 
dien de; nakomelingschap ge
wraakt heeft. OUVAREZ wil
de door dezen titel, de veel 
omvattende ontwerpen aan
duiden, welke hij in de be? 
handeling des gezags bragt: 
het is'tot zijn beheer, dat 
men het tijdvak des vervals 
van Spanje doet opklimmen. 
Hij wilde gelijktijdig drie 
noodlottige oorlogen voeren, 
in Italië, in de Nederlanden 
en in Duitschland. De Span-
jaards hadden eenigen voor
spoed tegen de Duitschers: 
de voordeden, welke de be* 

ïoemde SPINÖSA in de î e-
'derlanden behaalde, werden 
vruchteloos gemaakt door de 
verovering vari Bra%ilië door 

,de Hollanders',5 en het was 
te vergeefs, dat hij Portu
gal trachtte te heroveren. 
Bij het verlaten van het mi
nisterie had hij D. L0D£WK 
DE HARD!,/zijn' neef, (of op
volger. Hij overleed in 1643]. 

0WVE (PÉI'Rtrs JöANNES), 
eéh minderbroeder van Se-
rtgnam , in hét diocees Tan 
Bèzïèrs, vvas een ijverig 
voorstander van de armoede 
en van den afstand der goe* 
deren. De religieuzen van 
zijne orde, dié het juk.haat
ten, dat hij hun wilde op
leggen, zochten dwalingen 
in zijne ?érhandeling over 
de 'armoede en in zijne Ver
klaring van het boek der 
Openbaring van JOAW^' 
Zij. meenden'ér verschelde» 
in gevonden tè hebben, wel
ke op hunne aanklagen ver
oordeeld werden. OtlVB v 
klaarde zijne leer in het al-

gemeene kapittel in !-.:•* 
Pai'ijs gehouden, en llP. 
beschuldigers werden tot zwij
gen gebragl. Hij overleef 
Marbonne in het jaar U»1' 
in den geur van heiligfheiü. 

OMVET (JOSEPHÜS THO«-
I;IER D ' ) , in 1682, te W 
Uns geboren, werd doo r ,^" 
nën vader, later raadslied 
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bij het parlement van Be-• 
sancon, .-opgevoed., Hij begaf 
zich vroegtijdig onder de Je-
suiten, onder welke hij eenen, 
door deszélfs kunde beroem? 
den; öörnhad. Nadat hij zij
ne begaafdheden in verschei
den vakken , als in de dicht
kunde , het preektalent enz. 
beproefd had, verliet hij de
ze beroemde maatschappij in 
den oudejrdom van 33 jaren. 
Eenigen tijd vóór zijn ver
trek van de Jesuiten,' wilde 
men hem de opvoeding van 
eenen prins van Jsturië toe
vertrouwen"; hij kwam liever 
naar Parijs, in den schoot 
der letteren leven. Hij werd 
in wéinige jaren zoo zeer 
beroemd, dat. de Fransche 
akademie hem, toen hij be
zig was om, de laatste zor
gen aan zijnen, stervenden 
vader te bewijzen', door de 
énkele overtuiging zijner ver
diensten , in 1723 , ofschoon 
afwezig, ' tot haar medelid 
verkoos. De beoefening der 
Fransche taal, werd toen 
zjjjn geliefkoosd werk, maar 
hij vergat de doode talen niet. 
Hij verbond zich vooral aan 
CrcERo, voor wien hij met 
eene bewondering bezield 
werd, welke naar geestver
rukking geleek. Het hof van 
Engeland sloeg hem voor, 
om eene prachtige uitgave 
der werken van dezen rede
naar te bezorgen. Nadat hij 
de brieven*, die men hem 

over dit onderwerp schreef, 
aan den-"kardinaal DE FLEU
RT getoond had", •• en daar
bij de 'rijke beloften van 
den vreemdeling vergat , 
wijdde hij den arbeid , dien 
hij den hertog van Cumber-
land aangeboden had.aan de 
opvoeding van den dauphin 
toe. Dit uitgebreid en moeije-
lijk werjt verscheen lëParys 
1740 in 9 deelen in 4.t° 
met uitgezochte Verklaring 
gen} zuiver geschreven en 
vol geleerde aanmerkingen in 
het licht. De abt D,QLI-
VET.had van zijne jeugd af 
in de uitgebreidste en; be
roemdste letterkundigebetrek
kingen gestaan. Hij rekende 
tot het getal zijner vrienden , 
den bisschop van Soissons, 
en het geheele huis van SlL-
LERT , den kundigen HÜET , 
pater HARDÓDIN , pater TOUR-
NEMI'NE, DESPREAÜX, ROÜS-
SEAÜ enz. den voorzitter Botr-
HIER , enz. NEWTON en POPE 
behandelden hem te Zonden, 
even als Cr-EMENS XI hem te 
Home had behandeld, name
lijk met eene onderscheiding, 
die eene 'hooge achting voor
onderstelt. Hij had den ge-, 
meenzaamsten toegang tot den 
kardinaal DE FLEURT ; de bis
schop van Mirejpoi hoorde 
hem met vertrouwen. Hg 
overleed den 6 October 1768. 
De abt D'OUVET was een 
voortreffelijke criticus, ee» 
ervaren taalkundige. Geleerd 
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zöüder verwaandheid en zón
der trotschhéid, hij bezat 
niet minder smaak dan kunde; 
Zijne Wèrkënzijn: 1,°Entre" 
tiens etc. (Zafnensprakenvan 
CUcËRO óver de natuur der 
tjöden), Dé voorzitter Boti-i 
ËÏER had deel aan deze yer* 
taling ~, waarvan dé aanmer-

. kingen geleerd zijn. ~ 2.ö 
Bë sierlijke en getrouwe Vér* 
teling in hét Frartseh der 

-redevoeringen van DEflltosTiïE-
TSËS tegfert PJËILIPPUS en tan 
OtCERO tegen CATIXINA, niet 
dèh .voorzitter' BOÜSÏER ge-i 
zömënlijk vertaald; 1765 iü 
l2;mo _ i 3,0 Histoiré eta 
{GèsóMèdënis van 'de Fran± 
sckè dkd'dèmie) om .tot ter* 
volg van dié van P M I I S M 
tëdièïièh* in•12.n">| een om 
deszelfs nagporingén gezocht 
werk; De stijl van hetzelve 
is eenvoudig j én men be-
ni'èrkt, dat dë schrijver meer 
'Bedacht U om te onderrigten 
dah om uit te rhuntën. Daar 
hij ë'ën rhënsch» tan eëué 
zéér gestrenge inborst en een' 
verfijnden ëfüaak, en een 
ijverig voorstander dér ouden 
•was1, is hij mét Sieraden niét 
vèrkwiètérider geweest, dan 
PtetiSsöNi Béide hébben ge<-
ihéönd dat éèné edele een
voudigheid hét tooisel Wa£> 
hetwelk hiet dergelijk werk 
het best overeenstemde.» Toen 
*as, zégt ëën oordeelkundige 
criticus, dë deftige senaat 
vtfh de Fransóhe letterkunde 

nog niet in een tooneèl Ver
anderd , de akademische ver
gaderingen .waren nog -geène 
schouwspelen geworden, in 
welke riien toejuiéht, in wel
ke rflfert fluit, in. welke de 
vrouwen dën toori a'an geven; 
en men zag'de veertig on-
sterfelijken nog niet genood-
zaakt om de toejuichingen 
af te bedelfen i sta tteenettoep 
lediggahgers j die vHlj <&* 
men hén op hunne wij«ever
maakt; zij hadden niet te 
vteez-en, om j indien zij over 
regt én reden spraken, van 
als geringe kluchtspelers, door 
de uitjouwingen vaneen ge
hoor > dat slechts aardigh.e« 
den wil, gestoord te wor
den." — 4.° Tuscuhnes van 
CICERO, van welke er dne . 
door dén abt iïOunt.w 
de andere twee door de» 
voorzitter BODHIM vertdaia 
zijn.—* 5.ö Eéiïarques eto 
(Janmerkihgeh op RdCt^r 
in 12.mo (Zie hel artikel van 
dien dichter èn dat van den 
abt DES FoNTAiirês); — b' 
Pensees etc. (Gedachten™ 
CICERO om tot d'eopweawg 
der jeugd te' dierlen\w *-•• 
Al dé vertalingen van den aM 
D'OMVET genieten e e n e " 
gemeene achting;'~—7-° *r0' 
sodïc etc. (Franscke fW& 
die) van ëen groot nut T0(^ 
vreemdelingen en inbooru"* 
^en. [Ofschoon D'OHVBT "> 
zeer naauwe vriendschaps»*! 
trekkingen rnét den kaï'dm»81 
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öH FtEüRt, eïi den bisschop 
van 'Miïepbïbc' üitdeeler der 
gunstbewijzen j stbhd, vraag
de hij echter nooit iet', èh 
bez/at in zijne provincie slechts 
een * klein beneficie. Men zié 
zijne JEl'ofë ^Lofrede) iïi dé 
Mistoir'e etc. (Geschiedenis 
dei' leden van de Fransche 
akddémie) door D'AI.EMBERT -, 
6.e d l . ] - • • • • ' 

OtÜVËTAN (PETRUS ROBER^ 
TüS), bloedverwant van den 
beruchteh CAIVISÜS, Het .te" 
Neilfchatel, [werwaarts hij , 
na zijne éérste prediking, 
genoodzaakt waè geweest üe 
vlugt te nemen] in 1535,. 
in fok eéne Vertaling in 
het Franschvan den bijbel 
drukken, de eerste, welke 
naar het Hebreéüwsch en 
het Griekséh vervaardigd is. 
Dezelve is in eénen hardeft 
en onbeschaafden stijl geschre
ven , en niet getrouw. De 
drukletter is Gottisch en de 
voördragt is zulks niet. min* 
den Dë zeldzaamheid dier 
uitgave , is liaré eeriigstè ver
dienste. Meti is van gevoe
len, dat CALVÏNÜS het groot
ste deel aan deze vertalirig-
gehad heeft. OI.IYÉTAN over
leefde derzelver in het licht-
verschijning niet lang, en 
overleed in het volgende jaar 
1536, te Ferrara, Eenige 
dweepers van zijne partij 
strooiden uit , dat hij te Roihe 
vergeven was; maar dit i« 

een van allen grond ontbloot 
sprookje. Men herdrukte den 
Bijbel van OMVETAN, te G.e-
netie 1540 > iii 4.*o-, lïërzïéji 
dóór JÖAMËS GiiYiifDS én 
N. MALÏNGRÉV Deze uitgave 
is nóg zeldzamer dan dé éér
ste. Men noemt dezelve Degen 
Bijbel) wijl dit het uithangt 
bord des drukkers was-, 

ÖliVIER TAN M,AMËSÖlDRÏ":i~ 
een kundige Engelsche bë^ 
nédictijner van de. 1 ï.e euW , 
na ziéh op de vretktuigkün-' 
dé te hebben toegelegd ,> wil
de hij DEDAIÜS riaf ólgéri j éïi 
in de lucht réizen > hij liet 
zich boven van éëri toren 
neder; maar daar hem de 

I vleugels, welke hij aan zij
ne armen eh Jbeenen had gé-
heclh, sleëhts op 120 schre
den afstSnds van dezen té
ren kónden vtiêrén, br&k hij 
al vallende de beenen en 
overleed Ie Iffalrtiesbury, in 
het jaar 1060. Déze of
schoon mislukte proefneming, 
bewijst i dat hét den mensch 
niét onmogelijk i s , om ziéh 
eenigen tijd ih de lucht op te 
houden. Men weet, dat dë 
pogingen van den beroem
den DANTÊ , van BACVIIXE , 
van PAÜHJS GUIDOTM, van. 
eèn' Jesuit té Padua, van 
een' theatijnér-monnik té Pa
rijs enz. ook wel geluk téfi ; 
in 1782, gelukte het den 
wérktuigköüdigë BLANCHARD, 

| om zich tot ëëne zékere 
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hoogte te verheffen. Men 
moet echter daaruit niet 
afleiden, dat wij. even als dë 
arenden der Alpen eens in 
de lucht zullen zweven; bij
na al dé vliegende menschen 
van welke wij gesproken heb
ben, werden in hunnen Tal 
verbrijzeld, en de ontdek
king heeft geenerlei geluk
kige uitkomst opgeleverd. De 
heer MONGEZ, regulier kano-
nik van de congregatie van 
Frankrijk, heeft in eene 
Verhandeling over de na
volging" van- de vlugt* der 
vogelen, in 1778 in de aka-
dexnie van Lyon voorgelezen, 
zéér bondig aangetoond, dat 
de, pogingen des menschen 
nimmer tot deze gevaarlijke 
navolging zouden, geraken, 
welke de vernielendste ver
warringen, in alle zaken Tan 
dit benedenrond zou bren
gen. De heer de lx LANDE 
heeft in eene in 1782 aan 
de schrijvers van het dag
blad der geleerden gerigten 

•brief dezelfde zaak bewezen: 
Pennis non h'omini datis, 
•Hor. — Zie DANTE-JOANNES 
BAPTISÏA. 

OHVIER ( FRANCISCUS ) , 
voorzitter met de fluweelen 
muts, bij het parlement Tan 
Parijs, in die stad in 1497 
geboren, werd in 1542 en 
1544, als afgezant naar de 
rijksdagen, yan Spiers gezon
den. FRANCISCUS I , gaf hem 

, 1 . ' • 

in 1545 den post van kan- j 
selier van Frankrijk; mm > 
de hertogin Tan Falend-
nois, deed hem onder, HEN- : 
DRIK I I , de zegels pntne- ; 

.; men. Aan het hofvanFRAtr-, 
CISCÜS I I , in 1559 terug- I 

'•: geroepen, bevond hij zich 
aan hetzelve toen keizer Fin- j, 
DINANDI , den; bisschop van !' 
Trente, naar Frankrijhoni, 
om aldaar de teruggave wu f 
•Metz, Toul en Ferduti, | 
aan te Tragen. De. vordering ,1 
was regtvaardig, en de $• j 
gezant Tan FERDINAJU) , bad 
er de meeste leden van den ; 

'raad : in doen toestemmen ; 
maar de kanselier, die voor
zat verijdelde zijne maatre
gelen , door voor te slaan 
om diegenen te., onthoof
den, die voor de teruggaf 
stemmen zoude* Deze over-
heidspersoon overleed te JM" 
boiso in 1560. 

OLIVIER (JOANNES) , oom 
van den kanselier van / * * 
rijk, in het voorgaande ar
tikel' omschreven , } n S X 
schop van Jngers'in looi. 
Toen hij van eenvoudig te" 
ligieus groot aalmoezenier in 

het kloosterman den heilige 
DIONYSIÜS, en later abt van 
den heiligen CREHNÜS

 e0 

den heiligen MEDARDÜS va» 
Soissons geworden v?as> 

verwisselde hij 'deze abtdij 
voor het bisdom Jngef f 
in hetwelk hij zijnen UJ"' 
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tusschen de herderlijke be
dieningen en cfe let teren; ver
deeld e* jfein heeft van; hem 

• ëen dichtstük,, in, het Latijn 
g<? titejc|: -Jjkl ÖzifJRU 
Ëandpra, Parijs r 1542, 
|o l 2 , m o , en Meims r 16Ï8.,.. 
in 8.V9 Deze prelaat bestuur^ 
de zijn diocees, met even, 
zoo veel ijver als beleid, en, 
deed- het goede zonder pracht; 
en zonder hoovaardïgheid/; 
hij overleed den 12 April 

• Ï540.- - - ; Men móet; hem 
niet verwarren, met eenen 
anderen JoAififE& ÖLIVIER ,, 
of. O^IV^RIÜS van Gend, 
Eooglèeraar in de welspre
kendheid en de Grieksche 
taal te Douay, in het jaar 
1624,: te Jfameirijk overle
den , "die ons verscheiden ge
achte pichtsiu/iken en eene 
goede Uitgave van den-hei
ligen rP-RpsPERirs heeft nagê-r 
Jaten, verrijkt met verschil
lende verklaringen, die uit
gebreider en naauwkeuriger 
zijn, dan die, welke tot nog 
toe in het licht verschenen wa
ren, pmay., 1577 en later 
verscheiden malen herdruk-U 

„ OWVIEB. (SERAPHINÜS) j 
kardinaal, geboortig van Ly', 
'on., beoefende te Bologna, 
het burger- en kerkelijke regt, 
Naar Mpwe gegaan zijnde, 
werd hij aldaar bekend, bij 
Pius IV, die hem tot bij
zitter, der rota verhief, wel-

XVilI. DEEL. 

* & " • • • * ? ? ' 

ken post hg.-gedurende veer* 
, tig jaren bediende;, GRpG.Or 
i Rios XIÏÏ en SIXXÜS V,.maak^ 
, ten van zijne dienst gebruik. 
\ (n verscheiden gezantschap-

pen- of njjntiatureny-Ci,Ef 
i MENS YI1Ï , ..Yerhief. hém -in: 

1604, pp aanbevelhiig vaa 
koning HENDRIK, IV y tot kar
dinaal, Na den doo.d vafl 
den kardinaal D'QSSAT , werd 
hij bisschop van Mennes, Men. 
heeft, van; hem: Mfp^pnes; 
MotceMvmanee, 2. di,&./ ia 
fol., Mome 1614 ,,Fmnjtforth 
mst vermeerderingen,en aan?< 
teèrkeningen,, .1615., QtiviE^ 
overleed in Ï 6 0 9 , «* den 
ouderdom van 71- jaren, ; • 

OWTIER «ÜJCAODÏÜS .MAa>. 
THEüs), advocaat bijhet par
lement van, Ji% , , in, .1701* 
te MarseilU geboren, ,-bTag^ 
veel toe tot de opriglingvan 
de akademievan Mavseille, 
van welke hij een der eer-r 
ste leden was. Onstandvastig 
en buitensporig in alles, bragt 
hij, Badat/hij zich veertien 
dagen had? bezig -gehouden , 
met de; beoefening der oud? 
èrinienwe wetten, of q,nr z,ieh 
rnet de schoonheden der oun 
de en nieuwe redenaars he
kend- te maken, veertien an
dere dagen, dikwijls eene 
geheele maand door met e$n 
werkeloos en beuzelachtig: Ie-» 
ven. Hij overdeed in. 178:6^, 
na in het liclit gegeven, je 
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hebben: 1 .oHïstoire etc. (Ge
schiedenis vanPsiLiPPüs, 
/koning van Macedonië en 
vader van JLEXJNDER den 
Grqote), 2 dl."», in 12.»0 

De : stijl is geenszins geschied
kundig;, Dezelve is over het 
algemeen droog, zonder za-
menhang en in eenen ver-
b'aiidelenden toon. Men treft 
in dezelve dikwijls stukken , 
vol vuur en' oorspronkelijke 
wendingen 'aan. — 2.° 'Mé
moires etc, (Verhandelingen 
over de hulp , gedurende den 
tweeden Punischen oorlog, 
door de Marseillanen aan 
de Romeinen verleend), -^ 
3.° Mémoiresetc. (Verhan
delingen over de hulp, ge" 
durende den oorlog tegen 
de'Gallen , door de Mar
seillanen aan de Romeinen 
verleend), 

* OtiviER (WILXEM-ANTO-
KIÜS) , reiziger en i'nsekten-
beschrijvery 'lid van het in
stituut en Tan het landbouw
kundig genootschap van Pa
rijs ,: werd den 19 Januarij 
1756 j te Jrcs, een vlek, bij 
Fréjus geboren. Toen hij zij
ne eerste studiën volbragt 
had ,* begaf hij zich naar 
Montpellièr, alwaar hij den 
lang van doctor in de genees
kunde verkreeg. Door de les
sen van dèn kundigén GoüAN 
en door de vriendschap van zij
nen medeleerling BROÜSSAN-
KEÏ , ondersteund, werd hij 

zeer voor de natuurlijke histo
rie ingenomen, en legde hij 
zich ijverig óp de beoefening 
der planten eninsekten toe, 
Hij kwam in den ouderdom Van 
drie'en twintig jaren te Pa
rijs , door wahdeldedë omstre
ken van de hoofdstad óm der-
zelvér voortbrengsels tetennen 
en te beschrijven, en stelde 
den heer BERTHIER VAKSAI/-
VIGNY > intendant van Parijs, 
die hem tot dat einde had 
laten komen,' verhandelingen 
over de aardrijksbeschrijving, 
de delfstofkunde, de kruid -
kunde enz. ter hand. GIGOÏ 
D'ORCT , algemeen ontvanger 
der geldmiddelen, had eene 

gedeelte van. zijne fortuin op
geofferd , om een kabinet te 
verzamelen o ver de natuurlijKe 
historie, Van welke de insec
ten het voornaamste dee.u" 
maakten. Aangemoedigd J 
een eerste werk over de vu 
dërs van Europa, door pa» 
ENGRAMEILÈ op zijnen kostei 

in het licht gegeven{**** 
GOTtfORcrenMMf^ 
ZE in het Aanhangsel)^, , 
hij eene algeraeenesescWea 
nisderschildvleugejige^. 
in het licht gegeven, en 

mPAP: hfiflstte lm vlly,i ltabi-mede belastte hij __ 
Niet alleen stelde h » r 
neten de noodige boeken« 
beschikking van denmei 

beschrijver ; maar hij JW* « j . 
naar Engeland en naar/* ^ 
land reizen, om a l d a l , A 
insekten, die men te r« J 
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niet had, te beschrijven en te 
. doen afschilderen. OLIVIER 

belastte'zich bijna tegelijker 
t$d met hét gedeelte def Ency-
•chpédiëmèthödique, belrek-

'kelijk de natuurlijke historie 
der" irisekten, "welke reeds be
gonnen 'was door MAUDÜTÏ ^ 
•die-,''eigenlij't,-' slechtseehige 
algemeenheden en eene soort 
van vlugtig overzigt had ge- * 
leyerd. van de werken /welke 
tot'dusvWre over de insekten-
bescÜrij ving in het licht waren 
verschonen.:! De'om wenteling 
beroofde- OHVIER van dén-
pöst, welken hij bij;het be
stuur van Parijs bekleedde , 
en noodzaakte hem om de twee 
groote werken, die hij onder
nomen had, te staken; De mi
nister ÈOiAND, die tusschett 
perzië en Frankrijk betrek
kingen wilde aanknoopen, wel
ke voor den Frahschen handel 
vóordeelig waren, koos, ter 
uitvoering van zijn ontwerp , 
OJUVIER ën BRÜGÜIÈRES , die 
in hutt gezantschap naauw-
këürige bijzonderheden óver 
Perzië e.n Turkije móesten 
verzamelen. Daar deminis-
ter , weldra eenslagtofferder 
revolutionnaire regeringloos
heid was geworden, waren 
otazé beide geleerden genood
zaakt om te reizen, ontbloot 
van de bescherming van het 
gouvernement, hetwelk hen 
gezonden had, en zonder de 
hun beloofde noodige hulp-

" ' - ' = : ' : ' ' ~ - ' - " : : - ! ' ' • • • / > ' M 

JI. Ï70> 

| middelen. -Zij begaven zich 
1 naar Konstanivnogel, door

kruisten den Archipel:,•'•'• én 
nadat zij den 8 Octöbër 1794 
te jllexandri'è geland waren, 

'\ bezochten zij de eilanden 
Candia en Santorin. Zij 
doorreisden Syrië ileen -ge
deelte van Arabië en van Me~ 
sopótamië , ën landden einde!» 
lijk te -Teheranvim', alwaarzij' 
mét lof aan hunne zending 
beantwoordden, Nadatzijver^ 
scheiden landstreken van' Per* 
%ië bezocht tiaddehy kwamen 
zij zich te Latakxéh, (het-ètide 
Laodicèa) inschepen ,' vatt' 
waar zij ten tweede male naar 
JConstantinopel stevenden.' 
Zij doorkruisten vervolgens" 
Griekenland, en landden dea 
24 September 1798 te Amönu. 
aan, alwaar de ongelukkige' 
BRÜGÜIÈRES ónder -de: vér-
moeijenissen van dien langen' 
togt bezweek (Zie BRPGÜIÈ-* 
KES-JOAMNES WlMEM). V O u -
VIER kwam in de maand'! 
December 1798 té Pary^ 
aan, voorzien van talrijke ver-' 
zamelingën bvei? "alle deelend 
van de natuurlijke hisforië;J 

Hij begaf zich den 26 Jahuartj^ 
1800, in het instituut\ën; 
schreef het verhaal van' zïjnV^ 
reis* hetwelk veel bijval vondy^ 
en in verscheiden taïen*'veiv^ 
tolkt werd. Hij . bragtfoo^' 
spoedig zijne geschiëdériis 641 

ver de schildvleugelige-dièrën'•• 
ten einde, en had idch BÜ 

2 . ; ' . , • • . . • - . . J - - - • • ; . - ' : - . - , v . M . 
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slechts bezig te houden met 
het vervolg van het, Woor-^ 
denboek; der insekfen v°or 
de .Encyclopédie , toen hij 
benoemd werd tot hoogleer 
raar in de natuurlijke histor 
rie, in de yeeartsenij school, 
Ie 4lfort. Na het verlies 
zijner eerste vrouw, had hij 
tropst gevonden in eene nieu-., 
We yereeniging, welke geluk
kig was, en zijne fortuin, 
ofschoon middelmatig, ver
zekerde hém eene eervolle 
onafhankelijkheid, toen hij 
eensklaps, door eene kwijnen-
| e ziekte aangetast werd.' Hij 

, maakte echter nog verscheid 
den verslagen en ontwierp 
verhandelingen voor het in
s t i tu ten voor het Landbouw
kundig genootschap. ÖHVIER 
ondernam daarenboven een 
vervolg op de waarnemingen 
qyer; de insecten /welke scha
delijk zijn aan graangewassen, 
door nieuwe bewijzen te voe
gen hij de verhandeling welke 
hij in, het licht had gegeven 
ftyer de. nuttigheid van de 
beoefening der insekten ken
nis, voor den akkerbouw en. 
de kunsten,. Zijne kwaal nam 
tos. , en hij ging de geboorte 
lucht inademen, door welke 
hij weinig verligt werd. Toen 
hg zich bij zijnen terugkomst 
te Zyon opgehouden had, 
Tpnd men hem den 1 Octo-
ter 1814 dood in zijn bed, 
aan de gevolgen van een aan
merkelijk gezwel van eenen < 

grooten slagader, welke zeifs 
de ervaring det geneesheeren 
niet had kunnen ivermoeden, 
Men heeft van hem: l,°Mé* 
móires'elc. (Verhandelingen 
over, de Jnsektenbeschrijving, 
den akkerbouw en de kryid* 
kunde) verspreid in die yan f 
het instituut j van het "akker- , 
bouwkundig genootschap >W j 
in verschillende dagbladen; 
— 2.o Eistoireetc. (Muur-
kundige geschiedenis der i 
schildvleugelige diertje^, j 
1789 —• 1808, 6 deelenjn | 
4 . t o , vergezeld van 363 pla- * 
ten ; .-e 3 fi Bictionnaire etc, \ 
(Woordenboek van de na' 
tuurlijke historie der inseh* 
ten) voor de JEnclyclopédie 
méthodique 1789 — .1819. : 
de acht eerste deelen in v°* 
het eerste deel is van Mitf-
DDÏX , een gedeelte van de 
tweede helft van hét achtste 
deel is van LATREIUE» «ie 

met GQDARD het werk ver-, 
volgd heeft; — 4.° Pof* 
ge etc. (Reis door het Oi-
tomanische rijk, Egypie e" 
Perzië) 1802 — 1807, * 
deelen in 4 > , of 6 deelen 
in 8.vo, met eenen atlas ;-** 
5.° Tele artikels over insek
ten in het Nouveau e^* 
(Nieuw woordenboek over de 
natuurlijke historie op^t 
kunsten toegepast) van -DB" 
ÏERVIIXE, voornamelijk die 
van, de klasse der schiïdvle0" 
gelige diertjes. De Ferh^ 
delingen in handschrift, wel" 
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ke 'ÓHf'IER aan BERTniKR én -
SAtïviGNr had ter hand ge- • 
stéld voor de statistiek van 
het gebied der Stad Parijs, 
welke deze bewindhebber had 
ontworpen, zijn in de plun
dering van het huis van dien 
ovefheidspefèoön verloren ge
raakt, zoo dat men ér niets 
Van in het licht heeft 'kun
nen laten verschijnen. 

'• * O'LïviEK (de Vrijheer), een 
Fransen veldheer, in 1740 

'geboren. Hij trad als soldaat 
in het fegiment van Jlqui-
tani'è, Omhelsde de partij 
der omwenteling .diendetoet 
roem in de eerste oorlogen 
van de republiek , en in 179S, 
was;hij brigade-generaal. Als 
zoodanig maakte hij den win-
ter-vëldtogt ïtt den Pulls 
mede. Gedurende zijn ver
blijf te Ttoeebruggen, werd 
hij van knevelarij beschul
digd , gevangen genomen en 
naar Mets gevoerd. Na eene 
gevangenis van Verscheiden 
maanden, gelukte het hem 
zich te regtvaardigen en men 
plaatste hem bij het Moezel-; 
leger, en later bij dat van 
3e /Sambre en Maas, alwaar 
hij zich in verscheiden gewig-
tige gevechten, deed opmer
ken. Hij verdedigde het hoofd 
van dé brug/van Neuwietl, 
bragt het zijne toe, tot de 
inneming der Verschansingen, 
en fan het dorp van Bm+\ 

dorff, da den 21 AprÉ 179T 
bemagtigcle hij Wetalaiïi In 
hët volgende jaaf -verkreeg 
hij den yang van divlsié-gë-
heraal, en werd naar het 
leger van Wapelè tegen de 
opstandelingen van Galabrië 
gezonden, TMj den slag vaii 
Trébbict'ondersteunde zijnfe 
afdèèling defi lihkérvJeugéT 
derslag-ïinie én legde aldaar 
wonderen van dapperheid aan 
den* dag* Toen hij aan het-
hoofd van zijrie afdeëling, • 
den vijand verdreven had, 
trof hem op den oögenblik; 
der overwinning een. kogel, 
die hém het beéh deed vér-; 

liezen. Men voerde hém naar 
Ptacehad; hij werd aldaar 
door de Oostenrijkers gevan-
gen genomen, die hem op 
zijn woord van der dè vrij* 

•..held terug igaven^ In 1800, 
werd hij benoemd tot in* 
specteur géneraal bij de mon-
steringen tot groot officier 
van het legioen van eer. BO
NAPARTE benoemde hem ver
volgens tot ridder van de y~ 
meren Kromi.en gaf hem het 
bevel oveif de zestiende af-
deehng te Btjssèl, Nadathij 
iti 1809 veel had Bijgedra
gen , tot regeling der bur
gerwachten van die stad, ver
dedigde hij met dezelve dè, 
beroemde scheepstimmerw^ff: 
van Antwerpeni én <lè kus* 
ten van België. Hij óvér-

I leed detl 24 September* lSiS t 

; 3 : • • ' • • - . : ' ; ' 
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betreurd door de 'soldaten , 
die hij-beminde:,,;en door de 
inwoners , omtrent welke hij 
zich bescheiden gedragen had. 

* OIIVIER (GABRiëi, RAY-
MOÏfn JÖANNES TAN G O D . F R A N -
CISC.ÜS D') > den 10 Februa-
rij 1753, te Cafpentras (fry 
dep.* Kauclusë) ,: geboren , 

' zoon van ADGDSTÜS RATMOND 
B'OMVIÊR i kanselier van het 
hpoge gèregtshof, was lid van 
de vertegenwoordigende ver
gadering van dat gewest, en 
als: zoodanig werd hij met de 
heeren BOISSJÈRE en DDCROS 
naar de constituerende'ver-, 

, gadering afgevaardigd, om de
zelve: geluk té wenschen met 
hare,wérkzaainhedën, en om 
tevens voor de belangen des 
lands te waken. Tijdens hun
ne zending, droegen valsche 
afgevaardigden van \dvignon, 
éen van het j^enaissinsche 
onderscheiden staat, de we
zenlijke of gewaande wensch 
van Jstvigrion, om met Frank-
rijk hereenigd te zijn, aan 
de nationale vergadering voor. 
De afgevaardigden van het 
cofniat, die geen afgevaar
digden van Avignon waren, 
zwegen. Maar nadat deze 
den wensch van de vereeni-
ging van het Venaissinsche 
met Frankrijk ook geuit 
hadden, en nadat BOÜGHE 
den uitdrukkelijken voorslag 
had gedaan, om deze ver-
leniging te bevelen, verzet" 

ten zich D'QI.IVIER" en .zijne 
ambtgen óöten met nadruk 
daartegen; zij betuigden in 
den naam hunner- lastgevers 
hunne getrouwheid aan den 
Paus, hunnen wettigen vorst, 
en 'zij bepaalden zich, om 
slechts te verzoeken, dat 
Frankrijk geene hinderpalen 
zou stellen tegen de maarre
gelen , welke de inwoners van 
het comtat, onder het gezag 
van hunnen' vorst, zouden 
nemen, om hun land in mst, 
te houden. Het gelukte hun., 
om de voorgestelde 'vereeni-
ging te beletten; maar de 
leden der vergadering kwa
men kort daarna op hunnen 
last terug, en de vereehiging 
werd bij een besluit ;van den 
14 September 1791 vastge
steld. D'OLIVIER orttsnapte 
door de vlugt aaii de vervol
gingen en de aanslagen der 
revolutionnairen. Kort voor 
den val van RoBESPiEW 
meende hij zich, voor de 
veiligheid der lieden, weJje 

hem eene schuilplaats naa-
den verleend, gevangen 'e 

moeten geven; en weldra zou 
hij voor de revólutionnaire 
regtbank van Oranje, betrok
ken zijn geweest,, indien»et 
bloed- en schrikbewind, het* 
welk op Frankrijk fiü**:V 
op het gedenkwaardig W' 
stip van den 9 Thermid°.j 
niet opgehouden had. W{ 
nam in het jaar 8 (180»/ 
eenen post aan van regter 011 
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het-hof yan. agpel yariNi-
mes, r en werd achtereenvol
gend raadsheer bij het.kei
zerlijke hof .en bij het Jso-
ninkhjl?e ; hof, waarvan hij 
deken, was." Bij de reorga
nisatie van 1818ontving hij,,N 
met. den. titel van honorair 
raadsheer, zijn ontslag. Hij 
overleed den 30 November 
1823 in groote gevpelens van » 
godsvrucht te MalemoH 
\Tauoluse). Hij was, lid der 
arkadische akademie van'Ho
me' en van verscheiden let
terkundige akademiën én ge
nootschappen. Hij is de 
schrijver van een aantal wer
ken over de regtsgeleerdheid 
en over andere onderwerpen, 
de voornaamste zijn: l.o 
Principes etc. (Grondregels 
over het JRomemsche bur-
gerregt), Parijs, 1776, 
2 dl.» in 12>° —'• 2.o Ci-
vilis doctrines analysis phi-
losophica, Rome, 1777 , in 
4,to — 3.° Essai etc. (Proeve 
over de deugd), Avignon , 
1783 , in 12.mo _ - 4,° De 
la rèforme etc. (Over de her
vorming der burgerwetten), 
1786, 2dl.»» in 8.vo — 5.o 
JEssai etc. (Proeve óver de 
overeenbrenging der Fran-
sche plaatselijke regten), 
1787, 1 dl. in 8.vo _ 6.o 
fle la rédaction etc. (Over 
de redactie der toetten in 
de monarchale staten), 1789, 
1 dl. in 8.vo, nieuwe uitga' 

ye in 1815.;— 7.° Nouveau 
etc. (Nieuw burgerlijk wet
boek , voorgesteld aan de 
Fransche natie . én . ónder
worpen aan de nationale 
vergadering), 17 89 , • 1 dl* 
in "8.vo —. 8.o Essaiu-etc,. 
(Proeve over de kunst dei? 
wetgeving^,' 1800 in 1815 ,' 
in 8.vo herdrukt, me t waarf 
nemingen, betrekkelijk: het 
voordeel van de vereeniging 
van alle godsdienstige gezind
heden in eene eenige. ~ 9fo 
VEsprit etc. (Be geestvan 
ÖRPHEUS of, de wederkee* 
rigé invloed van de toon
kunst , de redekunde en de 
wetgeving). Onder de wer
ken, welke hij in handschrift 
heeft nagelaten, bevindt zich 
eene vrije vertaling van het 
Italiaansche werk van Exi-
MÈNO , ten titel voerende t 
DelVorigine e delle regole 
della musica ,-colla storia del 
suo progresso, decadenaa 
e rinuovaüiohe. 

OtXENIX. — Zie MONTKECX. 

OtTBRius (ANICIÜS), kei
zer uit de oude en doorluch
tige familie der Aniciussen, 
trad in den echt met PLACI-
DU, de zuster van keizer 
VJVLENTUNÜS I I I , die. hem 
in het jaar 464 tot consul 
benoemde, en aan het hoofd 
van een leger naar Italië 
zond. De veldheer RICIMER 

1 4 
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was aldaat tegen iei;z'er"i4.N-
TJSEMltrs •ópgestda'nV Dè taüïT 
teling liet, nadat M)\A$itiE~ 
Hïüs oattróondïiad, öiYfrHlüS; 
Ui plaats van hém te bévecb> 
téh, jn hét'begin 472 'tótikéi-ï 
zèr uitroepen. ÖIYBRIÜS bleef 
vreedzaatn .bezitter fan het 
keizerrijk van bet Oosteiï; 
•maar hij had den tijd niet, 
om iets belangrijks oitterig-
tijB. Hij overleed den 23 öc-
tóber , na éene zeer korte 
regering. Deze vorst maak-

. te zich bemind door Zijnen 
moed, zijne godsvrucht en 
Zijne vaderlandsliefde. Hij liet 
ëenë dochter na, JEIIANA 
genaamd, die niet den patri
ciër ARIOBÏ^DES in den echt 

; trad ; deze tyees het keizerrijk 
van MétOöèiefi van de hand;, 
dat 'hét door hét gedrag van 
keizer ANASTASIÜS. misnoegd 
yolk , van HCónstantïnopel, 
hem %lldó doen aannemen. 

OLTMPIAS, dochter van den 
JSpirischen vorst NEOPTOI,E-
MOS , zuster van AXEXANDER , 
mede koning van JSpirus, 
gemalin Van PHIMPPÜS , ko
ning vüa Macedonië?., éri moe
der van AiEXAHDER den Qroo-
Ü, is evenzeer door haar ver
stand , atls door hare heersch-
zucht bekend. JVadat haar 
gemaal haar van ontrouw ver
dacht hield , verstiet hij haar, 
om niet 6i,E0PATRA., de nicht 
^an AÏXAITIS , in den echt te 
treden. ÖXTMPIAS was des 

t^ '^oeliaei: Voor haren vil, 
daardèhuwfelijkspiegtighedëïi 
harér mededingstér p̂r̂ c'hÜg: 
waren. AÏÏALÜS wis onvöör-
zigtig genoeg, óriï teniidtten 
vap,' eeperi , .gedurende, den 
loop dezer'schitterendefees-
teii gegeven 'maaltijd te zeg:j 

0en: <> .Dat hij den goden1 • 
nu om • niets meer te smeekea 
had,Tdan óÈfi aan kóhihg: 
PtiiHPPtrs, e.ène.n wettigen 
opvolger t.ö scherifeefl.*' A* 
iEXAirDER , dé zoon van PHI-
LIPPDS, over dezen dubbelen 
hoon zijner moeder en hem 
aangedaan , verontwaarclig'd, 
zeide hejai' ffllendige', siet 
gij mïj dan vbor'eeiieê'Vaè" 
ta,qr$ aan f. In" Wierp 'heul 
te gelijkertijd* zijnen , bekeir 
naar het hoofd; Na den dood 
van PHIMPPÜS, aan vfelkeö 
men OWBIPJAS vérdachtJiielQ • 
van deel gen omen te hebben, 
snelde zij uit JSpirië toe, 
werwWrts zij bij den k°nin| 
haren broeder', de wijt had 
genomen, en kwam M#ce' 
donië in opstand brengen. 
Toen. zij zich met veront
waardiging den hoon ni3*in" 
nerde, dien men ' haar had 
aangedaan , vergaderde zij a l 

de Verspreide leden Tan PA"" 
sAiMAs',, een der lijfwachten • 
en moordenaar van naren 
gemaal, Zette hem éene gou
den kroon op het hoofd, e» 
nadat zij hem de laatste eer 
bewezen had , plaatste zij d e 

urne, in welke zijn over-
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biijfsel was,f haast die des 
konings van -Macedonië, &.Ï 
hafc zprgen,: bepaalden zich 
alstöèb,' bhi : haren zóön te 
ïeidejn, die ongaarne geleid 
werd. ,2ij bespotte "hem som
tijds óver zijne ijdelheid. Toen 
AtïXANDEft in eenen brief, 
dien hij haar schreef, den 
titel vaia ZoortvanJüPiTER 
had aangenomen, antwoord
de zij hem; » Wat het ik 
gedaan, om mij m^t JÜNO ïn 
oneènigheid 'te willen bren
gen ?" Toen de held. Van 
Macedonië Overleden was, 
stelde zijne moeder pogingen 
in het Werlc, öm éen ge
deelte vtto zijn rijk te be
houden. PHiuppüs ARIDEDS 
en' deszelfs. gemalin EDRIÖI-
CEV verwekten onlusten ;itt 
Macedonië. '; OiiMHAs deed 
hen beide, Op eehe wreedé 
wijze sterven. &ij beval daar
enboven nog de lijfstraf van 
NICANOR, broeder van CAS-
SANDER en van honderd der 
vooïnaamste Macgdoniërs, die 
aan zijne partij gehecht wa
ren. CASSANÖER, over zoo 
vele wreedheden verbitterd, 
kwam te JPydna, werwaarts 
deze vorstin gevlugt was, 
belegeren. De stad gaf zich 
over > en OLTMPIAS werd in 
het jaar 316 vóór J. C. ter 
dood veroordeeld. De bloed
verwanten dergenen, welke 
zij had laten ombrengen, 
waren hare scherpregters. 

OtYMPioDORÏfS, een Griek-
sche monnik, die volgens liet 
meest algemeeïie * gevoelen y 
omtrent net jaar 990 bloeide; 
Men heeft van hem eene Per-
klaring van den JScclesias-* 
ticus, door pater FRONTON-
DÜ-DÜC , in het Grieksch en 
in het Latijn in het licht 
gegeven , inJ het aanhangsel 
tot de bibliotheek ''der* kerk
vaders t Ü624. Deze vérkla
ring is kort, maar'geleerd eft 
wél geschreven. Men schrijft 
hem ten onregte eené Volle
dige verklaring van het öoeK 
JOB toe; dezelve ïs van TÜTï» 
CETAS SERRÖN.

 ; Velen zijn 
van gevoelen, dat ÖITMPïi 
ODORUS , diaken was van de 
kerk van jilexandrté of vari 
j£,önsfantinopeï, en dat hg 
de! schrijver isr van d0 Vér-
klaringen van het boek Ö* 
ver de luchtversrfiyrisehn 
van ARISTOTELES , ,1551 , in 
fol., en van de boeken, 
Georgias Alcibiades en PhfB-
don van PIATO en van eene 
Levensbeschrijving van de
zen \Vijsgèèr, in welke vele 
zaken voorkomen, die slechts 
In DIOGENES LAERÏIPS gevon
den worden. JACOBOS W I S * 
DEX heeft deze ïevensbeschrijï 
ving in het Latijn vertaald 
ën met geleerde aanteekenin-
gen vermeerderd. — Men 
moet hem niet verwarren met 
ÖX-TMPIODORDS van Ttiehe in 
Egypte, een Heiden, die 
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eene Geschiedenis van 407 
tot 425 heeft geschreven, 
opgedragen aan THEODOSIDS 
den Jonger, ,over, wien PHO» 
IJÜS in . zij n e l Bibliotheek 
spreekt. 

Otprpo. — Zie OMMPO. 

OMAR 'X (ABOÜ-HAFSA-ÏBN-
Ai^KaATTAB), tweede kalief 
der muzelmannen na MAHO
MED zijnen schoonzoon, ver
sloeg, AH, dien MAHOMED tot 
zijrten opvolger benoemd had 
en, volgde ABUBEKR in het 
jaar 634 na J . C. op. [Hij 
was in den beginne een, der 
vurigste vervolgers van MA- . 
HOMEO geweest; eens door
stak hij bijna zijne zuster, 

^ wijl hij haar lezende vond 
in den Koran. Na zelfs dat 

, boek doorloopeö te hebben, 
werdyhp er geheel mede in
genomen , ging den profeet 
bezoeken,, en legde zijne Mu-
zelmansche geloofsbelijdenis 
af. Zijne dochter werd eene 
der vrouwen van MAHOMED. 
Bij den dood des profeets, 
Was OMAR, de eerste, die zijn 
ligchaam als onbederfelijk ver-
klaarde.] Deze vorst was een 
jder snelste veroveraars f die 
de aarde verwoest hebben. 
Hij wendde zijne wapens in 
635 tegen de Christenen, 
maakte zich. meester van Da-
wascus, de hoofdstad van 
Syrië, bragt vervolgens Phe-
niciè onder het juk* alwaar 

zijne troepen de ongehoordste 
geweldeparijen bedreven óm 
het Malxometismus in te voe
ren , want slechts dool- dergelij
ke prediking heeft deze secte 

' toegenomen. In denzelfden 
tijd trokken zijne luitenants 
in Per&ïët en versloegen ko
ning ISDEGERDJJS, in eenen 
geregelden, veldslag. Deze o-
verwinning werd gevolgd door 
de inneming ,.jan Mawj>ni, 
de hoofdstad van het Perzi
sche rijk, : ^ 
luitenants, versloeg de troepen 
van keizer HERACWÜS ; Mem-
phis en Méxandrie gaven 
zich .Over /geheel Egypte en 
een gedeelte van Lybië wer
den veroverd. In dezen oorlog 
werd de vermaarde bbekver-
zameling. van 'Jlexandm, 
gedenkteeken van het ver
nuft en de dwalingen d e r 

menschen' \ hetwelk door PiOr 
LEMÜS PfliLADEipHüS begon
nen en door zoo vele pnin* 
gen vermeerderd is. De bar* 
baarsche en onwetende ver
overaars wilden van geene 
andere wetenschap weten da 
van die des Jlhorans. lm* 
wendde zich vervolgens, Mtf 
Jeruzalem; trok aldaar i» 
638 na eene belegering van 
twee jaren zegevierend bin
nen. De onderneming» on; 
het oude door de koningen 
gegraven en daarna door TRA
JANUS herstelde kanaal teVfen 
nieuwen, en zoo doende n 
Nijl met de Moode-%^ * 
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vereenigen, werd door een' 
landvoogd van Egypte onder 
het kalifaat van OMAR bet 
proefd, maar had geen goe
den uitslag. Niets wederstond 
aan de wapens der Muzel
mannen : zij drongen hunne 
overwinningen tot in Afri
ka,,, en volgens sommigen 
zelfs tot in -Jndië door. Het 
was een overstroomende wa
tervloed, die alles verwoest
te , eene plaag des hemels, 
even als de benden van / AT-
TÏ&A, gezonden om de Chris
tenen te tuchtigen. OMAR be
paalde zich in zijne tafel en 
in zijne klèeding alleen tot 
datgene watnoodzakelijk was, 
daar hij zich met niets an
ders voedde, dan met ger
sten • brood , en niets dronk 
dan water, en al de gestreng-
heden uitoefende, die in den 
Alhoran voorgeschreven wor
den. Hij werd te Jeruaw 
lem in het jaar 644 door een' 
JPerzischen slaaf vermoord. 
Hij heeft groot Cairo ge
bouwd. Bij de Perzers is zijne 
herinnering in afgrijzen, wijl 
hij het kalifaat op Au over
weldigd heeft* 

,. OMAR I I , 13.« kalief van 
den stam der Ommiaden (zie 
OMMIAH) volgde zijnen neef 
SOUMAN in het jaar 717 na 
J . .C. op. Hij viel Konstan-
tinopel met alle bedenkelijke 
werktuigen en krijgslisten 
aan; maar hij werd genood

zaakt öm er het beleg van 
op te breken, en daar zijne 
vloot door eenen verschrik-
kelijken orkaan vernield was, 
zoo wreekte hij zich .hiero? 
ver op eene wreede wijze, pp 
de Christenen van zijn rijk» 
Zijne dweepzucht voor, den 
Koran was bloeddorstig en 
wreed. Daar hij den.schijn 
had als of hij voor de afstam* 
melingen van AM den weg 
tot den troon op nieuw had 
willen openen, werd hij in 
het jaar 720' na j . C., lia 
eene regering van twee jaren 
en vijf maanden, door, zijne 
familie nabij Emisa, eene 
stad in Syrië, vergeven. 

_ OMEIS (MAGNÜS DANiëi,), 
in 1646 te Neurenberg ge
boren, verkreeg door zijne 
kunde den post van hoog» 
leeraar in de welsprekend
heid , in de zedeknnde.en 
in de dichtkunde te Mtorf, 
alwaar hij in 1708 overleed. 
Men heeft van hem: i.° 
Ethica pythagorica. -— 2.? 
Ethica platonica cui accessit 
speculum virtutüm quotidie 

'consulendum; — 3.° Tfiea-
trum virtutüm et vitiorum ab 
Jristotele ouissorum;- — 
4,o Juvenoi Sistoria evange* 
lica cum notis, 

ÖMER (Heilige), ATJDOMA-
Bts , in het dal van Go/-
denthal, nabij Cftnstans aan 
den boven Mijn, uit eene 
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adellijke en rijke familie ge
boren, begaf zich tan zij
ne jeugd af in het klooster 
van Luxeuil, en werdvin 
636 , op yerzoek van koning 
DAGOBERT tot bisschop van 
Teroüane verkozen. Hij werk-; 
te ijverig om de Godsdienst 
in zijn diocees te doen 'bloei-
j en , en stichtte het klooster 
van Silhiu, aan hetwelk de 
heilige BEUTINÜS , die er de 
tweede abt van Was, zijnen 
naam gaf. Zijn dood. -^as 
heilig even als zijn léven ; 
dezelve viel voor op den 9 
September 670, omtrent welk 
tijdstip men echter niet ijvér-
eenstemt. 

f OMMEGANCK (BAMJËA-
SAR-PAULÜS) een beroemde 
lafldschapschilder, werd den 
26 December 1755 te Ant
werpen geboren, en legde 
van zijne kindschheid af eeneh 
groote aanleg voor de teélceii-
kunde aan den dag. Hij be
gon zich op het schilderen 
toe te leggen bndet opzigt van 
HBNDRIK ANXONISSEBT, land
schap - en dieren - schilder. 
Weldra maakte de jeugdige 
OMMEGANCKsnelle •vorderingen 
in dié wetenschap, en verwierf 
de eervolste aanmoedigende 
getuigenissen* van de beroemd
ste kunstenaars. Hij had naau-
"welijks dén ouderdom van 25 
jaren bereikt, toen hem de 
roem te beurt viel van aan de 
genie der "Vlaamsche school 

eöü'é nieuwe wending té ge» 
ven: 'hij boezemde den jongen 
Belgischen schilders den ltisf 
in voor de landschappen, wel» 
ke in dit land zoo verwaar
loosd was, en in welkehdeou* 
dë Höllandsche meesters zitfli 
2oo beroemd hadden gemaakt. 
OMMEGANCK was ook een der 
öpzigters van • de ahÜemiè 
der kunstettvah^ww^»» 
van welke'Ie «etste f̂onfl.*-
slagen, in 1788 gelegd Werden, 
In'lBUS werd er, ten Ujae 
van de_ tentoonstelling van 
kunstvoorwerpen te Parijs, 
eén der vöortbrengseleö des 
penseels' van den heer OMMÏ" 
GiNcK ,• als een ter schoonste 
schilderyen dèr zaal, ie* 
icroond. HétFrahschebestuur 
kocht hetzelve aan. KoM da f 
na benoemde het FJaósch<? in
stituut , de beroemde verdiens
ten van den kutfsteEiar" ml* 
dig#nde, hém tot, een van des-
zelfs corresponderende leden. 
Bij de herstelling der JoW-

J ..:•• v, , . ?•,. w e r d . o e 

den 
BONS in Frankrtyn., 
"heer OMMEGANCK door 
koning der Nederlanden^ 
kozen om bij het « h 
bestuur de teruggave ^ 
meesterstukken van de Vlaam-
'sche schooi Ie bevorderen ,<f 
last, welken hij o p d e W 
lijkste wijze ten uitvoerm\,' 
In zijn vaderland teruggj; 
iceerd, benoemde hefli. 
koning, ten bewijze «3" 
tevredenheid, tot ridder'8 

de orde van den Nederig 
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sbhen ieeu\y; » , 5 c heer 
'OMMEGANCK $ zegt, SNYERS , 
was; een-rap die bevoorrcgte 
wezens;, wier hand in alles 
de getrouwe en gelukkige tolk 
der verbeelding is, Welke 
hqkpoilijfchedenen welke vlug
heid vindt men niet in zijne 
landschappen, hetzij dat hij de 
bergachtige velden van de pro
vincie Luik voorstelt, Welke 
hij dikwerf doorwandelde , en 
van wejke.hij in zijne schilder
stukken geene enkele bekoor
lijke, ligging vergeten .heeft1, 
hetzij dat hij aan ons gezigt 
een lagenend veld aanbiedt, 
hetwelk door eene vreedzame 
hut en de bezigheden des land
bouwers verlevendigd wordt! 
Welke waarheid in zijne za-
menstellingen, vooral wanneer, 
hij die menigte van versierse
len, welke dezelve dikwijls 
kenmerkt, heeft weten te. ma
tigen ! Welke bevalligheden, 
welk leven in die kudden, 

' met welke hij zijne landschap
pen versierd heeft I Hoe le
vendig zijn deze geiten en 
deze schapen! Men ziet de 
zelve huppelen, kluchtspron-
gen maken , het rnalsehe gras 
gretig herkaauwen,!" De heer 
QHMEGANCK , heeft zich als een 
onvermoeid kunstenaar met ij
ver aan zijne neiging voor de 
wetenschappen overgegeven, 
tot aan de laatste oogenblikkei* 
zijns levens toe , hetwelk den 
18 Januarij 1826 eindigde, 
Hij heeft teekenipgen nagela

ten ,_ welke de eigenschap en 
cle verdiensten van schilderijen 
hebben. Dé heer BÜRTIN, 

heeft aan zijne-talenten „het 
; verschuldigde, régt doen we-
| dervaren in z|jnen ^erhander 
I ling oper denoód.ige ky.ndig~ 
\ heden* . •'„ .•,<., • . ' . , . " . - . ' , 

, f OMMEREN (RICHARDUSVA,N) 
rector der latijnsche school van 

' J,msierdam, werd in 1758 
geboren. Met veel smaak en 
'eené diepe kennis der oude 
classieke schrijvers • begaafd -t 
bewees hij der letterkunde uit
stekende diensten, vanaf 1785, 
het tijdstip, op hetwelk hij tpt 
de zoo even genoemde posten 
beroepen werd, tot aan zijnen 
dood, voorgevallen den 6 Jan* 
uarij, 179,6. TAN OMMEREN 
bezat in eenen zeldzamen 
graad de begaafdheid, pui 
zijnen leerlingen liefde voor 
de letteren en vooral voor 
de dichtkunde in te boeze
men ; ook zijn er uit zijne 
sjehpol vele leerlingen geko
men , die zeer loffelijk het-
z.ij in deze loopbaan of wel 
in de staatkunde , uitgemunt 
hebbed. Wij zullen ons be-

, palen met slechts de namen 
van de heeren FAICK, S*E-
QENBEEK, VAN LENNEP en ÏEN 
BRINK te noemen. YAN, OM
MEREN , heeft bewijzen van 

: zijnen smaak en van zijne 
•j geleerdheid geleverd ,,in eene 
i uitmuntende -verhandeling; 
over, HMUIIÜS, iV 1789, in 
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8.v<> te Amsterdam, in het 
licht gegeven. Niet tevreden 
met zijnen leerlingen, zucht 
voor de dichtkunst in te boe
zemen, \vas VAN" OMMEREN, 
zelf een zeer goed Latijnsch 
dichter. Men heeft van feem 
in die taal Sylvia, 1778, 
in 8.̂ 0 JStogium Eyberii 
de ' F"ry Tèmminck , Am-
sterdammensitim consulis, 
Amsterdam, 1785 , m 4. t o , 
endichtstukkenin de'Kunst
en Letterbode, van 26 Mei 
1797. Nog heeft men van 
hem ; eene verzameling van 
uitgezochte stukken , uit ver
schillende Latijnsche dich
ters ontleend , te danken : 
[Anthologia, poëtica),' met 
ëerie zeer wel geschreven voor
bede,- Amsterdam, 1793, 
in 12.1»,0 ; behalve eene zeer 
sierlijk* redevoering vol vuur 
en vaderlandsliefde, voorge
dragen den 3 April 1795 , 
bij gelegenheid van eene prijs-
nitdeeling zijner leerlingen, 
Amsterdam, 1795, in 8.vo 

OMMIAH, OMMIACH of lie
ver OMATAH, een Arabisch 
Torst', de stamvader van het 
geslacht der Ommiaden, dat 
langen tijd over de Turlcen 
geregeerd heeft. Men komt' 
niet eenparig overeen om
trent liet getal der. sultans, 
•welke hetzelve opgeleverd 
heeft, noch omtrent het juiste 
tijdstip, op hetwelk hetzelve 
is te niet gegaan: maar des-» |j 

zelfs langste duur kan niet 
dan van 652 tót, 749 uitge
strekt worden. [De- kaliefs' 
der Ommiaden hebben twee 
takken gevormd: de eene in 
Syri'é- door MOAWTAH; en 
dé andere in Spanje, in 756 
door ABDEL RAHMAH]. 

* O-MORAN (JOZEF), een 
republikeirisch veldheer, in 
1750 te Delpkin, in Ierland, 
uit eene aanzienlijke familie 
geboren. Hij 'kwam jong in 
Frankrijk, en trad in dienst 
bij het Iersche regiment van 
DittoN. Na de revolutiönnaire 
grondbeginselen omhelsd te 
hebben, werd hij kolonel en 
later onder DÜMOÜRIEZ tot 
veldmaarschalk benoemd, Hjj 
onderscheidde zich in den Bel
gischen oorlog, en ia 1792 • 
werd hij tot den rang van di-
visie-genera.aï benoemd. H'J 
voerde het hevel te Conde en 
te Doornik en werd door de 
conventie met lof overla
den; maar hij "stiet het hoofd 
voor Gasset, en deze teUM 
Conventie beschuldigde «f"1 

• van ongeschiktheid, dat ƒ > 
volgens den grondregel der 
dwingelanden van -frankrijk 
van niet geslaagd te hébben» 
hetwelk toenmaals eene m's" 
daad van gèkwetstemtiW®' 
Den 16 Augustus 1793 i» 
hechtenis genomen, en ge* 
boeid naar Parijs g^ovden, 
werd hij den 6 Maart 17»* 
door de revolutiönnaire regt" 
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bank * ten dood veroordeeld. 

OMVHAXIÜS (JAJCOBÜS) , ge
boortig van Aridernash, in 
hel, keürvprstendom Keulen, 
was"; een Bekwaam regtsge-
lèérHe, raadsheer van de'ri-hef-
tog vanKleef, en onderwees 
dè'rëgten te Keulen. Hij 
overleed in 1570. Men heeft 
van hem verscheiden werken 
in het latijn, die eene bon* 

" dige letterkunde aan den dag 
leggen onder anderen:' l.o De 
officioet potestate principis, 
•Bazel, 1550;".— 2.° De elo* 
cüiionis imitatione et üp" 
paratu liber, Parijs, 1562 ; 
—- 3.° De üsurpatiotie le-
gum; — 4.° De civili po* 
litia. , 

ONAN, zoon van JÜDA ,; eri 
kleinzoon van JACOB. TóenJtr-
ÖA THAMAR tot vrouw aan zij
nen oudsten zoon HÉR gegeven 
had, overleed deze , zonder 
kinderen na te laten» Toen 
deed JODA THAMAR met ONAN 
zijnen ïweeden zoon in den 
eöht treden, opdat hij den 
naam zijns broeders, zou zien 
herleven. Maar ONAN be
lette door een vérfoeijelijk 
bedrijf dat THAMAR moeder 
werd, en de Heer trof hem 
met den 'dood. Tan daar 
komt de aan de zelfbevlek-
king gegeven naam van ona-
nismus. De heer TISSOÏ heeft 
in eenë voortreffelijke verban- ,. 
deling over het onanismus (| 

mede in het Nederduitsche 
vertaald, onder den titel van 
Onanismus of verhandeling 
over de ziekten oorspronke
lijk uit 'de zei/besmetting',• 
Utrecht 1792v in 8.v0, 3.e 

. ui tg. de natuurkundige kwa-
len doen, opmerken, welke 
deze ondeugd voortgebragt 
heeft. Vóór hem had'"een 
Engèlsch geleefde hetzelfde 
aangetoond in eöü werk, 
waaruit de Zwitsérschè ge
neesheer veel partij heeft ge
trokken. ; -

ONESIMÜS , een' Phrygiër, 
slaaf van PHitEMpN, vriend 
van den heiligen PAutoS, 
bestal zijnen meester aanmer
kelijk , redde zich door dé 
vlugten ontmoette den hei
ligen PAÜLUS XéRome. Déze 
apostel bekeerde hem, en gaf 
hem eenen brief voor PHI» 
IEMÖN mede. Niets is tref
fender en beter gezegd dan 
die brief, die in dep canon 
der gewijde boeken geplaatst 
is; ERASMÜS beschouwde den-
zelven als een meesterstuk in 
den briefstijl. PHILEMON ver
rukt van zijnen slaaf Christen 
te zien, overlaadde hem met 
weldaden door hem in vrij
heid te stellen, en zond hem 
terug naar den heiligen PAÜ-
xus te Rome, aan wien hij 
zeer gehecht werd, De apos
tel maakte hem nog met den 
heiligen TYCHICUS overbren
ger van den brief, dien hij 
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aan de Colossensers zond*, in 
welken hij hem zijn gelief-r 
den en getrouwen broeder' 
noemt (cum ÖNESlMQ cha-
rissimo et' fideli fratfe)t zij 
gebruijite hem verder, in-de 
bediening des evangelies en 
ienoemde hem volgens den 
heiligen HiERöNtMüs (Ep. 62 
p, 2) tot bisschop vanBerea 
in Macedonië, alwaar hij zijn 
leven met den marteldood 
bekroonde,— Het schijnt, 
dat men hem niet moet ver
warren mètdeh heiligen ONE-
SIMÜS, derden bisschop van 
JEfeze, wiens lofrede men 
vindt in den brief, dien de 
heilige aan, de inwoners van 
jEfeise schreef. Indien men 
echter onderstelt dat ONES]> 
MOS den heiligen PAULÜS veer̂  
tig jaren overleefd heeft, be-
Jet niets, wat de tijdreken-
jbunde betreft, om dit gevoe-
len van BARONIUS en, vaR an* 
dere geleerden aan te nemen. 
Het. is waar dat;de Gr̂ ekeft 
zijnen martel<Jood onder Do-
JIIIIABTDS in het jaar 95 stel* 
len; maar niets schijnt de 
naauwkeurigheid dezer tijd
rekening voldoende te staven. 

. ONESIPHORÜS, een leerling 
van den heiligen PAULUS, on* 
derging den marteldood met 
den heiligen PoRPitTRiJS, en 
werd aan den staart eens paards 
gesleept. Dit ten minste vin
den wij m de Grieksche Ie-» 
vansbeschrij vers der heiligen, 

volgens oud? vertalingen. Het 
is'zekerder, dat bij aandèn 
heiligen PAPJES £iexbaarr was, 
'en dat .^ijipiemïC zijne ge-
heele familie groote diensten 
bewees, zoo als men ziet in 
jdeni tweeden brief aan ïiaro* 
TUEUS Het "Misericérdiam 
Bomims Onésiphori domui 
qui me refrigemvit, efca-
fenam meam} 'non ervfiuiti 
sed cum jRomamvffli$s$> söf' 
licithwequ&siyit eiinvenit. 

ÖNIAS I,-de opvolger .van 
JEDDOA of JoAPMS, werd 
in Het jaar 324 vöór,!.^ 
opperpriester. Gedurende Z0» 
bestuur, nam PTOLEHEOS, 
bijgenaamd Sofer, de zoon 
van Uws, Jeruzalem door 
verraad in, op eenen san-
bathdag f oen hem de Joden, 
als vriend. in de : stad ooi-
vangen hadden. Hij overleed 
in, het jaar, 300. 

' OWASII , hoogepnesler in 
het jaar 242 vóór •>> y.' > 
was-een man, d i e - ^ J 
Verstand bezat en Wer g* _ 
rig was. Hij weigerde oö» 
den cijns van twintig m^ 
ten zilver te betalen ,**& 
zijne voorgangers altijd a 

de koningen van « ' ' 
als eenehulde,aan d i e y 
bewezen, voldaan hgdd»» 
De toenmalige vorst P*?^ 
MEU.SEVERGETES, t, ond'een 
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ïijner hovelingen naar Je-
ruzalem ,,om 'de achterstal
lige schulden, die zeer aan
merkelijk waren, in te vor
deren: terwijl' hij die stad 
bedreigde'» om, indien de
zelve zulks van de hand. wees, 
Judea aan de plunderzücht 
zijner soldaten . ter prooi te 
laten, en er in plaats van 
de Joden, andere inwoners 
heen te zenden/ Deze be
dreigingen bragteni' algemeer 
ne onsteltenis in Jeruzalem 
te weeg; ONIAS was de eer 
nigste, dip er. niet over ver
schrikt werd; en de Joden 
zouden de uiterste rampen 
ondergaan hebben, indien 
JozÈF , de neef van denhoo-
gepriester, den storm door 
zijne voorzigtjgheid niet af
gewend had. Hij liet zich 
als afgevaardigde, naar het 
hof van Egypte zenden: 
hij wist den geest des kp-
nings en der koningin, zoo 
•wel te winnen , dat hem 
de ontvangst der belastingen 
des konings, in de provin
ciën van Cceles - Syrië en 
van Palestina, werd opge
dragen. Deze post stelde hem 
in staat, om de door zijnen 
óöm verschuldigde sommen 
te voldoen, en was het be
houdzijner natie. ONIAS over
leed, in het jaar - 229 vóór 
J . C. en had zijnen oom 
SIMON I I , tot opvolger. 

XVIII. D m , N 

" ONIAS I I I , zoon van Sir 
MON , van wien men jn het 50 
Hoofd, van het boek Mccle-
siasticus de schoonste lof
spraak vindt j en kleinzoon 
van ONIAS II werd in het jaar 
200 vóór J . C . , na den dood 
zijns vaders , tot hoogeprièster 
verheven., Hij was een regt-
vaardig. man. Zijne gods
vrucht en zijne standvastig
heid deden in Jeruzalem de 
Wétten Gods eerbiedigen en 
in acht nemen, en boezemde 
zelf aan de afgodische konin
gen en vorsten eenen grooten 
eerbied voor den tempel des 
Heeren in. Onder hem viel 
de geschiedenis van HBLIO-
DORDS voor. Een Jood, SlMOK 
genaamd, gebelgd over den 
tegenstand, met welken ONIAS 
zijne onreg[vaardige onder
nemingen te keer ging,,liet 
aan SfitEüCüS, koning van 
Syrië, zeggen, dat er in de 
schatkamers des tempels aan
zienlijke sommen waren, die 
hij gemakkelijk in de zijnen 
kón doen overstorten. De 
koning zond, op dien raad 
HfiUODORüs (zie dat artikel) 
naar Jeruzalem. De trou-
welooze steeds tegen ONIAS 
meer en meer ingenomen Sl-
MON, hield niet pp, om hem 
voor den oorsprong van alle 
oneenigheden, die hij zelf 
verwekte, te doen doorgaan. 
ONIAS, die voor de gevolgen 
van die beschuldigingen be« 
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ducht was, besloot om naar 
Mntiochië te gaan, ten einde 
Bich bij den koning SELEU-
C0S te régtvaardigen: mid-
delerwijl Overleed dié vorst. 
Nadat ANTIOCHÜS EPIPHANES 
henr opgevolgd was, kocht 
JASON, de broeder van ONIAS 
die vurig verlangde, om tot 
het opperpriesterschap ver
heven te worden, hetzelve 
'voor geld van den koning, 
en verstiet zijnen broed ei* uit 
hetzelve, die zich naar de 
schuilplaats van het bosch 
van Daphné begaf. Die hei
lige rnan was aldaar niét vei
lig; want MENELAUS, .die het 
opperpriesterschap aan. JASON 
öhtweldigd, en de gouden 
vaten des tempels geplunderd 
had, de verwijtingen, die 
ONIAS hem over dezelve deed , 
moede,, liet hem door den 
landvoogd ANDRONICUS ver-
knoorden. Deze moord mis
haagde aan iedereen. Zelfs 
de koning, over den dood 
van zulk een groot man ge
voelig , kon zijne tranen niet 
wederhouden, en wreekte 
denzelven op den moordenaar, 
dien hij op dezelfde plaats, 
deed doeden, op welke hij 
die .goddeloosheid bedreven 
had (163 vóór J . C.) ONIAS 
liet eenen zoon na , die, daar 
hij zich van ds waardigheid 
zijns vaders, door de heersch-
•zacht van JASON en MËNELAIJS, 
zijne oomeh , en door de on-
xegtvaardigheid der koningen 

van Syrië uitgesloten zag, 
naar Egypte, tot den ko« 
n i n g JPTOLEMEÜS PflltOMEXOR 
vlugtte. Die vorst verleende 
hem het verlof om in het 
landschap ffeltopplis, den 
waren God eenen tempel Je 
laten bouwen. Hij noemde < 
dien tempel Onion, en nam 
in1 de bouworde dien van Je- \ 
ruzalem , tot voorbeeld, lïij j 
stelde aldaar priesters en j 
levieten aan, dié dezelfde i 
dienst verrigtten en; dezelf- \ 
de plegtigheden ten uitvoer i 
bragtèn, als in den waren j 
tempel.' De koning legde 
hem groote landgoederen d 
aanzienlijke inkomsten toe, t 
tot onderhoud der priesters 
én voor de behpeften dei , 
tempels. Na de verffoestmg , 
van Jeruzalem, het VESPi-
SUNOS , die vreesde,. dat ae ;' 
Joden zich n a a r ^ ^ Z 0 U " 
den begeven , en aldaar M* 
ne Godsdienstoefeningen » 
den tempel van SeliopW 
voortzetten, denzelven w. 
alle sieraden berooven en 
deuren derzelve sluiten. 

' ONIAS, een zeer deugdjaj 
me Jood, verwierf w"0

f 
jaar 70 vóór J . .0. > d. t 
zijne gebeden bij «o* 
einde van eenen wreedenw» 
gersnood , welke zijne la . 
genooten kwelde,- niaar 
werd enkel met ondank" ; 
loond. Toen hij den oo 
over het opperpriesterscM 
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t̂usscheri HYRCANDs'èn ARIS-
lOBDltrs ontètófcen zagj begaf 
hij zich in eene spelonk, 
om geen deel aan die gru
welen te neüiëh , dewijl hei
de partijen uit J'odeh zamen-
"gesteld Waren. Hij wéfd ècb> 
tér beschuldigd van tot die 
van HTRCANÜS té behoor en. 
Daar men hem wilde nood
zaken om AjusïOBUtos en de ; 
aan den tempel verbondene 
offeraars te vervloeken'', fdëë& 
de heilige man dit gebed V 
» Groote God , dewijl' deze 
uw volk, en gene uwe offe

raars zijn, zbo smeek 'ik U 
om noch de eene noch de 
anderen te verhooren!" Het 
woedende volk overlaadde 

"hem weldra met steenen ; en 
-fleaë' misdaad werd kort daar-
"na door dezelfde's ramp- ge
straft , van Welke God hen, 
bplzijne voorbede bevrijd had. 
(FLAVIDS JOSEPHDS Jóodscke 
Geschiedenis 14,e boek, 3.e 

, .""hoofddeel.) 

'" i.pNKEtos, bijgenaamd de s 
' 'Bekeerdev ebti' beruchte'rab-\ 
- bijn dèr*;l>eeuw','isde sphrij-
ver yatt 'dë'èetsle''Chaidèeüt^-
*c.!ie 'ver&ldKing; oyer de 

ïijtjf' boeken MOZES , dóór 
'hem Targum genaamd'. Men 
leest;, ,iri den Talmud dat 
hij de * lijkslaatsie bestuurde 

' van Gmxu&h, den "moester 
van den heiligen PAÜEÜS, 
en dat hij ^ om dezelve luis 

terrijker, te maken, 'bij de
zelve meubels verbrandde, 
ter waarde van* ÏÓ,0ÖO gul
den; Het; was de gewoonte 
der ïïebrëërs, om het bed 
en de overige róëubëls der 
"koningen na hunnen dood te 
ver branden. Men nam dezelf
de plegtighëdèn in •écht; bij 
de lijkstaais'jen dër" Voorzit
ter, van dé synagogen"', isöo 

'als' 'GAiaAïilët was,".!••'•' \ '•) • •.' .'-

' ONOMAChiTüs, één Grieksëh 
dichter, dien—men? vóór de 
schrijver van een dichtstuk 
der Argonauteh')'•' ahn 'OftPHE-
tis toegeschreven, houd*'» 
leefde in het jaar 516 vóór 
J , C. Hij werd door HïP-
FARCHES ," een der zonen Van 
PISISTIIATES i!üit -iMthene ver
dreven.'"';- "s\ ' •*•;•-••••'; : 

ÖN ÓSANö ER, een Pla tö-
nisch wijsgeer, van wien ér 
eene verhandeling bestaat, 
,Ovèry den pligt en de hoe
danigheden van eehflëger-
hööfd Vdpbr RiéiotT ih 1599, 

"in %*<>" itf het -licht gegeven , 
met'eene 'gdeue vertaling'in 
het Latijn. Er bestaat 'eene 
Grièksbhë en'Fransöhe uit
gave vbn 'dèzëlvè' té Nètiï'en-
ïürg,' 1762, in 'jfol:,' wel
ke zeer op p'rijs wordt gesteld. 

OifSÈifBRAft ~^Zië Pkïöt. 

* ÖÓ^T:((Ji;êÖÖtJS?VA)!f),b{j-
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genaamd de Oude!, historie-
èn portretschilder, te Brug
ge , in 1600 geboren, in 
welke stad hij in ,1671 over
leed. Hij volgde met den 
besten uitslag de wijze van 
HAMIJUL CARRACCÏO na. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
eene afneming van het kruisj 

•de Doop van JESSVS CBRIS-
TUs; de Aanbidding der 
Herders; eene Mederdaling 
vanden ff. Geest, welke als 
zijn meesterstuk beschouwd 
wordt; eenen ff,. CAROLÜS 
BORROMEUS, te Milaneaan 
de pestzieken, de, ff. Com
munie uitdeelende. Deze laat
ste schilderij bevindt zich in 
het museum van het Louvre 
te Parijs. •*- Zijn .zoon Jo-
ANNES JACOBCS VAN OOST , 
bijgenaamd de Jonge, te : 
Brugge, in 1637 geboren, 
vestigde zich Xe Bijssel, en 
versierde de kerken dier stad 
met zijne schjlderijen, onder 
welke men vooral, onder
scheidt : het; kind :J£:sus, 
aan- hetwelk men de werk
tuigen van pijn lijden aan
biedt ; de Opwekking van 
LAZARUS , en den martel
dood van de ff. BARS ARA. 
Zijne behandelingswijze komt 
veel met dje van zijnen va
der overeen, maar zijn ko
loriet islijviger en zijne pen
seelstreken pngedwongener. 
Met eene zeldzame . begaafd
heid vervaardigde hij portret-
Jen. In zijne laatste jaren 

.begaf hij zich naar Brugge, 
alwaar hij , den 29 Decem
ber. 17 \ 3 overleed. ; 

f OosTERWiis (MARIA VAÏ), 
den, 20 Augustus 1630, te 
Mooddprp bij Delft, gebo
ren , muntte vooral uit in het 
schilderen van bloemen, Haar 
vader, prolestantsch predi
kant aldaar, schepte er be
hagen in , om" den aanleg, 
•dien zij voor de schilderkunst 
aan den dag legde, aan te 
kweeken, en plaatste haar 
bij JoHAN DE HEEM , eenen 
beroemden "bloemschüder te 
Utrecht. Hare vorderingen, 
waren zoo snel, dat hare 
eerste proefstukken bijna on« 
middellijk door hare mees
terstukken opgevolgd werden. 
Hare schilderstukken geraak
ten weldra buiten 's land" 
verspreid, alwaar dezelve al-
gemeenen bijval vonden, en 
zelfs met die van haren ^es
ter gelijk werden gesteld, 10" 
DEWIJK XIV ,. beijverde zicft 
een' harer kunststukken in 
zijn'kabinet te plaatsen. •$•&" 
Zer LEOPOLD , WitinM "J» 
koning van Engeland» Ae 

kdnïng van Polen, beijver
den zich niet minder»"°fn 

hunne kabinetten met W6 

voortbrengselen te verrijken» 
Hare wijze van schilderen 
w;as uitvoerig en krachtig» 
zacht en snel, naarmate ae 
voorwerpen waren, ffe* . 
zg behandelde J 'foQtmam 
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muntte zij uit, 'in de voor
stelling der doorschijnbaar-
en helderheid der bloemen, 
bij: welke>ziy de tiiatuur in: 
haren geheelen tooi betoove* 
rend TiaLootste. Zij overleed 
te Entdam in Waterland, : 
den 12 November 1693. 

OPHNI en PHINEES , kinde- '•] 
ren van den hoogepriester 
H E M , waren ;eyen zoo god
deloos en ondeugend, als hun 
vader wijs en deugdzaam was 
geweest. Zij verkrachtten cle 
vrouwen* en' jonge dochters, 
di& ini den tempel kwamen, 
maakten zich meester Van' 
de offers t en vorderden schat- * 
tingen, om regt of liever om 
onregt te doen. De H. Schrift 
noemt • hen, %orien van '-.BE'. 
MAL. f Maar God beteugelde 
en wreekte al deze misda
den, door, de wapens der Phi-
listheërs, in den bloedige» 
slag van jtphec, waarin 0-
PJHNI en PHINEES, ofschoon 
zij de ark medegevóerd. had
den , • wijl zij i hoopten door 
de tegenwoordigheid derzel-
ve, de zegepraal 'aan de Jq-
den te verzekeren, terwijl zij 
ter verdediging der ark zel
ve streden, die in de magt 
hunner vijanden viel, gedood 
werden. 

OPILIUS (AÜREHDS) , een 
bekwame taalkundige ,' de 
schrijver van een werk, geti

teld i Libri-Mvisarum, bloei
de in het 'jaar 94; vóór J ï 
C. Deze verzameling is niet 

l'töt ons; gekomen» • 
:'••.<«W ; ••• i ; : ," . . • • _ • • ! . " . . : ; • : • : ; - ' ' " ' " ' 

.!. OPJTIÜS, in het Hoogduitscfi -
OPIIZ(MARXINÜS);, te Bum-
laUi in . Silezië • geboren , 
heeft eènen beroemden naam' 
•verworven.door zijne Latijn-
Jsche en 'nog'meer door zij
ne Hoogduitsche dichtstük- • 
ken. Men - heeft i vün hëm[in 
het Latijn '.Mengeldichten, 
'Puntdichten ,» een* Dichtèiuk 
over den Jfesuvius?, de Kdp-
peldichteh, van OttTO•>,•: ensfi 
Zijne'; Hoogduitsche gedich
ten zijn even zoo ohgedwon-

.. gen als schitterend. Zij zijïi 
in 1698, te Amsterdam, 

. gezamenlijk uitgegeven. Met 
de Latijnsche -had zulks 'ibi 
1640 en in 1681, in 8 jo 
reeds plaats.gehad. De schrij
ver'overleed; aan de pest te 
Dantiig,, den 13 Augustus 
1639, beschouwd, als de 
MALHERBE der Duitschers. 
[Met roem gewaagt men nog 
van het volgerfde werk, van 
dezen '; letterkundige: AHs~> -•' 
tarckus, sive de contemptu 
linguce Teütonicce, in 4,*») 

OPITIDS , of OPIÏZ (HEN
DRIK), een Luthersche god--
geleerde, in het jaar 1642^ 
te Altenburg. in Mèisnïè 
gehoren , was hoogleeraar in 
de Oostersche talen en in 

3 ' • , ' • ' = ,. 
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de godgeleerdheid •të:JT?W?j f 
alwaar hij in 1712 overleed. 
Men heeft van hem een aantal 
werken, over de ;Hebreeuw-
sche oudheden; hijbezwalkte 
zijnen roem'door tjat hij de 
overeenkomst ;der Grieksche 
taal mét de Oosterschê wil-, 
debepalen, volgens de wij-
Ze, ;,w"elke rWASMüm' -had 
gevplgdj.'.om.' hét verband aati 
te'.tpqneu» dat al de Oos
terschê tongvallen;; onderling 
hebben; ,\ Deze zonderlinge, 
zucht,.om de Grieksche 'taal 
aan dezelfde regels\ van het» 
Hebreeuwseh ,te-, willen bh* 
der werpen, bewoog hem .".om. 
eenige. b,elagchelpe gesqhrif-; 

te geven; 
Thans, wordt .nog! ënkél; zijne, 
Biblia, Mebraïca y:,Eiel, 
1719; 2 dl.'niia.k& gezochti 

- f OPMEER (PETROS) J den. 
1.3 September -1526! te '-dm*: 
sterdam geboren „ imder-
scheidde zichdoor zijneige
schiedkundige geleerdheid en 
door.zijnen ijver ter Verde
diging van de Catholijke gods
dienst, Hij sproot uit eene-
oude en aanzienlijke familie 
vaiï Mord-Molland, welke 
JACOBA VAN BEWEREN had 
veradeld;, tot'belooning der 
diensten, welker die familie 
in dé woedende verdeeldhe
den , tusschen twee partijen,: 
welke men met de naam van, 
•Uoettsckm en Kabeljaau-
scken bestempelde, bewezen 

'had. De vader vaa PETRAS 
OPMEER .voerde denzelfden 
naam' als: zijn* zoon , en zij-* 
ne moeder:, MARIA VAN AKER
SLOOT genaamd, was mede 
uit eene aanzienlijke familie 
gesproten; Hij had het on* 
geluk, vaö zijnen vader tei 

"verliezen, toen hij nog zeer 
jong "was; maar zijna tiioe-
der was zeer bezorgd voor. 
zijne opvoeding:; hij volbTagt 
zijne eerste, studiën in zij1*6' 
geboorteplaats ,•._ onder twee 
godgeleerden, de eerste werd. 
ALARDDS genaamd en de an-' 
dere NICOLAAS GiMWi die 
bij ERASMÜS geweest was. Se 

! jonge OPMEER legde zeer f roe^ 
: zulk ;eenen gelukkigen aanlag 
en eenen Ievéndigcn en, door-
dringenden geest j eën^u^ 
tengewoon verlangen om »utt~'' 
digheden te verzamelen eff' 
zulk een gelukkig geheuffeB 

aan den dag,' dat hÜ? toen 

hij zeventig jaren; oud.W?3» 
zich nogin,staat *e<ronü,'om 
de blijspelen;van TEBWtWj 
en de lierzangen van ÏÏoR^ 
HOS, welke CANNÏDS hem m 
zgne jeugd, had laten leeren, 

van buiten op te zeggen. "*"' 
dat hij zijne humaniora te 

Amsterdam völbragt had» 
begaf hij zich naar Leuve^ 
alwaar hij een jaar onde 
PETRUS NANNIÜS of NAN»I^ 
van Alkmaar studeerde; *a 

Leuven begaf hij zich Da^ 
Boornik, alwaar hij zien on
der CUÜDIÜS'WARIS' J f l . 
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Fransche taal en de wiskunde 
oefende. Toen hij nog voor
nemens \vast om verder te ' 
studeren,-noodzaak te hem zij
ne moeder, aan 'wie de af« 
wezigheid haairs eenigen zoons 
begon te vervelen, om bij 
haar terug te kómen; en kort 
daarna liet zij hem in den 
ouderdom van een en twin
tig jaren in. den echt treden: 
hij huwde > met SAR'A* SAS-
BóïiDUS , uit eene; aanzienlij
ke familie van Delft gespro
ten. Hij: hieldniet; óp, zij
ne neiging voor de weten-? 
schappen! óp te volgenr.en 
wijdde bijna al zijnen tijd 

- aan de .studie toe*- hij;droëg 
zelfs een potlood bij zich om 
al' datgene , wat hij merk
waardigs .vond V op te teer 
kenen. ' Hij had 'reeds ee* 
hen rijpen ouderdom bereikt 
toen hij de Grieksche taal be
gon te beoefenen; maar At-
BERTBS IE MIRE heeft zich-
vergist met te zeggen, dat 
ĥij geenen meester, had. PE-

' TRÜS RËSENiüs, rector aan 
de scholen van Delft, on
derwees hem die taal ;• hij. 
verklaarde EUCHDES aan OP
MEER, en door hem de GrièE-
sche taal te onderwijzen, leer
de hij zelf de wiskunde zoo 
grondig, dat de prins van 
Oranje hem tot zij nen wis
kunstenaar verhief. Onzege-, 
leerde stelde zich nog niet 
tevreden, hij - beoefende de 

geneeskunde en de reglsge-
leerdheid, en hij was voor
nemens om zich te Leuven 
tot doctor in de regten-te 
doen bevorderen, toen de • 
hervorming, die groote vor
deringen begon te maken, 
den ij ver, van den zeer aan. 
de Calholijke'Kerk gehechtea 
OPMEER opwekte: hij legde 
zich .dus opf de studie der 
godgeleerdheid toe, en hield 
zich enkel met de lezing der 
kerkvaders bezig. Toen de 
onlusten toenamen, begaf hij 
zich naar Leijden tot FRAN-
CISCÜS' YAIDES , kolonel van-
het regiment van Lombar* 
dij'è, die hem tot zijn au-
ditmr*militair aanstelde, en 
met wien hij zich vervolgens 
naar Henegouwen begaf. PK-
'ÏRTJS iE LONG , drost van Am
sterdam riep hem in die stad' 
terug, om aldaar de verde
diger van de Catholijke Gods
dienst te worden, en daar--
toe gebruikte hij allen mo<" 
gelijken ijver; maar toen hij 
genoodzaakt werd om Am
sterdam tè Verlaten; ging hij 
te Delft wonen, alwaar hij 
het overige zijns levens door-
"bragt, hij overleed aldaar den 
, 9 November 1595, en werd 
in de kerk van den heiligen 

-HIPPOIYIÜS begraven. O P 
MEER was groot van gestalte, 
welgemaakt en sterk, hij 

- had een breed voorhoofd, 
eene blóOzende kleur, eu 

k : • : • ' . • ' : / ; • • • • • ' ' 
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n een priester uit Vlaanderen, 
die de hervorming omhelsd 
had. — 3,° Opus chrono-
graphicuni ab orbe condito 
ad' annum 1583. PETRUS OP
MEER , de zoon des schrij- i 
vers gaf dit werk na zijnen 
dood in liet licht; men vindt i 
zijne Levensbeschrijving aan ; 

'het hoofd, van hetzelre: dit \ 
werk werd te Antwerpen 
in 1611 in fbl. en te Jeu-' 
fewin S.vo gedrukt; men 
heeft bij deze laatste uitgave 
gevoegd:' Historia martij' 
.runt Gorcomensium Hol" 
landiaque. Eindelijk heeft 
men van^hem een werk ge- ; 
titeld: Het schip des ge'dulds \ 
en der boetvaardigheid. \ 

iets deftigs in zijn gelaat. 
Hij was spraakzaam en be
leefd , vlug en bevallig aan 
tafel, edelmoedig en mild 
vooral ten opzigte van de 
arme studenten. Hij telde alle 
aanzienlijken van zijnen tijd 
onder zijne vrienden, zoo als 
de.kardinaal STANISI.AÜS'HO-
SIDS, ARIAS MONXANÜS, Ml-? 
CHAët BAIÏJS , CoRMELIUS Mü-
SIDS, PETRUS NANNIÜS, PON-
TIÜS HEÜTERDS en anderege
leerden ; hij was niet min
der in naauwe verbindte'nis 
met de voornaamste schilders 
en beeldhouwers, die toen
maals in Holland bloeiden. 
Hij liet onderj.andere kin
deren twee zonen na:; de 
oudste PETRUS OPMEER ge
naamd, te Delft geboren, is 
de uitgever van de kronijk 
zijns vaders, en de tweede 
LUCAS genaamd, pok ie Delft 
.geboren, doctor in! de reg~ 
len en raadsheer van de adr 
miraalschap vari ontwerpen 
voor den koning van Spanje, ';• 
Onze -OPMEER beeft eenige 
werken in het licht gegeven: 
1.° Assertio Historica de 
Officio Missw, in welke hij 
tracht te bewijzen ; .dat. de 
Mis ten tijde van de vier 
eerste algemeene kerkverga
deringen in gebruik was.— 
2,o JResponsio Md VIII. Ar-
ticulos a ZEONM EMPACIO 
contra assertionem suampro-
positos. Plantijnsche druk 
1570 in 8.vo EMPACIOS was 

OPORIN (JOANNES), een 
drukker te:Bazel, in 1507 | 
geboren, verrijkte het gebied j 
der letteren inet verscheiden 
wérken,'• welke met eene zeer 
grooté naauwkeuri^heid %**, \ 
drukt en met zeer uitgebreide } 
registers, versierd zijn. Hij \ 
overleed in 1568. Men heelt • 
van hem: 1.° Geleerde Ver
klaringen , over verschillende | 
werken van CICERO, r"- *"° 
Zeer geleerde Aanmerking^ 
•over eenige plaatsen van BE' 
MOSTHENES. — 3.? D e ul1* 
gave van acht*en-dertig Dich" 
ters van EerderszangW' 

OPPBDE (JOAMNES MBTNlf 
Vrijheer D') , eerste voorzie 
ter bfj het parlement van 
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4ix, alwaar hij in 1495 
geboren werd, is in de ge
schiedenis beroemd door zij
nen hevigen ijver; tegen de. 
sectarissen. Het parlement 
van Provence , beval in 1540, 
bij een plegtig besluit, dat 
al de huizen van Merihdolj 
die door de ketters, AYal-
densèrs genaamd, bezet wa
ren , geheel afgebroken zou
den worden, alsmede de kas-
teelen • en de sterkten, die 
hun toebehoorden. Negentien 
der voornaamste inwoners van 
dit vlek, werden tot den 
brandstapel veroordeeld. De 
verschrikte Waldensers.zon
den een gezantschap tot den 
kardinaal SADOLET, bisschop 
van Carpentras, een even 
zoo geleerd als deugdzaam 
prelaat, die hen met goed
heid-ontving en voor hen 
sprak. «FRANCÏSCCS I , door 
hunne vertoogen getroffen, 
vergaf hun', op Voorwaarde, 
dat zij hunne dwalingen zou
den afzweren ; maar daaraan 
-wilden zij zich niet onder
werpen. Integendeel, door 
de uitstelling van dit vonnis 
aangemoedigd, doorkruisten 
zij gewapend het land > tèr-

.wijl zij de kerken ontheilig-
-den , de beelden'verbrand
den en de altaren verniel
den. D'OPPBDE, gaf daar
van kennis aan het hof; en 
verzekerde dat deze mui-
telingen , die ten getale van 
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zestien duizend vergaderd 
waren , voornemens -waren , 
Qni Marseille te. overrom
pelen ; dientengevolge ver
zocht hij de uitvoering van 
het vonnis tóe 4e staan. 
De koning stond niet lang 
in twijfel j stelde legerben
den ter beschikking van den 
voorzitter en beval aan de
zelve, hem in alles te ge
hoorzamen. D?OPPÈDE, de 
yrijheer DE LA GARDE en de 
algemeéne advokaat GDERIN, 
vielen met geweld óp Ca-
brières en Merindol aan, 
doodden alles -,• Wat hen ont
moette , en verbrandden over
eenkomstig het door heïpar-
lèment gegeven vonnis,- al 
hetgeen dezen secta rissen tot 
verblijfplaats,. verstrekte ; de 
weinigen; die otatsnaptefr, led
den zich' in Piémont, De 
koning keurde» door öpene 
brieven van de maand Au
gustus 15*45 , al. datgene goed 
wat er gedaan was; maar 
men beweert dat deze vorst 
later berouw over zijne toe
gevendheid had, en dat hij 
al • stervende aan zijnen zóón 
•beval, om dezelfde zaak in 
een ernstig onderzoek te ne
men. Het is zéker dat; ko
ning HENDRIK I I , in 1551, 
het parlement, van Pafys 
belastte, om er overte oqr-
deelen. Nooit werd. eri eënje 
'zaak plegtiger ; bepleit; jde
zelve hield vijftig achtereen-

5 ••:•, • - • • • • ! • . : • i • • / . • ' ' . 
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volgende zittingen bezig: De-

voorzitter 'D'OPPÉDE sprak, 
met zoo veel kracht, dat hij, 
vrijgesproken werd. Hij trof 
vooral op eene bijzondere 
wijze door zijne pleitrede, 
welke met deze woorden be
gon : Jttdica me, Deus > et 
discerne caasam meetril de 
genie non sancta. Hij tracht-* 
te bewijzen, sdat hij slechts 
dë bevelen van FUANCISCÜS 
I , tegen dé sectarissen had' 
ten uitvoer gebragt; en dat 
de koning bevolen had , dat 
men hen, indien zij weiger* 
den > om de ketterij aftëzwé-
ren ,• móést uitroeijen,'even 
als „God âan SADL bevolen 
hadv om de fAmaieeitën' uit 
tei roeijen;; ,iij beriep zich 
op de; onheilen j ' welke de 
ketterij ; aan den staat ver
oorzaakte; te gelijkertijd dat 
dezelve: :dë Godsdienst "on
dermijnde, en schilderde dié 
8er Walderisèrs,". niet de Ie-4 

vendigste en krachtigste kleu
ren;* af,• 'als eene der hate* 
lijkste^" .welke ooit op de 
wereld verschenen waren, 
ffij was een' man die ee* 
«e > onomkoopbare; regtscha-
-penheid en opregtheid be
zat; hij bekleedde zijnen post ] 
mëf "zeer f veel' eer tot aan 

'•zijnen, dood , in 1558 voor- I 
gevallen. "rDe protestantschè! 
'schrijvers i en ria hen de voor- , 
zitler: DD THUU en DuptEist 
neggen, dat de goddelijke 
regtvaardigheid hem over zijne 

wreedheid strafte, doorhem: 
in verschrikkelijke smarten 
te laten steïven. ÏMAÏMBOCRU 
zegt, » dat de ware oor» 
sprong zijner smarten bestond 
in dë trouweloosheid van eei 
nen protestantschen heelmees-
tér, dié hém mét een vergiftigd 
wondijzer peilde,; om zijne 
secte :te wreken;" Men heeft 
van hem eeüe hertaling in 
het- Fransch van VI Mge* 
zangen van'. PMÏRJRCBJ. 

OPPENORD (GIILES MARIA), 
een bouwkundige, in 1672, 
té Parijs 'geboren, en aldaar 
in 1742 overleden, wordt 
door: deskundigen als eene 
geriie van de:eersté • orde -in 
zijn vak .beschouwd. ^ 
hertog van Orleans, regent 
van het koningrijk, gaf «em 
den post van algemeen op" 
zigter óver ; zijne, ..gebote" 
,en tuinen. OPPENORD Jieeti 

teekeningen nagelaten, »aa 

•welke de heer HüQüi^f* 
kunstkenner, met veel juist
heid en keuze ,'eepe af"t6["l 
keïijke reeks gëgèaveerd neen 

: ÜPPiNüSi een" Gmksch 
-dichter, Ite Jnaxarbië, een 
-stad'iin Cilioië, geboren, 
bloeide in dë 2." eeuw f f 
der de regering Van -i-6^ 
CARACAUA. Deze &><&# 
heeft ' verscheiden stukK^ 
vervaardigd , in welke n? 
vele geleerdheid ópa6**"' 
welke door de bevallig^6" 
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en tle kieschheid' zijner ver* 
haleö verfraaid" wordt. Er 
bestaan; vaii hém'vijf Hoeken 
Over' de vischvangst en vier 
Over'de jagt, CARACALLA 
liet» hem'eene"gouden kroon 
gevéh .voor Lelkeh dichtregel 
van- Mi-^Oynégéücon of de. 
Verhandeling over de jagt. 
Vandaar komt het, zoo als 
men'iëgt, dat de dichtstuk-
ken yan OPPIKÜS gulden, ver-
ae»-genaamd werden. :üeze 
dichter werd in het begin 
van de 3.é eeuw,' in den ou
derdom van 30 jaren in zij
ne geboorteplaats door de 
pest weggemaaid. De beste 
uitgave van zijne dichtstuk-
ken , reeds in 1478 in 4. t0 

gedrukt \- is die van Leij-i 
den', 1597, in: 8ivoj in het 
Grièksch/ en an het, Lutijni, 
mét-aanmerkingen van Riï-
lERSflürs"l welke zéè'r ge
leerd zijn. ,' "':' ' ; 

OPPIOS (CAJOS) , is, volgens 
sommigen, de schrijver van dei 
Aanteëkmirigéw bvér de öör-~ 
logeer van -Alexcindrië, vaii. 

. Afrika en van Spanje,- wel-» 
fee aan HIRXIÜS worden1 foe^ 
geschreven t intnsschen vbe* 
ren bijna al de exemplaren 
den naam van HIRXIÜS, en; 
hëtgene zeker eene dwaling 
i s , van HIRXIÜS PANSA ; en 
het vrerk wordt altijd onder 
dien naam aangehaald. Zie 
HIRXIÜS. 

OFPORIÜNA {Heilige), ab
dis van Montreuil; in het ' 
diocees van Seez f en zuster 
van GODEGRAND , bisschop 
van dien stoel. Zij overleed 
den 22 April 770, na haar 
leven in' de beoefeningen der 
boetvaardigheid te hebben 
doorgebragt,, en werd bij ha
ren ^broeder begraven. Haar 
Leven ^ door ADELMÜS be
schreven , wordt gevonden in 
de Acta Sanct. April 3.e deel. 

OPSOPOEÜS (VlNCENTIÜS) , 
een geleerd letterkundige, in 
Frankenland, op het einde 
van de 15.e eeuw geboren , 
en in 1540 overleden, heeft 
nagelaten: 1 .o Castigationes 
ad diversce Lectiones in DE-> 
MOSTENIS orationes, NevL* 
renberg';^1534 ,• 'ibr- 4. t0 — 
2-.o De' arte bibendi, libri-
Jres,"'M&, 1536, in 4.t<>, 
een klein dichtstuk', in het 
volgende jaar in het Hoog-, 
duitsch vertaald; eene Fer-, 
haüdeling over de rede-. 

; kunde," ia het Latijn,' welks 
vérscheiden "uitgaven gehad 
heeftf verscheiden vertalin
gen van het Grièksch in het 
Hoogduitsch; eehe vertaling 
in het Latijn van verschil
lende Brieven (Farragó) 
van LOTHER , Haguehau, 
1525, ib 8.vo en Annota» 
tiones in quatuor lib. yroec 
epigramnta, Bazel, 1540, 
in 8.vo 
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OPSOPOÈDS (JOANNES) , in 
1556 y te Bretterij in den 
Palts geboren,, was correc
tor van .de drukkerij van W E - ; 
CHEI., dien hij!naar Parijs, 
volgde, en die, bij door zij
ne kundigheden zeer nuttig! 
was. Zijne, gehechtheid .aan ! 
de.nieuwe ketterijen deed hem; 
tweemaal..in de gevangenis ; 
zetten. Hij legde zich op de 
geneeskunde toe en maakte; 
daarin zulke groote vqrde-• 
ringen, dat men hem , toen 
hij in iDuitschland terugge
komen was, den professora-
leri leerstoel in die weten
schap te Heidelberg, gaf. 
Hij overleed: aldaar in! 1596. 
Men heeft, van hein verschei
den verhandelingen van H I P -
rocRAXES, mei; vertalingen 
'in het Latijn, verbeteringen, 
en aanmerkingen uit verschil
lende handschriften ontleend, 
Frankfort^, 1587. Men. heeft 
aan hem ookde verzamèlingte 
danken over, de Godspraken 
dérStjbülen, Parijs ,imi, 
in 9.vo — Zijn broeder Jo-
ANNES OPSOPOEUS, in 1576 
geboren en in 1619 overle
den y verbond zich aan de 
ontleed- en heelkunde en ver
wierf in dezelve y. door eene 
met beleid behartigde en ge
lukkige praktijk ; eenen groo-
ten roem, ••<••.;'. :' ^ •'.._'• •• 

OPSTRAET (JOANNES), in 
1651 , te Beringhen » in het 
Belgisch gedeelte der pro

vincie Limburg " geboren r 
onderwees eerst; de godge
leerdheid an, het kollegie van 
ADRIAKÜS, , J I ii te Leuven, 
daarna in het .seminarie te 
Mechelen. HÜMBERTUS DE 
PRECIPIANO aartsbisschop dier 
stad , van zijhe^gehitehtheid 
aan JAtfsEinDS en Qvssmi 
onderrigt,. gaf hem als een 
gevaarlijk; man, in 1690 zijn 
ontslag. Te Leuven terugge
komen , wikkelde hij zjch 
in de.idoor de nieuwe dwa^ 
ljngeu ontstane twisten1, en 
werd in 170,4, °P bevel des 
konings, uit alle staten van 
£HIJGIPPÜS V verbannen. Twee 
jaren later te Leuven terug* 
gekomen.-.: zijnde!, tóen die 
stddtot het gebied des kei
zers was overgegaan ,iwerd 
hij tot principaal van 'het-' 
kollegie de Valk bevorderd. 
Hij overleed in die betrek
king in 1720, nadat bij* 
ten gevolge eener verklaring 
van onderwerping aan de 
kerk , .de Sacramenten ont
vangen' had; ' desniettegen
staande weigerden verschei* 

> den kollégien, en leden, Van 
de hoogesphool-, orh bij..zij
ne begraving tegenwoordige 
zijn. " Deze geleerde "bezat 
een doordringend verstand> 
belezenheid en schreef vrjj 
wel in het "Latijn', als ny 
het, wilde, zelfs in dicht
maat, zoo als men zulks ,D 

eenige hekelschriften tegen 
de Jesuiten ziet; maar dik-
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werf bediende hij zich voor-
bedaohtelijk van eenen school-
«chen , meer naauwkeurigén 
doch minder zuiveren, stijl. 
Zijne kundigheden hadden 
hem tot de,;godspraak der 
Jansenisten van Holland ge
waakt. Men heeft van hem 
een aantal werken in het 

, Latijn ènFransch, welke door, 
de aanhangers van QuÉSNÈt, 
met gretigheid gezocht wor
den. De voornaamste zijn: 
l.o Theses Theologicde, 1706, 
in welke men die eenen Lu-
THER waardige spotrede vindt: 

. Misscenon refrigerantani-
• mas in purgatorio , sed in 
, refectorio. —r- 2.° Godge-
geleerde verhandeling over 

,{je wyze, om het Sacrament 
.der boelvaardigheid toe te 
>dienen; tegen SIETARI , in 
. 12.m«> < __ 3.P Godgeleerde 

Onderrigtingen.,. voor jeug-
'dige godgeleerden. — 4.° 
De goede Merder, waarin 
men -, over de, pligten des 
herders handelt. . In 1764, 
liet de bisschop van Passau , 
ifir «ene andere uitgave voor 
zijne geestelijken van ver
vaardigen , maar met veran
deringen, verbeteringen en 
vermeerderingen s deze uitga
ve werd te Bamberg, Wura-

'• burg en P'icence; herdrukt. 
. — 5.° De Christelijke God
geleerdheid. — 6.o Godge
leerde onderrigtingen over 
de menschelijke handelingen, 
(de actibu$humanis), 3 dl.", 

in ll.^o -— 1 fi leerstelli
ge , aedehundige, beoefenen
de en schoplsche Godgeleerd
heid, 3 dl.», in", 12.B10 ^ 
8.° JTerhandeling over de 
Godgeleerde gronden, 3 
dl.1», in 12.H«> Dit is een der 
meest gezochte werken. —-
9.o Godgeleerde verhande
ling over de bekeering des 
Zondaars. 

OPTATÜS (Heilige), bis
schop van Mileve, eene stad 
van Numidie' in Jfrika, 
onder de regering van VA-
IENTINIANÜS en' van VAMENS, 
heeft eenen beroemden naam 
in de Kerk, ofschoon hij 
weinig anders dan door zij
ne werken bekend is. Hij 
.overleed in 384., De heilige 
JLÜGUS^INUS, de heiligeHIE-
RONYMÜS, de heilige FciGÉN-
I IÜS, spreken dikwerf met 
lof van hem. »OPTATÜS, 
(zegt de eerste) zou een* be

lwijs van waarheid yoor de 
Catholijke Kerk kunnen zijn , 

: indien dezelve op de deugd 
harer dienaars steunde." Wij 
hebben vanOpiATüs, slechts 
zeven Boeken over de scheu
ring • der Donalisten , tegen 
een werk van PARMEMANOS , 
Donatist. bisschop van Car-
thagOé Het werk van <ïe,n 
heiligen OPIAXÜS , is een be
wijs van zijne geleerdheid,en 
van zijnen schranderen geest. 
Zijn stijl is edel, krachtig 

Il en ibeknopt, Be beste uitga-
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ve van dit boek y is dia van 
doctor Dtr PIN i Parijs, 1700, 
inv fol. Antwerpen, 1702. 
"De uitgever heeft hetzelve 

-'.verrijkt met" korte aanmer
kingen aan den Voet ider 

'bladzijden, met eene verza
meling van alle besluiten 

"der kerkvergaderingen, niet 
brieven van de bisschoppen, 
met de plakkaten van de 
keizers en met handelingen 
van de martelaren, die be
trekking 6p de geschiedenis 

' der Donatisteti hebben, door 
eene- tijdrekcnkundige orde, 
tot óp den tijd * van GREGO-
BIÜS den Grbote verdeeld. 
Men 'vindt aan het hoofd 

"eene geleerde en wel geschre
vene voorrede, over het le
ven, de werken en de ver
schillende r uitgaven van Op-

' ÏATES. Voor die van DÜPIN, 
stelde men de uitgave, wel
ke GABRlët AUBESPINE van 

'dezelve met aanmerkingen te 
Parijs in 1631 geleverd had 
ehdievan LEPRIEÜR, 1679, 
zeer op prijs. 

ORANG-ZEB. — Zie An-
RENG-ZEB.. 

ORANJE (PHILÏBERTÜS VAN 
CHaLÓNS prins Tan), in Ï502 
op het kasteel 'van Wo&eroi 
in Francfie-comtó geboren, 
verliet de dienst van FRAN-
CISCOS I in 1520, gebelgd 
«aar men zegt, dat de hof
meester hem, op bevel des 

— Ö R A . 

konings, te JFontaineUem \ 
-had' doen optrekken om voor 
ieeri afgezant van Polen plaats 
=te maken.: [Bij deze beweeg- i 
reden tot ontevredenheid I 
voegde zich nog eene andere I 
die van meer gewigt was, 

«FRANCISCÜS I maakte aan- \ 
spraak op het regt der op- ;• 
perleeuheerschappi; in hél 
prinsdom van • Oranje t en j 

"PHILIBERTÜS had üich ytuch- ! 
teloos tegen dit regt verzeg] r 

Jfij; begaf: zich ïn dienst van 
keizer KARÉI V, Door- deze 
verandering verloor hij zij11 j 
prinsdom van Oranje', dat h : 
koning even gelijk het land" I 
vpogdijschap v&nBrfslagWt j 
hetwelk" hij van zijne 'geboorte j 
af gehad had, kubezitnam. 
De keizer stelde er hem scha
deloos voor door hem het 

. prinsdom Melphes, het hef-
togdom Gravina, verschei
den landgoederen in I^f 

. en in Vlaanderen, W *e 

Orde ' van het gulden 'vlies 
te geven, .tfij maakte zijne 

eerste wapenfeiten bij de her
overing van .Doornik op de 

Franschen in 1521, envoei" 
-de het bevel over het Spaan-
sche voetvolk bij de belege
ring; van Fontarabië in 152Z* 
In het volgende jaar scheep'? 
hij zich in , om naar Ito»* 
over te steken, door && 
misrekening van den kapitein» 
kwam zijn schip, midden in 
de vloot van DoRU om. Naat 

-den toren van Bourges g«" 
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'• Cjirmus. •zonden , bleef, hij aldaar tot 
aan hét verdrag van Madrid, 
na den slag van Pavïa, een 
verdrag, door hetwelk de 
keizer hem. zijn prinsdom 
dééd terug geven. Hij werd 
géneraal van hét keizerlijke 
leger,in 1527, na den dood 
van den Connes tabel DE BOUR
BON , en sneuvelde den 3 Au--
gustus 1530 in een gevecht 
in Zoskane, nabij 'Pistoja, 

, ïiivyaar hij het bevel* voerde 
over de troepen dés keizers 
tegen de , Florentijnen , die 
toenmaals met den Paus in 
oorlog waren. Hij had den 
ouderdom van 28 jaren nog 
niet bereikt, en liet slechts 
ééne dochter na , die zijne 
titels en zijne goederen in 
het huis van Nassau over-
bragt.' . 

ORANJE. - ^ Zie FREDERIK 
HENDRIK, MAURITS en Wtt-
XEM. •. 

O R B E I X I S (JNÏCÖLAAS D') , 

een: minderbroeder, te rfn-
gers geboren en in 1545. 
overleden liet na een Abrègë 
etc. (Beknopte godgeleerd
heid volgens de leer van 

.SCOT), in 8.vo 

ÖRGHAN, — Zie ORKHAN, 

ORCY. - * • Zie GIGOT D' 

ORCÏY 

ORDERIK ,' ORDRIC of Oi-
DERic (VITALDS) , van Orle-
ans oorspronkelijk, in 1075 
in Engeland geboren, werd 
in den ouderdom van 10 ja
ren naar Normandije gevoerd 
en in de abdij van Ouchë 
(Saint-Evroult) opgevoed , 
nadat zijn vader, die priester 
en weduwnaar was, het kloos
terleven omhelsd had. Hij 
werd in den, ouderdom van 
11 jaren zelf monnik van 
dezelve, en ofschoon hij hét 
sub-diaconaat in den ouder-
doni van ï6 jaren ontvangen 
had,Werd hij eerst in.zijn 
$3.e jaar priester gewijd. Hij 
bragt zijn geheele leven in 
den staat van eenvoudigen re
ligieus door en hield, zich 
enkel met zijne pligtén én 
met de studiën bezig. Hij 

.overleed in i l43 é Wjj heb
ben hem ëené XTeïkelijke 
gejscjtiedenis xa 13 hoeken 
te danken, welke DDGJBBS-

ÖRANTÉS (FRANCÏSCUS) , een 
Spaansch minderbroeder, in 
1584 overleden, was als god
geleerde bij de kerkvergade
ring van Trenie tegenwoor
dig, alwaar hij in 1562 
«ene geleerde redevoering 
voordroeg. Hij werd ver
volgens biechtvader van don 
JDAN van Oostenrijk, daar
na bisschop van Oviedo in 
1581,, jfen heeft van hem, 
iri het Xatijn" een Boek te
gen de instellingen van 
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NE heeft laten drukken in 
de 'Historice Normannórum 
scriptores, Parijs, 1,619 in 
fol. Dit werk bevat, onder 
eenige in de eeuw van OR-
DERIC aangenomen verdicht
selen, vele zeer belangrijke 
gebeurtenissen, die men ner
gens anders vindt, zoo wel 
met b.eti'ekking tot Norman-
dij'è en Engeland als met 
betrekking tot Frankrijke 

* ORDINAIRE (CLACDIÜS NÏ-
COIAAS) , een natuurkundige, 
in 1736 , te Salins gebo
ren , uit een© familie, die 
mét eereposten in het be
heer en in de geregtshoven 
dier stad bekleedde, trad 
vroegtijdig in de congrega
tie van het oratorium, en 
onderwees in hetzelve.gedu-
rende eenige jaren de hu
maniora, in verschillende 
kollegien. Toen de zwakheid 
van zijne gezondheid hem 

.noodzaakte, om het onderr 
wijs. te laten varen , verkreeg 
hij, een kanonikaat, van het 
kapittel'. van Riom in Au-
vergne, en legde zich in dat 
land op de studie der na
tuurlijke historie toe, waarin 
hij zoo wel slaagde, dat hij 
beroepen werd, om de grond
beginselen derzelve te on
derwijzen , aan MESDAMES van 
Frankrijk , dochters van Lo-
»KWIJK XV. Toen hij den 
eed, die door" de geestelij
ken gevorderd werd, gewei

gerd had, werd hij in 1793 
verbannen, en,,.na Zwit-
seriand en JDuilschland, 
doorkruist te hebben, begaf 
hij zich naar.Engeland; hij 
verbleef aldaar tot in 1802, 
in welk jaar hij in Frank' 
rijk iterugkwam. ORDINAIRE . 
werd tot bibliothekaris van I 
Clèrmont benoemd , en orer- j 
leed in die stad den 15 Au- , 
güstus 1809. Men heeft hem j 
te danken:, jBistoïn eic, \ 
(Natuurlijke historie der ! 
vuurspuwende bergen, be* 
vattende de vulkanen ónder 
nee, die Van slijk en eeni
ge andere dergelijke vér- , 
schijnselen)f, Parijs, 1802, j 
in 8.vo Dit werk als elemen
tair in dat gedeelte be- j 
schouwd , is 'met eene vul
kanische kaart versierd. Eer»1 

in het Engelsch , (in 1801) j . 
in het licht gegeven, was , 
het door den schrijver aan > 
Sir WlfcUAM HAMH-TOÏT (^ 

dat artikel) opgedragen». die 
vóór het in het licht ver
schijnen der Fransche uitga ?e 

overleed , in welke »'e t , t e 

min de opdragt aan dien be- | 
vorderaar der wetenschappen 
behouden bïeef. Men vmdt 
in dat boek aanmerkingen 
over de bekendste vuurspu
wende bergen, welke u , t , 
reizigers, en natuurkundigen , 
getrokken zijn, die dezelve ; 
op verschillende tijden be- , 
zocht hébben. QRJ>m&s | 
heeft verscheiden werken10 



O R D. — O R E . . 209 

handschrift nagelaten, onder 
anderen , eene statistiek van 
Avvergne. •••:,,''."•• 

OREGIUS 0f ORÈGIO ( AU-
GUSTINDS , de kardinaal)., een 
wijsgeer en godgeleerde, te 
Sti Sophia, een vlek in Tos-
kane, in 1577 , uit behoeftige 
oudere geboren , begaf zich 
naar Rome om aldaar' zijne 
studiën te volbrengen. Men 
plaatste hem in eene kleine 
burger kostschool, alwaar hij 
dezelfde verzoekingen had, 
als de aartsvader JOZEF, en 

* niet minder getrouw aan zij
nen pJigt bleef. Hij vluglte 
uit het huis van zijne mees
teres , en had moeds genoeg 
om eenen winternacht zon
der kleederen op straat door 
te brengen. De kardinaal BEJ> 
IARMINÜS , ' van zijne deugd 
ónderrigt, liet hem in eene 
der aanzienlijkste kostscholen 
van Home opvoeden. ORE-
GIÜS werd door den kardinaal 
BARBERIM belast om te on
derzoeken, welk het gevoe
len van ARISTOTELES over de 
onsterfelijkheid der ziel was ; 
en te dien einde gaf hij in 
1631 zijn werk in het licht 
getiteld: JRISTOTELIS vera 
de raiionalis animce immor-
talitate sententia, in 4.t° 
in hetwelk hij tracht te be
wijzen dat die wijsgeer deze 
gewigtige waarheid, welke 
zoo wel op de bondigste re- J 

XVIII DEEL. O 

denen, als op de troostrijk
ste beweeggronden steunt, 
heeft aangenomen. Men moet 
echter bekennen , dat de wan» 
Icelbare bovennatuurkunde 
van dien Griekschen wijsgeer 
ons. over dat .punt niets zeer 
inlichtends nog zelfs iets, 
hetwelk zijn eigen gevoelen 
behoorlijk kan staven, heeft 
nagelaten. Toen de kardi
naal BARBERINI, onder, den 
naam van-ÜRBAIiüS VIII, Paus 
geworden was, vereerde hij 
OREGIUS , in 1634 , met de 
kardinaals-waardigheid, en 

"gaf hem het.aartsbisdom van 
Benevento, alwaar hij in 1635 
overleed. Men heeft van zijne 
pen de verhandelingen. De 
Deo, de Trinitate, dé In-
carnatione, de Angelis, de 
Opere sex dierum, en andere 
werken, welke in 1637 en 
in 1642 in fol. door Je zor
gen van NICOLAAS OREGIDS , 
zijnen heef, te Rome gedrukt 
zijn. De kardinaal BEIXAR-
MINÜS noemde hem zijnen 
godgeleerde, en,Paus URBA» 
NÜS VIII benoemde hem tot 
zijnen doctor. 

* ORKILLY (de graaf AJ-EX-
ANDER), in 1735, in Ier* 
land, uit Catholijke ouders 
geboren, trad, toen bij nog 
zeer jong was , in dienst 
van het Spaansch bestuur, 
en werd tweede luitenant 
bij het regiment ^Mibernia. 



21Ö1 O R E . 

Hij werd in Italië-, gedu> 
reilde» den Oostenrijkschen 
successie-oorlog gewond, en 
bleef tén gevolge daarvan ge* 
durende zijneovefige levens
dagen een weinig kreupel. 
Toen hij in 1757 in dienst 
van deze laatste mogendheid 
getreden was, maakte hij » 
onder de betelen van L-ASGr , 
zijnen landgenoot, twéé Veld-
togteri tegen dè Pfnissen me
de, en ging ift 1759 tot het 
Fransche leger over, alwaar 
zijn edel gedrag henï doof 
den maarschalk DE BROGME 
deed opmerken, die hem, 
toen OREIUF naar Spanje 
terug keerde,- aan den ko
ning aanbeval» Deze aanbe
veling verwierf, hein den rang 
Van luitenant - kolonel; hij 
vóöd «ienwe gelegenheden 
öfn uit te munten in den 
oorlog tegen PoHugal, het* 
welk door de Engèlsehen ver
dedigdwerd, ên werd tot 
bevelhebber bij de legers des 
konings benoemd* De "göst 
vatri adjudant-majopr bij de 
exercitie werd vóór hèrri op-
gerigt, en als zoodanig vorm* 
de hij het Spaansche voet
volk haar de Wapetfóefènin-
gén der Duitschè troepénV 
.Nadat hij tot veldmaarschalk 
bevorderd, en als onderbe* 
velhebbef naar Havana, dat 
het verdrag van Fontaifté-
hkau aan Spmje terug ge
geven had , ; gezonden was , 
herstelde ÖREIXLY de vesting-

werken vah die volkplanting, 
en vervolgens werd hij bc 
noemd tot inspecteur-'generaal 
van het voetvolk. De ge
strenge middelen, welke hij 
bezigde y óm de inwoüers vaiï 
Meuw^Orleans, werwaarts 
hij gezonden was, aart het 
Spadnsche- juk fè onderwer
pen , verwekte hern vele lij* 
anden. Hij keerde weldra 
naaf Spanje terug* alwaar 
hij bestendig de gunst van 
KAK EI. III genoot, die *ich 
herinnerde, dat deze ófnciet 
hem het leven gered had, 
irt eenen opstand, welke in 
1765 in zijne hoofdstad los
barstte* In 1774 werd ö-
BEii/LT aan hei hoofd eener" 
onderneming tegen Jlgiers 
geplaatst. Hij vertrok mot 
een smaldeel tan veertig h" 
n i e - , en drie honderd W' 
tig transpof tschepen, böma»d 

met een leger van .'deftig °ül" 
zétld man. Daar dit groóle 
konvooi niet gelijktijdig o? 
deszelfs bestemming had kan
nen aankomen, en dewijl*3 

platte scheper*, tot e e o e ^ 
lijktijdige landing fafj*n6l' 
niet aangekomen waf en, l0 

zag jsióh Oj tÊiu*, «a v e e r 

tien dögën wachtens, wm 

zijne flóót niet te doen stran
den , genoodzaakt oöi *ö°r* 
loopig een corps van M 
duizend man-, door den tn® 
graaf ix ÉOMANA aangevoera, 
te öntschepen. Dit «»rP 

liet zich , ondanks het be-
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vel aan hdteelve' gegevenv"an 
adn stra nd: te blij vdn > om d e 
landingf te beschermen1, dooi* 
deszeJjfs drift mede slepenV 
étf {rok d eri vija n d ter. ge¥ 
moét,,! die zeef talrijk was -i 
en 'die' zich achter hagen vari 
vijgeboomen en nopdlten•iet" 
scholen had. Deze bverijiiiïg 
had een 'gevecht ten ge vol* 
ge, itthetwelk déSpanjaords 
vier" duizend' man verloren * 
berievens huntten aanvoerde)? 
dié' gedood, werd, Hét ovè* 
rigedés^ legers landde mid* 
deierwiji,; maar déze éérste 
nederlaag matfk'té dé uitvoe
ring: v&n de ondétoeming als 
nu onmogelijk , en men moest 
zich weder aan boord bege* 
ven, De generaal en chef* 
die de grootste dapperheid 
had aan den' dag gelegd,-, en 
wiens" paard door twee scho
ten getroffen' .was, keerde 
met zijne troepen naar Spanje 
terug, die den 24 Augustus 
van hetzelfde jaar Bdreeïona 
"Weder binnen liepen. De 
slechte uitslag der onderne
ming verminderde geenszins 
dé achting, welke de koning. 
voor hem had ópgetat. DÖT 
ze* vorst stelde hém aan het 
hoofd van eene militaire 
school, welke te Jvila en 
later te Porto St.a Mariü. 
opgerigt werd. Nadat OREIJ> 
hi tot algemeen bevelhebber 
Van dndalüsië én tot stad* 
houder van Gadix benoemd 

was* spreidde hij in deze 
zijne' betrekkingen, al dé be* 
gaafdhedet* van een' be
kwaam:' beheerder ten ttooti. 
Maar bij den dood van KA-
BEfc III (December 1788)1, 
viel hij in eene volkomene 
ohgétfad'e,; : en sedert leefde 
hij. in aftfdnderirig in Jtatci-
lokte. Daaï"mén niemand 
tendë dan hem* die beter 
geschikt was om den. oorlog 
tegen Frankrijk ter voeren \ 
zoo werd hem na? de!»: dood 
vait den generaal RICARDOS'» 
in 1794 > het bevel over hét 
leger der Oostelijke; PyTS-
ne'ên opgedragen , en hij had 
zich reeds op weg begeven', 
om naar zijne bestemming fe 
gaan, toen hij bijna plotse-
lijk in den ouderdom van 
omtrent 60 jaren overleed. 
De graaf DB I A UNION ver
ving hém, én de ongeluk
ken , door dien officier on-
dêrgatoj waren weinig ge-
schikt om het leedgevoel, 
Welte het verlies van OREH/RY 
verwekte»té verzachten. De
ze zou echter zelf welligl nog 
minder gelukskansön gehad 
hebben, daar hij, in weer
wil van zijne zachtaardige en 
iririériiende inborst; eenaan
tal vijanden en' benijders ón
der de Spanjaards telde t voor 
welke zijrtê hoedanigheid van 
vreemdeling; op vöfre na geea 
aanbevölingstitel w$s» 



212 O R E , 

OBELLANA (FRANCISIO) , in 
het begin der 16.eeeuw, te 
Truxillo, in Arragon, ge
boren-,| i s , zoo als men al
gemeen gelooft, de eerste 
Europeaan ^ die de Amazo
nen-mier nagespoord heeft. 
Hij ging scheep in 1539 in. 
de nabijheid van Quito, aan 
de rivier de Coca, dié la
ger den naam van JVapo aan
neemt. Van deze gehaakte 
hij in eene grootere, en daar 
hij zich zonder eenigen an
deren wegwijzer dan de stroom 
liet henen varen, landde hij , 
na lang gevaren te hebben, 
aan de Noord-Kaap, aan 
de kunst van Guiana aan. 
ÖRELLAKA . verging 18 jaren 
later, met drie schepen, 
welke hem in Spanje waren 
toevertrouwd, zonder dat hij 
den mond van zijne. rivier 
had kunnen wedervindén. De 
ontmoeting van eenige gewa
pende vrouwen, welke hij 

- bij de afvaart derzelve zag , 
én welke hem een Mexicaansch 
landsvorst gezegd had te moe» 
ten mistrouwen, deed hem 
deze rivier, die der Ama
zonen noemen, • 

ORESME (NICOIAAS) , [bis
schop van Lisieux, een der 
eerste schrijvers van de 14,? 
eeuw , werd te Gaen gebo
den}. Hij werd doctor der 
Sorbonne, en grootmeester 
Tan het collegie van Navar-
rè, van af 1356 lot 1361 ; 

deken van de kerk van Róu-
anen , schatmeester, van de 
kapel des konings; hij was 
daarenboven onderwijzer van 
KAKEL V, die hem in 1377 
het bisdom Lisieux gaf. Men 
had hem in 1363 naar A' j 
vignon tot Paus IIRBANIJS V j 
afgevaardigd, dien hij he- j 
woog, om 'niet naar Rome ;• 
terug , te keeren. ORESME < 
overleed te Lisieux ip 1382, 
Zijne meest bekende werken 
zijn: l.o Eene Redevoering 
tegen de buitensporigheden 
yan het hof van Rome, wel
ke hij in 1363, in tegen
woordigheid van URBANÜS V , j-
voordroeg. FRANCOWITZ heeft 
zorg gedragen , om. er zijne ( 
Catalogus van de getuigen } 

der• waarheid, eene schan
delijke verzameling van al 
datgene wat hij hoonends voor ; 
den heiligen Stoel had kan- ^ 
nen opsporen , mede te ver- ^ 
rijken. — 2.» Eene schoone 
verhandeling, De comtnuni-
catione idiomatum. —*. *• 
Eene Redevoering tegen de 
verandering van de w11"*» 
voorkomende in de Biblio
theek ' der Kerkvaders, •r* 
4.o Eene Verhandeling, D* 
Antichristo, in het 9.e deel 
van de Amplissima, colleo' 
tio, van pater MARTENNE ge- | 
drukt: dezelve is vol van oor* ( 
deelkundige overwegingen."' 
5° Zijne Fertaling in 'iet 

Fransch van de Zede-e* 
Staatkunde van JRJSTOTE* j 



O R E. 

LES, welke hij even als de 
volgende verklaring op be
vel van'KAREL V ondernam. 
— 6,° Die van de Verhan
deling1 yan PÉTRARCH'A, over 
dé'Hulpmiddelen dei' beide 

fortuinen.; ÏMtèn houdt hem'i 
voor den Schrijver van éène' 
Bijbel-vertaling, welke ande
ren met meer waarschijnlijk
heid aan pÉs MoüiÏNS GÜY-
ABD , toeschrijven. Zie dat 
artikel. ; • : *' 

• ORESTES ,; landvoogd Van 
"Alexdndrie. — Zie HYPATIA. 

ORESTES, Romeinsch veld
heer.— Zie NEPOS en GLY-
CERIDS. / 

ORESTES, tiran van Home. 
— Zie 'AüGÜSTüiES en Oöq-' 
ACER. • " . ' " ' ' , "' ,' 

ORFANEI (HIACINXHBS), 
een Spaansch dominikaner in 
1578 te Valenciq geboren, 
werd in 1622 als missionaris 
iri Japan levend ̂ verbrand. 
Hij is de schrijver viiri-eene' 
Geschiedenis van dè predi' 
hing des Evangelies in Ja~ 
pan, van 1602 , tot 1621 , 
Madrid, 1633, in 4.*o 

ORGAGJU (ANDRÈAS DE Cic-: 
CIONNE) , een schilder, beeld
houwer en bouwkundige, te 
Florence in 1329 geboren, 
en overleden in 1389. Yoor-

• ' O 

« Ö R I. 313 

a) ,a ls | schilder heeft hij' 
zich beroemd - gemaakt; hij 
bezat • eene vlugge genie , en 

•j zijne . begaafdhèden .zouden^ 
l schitterender hebben kuniien 
: zijn, indien deze meester, 
: schooner -wérken , dan die \] 
; welke' in: 'zijnen tijd bestond 
den, onder de oogen had ge-;' 

! had. Te Pïsa heeft hij het 
; meest gewerkt: hij'heéff al-' 
daar , een" algemeen Oordeel 

; geschilderd jf in welkstukhij 
zijne vrienden in de glorie 
van het paradijs en zijne'vij
anden in 'de heischè vlanimen 
voorstelde. ' \.";i::,i'' 

ORGEVILLE. ^ ZiéMoRAiN;-
VIILIERS. 

OlRA. (0' | —• Zie DORIA. 

" *' ORIANI (der abt BARNA-
BASJ , een beroemd sterre-
kundige van Milane, ridder 
van het legioen van eer en 
van de ijzeren kroon, lid 
van het instituut van het 
Lómbdrdysch-F~enetiaansch 

.koningrijk ,' werd denlö A-
• pril 1753^ te Gdfignano , bij 
'•• Milane geboren. In zijne 
kiEdschheid beoefende hij de 

.wiskundige wetenschappen 
met zoo "veel ij vers, dat hij 
in 1777, onder de slerre-
kundigen van Milane werd 
opgenomen. Hij werd naar 
Engeland gezonden om on
derscheiden werktuigen t« 
3 
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doen vervaardi#en> welke het 
bestuur ten gebruike van Jb.eJ 
Observatorium bestemde. Yan 
da,t tijdstip af (1786) dagteei-
kepj, zijne vertrouwelijkheid 
met HERSCHEL, motwienhij 
later altijd in briefwisseling: 
is geweest.. Te J/ï/öwe , • te
ruggekeerd , bepaalde QnUNi, 
het «erst, de loopbaan van 
de 'planeet JJranxis» en de 
afwijkingen yap • de nieuwe 
planeten. Hij nam deel apn 
de werkzaamheden, welke 
pjaats hadden voor de meting 
v»an eenen boog van den me-
ridaan in Italië , en bestuur-
de met REGGIO en CESARIS 
d.e. Jrigonomcürische bewer
kingen , door welker middel 
men eene nieuwe driehoeks
meting rpor de- kaar.1 van 
JLombardij'è wilde maken. 
De theorie van vde slerrekun-
djge §traalbuig[ngen beeft hem 
eenen gevyigtigen\stap Je dan
ken , jvejjke den weg heeft 
geopend voor .degenen } die 
djt onderwerp pa hem behan
deld, hebben. Hij werd door 
BONAPARTE tot graaf en se-
Mflteur y.an het konihgrjjk Jtq,-
lië benpemd; bij de restau
ratie -verkor hij' ?jjne titels. 
®m.m k den 13 Novem
ber 1J33,2 overleden; hij werd 
door ?ijne vrienden ep door 
de bewonderaars yan zijne ge
nie *eer betreurd. De schitte
rende hoedanigheden vjan zijn 
uitmuntend hart zijn door al 
degenen, die hem van nabij 

I. 

gekend hebben , na,ar waarde 
geschat; dezelve regivaardi-
gen den grooten invloed en 
het groote1 aanzien., die hij 
in.zijn'vaderland geboot. Als 
verlichte beschermer der joo-r 
ge lieden, die in hem eenen 
steun zochten, wisj hjj ,ijj 
hen zijnp geheele ipeerUft* 
heid te , v.ergcten , ep zich 
ajs een vriend aan Jte stellen, 
die hen met ijver wüd,e dienen. 
Altijd eenvoudig en waarheid-
minnend in zijne redevoerin
gen bpezemfLe • hij hun eene 
zachte erkentelijkheid gn eene 
zoo bestendige als eerbied
waardige verkleefdheid in. De 

laatste dagen aiji? leveQs f??b* 
ben te midden van zijnjgdejl 
het tafereel opgeleverd van ee
ne gerustheid van ziel,,-eeaen 
Chris lei ij ken wijsgeer vnr-
dig. ORIANI was een vriend 
der algemeene voortplanting 
van -kundigheden t welke h\l 
als eep wezenlijk middel be
schouwde om het mensche* 
lijke geslacht te verbeteren: 
hij beschouwde het .aanieeren 
der grondbeginselen Tap 4& 
•wiskundige wetenscjiappej* 
als- de eenige onverdelghare 
studie te midden van de ver
anderingen en ypfi de dwe-
lingen van den menschelijken 
geest. Alle vrienden der we" 
ten schappen «uilen de ge' 
dachtenis van dien even zeer 

door zijne buitengewone b?" 
gaal'dheden «als door de Pl~ 
verheid zijner inborst onder-

O 
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scheiden rnajj yeree,renr Qn«- J 
jler?i]Q pp?iigt heeft CARHN? 
,^éS(errekundige tafelen van 
MUqne, welke jaarlijks in 
feel Jjjqht verschenen, -oitgs*-
.geven,- De werken van Ofilr 
•j),$j: zfjn;; },° Tafel? van de 
tffirbetveging der maan ,Mi~ 
larie, %n.9t TT». 2j>:Qyer d$ 
sterrqn'Vpi duisteringen, •£. 
' .$#, ' 1782. r - $.°, Qver dg 
jfphfaruiqurlsGbe beweging 
der nachtevening spunfen, ?V 
bid, 17,83. -rr-; bf.Taföls 
V0n ggjjfuq, J78df.. ,*-.' 5,? 

-„ Qver de ^croitiafischfi yer<; 
. vshykefs .(gedenksehriften. 
pan het XfaUa&nisQhggqnpotTr 
schap) % FergMa » J786, TW 
6,° Thmri» planatm Uft4r 
M.,. Miïme, 1789» in 4,t? 

• •** l,Q:Qyer de, qfwyhinr 
gen van M$ii$PRiv$ doof 
den invloed van Fgsus, 
{stwmkm^p tafel*?»)-, Mh 
larie, 1790, «ir 8.f Ferbe* 
teringen van de tafels van 

*Mmco&fP$, ibid' \7§7.'y7 
4>,<*: Oyep de wy%e,, pm de 
tafels de-pr de waaftyemin-> 
gen te'W'beteren yibid t7P7> 
.-T» lOjO Theoria planëtc?. 
Mmcmii, Mfane, 1798., 
in 8,vo --r- i%,ii Sterre/w^ 
dige wwfy'es, Mihnfit %§Q&, 
in 8«VQ - „ 12,o 2'wee Fev 
handelingen over. d§ wfom? 
iq van den zonneweg-, dê9V 
deswege gedftW waarmmn* 
gen bewezen, Milaw, I BW, 
in 4.*? rr- 1 3 ^ ¥<srhm&* 

ling over de sterre^fiifdfi en 
de spheer, ibid 1824, in 
8,V» «*>-'•1i.9 Haydbqsli' over 
de sierrekunde., ibid X$W% 
in 13.^° er* verscheiden anri 
dere rneet-r en gterrekundige 
schriftejB, • *'• - " 

te Pergamu,? gelipren.,; leer
ling: van ^pwp. van Ctypms r 
ei? geneeseer van JgLiA$rïJ&. 
4en 4f$<tlligsi,, die hein tot; 
questpr t<3 jfcpnsipnfingpe}, 
verhief, Hij werd pn,der jje 
vpjgenie. feewers verinnen ,; 
en later {.eruggsrpepeiï. . Hy 
pverleed in het begin vaj|, 
de 5.? eens?. Men beeft van 
hem een aantal merken, ge
drukt te Jjmel, in 1557, 
3 dl.» in fel. en in de J!r-
tiS'.MediqgB jprincipes, ¥&n 
p j i p M . Het rneept geachte 
js zijji ïferk pverv. dg ;/^e7> 
zamelingw, pp *iênwk Hw 
JpI-iAisus pndernoisnen. De 
sphr^yer had t<?r vepvaardie 
ging Tan het?elve, uit Qi,~ 
iENïi? M andefe geneesheer-
rm geput, iHetiseiye hebend 
uit 72 hoeken, van vvelfce. 
8,j?; o,m jleehtp 17 overplij., 
f en, 2jjne Ontleedkunde, 
versgheep te £e$dffl in hei 
M t , 1735, in 4, t0 ..:;•.:' 

0RlCJ&tmv§, - ^ ?ie ÏÏVR' 

. 0ftïCH9TJEC5 of ORfiCSÖTICS. 
4 
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— Zie Ö&SKÏ. 

ORIENXIÜS, een kerkelijk 
schrijver, welke men dikwijls 
met eenen bisschop van El-
vire, in Spanje verwart, 
leefde in de 5.e eeuw. Hij 
was bisschop van Auch en 
en overleed in het jaar 450. 
Hij beoefende de zede- en 
dichtkunde. In de Biblio
theek* der Kerkvaders, en 
in de Schatkamer van pater 
MAKTENNE , vindt men van 

., hem: Waarschuwingen aan 
de geloovigen {eommonitorU 
urn), in verzen ; van welke 
de zwakke dichtmaat vergoed 
wordt door de . uitmuntend
heid der voorschriften, welke 
hij in dezelve geeft. 

ORIGENES , een kerkleeraar , 
werd in het jaar 185, na J .C . 
te Alexandriê geboren, en 
ter oorzake van zijnen on-
Termoeiden ijver bij den ar
beid Adamantius bijgenaamd. 
LEONIDAS f voedde hem zorg
vuldig in de Christelijke Gods
dienst en in de wetenschappe n 
op, en onderwees hem vroegtij
dig de H. Schrift. ORIGENES 
gaf reeds in zijne teederste 
jeugd, bewijzen van de groot
heid zijns verstands. CLEMENS 
Tan Alexandri'è, was zijn 
meester. Nadat zijn vader als 
Christen was aangeklaagd en 
gevangen gehouden werd, 
vermaande hij hem, om Jie-
^er den marteldood te on

dergaan dan het Christendom 
te verzaken. Toen. hij 18 ja-

jk ren oud was , vond hij zich 
Is met de zorg belast om de ge-
l- i loovigen van Alexandriê te 
:, onderwijzen. Mannen en vrou-
ij wen "snelden in menigte naar 
n zijne school. De laster randde 
). hem aan: hij meende'dén-
n zêlven den mond te stoppen 
>- door zich te doen ontman-
n nen , terwijl hij zich verbeeld-
T de tot deze wreedheid ge* 
n magtigd te zijn, door'eenen 
n tekst van het Evangelie 'vol* 
'•' géns den letter opgenomen, 
e die doodt, zoo als de heili-
d ge PAÜLÜS zich uitdrukt, in 
- plaats van denzelven op te 
e vatten' volgens don geest, die 

levend maakt. Na den dood 
van SEPTIMOS SEVÉIRÜS , ee" 

, der wreedste vervolgers van 
het Christendom, in 211 

i voorgevallen , begaf 0RIGES&* 
- zich naar Rome, en verwek

te aldaar bewonderaars en 
vrienden. Te Alexandri'è te-

ruggekomen, hervatte hij -al
daar op verzoek van PBMB* 

I TRIOS , bisschop dier stad, 
zijne lessen. Een opstand» 

i welke in die stad plaatshad, 
) deed hem heimelijk riaar.P«" 
• lestina vertrekken. Deze vlagt 
i stelde hem aan het misnoe-
i gen zijns bisschops bloot. De 

i naburige prelaten bewogen 
hem door aanhoudende aan
zoeken , om.de gewijde Schril-
ten in het openbaar te i&' 

II klaren. DEMETRIÜS vond »el 

http://om.de
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200 ongepast, dat deze gé-
wigtige bediening aan eenen 
man werd toevertrouwd, 
die . geen priester was, da:t 
hij zich niet onthouden ton, 
om daarover aan de bisschop
pen van Palestina te schrij
ven, als over eene ongehoor-

, de nieuwigheid. AtEXANDERy 
bisschop van Jeruzalem en 
TJHEOCIISIUS , van Cesared, 
verdedigden openlijk hun ge
drag. Zij bewezen dat het een 
oud en algemeen gebruik was, 
dat bisschoppen; zich bnver-
schilliglijk* van diegenen be-

: dienden, die met talenten 
• begaafd en godsdienstig wa
ren , en dat het eene soort 
van onregt zou zijn , om zul
ke lieden den mond te stop
pen,, aan welke God dé kunst 
van wel te spreken gegeven, 
had. DEMÉTRIÜS i joor hunne 
redeneringen ongevoelig, riep 
QRIGENES terug, die voort
ging om de geloovigén door 
zijne kundigheden, zijne deug
den , zijn nachtwaken, zijn 
vasten en zijnen ijver te ver
bazen en te stichten. Toen 
er in Acliaaije verschillende 
ketterijen ontstaan waren, 
werd hij kort daarna der
waarts geroepen, en begaf 
er zich heen met aanbeve
lingsbrieven van. zijnen bis
schop. Toen hij door Cesa-
rea trok , werd hij door THE-
OCTISTüs, bisschop dier stad , 
met goedkeuring vandenhei-

I I . 217 
ligen AtEXA'NDER van Jeru
zalem en verscheiden andere 
prelaten uit de omstreken, 
tot priester gewijd. Déze wij
ding bragt groote onlusten te 
weeg. DEMETniüs zette ORI-
GENES , in twee kerkvergade
ringen af en deed hem in 
den Kerkban. Hij wendde tot 
reden voor:" l.o dat ORIGE-
KES 'zich had laten ontman
nen J 2.o dat hij zonder toe
stemming van zijn' eigen bis
schop gewijd was; 3.o. dat 
hij vele dwalingen had on
derwezen , onder andere: dat' 
de duivel eindelijk zou ver
lost en van de straffen der 
hel bevrijd worden , enz. ORI-
GENES beklaagde zich aan zij
ne vrienden over de beschul
digingen , welke men tegen 
hém inbragt, ontkende de dwa
lingen ", welke men hem te 
jast legde, en begaf zich in 
231 , naar Cesarea 'm JPa~ 
hstina. THEOCTISTÜS ontving 
hem aldaar als zijnen mees-

' ter en vertrouwde hem de 
zórg toe, om de Schriftuur 
uit te leggen.- Nadat DEME-

. XRlüS, in 231 overl.èderi was, 
genoot ORIGENES rust. GRË-
GORÏUS THAÜMATÜRGIS eri A-
XHENpDÖRus, zijn broeder, be
gaven zich tot hem, enieér-
den van hem de menschelijke 
wetenschappen en de gewijde 
Waarheden. Eëne bloedige 
vervolging was onder MAXI-
MINOS , tegen de Christenen 

5 • • ' • 
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en voornamelijk f?ge,p cte j?rs-
. jaterj; êq. kerkleeraars begpp-

nenf ÓRJIUEBES bleef tw.ee ja
ren lang verbprgen, J)e yre-

. _ df werd in Het jaar 2 3 7 , 
', dppr GfljBDi4iyn§ aan deJRejk 

teruggeyen ; OÏLIGEI^S'«raak
te daarvan gebruik om. eepe 

j jm naar Griekmlanfi te dpep; 
. Ilij, -verbjeeF eepige'rr tijd te 

. . jtóew* », eP; i}a4at hij te Qe-
_ mrm teruggekeerd was, be-
" gaf bij zich- mw^rahfs, en 

»'êt pjp yerzoefc defbi?sohpp-
. pen. van" dat gewest. Jttqppe 

bevveegredefl wa? > pp? dep bis-
'̂ .chojV van $QSt>'a »: .#EBj?j;-
...MJS'.. geuaam4, van de dwia-

Jjpg terjig, te kepgep ,' daar 
. Jiij, geweerde; dat » J'.-C. 
.JTópr deoiieflsfihjyprdjng' gee-
r; flprJqi bestaap had gehad»: en 
' wilde dat IJjjj, toen $(ij pitje 

maagd geboren werd* op.k eerst 
fipd geiyfljrdep was^' ÖIUGJG-
|ffs jspra.k„.zpp welsprekend, 
tpt-^^y^jDs,, dat hi.^ijpe 

Aw)*ES: beWJep,, «#. daarna 
. :0R#;ENES/ bedankje. -Be bïs-

fcjipppen tan Jlmbië b.e-
,..riepen heni "lot fippe..'kprk-
. v.e|ga.deripg',, mlkfi, ztf tegen • 
^pjjige ^.ketters jbjifld<?rj,, dje 

f er?ekerdep , ' ?; d^t 4 e ?iei 

zoowel a!f ftptjigpha^n aan 
.dep; doop! ondefWprpen was." 

: ÖJWGE?f|§ wa? bij. dezelve te-
gejiwoppdig, ep behandelde 
het geschil rnet zpp veel pa-
drwls } dat hij. diegene*} » wel-
Ke van dpn weg der waar
heid afgeweken waren, WCN 

der pp dep^elvp J.firpgbr5gt, 
Deze .achting dey,biss,ch;9jpi)efl 
ypp.r .ÖJÏKJMES in.epn punt, 

', bet welk, rnep vpor bel vppr-
Óaarnste • zijper dwaliagfi) 
bppdt, schjjpt henivolkoffli?n 

. je ,regtyaar.%ep, Pfcjus, di? jn 

. $e.t jaai349,, kejjsejr Ppn??ps 
ppg^To%4 • was, berpiewwde 
(Je Yeryalging. QRIGPWS werd 
in b.e.ehteRJs genoinen. Mqn f 
jcjojit hem, in kluisters; men 
. bpnd. heni eenen ijzeren bW" 
gel aap den hals ep bo^gn 

, aap ide ype'tep j, wen b̂ dreig-
4e beni dikwerf met dsvuuf : 
strafj, ipaar men liet hpjn ; 
piet!js^f FSB , J,n 4 e ^ ° P 'fln 

velen in zijpen yal medfl te 
«Iepen en eipdelijfe W r i j l ! I 
pp vrije; ypetep-geftel^ »'| 
overleed kort daarna, 'm T 
jaar ZH.', tsfyrm WvW 
schrijvers hejb.befl fl}0- W5 

gewerkt, als bö i wei^w^" ' ; 
gebep .z|n ?pp"zeer...bflWW" ! 
4erd en ^PP algemeen geaPöt 

.geworden sis hij het ^fn 

tijd was, .jVjenrapd.Js zoq W 
vig aangevallen ep ^ *J« . 
yeel drift • yejrvojgd, W «J i 
ftHlksgsdureod^ zi}P I e^nf s 

na ^ne« dppd is $Wf' 
Mn» beeft zich niet teWP* 
ge?tel4 jsijng Jeer aan te r j ' 
4ep ? n ien . beeft pok Wl% 
drag gelasterd, BJep bfip» °J 
gestrooid dat hij j " o m »if 

ij?!1 

gevangenis -'• te korpeP; T i 
hield alspf bij den »m*\ ! 
Mm te JUmnürïèf^l,. \ 
offerde; maar men kan 8 
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Ippyen, dat 4>l pen, dpox 

I zjjne vijanden. yerzpnnPfl1 en 
f dapr den .heiligen . .EPijP^JfJ* 

ps'j aj-te g;edienstk (hprhaaU 
de lasjter. is. iZijne werken 
zijn: J,» j en e ' Apmn^cming 

> tot;$er),: \Mq.rteldagd.f wejkp 
i hj f,erya.ardigde #m , diege* 

nen_, die met Jj.em in de kluis.» 
ters,ware.n> flioed ip ie boe* 

» zprnen.f »—,?;*? Verklaringen 
TJü;n , 4 e j 3 . (Schrift,- j^ij is 
nijisschien" 4?: eerste ? 4ie 4p.r 
zpjUp gehpel yprjklaard; heeft, 

' Jjpt is ephter^ 'jw|j:ela.c.h%* 
of, $$ frsrMarwg van-dm 
fyf&f mV;" <3?P #p.m,eïfierï van 
hpni , : is a .wijl 4ezeJye y&n 

eenen Latijnschen" jscbrijyer 
schijnt te zijn , zoo als fflen 

.. in dezen tekst ziet,: Seien* 
djiffl frinip est; ubi '.ïïpfi 

in$er ;.VQS ,,.: i%. mj$CQ ff dr 
EjEFffR omniqui pfifateryos.. 

He: uitleggingen warpn drje-? 
dsriei;: bejsnopte ^nt^erMn^ 
gen t op de oioeijelijke plapt-
spji., uitgebreide frp'J%larm-' 
gW, in.wpjke frjj mm W"' 
nipVdpri:,raj.en jtpngejiiet > en 
jffomiliëti tot,• het. volk., in. 
wplke bij jzich.]Lot 4e Ïé4p.« 
kw4ige uitleggingen; bppaal| ̂  
onï; zich na,ar; 4e v t̂baarkeLpt 
zyner tpehoorders te. schik' 
kpn,. Er blijven pns een grpot 
gedeelte coniuientarjëfl yan 
ÓfiiGfiffE? oy.er $ jpaar de mppsr 
te jiijn slechts zeer vrije ver* 
talingen. Men ontwaar^ in-
dezelve, alpni, teel geleerde 

beid .engodsv/jicht. Hij wer.k-
;te aan pene nitlegging: der 
U, §chrift in zes kcjotnnjfip, 
pn ,̂ af aan dezelve; 4en -tit^I 
jan JTexqples, Pp, perste be--
yatte den HfibrppuwspJbpn tekst 
in Hehrpèuwsche .lettprs; ...de 
tweede depzpl/den tp'ksjt jjh. 
Grieksphp letters tpt»geniaik 
vian 4iegénpn , welke fcpt ffe-

, prepuw^clv vprstpndpP,» ron
der hpt te knnnejn lezen, ^dp 
4erdp |)eVaJtp ,4e yprtalipg 
yan 4QPJJL4.;yM yier.de jkp-
% i , f dip yan [̂'̂ rff̂ Cfiff̂ ,; 
de''vijf4e dip 4er Zeventig-en 
e p d e . zesde dip yan £,£$$-
PQ?IQ*' Hij Jjpschoi;yjrdp #\e 
ypftaJiflg der Zevsntigfn ,,tals 
dp njpest geJo9|fw:aarwge \ ,en 
^ , d% e n< e *plgens welke .de 
andpjre .behpprdep yprbeierd 
te,. j^or^W.j . iJDp ,jjO(?/«^.%,, 
kpy,4fen ; '4aa.rpn|;pv,pn... ^ p e 
Gripjfe^heypjftalingen, w,e-l-
ke iojrjt1 te-' voren ^eyopdpn 
pa^en, ?5,pnder derzplver .sphxg-
yers te fcep»pja. 0aiSEW9 , 
hie|4 .zich bezig ,om de VBJT-
talins der Zeventigen \op-
rpjkpndè Je .paaken vpor..de> 
gpnpp 4.ie nipt )» st^gt ,wa-
rpti, pm mh 4.e pilgaye pipt 
•yerschpidfin itplp/nnjipo aan,4,e 
sphalfe.p. « - 3̂ o HJen J A J ypJi 
hem mppr dan dpkeij ö '^j??> 
f̂ c?PM yprzameW > T«R ï>r0Jke 
er pps" ee#. grppt ge^ppl.te 
pyerblijyen. Dit zijn gen»epn-
.zaoïP r,pdpvperingen, wplkp 
bij v.opT 4e Tflis,|, yoordroeg, 

i pn nptari?seji sp}j.rp,vpn dpzpj-

http://yier.de
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ve op, gedurende de 'voor-j-
dragt, door middel van leek
kenen, die verloren zijn ge
raakt. Hij • had gewoonlijk 
zeven secretarissen, die al
leen bezig waren , om dat* 
gene op té schrijven, wat 
hij hun voordroeg.— 4.° Zijn 
boek over de Grondregels, 
Hij gaf hetzelve dezen titel, 
omdat hij er grondregels in 
•wilde vaststellen, aan wel
ke men. zich met betrekking 
tot de godsdienstige onder
werpen moet houden', en die 
tot inleiding van "de godge
leerdheid moeten dienen. Wij 
bezitten dezelve enkel vol
gens de vertaling van RÜFI-
JTOS \;'; die zelf verklaart, er 
datgene bijgeVöegd té heb
ben wat hem beviel, en er 
datgene afgelaten te hebben, 
wat hem als tegenstrijdig niet 
de leer der Eerk, voorna
melijk betrekkëlij je de Drie-

' eenheid toescheen. Men vindt 
in dezelve, desniettegenstaan
de nog gevaarlijke grondre
gels. Men meent in dezelve 
een' stelsel te ontdekken, 
hetwelk geheel gegrond is 
op de wijsbegeerte van PJLA-
TO , dat allé kwalen en 
rampen tot het gebied der 
geneeskunde behooren, Mén 
beschuldigt hem, God. stof
felijk te hebben gemaakt: 
maar hij wederlegt deze dwa
ling zoo wel, dat het rede
lijk is, om aan eenige min 
naauwkeufige uitdrukkingen 

eenige regtzinnigé verklaring 
te geven. » Hij zegt dat 
God noch eéh ligchaam, noch' 
in een ligchaam is, dat 'Hij 
eéne eenvoudige, verstandi
ge van alle zamenstelling be
vrijde zelfstandigheid is, die, 
hoedanig men zich dezelve ook » 
vóorstelle, slech t's eene ziel en ' 
de oorsprong Van alle ver- ; 
huft,is. Indien God,zeidehij \ 
een ligchaam was, zoo,zoild '̂ 
men ', daar': elk 'ligchaam uit 
stof V is zamengesteld, ook 
moeten zeggen," dat God slof- ! 
felijk is';' en daar de stof van : 
natuur bederfelijk is, zöo zou 
men ook moeten'zeggen dat 
God aan de vergankelijkheid | 
is onderworpen."— 5.° D? ; 
Verhandeling tegen CELSÜS. 
Deze vijand van de Chrisle- i 
Üjke Godsdienst had tegen : 
dezelve zij rie ̂ Taarheidsre-
devoering in het licht gege-
ven , welke vol van hoonen- f 
de uitdrukkingen en lasterin
gen was. ORÏGENES heeft I° 
geen zij her geschriften 20° 

, veel Christelijke en onge^J- ; 
dé geleerdheid aan den dag , 
gelegd als in het onderhavi' ; 
ge, noch zoo vele sterke en 
bondige bewijzen aangevoerö-
Men beschouwt dezelve ai 
de volledigste en best gescn^ 
venó verdedigingsrede vaoJ1 

Christendom , welke de outt' 

heid voor ons bewaard ftee'• ; 
De stijl derzelve is schoon» ; 
levendig en overtuigend, _ 
redeneringen zeer wel i^en" \ 
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hangend en overredend; en 
indien hij in dezelve dikwerf 
hetzelfde herhaalt, is zulks 
omdat, de tegenwerpingen tan 
CJELSUS hem daartoe nood
zaakten-, van welke hij er 
geene wilde overlaten, zon
der dezelve volkomen weder-
Jegd te hebben. Het isaan-* 
merkelijk, dat deze tegenwer
pingen bijna dezelfde. zijn, 
welke dë zoogenaamde wijs-
geeren van deze eeuw weder 
te voorschijn gebragt hebben: 
armzalige afschrijvers, die 
zelfs de noodlottige verdien
ste niet hebben om dwalin
gen en lasteringen uit te den
ken , en die , terwijl zij zich. 
met dien treurigen roem ver
sieren , genoodzaakt zijn , om 
hunne loevlugt tot de oude 
.drogredenaars, die sedert vijf
tien eeuwen vergeten zijn, 
te nemen. Naauwelijks was 
ORIGENES overleden of de on-
eenigheden betrekkelijk zijne 
regtzinnigheid schenen ver
sterkt te worden. In de 4.e 

eeuw bedienden zich de Ari-
anen van zijn gezag omhun-
ae dwalingen te staven. De 
heilige AXHANASIUS, de hei
lige BASILIOS en de heilige 
GRËGORIUS van Nazicmze ver
dedigden hem, als op eene 
regtzinnige wijze over de God
heid 'des Zoons gesproken 
hebbende. De heilige HHA-
«IUS , TlTÜS VAN BOSIRES , D l -
DTMUS, de heilige . AMBRO-
«WS, EDSJBBIDS TAN VfiRCEir, ' 
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en de heilige GREGORIÜS VAN 
NÏSSA , hébben zijne werken 
met lof aangehaald : maat 
THEODORÏTS MOPSDESIÜS , A P -
POXLINARÏÜS en CiESARïüs wa
ren hem niet gunstig; en de 
heilige BASIUÜS zegt uitdruk
kelijk (de Spiritu sancto 20.e 
hoofddeel),» dat hij over de 
Godheid des heiligen Geestës 
niet regtzinnig gedacht heeft."; 
Hij werd in dé vijfde alge-
meene kerkvergadering ver
oordeeld. Paus VIGIMÜS ver
oordeelde hem op nieuw. De 
heilige JEPIPHANIÜS, .ANASIA-
SIÜS de Sinaïler', de heilige 
JOANNES CilMACHOS, L Ë O N -
TIDS VA» B Y S A N T I Ü M , SoPHRO-
OTDS patriarch van Jeruza
lem , ANXIPATE.R , bisschop 
van Bostres stonden met na
druk tegen zijne • leer op ; 
Paus PELAGIUS II zegt, dat de 
ketters niets gevaarlijkers dan 
ORIGENES onderwezen heb
ben. Men vindt in de ak
ten van het zesde concilie 
een edikt van KONSTAMTUN 
POGONAIDS , en eenen brief 
van Paus LEO I I , in welken 
hij met DIDYMÜS en EVA-
GRIÜS onder de thëomaken of 
vijanden van God gerekend 
wordt. Paus BJARXIJJÜS I deed 
hem in het eerste concilie 
van Latranen in 649 in den 
kerkelijken ban. De heilige 
AuGüsiiNüs, de heilige Jo -
ANNES VAN DAMASKDS en de 
heilige HIERONÏJHÜS hebben 
legen de Origenislen geschre-
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vèö< ïö dezelfde eeuw /in wel» 
fee: fret gesehil over dei regtzin* 
lïigheid der leer" Tan ORIGE"1 

Mf si ontsöüd; stonden JOANNÉS 
van Jefuzafent enRürHNUSj. 
öls Zijne verdedigers op en 
dë heilige CHRTSÓSTOMÜS * 
Voegde zich aan hunne zijden 
De' heilige PAMFHIIJÜS 4. nanï 
öok zijne-verdediging opzichu 
fHEÜTMWS van Tomi, wei-» 
gerde dezelve , te veroord eey 
len en DiDTSroŝ , trachtte ee--» 
néft Ca'irjóïijken zin aan zij* 
ne- uitdrukkingen ever. de 
DfièMnheiê Xe gered : aride4 
re» beweren r terwijl zij de 
dwalingen in iijrie. boeken 
vë>Wf veiföói'dèelëïi, dat de* 
zëlv'e'er door dff ketters bij* 
gevoegd zijn, THéopaitüs 
van jHe#;aiïdrï& beschut 
dïgde de monniken fan Ni* 
trië van öiigê'nisrMs ^ eri 
veroordeelde hen iri een eön-> 
eiliö lm Jlèmndrië:. zijn 
vöflnis' Werd door Ptfüs ANAA 

fifAsrö-9 göedgekenrd', In de 
4 / eettW verklaarde: keizer 
Jüsürausrüs y- zich als vijand 
Bijiier gedachtenis-,- schreefeer 
n'ëft- brief aan MENNAS tegen 
.fcïjifö leer"/ *afa<rdigder iö het 
jaar 640, een edikt tegen 
hein •uiBy. deed hem véroor-
deeien in een concilie, het* 
Welk in hetzelfde1 jaar te' 
Jfmétantinopél, gehouden 
werd, van welke dé akten 
wet die van het vijlde alge-
iötféttö concilie verzameld zijn. 
Mm Ma twef Ah onderwerp 

I raadplegen: Z» vie eto* {Set 
leven, van TEArtiL&ANVétil 
van 0'RIGÈNÊS).). dóbr den 
heer DE IA MOÏTHE,; (dat 
is,, door THOMAS heer Wit 
Fossé) \ iri 1675 , te Parijs 
gedrukt* Mémoires éto. (Ge* 

| derlkschriften om totdèker* 
\ kelijke Geschiedenis 16 die* 

nen)f door JLILLEÊOÉÏ , der
de deel-, iir hetwelk! hijOBï-
GBNES , zoo veel hij kan' fégt-
vaardigt: hij zegt dat hij 
nooit iri zijne gevoelens ver* 
hard is geweest* ontkenldat 
hij- den afgoden wierook;óf 
gedlragen heeft y verwerpt 
het' verhaal van den heili
gen EtfHiPflAiaus , zoowel 
als BARONIUS; maar pw 
PAGI, PETAÜ ènHDEi,>el)-
bèn geheel* verschillend ge
dacht. Een ascetische god-
gelèerdey is van gevoelen ge
weest • » Dat de vroegrijp» 
kundigheden en deugden w» 
ORIGEJVMS, welke al té êer 
bewonderd on verheven' *er* 
den, de: onbedachtzame han
delwijze- zijns vaders, o'e 

met. eerbie'd de horst zp ' 
kinds- kuste,, het gerucM, 
dat zijne daden en zijne wer
ken in de wereld ma'«l«n' 
de hoogachting welke', B81* 
de bisschoppen bewezen enz-> 
hem den geest PP8r?j**J 
en eenen val voorbereid na* 
den, tegen welke sleel^ a 

nederigheid en de vr^e m 

Weeren, de dóór de ^ 
der natuur en der Senau 



O H I . 223 

beroemde maarten / kürinèn, 
waarborgen;.'? J)ü P I N , in 
zijne Biblibtheque ete, (Bi* 
blioïheek , •déf kerkelijke 
schrijvnrë)i t>EIMrER* ffisA 

ïoireelo< (Gèescfriedênisder 
gewijde en kerkelijke sèhrij* 
versje tweede en derde deeïj 
aMikel PA»iPÈu.tJS. DoociKj 
JeSuit > Eistoire ete* (Ge* 
schiedenis vwt, het Orïge-
nismus). Het Xirigenië dè-
fénèks yénphtei HiïxüiXv 
De Origiunn Van den be* 
roertlden HüEï, die liet ove
rige van de uitleggingen tan 
OüiGËtfES, brët höl Nieuwe 
Testament, ih het Grieksch 

t eö in hét Latijn , 2 deelen, 
in föL iri het Jicht heeft 
gegeven:, met de Zevehsbe^ 
sthtijving mn- ÖRjtGMNss s 
ett zeót geachte aanmer* 
kingéü* Dit w'ërk werd in 
1668 , te Rouanen gedrukt. 
Men hééft ef 16 Parijs in 
1679, ëène nieuwe uitgave 
van geleverd » e« in 168Ö , 
eéne derde in JDuitsèhlaiïd, 
Dom DEMotfmürM, hoeft 
de Mexapteè in 1713, 2ï 
dl.» in fel* in het licht ge
geven. Meft heeft thans eenö 
volledige uitgave Van de wer* 
ten van ÖRlGEfe j 4 dl>, ' 
in foU Deze uitgave U be
gonnen doof patdr KAREI DE 
IA ftüE, een' benedictijner, 
in 1739 óf'érledèn, en door 

döm KiREt YlNfiENTÏÜS Mïi& 
BüEy zijnen heeff vervolgd, 
die het tierde ett laatste deel 

in 1759 16 Parijs, ïü het 
licht heeft gegevetf , ttiet aaft* 
merkinge'n over tersclïeidën 
plaatsen' der Origi&na vaa' 
HOEÏ. [MêH vindt ook de 
Werken fan OIÜGENES, in 
dé Mbliötheqlie des sdinu 
phfeéi te Parijs, 1826 •***• . 
1827 ,- in het licht gegeten,} • 

OBIGE'NÈS ," bijgenaamd de 
Ontuchtigei wtó een Ëgyjs* 
téfiaftr. Hij leerde in hel-jaar 
290, dat het huwelijk éêfte 
uitvinding dés duivels' iv&s; , 
dat het geoorloofd was ötn 
al datgene op (e telgen Wat 
de drift het tüilste en éèr-
ltfosta kooi geven , ten .einde 
de toortteling doof zooda
nige middelen als men ziott 
kunnen uitdenken, zelfs doof 
de vêrföeijelijkste handélifiv 
gei) 't té beletten.- JÖe óhtuch* 
tigö had aanhangers , die döör 
alle kerken mét afschuw tér* 
worpen Wèïdèn» £ij bleven! 
echter töt in de vijfde eéüW. 
siaöd hottden. 

ORIGENES, een platonfeeh; 
wijsgeer, leef 1 ing en vriend 
ym PÓRPïirRüs,' beoefende-
de wijsbegeerte ónder Atfó* 
mus. Hij had eehe lofrede? 
öp keizer GaUffiWS ver* 
taardigd, welke wij niet meer 
bezittenV maar dezelte' dieüt 
niét té min om tè bewijzen s 
dat dé wijsgeerigfe lafhartig
heid altijd bérèié is om dé 

I dwingelanden te bewierooken. 
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OllIGNT (PETRUS: ADAM D') 
een geschiedschrijver, in 1697 

...geboren', en den .9 Septem
ber 1774 te Reims, zijne ge
boorteplaats, overleden, trad 
Vroegtijdig in dienst. 'Eene 
wond, welke bij ontving bij 
den aanval der verschan-
schingen van Weissemburg 
in: Duitschland, noodzaakte 
hem dezelve te verlaten , na 
eene jaarwedde en het kruis 
van den heiligen 'XODEWIJK 
bekomen te hebben. Hij leg
de zich op de beoefening.der 
geschiedenis toe en gaf in het' 
licht Oud-Egypte en de 
Tijdrekenkunde der Egyp-
tenaren, de eene in 1762 en 
de andere in 1765 , elk 2 

•dl,»,, in 12.mo jfen vindt 
in dezelve werkzame naspo-
ringen; maar daar hij tracht 
om een bijzonder stelsel te 
doen gelden", waagt hij vele 
valsche gissingen en onverde-, 
digbare denkbeelden. De 
heer PAW heeft hetzelve som
tijds wederlegd.jn zijne JYa~ 
sporingen over de Egypte-
naren, die zelve meer dan 
een onderwerp van wederleg
ging aanbieden. Be abt GuÉ-
IUN DU ROCHER heeft sedert 
veel licht verspreid over de
ze tijdrekenkunde in zijne 
Waarachtige geschiedenis 
der fabelachtige tijden» D'O-
IUGNY overleed alvorens zijne 
•werken over Egypte volein
digd te hebben. 

* ORIGNT; (ANÏONIÜS-Jo-
ANNES-BAPTIST A -ABRAHAM), 
raadsheer ,aan, het hof der 
munten te Reims, in 1734 
geboren en in Oclober 1798 
overleden, heeft nagelaten: 
1.° Dictiónnaire etc. (Woor
denboek der oorspronkelijk-
heden , of Tijdslippen der 
nuttige uitvindingen, der ge-
wigtige ontdekkingen enz.), 
Parijs, 1776 —78,6 ai.n, 
in 8.vo De abt SABATIEU 
heeft er eene verkorte uitga
ve van in het licht gegeven, 
3„ dl.n >. in 8 J ° , :.wette, al 
het-n,uttige van dat werk be-
. v a t / — 2.° Annales etc, 
(Jaarboek van het Italiaan-
sc/ie Jooneel), 1788,3 dl.n» 

I in 8.vo •__ 3.o Het, 4 . ^ 1 
van de Jbrégé etc. (Verkop 
te geschiedenis van hetFran-
sche toöneel) \m MOOHT. 

ORIOL (PETRUS) , te f«r\ 
berie-sur- Qise in Picardge 
geboren, regulier-kanonikva" 
fal-des-E coliers te fioyai-
ftew.inhetboschvantf^' 
drie mijlen afstands va» Com-
piegne, prioor zijner o r " e , 
Troyes , onderwees de. gofl" 
geleerdheid te Parijs menoo 
veel roem, dat bij d e ^ J 
sprekende Leeraar bUSe" 
naamd werd. Men heeft «o 
hem 'zeer scherpzinnige ƒ/»* 
leggingen over h&BoehW 
Spreuken , Rome , 15»5 

1605, 2 dh« , in ül*»* 
nen verkorten Bijbel, gei 

I 
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teld Breviarium'Bibliorum, 
Parijs i 1508 en 1685 in 
8.y° Zij, die hém voor een' 
minderbroeder, aartsbisschop 
van rfix en kardinaal hou
den, vergissen zich. Het jaar 
van fzijn overlijden is onbe
kend: in 1345 leefde hij nog, 

ORKHAN, zoon van OTÏO-
MAN, keizer der Turken, 
maakte zich in 1326, na zich 
van zijne oudere broeders 
ontdaan te hebben, meester 
van den troon. Hij breidde 
de grenzen van het magtige 
rijk , door zijnen vader ge
sticht, aanmerkelijk uit. Hij 
opende Europa voor zijne 
opvolgers, door de verove
ring van Gallipoli en van 
verscheidene steden op de 
Grieken, en door het ver
bond , hetwelk hij met kei
zer' JOANNES CAWTACUCENOS 
maakte, die hem zijne doch
ter THEODORA ten huwelijk 
gaf. Deze onvoorzigtige stap 
van JOANNES diende ORKHAN 
tot voorwendsel, om zich 
meester temaken van alles wat 
de Grieken nog in uiziëhe-
zaten, en zelfs van eenigë 
plaatsen van Europa, het
welk tevens als eene straf des 
hemels werd beschouwd, die 
beléedigd was door eene te
lgen de wetten en den geest 
van het Christendom strijdi
ge vereeniging. De regering 
van ORKHAN was lang en 

XYIII. J t a . 

wreed. Dezelve begon mei 
eenen broedermoord, vestig
de zich op den ondergang 
van den vorst van Caramanië, 
met wiens dochter hij in den 
echt trad,, en op den dood 
van zijnen schoonbroeder, ee-
nigen 'zoon van dien vorst-, 
dien hij. eigenhandig doodde; 
en eindigde gewelddadiglijk 
in eenen slag tegen de Tar
taren, of, volgens sommigen r 
door het verdriet, dat hem 
in 1360 de dood van zijnen 
oudsten zoon SOMMAN ver* 
oorzaakte. Hij had tot op* 
volger AMÜRAD , zijnen twee
den zoon, 

OMAND - LASSUS. — Zie 
LASSÜS. . , ' ' . ' • 

ORIANDINI (NICOLAAS) een 
Jesuit/ in 1554 té Florence 
geboren, was rector aan het 
collegie van Jfole, en over
leed te Rome den 27 Mei 1606. 
Hij heeft de Geschiedenis-
van de sociëteit van jjssvs 
in het Latijn zamengesfeld, 
in 1615 te Keulen en in 1620 
te Home gedrukt, 2 dl.» in 
fol. Om dit werk volledig 
te maken, moet men er bij
voegen , de vier deelen van 
pater SACCHINI, het deel van 
pater JoüVENCl, 1710 in fol. 
en het deel van pater COR-
DARA, 1750 in fol. Het La
tijn van OBLANDINI is zuiver 
en zeer sierlijk, zijn stijl 
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vloeijend en rijk, vol deftig
heid en eene bevallige wel-
luidendheid. Daar de schrij
ver een eerlijk man en met 
<een regigeaard verstand be
gaafd was, heeft hij enkel 
gewerkt; volgens handschrif
ten, welke door lieden en 
gewoonlijk door ooggetuigen, 
verschaft, zijn. Zijn verhaal 
ion niet verdacht zijn. 

ORIEANS (de Maagd van), 
— Zie JOANNA D'ARC. 

OMEANS ;[eene familie? 
«aam, welke afstamd van de 
koningen van het derde ge
slacht, en die in de Geschie
denis van Frankrijk eene 
groote rol heeft gespeeld , en 
van wplken er velen den troon 
hebben bestegen.] Zie hier 
de vorsten, welke dien naam 
hebben gedragen. — PHILIP-
PDS I I , zoon van PHILIPPÜS 
VI, bijgenaamd, van "Valois 
in 1383 kinderloos overleden; 
tODEWijK , zoon van KAREL 
V, in 1407 vermoord, voei> 
de mede dezen titel. Zie 
LODEWIJK van Frankrijk, 
hertog van Orleans, Hij had 
eenen zoon KAREI genaamd 
(zie het volgende artikel). 
De titel van Hertog vanOr
leans ging achtereenvolgend 
op twee zonen van FRANCIST 
CBS I over, van welke de 
tweede HENDRIK II was, op 
GASTON, derden zoon van 
PBNDRIK IV , zie GASTON van 

Frankrijk; en eindelijk op 
een' der zonen van LODEWIK 
XIII, PHIUPPDS genaamd 
(zie de beide PHILIPPUSSKN 
van Orleans); delaatstewas 
de vader vari LODEWIJK. Zie 
LODEWIJK van Orleans,groot* 
vader van LODEWIJK PHILIP-
POS , een der grootste beweeg-
raderen van de Fransoie om
wenteling, en die den naam van 
ORLEANS , indien van Gelijk" 
heid {Mgalité) veranderde. 

ORLEANS (JÉAREI hertog 
van), zopn van LODEWIJK 
van Frankrijk, hertog van 
Orleans, en van VALENTIKE 
van Milane, voerde den t>" 
tel van hertog van Jngou-
lême gedurende het leven 
zijns vaders , die als'een slagt
offer van het verraad van den 
hertog,van ÏBourgondië oni-
kwam. KAREI. bevond zich 
in 1415, in d.ed ohgelukw-
gen veldslag van Jzincow't, 
in welken hij krijgsgevangen 
werd gemaakt. Na eene vijf-en* 
. twintigjarige gevangenschapi 
uit % e W i n / ^ V 
teruggekeerd zijnde, onder
nam hij de verovering JaB 

bet hertogdom Milane, het
welk hij meende dat Je» 
toebehoorde van den W 
zijner moeder; maar hij»0 

zich slechts van het ff*»' 
schap Ast, meester oia»eJ 
T- Zie SFORCB (FRANCISCOS). 

Deze vorst beminde de * 
teren, en beoefende a«ze" 
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Aiet vrucht. ITén heeft van 
/hem eené; verzameling van 
Dichtstukken, inhandschrift, 
in de'bibliötKeëlc des ko- . 
nings, in welke het ware' 
dichttalent doorstraalt; Hij 
overleed te Amboise, in 1465; 
Bij MAMA van Kleef, zijne 
derde vrouw , had hij , on
der anderen kinderen, ver
wekt LODEWTJK, die' koning 
LODEWIJK XII werd. 

of om ziekenhuizen'en kerken' 
te bezoeken. Jonge dochters 
uit' te huwen, religieuzen te 
begiftigen, kindéren op te 
voeden, handwerken te laten' 
leërén, collégien te stichten, 
zijne weldaden over de mis-
sien en niéuw e gestichten te 

, verspreiden : ziedaar dé wer
ken, "niét welke deze prins 
zich bezig hield tot aan zij
nen dood >: voorgevallen 'derf.. 
4; Februarij 1752, en het
welk eene doorluchtige en 
vrome vorstin deed zéggen: 
pat hij een gelukzalige wasi 
die vele ongelukkigeh zbié 
nalaten. De hertog van OR-
LANS , beoefende alle weten
schappen ; hij verstond de, 
Hebreeuwsche en Grieksche 
taal,. dé gewijde geschiede
nis , de schriften der kerk
vaders, d e aa rdrij kskuiid e , 
de natuurkunde en de'schil* 
derkunst, Meri heeft va n hém 
een aantal werken in hand
schrift. De voornaamste zijn 
volgens den abt LADVOCAT, 
van wien wij deze bijzon
derheden ontleenen, dé vol
gende : l.o Traductions etc, 
{Letterlijke vertalingen van 
de omschrijvingen en ver
klaringen van een gedeelte 
van het Oude Testament). — 
2.° Traduction etc. {Letter
lijke vertaling der Psalmen), 
volgens het Hebreen wsèh, mét 
eene omschrijving en aanmer
kingen. Dit wérk is een der 

' 2 ' , - ' • 

ORLEANS (LÓDJEWIJK VAJT) , 
hertog van Örleans, eerste 
prins van den bloede j in 
1703 , té V'ersailles gebo
ren, was de zoon van PHI-
Hl'PDS, later regent des ko-
ningrijks, ontving van, de 
natuur eenen doordringenden 
tot alles geschikten geest, 
en veel ijver 'voor de studie.' 
Zijne jeugd was zeef ver
strooid; maar na den dood 
zijns vaders en dien .zijner 
echtgenoöte, verliet hij de 
wereld, om zich geheel-aan 
de oefeningen der boetvaar
digheid, aan de werken van 
liefdadigheid en aan de be
oefening der Godsdienst en 
der wetenschappen toe té 
wijden. In 1730 betrok hij 
een vertrek in de abdij van 
van de heilige GENOVEVA en 
in 1742 vestigde hij zich ge
heel en al in dezelve. Hij 
verliet dit zijn verblijfnietdan 
om zich naar zijnen raad in 
het Palais-Royal té begeven, 
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volledigste van dien vromen 
en geleerden prins; Bijwerk
te aan hetzelve nog geduren
de de ziekte, welke hem in 
het graf sleepte, en hij vol
eindigde hetzelve kort voor 
zijnen dood. Men vindt in 
hetzelve geleerde en oordeel
kundige verklaringen , bene-" 
vens eene gezonde en naauw-
keurige critiek. Hetzelve is 
vergezeld van een aantal zeer 
belangrijke verhandelingen, 
welke vol van geleerdheid 
zijn, in eene van welke hij dui
delijk bewijst, » dat de Griek-
sche aanmerkingen, op de 
psalmen, welke in de reeks van 
pater CORDIER gevonden wor
den, en die den naam van 
THEODORCS TAN HERACI-EA 
voeren, Tan THEODORÜS TAN 
MOPSÜESÏIA zijn," eene ont
dekking, welke'deze prins 
het eerst gemaakt heeft. — 
3.o Verscheiden Verhande
lingen tegen de Joden, om 
te dienen ter wederlegging 
van het beruchte boek, in 
het Hebreeuwsch getiteld : 
Het schild des geloofs\ De 
hertog van Orleans, die met 
de wederlegging van dit ge
schrift door GOÜSSET niet te
vreden was, ondernam zelf 
om hetzelve te wederleggen ; 
maar hij heeft den tijd niet 
gehad om zulks ten. einde te 
breagen. — 4.0 Traduclion 
etc. (Zetterlij ke vertaling) 
.Tan de brieven van den hei
ligen PATJMJS volgens het 

Grieksch', met eene omschrij
ving, letterlijke aanteekenin-
ger» en godvruchtige overwe
gingen. — 5.° Eene Traite 
etc, {Verhandeling tegen de 
schouwburgen), — 6.° Eene 
bondige wederlegging van 
het groote Fransche werk, 
getiteld: Zes JBexaples. Het 
is in dit werk, dat deze prins 
Zeer stellige bewijzen v.an zij
ne gehechtheid aan de Kerk 
en van zijnen af keer, van ee
ne parlij geeft, diederzelver 
uitspraken bestreed. Zij die 
zekere zondcrlingheden en een 
welligt al te duidelijk uitge
drukt hervormingsplan ten 
kwade hadden kunnen ver
klaren , werden beter onder-
rigt, en oordeelden, dat in
dien defce prins niet genoeg 
vermeden heeft om zich .te 
doen opmerken in eenen tijd 
waarin eene arglistige sekte 
van den toestel der deugd 
misbruik maakte, ojmhamo* 
verwinning uïttebreiden, zulks 
was omdat hij niet gemeend 
heeft dat dezelve zich eenen 
oogenblik kon beroemen, hem 
onder hare bekeerlingen ge
wonnen te hebben. .—* ' , 0 

Verscheiden andere belang
rijke Verhandelingen en Re' 
deneringen over verschil'eD" 
de onderwerpen. Bij veilde 
nooit een enkel zijner ge
schriften laten drukken. 

ORIEANS (PHIUPPUS * a n 

Frankrijk), — Zie PHI«P" 
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/us van Frankrijk* 

ORLEANS (PHHJPPÜS hérlQg 
Van), regent. — Zie PHILIP-
PDS VAN Frankrijk , regent. 

*'• OHXEANS (LODEWIJK: PHI-
UPPÜS ' hertog van);, klein
zoon van den regent, den 
12 Mei 1725, te Parijs 
geboren, voerde den naam 
Van hertog van Chartres, 
tot 'op den dood zijns vaders. 
In 1737, tot kolonel tan 
eëti' regiment voetvolk van 
zijnen naam benoemd, maak
te hij in 1742, zijnen eer-
eten veldtógt in Vlaanderen, 
Voerde in. het volgende jaar 
het bevel over de ruiterij 
tian de oevers van den Rijn , 
en legde bij den slag van Dèt* 
tingen,'eene groöte dapper
heid aan den dag. Hij "werd 
daarvoor beloond met den 
rang van veldmaarschalk en 
verkreeg in 1744, dien van 
luitenant-generaal."Na bij de 
belegeringen van, Meenén; 
fperen, F~eurne, Frèïburg 
en bij 'de veldslagen van Fon-
tenoy, Saucóux en Lafóld 
tegenwoordig te zijn geweest, 
-verkreeg hij het algemeen 
bestuur van fiauphiné, in 
opvolging van zij nen vader 
en ^voerde, aldaar de koe-
pokinënting algemeen in , 
door de gelukkige proefne
mingen^ die hij daiarvan in 
1756 door TRONCHIK, aan zij-

nen eenigen zoon en aan zijne 
dochter, later hertogin van 
Bourbon, liet makeïi. In 
1759 weduwnaar geworden 
zijnde van LOÜISE HENRIETTB 
DE BOURBON - CONTI , begaf 
hij zich naar zijn bekoorlijk 
landgoed 'Bagnólèt^ en bragt, 
aldaar een tooneèl; tot stand, 
pp hetwelk hij* zelf de rollen 
van rentmeester en landbou
wer zeer natuurlijk naar yvaa'r-
heid uitvoerde. Hij deed zich 
door verscheiden geletterde 
lieden omringen en, temid
den zijner Vermaken, vergat 
hij de ongelukkiger! niet: men 
vernam na zijnen dood ,' dat 
hij jaarlijks 240 duizend fran. 
•ken aan de armen uitdeelde ': 
zonder de talrijke jaarwedden 
en gratificalien té rekenen, 
Welke Hij in zijnen naam of iü 

'dien zijner voorouders uit
deelde. Tijdens de worsteling 
Her parlementen tegen het 
hof;, weigerde hij om zich 
aan het hoofd van de partij 
der misnoegden te plaatsen , 
die hem tot hunnen aanvoer
der verlangden» In 1773 
verbond hij zich; door een 
geheim huwelijk met mevrouw 
DE MoNiESsoN (zie MONTES-
SON). Brie JLijkreden werden 
in de, kerken' van" Parijs ^n 
zijne gedachtenis toegewijd^ 
de eene dóbr deri abt MABT 
fit, de andere door deh abt-
BOUIUET DE .TAUXËUES y de 
derde door den' abt FAÜCHET,, 

3 y . / • • • ' • . • • • 
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Eene vierde werd den , 10 
Maart 1786 te Orleans uitge
sproken door den abt.RoziER, 
kanonik van de hoofdkerk. 

ORIEANS (LoDEWIJK P m -
LIPPUS JOZEF hertog van) , 
zo.Qn van dep voorgaande en 
van LOÜISE HENRIETTE DE 
BOURBON CONTI, eerste prins 
van den bloede , den 13 April 
1747, ie St. Cloud geboren, 
voerde eerst .den naam van 
hertog van Montpensier, 
daarna dien van hertog van 
Chartres, Hij had tot on
derwijzer den graaf van PONT-
SAINT-MAÜRICE , die alles in 
het werk stelde, om zijnen 
geest en zijn hart'te vormen, 
'|Jij< scheen in den beginne 
daarvan voordeel te trekken 
en .toonde zich gevpelig en 
Weldadig. Ofschoon hij de 
wetenschappen weinig beoe
fend had, bezat hij natuur
lijk verstand, en legde in alle 
ligchaamsoefeningen vele be-
hendigheden aan den dag; 
maar hij was weldra de wijze 
lessen zijns onderwijzers ver
gelen , en de buitensporige 
en( losbandige jonge heeren , 
pet welke hij omging, be
dierven zijne inborst geheel 
en al. Twee zaken, de eene 
nog berfspelijker dan de an
dere, kenmerkten de eerste 
jeugd van dien vorst: eene 
trolsche verachting voor alle 
maatregelen , die in zijn land 
genomen werden, en eene 

overdrevéne,;neiging tot hei 
vermaak" en de verkwisting. 
Hij trad jn 1769 m den echt 
met LOÜISE J^RT>JLDEIAIDE 
DE BOURBON -,%eenjge dochter 
van den deugdzamen hertog 
van Pentfyievrè,; wier zach te 
zeden, en rkiesche geyoejens | 
eene met de ondeugden, van j 
haren -gemaal treffend con- \ 
trast uitmaakten. ,Niet te- > 
yreden, zich zelven aan de 
buitensporigheden over te ge
ven, sleepte hij, fijnen schoon-
broeder, den prins<?anXAM-
BitLE ," in dezelve mede, die* j 
daar hij eene zwakke ge- i 
zondheid ,had ,; weldra,, aan 
de gevolgen zijner buitenspo- j 
righeden , . bezweek;. ,De En-
gejsch gezindheid, #e praal
zucht en de vermaken, wilt-
keiden »den hertog van Charr 
tres,'m vernielende .verfcvrwr ! 
tingen; deIpslïandigheidwr- { 
anderde zijne hoedanigheden» 
deed 'hem een bijna lon»p 
gejast .aannemen en,'bedekte ; 
zijn aangezigt met roode en j 
kwaadaardige puisten, Vroeg- , 
tijdig beproefde hij eene staat- j 
kundige rol 'te spelen. Ifl 

1771 was hij een van dege
nen, die zich tegen de on.tr 
binding der parlementen aan
kanten,, en die van het m 
verbannen werden, "omdatzij 
geweigerd hadden, in het < 
parlement MAÜPEOÜ , •in-hp.er 
danigheid van pair (titel die» | 
h|j voerde als prins van de« 
bloede) plaats te nemen. 1"" 

http://on.tr


O R t . &&*' 

tusschën 'geraakte hij Weder 
in gunst, ën verscheen öp 
nieuw aan/het hof. Daar hij 
in den post. Van groot-admi
raal , welken zijn schoonvader 
bezat, moèstopvolgën , wilde 
hij om dënzelveri heler te 
verdienen, eenigè zeëtógtëh 
mede ïnaken. Hij werd in 
1777 tot luitenant-generaal 
van de légers des könihgs 
benoemd. De Franscheh wak
ren toenmaals met de Ën-
gelschen' in oorlog over de 
onafhankelijkheid van Noord* 
Amerika. Hij scheepte zich 
in op dé Saint-Espriiteëa 
schip van 84 stukken, en 
voerde het bevel over het 
blaauwe smaideel, hetwelk 
in 1 7 7 8 , in den slag van 
öuessanl de aóhtërhoede uil-
maakte. Ëéne snelle krijgs-i 
beweging plaatste deze af-» 
deeling voor het front van 
den vijand. De graaf D 'OR* 
VJXLERS , admiraal, gaf hét 
teeken om den wind in acht 
te 'nemen, ten einde den 
Engelschen het voorbij zeilen 
te beletten. Hetzij,-dat het 
sein kwalijk begrepen werd ^ 
hetzij dat de bevelhebbers , 
terwijl zij den graaf van OR* 
VILLERS wilde doen vallen, 
zich hielden, alsof zij bet-
zelve niet hoorden, de En* 
gelsche achterhoede redde 
zich op den oogenblik, dat 
zij in de magt der Franschen 
moest vallen. Men verspreide 

het gerucht , dat de her tog 
van Chartres, zich van het 
begin van hét gevecht af, in. 
het ruim had verborgen; an
deren lögënstfaften dit Ver
haal , daar het schip, op 
hetwelk zich dè hertog be
vond, nooit in eenig gevaar 
verkeerd, noch zelfs in het 
bereik van een kanonschot 
geweest, was: 'desniettegen* 
staande had het eerste ge
voelen bij het • 'hof de over
hand. Toen de hertog Van 
Chartres aan hetzelve ver-
Scheen , overlaadde men hem. 
met puntdichten, e n , tot 
overmaat van vernedering j . 
verkreeg h i j , in plaats van 
den post van groot-admiraal,, 
dien van kolonel der hussa-
ren. Welke verontwaardigingf 
eën vroom en wijs vorst, zoo 
als JLoDEWiji X V I , ; wegens 
hel ongeregelde 'gedrag vaü 
eenen prins uit zijn b loed , 
had kunnen opvatten, was 
hij echter al te regtvaardig, 
om hem eenen onverdienden 
hoon toe te voegen. Men 
moet1 vooronderstellen, of dat 
de koning zich, al te gemak
kelijk door de vijanden van 
den hertog liet overhalen,of 
dat deze waarlijk aan lafhar
tigheid schuldig Was.' W a t 
er ook van z i j , zijn haat 
tegen L O D E W I J K X Y I dagteé-
kent van dit tijdstip. De af
keer dëshertogs van C/idrlres 
voor de koningin is van ëënéi* 
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verschillenden oorsprong. Hij 
had zich, zoo als men zegt, 
bijna genoodzaakt gezien, om 
St. Cloud aan die vorstin 
aftestaan. Bij het hof weinig 
geacht, zocht hij alle gele
genheden, om zich bij het 
volk bemind te maken. Bij 
den dood zijns vaders nam 
hij den titel van hertog van 
Orleans aan. Toen zag men 
hem in eenen lochtbol op
stijgen en zich aan het ge
meen ten schouwspel stellens 
Misschien wilde hij door de
zen vermetelen trek van moed 
bewijzen, dat hij den naam 
van lafhartig, dien men hem 
gegeven had, niet verdiende. 
Eenige jaren te voren was hij 
in de mijnen gedaald. Men; 
beweerde, dat hij in beide 
gelegenheden wezenlijk vrees 
had getoond en dat hij, al 
wat hem omringde tot ge
tuigen zijner lafhartigheid had 
gemaakt. Inlusschen wachtte 
de hertog van Orleans slechts 
eenen gunstigen oogenblik af, 
om zijne wraak tegen het hof 
bot te 'vieren, en het duurde-
niet lang of deze gelegenheid 
deed zich op. Ten einde 
eenen grooten aanhang te 
verkrijgen > had de hertog zich 
na den dood van den hertog 
van] Clermont tot groót-mees-
ter van de vrijmetselarij laten 
benoemen: hij verspreidde 
het goud met volle handen 

onder het volk; 
en van het 

cegw der oneenigheden af, 

was zijn paleis de vergader
plaats der zamenspanningen 
en clubsen geworden.' In 
1787 en óp het tijdstip zelfs 
der verdeeldheden van de 
parlementen met het hof, 
noodzaakten jongelingen van 
la Baspche, die onder het 
volk vermengd en op de Pont-
muf geplaatst waren, eiken 
voorbijganger , hetzij te voet 
of in rijtuig, om voor het 
ridderbeeld van HENDRIK IV 
te knielen. Men bemerkte 
den hertog van Orleans zeer 
duidelijk, alleen in zijn niet 
twee paarden bespannen rij
tuig, tien tot twaalf malen 
over diezelfde • brug rijden, 
zónder dat men hem ooit -
deed uitstappen. MiddelerWijl 
en als hij regt. tegenover het 

. hek was , stak hij zijn hoofd 
buiten het portier en zong 
telkens het zoo bekende liedje 
van Five fftiNRl IV e l c ' 
{Leve HENDRIK IV, ^eve 

die dappere Forst)! het
welk de menigte hem n'et 

liet uitzingen,, door bij her-
baling te roepen: <Zeve de 
JUertog van Orleans! &ve 

de opvolger van jffENJ>Rl& 

IF! Het bestuur dacht er 

zelfs niet eens aan, om de 

aanheffers dier oproerkreten 
te straffen. Eene ligte. ver
legenheid in de geldmiddelen 
had den tegenstand van het 
parlement van Parijs tegen 
de geldplakkaten uitgelokt* 
Om denzelven te overwinnen > 
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ging LODEWIJK XVI (den 24 
November 1787) een konink
lijke vergadering op het paleis 
van justitie houden, hij welke 
de prinsen' van den bloede 
en de pairs van het koningrijk 
met beraadslagende stem zit
ting hadden* Toen de pairs 
zich vereenigd hadden met 
de minderheid van het par
lement, welke de registratie' 
wilde, beval de koning de 
volvoering derzelve. De her
tog van Orteans protesteerde 
op ; eene, niets minder dan 
eerbiedige wijze, en werdop 
15«mijlen afslands lanParys, 
naar zijn kasteel van Fillers-
Coterefs verbannen. Deze straf 
diende slechts om hem bij 
het volk meer ingang te doen 
vinden, en om hem'aanhan-
gelingen onder de jonge par-
lementsgezinden te.Verschaf
fen ..• hij haalde gelijkertijd 
de dagbladschrijvers in zijn 
'belang over en men beschul
digt hem, van bet noodlot
tige ontwerp té hebben uit
gedacht, om eenen gedwon
gen hongersnood te weeg te 

-- Brengen , door al het graan ' 
op te koppen, Het gebrek 
aanlevensmiddelen had plaats; • 
maar steeds er op uit om ; 
zich bij het volk bemind te 
maken, deed hij aan hetzel
ve aanzienlijke sommen uit-
deelen. Gedurende den stren
gen winter van 1788 en 1789 , 
liet hij voor de armen van 

de hoofdstad vuren ontsteken 
en tafels aanrigten. Een ge
deelte van het publiek wil
de in deze werken van mild
dadigheid geene "liefdadige 
bedoelingen erkennen. [De 
hertog van Orleans was, 
een jaar na het bevel, dat 
hem verbande, in Parijs 
teruggekomen: hij had eerst 
verscheiden weken : daarna 
het 'verlof bekomen i om zich 
aan het hof te vertoonen. 
Bij de tweede vergadering 
der aianzienlijkeii i presideer
de hij het derde bureau.:} 
Men zeide tóen , dat hij op 
het punt stond van zijne ont
werpen te laten varen, in 
de hoop van zijne dochter 
aan den hertog van Angou-
lêtne, en zijnen zoon aan eene 
dóclüer.' des kon.ings van/fc-
jaels'niï te huwen; maar 
zijn haat- en zijne heersch-
zucht behielden de overhand. 
Terwijl geheime agenten het 
gemeen van Parijs : in be-, 
weging hielden., bezigden an
deren ' allerlei kunstgrepen,. 
onder; dat der provinciën. 
Het is aldus dat bij op de 
verkiezingen tot: de algemee-
ne staten, welke dèri 29 
Mei 1789 zouden geopend 
worden, invloed uitoefende. 

-Hij liet zich tot deéelve be
noemen door den adel van 
het baljuwschap Grespy in 
Valois, 'van Parijs en van 
fitters Coterefs .• hij koos 

5 ' ' , • ; ' • . ' . • • ' • ,: / ; • : • ' : - ' • • • 
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Crespy. Van de eerste zit
tingen af, verklaarde hij zich , 
tegen de uitspraken der ka
mer, véreenigde zich met die 
van den burgerstand j terwijl 
hij vele adelhjken won, die 
besloten om zijne geluksster 
te volgen. Gedurende eene 
redevoering, welke hij be
proefd had , om den 17 Ju-
nij voor te dragen , ten einde 
den adel te bewegen om zich ; 
met den burgerstand te ver
eenigen , was hem de hitte 
zoo hinderlijk dat 'hij in on-
magt viel. Toen was het dat 
men, terwijl men hem ont-
•blootte om hem lacht té 
doen scheppen, een borst-
harnas ontdekte, Waarmeüebij 
-bedekt was,' uit vrees van 
vermoord te: Worden. Deze 
voorzorg kón hem wel niet 
nutteloos zijn, dewijl hij zich ; 
•bijna altijd"•• te midden, van! 
opstandelingen bevond. Men* 
hield hem voor den bewer
ker dèr volksbeweging in de 
•voorstad St, dntoine ,' den 
27 en 28 April. Tijdens 
den brand der fabrijk van 
behangsel-papieren van RE-
TErtKON , in ; welk zes-en-
dèrtig personen omkwamen 
erkende de policie onder' de 
met het volle vermengde duis-
teregèzigten verscheiden boe-
ïen van Fitters* Coterets, 
alwaar de hertog van Oi'le-
«**, een rijk landgoed had. 
Hierbij dient nog opgemerkt i< 
te worden, dat de familie 8 

van den hertog" gedurende 
den opstand voorbijging; en 
in plaats van aan dezelve 
eenige beleediging toe te voe
gen , men dezelve toejuich' 
t e , en men.het rijtuig deed 
•stilstaan , in hetwelk zich de 
hertogin bevond (die niet 
met de ontwerpen van ha
ren echtgenoot bekend! was) 
ten einde haar te groeten, 
en te barer eer vreugdekre
ten aan te heffen. De hertog 
van Orlectns, scheen wer* 
keiijk zijn doel te naderen. 
In de eerste dagen van h-
:BÏj.'i weergalmde de omtrek 
van zijn paleis en van zijoen 
tuin van .zijnen naam. #?* 
is in dat paleis, dat hij zij* 
>ne oproerige bijeenkomsten 
hield; hij bragt dezelve ver
bolgens naar Passyoieté Bij 
de opening der zittingen van 
de nationale Vergaderingen, 
'had men hem den vóorzit-
lersstoel aangeboden; hij wees 
denzelven van dehandjmaar 
hij was' bij dè vergaderingen 
zeer arbeidzaam. liet on1" 
slag van NECJKEU had a T 
hoofden opgewonden. {«w 

NECKEU). Den 12 Joljj »ö; 
pen de in het Palais-Ro^1 

vergaderde muitelingen niet 
groot getier den hertog tan 
Orleans,- deze begaf zich on-
d&r de menigte', en na ge
zegd te hebben: » Weln"> 
mijne vrienden, eriissleö»'5 

een e'enig middel/overig, en 

, dat is de wapens op te vat-



ten," keerdehij dadelijk naar 
zijne appartementen terug. 
Intusschen droeg men den
zelfden dag door de straten 
yan; Parijs zijn borstbeeld 
met dat van; NECKEU, beide 
met eenen zwarten sluijer be
dekt j rond, welkeoptogtge* 
volgd werd door eene me
nigte- volks, hetwelk riep: 
Leve, Monseigneur de ,/ierr 
tog van Qrleans! Daags 
daarnu liet men nieuwe spbt-
schriften tegen de koningin 
verspreiden, dit. was eep wa
pen van hetwelk de hertog 
vap Qrleans zich gedurende 
verscheiden maanden bedien
de , om deze vorstin hatelijk 
te rtjaken. Het was ook van 
het Palais-Höyal, dat op den 
14 Julij de kreet uitging van 
het Basiille te gaan aanval* 
len. Men iheeft den'hertog 
van Qrleans beschuldigd van 
de verschrikkelijke worstelin
gen van den 5 en 6 October 
uitgelokt te hebben. MA-
LOÜET verzekerde voor de tri
bunes er hem zeken bij ge
zien te hebben. Het is ze
ker, dat men in dezelve ve
le zijner agenten en voorna
melijk zijnen secretaris op
merkte , die geenszins de minst 

• werkzame der muitelingen 
was. Bij deze beschuldiging, 
welke men voor het geregtshof 
bragt, werd diegene gevoegd, 
dat hij den koning van zijne 
hooge waardigheid had wil
len laten afzetten en de ko' 
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ningin in regtenr betrekken. 
Het geregtshof Ie Qhatefêt 
veroordeelde hein; maar de 
nationale Vergadering haastte 
zich hem . vrij te spreken; 
LAFATETTE maakte hem het 
bevel des konings bekend, 
van zich naar Engeland te 
begeven, MIRABEATJ bezigde 

.te vergeefs beden, beloften 
en zelfs bedreigingen, dm-hem 
te bewegen van te blijven. 
Hij vertrok naar Londen, en 
na eene afwezigheid van 8 
maanden durfde hij te Parijs 
terug te komen. Hij werd 
door de Jacobijnen met .ver
voeringen van vreugde ont
vangen. Hij begaf zich naar 
de vergadering, en legde den 
eed van getrouwheid aan de 
natie, aan de wet, en aan 
den koning af. Hij gaf ee-, 
nigen tijd "daarna -een \Eti~ 
posé etc. \Ver slag van %ijn 
gedrag gedurende de om
wenteling) in het licht. Hij 
had reeds een ander geschrift 
in het licht gegeven, ter ver* 
dediging van de echtschei
ding'; hetwelk door deuieuw-
gèzinden buitengemeen werd 
toegejuicht. Door eene dier 
ongerijmdheden, welke zijn 
wezenlijk karakter afschilde
ren, sóhreef hij, na de ont-r 
vlugting des konings, den 20 
Junij 179J , eenen brief aan 
de vergadering,"in welke hij 
het regentschap van de hand, 
wees , in geval inen hem het
zelve zou willen opdragePt 
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Die aanhoudende besluiteloos
heid op den oogenblik van 
zijne misdaad te voltrekken, 
en die wezenlijk een uitwerk
sel van zijn,e bevreesd heid of 
van wroegingen scheen te 
zjjn , verwijderde van hem al 
zijne "aanhangers, voorname
lijkBAKNAVE, die verschil
lende leden der linkerzijde 
van de partij van Orleans 
deed afvallen. In de maand 
Augustus 1791 vraagde hij 
dat de prinsen van de ko
ninklijke familie niet van de 
burgerregten beroofd mogten 
worden 5 terwijl hij verklaar^ 
de, dat hij liever zijne reg-
ten ;als prins van den bloede 
dan die van JFransch burger 
zou, afstaan» De tribunen 
antwoordden hierop door toe
juichingen. Kort na de in
stelling van de nieuwe wet-» 
gëving, waaraan hij géén deel 
had, zond hij PETION en Voi-
DÈr/ jiaar Zonden j ten einde 
nieuwe qpkoopingen van gra
nen te doen: maar daar de
ze winslberekening niet naar 
wensch uitviel, maakte hij ee-
ne andere op de suikers, 
Welke weder -aanleiding; tot 
verschillende volksbewegingen 
gaf. Omtrent dezen zelfden 
tijd benoemde de heer THEVE-
NARD , minister van marine , • 
die den hertog van Orleans 
«iet LODEWIJK. XVI wilde ver
soenen , den eersten tot groot-

Î M tfa-1" ^ij ginS zijne erken-
lelijkheid daarvoor aan den 

] heer DE MOIXEVIÜB, opvol
ger van den beer THEVENABD 
uitdrukken , aan wien hij lé
vens zijne onschuld mét be» 
trekking tot de gruwelen, 
die men in zijnen naam ge
pleegd had, betuigde, De 
heer DE MOLLEVILLE geloof
de hem , en bevorderde voor 
hem een gehoor hij den ko
ning. Hetzelve was lang en 
scheen tot tevredenheid der 
beide partijen geleid te heb
ben. LODEWIJK XVI, zeide 
zelfs, dat hij meende dal 
de prins bereid was om zijn 
onregt en het kwaad, dat j 
hij gedaan had, te herstel- • 
lén , waaraan het zelfs mo- j 
gelijk-was, voegde Z. M* j 
er bij, dat hij niet %oo veel i 
deel heeft, gehad, als wij I 
gemeend hebben. Misschien 
was deze verzoening van den | 
kant des hertogs van Orle- j 
ans opregt, op den oogen
blik , op' welken "hij eenen 
post verkreeg, waarvan de 
weigering de voornaamste 
oorzaak van zijne vijandschap 
tegen" LDDEWIJK. XVI was. . 
Wat er ook 'van zij» d e r l | 
Telingen meenden beregtijP 
te zijn, om de gelukkige f 
volgen van deze verzoening 
te keer te gaan. Welligt wa
ren zij met dezelve 9^' 
kend ; maar zeker was: hel 5 

te hunner kennis .gekomen» 
dat de hertog tot gr»0 " 
admiraal benoemd was, »<*? 

II welk toch een bewijs .-ta» 
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verzoening was van wege den 
koning met zijnen neef. De 
ze vertoonde zich kort daar
na (op eenen zondag in de 
maand Januarij 1792) bij het, 
lever des vorsten. De hove
lingen, die in die dagen zeer 
talrijk aan het paleis wa
ren , » deden hem , zegt ze* 
ker schrijver, de vernede
rendste beleedigingen aan.... 
hij werd gedrukt, met.dé el-

' lebogen gestooten ; men trap
te hem op de voeten, men 
drong hem naar de deur. 
In het appartement der ko
ningin gekomen,, alwaar de 
tafel reeds gedekt was, riep 
men, toen men hem zag: 
Mijne heëren , past op de 
schotels f even alsof bij de
zelve had willen vergiftigen; 
toen hij eindelijk de trappen 
weder afging, bespuwde men 
hem op het hoofd en op de 
kleederen...." Hij verliet 

. schuimbekkende van woede 
het paleis; in plaats van zich 
aan den koning en de ko
ningin te beklagen, meen
de hij dat dezelve medeplig-
tig waren aan den hem, aan-
gedanen hoon. Zijn haat te
gen hen werd hoe langer 
zoo heviger, en eindelijk on
verzoenlijk ; van loen af, 
hechtte hij zich sterker aan 
de revolutionnaire partij. Om 
de toegenegenheid der troe
pen te winnen, vraagde hij 
om in het leger van LTJC-
NER te dienen, 'Hij begaf I 
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zich met zijne drie zonen, 
de hertogen van Charfres 
en van Montpensier en de 
graaf van Beavjolais, naar 
het leger van het Noorden ; 
maar weldra genoodzaakt om 
naar Parijs terug te keeren, 
beklaagde hij zich daarover 
bij de vergadering.en zijne 
aanhangers handelden te zij
nen gunste. Zij deden nog 
meer op de gruweldagen van 
den 20 Junij en 10 Augus
tus 1792 ; maar hij durfde 
zijne misdaad niet voltrek
ken. DANTON en MANUELY 
spoorden hem aan om.zij
nen naam te veranderen in 
dien van LOUIS-PHILLIPPET 
JOSEPH-EGAMIÉ, welke naam, 
in de gemeente van welke 
MANUEL prokureur was, in
geschreven werd. De Jaco» 
bijnen benoemden hem in 
September tot afgevaardigde 
bij de nationale conventie, 
met MARAI, DANTON, de 
beide ROBESPIERRES , CÖLLOT 
D'HERBOIS , CAMIILE DESMOÜ-
LINS , MANÜEL , FRERON enz. 
en hij werd even als ziji, 
het, voorwerp van de aan-
klagten der Girondijnen, die 
meenden of liever schenen 
te meenen , dat de afgevaar
digden en het stedelijk be
stuur van Parijs, den her
tog van Orleans op den troon 
wilden plaatsen; ook stelden 
zij , tegen het verzoek dat de 
partij van la Montagne deed, 
om LODÉWIJK XVI in staat 
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van beschuldiging te stellen , 
dat tan de verdrijving van 
LODEWIJK PBIMPPUS én van 
al de BooRBOïfS. In dezelf
de maand September hadden 
de moord tooneelen plaats in 
vyelke de prinses van LAM-
BALLE omkwam; de hertog 
van Orleans werd weder ver
dacht gehouden, van deel 

.aart dien moord gehad te heb
ben , .welke hem van den 
jaarlijkschèn last van 600,000 
francs bevrijdde, welke door 
het huis PENTHIÈVRË, van 
hetwelk hij de erfgenaam^ 
moest zijn, aan de prinses be
taald werd. Door de Giron-
flfé-partij vervolgd , nam hij 
raad met BANTOD, FABRE 
D'EGLANTINE en niet andere 
Jacobijnen , over het gedrag , 
hetwelk hij in het proces van 
LODEWIJK XVI te houden 
had; allen waren van gevoe
len dat hij voor den dood 
moest stemmen, iietWelk hij 
met eéne zwakke en wan
kelbare houding vólbragt. 
Weinige dagen te voren had 
hij de Maratisten en ver
scheiden afgevaardigden, die 
men voor wankelmoedigen 
hield, op een groot gastmaal 
génoodigd. Toen zijn schoon
vader den 4 Maart overleden 
was, begaf hij zich naaf Fer-
non, om alles wat hij kon van 
zijne rijke nalatenschap in te 
zamelen , van welke hem CA-

MBRWit DETIHONVII.I.E en an

dere Jacobijnen gedeeltelijk' 
beroofden, Zij wendden bij 
hem voor, dat zij eene volks
beweging te zijne gunste wil* 
den bewerken , Welke efihler 
niet plaats had , en zij strooi
den uit, dat hij op den be-
slissënden oogenblik niet op 
het' stadhuis had durven ver
schijnen.' Nadat de Jacobij
nen zijne schatkamers uitge* 
put , hem in hunne misda
den gewikkeld en mëtsch'an* 
de en oneer overladen had
den', verlieten zij hem; zij 

I verweten hem , voor deridöod 
van 'LODEWIJK XYI gestemd; 

tè hebben , nadat zij zelve er 
hem den raad toe hadden 
gegeven. Te vergeefs be
proefde hij , om zijne oude 
aanhangers te herwinnen, en 
zwoer hij' den 4 April voor 
de conventie dat «indien zij» 
zoon, die metDOMOURIEZge-
vlugt was, schuldig was, het 
beeld van BRIJXÜS, hetwelk bij 
voor zijne oogen had, hemzij" 
nen pligt zou ie binnen bren-
gen," In dezelfde maand het 
ROBESPIERRË hem vande hjst 
der Jacobijnen schrappen, 
en hij bevond zich alstöen aan 
de geheele woede zijner v'J* 
anderi of liever zijner mede-
pligtigen blootgesteld. Al'6 
partijen beschuldigden elk»"* 
der onderling van met Pfl1' 
tiPPüs EGAIITE in betrekk"1" 
gen gestaan te hebben; wan 
allen hadden zijne heersen 
z«Cht gestreeld en in ^J 
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rijkdommen gedeeld, Deaan- I 
klagten tegen hem werden 
vermenigvuldigd; eindelijk 
•werd het besluit om hem in 
hechtenis te nemen, den 4 
April 1793 uitgesproken. Hij 
werd denfcelfden dag gearresi-
teerd,'en in dé abdij gevan--
gen gezet. Te vergeefs sch reef' 
hij aan de conventionele ver
gadering, om aan dezelve.de 
diensten, welke hij aan de 
Omwenteling bewezen had, 
te herinneren; hij werd met 
zijne: geheelè familie en den 
prins Tan Conti, naarde ge
vangenissen van MarsRÜlè 
overgebragt: het geregtshof 
dier stad sprak hem vrij ; 
maar de commissie van alge
meen welzijn verbood om hem 
in vrijheid te stellen. Ge
durende zijne gevangenschap 
gaf hij zich zoozeer aan bui
tensporigheden over, dat de 
prins van Conti eehen brief 
aan de conventie schreef ten 
einde van hem gescheiden te 
worden. » Ik verkies den 
dood , schreef die prins, bo
ven de straf, om met dusda
nig man te verblijven." Voor 
de revolutionnaire regtbank 
van Parijs gebragt, antwoord
de hij met koelbloedigheid , 
en hoorde zijn doodvonnis 
met eene gelatenheid aan, 
waarvoor men hem niet in 
staat meende te zijn, en die 
hem tot aan het schavot ver
gezelde. Toen hij het volk 
hoorde > hetwelk hem be

spotte en vervloekte, trok 
hij de schouders op en zei-
de: Zij hebben mij toege

juicht'•, maar! Alvorens' het 
schavot te beklimmen , on
derhield- hij zich langen tijd 
met zijnen biechtvader. Het 
strafgeregt* werd den 6 No
vember 1793 aan hem vol
trokken. Zoodanig was het 
uiteinde van eenen prins voor 
w-ien de: vleijerijen en de on
deugden den'weg der misda
den openden. Ofschoon mén 
hem niet als de voornaamste 
oorzaak va,n, de: omwenteling , 
kan beschouwen, is het ech
ter onbetwistbaar, dat h[ijin 
dezelve door zijnen haat le
gen LODEWIJK XVI, door zi j 
ne lasterschriften tegen de, 
koningen, door zijne geschen
ken,, welke het volk tot op
stand aanspoorden èene der • 
eerste rollen speelde. Van 
het begin der onlusten af, 
had hij zich als de bescher- i 

mer van alle nieuwigheden , 
als de steun en de toevlugt 
van alle muitelingen geloond. 
Om de zaak van getrouwe 
geschiedschrijvers te vervul
len , zullen wij , volgens het
geen de heer MONTJOIE O-
ver hem heeft geschreven, 
er bij voegen, dat hij min
zaam en goed voor zijne be
dienden was; hij wierp zich 
in het water omeen derr-
zelve, die bijna omgekomen 
was, te redden. Hij had bij 
zijne echtgenoote drie zonen. 

http://dezelve.de
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; verwekt, den hertog van 
Chartres, thans LODEWIJK> 
PHIUPPCS , den tegenwoor-
digen koning derFranschen, 
den hertog van Montpensier 
en den graaf van Beavjolais, 
die gedurende de omwente
ling overleden zijn, en de 
prinses ADELAIDE. Onder de 
werken, welke men over het 
leven van dien prins kan 
raadplegen, zullen wij aan
halen PHistoire etc, (Ge-

' schiedenis van de hertogen 
van ORLEANS) door den heer 
LAURENTIE 1832, 4 deelen* 
in 8.v°. MONTJOIE heeft in 
het licht gegeven de Histoire 
etc. (Geschiedenis van de 
samenzwering van ORLE
ANS) 3 deelen in 8.v° dik
werf herdruk^ Men heeft 
in het licht gegeven de Cor-
respondence etc. (Briefwis
seling van £. P. J, tf OR
LEANS), Parijs 1800, in 8.vo 

* ORLEANS (LOUISE-MARIE 
ADEUIDE DE BOURBON PEN-
THIÈVRE hertogin van), vrouw 
van den voorgaande, werd 
den 13 Maart 1753 gebo
ren, en was de dochtervan 
den hertog vaaBoüRBON PEN-
THIÈVRE , (zie zijn artikel bij 
het artikel PENTHIÈYRE) en 
Van MARIA THERESIA FÉLI-
CIIÉ D'ESTE, dochter van 
FRANCISCCS -MARIA D'ESXE , 
hertogvznModena. De prin-
«es LODISA MARIA, werd in 
het benedictijner-klooster, in 

de straat Montmarlre, opge
voed , en verliet hetzelve niet 
dan om den'5 April "1763 > 
in den ouderdom van 16 ja
ren uitgehuwd te worden, 
aan LODÉWIJK PHIIIPPÜS VAAT 
ORLEANS, toenmaals hertog ' 
van Chartres en vader van 
LODÉWIJK PHILIPPÜS, die de 
Fransche omwenteling van 
1830' op den Franschen troon 
heeft geplaatsts!. Nooit Had. 

! *men eenè vereeniging gezien 
van welke de echtgenooten 
meer tegenovergesteld van in
borst en gevoelens waren. 
Daar echter de jonge prinses 
even zoo zachtaardig, beval
lig als deugdzaam was, stelde 
zij" aï hare pogingen in het 
werk om zich aangenaam bij' 
haren man te maken, en 
stemde, om hem te behagen , 
zelfs toe, den 18 Februari) 
1776 als vrijmetselaar, i" 
de-loge Folie-Tilon opgeno; 
men te worden. Maar «Ü 
bezocht weinig de bijeenkom
sten dier zoogenaamde Orde 
van welke de hertog van Or
leans groot-meester was« " e 

hertogin van Orleans 'e r~ 
scheen met onderscheiding 
aan het hof, en telkens als 
zij er kwam, bewees LÓ.DB" 
WIJK XVI haar veel vriend
schap. Zij vergezelde hare» 
gemaal op verschillende rei
zen naar Holland, naar het 
Zuiden van Frankrijk ,wiX 

Napels en naar verscheiden 
andere hoofdsteden van 'H*' 
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Ivê, Onder hare hofdames 
had zij de beroemde mevrouw 
BE GENUS , die in hare Ge-
schiedkundige gedenkschrift 
ten, eenige bijzonderheden 
over deze reizen heeft me
degedeeld. Kort na hare .te
rugkomst te Parijs, maakte 
haarde dood van haren broe
der, den prins van LAMBAI* 
IE , 'erfgename van eene aan
zienlijke fortuin , welke in 
het huis van Orleans over
ging. Tot dusverre had zij 
veel te lijden gehad van de 
wispelturigheid van haren 
gemaal, wiens verkwistende 
levenswijze haar veel verdriet 
veroorzaakte ; maar in Chris
telijke gröndgebeginselen op
gevoed en de deugden haars 
vaders tot voorbeeld hebben
de , leed zij alles met gela
tenheid; Zij bevond zich zelfs 
in den schoot van haar ge
boorteland in de treurigste 
eenzaamheid. Verwijderd van 
het hof, met hetwelk haar 
echtgenoot in tweedragt was, 
door dien echtgenoot zei ven 
verlaten , had zij, toen de om
wenteling, losbarstte, bijna 
alle hoop van geluk op aar
de verloren. Toen de volks
menners van den- dag den 
hertog,van Orleans, in mis
slagen hadden inèdegesleept, 
welke hij naderhand .op eene 
zeer noodlottige wyze boet
te , had de prinses eenen 
grooten moed noodig, welken 
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zij uit de Godsdienst putte. 
Te midden van de moeijelijk-
stè omstandigheden, wist 
mevrouw de hertogin van * 
Orleans, zich zoo wijs en 
zoo voorzigtig te gedragen , 
dat de laster haar niet durf
de naderen ; en ofschoon het 
genoeg bekend was, dat zij 
niet in de gevoelens van ha
ren echtgenoot deelde, eer
biedigden de revolutionnai-
ren in de rampspoedigste tij
den toch de goederen harer 
familie, haren persoon; en 
hare kinderen. Daar haar 
huis ,de «vergaderplaats van 
de hoofden der opstandelin
gen was geworden , begaf zij 
zich den 10 Februari) 179i 
naar het kasteel van Èu, 
tot haren vader ^alwaar zij 
met hem , tijdens de reis van 
LoDEWUK XVI naar Varen
nes , in hechtenis genomen 
werd. Toen zij veertien da
gen daarna de vrijheid te
rug bekomen hadden,gingen 
de hertog van PENTHÏÈVRE 
en mevrouw de hertogin van 
OIUEANS , Radepont, daarna 
J.net bewonen, en eindelijk 
begaven zij zich in de maand 
Junij 1792, naar hun .kas
teel van Bizay bij Vernon. 
Niets kon beter den lof des 
vaders en der dochter uit*, 
maken, dan de onafgehro-
kene achting en toegenegen
heid , welke hun de inwo
ners van Vernon t vooral tij-



2*2 O R L 

dens 'het schrikbewind bewei
den. Zij plantten den schoon-
slen boom van het bosch, 
^oör de deur van het kas
teel , en plaatsten op den-
delven vele zinnebeelden der 
•vrijheid mét dit opschrift t 
Hulde aan de deugd (zie 
pËjstWÈrofe)-. De treurige 
dood van LODEWIJK XVI, 
den 21 Januarij 1793 voor* 
gevallen , had deh hertog van 
FEHTHIÊVRE ZOO smartelijk 
/getroffen, dat hij zijnen onge-
lukkigèn bloedverwant slechts 
twee en veertig dagen over
leefde, en den 4 Maart van 
datzelfde jaaf overleed. De 
bloeddorstige ROBESPIËRRE , 
oefende zijne dwingelandij 
over geheel Frankrijk uit, 
en toen de nationale, con» 
ventie , den 6 October , de * 
•uiiroeijing van alle ledenvan 
de familie der BOURBONS , 
die nog niét gevonnisd wa
ren , besloten had, zond de 
vergadering der zoogenaamde 
algetneene veiligheid gen
darmes om mevrouw de her
togin van Orleans, die nog 
het kasteel van Bizzy be» 
woonde , in hechtenis te ne-
ttien. Alle inwoners van Ver» 
noH, vereenigden zich vrij* 
Willlglijk voor de deur van 
'Kei kasteel, bereid om de 
prinses te verdedigen, ter
wijl zij verklaarden , dat, 
indien de hurgeres MGALÏ* 
*É verdacht was, zij haar 
wel zouden bewaren, maar 

dat zij niet zouden dulden, 
dat zij ergens anders dan in 
haar huis gevangen werd ge
houden. De gendarmes trok* 
ken af, maar kwamen \vel« 
dra talrijker terug, en de
wijl de hertogin niet had 
willen toestaan, dat men den 
minsten ' tegenstand bood, 
werd zij met eeneeenige ka
menier , naar Parijs gevoerd, : 
en in (1794), in de gcvan* 
gehis vatt het luxembourg j 
opgesloten. De maarschalk 
DE MODCHT en zijne getna* 
lin zaten ook in dezelfde l 
gevangenis en het was hort j 
geoorloofd, om de prinses ; 
gezelschap të houden» Zij ge* i 
noten dézen troost in hare ge- j 
vangenschap echter niet lang» ; 
want zij onderging de sm«" j 
van hen naar het schavot W, ; 
zien sleuren. Mevronw.w ; 
hertogin van Orleans , Wej1 , 
alleen in afwachting van net- ; 
zelfde lot; zij'werd van <w 
dwingelanden vergeten, e 
bleef dus tot den 9 The j 
midor, den dag.van.den/ 
van ROBESPIERRË, » I iddf„; ! 
wijl maakte de prinses wn- < 
nis met den heer RÖDZET- | 
afgevaardigde bij de conve» 
lie. Hij was in de gevang 
nis van hei luasembourg 8 
worpen, als onderteekenaar 
van het protest tegen de•% 
beurtenissen van den ói J» ( 
welken dag de öfgeva»rj| 
den van de Gironde^J' 
door die van la MwW1w> 
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verbannen werden'. De her
tog van Nivérnais, had haar 
dezen ROÜZEÏ tot raadsheer , 
toegevoegd, die ia het ver* 
volg zeer nuttig voor deprin* 
ses werd. Deze afgevaardigde 
werd in December 1794, 
(17 Frimaire, jaar 3) bijde 
conventie teruggeroepen. < De 
gewondheid van de hertogin 
was zeer gekrenkt: zi} leed 
aan .eene ernstige ziekte , welr 
ke haar de kracht benamv 
om te gaan en zij Was ge
noodzaakt om altijd op eenen 
langen stoel te blijven liggen , 
terwijl bet haar dikwijls aan . 
de meest • nöodige hulp ont
brak. VOUIXANB , lid van de 
commissie van algemeene vei
ligheid kwam, om naar den 
staat der prinses te onder
zoeken en de cipiers waren 
zoo wreed r dat zij haar nood
zaakten , om tot voor de tra
liedeur te komen, ten einde 
aldaar voor dezen . conventi-
tfnneel te verschijnen; het
welk zij deed , geholpen van 
vier gevangenen , die haar . 
ondersteunden. Kort daarna 
verkreeg zij door den invloed 
van de heeren ROUZET DE 
FOUIOND en MARET , de ver
gunning , om naar het zieken
huis Bel+Homrrie genaamd , 
overgebragt te worden, en 
zij bleef in hetzelve drie ja
ren van den 14 September 
1794, tot den 12 van.de* 
zelfde maand 1797. In de 

maand September Ï79S, tijd
stip Op hetwelk de afgevaar
digden MARET en ROUZET , 
het ontslag dezer prinses van 
de commissie van algemeen 
Welzijn bekomen hadden, be
gaf zij zich naar de baden 
yan Charorme, om aldaar 
hare steeds wankelende ge
zondheid te herstellen. In 
dezen tusschentijd werkte dé 
heèrRouZET , ijverig ten voor-
dëele der prinses,; en eert 
besluit van het wetgevend 
ligchaam, door de" heide ra
den mét ölgemeerfe stemmen 
aangenomen•} beval dé op
heffing van de inbeslagne
ming harer goederen, wel
ke zij den 24 Jtanij 1797 , 
terug bekwam. Maar eend 
maand daarna, toen de dag 
vap den 18 Fraetidor, (zie 
AUGEREAU) aanleiding had 
gegeven tot verscheiden vér-
banningen en tot andere ge
welddadige maatregelen, be
sloot het directorium de ver
drijving van de familie der 
ROORBONS uit Frankrijk en 
mevrouw de hertogin van 
Bourbon, monseigneur de 
prins van Conti èn mevrouw4 

de hertogin van Örleans, 
zagen zich genoodzaakt hutf 
vaderland te verlaten. Het 
directorium stond eehtér aart 
deze laatste eeöé jaarwedde 
van 100,000 Francs toe als* 
schadeloosstelling voor harö 
op niéuw verbeurd verklaarde 

2 
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goederen. , De heer ROUZET, 
(zie dat artikel) ofschoon lid 
van -de nationale conventie, 
had niet voor den dood van 
LODEWIJK XVIgestemd, dien 
hij zelt had zoeken te red
den ; ook verleende hem me
vrouw de hertogin van Or-
leans, aan wie deze afge
vaardigde buitendien groote 
diensten had bewezen, haar 
geheele vertrouwen, en stel
de hem later aan het hoofd 
harer zaken. Hij vergezelde 
de prinses naar Barcelona; 
zij nam haar verblijf in het 
bevallige dorp Sacra, op 

• een half uur afstands van de 
stad gelegen, hetwelk be
staat in een aantal lusthui-
zen. Maar daar deze plaats 
in den zomer zeer bezocht 
wordt, verkoos de hertogin 
een ander dorp, tot hare 
woonplaats, Jesus genaamd -, 
hetwelk eenzaam was en al
waar zij den prins DE CONTI, 
lotharen buurman had. In 
1801 /verliet zij de omstre
ken yan Barcelona, en be
gaf zich naar Figuières , al
waar mademoiselle van Or~ 
leans, hare dochter in het 
volgende jaar bij baar kwam. 
De koningin van Hetruri'è, 
van haren troon verjaagd , en 
in 1807 in Spanje terug
komende ? om eene schuil" 
plaats aan het hof van ha
ren vader te zoeken ; werd 
door mevrouw de hertogin 
Tan Qrleans teFiguières , 

ontvangen. Nadat de inwo
ners, dier stad , den 12 Junij 
1808,. zich tegen de Fran* 
schen , die het schier-eiiand 
overweldigd, en zich van al 
dé sterke plaatsen meester ge
maakt, hadden , hadden ver
zet , wierpen deze laatste bom
men op de stad, en liet huis 
van.de hertogin van Orle-
ans, werd juist het eerst 
door dezelve getroffen. Na
dat zij twee dagen indezenver-
schrikkelijken toestand door-
ggbragt hadden, gelukte"het 
der 'vorstin en mevrouw van 
Orleans, om JFiguibres ge
durende den nacht te ver
laten; zij dwaalden eeni-
gen tijd over de Pyreneén 
rond, tot dat de heer ROÜ
ZET, die haar vergezelde, 
in deze steile plaatsen een 
minder aan het gezigt bloot
gesteld huis had gevonden. 
De hertog van Orléans, 
die den neteligen toestand 
had vernomen, in welken 
zijne moeder en zijne zuster 
verkeerden , zond haar een 
man van vertrouwen, on>na 

Spanje te doen verlaten, al
waar een bloedige oorlog10" 
schen de inwoners en .o 
Franschen uitbarstte. Made'f 
moiselle van Orleaus, beSa 

zich naar haren broeder, 
maar mevrouw de ner t!$ 
verkoos om zich naat f1 ' 
kon, op het e i l a n d / / ^ 
ka, te begeven. Zij lan 

aldaar den 1 Januarij ï»v* 
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«ari, en Weef aldaar tot in 
• de maand October, het tijd-
•stip op hetwelk de hertog van 
QïleaHs haar kwam afhalen 
om haar naar Palermo te 

• vergezellen, alwaar zij bij het 
huwelijk van dien prins met 

:de prinses AMELIA , dochter
van FERMNAHD IV, koning 

tfler Beide-Siciliën,; tegen
woordig was» Mevrouw de 

-hertogin verbleef eenige maan
den te Palermo,, en keerde 
den 21 Januari} 1811 naar 
Mahon terug. ;In 1814, tij-
sdéns de restauratie, verliet zij 
,die stad , om naar Frankrijk 
terug te keeren, landde den 
2 Julij te Marseille, en ver-
jvolgde haren weg, naar-, Pa
rijs, j Daar zij het ongeluk 
had gehad Van een been te 
.breken, zag de prinses ziöh 
aan het bed gekluisterd. Zij 
kwam weder in het bezit ha-
rer nog niet verkochte goe
deren, welke zeer aanzienlijk 
waren, en LODEWIJK XVIII 
.gaf haar zilverwerk en meu
bels van de kroon tot de dienst 
van haar huis» Bij; de terug
komst yan BONAPARTE van 
het eiland Elba , bevond zij 
zich nog ziek en buiten staat 
om Parys te verlaten. BO
NAPARTE gaf haar eene jaar
wedde van 300,000 francs, 
liet. haar de meubels van de 
kroon behouden, maar vor
derde het zilverwerk terug, 
hetwelk men genoodzaakt was 

I hem over te geven. Na de 
tweede restauratie, bragt me
vrouw van Orleans een ge
deelte van het jaar door, op 
haar schoon landgoed van 

'Ivri-sur-Seine, en verdeelde 
haren tijd tüsschen de oefe
ningen van godsvrucht en de 
werken van. barmhartigheid. 
De prinses had bij toeval een 
.stool op de "borst gekregen ; 
deze stoot bragt bij haar ee
ne zware ziekte te weeg , ' 
welke Op den 23,Junij 1821 
een' einde aan haar leven 
maakte. Weinige dn hoogen 
rang geboren personen heb
ben zoo vele eerbewijziiigen 
ontvangen als deze prinses; 
want men eerbiedigde en be
minde in haar niet alleen 
eene dochter der Fransche 
koningen,; maar de goedheid , 
de liefdadigheid,' met één 
woord al de te zamen ver-
eenigde deugden, Toen de 
armen haar verloren, hebben 
zij haar betreurd als de bes
te weldoenster, welke de dood 
hun ontroofde. Haar lig-
chaam is, na gebalsemd te 
zijn, naar Dfètix vervoerd , 
en in het graf gelegd, het- " 
welt de prinses voor den 
hertog van PENTHIÈVRE , en 
zijne familie had laten ver
vaardigen. De heer ÖE XA-, 
FAKE, aartsbisschop.van Sens, , 
heeft drie redevoeringen over 
mevrouw de hertogin van Or
leans voorgedragen, welke te 

3 : - • •• . 
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JPrètix bij GvittOT gedrukt 
zijn, Hare Lijkrede is den 
7 Augustus 1821 in de hoofd
kerk yan Parijs uitgespro
ken , dopr denabtJFfiüTRiER, 
vicaris-generaal %m het groo-
te aalmoezenierschap» Jater 
bisschop Tan Beauvais, en 
staatsdienaar, en te Parijs 
gedrukt, LECIERC, 1821, 2.e 

uitgave in 4. to en in 8.w, 
S bladen, JJEROB heeft het 
portret van de prinses ge
graveerd , volgens eene schil
derij door den heer DHME-
RAI geschilderd. Bezfe gra
vure isgelithographieerd. Men 
heeft daarenboven in het licht 
gegeten een Jburtial etc. 
(Dagverhaal van het teven 
van ff. B* B. mevrouw'de 
hertogin doiiarière van Orle-
ans, door J3. B MULLE , ha
ren geheim~secretaris) ver* 
sierd met een portret van H. 
II, en niet het fac*similè van 

' haar handschrift, Parijs, JE, J . 
BLAISE., 1822, in 8.TO, 288 
bladzijderi groot. Men vindt 
in hetzelve al de bijzonder
heden van het leven dezer 
prinses, en uittreksels uit haar 
testament, onder welke men 
eene jaarwedde van 1000 
francs opmerkt, voor haren 
kamerdienaar, die de on
schuldige oorzaak was van het 
toeval, hetwelk de prinses 
i» het graf sleepte. » Men 
r,wi «Bjsïchien eens te weten 
iumaeti kom*n, zeide zij, dat 
N** * de oorzaak van mijn 

ongeval was, en hoewel on
schuldig, zou hij misschien 
ongelukkig kunnen worden; 
ik wil dat hij ten minste iets 
hefabo, om voor de armoede 
beveiligd te zijn," Het por
tret, bij het genoemde werk 
gevoegd, is door den heerDiEtr 
geteekend en gegraveerd; men 
bemerkt in hetzelve, even als 
in de andere portretten van 
de prinses, èene treffendeo-
vereenkomst met het gelaat van 
LODEWIJK $ IV, haren over̂  
grootvader} hetwelk geens
zins zal verwonderen, indien 
nïen overweegt, dat er slechts 
t#ee geslachten tusschen me
vrouw de hef tegin van OF* 
teems en koDËWUK XIV be
staan hébben > namelijk o6 

graaf van Toulouse, 'gewet-
tigden zoon van dien vorst, 
en de; hertog van pEHTHJEyi*» \ 
zoon van' den graaf van Tou- \ 
louse. Mevrouw dehertogin 
bragt uit haar hmvelijk met 
LoDEWiJK-Pitii-iPi'ns van Of-
kans,. den hertog van MoNI-
PENSIER, den graaf van BW' 
JOJLAis, die niet meer bestaan > 
den hertog van OrleaiiS' 
thans LODEV7IJK-PHIWI,P,)S'; 
tweeling-zusters,' fflWtoü* 
de Chartres «verleden , &n 

LOüISA-MARU-ABJÏUÏÖfi*0' 
GÉNIA, tegenwoordig meyroow 

van Orleans ter wereld-

ÖRtEANS (PEÏAÜS JOM* D'J 
een jesuit, in 1641 wf°\ 
ges 'geboren. Na de Ira»!)6 
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letteren onderwezen te heb
ben, werd hü door zijne ö-
Torsten tot den predikstoel 
bestemd, Toen hij zich la<-
ter aan de geschiedenis had 
toegewijd, werkte hij aan 
dezelve tot aan zijnen dood, 
dén 31 Maart 1698 te Pa
rijs voorgevallen, Zijne vpor»; 
naamste werken z|jn; J,° 
ffistoire etc. (Geschiedenis 
der omwentelingen in Mn~," 
geland), waarvan de beste 
uitgave, die van Parijs is, 
•1.693, ..3 dl.*, in'4,to, e n 
4 dl.n, in 12tm0 Pater &K)R-
USANs bezat eene levendige, 
edele en verhevene verbeel
dingskracht ; dezelve straalt 
in dit werk door, hetwelk 
evenzeer om de naauwkeu-
righeid als om de schrijfwij
ze "geacht wordt. Zy, die 
hem verweten hebben, van 
de " bloedige tooneelen , die 
op de scheuring van HEN
DRIK VIIjE gevolgd zijn, en 
de menigvuldige vervolgingen, 
a#n welke de Catholijkent se-r 
dert diep tijd waren bloot-' 
gesteld, niet te hebben weg-' 
gelaten of vefrbloemd, heb
ben zonder twijfel het ont
werp gevormd om de geschie
denis aan de dweepzucht der 
filozo'fio op. te offeren.-—2.0, 
ffistoire etc. (Geschiedenis 
der omwentelingen in Span* 
je), Parijs, 17 3 4 > 3 dl.» in 
4.to, en 5 dl.n in 12.*»o, m e t 
het vervp% door de paters 

RÖÜIM.£ en BRÜMOI. Deze ge» 
schiedenis is der voorgaande 
waardig, De stijl van' dezelve 

. iszuiverenvloqijend; de beeld
den schitterend en naauw-
keurig ; de overwegingen juist " 
en schrander; de bijzonder
heden wel gekozen. Weinig 
geschiedschrijvers hebben ge
lijk deze Jesuit het meest 
treffende en belangrijke van 
elk onderwerp op den voor
grond gesteld, — 3,° Eene 
belangrijke Mist oir e etc. (Ge
schiedenis der beide Tarlaar-
scAe overwinnaars CWUN* 
CBI 'en GAMIJI) , die Sina 
onder het juk gebragt heb
ben , ir» 8.*o — 4,° Vie 
ète, (JJevensbeschrijving van 
pater CüTTOjr), een' Jesuit, 
in i,t? —• 5<° Fies etc. (Ze~ 
vensbeschrijvingen van den 
gelukzaligen JlOYSlüS FAN 
GONZAGA en STANISIAÜS 
XCOSTA), in 12.«"> — 6.o 
Kie etc. {Levensbeschrijving 
van CONSTANTXÜS) , eersten 
staatsdienaar des konings van . 
Siam , in 12,»»0 , dezelve -U 
oneindig verkieslijk boven die 
van DESIANDES, in 1755, i» 
het Jicht gegeven, (Zie CON-
STANWÜS FoülCON'). — 7f° 
Leerreden in twee deelen , 
in 12.»?, welke , ofschoon 
niet van de uitstekendste ver
diensten jeenjge welsprekende 
trekken aanbieden. — 8,° 
eene uitmuntende, kleine we-
derleggende Ferhmdelïng* 
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getiteld; Methode etc. '(Be-
knopte en gemakkelijke wij-
me om de ware Christelijke 
Godsdienst van de valsche 
te onderscheiden). De orde, 
de duidelijkheid, de eenvou
digheid en de bondigheid der 
aanmerkingen, slepen mede 
en overtuigen eiken niet door 
het vooroordeel verblinden 
lezer. Wij hebben in dezen 
smaak, wat de beknoptheid 
en bondigheid van het werk 
betreft, niets beters, dan 
welligt de kleine verhande
ling van LESSIUS De Capes-
senda vera Religione. 

ORLEANS (LODEWIJK D') of 
liever DORLÈANS", advokaat 
bij het parlement * van Pa
rijs, alwaar hij in 1542 ge
boren werd, onderscheidde 
zich door zijnen ijver, voor 
het Catholijke bondgenoot
schap (ligue) tegen het Pro-
testantsche, en tegen de Ca-
tholijken, die zich bij het laat
ste gevoegd hadden. Hij werd 
tot advokaat van het eerste 
verkozen, hetwelk hem tot 
de staten afvaardigde, bij 
welke hij zeer hevig sprak. 
Hij schreef vervolgens tegen 
HENDRIK IV, verwijderde zich 
•van zijn vaderland ,en kwam 
in hetzelve eerst na verloop 
van negen jaren terug; hij 
werd gevangen gezet; maar 
HENDRIK IV, die hem een 
paspoort had gegeven, ont
sloeg hem uit dezelve. D'oR-

IEANS liet in 1604 een Dank' 
adres aan den koning druk
ken , in welke hij hem als 
een getrouw en erkentelijk 
onderdaaa aansprak. Hij o-
verleed te Pat-ijs in 1629. 
PROSPER MARCHAND schrijft 
hem toe: JReponse etc. [Ant
woord der ware Fransche 
Cdtholijken, ter waarschu- > 
wing der Éngetsohe Catho-
lijken, van LoDEfPiiKiïOR-
LEANS, over de uitsluiting. 
van den koning uan Navarre 
van dé Fransche kroon), 
1588, in 8.v°, een werk'het-
welk hij vooronderstelt uit 
het Latijn vertaald te hebben, 
De schrijver voert onder an
deren eene buitengewone bij
zonderheid aan, tegen lf>* 
DEWiJK VAN BOURBON , prios 
van Condè,, hoofd der Cal
vinisten in Frankrijk, daar 
hij hem beschuldigt van op 
zijnen stempel eene muntte 
hebben laten slaan» op wel
ke hij den naam van LODE-
WUK XIII, koning van 
Frankrijk,' aannam. Maar 
deze gedenkpenning moet zeer 
weinig verspreid of zorgvul
dig verborgen zijn, want de
zelve wordt niet in de kabi
netten gevondenï de zaajc. 
was voor het overige over
eenkomstig den geest, en de 
ondernemingen derHugenoo-
ten van dien, tijd. Me» heelt 
nog van hem: i.o Dé/ense 
etc. (Verdediging der ver-
eenigde Catholij'ken tegen de 
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Jleryormclen toegedane -Ca-
tholijken), 1586, in ,8.vo — 
2.° Premiere etc. (Eerste 
én tweede waarschuwing 
der Engelsche Gatholijkeri), 
1590, in 8.vo'— Z.° Ban-
quet eto. (Gastmaal van den 
graaf van JRËTA) , 1794 , 
in 8.vo, een hekelschrift te
gen HENDRIK IV.— 4.° Dis
cours etc. (Verhandeling 
over de openingen van het 
parlement) ten getale van 29. 
—•5.°Verklaringen van TA-
CITUS en SENECA. 

ORIEANS DE.LA MoTÏE (Lfl- • 
DEWIJK FRANCISCUS GAERIEC 

B') een der deugdzaamste bis
schoppen van de 18 eeuw, 
werd in het jaar 1683 te 
Carpenlras uit eene adellijke 
familie geboren. Achtereen
volgend theölogaal kanonik 
van de kerk dier stad, groot-
vicaris van J.rles, admini
strateur van het diocees van 
Senez, werd hij in het jaar 

' 1733 tot bisschop van Jmiens 
benoemd. Hij had deze hoeda
nigheid enkel aan zijne per
soonlijke hoedanigheden te 
danken; hij was .werkelijk 
nooit aan het hof verschenen , 
en de hoofdstad had hem (eene 
zaak welligt eenigin die eeuw) 
geene enkele maal gezien. Zij
ne deugden schitterden na zij
ne bevordering met nieuwen 
luister. De voornaamste was 
zijne' nederigheid. » De men-* 

: • • ' • • . , • . P Q 

schen prijzen ons (zeide hij) 
voor de helft van onzen pligt 
welken wij betrachten, en 
wij moeten beven voor de 
andere helft, welke wij niet 
betrachten." Hij leefde zon
der pracht en als een een
voudig priester , had hij naan-
welijks de voor zijne behoef
ten noodige meubelen; Hij 
was slechts de beheerder zij
ner inkomsten, waarvan de 
armen voor het grootste ge
deelte de gebruikers waren. 
In de strenge jaargetijden 
wilde hij van geenerlei ver
zachting gebruik maken. » De 
ruwheid der jaargetijden, is 
(volgens hem); eene soort van 
openlijke boetvaardigheid, 
welke God den menschen op
legt ; slechts eene anti-Chris
telijke gesteldheid", kan der-
zelver 'gestrengheden zoeken 
te vermijden." Zijne herder
lijke bezoekingen ten platten 
lande , waren voor hem eene 
gedurige zending. Hij schep
te vermaak om zich met het 
arbeidzame volk, hetwelk vol
gens eenen nieuwen'schrijver, 
de misdeden der grooten boet, 
te onderhouden. Tijdens de ge
schillen omtrent de Jesuiten 
onderscheidde hij zich zeer ten 
gunste dezer religieusen. De
ze waardige bisschop onder 
den last der jaren en onge
makken gebukt,overleed den 
10 «Fulij 1774. Als een twee
de FRANMSCOS van Sales, 

5 . ' • : • . • . • : • ' . • 
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vereenigde hij met de inne
mendheid van karakter, de 
beminnelijkste levendigheid 
van geest: zijne weldadigheid 
en Christelijke liefde, ging 
zoo ver dat het Vermaak om 
ongelukkigen te ondersteu-
nen eene behoefte voor zijn 
hart was: eindelijk als mensch 
zonder vooroordeelen, nis 
een prelaat zonder heèrschr 
zucht, was de heer OKLE-
ANS DE LA MOTTE , tevens 
bet voorbeeld der herders 
en der geestelijkheid, de apos
tel van zijn diocees en de 
wellust der braven, De her-
derlijke deftigheid en de 
Christelijke gestrengheid had
den in hem geenszins dé ge* 
oorloofde en zelfs geestige 
scherts in hem uitgedoofd , 
welke de gelegenheid als eene 
voorbijgaande flikkering op 
zijnen openhaf tigen mond 3 
deed schitteren/Onder an
dere geestige kwinkslagen, 
welke men hem toeschrijft, 
zullen wij deze, aanhalen. 
Lieden , die dikwijls bij hem 
kwamen, hadden de gewoon
te aangenomen om achter* 
waart? naar den haard te gaan 
staan , na de panden hun
ner kleederen ie hebben op-* 
gebeurd, ten einde zich des 
te gemakkelijker te kunnen 
warmen. Deze gewoontó »oo 
zeer door onzö' windbuilen 
aangenomen, scheen den pre
laat onwelvoeglijk. » Ik wist 
wel, (zeide hij hun met zijn 

schertsend gelaat) dat de Pi> 
cardijnen een warm hoofd, 
hadden, maar ik.'wist n'6*» 
dat httO achterste koud was." 
De kardinaal m FIEÜKT, 
dien de heer DE SLA. MOTTE J 
terwijl hij door Fersailles 
trok , eep bezoek gaf, vraagde 
hem of hg zeer ver kwam. 
» Zonder eepen grooten weg 
af te leggen (antwoordde hij), 
heb ik in twee dagen %• 
beiden uitersten der wer# 
geulen, la Trappe en,het 
hof." Toen GRESSET hem 
eens vraagde , waaraan men 
den ongodsdiewiigen g0«sl 

der schrijvers dezer seuw 
móest toeschrijven , zeide np 
ffet hart veroorzaakt Af 
hoofdpijn. De heilige bis* 
schop had in zijnen ouder
dom een zeer -fcwl. boom 
Toen hij eens. bij eenen maar
schalk van Frankrijk aan ta
fel zat, raadde herft die heer, 
terwijl hij op éenen "riend-
schappeltjkèn loon wet hem 
hoerUe, om zich van eene 
pruik te bedienen, »* 
wenschte voorafweHe " 
ten (antwoordde de heer v» 
IA HOTTE) wat er m w ' ? r , 
van dunkt.": De'vrouwJe 

maarsehalks antwoordde ö»i 

de fraaiste pruik hem, «•% 
haar inzien, minder g," 
zou staan, da» zijn ffe,"'f 
haar. »Indien «t-ontfMW 
militaire 'aangelegenheden 0 
sproken werd (hernam «"f. 
de prelaat), wilde iks!e<*15 
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met mijn heer den. maar-' 
schalk raad nemen 5 maar in 
het stuk van opschik, zal 
men mij toestemmen, dat ik 
mij aan den raad. der dames 
kan houden." Eene dame 
stelde hem hare bekomme
ringen 'vóór, welke Veröor» 
zaakt waren door de ver» 
schillende uitspraken der ca* 
süisten j welke zij over hét 
gebruik van het blanketsel 
geraadpleegd had; » Ik ver
sta u , antwoordde haar de 
heilige "bisschop. Sommigen 
verbieden het u geheel en 
al; en zij schijnen u zeer 
streng toe, ik geloof het; 
anderen staan het u zonder 
bezwaar, toe en gij vindt hen 
zeer verslapt, dat is regt: 
ik voor mij , die gaarne in 
alles den middèlweg kies, 
sta u toe, er óp eene wang 
gebruik van te maken." ••—• 
Zijne Geesiige of zinrijke 
Brieven, zijn in 1777, te 
Parijs gedrukt, in een deel. 
in 1 a.M" üezelve bevatten 

• het- .dubbele voordeel van 
leerzaamheid ëii bevalligheid. 
Alles ademt in dezelve de 
ongeveinsdheid,- de' opregt-
heid, de zucht naaf het göède 
en vooral die edele eenvou
digheid, welke dezen be
roemden bisschop kenschets
te* Degenen, die meer bijzon* 
derhëden betrekkelijk het lé
ven van dien eerbiedivaar-
digen prelaat wêhschen be
kend te zijn, kunhen de Lof

rede lezen, welke LODEWMK 
KAREI. DE MACÜAÜLT, zijn 
opvolger in het bisdom Tan 
dmiens, over hem heeft uit
gesproken , Bergen , 1774 * 
in é.to, alsmede 'de Gedenk
schriften om tot zijne le
vensbeschrijving te dienen, 
Parijs,"1785, 2 dl.» in 
12P&, en zijne Levensbe
schrijving door den abt PR or-
ARD , Parijs , 1788 , een 
deel in i23<> 

ORLEANS (pater » ' ) .«* Zie 
CHERPBIN. 

* ORLOEF (GRBG OKIOS) , 
gunsteling van CATBARIJTA I I , 
in 1730 geboren, was de klein-» 
zoon van een dier STREITZEN , 
die te Moskau oproerig wa
ren geworden, en die PE^ 
TER | eigenhandig met üeu 
dood strafte; .op den oogerin 
Mik dat de oude ORLOFFden 
doodslag zoude ontvangen,; 
legde hg zulk eerie 'buitens-
gewone koelbloedigheid aan 
den dag, dat de, hierover 
Yerwöiidërde ezar hem ge-, 
hade schonk. Deze STRE-
LIÏZ had vijf zonen,- van 
Welke wij achtereenvolgend 
zullen spreken. GREGORICS J 
die de derde van dezelve 
was begaf zich als eefivou-* 
dig soldaat in dieiwt bg de 
artillerie. Zijne deftige ge
stalte , zijne schoóne gelaats
trekken en zijn krijgshaftig 
voorkomen bevielen den prins 
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ScHOüWAtOFr, grootmeester 
der artillerie, die hem tot 
rijnen adjudant benoemde. 
Hij had weldra reden omo-
yer deze* kens berouw te heb
ben ; want toen de prinses 
VAN. Köxn\AKIN , zij ne minna-, 
res, de gelegenheid had ge-
hadom ORLOFF te zien"; gaf 
zij'aan dénzélvèn de voorkeur, 
I)e graaf jaagde zijnen mede
dinger weg .ontzette hem van 
zijnen rang en wilde hem zelfs 
naar Siberië verbannen, toen 
CATHARINA , van dit voorval, 
onderrigt, den in ongenade 
vervallen adjudant wilde zien, 
ORLOFF1 zag zich door';eene 
orizigtbare hand redden > en 
eene onbekende persoon ger 
Jeidde hem tot de vorstin"y 
aan -welke hij eénen vurigén 
hartstogt inboezemde. OR-
IOFF had bijna, geene opvoe
ding genoten ; maar hij be
zat een doordringend ver
stand , en vooral vele onver--
sdhrokkenheid en eerzucht.' 
CATHARINA zag, dus in hem 
den man ,• die zij noodig had 
tot het ontwerp, hetwelk zij 
sedert lang beraamde, om 
haren gemaal, die sedert:den 
dood van EMZABEÏH , onder 
den naam van PETER III (zie 
dat artikel) regeerde, van 
den troon te stooten.ORl.OFF 
raadpleegde zijne vier broe
ders , die dezelfde hoop en 
dezelfde inborst als hij had
den, en zij bewerkten ge
zamenlijk onder de aanvoe

ring van GREGORIÜS , de be« 
ruchte ornwentelirig van 1762 
(Zie CAÏURRINA II) ten ge
volge van welke PETEU III 
van zijnen troon verjaagd, 
en vervolgd , ih eene gevan
genis opgesloten werd, in 
welke ; hij door. ALEXIS OR
LOFF (Zie het volgende arti
kel) geworgd ; werd , terwijl 
CATHARINA alleen de,teugels 
van het bewind- in banden 
ham. AI de ORIOF^S wer
den daarop , door de welda
den , met welke de 'nieuwe 
keizerin hen overlaadde van 
geringe en arme soldaten, zoo 
als zij waren, irijke en ver
mogende heerem - Toen CA
THARINA de opperste magt m 
handen ; had, gaf zij zich 

zelfs de moeite niet o m » » 
misdadige betrekkingen met 
GREGORIÜS ORLOFF.te verber
gen. Zij benoemde hem onver
wijld tot groot-meester ja" 
de artillerie, liet voor hem 
een marmeren paleis bouwen, 
en op den voorgevel dit op̂  
schrift plaatsen , door deer-
kentelijke vriendschap' " 
heerschzucht van OfiioFFVfas 
daarmede echter nog niet vol
daan. Hij wilde den troon 
met CATHARINA deelen; maar 
deze , naijverig ophare magv> 
wilde niemand tot deelgenoot 

derzelve maken, uit vree? 
van zich eenen heerschzuch»* 
gen meester te verschaften. 
Alvorens ORLOFF te kennen» 
had CATHARINA in betreM»1* 

http://stooten.ORl.OFF
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$en gestaan met ÖiANlsiADS j 
TONIATOWSKI (Zie dat artikel); 
en', toen zij óp den troon 
was, hield zij de aan.hem 
gedane beloften, van ,hem 
de kroon van Polen te ge
ven. Deze omstandigheid 
wekte den naijver Tan OR-
IOFF op: hij beklaagde zich 
grootelijks over het gedrag 
der keizerin , liet zich zelfs 
onbescheidene uitdrukkingen 
ontvallen, welke de eigen
liefde van de czarin , die 
hij nooit dan üit heersch-
zucht bemind had, kwetsten. 
Het voorbeeld Tan STANIS-
XAÜS , die koning was gewor
den , bragt hem het hoofd 
op den hol. Genoodzaakt 
om van den troon van i?ws« 
land af te zien, liet hij zijne 
blikken op het koningrijk As-
tracan , daarna op het gebied 
van het oude Griekenland 
vallen, en het was op zijne 
raadgevingen dat alle pogin
gen van de Russische staats-

•« kunde naar dat punt gerigt 
-werden. (Zie hét volgende 
artikel). Mjddelerwijl riglte de 
pest en de opstand te gelijk 
hunne verwoestingen in Mos» 
kau aan. De keizerin zond 
OIUOFF in 1771 derwaarts, 
en zijne zending werd door 
eenen volkomen goeden uit
slag bekroond. Bij zijne te
rugkomst te Petersburg, 
•werd hij met nieuwe eerbe-
wijzingen overladen. De kei
zerin liet hem eenen eereboog 

oprigten met dit opschrift: 
Moskau, door ORLOFF van 
de besmetting bevrijd; liet 
eenen gedenkpenning te zij
ner eere slaan, en gaf hem 
haar portret in miniatuur, 
met.de schoonste diamanten 
omzet. De gunsteling droeg 
hetzelve steeds om zijnen hals 
en het werd , op beTel van 
CATHARINA , erfelijk in de fa
milie der ORLOFF'S. Zij be
minde hem nog altijd met 
dezelfde drift; maar daar 
zij geénen meester wilde ont
vangen , sloeg zij ^hem een 
geheim huwelijk voor. De 
trotsche gunsteling had de 
onvoorzigtigheid hetzelve af 
te slaan. CATHARINA was er 
zeer over gebelgd, en dein-
vloed van ORLOFF begon te 
Terminderen ; het werd hem 
echter vergjind, om met de 
Turken OTer den vrede te 
gaan handelen ; maar zijne 
afwezigheid gaf zijnen vijan
den den tijd, om hem bij CA
THARINA in een hatelijk licht 
te stellen , die eenen ande
ren gunsteling verkoos , WAS-
SILTSCJBIKÖFF genaamd. Deze 
tijding kwam ORLOFF te Fok~ 
aani ter oore ,op den oo«-
genblik , dat hij zijne'zen
ding volbragt had. Hij begaf 
zich aanstonds naar Peters
burg » in de overtuiging, dat
zijne tegenwoordigheid alleen 
zijnen mededinger zou doen 
verwijderen en zijne vijanden 
tot zwijgen brengen. Hij werd 
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in zijne verwachting bedro
gen."' Aan de poorten der 
stad 'aangekomen, werd . hij 
aangehouden en naar zijn bui
tengoed gebragt. Den volgen
den dag liet de keizerin hem 
den afstand van al zijne pos
ten vragen :,hij weigerde/zulks 
hardnekkiglijk, CATHAKINA 
die geen geweld wilde ge
bruiken, ten opzigte van oe
nen man, dien zij bemind 
had, trad in onderhandeling 
met hem*, en stond hem 
100,000 Roebels, het bre-; 
vet, eener jaarwedde van 
160,000, eenen heerlijken 
inboedel, een landgoed met 
Zes duizend boeren en den 
titel van prins des rijks toe, 
op. voorwaarde'; dat hij zou
de reizen. Zijne vijanden ver
heugden zich over zijne af
wezigheid. Vijf maanden daar
na versoheen hij weder, aan 
het hof; maar hij kon de 
keizerin niet genaken^ die 
hem het bevel deed gewor
den van zich naar JRevat te. 
begeven • om deze balling
schap te verzachten, zond 
zij hem rijke geschenken en 
overlaadde de broeders en de 
vrienden van ORLOJ?]? met 
nieuwe weldaden, minder uit 
welwillendheid , dan wel uit 
vrees voor nieuwe zamen* 
Miferingen. Dewijl hij van 
«•* hof en van dien troon, 
naar welken bij zoo zeer 
haaktfe, niet verwijderd kon-
ae leven, bwarat hij te Fe* 

tersburg terug, en ditmaal 
werd hij tól de tegenwoor
digheid der keizerin toege
laten , die hem zeer vrien
delijk ontving, en hem al 
zijne titels terug gaf, Dit 
hof, hetwelk voor hem een 
uit gewoonte ontstane be
hoefte was, en hem zoo ve
le herinneringen en ijdele ver
wachtingen te binhen bragt, 
werd alstoen zijne foltering. 
Daar hij niet kon verduren 
van zich bij CATIURINA , door 
zoo vele mededingers te zien 

'opgevolgd, die beurtelings 
dat groöte aan&ien genoten, 
omtrent hetwelk lüj zoo na-
ijverig was,'en hetwelk eer
tijds zijn uitsluitend deel Was, 
trad hij met zijne nicht me-
jufvrouvv ZINOWIEFÏ in d«n 
echt, en ondernam nieuwe rei
zen. Hij doorreisde'Duits™" 
land, Frankrijk, 'Halve» 
Zwitserland en legde overal 
eene pracht en eene grof
heid aan den dag, we»e 

efen vorst alleen zou kunnen 
evenaren. Hij verloor te/«** 
mnne zijne echtgenoot» <j*e 

hij teederlijk beminde- "^ 
smart welke hij over dit ver-
Jres gevoelde * werd n o g v ^ 
meerdere!, toen hij, l e y' 
iersburg teruggekomen, de» 
prins en generaal POTEMKW > 
de 'nieuwe gunsteling *a» 
CATHARINA , ten toppuft van 
eer zag gestegen} bij ü° 
zich zulks zoo zeer aan ;^ 
hg krankzinnig r?erd, **e* 
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dwongen dm zich naaf Mo$-
kau te begeven, overleed 
bij aldaar 'kort daarna in 
1783. Zoodanig was het uit
einde vari dien trotschen gé* 
lukszoeker, aan wïen de on
deugd én de moord van zij* 
nen wettigen vorst * den weg 
tot de grootheden baande, 
en die in de kwellingen eener 
nimmer verzadigde heersch-
zucht, dq straf zijner dwa
lingen en zijner misdaad vond." 
Men zeide in dien tijd, dat 
POTEMKIN hem had lated ver
geven 5 maar het is niet te 
gelooven, dat hij zich met 
«ene dusdanige nuttelooze eu
veldaad had willen bezoede
len j ORIOFF, wasvoor hem 
geen te vreezen medemin
naar. De eenige zoon (Bd-
BRINSKI) dien hij heeft na
gelaten , had hij bij GAXHA-
RINA verwekt, die hem eene 
opvoeding deed geven , welke 
hij zich weinig waardigtoonde. 

• * ORIOFF (ALEXIS) , ad
miraal, broeder vanden Voor
gaande, 'bijgenaamd de Ge
schramde, uit hoofde van 
eene wonde in, het aange-
zlgt, welke hij in eenen twist 
met andere soldaten ontvan
gen had, werd in 1734 ge
boren , en was in den be
ginne eenvoudig soldaat bij 
de Russische gardes, in het 
regiment Van PREOBAZINSKI. 
Even als zijn broeder onder
nemend en stoutmoedig, had 

hij daarenboven eene reus
achtige gestalte, en bezat hij 
eene ongeloofelijke spier
kracht. Hij bragt zeer veel 
toe tot-de omwenteling van 
1762, welke PETER III van 
den troon stiet en CATHA-
RINA op dénzelven plaatste. 
Met eene militaire Welspre
kendheid begaafd, gelukle 
het hem beter dan al zijnen 
overige broeders om de sol
daten tot opstand aan te zet
ten en om hen deel te doen 
nemen aan dat voorval, het
welk .in Petersburg, door 
een' ieder , behalve door den 
ongelukkigen PETER voorzien 
werd. Hij vernam hetzelve 
eerst, toen men hem , ter
wijl hij zich naar zijn leger 
van Pommeren begaf, kwam 
ze'ggen, dat zijne eigene echt-
genoote aan • het hoofd van 
20,000 man tegen hem op
trok. In•' hare magt geval
len , wordt hij naar zijn pa
leis van Petersburg vervoerd; 
men rukt hem. zijne orde-
teekens af, men ontbloot 
hem van zijne kleederen, 
men laat hem bijna naakt, 
en noodzaakt hem om zij
nen afstand te onderteekenen. 
ALEXIS ORIOFF en twee zij
ner broeders, bestuurden de
ze schanddaad. De keizer 
werd vervolgens naar eene 
gevangenis gesleurd, Het volk 
en de soldaten waren echter 
ongerust, en een gedeelte 
scheen het lot des keiaer* 
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te beklagen. Daar CATHARI-
NA eene legenom wen teling, 
•vreesde, welke baar van den 
door haar overweldigden troon 
kon verdrijven, zoo bood 
zich AIEXIS ORtoiT aan, 
om den ongelukkigen vorst 
te wurgen. Zijp voorstel werd 
aangenomen; maar hij ver
anderde met betrekking tot 
het middel der uitvoering een 
oogenblik daarna van gevoe
len. Met twee zijner broe
ders en vijf andere zaamge-
zworenen in de gevangenis,; 
gekomen zijnde , bood hij den 
keizer eenen vergiftigden 
drank aan. PETER dronk den-
zelven zonder wantrouwen; 
maar zijn* aangezigt scheen 
geene verandering te onder
gaan, men bood hem eenen 
tweeden drank aan , welken 
hij weigerde. Toen bedacht 
zich ALEXIS niet langer, hij 
wierp zich op zijn slagtoffer, 
en wurgde hem eigenhandig'. 
Dit 'ging echter met véle 
moeite gepaard , want d.e kei
zer, die, even als zijn moor
denaar, veel ligchaamskracht 
bezat, worstelde langen tijd 
tegen hem: toen echter de 
overige zaamgezworenen A-
IEXÏS ORLOFJT bijsprongen, 
bezweek PETER onder hunne 
vereenigde pogingen, De kei
zerin vernam dezen moord da
delijk nadat dezelve gepleegd 
"was;' en, den volgenden dag 
liet zij officieel bekend ma
ken , dat de keizer aan eene 

uit aanbeijen ontstane kolijk 
overleden was.. Zijn ligchaam 
werd naar Petersburg ver* 
voerd, en men haastte zich 
om hetzelve te begraven. A« 
LEXIS verkreeg eene heerlijke 
belooning van CATHARINA , 
die hem, even als drie zij
ner broeders, tot luitenant-
kolonel bij de lijfwacht be
noemde. Hij ging voort met 
de keizerin ijverig te dienen; 
maar daar hij niet minder 
heerschzucht dan zijn broeder 
GREGORIÜS bezat, die. groot-
rneesler van de artillerie was 
geworden, verzocht en ver
kreeg hij dentitel van admiraal, 
zonder ooit onder de zeetroe-
pen gediend en zonder in staat 
te zijn eene sloep te bestu
ren. Tijdens den oorlogtus-
schen de Russen en de Tur
ken , .verkreeg hij helM™. 
over een naar' de Middei' 
landsche zee .gezonden smal-
deel. Terwijl zijn jongere 
broeder FEODOR met roem 
den Peloponnesischen knjgs-
togt bestuurde, rigtte AU*»' 
zich op raad van den w"" 
gelschman ELPHINSTON >,««:• 
zijn smaldeel en zgne b ran^ 
ders naar de kleine baat™ 
Tschesme , alwaar zich tien 
Turksche linieschepen bevon
den-, en het gelukte hem de
zelve te verbranden. }>e 

overwinning, welke htj a 

de ondervinding wn ®<.rc 
STON te danken h a d , i ^ 
hem van CATHARINA rijke w 



schenken , en den naam van 
TscHESMlNSKi. Zij ontving 
hem bij zijne terugkomst op 
de innemendste wijze, en ver
sierde hem met het groote 
kruis' der orde van den hei
ligen MlCHAëti Trotsch op 
deze onderscheidingen, vraag
de hij omi, en verkreeg hij 
het bevel over een nieuw 
smaldëel, waarmede bij zich 
beroemde dé Dardanellen te 
willen oversteken f en schrik 
en vernieling in den" schoot 
zelfs van het Jurksche rijk 
te verspreiden. Middeleïwijl 
werd hij belast met eene an
dere zending, den moorde
naar van PETER III waardig. 
Er bestond nog eene prin
ses uit den bloede der Czars, 
die der niéuwe SBMIRAMIS 
van het Noorden achterdocht* 
verwekte: deze was de prin
ses TARAKANOFF, dochtervan 
de keizerin EUZABETH , die 
de prins RADZIVHI. na haar 
van de vervolgingen harer 
vijanden bevrijd te hébben, 
naar- Italië had doen bege
leiden; .ALEXIS ÖRLOFFdeed 
deze reis te land, en het ge?' 
Jukte hem, de prinses, die 
te Rome woonde, te ontdek
ken. Hij Het zich bij haar 
aandienen, veinsde in haar 
lot deel te nemen, boezem
de baar liefde in , en sloeg 
haar voor om met haar in 
den eclit te treden, terwijl 
hij haar deed hopen > dat hij 
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haar op den troon zou plaat
sen. Jong, zonder onder
vinding, zonder vrienden , 
zonder beschermers en bijna, 
tot armoede vervallen, viel 
de prinses in den strik,: wél
den baareen trouwélóoze ver
leider spande, eii yereénigde 
zich met hem door een ge
heim huwelijk. Naar Livor-
no gevoerd, alwaar een Rus
sisch schip de bevelen van 
AlEXis ÖRLOFF wachtte, bragt 
deze zijn onschuldig slagtof
fer aan boord van, hetzelve, 
onder voorwendsel van. Haar 
aan zijn scheepsvolk voor te 
stellen , dat haar, zoo als hij 
zeide, de aan haren rang ver
schuldigde eer zou bewijzen. 
Aan boord gekomen zijnde, 
zag zij. de geheele verschrik
kelijkheid vari haren toestand 
in. De prinses werd op het
zelve gevangen gehouden, en 
naar Rusland vervoerd, al
waar zij , in den bloei harer 
jaren , in eene gevangenis den 
kwijridood stierf. Tot deze 
heldendaad bepaalde zich de 
tweede veldlogt van AiExis 
ORXÓFF Mn weerwil der onge
nade van zijnen broeder GRE-
GORIÜS , genoot hij bestendig 
de grootste gunst bij dé Czariri.^ 
Nadat GREGORIUS overleden 
was, wilde zij dat ALÉXIV 
haar portret aan zijn knoopgat 
zoude dragen , zoo', als haar 
oude gunsteling zulks' gedaan 
had. Toen de keizerin (ia 
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1796) hare loopbaan , na eene 
34 jarige regering, volbragt 
had, verviel AIEXIS in ëene 
volslagene ongenade. PAUE I , 
zoon en opvolger van CATHA-
RINA , liet de overblijfselen 
van PETERIII, zijnen vader, 
opdeïvén , ten einde aan dezel-
ve de eer te bewijzen, van 
•welke eene hatelijke staat
kunde dezelve had verstoken 
gehouden; hij vorderde dat 
zijne moordenaars, van welke 
er nog twee in leven waren, 
namelijk BARATINSKI en A-
IEXIS ORIOFF, het doodkleed 
zouden vasthouden. De pleg-
tigheid duurde drie uren, 
en, gedurende dien tijd , wa
ren alle blikken der aanschou-
wefó, wier getal zeer groot 
was, op de beide moorde
naars gevestigd , even als om 
hun de misdaad, welke zij 
eertijds gepleegd hadden te 
herinneren. Ziedaar de wraak 
welke PAÏÏE I op de moor
denaars van zijnen vader uit
oefende, die gedurende 35 ja
ren, te midden der eerbewij
zingen , eene ergerlijke straf
feloosheid 'hadden, genoten. 
De nieuwe czar wilde zich 
na die straf verder niet op 
BARATINSKI en AEEXIS wre
ken , dan dat hij hen uit 
zijne staten verbande. Men 
verhaalt, dat alvorens de laat
ste Muslandverliet, de keizer 
hem itf zijne tegenwoordig
heid Het komen, en hem 
zeide: » Gedurende depleg-

tigheid moet gij groote wroe
gingen hebben ondervonden? 
— Sire,[antwoorddeORtoiT, 
indien ik niet gehandeld bad, 
zoo als ik gedaan heb, zoudt 
gij thans. niet als vorst tot 
mij spreken, dewijl gij ni'et ; 
kunt vergeten, dat PETER III 
eene ukase had uitgevaar
digd , bij welke hjj verklaar-, 
de, dat gij 'zijn zoon niet j 
waar}." Den volgenden dag, 
vertrok ALEXïsnaariftntec/i-
land, en nam zijn verblijf 

; leleipztg. Na den treuri-
gen dood van PADÜI, in 1801, 
werd het hem toegestaan te [ 
Moskau te wonen, alwaar hij 
in Januarij 1808 overleden ; 
is. —- FEODOR, de jong
ste der ORLOFFS, beter on- ; 
derwezen'. en opgevoed dan 
zijne broeders, werd aan
voerder van den veldtogt te
gen de Turken in "den r«" 
lopomsus, op den ooge"̂  
blik, dat zijn broeder GRf- ; 

GORIÜS," koning van Grie
kenland wilde worden. D?or 

ijdele en luidruchtige be
loften tot den opstand aan
gehitst, werden de ongeluk
kige Grieken weldra ..-ver»- • 
ten, en aan het zwaard oer ; 
ongeloovigen , hunne wreed ; 
onderdrukkers, overgegeven. , 
— IWAN de oudste van allen, | 
bijgenaamd de Wijsgeer, W". ; 
zat eenen beschaafden geesi, 
en was minder ondernemena 
en minder heerschzuchtigd 

de anderen. Hij werd," 
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den. dood van PETER I I I , tot 
senator benoemd. — Woi.o-
DIMIB werd kolonel der lijf
wacht. Zijne eenige dochter 
is met den zoori van den ge
neraal PANIN in den echt ge-
getreden, , 

ORLO'IT (GREGORIÜS WLA-
DIMIR) bloedverwant tan de 
voörgaanden , graaf,senator, 
raads- en kamerheer van A-
LEXANDER, keizer van Hus-
land, in 1777tePetersburg 
geboren , bekleedde in zijne 
jeugd'' verscheiden gewigtige 
posten , en werd in 1612 tot' 
dén rang van senator verhe
ven. Daar hem de slechte 
staat zijner gezondheid nood
zaakt om te reizen, bezocht hij 
Italië en Frankrijk en sloot 
zich bij de meest invloed heb
bende leden der liberale'par-
tij te Parijs aan. Hij mis
haagde alzoo aan keizer A- : 
IEXANDER, die hem bij zijne 
terugkomst het regt ontzeide 
om bij den senaat tegenwoor
dig te zijn; maar de toe
gang tot die vergadering werd 
hem later weder vergund. 
Hij overleed aan eene beroer
te te midden van den senaat, 
den 4 Julij 1826. ORfcóEF 
beoefende, de letteren met 
roem en schreef even zoo ge
makkelijk als zuiver in het 
Fransch. Hij heeft in die taal 
in hèt licht gegeven: l.o Mé
moires etc,\Geschied- staat-

R 

en letterkundige gedenk
schriften van het koningrijk 
Napels, niet aanmerkingen 
en bijvoegselen) door AMAÜ-
RT DÜVAL, Parijs, 1819 -— 
1821, 5 dl.n in 8.vo 2de uit
gave 1825. Dit belangrijke 
werk is in het Engelsch. ver
taald. — 2,o JEssai etc. 
(Proeve over de geschiede-
nis van de toonkunst in 
Italië, van de oudste tij
den tot op, onze dagen), 
Parijs, 1822, 2 dl.n in 8.y° 

— 3.° Essai etc. {Proeve 
over de geschiedenis van de 
schilderknnst ih Italië ,van 
de oudste tijden- af tot op 
onze dagen) , Parijs , 1823, 
2 dl.» in 8.vo _ j 4fo royage 
etc. {Hetze dooreen gedeel
te van Frankrijk of be
schrijvende en geschiedkun
dige brieven aan mevrouw 
de gravin _ SOPHIA r^N 
STROGONOFF gerigt), Pa
rijs, 1824, 3 dl.» in8.vo 
— 5.o Fables etc. (Hussi-
sche verdichtselen, getrok
ken uit de verzameling van 
den keer KRILOFF , en in 
Fransche en ïtaliaansche 

! verzeg door verschillende, 
schrijvers nagevolgd, voor-
afgeg«<*n door eene Fran
sche inleiding van den heer 
LEMONTEY), , en van eene 
ïtaliaansche voorrede van dep 
heer SAJ.FI, door den traaf 
ORLOFF in het Jicht gege
ven, Parijs, 1825, in 8.vo 

2 

http://Saj.fi
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Toen hem de dood overviel 
was hij bezig met eene Jbre-
gé etc. (Beknopte geschie
denis van Rusland), in het 
Fransen. 

van welke het eerste deel in 
1763, het tweede in 1769, 
en het derde, dat het werk 
volledig maakt, in 1776 in 
licht verscheen. Het collegie 
van bewindhebbers benoemde 
hem tot geschiedschrijver van 
de maatschappij. Men Aeeft 
nog van dien schrijver Ge
schiedkundige fragmenten 
over het rijk van den Mo- \ 
gol onder de regering van 
JtXRENG'ZMiB, Londen 
1782, in 8.^>; ibid 1805, j 
in 4.to- met een Léven des 
schrijvers en kaarten. ROBËM 
ORME overleed den 13 Janu
ari} 1781 te G'reat-Ealing 
in Middlesex. 

ORME. — Zie LORMB. 

, . * ORMESSON (OLITIEB U' 
FÈVRE D') werd in 1525 ge
boren, en sproot uit eene oude, 
vóór de regering van FKAN* 
•CISCÜS I , bekende familie, 
welke daarna onafgebroken tot 
zelfs in onze dagen beroem* 
de overheidspersonen opgele
verd heeft. Toen de ianse-
lier i'HöpiTAii hem tot W 
van den raad van KARS* !•*• 
had laten benoemen .verge
zelde hij dien vorst bij het be
zoeken van hoogst deszeïïs 
gewesten , hetwelk hij door 
zijn hof vergezeld deed; Vol- j 
gens de eenvoudigheid dier 
tijden volgde D'ORMÊSSON den j 
vorst te paard, terwijl hij z|)"ne 

vrouw achter op had zitten. 

* ORME (ROBERT) een En
gelsen geschiedschrijver den 
25 December 1728 [te Jnd-
jinga in Indostan geboren,, 
alwaar zijne vader chef van het 
Ëngelsche kantoor was, werd 
pas twee jaren oud zijnde naar 
JSngeland gezonden, om al
daar opgevoed te worden;] hij 
begaf zich vervolgens als secre
taris van die maatschappij naar 
fndië. Tot kapitein benoemd 
zijnde, rerbond hij zich aan 
lord, CMVE , met wien hij naar 
<Iat land terugkeerde, waar 
hij zich verscheiden jaren op
hield. Hij begaf zich in 1754 
naar Madras, alwaar hij tot 
vierde lid van den raad en 
tot commissaris-generaal be- ' : 
rioémd werd. [De diensten, ! 
wèllce hij aan de maatschappij 
bewees, deden hem tot even
tueel gouverneur dier stad be
noemen ; maar de slechte staat 
zijner gezondheid veroorloof
de hem niet, om van dit be
wijs van verworven achting 
gebruik te maken: hij was 
genoodzaakt om naar Europa 
terug te keeren]. Hij kwam 
dus Weder in Engeland aan , 
en gaf zijne Krijgskundige 
geschiedenis der overeenkom
sten, door Groot-Brittanjein 
Indië gesloten in het licht, 
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KABEL IX koesterde zulk een n 
groot denkbeeld van de be
kwaamheid en regtschapen-
heid van zijnen raadsheer, dat 
hij hem het beheer over zijne 
geldmiddelen wilde toever
trouwen, maar dewijl toenr 
maals de omstandigheden zeer 
^netelig waren, bedank te B'OR-
MESSON voor dien post;, het- ; 
.welk den koning deed zeggen: 
» Ik heb een slecht denk- \ 
beeld van inijne zaken, wijl ; 

«erlijkelieden er zjch niet me
de willen bemoeijen...." ; 
Eenige jaren daarna op nieuw 
door den koning aangezocht 
zijnde, nam hij eindelijk het 
„beheer en het algemeen tegen-
hoek der geldmiddelen aan, 
van welke hij in 1557 , na 
den dood van den groot-ze-
,gelbew,a.arder, weder afstand ; 
deed. Onder HENDRIK III tot 
voorzitter der rekenkamer be- • 
noemd, verklaarde hij bij den , 
dood van die vorst, voor al 
zijne vereenigde ambtgenoot-
ten , dat hij HENPKIK VAN 
BOURBON voor den eenigen 
-wettigen erfgenaam van de 
kroon erkende: hij deed te : 
gelijker tijdde gelofte, dat hij 
het Catholijke geloof zoude 
omhelzen. Toen HENDRIK IV 
den troon bestegen had, bewees 
hij aan D'ORMESSON vele toe* 
genegenheid en achting. De
ze overheids persoon was in 
den echt getreden met ANNA" 
D'ALESSO , nicht fan JOAN-

R 

NES TAN MOBVILLIERS ,'zégel-
bewaarder en achter -nicht 
Tan den heiligen FRANCISCÜS 

.BE PAULA, die de orde der 
minderbroeders stich tte , Tan 
-welke DE ORMESSON'S de be
schermers werden. Op het* 
;einde zijner loopbaan Jeefdë 
hij in afzondering tot aan-
zijnen dood , in .1600 voor^ 
•gevallen. 

* ;ORMESSON ( ANDREAS LB~ 
FÈTRE D') , tweede zoon.*ari 
den Toorgaande, werd in 
1576 geboren. Hij wasraads-
heer bij het parlement Tan 
Parijs, daarna staatsraad en 
maakte zich evenzeer door 
zijne regtschapenheid als door 
zijne kunde bemind. Hij werd 
deken van zijn genootschap 

. en overleed den 2 Maart 1665. 
JNANTEBIL heeft zijn portret 
in folio gegraveerd. 

* OBMESSON (OLITIER LE-
FÈTRE D'), zoon Tan ANDRE
AS B'ORMESSON , werd in 1600 
te Parijs geboren, volgde 
het voetspoor zijns vaders en 
grootvaders en na verschei
den overheidsposten bekleed 
te hebben, werd hij tot 
staatsraad benoemd. Verko
zen tot rapporteur in het 
pleitgeding va» . FOCQÜEI f 
bood hij, ondanks de belof* 
te , welke men hem had ge
daan van eenen even zoo aan
zienlijken als Toordeelige» 

3' ' 
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post, aan CotfeEEï en zijne 
agenten, die den dood van 
den opperbewindhebber wil
den, eenen onverschrokken 
tegenstand. Deze edele moed 
haalde hem geweldige ver
volgingen op den hals, wel-

.ke eindelijk ter oorzake van 
de bijzondere achting , wel
ke LODEWIJK XIV hem toe
droeg , ophielden. De Be~ 
vdschriflen van dien. vorst, 
welke tegenwoordig nog de 
voornaamste grondslagen van 
het Fransche regt uitmaken, 
waren gedeeltelijk door D'OR-
MESSON vervaardigd: (1666), 
Hij was- in den echt 'getre
den met MARIA DE FODRCT, 
die tot eene in de oude ma
gistratuur zeer geëerde fa
milie behoorde, en die in 
algemeen aatizien stond. Ten 
bewijze van het .aangevoerde 
diene het navolgende. Toen 
de,,kleinzoon van OLIVIERLE-
FÈVRE , op liet punt stond 
om bij het parlement toege
laten te worden , .werd hij 
als._n.aar gewoonte aan Lo-
DEWIJK XIV voorgesteld , de
ze vorst zeide hem bij deze 
gelegenheid : » Gij kunt niet 
beter doen, dan den rap
por teurDEFoüQUET, tot voor
beeld te nemen." Hij over
leed den 4 November 1686. 

* QRMESSON (ANDREAS LE-
FÈVRE o ' ) , zoon van den voor
gaande , Werd in 1644 ge- i. 
boren, en openbaarde de- i 

zelfde bekwaamheid 'en regt-
schapenheid welke in zijne 
familie als erfelijk waren. Hij 
had den kundigen abt.FiEO-
RT tot onderwijzer gehad, 
die voor zijne opvoeding zeer 
bezorgd was, en voor hem 
veel zijner werken vervaar
digde , zoo als de Histoire 
etc. (Geschiedenis van het 
JFransche regiem.) ANDRE-

:AS D'ORMESSON, bekleedde 
verscheiden gewigtige posten ; 
en onder anderen, dien fan 
intendant van Lyon, alwaar 
hij in 1684 overleed. 

4 ORMESSON (HENDRIK FRAN« 
CISCUS VAN PACtA LEFÈVBE B'), 
zoon van den voorgaande en 
van ELEONORA LEMAirBK, 
werd in 1681 geboren, en 
was de eerste dér ORMESSO» S , 
die bij zijnen naam dien van 
PAULA voegde, naar de ve.r- >, 
bindtenis zijner familiê  met 
die van den heiligen FKAIJ' 
CISCÜS DE PAULA, {«« ü l " 
VIER LEFÈVRE D'OBMfiSS0^' 
De hertog van Orlefs re' 
gent van het koningrijk» g -
durende de' minderjarighew . 
van LODEWIJK XV, beriep ; 
hem in zijnen raad en v e ' 
trouwde hem vele zendingen > 
toe. Hij was met de z«sie/ | 
van den beroemden kanse- * 
lier D'IGÜESSEAÜ "denec 
getreden, en toen &**„ t 
den regent,' omdat 1»J * | 
zijnen wil had durven w 
derstaan, verbannen ff ' 

http://als._n.aar
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hield D'ORMESSON niet op, 
van met zijnen schoonbroeder 
in briefwisseling te blijven: 
hij verborg, dit zelfs voor 
den regent niet ; en toen 
deze in tegenwoordigheid van 
zijn,hof., öp den oogenblik 

"'dai$pr óver eene vrij neteli
ge zaak gehandeld werd, 
gezegd had: '» Het zou mij 
aangenaam zijn het gevoelen 
van den heer D'AGÜESSEAU te 
weten, antwoordde D'OR» 

"MESSON, — "Welnu, monseig
neur;: ik zal mij belasten, 
hetzelve aan den kanselier te 
Vragen , wijl. ik, zoodra als 
ik den raad zal verlaten heb
ben , naar Fresnes moet ver
trekken," Hij verklaarde dus, 
dat hij geene .verbindtenis-

'sen had afgebroken met een 
in ongenade vervallen man, 
wiens moedig" "gedrag, hij 
door deze handelwijze'scheen 

"goed te keuren, Deze open
hartigheid van den kant van 
D'ORMESSON in plaats van aan 
den regent te mishagen ,,bragt 
te weeg, dat hij né'm- daar
om nog meer beminde. JLE-, 
FkVRE D'ORMESSON , werd tot. 
beheerder der geldmiddelen 

"benoemd en overleed den 20 
Maart 1756. 

'•'*:. ORMESSON (LODEWIJK 
FRANCISCÜS DE PAULA LEFJÈ-

, YRE D'), behoort mede tot 
de, doorluchtige familie der 
overheids - personen, welke 

" • ' • ; • ' R 

zich aan den heiligen FRAN
CISCÜS DE PAULA verbonden 
heeft j door het huwelijk van-
OLIVIER LEÊÈVRE met ANNA; 
D'ALESSO, achternicht van' 
dien heilige, in 1579 over
leden, (zie boven hét -art. 
ORMESSON OLITIER). Om de
ze reden heeft deze familie 
bruine kleederen tot live
rei aangenomen,"als zijnde 
de kleur welke de heilige? 
FRANCISCÜS DE PAULA, aan 
de minderbroeders wier stich
ter hij was, gaf. LODEWIJK 
FRANCISCUS D'ORMESSON, werd 
den7Mei 1718, te Parijs ge
boren : de kanselier D'AGÜES
SEAU, zijn oom, bestuurde 
zijne studiën; hij volbragt 
dezelve met roem, werd in 
1739 advokaat-generaal bij 
het Chaielet, in liil advo-
kaat-generaal van den grooteh 
raad , en voor het einde van 
hetzelfde jaar 1741, tot ad-
vokaat-generaal bij liet par
lement benoemd. [In 1753 , 
ondervraagde hij als zooda
nig den abt DIS PRADES , en 
gaf -verscheiden, malen aan
leiding, om; zijne begaafd
heid en zijn e" .billijkheid te 
bewonderen.] Den Ï9 HJei 
1755, tot president met de 
fluweelén muts, en in 1780, 
tot deken der présidenten 
verkoren , wërdhij ekjdèlijk 
den 12 November' 'i'78'8 , 
eerste president; Even zoo-
verlicht als hij "regtvaardip 
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en verzoenend was, dien
de hij dikwerf tot middelaar 
tusschen het hof en ' de 
parlementen. De vorst droeg 
hem zulk eene achting toe, 
dat hij hem op zekeren 
tijd schreef, om hem de 
£aak van een' heer van zijn 
hof aan te bevelen, die niet- , 
tegenstaande deze vermogen- ; 
de aanbeveling zijn regtsge 
ding verloor. Toen de ko 
oing eens gelegenheid Had': 
gehad om D'ORMESSON te 
zien / zeide hij hem : » Mijn | 
heer gij heht mijnen bèscfie,r- •: 
niéling toch zijn regtsgeding ; 

doen verliezen? _ - Sire het 
Was in alle opzigten onwin-
Jbaar. ~ Daaraan heb ik wel 
getwijfeld yoegde de vorst er 

,ï>jj; men zou mij nie't ?oó 
zeer gedrongen hebben, in
dien de zaak régtvaardig ware 
geweest; gij hebt niet aan 
niï,.n verz°ek maar wel aan 
mijne verwachting beant
woord ; en daardoor bij mij 
veel in achting gewonnen." 
Bjj de verbanning der parle
menten verwachtte hij zeer 
ver verbannen te worden: 
Men hield er zelfs bij den 
koning op aan, die zeide. 
Ik wil nief, dat mijn buurman 
yerre van mij gezonden wor
de," De heer D'ORMESSON 
Weef te 0 » % , bij Ghoisi 
l$ Roi. Hij overleed den 26 
Januarjj 1799. Deze Wijze 
overnmds»persoon vervulde 
aue pliglen y a n zoon , echt

genoot en vader; zijne zeden 
waren zuiver en hij toonde 
steeds een liefdadig en goed 
jhart te bezitten. [D'ORMES
SON was honorair lid vao de 
akademie der opschriften en 
ffaaije letteren. Zijne Lof
rede werd in de maand No
vember 1789 door den heer 
DACIER in dat genootschap 
.voorgelezen, Eene andere/^-
recte van dezen overheids-per- ' 
soon werd door den abt CHAR-
BONNET in naam van de hoo-
gèschooi in het Latijn voor
gedragen» en eene derde, door 
GAUBERT . vervaardigd ,• is in 
1789 gedrukt.] 

ORMESSON DE NOTSEAT 
(ANNA LODEWIJK FRANCISCDS 
DE PADLA LEFETRE D?) , zo°a 
van den voorgaande, den 27 
Februari] 1753 geboren, vferil 
in 1770' tot raadsheerJbijhet 

parlement van Parijs be
noemd, toen zijn vader tot eer« 
sten president verkozen werd, 
verving hij.hem in den post van 
president mét d,e flüvveeJeri 
muts, in weerwil van de w^> 
welke niet gedoogde dat vader 
en zoon heide te gelijk Presl" 
dent waren ; [maar de .ver
diensten dezer beide mannen 
deden in dit geval van die ver
ordening afwijken. Dejonge 
D'ORMESSON was zeer geleerd, 
en had vooral de Griekscjie 
taal met vrucht beoefeno.J 
De koning benoemde hem 
tot zijnen bibliothecaris. 1" 
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zijne familie was de regt-
schapenheid .erfelijk. Men 
verhaalt dat toen een zeer 
verre bloedverwant (de graaf 
.ROSMADBC , een edelman uit 
Bretagné) hem even als zijn ; 

>tneef D'ORMESSON D'AMBQII.E , 
ten nadeele der natuurlijke 
^erfgenamen , zeer aanzienlijk 
fortuin had gelegateerd, D ' 0 - , 
JIKSSON en zijn neef zich niet I 
bedachten om hun eene for
tuin terug te geven 'op welke I 
zij hadden kunnen rekenen;: 
toen men zich eens in tegen- • 
woordigheid van den eersten ! 
president P'JQRMESSQN over 
jdezc belangelooze daad ver
wonderde , antwoordde deze 
dadelijk, dat hij er slechts 
eene regtvaardige daad in 
zjag. In 1789 door den adel 
van Parijs tot .afgevaardigde , 
bij de .ajgemeene staten ber 
noemd, gedroeg D'ÖRMESSON 
zich met gematigdheid. Hij 
was steeds in de weer tegen de 
invoering van gevaarlijke nieu
wigheden , zat aan de regter 
zijde, kantte jzich legende wil
lekeurige maatregelen aan, en 
ondertéekënde de vertoogen 
van 12 en 15 September, tegen 
de staatkundige en godsdiens
tige rigting welke de vergade
ring aannam. Na de zitting 
trad hij weder in zijne bedie
ningen van bibliothecaris des. 
konings;, maar zijne grond
regels hadden,den jacobijnen 
mishaagd, die hem van zijne 

. . . ' • ' " . : • ' i - . - ' " • j 

vreedzame bezigheden afruk
ten; en hij kon de vervolgingen 
,niet ontspappen , welke den 
val d.es troons en den dood • 
des konings volgden. In 1793 
in hechtenis genomen, werd 
hij eenige maanden gevangen 
gehouden, vervolgens voqr 
de revolutionnaire regtbank 
gevoerd , welke hem met zij
nen eerwaard igen chefi den 
heer BOCHARÏ DE SARDN en 
andere leden des parlements 
ten. dood veroordeelde (Zie 
BoCHARI DE SARON) , Hij 
werd den 20 April 1794 met 
hen ten dood gebragt, 

1 * ORMESSON D'A.JIBOItE 
(HENDRIK FRANCISCDS DE PAÜ-
IA LEFÈVRE D') neef van den 
voorgaande, werd den 8 Mei 
1751 geboren. Hij werd ach

tereenvolgend in 1774 raads
heer bij het parlement,, re
kwest-meester , intendant der 
geldmiddelen, gewoon raads
heer en in 1778 staatsraad. 
Hij volgde zijnen vader op 
in het beheer yan het ge
sticht van 8t. Gyr, eenen 
post, welke hem in staat 
stelde, om regtstreeks met Lp-
DEWIJK> Xtl te arbeiden, 
wiens achting en toegenegen
heid hij won. ïoen de heer 
JOLT DE ÏMÜRr, in 1783 , 
zijn ontslag van den ppsivan 
algemeen jtegenb'o^kh.̂ nd'èr 
verkreeg, sloeg de heer DE' 
VERGENSES den koning vele 

[ 5 .' . ' '• ' ', " ' • : ' • • : ' ; ' • • ' 
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i l i 

personen voor, om hem te 
- vervangen, maar LODEWIJK 

Ï.VI verkoos D'ORMESSON ter
wijl hij zeide: » Nu toch. 
zal men niet zeggen, dat 
deze door kuiperijen verko
zen is." Daar D'ORHESSON 
èen vermogen Van honderd 
duizend livres jaarlij ksche ren
tenbezat, wilde hij voor de 
inkomsten, aan zijnen post 
verbonden , bedanken ; maar 
nadat zijne vrienden hem had
den doen opmerken, dat deze 
belangeloosheid den schijn kon 
hebben van hoogmoed te zijn, 
stemde hij toe, dezelve aan 
tenemen.Ineenen oogenBlik, 
waarop alles voor hem moei-
jelijkwerd, nam B'ORMESSON 
üit de disconto-kas, welke 
de dienst, van de tegenwoor
dige bank van Frankrijk 
verriglte, zes mïllioenen, wel-
Se hij in de koninklijke schat
kist overstortte. Te gehjke-r 

"tijd' Véfbrak hij, zonder ée-
'"%. aannëniehjlc voorwendsel,,. 
1 den pafefnbrief der algemeene 
pachters en bragt dezelve on
der een algemeen beheer. 
VÈRGEIWES bewerkte daarop 
zijn ontslag, enP schepte er 

' vermaak in , zelf hem zijne 
ongenade bekend te maken. 
D'ÖRMEssoïr gaf zijne jaar
wedde ten bedrage van vijf
tien duizend livres aan het 
gesticht yan St. Cyr, en 
oepaalde zich tot de vervul-
:!°i?Sn.er pligten als staats
k a . In het begin der om-

wemteling werd hij benoemd 
tot lid van den raad der geld
middelen', daarna tot hoofd-

• officier bij de nationale garde 
, van Parijs, sa eindelijk tot 

bestuurder van dat departe
ment. In November 1792 
werd hij tot maire verkozen; 
ittaar hij wees dien gevaar
lijken post van de hand, en 
het gelukte hem om 'aan de 
revolutionnaxre vervolgingen 
te ontsnappen. Hij bekleedde 
e^nige burgerlijke ambten 
"onder het directorium en on
der het.consulaat, en over
leed . te Parijs," in 1807. 
Zijn zoon was in l81o re
kwestmeester , in buitenge
wone dienst''te Lyon, 

ORNANO (ALPHONSB t>% 
maarschalk van frankw> 
en kolonel-generaal der Kor-
sikanen, die in Franschen 
dienst waren, was zelf een 
Korsikaan. Hij 'was de zoon 

"van den beruchlen SANPIE-
ÏRO BASTEHCA, (zie dat art, 
en was als ëère-kiWaan«ei 

hof van ÏÏENïmiK H°PSe ' 
voed. Ondanks den roem. 
dien zijn vader door z#e 

krijgsbedrijven verworven naa, 
werd de naam van BASTEI" 
CA, naden dood zijner vrotW 
zoo hatelijk, dat AmM® 
zijn zoon, genoodzaakt^ 
om derizelven door dien v 
D'ORNANO, den familie"^ 
zijner moeder, te doen * 
vangen. [Hij onderhield een' 
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gen tijd de worsteling, wel
ke, zijn vader tegen dé Ge-
nuezen begonnen had, "maar 
later het najagen van twij
felachtige zaken moede , leen
de hij het oor aan een ver
drag. Toen er in 1568 eene 

'amnestie aan de Korsikanen 
was verleend, kwam D'OR
NANO, met 800 strijdmak
kers , dié zich aan zijne for
tuin verbonden, 'in Frank
rijk., KAREI. IX > schonk ' 
hem een1 goed onthaal/en 
'gebruikte hem in zijne le
gers. D'ORNANO verbond zich 
vervolgens aan HENDRIK H l , 
dien-hij gedurende de on
lusten der ligue diende.] Hij 
werd na den moord van den 
hertog van GUISE , naar Ly-
on gezonden, om zich van 
den hertog van Mat/enne 
meester te mak,en; een last, 
'welken een kiescher man, 
niet aangenomen zou heb
ben. Zijn aanslag mislukte; 
op den oogenblik dat hij de 
eene .deur inging, vluglte de 
hertog door de andere. ïn 
1594, noodzaakte hij Gre-
nohle, Vatence en de ove
rige steden van Daüphiné, 
om de ligue te verlaten, wel
ke hij met LESDIGUIÈRES den 
oorlog had aangedaan. Er 

(ontstonden later zulke hevi
ge geschillen , tusschen deze 
beide krijgslieden , dat HEN
DRIK IV genoodzaakt was, 
hen te -scheiden,, D'ORNANO 
bleef luitenant des konings 

in Dauphinê, LESDIGOIÈRES 
was zulks in Provence, na in 
1595 , den veldmaarschalks- . 
staf tvan Frankrijk ontvan
gen te hebben. ALPHONSE 
D'ORNANO , overleed den 21 
Januarij 1610, in den ou
derdom . van 62 'jaren. •— 
Zijn zoon JOANNES BAPTISTA 
D'ORNANO, gouverneur van 
GASTON , eenigen broeder van 
LODEWIJK XIII, werd op ver
zoek van zijnen kweekeling, 
tot maarschalk van Frank
rijk verheven, maakte zich 

•gevaarlijk door kuiperijen en 
heimelijke listen, en over
leed den 2 September 1626 
in de gevangenis te ^ineen-
nes, in den tijd , dat men 
aan zijne regterlijke vervol
ging werkte. Hij was in 1581 
te Sisterbn geboren.-

ORNANO .(YANINA D') . — 
Zie SANJPIETRO, 

OROBIO ( IZAAK DE CAS-
TRO), een' beruchte Spaan-
sche Jood, in het begin van 
de 17,e eeuw geboren, werd 
door zijhen vader en zijne 
moeder in de Joodsche Gods
dienst opgevoed, ofschoon' 
zij uitwendig dè Catholijke 
Godsdienst beleden. Hij be
oefende de sclioolsche wijs
begeerte, en maakte in dezelve 
zulke groote vorderingen', dat 
hij tot lector in de wiskun
de , aan de hoogeschoól van 
Salamanhaibevorderd werd. 
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BIO , legde zich pp de 
geneeskunde toe en beoefen
de dezelve met roem; maar 
van Joodsche gevoelens be
schuldigd zijnde, werd hg 
in de gevangenis der inqui
sitie opgesloten, in welke 
hij drie jaren lang bleef., 
«onder iets te bekennen. Na-
fdat hem zijne vrijheidterug-
rgegeven was, begaf hij zich 
naar Frankrijk, en verbleef 
eenigen tijd te TouXwse, 

„alwaar hij de geneeskunde 
uitoefende en uiterlijk de Ca-
tholijte Godsdienst beleed. 

.Jïet dragen van het masker \ 
•moede, begaf OROBIO zich 
naar Amsterdam , verander
de zijnen naam vandomJBAi-.-
THASid, dien hij tot dus-
lYerre gevoerd had, in dien 
van IZAAK , ontving de be
snijdenis en overleed in 1687, '< 
als een' onverschillige om
trent alle godsdjensten. De 
drie kleine geschriften, wel
ke bij in liet Latijn vervaar- -1 

djgde, ter gelegenheid van 
de berychte zamenspraak , 
vrelke hij met PHIJCIPPÜS VAN 
LIMBORCH, over de Christe-

.lijke godsdienst ha,d gehou-
jd,en, zijn ge.drujr.jt in het 
-werk van dezen laatste, ge
titeld: j)e ventate fieligir-
onis chri§tianae ctmica col' 
Itttio oum erudilo <Fudseo, 
Gouda, 1687, in 4.*o $a~ 
*<?*, 174Q , in 8*vo (zie Lm-
BOECH). Men heeft van Oao-

MOi Certarnen philosophi-

cum adversus Spiposant, 
Amsterdam, 1681, 1684, 
1703 en 1730, in 12."»; 
Prevenciones divinas conira 
Ja vana idolatria de las 
.gentes (tegen het Stelsel van 
SPINOSA) , en andere werien 
\a handschrift. 

ORODES of YfiODES, koning 
der Parthers, volgde zijnen 
broeder MITHRIDATESIII PP > 
dien hij van den troon envan 
het leven beroofde, nadat 
.de Romeinen .hem den oor
log verklaard hadden, p'err 
won:hij ÓRASSÜS, in betjaar 
.53 vóór J , C. veroverde de 
•Romeinscheyaaridels enpaalc-
te een zeer groot geta] krijgs
gevangen. Men voegt er Jjiji 
dat hij in den mond van dien 
Romeinschen veldheer ge
smolten goud deed gielep> 
om hem daardoor zijne on-
jerzadelijke hebzucht |e ver
wijten , welke hem zoo w 
qnregtvaardighedèn e.n zoo 
vele heiligschendingen W 
doen bedrijven. De Romei-
nen wreekten de nederlaag 
van CRASSUS op PACO#S, 
zoon yan ORODES, die daar' 
over krankzinnig werd. D^f 

de SpaTta^nsche vorst toen
maals oud en \yaterzuehtig 
was, verzochten hem' dertig 
hinderen , <liehij bij rerschU-
lende vrouwen verwekt tt3"' 
om de erfopvolging. VaMïf' 
de oudste van alle verkreeg.<«-
zelve. Deze was eengedrogv 
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Hij had naauwelijlrs den troon 
bestegen, of hij wilde den
genen , die hem denzelven ge
geven had, vergeven; maar het 
vergift t weiverre van hem, 
doodehjk te zijn, deed , zoo 
als men zegt, zijne waterzucht 
verdwijnen. Toen wurgde de 
onwaardige PHRAATES hem 
eigenhandig in het jaar 37 
vóór J. O. Aldus overleed 
ÖRODES'na eene 50 jarige 
regering: indien hij zijnen 
roem niè{ door zijne heêrsch- . 
zuchten zijne wreedheid be
zoedeld had,zpühij.een door 
zijnen moed beroemde vorst 
zijn geweest; 

OROSES (PAÜLUS) een ge
schiedschrijver , priester van 
Tarragona in JCataloni'ê 
werd in hetjaar 414 door twee 
Spaansche bisschoppen naar 
den H. AUGÜSTINUS gezonden. 
Hij verbleef een jaar bij dien 
heiligen kerkleeraar en maakte 
bij hem groote vorderingen 
in de wetenschap der hei
lige Schriften. Hij begaf zich 
van zijnent wege in 415 naar 
Jeruzalem om den H. HIE-
RONYMBS over den oorsprong • 
der ziel te raadplegen. Bij 
zijne terugkomst vervaardigde 
hij, op raad van den beroem
den bisschop van ffippon, zij
ne geschiedenis in zeven boe
ken, Eistoriarum adversus 
pagqnos libri VII, van het 
begin der , wereld tot hê t 
jaar 316 na J. C, Derzelver 

stijl is duidelijk en vloeijend. 
Hij tracht in dezelve vooral 
om. tegen de Heidenen te 
bewijzen, dat de rampen, 
welke de wereld treffen niet 
daaruit ontstonden ,< dat men 
de oude bijgeloovigheden der 
afgodendienst verachtte. De 
schrijver neemt zich niet in 
acht tegen de volksverdicht
selen en geïücblenv De eer
ste uitga ve is van 1471, dugs* 
burg in fol. Dè beste zijn 
die van 1615, in 1 2 > o r 
Mente',- door pater ANDREAS 
SCJBTOIX, met aanteekeningen 
van LADRENTIÜS LABTIÜS en 
FRANGJSCÜS FABRICIÜS (Zie dat 
laatste artikel) van 1738, te 
Leyden door HAVERKAMP in 
het licht gegeven, en van 1767 
in 4. t0 . De geschiedenis van 
OROSES is in bijna alle Eu-
ropesche talen vertolkt. Men 
heeft nog, van PAÜLÜS ORO-. 
SËS, l.°Éen verdedigschrift 
van den vrijen wil tegen PE~ 
LAGius.— 2.° Eenen brief: 
aan den B. AUGVSTINVS 
over de dwalingen der pris-
cillianisten en der origenisten; 

* OROSIO, opperhoofd van 
'• eenen Indiaanschen stam, Pe« 
nobscot genoemd , naar den 
naam van de rivier, bij welke 

1 dezen stam zijne woningen 
heeft neergeslagen.. Sedert 
vele jaren heeft dezelve de 
Catholijke Godsdienst aange
nomen en bezit eene kerk 
tot de uitoefening van de-
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zelve ORÖSIO. bestuurde zijn 
volk langen tijd met eene 
wijsheid én eene gematigd
heid den lof der meest be
schaafde volken waardig. Ge
durende den onafhankelijks-
oorlog in 1776 , ging hij met 
het' Amerikaansché bestuur 
eèn verdrag aan, hetwelk 
hij stiptelijk nakwam. ' Hij 
is te Oldiown, een eiland 
in de . rivier Penobscot, 
in 1802 , den hóogen ou
derdom van 131 jaren over
leden , >na in drie eeuwen 
geleefd te hebben. Tot op 
den laatsten oogenblik zijns 
levens toe behield hij zijne 
verstandelijke' vermogens, en 
nam hij zijne gewone bezig
heden steeds waar. Zijne 
vrouw;, is in 1809 , i n; den 
ouderdom van 115 jaren'over
leden. r . 

ORPHANEL. '—. Zie OKFANEL.1 

ÖRPHIRÈUS. —- Zie 'SGRA-
YENSANDE. : - -•' '• 

ORRERT, 
(RUTGER.) •'< 

-r- Zie BoTtE 

ORSATO* (de graaf SEÈTO-
RIO' TJRSATÜS), letter- en 
oudheidkundige , in 1617 , 
te Padua , uit éené der aan
zienlijkste familien dier stad 
geboren, liet vroegtijdig eenen 
gelukkigen aanleg voor de 
letteren en de wetenschap
pen blijken. De dichtkunst 

was voor hem eene uitspan
ning , en de nasporing der 
oudheden en der oude op
schriften , eene ernstige be
zigheid i dit is het dat hem 
verscheiden reizen, in ver
schillende landstreken van 
ïtalië, deed ondernemen. 
Op het ëindö zijner dagen, 
werd hij belast, oio. de na
tuurkunde aan de hoogeschool 

.van Padua ie onderwijzen, 
en hij kweet zich van die; 

taak , op eene roemrijke Wij-
zév De doge en de raad van 
Fenetïè wilden' de opdragt 
zijner Geschiedenis van Pa
dua wel aannemen. Toen 
hij -hun dit werk aanbood, 
droeg hij'hun eene lange re
devoering voor", gedurende 
welke hem eene natuurlgM 
behoefte overviel, die hij be
dwong» en welke henl eene 
belemmering in dé •water-. 
lobzing veroorzaakte, w^* 
aan hij in 1678 overleed. 
Men heeft van hem eeii aan
tal geachte werken, eeu'Be 

in'het Latijn , andere in üei 

Italïaansch. . Ds- voornaamste 
van dïé, welke hij ">..*<»* 
Latijn geschreven h e e f t ^ • 
l.o Sertum pMlosopkount, 
ex variis scientitë Mf^X 
Usfloribus cónseftum* lbi0> 
in 4.to _ 2.o Monumntt 
patavina , 1652•', ia ><"• 
3.o Commentaritis * . J J . 
Rómdnorum , een mottig » 
alvorens men/het in Ij ' 
te Parijs,in l ^ 0 ^ ^ 



O R S. 271 

had, zeer zeldzaam werk. 
Men vindt hetzelve ook in 
het tweede deel, van GR-S;-
TIÜS. —- A.° Prcenomina , 

' ̂ cognpmina et agnomina ank 
iiqitorum Momanprum: .—'-• 
5.° Deörum de aruinque no
mina et attributa. —> 6.° 
Zucübrationes in quatuor ' 
libros rrièteororum 'ARISTO' 
TMiis. — 7.° Oraiiones et 
cctrmina. De -voornaamste 
van die,,". welke hij in het' 
Italiaansch geschreven heeft, 
zijn : l.o Geschiedenis van 
Padua,- 2 dl.»»','1 1678 , in 
fol. — 2.o Marmi eruditi, 
Padua, 1662 en 1719, in 
4. to , een belangrijk werk , 
mede in 2 dl.». — 3.o Lier' 
dichten ,1637 , in 12.»°-— 
4,° Blijspelen en andere 
dichtstükken , , enz.-.— 5,<? i 
Ürönologia de gli. reggi-
menti di Padova;•', met aan-
teekeningen , 1666 , in 4. t0 

.ORSAIO (JOANNES BAPTIS-
TA), ëeri ervaren geneesheer' 
en oudheidkundige , in 1673, \ 

'te Padua geboren, en in 
1720 overleden,, beoefende 
de fraaije letteren eh.de ge
neeskunde mét èenen gelijken[ 
roem. Men heeft van hem * 
1.° Dissertatie-, epistolaris 
de lucernis antiquis. —2.° 
Eene kleine verhandeling, 
De strenis veterum. — 3.° 
Dissertaiiq de pa f erts an-
tiquprum. Er straalt in de
ze werken aeene diepe ge

leerdheid door. 

ORSI (JQANNES JOZEF), één. 
wijsgeer en dichter, in 1652', 
te Bologna geboren, was de 
zoon van MARIO ORSI, een' 
aanzienlijke dier stad, stu-

; deerde naars tiglijk de fraaije 
letteren, de wijsbegeerte, 

jde regten e'b de wiskunde, 
en legde zich/ook op" de, 
dichtkunde toe. Hij ,liad bo
venal smaak voor de zede-
kunde. Zijn huis was eénë'; 
soort van akademié , in .wel
ke verscheiden geletterde' 
mannen, zich. op eehe ge
regelde wijze verzamelde'ri. 
lh 1712 , ging hij zijn ver-" 
blijf te Mödena nemen; en' 
vervolgde aldaar zijne aka-
demischë oefeningen. Hij 
muntte vooral uit in de Ita-
liaansche klinkdichten. De 
zuiverheid, de vlugheid , de 
wending en het yerband dei-
volzinnen , maakte het ken
merk der zijnen uit, Hij over
leed in 1733. Hij had gods-' 
dienstige gevoelens, die zijne 
Van natuur oploópende en 
driftige geaardheid gematigd 
hadden, Men heeft van hein: 
l.o' Geestige Klinkdichten, 
Herderszangen en verschëi-

: den andere, aichtstu,kkën.'~;. 
2.° Consideraiioni soprala 
maniera di 'ben pehsarè (Iel' 
P. BÖUHOURS, Mödena, 
1735, 2 dl.» in 4.to —. 3> 
Brieven, — 4,° De herta
ling in het Italiaansch, der 
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Levensbeschrijving van graai 
LODEWIJK. DE S A I E S , ' door 
pater BÜFFIER ,.'in het Fransen 
geschreven. 

ORSÏ (JOZEF ATJGUSTINDS) , 
kardinaal, den 9 Mei 1692 , 
te Florence geboren, trad 
in de orde van den H, Dó-
MlNicos, en maakte zich de 
lessen der Vrome en geleer
de mannen dérzelve te nutte. 
Nadat hij de godgeleerdheid 
onderwezen en den post van 
meester aan het heilige paleis 
Vervuld had , werd' hij in 
1759 door CLEMÉNS" X I I I , 
met het Roomsche purper 
vereerd. Zijne verheffing ver
anderde niets aan dè hoeda
nigheid zijner eenvoudige en 
bescheidene ziel , nochT aan 
zijnen geest, die alleen met 
de studie en met dé roem 
der Kerk bezig was. Hij is 
voornamelijk bekend ^ door 
eene Kerkelijke Geschïpdè' 
nis ,'m 20 deelen in 4.*° en 
in 8.vo, eenigzins wijdloo-
p i g , doch wel geschreven , 
in het Italiaansch. Het 20. e 

deel van dat geleerde wérk , 
is in 1 7 6 1 , het jaar des doods 
van dien beroemden kardi
naal ,;.' in het f licht gegeven. 
Hetzelve bevat het einde van 
de 6.e eeuw^ van het jaar 
587 tot het jaar 60Ö. Men 
ian uit hetzelve zien, hóe 
uitgebreid dit werk zou zijn 
geworden, indien de schrij
ver het tot op onze dagen 

had voortgezet. Deze geschie
denis is door pater PHILIP-
PÖS ANGELO BECCHETTI, van 
dezelfde orde, voortgezet. Hel 
21. e deel van dit vervolg is 
in 1779, te\ Rome in 4.*°, 
in het licht verschenen en 
bevat de' geschiedenis der 
Kerk tot het jaar 1179. Men 
heeft daarenboven nd# van 
hem : fnfallibilïias fiorïta-
rii PónÜficisym\A&? 
in 4.tö Ook heeft hij ver
scheiden geleerde Verhan
delingen , over •godsdienstige 
ohdërwerperi én geschilpun
ten in het licht gegeven, 

pRSINI. — £ je. JPlttYTOS ti: 
SINDS. ' '' -

* Q R T E G A (don CASWHB 
GOSIEZ D ' ) , een beroemde 
Spaarische kruidkundige', »n 

f 7 3 0 , te Mddrïd geboren-
studeerde • aai) het coUegie 
zijner nat ie , door kardinaal 
AtBORNös, te Bolosna » 
Italië gesticht > en had tot 
meesters de geleerden M°s' 
•il, BENASI , AXDOBBANÖ!» 
L A G H Ï , BASSI e n z . • ? £ * ? • 
drid teruggekeerd, stelde hem 
zijn oom JOZEF D ' O ^ f ! 
aari JSAREI I I I voor, die «J» 
tot opziener en bestuurü 
van denplantentuin van.0» «J* 
Retiro benoemde. P e % 
schied- én geneeskundige g 
nootschappen van Ma%f' 
nanien | e m in h i i n f f l j * ; 
op en hij was ook l>d 
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de akademie van,wetenschap
pen van Parijs, van die van 
Londen t van Berlijn ienz. 
Hij overleed te Madrid tj in: 
November 1810. Men heeft 
van hem: ï .° Treurzang in 
het Grieksch en in het 'La," 
ïijn , ter gelegenheid van den 
dood van FERDINJND FI, 
koning van Spanje, Bolo-
gna , 1758. — 2.° Tentamen 
poeticum,, seu de laüdibus 
CARÖLI III, Ilispanice re
gis carmen, Bologna, 1759, 
in 4.to —'•'Bfi Üqmmentari-
usdepicüta, Madrid', 1'7'è 1', 
Hetwelkr ViNbJEifXI, eersten' 
geneesheer van" den koning 
van Napels, veel van dienst 
was, zoo als hij zulks zelf 
in het werk door hem over 
dit onderwerp in hét licht 
gegeven, bekent, —r A.° De 
nova quadam slirpe, seu 
cótyte. 'donis, etc., descrip' 
iio cumearum iconibus, Ma
drid. 1773, in 4.*> — 5> 
Tabulce botanica?, in usum 
prwlectionum botanicorum, 
ibïd 1773, , in ;4 . to— b.o 
Gemakkelijke .wijze, om dé 
uiiheemscheplanten met wei;: 
nig kosten , aan het v.oor de
zelve vreemde luchtgestel te 
gewennen, op last van dëhl• 
koning in het licht gegeven , 
ibid 1779. >— l.^jBistoria 
natural de la malagueta, 
etc. ibid 1780, in 4. to ~-
8.° Kruidkundige tafels, met 
de verklaring der planten 

van welke TPVRMEFORT in> 
zijne ohderrigtingen melding: 
maakt, Madrid,1783'•', in. 
8.vo Éérste beginselen van 
de theoretische en praktiA 
sche' Itruidkunde, ten ge-
bruike van den kminklgken ' 
kruidkundigen tuin, ver
vaardigd door• GASIMIRO 
ORTEGA, ^JNToklüs PA-
LAÜ en- VERDERA , en op 
last des ;konings in het licht 
gegeven, ibïd 1785, 2 dl.n' 
in 8.vo Dit werk maakte, 
eehen grooten - opgang in' 
Spanje, alwaar er over dit 
onderwerp, nog zeer wei
nig in het licht verschenen: 
was. Onder zijne vertalingen/ 
in het Spaanseh, onder
scheidt men: — 9.» Reize 
van den commodore JBYROÏÏ 
rondom de wereld, verrijkt, 
met aanmerkingen én met 
eene nieuwe kaart, van de ' 
straat van Magetladn, ver-; 
taald uit het engelsen Ma
drid, 1769, in 4. to de verta
ling is . in 1770 herdrukt; 
— 10.° PVerkèn van Dü-
HAMEL, pu [MpJycEAir, ver
rijkt met aanmerkingen," ibid 
1772 —• 1773 ' — : i 7 7 4 ; 
11.° Beginselen der natuur
lijke historie en der schei
kunde , toegepast op deland-
bouwkunde van JIDOLF DÉ 
GJLLENBORG en van des-
zelf s meester J. GörscffAzr 
FALERIO, uit het Engelsch 
vertaald, ibid 1775 in 8.vo; 



274 O R T. 

—•'• 12.** PP'adrneming&hover 
het vlugtige alcati zout, in 
de genezing van den plotse*" 
lijken stilstand van den pols 
door SAGE, Madrid, 1776, 
in 8 > ; •_ 13.° Vertaling 
van é.e werken van den heer 
Jitfnr, lieer van Gomble-
Mlancfie, ibid 1782 etc. ' 

ÖRTELIÜS, ORÏEI. of OËR-
ÏËL(ABBAHAM), een beroemd 
aardrijksbëschrijver, in 1527 
té ontwerpen geboren, 
maakte zich ervaren i n d e 
talen én in de wiskunde en 
vooral in de aardrijkskunde. 
Bij werd de PTOLEJIEUS van 
üijnen tijd bijgenaamd. [Een 
atlas, welken hij in het licht 
gaf,' verwierf liein de eer om 
tot aardrijksbeschrijver van 
PHÏLÏPPÜS I I , koning van 
Spanje benoemd" te worden. 
ORTÉMÜS, die geene eerzucht 
had, nam tot zinnebeeld eene 
aardglobe met deze woorden; 
contemno eiorno menie, ma
nu}. JUSXIÜS LIPSIUS en de 
meeste groote mannen van de 
Ï6.e. eeuw hadden letterkun
dige en vriendschappelijke 
betrekkingen met dien .ge
leerde. Hij overleed den 28 
Junij 1598 te Antwerpen, 
zonder gehuwd te zijn ge
weest. Men heeft van hem 
voortreffelijke werken over de 
aardrijkskunde. 1.° Thea-
trum orbis terrarum, Ant-
werpen, 1570, in fol., dik
werf herdrukt en vermeer

derd door «JfoAlKNES BAPTÏSIA 
VRÏENTÏÜS , die hetzelve in 
h'êt katijn, in het Spaansch 
en in het Italiaansch in hét 
licht heeft gegeW.MicHAè'l 
CÖIGNET heeft er eene ver
korte uitgave van bezorgd. 
Dit werk. is de grondslag ge
feest van alle later in het 

• licht' gegeven aardrijkskun
dige werken ; — 2." Syno-
nymia geographica, Af
werpen, 1578, ift 4.t0; dit 
werk is met vermeerderingen 
in het licht gegeven,, onder 
den titel van Thesaurus geo-
graphicus, 1578 en 1596 
in fol, een woordenboek, liet-
welk tegenwoordig nog met 
vrucht wordt geraadpleegd; 
— S.° Jureïsceculi imago, 
1598 in 4 > ; dit is eene 
beschrijving der zeden en der 
Godsdienst van de Germanen, 

met platen; —.4.°Yj*«J«-
Hum per nonnullas &««** 
Belgicce partes, door UR-
TEL1ÜS èn JOANNES VlTI^J' 
1588, in 8.v°, JenalW*' 
met de losse stukken w» 
KOENRAAD P E Ü O T G E B ; * - • 

S.o Syntagma herbarum en-
eomiasticum, JnMfF»> 
1614, in4.toJüslT)sLiPSI^ 
heeft voor ORTEUÜS dit graĵ  
schrift vervaardigd, aelvve

1, 
een 7,eer gunstig denkbeew 
Van dien geleerde geest: 

Breris terra eum «*?'*' «Dit, 
Qui ipse örbem terrarum «ep> 
Stilo et tabulis iHustra*»», 

Sed mente contemps»* , 
Qua coelum et alta suspexit» 
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Cönstaas adyeraultt spies W* j 
metus: , 

Atnidtise cühory' candorè * «de \ 
officijsj ' 

Quietus .cfiltor i piflelite, uxore^ j 
prólej 
Vitam habuit quale aliUS votütiii 

Vt nanc ><jüöqué reterna ei quies 
Bit f • . 

"Votis'sare lector. 

ORTIZ (AtFONsus) kano-
nik" in het midden der 15> 
eeuw te Toledo geboren en 
in 1530 . overleden:, •*Jeg'd& 
zich op de beoefening der 
kerkelijke wetenschappen toe. 
Zijne kunde -en zijne ver
diensten verschaften .hete éW' 
kanonifcaat ,in dé hoofdkerk 
zij ner geboorteplaats. De kar
dinaal XIMENES vereerde hem 
met zijn vertrouwen, en be
lastte hem met de zameiisïel-
lijig der mo&arabische offi~ 
den: OR TIZ kweet zich met 
roem van die taak; de Gó-
then namen in plaats van de 
Roomsche liturgie , diegene 
aan, welke ULPHUAS , volgens 
de Oostersehe kerkgebruiken, 
had vervaardigd. De ÏÏ, LEAN-
üER vervaardigde volgens deze 

. twee eersten, en volgens dié 
der Galliërs eetie nieuwe 5 
dezelve werd door den heili
gen ISIDÖRÜS , zijnen broeder, 
verbeterd. Nadat Spanje ver
volgens onder de heerschap
pij der Sarracenen of Ara
bieren was gekomen, gaf men 
aan deze iithurgie den naam 
van Mo&arabische: dezelve 
maakte in de. ' lï ,« en 13.o 

S 

eeuw plaats voor die van Ho* 
we. Daar de kardinaal Xi-
MENEs het aandenken wilde 
vereeuwigen aan1 dit bijzon* 
der kerkgebruik, hetwelk 
hijnain de vergetelheid was. 
vervallen, en .Jiëtsvelk , eten 
als alle öüdé kerkgebruiken, 
een ontegensprekelijk bewijs 
is van het geloof en dekerfo* 
gebruiken dier aloude tijden, 
zoo Jiet:hij te Toledo ia 1SQÓ 
hét Mo&arabische Missaal 
en in 1502 dus Brevier druk-* 
ken ; 'dit zijn twee ; kléirie 
boekdeelen in M., z«ér zeld* 
zaani. ORTIZ bestuurde er 

! de uitgave1 fan, en versierde 
elk dezer werken met eene 
even zoo geleerde als helang* 
rijke voorrede. Tot de vol
ledige kennis dezer liturgie-
heeft teen verder npodig: Ifi 
De geschiedenis van het Mo-
zambische officie, in het 
Spaansch oqdèr den titel van 
Breve sumu y relacion de 
Vofficio goHco , mozarabe't 
Toledo, 1603, in 4.*o Het
zelve is zeer zeldzaam ; .--*»• 

' 2;°' J.OANNES PlNH iithur-
giet Mozdrabicct, Rome, 
1746, 2 deelen in £61. -k 

, Pater LESLET ', een Schotsch 
Jesuit, had er eene uitgave van 
geleverd te Rome 1740 in fol. 

ORTIZ (BtASiüs) fcïoeatyerv. 
want en tijdgenoot va» den 
voorgaande, "even als hij ka-
nonik van Toledo, werd ia 

2 ' ' •• • " " • • ; ' • • ; • - ; - • 
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het dorp Villa JRobledo ge-
èoreri, heeft zich beroemd ge
maakt door een zeer belang
rijk en weinig'algemeen werk, 
Waarvan de titel is: Biscrip-
UQ geographica sümni tem-
pli Toletani, Toledo, 1549, 
in 8.vo Men vindt in deze 
beschrijving een belangrijk 
verslag van alles wat de 
pracht, de sieraden, de plegr 
tigheden en de gebruiken van 
die vermaarde kerk betreft. 
Het werk is uitlokkend ,* voor
al in dat gedeelte, in het
welk de schrijver de kapel 
beschrijft, welke de kardi
naal XIMKNES digt bij dezelve 
deed bouwen, en in welke 
hij kanoniken en geestelijken 
plaatste om dagelijks de kerk
dienst volgens de mozarabi-
sche liturgie te verrigten. 

.•:••* ORXON(JOB) eennoncotK 
for'mistEngelsch godgeleerde,, 
Ŵ erd in 1717 te Schrews* 
hury geboren; Hij omhelsde 
eerst den priesterlijken staat, 
en oefende gedurende eenige 
jaren ' in twee congregatiën 
de herderlijke bedieningen 
uit ; „' later deed. hij afstand 
v£n zijne waardigheid. Hij is 
de schrijver van verscheiden 
werken, Van welke de voor
naamste zijn: .l.o Levensbei' 
schrijving van den leeraar 
DonDiiinGE' —2.°Leerre
den voor de grijsaards , in 
12.n»o; _ . 3>0 Verhandeling 
mer de pligten des Chris-

tensyin 12.m 0 ;"— 4.d Ver-
handeling over verschillende 
praktische onderwerpen, in 
8.vö; —i 5.° Overwegingen 
over de Sacramenten, in 
12.mo; — 6.° Praktische uit
legging van het oude Testa
ment , 6 dl.» in 8 > Dit werk 
werd' eerst na den dood van 
deszelfs" schrijver in het Jicht 
gegeven. 7.° Brieven tot 
stichting der geloovigen. 
ORTON overleed in, 1783. 

OavAi,(GiUESD'),teZwzï 
geboren, werd aldus bijge
naamd , omdat hij religie"» 
werd te Orval, een beroemd 
klooster van de hervormde 
Cistercienser-order, in hef 
hertogdom Luxemburg. M 
bloeide in de 13.eeeuw, VVij 
hebben van hem eene ge
schiedenis der bisscHoppe" 
van Tongeren en lnk>^° 
af den H. MATERNÜS tot net 
ĵaar 1246. Dezelve maai" 
een gedeelte uit Van de ver
zameling der geschiedschrij
vers van Luik, welke UW-
PEAüviLM in 1622, in b e t 

licht heeft gegeven. 

ORVIME (JACOBUS ?&f 
BOS. B ' ) , een geleerd letter
en oudheidkundige, den * 
Julij 1696 te Jmff£* 
uit eene oorspronkelijk*^, 
sche familie geboren, *B 
smaak voor de fraaije lettere» 
werd al meer en meere ^ 
yormd op verschillende reize« 



O R V . ; : - - , 0 S E. 277. 

en door de kennis, welke 
hij in Engeland ï in Italië, 
in Duitsckland en in Frank
rijk met de geleerden maak
te* In zijn vaderland terug
gekeerd , verkreeg hij in 1730 
den leerstoel der geschiede^ 
nis, :der welsprekendheid en 
der Grieksche taal te Am
sterdam, Hij deed afstand 
van. denzelven in 1742, om 
onafgebrokenér aan de ver- • 
schillende door hem begonnen 
wérken, te kunnen arbeiden; 
Hij overleed in 1751, nala
tende: Observationes mis-
cellariece tiovce. Deze waar
nemingen waren door Engel? 
schen begonnen, en werden 
door BÜRMAN en D'ORVII.LE 
voortgezet. Deze laatste gaf 
tien deelen van dezelve met 
zijnen ambtgenoot in het 
licht, en vier nadat de dood 
hem denzelven ontnomen had. 
Men vindt in deze verzame
ling eènige werken, die niet 
van hem zijn, onder dezelve 
onderscheidt men : 1 .o Zijne 
Verhandeling over de-oud' 
heid van het eiland Delos, 
en zijne Aanmerkingen op 
den GriekschenRoman van 
CBARITON FAN_ APHHODI-
SltriU. ~ 2.° Critica van-
nus in inanes JOANNIS COII-
NE LU PAVÓNIS paleas etc. 
Dit is een even zoo geleerd 
als critisch werk tegen den 
heer PAW , een letterkundige 
te Utrecht, D'ÖRVIULE nam 

deql aan de uitgaven van 
Verscheiden? (Jrieksche en l a -
tijnsche klassieke .schrijvers-, 
welke hij met Aanmerkin
gen en verschillende Tekst
verklaringen verrijkte. ~— 
Zijn broeder PETRUS D'OR-
vittE , in 1739 overleden , 
had zich door eenigeUzc^-
stukken bekend gemaakt. 

OSBORN (FRANCISCÜS) y een 
Engelsch schrijver, in 1589 
geboren en in 1659 overle
den, koos de partij van: hét • 
parlement, gedurende de bur
geroorlogen , en bekleedde 
verscheiden posten onder-
CROMWEI.1,. Men heeft van 
hem Raadgevingen aan zij
nen Zoon en andere werken 
in het Engelsch. 

OSEAS of OZEAS, zoon van 
BERI, een der twaalf of kleine 
profeten, en de oudste der-' 
genen, die onder JEROBOAM 
II, koningvan Isr&el, en on
der OZEAS, JOATHAÏT, ACHAZ 
en EZECHIAS, koningen van 
Juda, in' het jaar 800 vóór. 
J . C. voorzeggingen deden.-
Hij werd door God verkozen " 
om deszelfs oordeelen aan de 
tien stammen van Israël be
kend te maken, en hij vol-
bfagt zulks door voorzeggende 
woorden en daden. Toen de 
Heer OSEAS begon aan ' te 
spreken , beval Hij hem, om 
eene openbare hoer tot vrouw 

3 • ' • - • -
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te flemen. Dit was om het 
ontrouwe huis van Jsraëlaf 

' te beelden, hetwelk den wa
ren God verlaten had om 
zich aan de. afgodendienst 
óver te geven. • De zinne
beeldige taal was toenmaals 
bij de Joden en bij andere 
volken in gebruik, en maakte 
eenen veel grooteren indruk 
dan eenvoudige woorden (zie 
EZEcHiëi.}. OSEAS trad dan 
roet GOIÏER-, dochter van DÉ* 
BEfcAïK in den echt,, bij wie 
hij drie kinderen verwekte, 
aan welke hij namen gaf, 
die datgene "beteekenden , wat 
aan het koningrijk Israël 
moest overkomen. Het aan 
OSEAS gedane bevel heeft aan 
vele schriftverklaarders zoo 
buitengewoon toegeschenen, 
dat zij gemeend hebben, dat 
het slechts eene gelijkenis 
was, en dat dit bevel als in 
eene verschijning gegeven 
was, Defl.AuGüSTiNus ech
ter verklaart het als een we
zenlijk huwelijk met eene 
vrouw aangegaan, die vroe* 
ger in ongeregeldheid had 
geleefd,* maar die vervolgens 
alle zondige handelingen had 
vermeden. De Profetie van 
OSEAS is in veertien hoofd-
deelen verdeeld. Hij voor
zegt in.dezelve den val van , 
Ivraèl en de roeping der 
weidenen; hij verheft zich 
„e;j8lijk tegen de ongere
geldheden , Welke toenmaals „ 
i n «et koningrijk der tien II 

stammen heerschten.. Ook 
vaart hij uit tegen* de onge
regeldheden van Judk, en 
kondigt de komst van SÈN* 
NACHEHIB en de gevangen
schap des Volks aan* Hij 
eindigt met op eene bewon
derenswaardige wijze de hoe
danigheid der valsche en ware : 
bekeering te schetsen. De J 
stijl van dezen profeet is f 
zielroerend en vol korte en 
treffende zinspreuken, zeer 
sierlijk en op eenigeplaatsen 
dikwerf duister door de on- . 
kunde , in welke wij omtrent 
de geschiedenis van zijne" 
tijd verkeeren. OSEAS over- j 
leed in het jaar 784 vóór ; 
J . G. in den .ouderdom van , 
mee;r dan tachtig jaren. 

OSEAS, zoon van E u , dood- j 
de, na tegen PHACEA, koning 
van Israël, zamengespannen } 
te hebben, dien vorst, f 
maakte zich meester vaö «IJ" 
rijk ; maar had slechts 9ja
ren een ongestoord genot van _ 
hetzelve. Toen SAIMAMSSBR;, 
koning van dssyrtëi a an 

wien OSEAS sehatplig^wa9 ' 
vernomen had , dat hij'voor-
nemens was, eeneh opst^" 
te verwekken , en dat hijl i 
om zich van die schatting" 
ontslaan, een verbond «et 

Stu , koning van Egypte, W 
gesloten, kwam hij op **" 
raël aanvallen. Hij verwoes
te het geheele Jand, terwö1 

hij alom verschrikkingen e" 



o s E-,- — o s i. m 
moordtoöneelen aanrigtte. 
QsÉAS sloof zich in Samarië 
op; maar hij werd "aldaar 
•weldra door den Assyrisohen 
vorst belegerd, die na eene 
driejarige belegering, in wei-
i e zich de hongersnood, en 
üe sterfte op: eene wreede 
wijze deden gevoelen, de stad 
innam , , de inwoners Yer> 
mpordde, en de stad in eenen 
puinhoop veranderde. OSEAS 
werd gevangen genomen, met 
ketens beladen en naar de 
gevangenis gezonden. De Is-
xaëliten werden naar Jssyrië 
vervoerd, ntorÏÏala en jffa* 
hor, Medische steden, nabij 
de rivier Gozan, alwaar zij 
onder onbeschaafde volken , 
die de afgoden dienden , zon
der hoop van hereeniging', 
verspreid werden, Aldus 
eindigde het rijk van Israël, 
in het jaar 721 vóór J . C. 
250 jaren na deszelfs schei
ding van dat von Juda. 

OsiAwm (ANDBEAS), in 
het jaar 1498 in Begeren 
of in Frmkenland geboren, 
leerde de talen 'en de god^ 
geleerdheid te ffittenberg 
en te Neurenberg•, en was 
een der eerste volgelingen van 
JiDTHER. Hij werd later hppg-
Jéeraar en predikant aan de 
hoogeschoöl van Koningsber
gen. Hij onderscheidde zich 
onder de lutheranen door een 
nieuw gevoelen over de Iiegf* 

vaardigmafting, en wilcre 
niet ,„ even als de andere pro-» 
testanten, dat dezelve door 
de toerekening van régtvaar-
djghéid "van J. C. verkregen 
werd, maar door de naauwe 
yereeniging van de zelfstandige 
regtvaardigbeid Gods met on
ze . zielen. , Hij beriep. zich 
op deze bij ISAÏAS en JBRE-
MIA5 dikwerf herhaalde woor
den ; De Heer iq iiwe ge~ 
regtigheid. Want zoodanig 

, is het natuurlijk gevolg der 
willekeurige uitleggingen der 
H. Schrift, en van den pri
vaat geest, die dezelve als 
ingeeft, dat men in dezelve 
alles ziet, wat men aich ver-4 

beeldt. Yolgens OSIANDER zijn 
wij j even als wij door het 
zelfstandige leven van God 
leven, en wij beminnen door 
de wezenlijke liefde, -welke 

, Hij voor zich zelven heeft, 
regtvaardig door de wezen
lijke regtvaardigheid, die ons 
door de zelfstandigheid van 
het menschgeworden Woord, 
hetwelk door het geloof, door 
de schrift en door de Sacra
menten in ons is , wordt me
degedeeld; ITijdens de zn*-
menstelling der AugsbqrgsQbe 
geloofsbelijdenis had hij de 
uiterste pogingen in het werk 
gesteld, om deze leer door 
de gefaeelc partij te doen 
omhelzen, en hij verdedigde 
dezelve in tegenwoordigheid 

i van LJJTHER , in de bijeen-
4 .. 



280 - o-s I,Ü 

komst ïéSckmaïkaldèn, Men 
-was over zijiie stoutmoedig
heid verwonderd',(even alsof 
de aanhanger van eenige sectë 
Met het volle regt had, om 
zijne gevoelens tegenover die 
van éenen anderen sectaris 
te stellen); maar daar men 
Vreesde* van nieuwe verdeeld
heden in éeriè p'artij te doen 
uitbarsten, in welke hij door 
zijne kunde eenen aanzienlij* 

' ken rang bekleedde-, duldde 
men hem. Hij bezat eene 
bijzondere begaafdheid, om 
LtTHEE te vermaken. Hij 
speelde den snaak aan tafel, 
«n kraamde aandezelve-sóms 
zeer onbescheidene' en zelfs 
goddelböze kwinkslagen uit. 
CALVINÜS zégt, dat hi j , tel
kens als hij den wijn goed 

'Vond, er den lof over uit
sprak, door er dit woord op 
toe te passen, hetwelk God 
van zich zelven zeide: Ik 

'ben, die ik ben , EGO SÜM_ 
'QUI SÏÏMj of deze andere 
woorden: Zie hier den Zoon 
van den levenden God. Hij 
was naaüwelijksinZVwmew, 
of'hij bragt de geheele hoo-
geschool van Koningsbergen 
'door zijne nieuwe leer over 
de regtvaardigmaking in rep 
en roer. ' Deze onrustige 
man, dien CAÏ.VINÜS als een' 
godloochenaar voorstelt, óver* 
leed den 17 October 1552. 
Zijöe oploopende inborst, 
'geleek naar die van LüTHER , 
aan wien hij zeer behaagde. 

Hij: bestempelde alle godge
leerden v die niet van' zijn 
gevoelen waren, met den 
iiaa'm van ezels,' én zeide 
trotschelijk datWy nietwaar-
dig waren zijne schoenen 
te dragen,. Ziedaar de stich
ter van het nieuwe evange
lie ! Zijne voornaamste wer
ken zijn: 1.° ffurmonia e-
vangelica,' iö fol. <•— 2*° 
JEpistoltt ad Zwimtm 
de Eucharistia. — §>6Dis-
sertationes duce, de -Lege 
et Evangelio et JustifwH" 
one. — 4.° libèr'de tma-
gine Dei, quid sii.1 • Het is 
tiutteloos een denkbeeld de
zer werken te geven na het
zelve van den schrijrer ge
geven te'hebben* 

OSUNDER (LüCASh ZOÖH 
van den voorgaande, in 152* 
geboren, was, even ah hiji 
Luthersche predikant ea de 
erfgenaam zijner geleerd-en 
trotschheid. Zijne voornaam-

j | 0- fer 
.„ bijbel, 

u l,o Instel
lingen van 'de Christel^ 

ste werken zijn : i>°''"è" \ 
klaringen over den bijbel* \ 
• • ö - - <yko Instel-in het La tij n. 

Godsdienst.— 3>°Eettc#?" 
knopte uitgave in het UW 
van- de schrijvers derW1' 
turiën van Maagdeburg, 
1592 en 1602, in i.i0 \f 
JÜDEX). —'4 ,0 Enctdrffs 
controversiarum religi°n\ 
cum pontificiis calvima>lts 

et anabaptistis, Tubingf' 
1605, in8,vo Hij overleg 
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in 1604..— Men moet hém 
onderscheiden van LUCAS 0-
SIANDÉR ;•• kanselier aan•• dë 
hoögeschool yah Tubingen, 
in 1638 > " in den ouderdom 
van 68 jaren overleden. De
ze is de schrijver van een 
aantal werken , onder ande
ren : l.o Jusia defensio de 
quatuor qucestionibus quoad 
omniprcesentiam humance 
GMRISTI naturoe,' eene; ver
dediging van het ubi<juisrhust 
een der uitsporigste dwalin
gen der Lutheranen, -i- 2.° 
Disputatio 'de: 'otniiiproSsen-
tia CHRISTI hominls, een 
werk, hetwelk dezelfde strek
king heeft. •*— 3.° Lijkreden 
in het Latijn. —- 4.° Be 
baptismo. •—<•• 5.° De regi^ 
mine ecclesiastico. ~ 6.° 
De viribüs lïberi arbüriietc. 

OSÏANDER (ANDREAS) , klein
zoon van den kWeekeling van' 
LÜXHER, was,, predikant en 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid te Jfütenberg. Men 
heeft van hem:, 1." Eené 
Uitgave van den Bijbel met 
aanmerkingen, waarin de 
geest zijner secte doorstraalt, 
2.° Assertiones de conciliis, 
—,' 3»°Disputat. in Ub.con-
cordice. — 4.° Papa non 
papa, seu papoe et papico+ 
larum lutherana confessio , 
Tubingen, 1599, in 8.vo^. 
5.° Mesponsa ad Analysin 
GREGORII DE FJLENTIA, 

de Ecclesia etc* Droevige 
vruchten der dweepzuelit ,-•' 
welke toenmaals.itt Duitsch-
land&e hoofden ophol bragt. 
Hij overleed in 1617 in derf 
ouderdom van 54 jaren. 

OSIANDER (JOANNÉS ADAM), 
een godgeleerde 'van Tubin
gen , alwaar hij den' 8 De
cember 1622 geboren werd, 
overleed den 2,6 , October 
1697 , was : onvermoeid," ini 
het voeren der;.pen.'•-, Men 
heeft, van hém;'< 1.° Latijn-
schè Aanmerkingen o-p hét 
werk van" GROTIÜS. De jure 
belli et pacis. —• 1° Gom-
mehtaria in Pentateuchüm', 
JOSUM, Judices, Müm, 
et duos libros SAMÜELIS , 
3 dl.» in fol. — 3.° De ju-
bil asoHebrworum•, gentili-
um et chrisHanorum, in het 
6.e'deel van de schatkamer 
van GRONOVIDS. — 4.° Spe
cimen Jansenismi. — 5.° 
Theologia casualis, de ma
ffia , Tubingen, 1687, in. 
4.t° enz. 

OSIAS. — Zie AZARIAS. 

OSIMANDTAS. — Zie Osr* 
MANDTAS. ' Y. 

Osio. — Zie OsiüsFfitix. 

OSIÜS, bisschop van Cor-
dova in 295, was in het 
jaar 256 in Spanje geboren. 
5 . 
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Hij had den roem van J. C, 
gedurende de vervolging van 
keizer MAXIMIANOS HERCULES , 
die hem onwankelbaar vond» 
te belijden. Door de zuiver
heid zijner zeden en zijns 
geloofs, won hij de achting 
en het vertrouwen van den 
grQQieEKoiïSTANTïJN, die hem 
in alle kerkelijke aangelegen
heden raadpleegde. Osius 
maakte gebruik van zijnen 
invloed bij dien vorst, oni 
hem te bewegen tot het bij
eenroepen der kerkvergade
ring van Mcea (in het jaar 
?S25), in welke hij voorzat, 
en van welke hij de Geloofs-
belijdenis samenstelde. Kei" 
zer KoNSiANS'loesterde niet 
minder dan zijn vader den 
grootsten eerbied voor dezen 
belijder: het was opzijn ver
zoek, dat hij in 347 de kerk-
vergadering vhnSardika za« 
men riep. Maar toen deze 
prins zich door de Arianen 
en Donatisten had laten ver
schalken , werd hij de ge
zworen vijand van dengenen 
wiens bewonderaar hij tot 
dusve'rre was geweest. Hij 
liet hem naar Milane ko
men, alwaar hij zijn verblijf 
hield, om hem te bewegen 
het Arianismus te begunsti
gen. OSIDS verweet den kei
zer nadrukkelijk zijne oyer-
belling tot die sekte en ver
kreeg het verlof, om naar 
zjjne kerk terug te keeren. 
De Arianen deden daarover 

1} hun beklag aan KONSTOT, 
die dezen eerwaardigén pre-
laat dreigende brieven schreef, 
om hem tot de veroordeel 
ling van den H. ATHANASIVS 
over .te halen. Osips ant
woordde hem door eenei) 
brief,, welke een meesterstuk 
van.bisschoppelijke grootmoe
digheid is; » Ik heb i, C, 
beleden, zeide hij, in, de 
vervolging, welke lU?iW' 
ANÜ'S , uvv grootvader tegen 
de.Kerk aanrigtte; indiengü 
dezelve wilt vernieuwen»au» 
gij mij bereid vinden, om w-
les te lijden, veeleer dan dat 
ik d e waarheid zou verra
den, en in de veroordeeWg 
van eenen onschuldigejwii. 
toestemmen, Noch uwe brie
ven , noch uwe'bedreigingen 
zullen mij aan. het wankelen 
brengen , . . . Bemoei u niet, 

voegde hij er bij, «">* * 
kerkelijke zaken, oefen over 
dezelve gee« gezag uit; ^ 
leer veeleer van ons watg 
moet weten. .'.* God. heelt J 
het rijk toevertrouwd. JJ 
aan ons datgene, *?: •, _ 
Kerk betreft. JEven m*™ 
gene, dieopmrrijksbesjj 
indruk maakt, dègoddehjJJ 
wet schendt, zoo moet gj 
op uwe beurt ook vreezen' 
dat gij u , door o f J 
in kerkelijke zaken u * ^ 
matigen, aan eene #« 
misdaad schuldig m a a y ^ 
staat geschreven; pe%-.er 
den keizer , wat den fa** 
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• toekomt, en aan God wat 
! God toekomt. Het is Ons niet 

geoorloofd het tijdelijke be
stuur te Overweldigen, üoch 
aan u o vorst, van; u eenig 
regtin gewijde zaken aan 
te matigen." De keizer, door 
die taal geenszins bewogen , 
liet hem nu te Sirmiok ko-

\ men, alwaar hij hem een 
f . jaar in ballingschap hield, 

zonder ontzag voor zijne höo-
ge jaren, die reeds tot 100 
klommen. Daar de beden bij 
hem niets hielpen „nam men 
toevlugt tot bedreigingen en 
van bedreigingen ging men 
tot slagen over. De beroem
de grijsaard , onder den last 

j der folteringen en jaren ge
bukt onderteekende de Ari-
aansche geloofsbelijdenis,door 
PoïAirfos, URSACÈS en VA-

. LENS , in de tweede kerk
vergadering van Sifmiah, in 

' het jaar 357 ontworpen. Een 
nog minder verwonderiogba-
rend dan schrikverwekkend 
voorbeeld der menschelijke 

I zwakheid, tegen Welke bn-
afgebrókene zegepralen ons 
niet kunnen waarborgen. 
Zoodra hij datgene ingewil
ligd had, hetwelk men be
geerde, verkreeg hij de vrij
heid om naar Spanje terug 
te keeren, alwaar hij kort 
daarna overleed, maar als 
een boetvaardige en in dë 

f gemeenschap der Kerk, zoo 
als de H. ATHANASIUS en de 
H. AÜGÜSÏINÜS ons melden. 
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In zijne laatste oogenblikken 
protesteerde hij openlijk , en 
bij wijze van testament te
gen" het geweld-* hetwelk 
hem had doen vallen, sprak 
met luider stem den vloek 
legen het Arknismus uit en , 
vermaande iedereen , om er 
even af keer ig van te zijn. 
Men heeft van hem gezegd 
en tot óp den oogenblik van 
zijnen val, is niets meer naar 
waarheid geweest. 

Religionis Atlas, vox et manus 
altera PAUW. "•" 

Pater MiCHAé'i- MACEDO , eeti 
Jesuit, heeft getracht Osius 
te regtvaardigen, en de valsch-
heid te bewijzen van de zwak" 
heid, welke men hem toe
schrijft , in eene verhande
ling getiteld! Osïus vere 
mnocens et sanctm, Bolo-
gna, 1790, in 4. t0 Deze ver
handeling is wel geschreven 
en vol van geleerde naspo-
ringen; maar men begrijpt, 
dat het moegelijk is , om eehe 
zoo algemeen bekende daad
zaak te bestrijden, zonder 
dat er twijfelingen overblij
ven , in den geest zelfs der 
gedweeste lezers. Men be* 
schüldigt OSIÜS, van de ver- , 
oordeeling van den H. A* 
ÏHANASIÜS onderteekend ' t e ' 
hebben, maar deze laatste 
regtvaardigt hem hieromtrent, 
ofschoon de H. HIUUÏDS , 
van een tegenovergesteld ge
voelen rs; intusschen moet 
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de verwijdering in welke de' 
H. HILARIÜS zich bevond, 
ons bewegen om , het gevoe-' 
Jen van den H. ATHANASIÜS »• 
als ooggetuige en in dezelf
de zaak betrokken, aan te; 
nemen. De roem der deugd 
en kunde van Osios waszoo 
groot, dat men hem Os jus, 
de vader der bisschoppen, 
de voorzitter der kerkver
gaderingen noemde. 

Osros 'of Osio (FELIX) , in 
1587, te Milane geboren, 
een in de talen 'en f rag ij e 
letteren ervaren mari,- on
derscheidde zich. door jzijne, 
welsprekendheid." •, Hij was 
langen: tijd hoogïeeraar in de 
redekunde te Padua , alwaar: 
hij in 1631 overleed. Men 
heeft van hem verscheiden 
werken , in proza en in dicht
maat. Dé voornaamste zijn: 
1.9 Jiómano Grcecia ; Trac* 
tatus de sepulchris et epi-
tap/iis ethnicorum et Ghris-* 
tianorum/ 7-* 2 . ° E l o g i a 
Scriptörum ïllustrium. -r-
3.0 Orationes*— b.oJSpis-* 
tólarum Ubri' duo% -~ 5.° 
Aanmerkingen op de ge
schiedenis van keizer HEN
DRIK TH,,door MüSSATÓ. — 
6.° Eene Verzameling der 
schrijvers van de geschie
denis van Padua. —- Ifi 
•Aanmerkingen " op de ge
schiedenis der eeuw van FRE-
DERIK BARBEROSSA, in het 
3.e deel der Oudheden van 

Italië, ,'dpor, BÜRNAN, — 
THEODAXüS:(>siïïS,,zijn broe
der , heeft.ook verschillende 
Verhandelingen geschreven, 
Hunne familie heeft vele an
dere, beroemde mannen voort-
gebragt. Dezelve beweerde 
reeds van den tijd van den 
H, AaiBROSlus, hi aanzien 
te hebben gestaan. Het was 
uit dien tak, dat, volgens 
hen, de kardinaal STANISUÜS 
Qsips,' of liever flosiüS was 
gesproten. .,;V-r, Zie Hosios 
(SXANISI.AU§),.' ; • ' 

•.^MA>;"~•'.Zie^PEI^üs.J), 

OSMA. ::"~/y •/.-;,•.-•"....: 

'J.:Omif:ïj of liever Qxji-
MAN, bijgenaamd el GhafJ, 
{de Overwinnaar), keize' 
der Turken, zoon van AcB" 
MED I , . volgde zijnen oo"1 

MDSTAPHA, die afgezet was, 
in, den ouderdom van twa»u 
jaren, op. [OSMAN zond een 
gezantschap naar LODEWW 
XIII, om de onder MUSÏA-

PHA I , aan'den vnjhf »» 
SANcr, gezant van/ j f f" 
rijk, aangedane beleedigmg 
te herstellen. ,.M dee? ' 
gerbenden tegen PerMe0?" 
trekken, deed den legend": 
DINAND I opgestanen Hong' 
ren hulp toekomen, t<f 
vloten uit, om de roofjiest» 
der Kozakken, van welke ^ 
Polen zich de beschermeS 

verklaarden, te verniel-!' 
Hij trok in 1621 met een 
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aanzienlijk' léger tegen de Poe
len op; maar nain verschillen
de gevechten meer dan 90,000 
man en 100,000 paarden ver
loren te hebben, was hij ge
noodzaakt, om óp nadeelige 
voorwaarden vrede te sluiten/ 
Hij schreef dezen slechten 
uitslag aan de Janitsaren toe, 
eri besloot dezelve afteschaf-
fen, en door een krijgsheer, • 
uit Arabieren bestaande, te 
doen vervangen. Zoodra het 
berigt van dezen maatregel 
verspreid werd, begaven zij 
zich ten getale van 30,000 
naar het Menperk, en stie
ten OSMAN in 1622 van den 
troon' Men herstelde Mu-
SXAPHA, die den jongen kei
zer den volgenden dag liet 
verworgen. 'Er zijn maar al 
te veel voorbeelden van eene 
dusdanige wandaad onder de 
Turken, Het lot hunner vor
sten is gewoonlijk van den 
troon naar het schavot of 
naar de gevangenis te wor
den, gevoerd. :» Terwijl de 
Mahomedaansche vorsten, zegt 
MONTESQDIEÜ , onophoudelijk 
ter dood brengen of gebragt 
worden, maakt,de Godsdienst 
bij de Christenen de vorsten 
minder schroomvallig, en bij
gevolg minder' wreed. De 
vorst rekent op zijne onder
danen , en de onderdanen 
vertrouwen in hunnen vorst," 

OSMAN I I , keizer de Tur
ken, "'beklom den troon na 

den dood zijns broeders, MA-
HOMED V, in 1754 , in den 
ouderdom van 56 jaren. \ Zij
ne regering niet zeer vrucht
baar in gebeurtenissen, ein
digde met zijnen dood, voor-
gevallen den '29 November : 
1757. Hij vernieuwde op 
zware straffen het verbod aan 
zijne onderdanen van wijn te 
drinken. r 

OSMAN , langen tijd onder 
den naam van -pater OÏTO-
MAN bekend , was de oudste 
zoon van IBEAHIM , keizer der. 
Turken, en van ZAFIRA , eene 
der vrouwen van zijn serail. 
Toen zijn vader zich door 
zijn slecht bestuur den haat 
van RIOSEM , zijne moeder, en 
van den mufti op den hals' 
had gehaald , spanden zij te
gen hem zamen , ;namen tot 
voorwendsel de gelofte te baat,; 
welke hij had gedaan om het 
eerste kind, dat hem zou. 
geboren worden, aan MAHO-
MED toe te wijden, en het
zelve naar Mekka te zenden 
om het te doen besnijden, 
ten einde OSMAN aan zijne 
wreedheid te ofatweldigen. 
Nadat het gelukt was, om tot 
dat einde de groote sultane 
van 120 stukken, en door 
negen oorlogsschepen begeleid 
te doen uitrusten begaven 
zich OSMAN én ZAFIRAaan 
boord van dit vaartuig , en 
landden omtrent hajf Septem
ber 1644 gelukkiglijk te JSAo-. 
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des.: Maar na weder in zee 
gestoken te zijn, ontmoetten 
zij zeven sehepen van Malta, 
door den ridder van BGIS-
BOÜDRAN aangevoerd, die 

' zich, na een gevecht Van vijf 
. uren, van de Turksche vloot 
en van al het scheepsvolk 
meester maakte. De eer
bied , welken de Turken voor 
ZAFIRA en OSMAN aan den 
dag legden, de rijkdommen, 
die zij bij zich hadden , en 
het'aantal slaven , hetwelk 
hen vergezelde, lieten geen 
twijfel omtrent de verhevene 
hoedanigheid hunner gevan
genen over, en weldra vol
tooide de bekentenis van ee-
nige onbescheiden officieren 
het bewijs Van den waren 
stand' van OSMAN en van zij
ne moeder* Toen de laatste 
den 6 Januarij 1646 overle
den was, Werd IBRAHIM woe
dend j en verklaarde den oor
log aan de Mal thesers ; Canea 
werd op de Venetianen ver
overd, onder voorwendsel, 
dat men aldaar na de gevan
genneming van OSMAN , eene 
schuilplaats aan de Mal'the-
sers had gegeven; maar kort 
daarna werd IBRAHIM door 
de zaamgezwprenen gevan
gen genomen en ter doodge-
bragt. OSMAN , door de pa
ters dominicanen in de grond
regels van het Christendom 
Opgevoed, werd dën 23 Oc-
töber 1656 gedoopt, ontving 
in' 1658 het sacrament des 

vormsels, omhelsde in het-* 
z«lfde jaar den orderegel dier 
religieuzen, en nam den naam 
van DOMINICÜS vaU den ff, 
Taomjs aan. Na verschel 
den reizen in iFrankïijk «n 
in' Italië, alwaar hij met al 
de "aan den zoon eens Türk-
schen keizers' verschöldigde. 
eer ontvangen werd, en na 
groote ontwerpen, die geen 
gevolgen hadden, tegen dè on> 
geloovigen tegunsfeder Chris
ten torsten beraamd te heb
hen , overleed hij den 25 
Oclöber 1675 te Malta, als 
algemeen-vicaris over al de 
kloosters zijner orde, w«lke 
op dat eiland zijn. Pater Do-
MIWTCOS was -een ijverig Ca-
thohjke, een'.goed religieus» 
Voorbeeldige priester. "a" 
ter OCTAVIANÜS BüLGAWfS 

heeft zijne levensbeschrijving 
in het licht gegeven> ° , 5 
den titel van fita ®el *' 
M. T.Domenicodi.8.1^ 
maso. Eenige schrijvers treK-
ken zek«re bijzonderheden TW 
zijri leven in twijfel; « a a 

•• i • i Jut me° 
wij gelooven met, o»1 * 
datgene, wat wij ér ™n,S " 
zegd hebben, kan "ffeaer-

OSMAN. — Zie OXHMAN. 

OSMOND (heilige) io ^ " 
mandijë uit eene adelhj«e!* 
milie geboren, P a a r d e , "T 
eene 'groote kennis der J« . 
ren véle voorzigtighöia 
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krijgskundige bekwaamheden. 
Na den dood zijns vaders, 
die graaf van Sêés was, deel
de hij he.f grootste deel zij
ner inkomsten aan de kerken 
en aan de arnïen ui t , en 
volgde in het jaar 1066 Wii> 
L&t den Veroveraar naar 
Engeland. Deze vorst be
loonde OSMOND door hem tot 
graaf van Dorset, daarna tot 
zijnen kanselier en eindelijk; 
tot bisschop tan Salisbury 
te bevorderen. OSMOND had 
de zwakheid van de partij 
dergenen te omhelzen, die 
zich, ten gevalle des konings , 
tegen den H. AJSSKIMDS had
den verklaard; maar kort 
daarna opende hij de oogen: 
en dpordrongen van een op-
regt berouvy-, ^Üde hij de 
absolutie van den H. ANSEL-
MÜS zelven ontvangen. Hij 
verbeterde dé liturgie van 
zijn diocees, zuiverde dezelve 
van verscheiden onbeschaafde 
en lompe uitdrukkingen, re
gelde dé kerkelijke plegtighe-
den , die willekeurig waren, 
vulde er datgene in aan, wat 
ér aan ontbrak, en bragt al
les in eenë geregelde orde. 
Deze aldus verbeterde litur
gie , werd in het vervolg die, 
van, bijna het geheele Engel-
scherijk. 'Deheilige OSMOND, 
even zeer om zijne kunde als 
om zijnen ijver betreurd, o-
verleed in December 1099 
én werd 350 jaren later doof 
Paus CAJ&IXTÜS III heilig ver-

klaardï 

Osorno (HIERONÏMÜS) , een 
geleerde Portugees, in 1506 
të Lissabon geboren ̂  Hij 
leerde de talen én de weten
schappen te Parijs, te Sa-
lamanea en te Bologna, en 
werd aartsdiaken van Mvora, 
vervolgens bisschop van 'SU-
ves en van Algarvi'è. De 
infant don IODEWIJK , _ die 
hem de opvoeding van .zijnen 
zoon had toevertrouwd, be
loonde' hem voor zijne zor
gen, doorhemdeze waardig
heden te verschaffen. Deze 
geleerde drukte zich met zoo 
vele vloeibaarheid en wel
sprekendheid u i t , dat men 
hem den bijnaam gaf van 
den CICERO van Portugah 
Hij'overleed den 20 Augus
tus 1580, te Tavira in zijn 
diocees, terwijl hij bezig was 
om eene oproerige beweging, 
die aldaar ontstaan was, tot 
bedaren te brengen. Zijne 
zeden en zijne geleerdheidy 
regtvaardigden de achting, 
waarmede de koningen van 
Portugal hem vereerden. Hij 
voedde in zijn paleis ver
scheiden geleerde en deugd
zame mannen, en liet zich 
altijd aan tafel iet voör}ezeh, 
en na den maaltijd, won hij 
de gevoelens zijner gasten , : 

over het gelezene in. Men 
heeft van hem: 1.° Omschrij
vingen en Verklaringen' van 
verscheiden hoeken der hei-
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lige Schrift. ~ 2,oJDeSobi-
litate civili. —• 3.° DelVo-
bilitate Christiana. — 4.° 
De gloria ÜbriV. D'AI.EM:-
BERT heeft beweerd, dat zulks 
eene letterdieverij was, aan 
CICERO gepleegd, en dat de 
Verhandeling De Gloriawa 
dien redenaar, welke, niet 
meer bestaat, diegene was, 
welke OSORIO in het licht 
heeft gegeven * hij voegt er 
bij , dat 'verscheidenstukken 
van die verhandeling boven 
den gewonen stijl van dien 
bisschop schijnen te %ijn; 
maar dit bewijst juist, hoe 
weinig D'AI-EMBERT met den 
stijl bekend was, en hoe 
ligtzjnniglijk hij de beroemde 
mannen lasterde, die zeer ver 
verwijderd waren, van de 
slinksche middelen, welke de 
schranderheid van dezen aca
demicus uitmaakten. — 5,° 
De regis institutione. — 6.° 
Dé rebus Emmanuelis t Lu~ 
sitdniw regis, virtute et 
auspicio, gestis, libri XII , 
1571, in lol. Lissabon* •— 
7.°" De justitia coelesti, — 
8.0 De sapienlia, enz.; Al 
deze werken, welke men met 
vrucht kan lezen, zijn te Ho
me gezamenlijk uitgegeven in 
1592, 4 deelén in jol. deze 
uitgave is zeer zeldzaam. HIE-
RONYMÜS ÖSORIO , zijn neef 
en kanbnik van Evora, heeft 
z\jn Zeven beschreven. 

; : OSSAT (ARNOLD D' ) , kardi

naal in 1536 te Zaroque en 
Magnoac, een klein dorp 
bij Jtuchi in het Fransen dep<' 
Gers l uit, behoeftige ouders 
geboren, Bevond zich in den 
ouderdom .van negen jam 
zonder, vader , zonder moe
der en, zonder goederen. Hij 
had zijne verheffing: alleen 
aan zich zelven te. danfcen. 
In de dienst geplaatst van 
eenen jongen heer van zijn 
gewest, CASI.EI.NAU DE MA
GNOAC genaamd, uit het huis 
van Mar ca, die ook een 
wees was, studeerde hij met 
hem; maar hij overtrof hem 
weldra en werd zijn onder
wijzer., Men', zond hen ge
zamenlijk met twee, andere 
kinderen, volle neTen.^J 
dien jongen heer, 'm l ^ 
naar Parijs, tfOssA* be
stuurde zorgvuldiglijk hunne 

i, opvoeding tot in de maanü 
Mei 1562, en toen dezê e 
was afgeloopen , zond hij hen 
naar Gascögne terug. öJJ 
ging voort, zich verder.» 
defraaije letteren te oefenen, 
leerde de wiskunde, en v -

bragl te Bourges, onder -
JAS, eene regtsgeleerdecursqs. 

Te Parijs teruggekomen, tra 
hij in de pleitz.aaï op.,« 
deed , zich aldaar door ce» 
krachtvolle welsprekendlie' 
bewonderen. Zijne bega*" 
heden verschaften hem J* 
schermers, onder anderen r* 
LUS DE Foix, toenmaals W 
heer, aan het parlementvu 

http://Casi.ei.nau
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Parijs. HH Verkreeg door 
hunnen1 invloed ,: eenen post 
van raadsheer bij het .lands-
geregt van Melun.~B.eil was 
alstoenv dat hij de grondsla
gen ; van zijne fortuin begon, 
te.leggend 'Toen PAÜLÜSDE 
FOIX aartsbisschop van Tou* 
lousè geworden, en door 
HENDRIK III tot gezant te 
Ilome benoemd was, nam hij 
D' OSSAT alsgézanfschaps-se-
cretaris mede. Na den dood 
van dien prelaat,. -in 1584 
voorgevallen,; belastte. hem 
VtttEROïy secretaris van staat, 
die van zijne .verdiensten en 
zijne regtschapenheid onder-
rigt was, met de aangelegen
heden van het hof van JFrcmk» 
rijk. Kardinaal D' ESTE , de 
beschermer van het Fran-
sche volk, werd zulksopk 
vanD'OsSAT. De kon ing-deed 
hem eenen post van secreta* 
ris van staat aanbieden, wel
ken hij met even zoo veel 
bescheidenheid als opregt-
heid van de hand wees. HEN
DRIK IV had aan zijne zorg 
"deszelfs verzoening met den 
heiligen Stoel en deszelfs ont
binding, welke hij van Paus 
CLEMENS Vlli verkreeg, te dan-
ken. Zijne diensten werden in 
1598 beloond met het bisdom 
Mennes en met'den kardinaals
hoed, en eindelijk in 1601 
met h'ét bisdom Bayeux. Na 
zijn vaderland als een ijverig 
onderdaan en als een edel 
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burger 'gediend te hebben\ 
overleed hij in 1604 tefiome. 
Kardinaal D'OSSAT bezat eené 
bewonderenswaardige scherp-, 
zinnigheid. Hij wist in eenen 
hoogen graad, de staatkunde 
met de regtschapenheid, den 
verheven: rang' met de be
scheidenheid, de waardighe
den .met dé belangeloosheid-
te vereenigen. Wij hebben 
van hem een aantal .Brieven, ' 
welke met regtvoor een mees
terstuk' van staatkunde ge
houden worden.- Men tipt. in -
dezelve eenen wijzen, [diep* 
zinnigen„voorzigtigërt, in zijne 
grondregels én ih "zijne faal 
ervaren man. De beste uit
gave is die van AMJXOT DE 
irA HOÜSSATE, Pargs 1698, 
in 4.tQ, 2 deelen enin 12.m* 
5 dl.a De kardinaalD*0SSAT, 
leerling van RAMDS 't vervaar
digde in zijne jeugd eenwerk, 
ter verdediging zijns meesters, 
onder dezen titel Expositie 
JRNOLDI OSSATI in dispu-
tationem JA oom GARPEN* 
TARit de meihodo, 1564 $ 
in 8.VO Tijdens de vervaar
diging van dit geschrift, kende 
D̂ OssAT de geheele boosaar» ' 
digheid van RAMÜS nog niet, 
die eerst drie jaren daarna 
de wapens des ópstands op
nam. Hetzelve bevatte daar
enboven slechts taalkundige 
geschillen. Mevrouw D\4R« 
CONVILLE heeft eene Levens
beschrijving van det\ Ur-

http://Melun.~B.eil
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diriddl I?-QS$JT in het licht 
gegeten, j ' Parijs:{. 17 7, J.) *., .2 
deelen in 8.i° ; Zjj 'heeft blij 
deszelye. de vertaling gevoegd 
van een belangrijk Gedenk?, 
schrift over de uitvyerkseleö 
der ttgtte,, doo;r dien kardi-s 
naail in het IJfalia'ansch, ge* 
schreven»:.' ••'-•', -k •'{•.•• '" 

; ^ ÖSSÉWN (KAftEr.-lN'lCO-
• lAAS)', ëen ;reg.tsgeleerdé, en 
afgevaardigde bij de nationale 
conventie,(werd in 1753 te 
Parijs geboren. Hij was in 
zijnejeugd zeer ligtzinnig en 
eenige al te. vrije geschriften, 
welke jby in het licht gaf, 
beletten Jiem om in het col-
legie der notarissen van Pa
ir ijs. opgenomen te worden* 
Hij pleitte tegen hen , maar 
hij; verloor zijn proces. Hij 
volgde de revolutiormaire 
grondbeginselen en bevond 
zich dikwerf mei zich zelven 
an.tegenspraak In 1789 werd 
hij lid Van het gemeenteber 
stuur., een post;, welken hij 
den 10 Augustus 1792, nog 
bekleedde, terwijl hij zich 
onder de bewerkers van den 
opstand van dien dag bevond* 
In 'de maand Julij , had hij 
de verdediging Tan .MAÏÓJEL 
en van PETION, die men na 
«lkander gedestitueerd had, 
op zich genomen. Later was 
bij lid van de crimineele 
«gtbank, belast om de slagt-
oöers ïan den 10 Augustus, 
die men beschuldigde van de 

bevvlprkers. der, mjojdrdtopne?. 
ten, te "zijn, gvyeest,- lp san-
nissen. ; Hij ,toonde zich een 
der geiriatigijste regters dier 
regtbank; toep ;hij echter tot 
de conventie, benoemd was, 
vereepigde hgf zich met de 
vpnden van JLoDEW-JJK I.YI, 
en stemde voorden dood van 
dien vorst. ".(JjssKOT verklaar
de zich .tegen;, de Girondi}r; 
nen: hij-klaagde den 24 Mei 
1793 de commissie der twaali 
yen, welke de ontwerpen der 
Jacobijnen dwarsboomde, WJ 
de commissie van algemeeoe 
veiligheid.aan, bij w#efiij 
op zijne beurt werd aanger 
klaagd, als zich al te guns
tig,te, hebben getoond, o"1" j 
trent eenige van zamenzw^ j 

ring verdachte lieden, »° j 
als BoME-GARRiÈREen an- | 
deren. Hij Het vervolgens^1 

besluit uitvaardigen, da t^ 

gezworenen vanoe , r e \ V t . ?nnaire, regtbank, de debat , 
ten konden b e k o r t e n ^ : 
zich genoegzaam oüt,^\. i verklaren , en werd de ^ 

W «**£%&< 
ten tegen de nitge.w* 
Hij redde echter eene^V 

wekene vrouw, owy*00 ,g 
CHAKRT, welke hg »* . 
gevangenis verloste, •« 
zijnen broeder, d e n P o-
van Fersailles, ™lb°XU 
ver deze daad aangeM^ , 
en in de gevangenis 0 

pen werd hij d o o r , ^ 0 o r -
lutionnaire regtbanK vt 
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deeld, ooi•;,yerpannen: te wor
den. Zijn broeder, werd; te 
gelijkertijd; tot de;gal,ei}en ver-
aordeèld, QsSELijfjin afw,achr̂  
ting.v'an zijn;_ ye^trefcj,;in; de 
gevangenis Éicelre opgeskH; 
ten j : werd beschuldigd ;'van, 
jnedëpligtigheid aan dè; za»-

raenspanning der gevangenis
sen. Toen hij het berigt hier-?; 
van vernomen had, rukte hij; 
eenen, spijker uit eenen muur 
zijner gevangenis,, en: stajf 
denzelven in ijijne zijdeVmaar 
daar hij aan deze .wonde p-
verleefde, werd hij op? eene; 
draagbaar en ; half stervend 
Voor de .regthank gebragt, 
alwaar hij zijn doodvonnis 
koorde. Hij werd in de maand 
J.unij 1794 onthoofd., In 
1792 had hij, eén/stukje in 
het Jicht doen verschijpenr 
onder den- titel van Jllpianak 
voor den gezworene, in18;*»° 

OSSIAN, een Schótsche bard 
of druïde van de 3.e eeuw, 
onderscheidde zich eerst in 
.de; loopbaan der wapenen. 
ija zijpen; yader" FINGAL op 
zijne, tqgten, voornamelijk in 
Ierland, ge v olgd te 'zijn,; yölgr 
de bij hem op in het bevel. 
Zwak en blind geworden zijn
de, verliet hij de krijgsdienst, 
en om zijne verveling te ver-

. drijven bezong; hij [den dood 
zijns vaders FINGAI , van welk 
gezang de geleerde BltDER-
DYK ons , eene uitmuntende 

T 2 

vertaling in het JfederdiiïtscTi • 
heeft gelevérd, ;verdër] de hel', 
dendaden der overige ferij^-
lieden .en voornamelijk 1 die 

i van:, Jfijneft zoon', OSCAR ^ dfo 
dóór verraad gedood was/, 
MAIYIITA, dé weduwe 'van 
dien zoon; , die" bij: hareni' 
sjmöon Vader' gebleven! vras-,• 
Teerde zijne verzen van buil, 

i ten en bragt dezelve'aan ansf 
; deCen over. Deze dichtstuk-f 
\ ken, en die van andere; bari» 
f den zijn op deie wijze 1400' 
j jaren bewaard geblevëh^rdö1 

beer MACPHERSON! verzamelde 
dezelve óp eene reis, welke* 

Schotlanden naaf de nabu--
Hge eilanden deed, en liet 
dezelve, met de Engelsche ver, 
^ n g m . W e & t e / o K ^ M 
2 dèelen in* foJv'drukken. De> 
abtMEtgaioAsCEsAnoTTrbe'efr 
er efene vertaling in hetlltau 
haansch van in het Jicht ge-* 
geven yPadüa 1772, 4 dee* 
len in 8;Vo, met aanmerking 

; gen, welke.,.. even als de vèiv 
'taling zeer gunstig door het 
publiek onthaald werden» 

' [Men:hefeft later die vanveer^ 
tien andere dichtstukken' ge-* 
drukt, door' den heet J;< • 
SMIXH,; een .achtenswaardig 
geestelijke, in het Jichtge* 
geven, 1794, 3 deelen in , 
18.mo o m tof vervolg, van de 
vertaling van I E TOURNEOR 
te dieneni De boekhande
laar DENTU heeft deze ver-
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schillende' vertalingen veree-
ni'gd, welke hij heeft doen 
voorafgaan van eene Aan
merking over den tegénwoor* -
digen staat betrekkelijk het 
gfischil.over de echtheid der 
gedichten van .O'ssijir-,- door 
GINGÜENÉ 1810, 2 deelen in • 
8.v?]. De Franschen hebbén 
aan den heer BAOÜR-LORMIAN 
wel uitgevallene navolgingen 
•*an QSSIAN te danken. - In
dien de dichtstukken der trou* 
badours, den abtMatox waar
dig hebben toegeschenen, om 
in het l ichtte verschijnen , 
in eene, eeuw in welke men; 

zoo veel over smaak en cri-
tiqk. spreekt, kan 'jtnen met 
grond beweren, dat -men die 
der barden ónregt zou heb
ben, aangedaan , indien 'men 
deze denzelfden roem wilde 
•"wëigéreni, De Troubadours, 
Üigtzinnige en Verachtelijke 
dichters^ bezongen slechts ro-" 
maneske mjnnarijèn, €n wijd
den de voortbrengselen eener 
barbaarsche dichtkunde ge
woonlijk aan de ondeugd toe: 
de barden, daarentegen han
delden wijzer en edeler, daar 
zij in hunne gezangen enkel 
de heldendaden hunner krijgs
lieden vierden. (Zie MAC-
PHERSON). 

OSSOOT. — Zie GIRON. 

• 'OssuN....-— Zie Aossüff. -;-

f OSTADE (ADRIANUS VAN) , 

eeri * beroemd Nëderlahésch 
schildét en 'graveerder,-in 
1610 te tubek géborenVDe 
voorwerpen y waaraan hij zij
de kunst" beproefde,' Waren 
het binnenste 'van boeren» 
woningeny' herbergen, stal. 
len; en biérkroegen, daarin 
hij grooterideels: sterke hoe
ren ';• beschonken tabaksroo-"' 
kers of boerinnen, die met 
haar" landwerk -bezig waten, 
plaatste,; en waarvan hij f 
hartstogten en hunne bedrij
ven verwonderlijk schoon wist 
te treffen. Wanneer men hem 
met TENIE'RS vergelijkt, be'\ 
vindt men, dat de laatste de 
natuur > welke'hij jtöt voor
beeld nain ^somtijds veriraat-
de , terwijl OSTADE haaf a • 

tijd zoo vertoonde, ZQ° als 

hij haar zag, ja somtijds «• 
zelve nog ongunstiger «• 
beelde. Hij - wist echiet, 
even als TEÏÜERS, aan zijne 
kleine beelden veel'geest e» 

waarheid- bij te zetten._1>W 
penseel is teeder, zijn Kol» 
riet warm en levendig, j 
zijne teekening komt mflM£ 
manier, waarmede mj;» 
beid heeft, volkomen over 
een, Ofschoon OsïADEj» 
Duitschland geboren v/cru* 
behoort hij nogtans tot " 
Nederlandsche. school^J^ 
mits hij zijn talent m VW 
derenrotmüc. jffij hadFnA»̂  
HAIS tot leermeester, en 
ving eentè onderwijs van * 
BRANDT. Bg den e e r s t e n ^ 



.hij bekend metdën niet min 
beroemden • BRÖÜWER» Wiens 
Vriend.hij werd. OsxADÏ sloeg 

, het eerst; zijne* werkplaats-in-
jffaiïrlqm, pp j en bleef hier 
\at ;dat Jde UJegerbenden van 
LOAEWïJK IIJ , de; Nederlan-
flfetë.-b'edreigden j wanneer hij , 
om de ijsselijkheden vonden 
oorlog1., te ontwijken,. naar 
Lubeh ,wjlde s terugkeeren., 
toen hij bij zijne. komst te 
Amsterdam > eèn rijk en aan
zienlij k,burgerontmoette;, aan' 
wien,bet gelukte,; om- hem 
in A ie stad te; houden. Hij 
Éetterzich'der,ha:lve hier .met 
zijn,huisgezin neder,,verwierf 
nieuwen roem, bragt door 
ïijne aanhoudende vlijt een 
aanzienlijk; vermogen bijeen, 
en stierf * in; het jaar 1685. 
Hij, was; oieti eene, vrouw ge
huwd, die. hem een'talrijk 
kroost naliet, en hem in zij
nen huisselijken kring onge
meen veel genoegen verschaf* 

•'- te. In hef museum te Pa
rijs vindt men van hem 
een uitmuntend schilderstuk, 
waarin hij.zich zelven , be
nevens zijne vrouw, die hij 
.hij de hand houdt, omringd 

5 , van 8 kinderen, heeft afge-
ieeld. De weltevredenheid, 

' welke zijn gelaat teekent,- is 
een bewijs, dat hij voor dit 
stil hujsselijk geluk -gestemd-
.was,, .- . . '.-.., , 

OsTERWiJxD (JoANNES FRE-
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»ERIK) , in 1663 të JSfeüfcka<. 
tel) uit'eene oude- familie ge* 
boren v werdin. 1699 in zij
ne geboorteplaats. tot prfedit 
kant- .bevorderd. Hij knoopte '.•" ' 
toen eene naauwe vriendschap 
aan met.JoAttps AtFONSUè 
TüRREXiif va'n Gerieve, en twee 
jaren later,-met SAMÜEI. W E -
REHEEtsxvan" jBaael, én !dö ' 
verèeniging dezer drie god» 
geleerden', welke.-, men het " 
drieyiansohayj der, godge-* 
leerden, u van.;, •' Zwitserland 
noemde',..,. werd slechts 'door 
den dood verbroken. OsTEn* 
WALD 'was niet de minste 
van de drie. Zijne begaafd-* 
heden,.zijne deugden, en 
zijn ijver, om leerlingen te 
vormen en om de kerkelijke; 
tucht,te herstellen, zooveel 
dezeiye .met de secte van CAL- ' 
viNüs bestaanbaar was ^maak
ten hem tot voorbeeld der • 
Calviniste predikanten. Hij 
overleed in 1747 en zijn 
dood werd: door alle goede 
burgers betreurd. Men heeft ' 
.van, hem- een aantal werken, 
de, voornaamste zijn: ,l,o 
Verhandeling over de bron-* 
nendes&edebederfs, ml2,*no; j 
dit geschrift; is".eene goede j 
zedekundige verhandeling»—,' ! 
2.° Catechismus of Onder-
rigi in de Christelijke ge- \ 
loofsleer, in 8.vo Deze ca
techismus, indien men er ] 
de onderwerpen betrekkelijk I 
de dwalingen des schrijver» f 
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van uitzondert,'in<zijne soort-
zeer wel zamengéstëld i is iti 
het Hoog- en Nedèrduitsch 
en in het Engelsen'vertaald. 
Men heeft dezelve dikwijls 
aan TÜRRETHÏ toegeschreven, 
en onder deszelfs naam %aan-
gehaald. * Het schijnt inder
daad f:dat;hij :ér "deel aan 
gehad heeft.'- De 'Beknopte 
gewijde Geschiedenis t wel
ke zich aan het hoofd be
vindt, werd' in hèt Arabisch 
vertaald ett gedrukt. —̂ S.» 
'Verhandeling over de on^ 
zuiverheid, met veel wijs
heid geschreven", en in wel
ke verhandqKng-hij de on
deugd niet leeft, door de* 
jsélve te willen verbeteren, 
zoo als onbescheiden zeden
meesters dikwijls doen. — 
4.o Bene Uitgave van den 
Franschen bijbel van Gene' 
ve, met Bewijsreden en 
Overwegingen, jn folio. — 
5..°£ Eene Verzameling van 
jLeerrederi, in 8.vo — Jö" 
ANNESRüDOfcPHTJS ÖSTERWAI.D, 
zijn' oudste broeder, predi
kant van de Fran.sche kerk 
te Bazel,•', heeft eene ver
handeling in het licht gege
ven, getiteld: Dé pligien 
der Avondmaalgangers, in 
12.m o it zeer geacht bij de 
protestahteD. '••'•''..; • 

OSTÏKNSIS. Zie HENDRIK 

OSXMAN. — OiToauir. 

* <ÖSWAED (Beilig'e)» ktfniüg 
vanï Northümbé'rlaftd in En
geland , ivvas !na "'den • dood 
van ETHBLFRID'J; zijnen' u-
der , genö'ódzaakt ómde vlugt 
te nemen naar de Pictefs, 
èn van daar - naar lerlafid, 
wijï EDWW > zijn pom, zich 

'van zijn rijk had meester gê  
maakt. 'Hij werd in zijne1 a^ 
zondering Christen > kwam 
vervolgens' in! zijn:landtong'j 
versloeg in eenen gróöten 
Téldslag CADA W&iio, ko
ning der oude Britten, die 
ïn' derizelven het leven' ter-
l'oo*. f óór den veldslag M 
ÖSWAÏ.D,, een groot Wietf 

ki»uis laten, vervaardigen, het
welk' hij eigenhandig plantte.; 
vervolgens riep hij zjjn? 80r 
daten toe,. Om voor dit Kn"* 
te knielen en den God cle' 
heerscharen om de overwin
ning te smeeken. Depla«s» 
alwaar men dat. bruis ftaa 
opgërigt, wevdjffevenfelw01 

-Veldjes JZemels genaamd, 
en dit was het eerste in deze 
gewesten' ter eere van a 

' Christelijke geloof opge«0le 

zegeteeken. Uit W *** 
naderhand volgens het™ 
haalyan BEDA en AlGiOTf 
zeer beroemd. Gedurende « r , 

scheiden eeqwen, stelde » 
zegel der abdij variito™^' 
dit kruis óp de eene, 
het hoofd van den ü. "» 
WALD, aan de andere H 
de voor. De heilige ko»'0^ 

'• overwinnaar zijner vijande' , 
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dankte God'y heij vefde.zichi 
om, in zijne staten de goede 
orde te herstellen* om" des 
Godsdienst vari\J.C'. :€e doen" 
bloeijen;>eh gafjiet voorbeeldi 
van allé deugden,eens Chris-.' 
telij'ken vorsten*. Toen '-PjEifc; 
ÖA > 'koning van Met'cië ,> hém" 
den 'oorlog • verklaard had , 
vatte ^OSWAID de wapens op* 
om hem terug te drijven; 
maar'hij sneuvelde in 642", 
in "den. slag vaa Matsèfeltkn 

OSWALD (ERASMUS)"r, hoog-
leëraar ;in de'Hebreeuwsche 
taal en in de wiskundey te" 
Tubingen en te: Freiburg'» 
overleed'in 1579, in£en ou
derdom van 68 jaren , na 
eene hertaling; van tiet niejï-' 
we Testament, in hét He-;. 
bréeuws^h in het licht' te 
hebben gegeven. , '-.•-•• 

ÓsYMANDYAS .beroemde ko
ning van Egypte , was , vol
gens eenigé schrijvers ,• de 
eerste,vorst, die een aantal 
wenken verzamelde,' om' ér 
eene bibliotheek' van te: vor
men , welke-, indien men 
déze bijzonderheid dis waar
heid kan aannemen, de oud
ste .boekverzameling der we
reld zou' zijn geweest. Hij 
gaf aan; deze nieuwe boeke
rij den titel van Apotheek 
der Ziel, Men beweert dat 
van alle gedenkstukken der 
koningen van TAeben, dat 

- AT?Ai ' 2m 

van; OS'YMANDYAS; een der» 
:i prachtigste';was. Het wasza— 

mengesteld uit de gehoemdé" 
bibliotheek, uit gujlenganjjen,; 
. tempels, uitgestrektei $lci-i 
nen, hèt graf des konings 
én üit andere gehouwen. Med; 
kan niét zóndere verwonde-l 
ring: datgene'; lezen , wat Di-i 
OÖOBUS van de pracht van' 
dat gedenkstuk, en van des 
onnoem'elijke somöien, welke-
hetzelve gekost h"eeft,ver.K 
haalt;- maar mén kan'aan-V 
nemen,- dat .er,in zijh verri 
haal j -even,,gelijk in-de^ be
schrijving" va'n 'alle oude won-
defen, veel in overdreven: 
wordt. Men" kan er over bor-s 
deèlen , door de sprookjes, 
welke men van dié stad Thebé • 
verhaald heeft, op welke men 

I'op eene belagchelij ke wijze,, 
een gedeelte1 van de geschie
denis 'der ark van Noe heqft-
toegepast. Men weet zelfs, 
niet, wanneer die OSYMAN-
DTAS geleefd heeft. Al wat 
DIODOKUS er van zegt, is 
dat hij een der vorsten was, 
dié tusschen MENES" en Mr-
RIS regeerden«.. maar hét 
schijnt zeker, dat MENÈS de-s 
zelfde is , als Noë. ->- Zie 
MENES. ' • 

OIACIWA (MARCU-OXACI-; 
LU-SEVERA) , vrouw van keir 
zer Püinppos, in het jaar 
237, was eene Christin, en 
zij bragt haren gemaal in 
4 
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eene gunstige stemming ten 
opzigte van de Christenen^' 
Hare gelaatstrekken waren 
regelmatig, haar .voorkomen 
bescheiden, en hare zeden' 
waren zeer geregeld, daar 
zij eene Godsdienst omhelsd 
had, die alle deugden in
boezemt. Het Christendom 
kon haar echter niet van de 
heerschzucht bevrijden: zij 
had de inzigteri van PHIMP-
Pus bevorderd, die door den 
moord van GÓRDUNUS óp den 
troon kwam. Deze weg om 
tot de opperste magt te ge-i 
raken, was bij de Romeinen 
zoo algemeen geworden, -dat 
dezelve den afschrik scheen . 
verloren te hebben,. welke 
hij aan de onbeschaafdste j 
menschen moest inboezemen. ' 
Na den moord 'aan haren 
echtgenoot gepleegd, meen
de zij haren zoon in de le
gerplaats der lijfwacht in 
veiligheid te stellen , die ech
ter DÉCIÜS , reeds uitgeroe
pen,had ; maar zij moest de 
smart ondergaan in hare ar
men te zien doorsteken. Zij 
ttragt' hare dagen in de een
zaamheid ten einde. Deze 
vorstin was eene tijdgenoote 
van ORIGENES en van den H. 
HIPPOMTÜS ; zij ontving ,van 
eik hunner eenen brief. 

OlFRïED.^ZieOTXFRlDDS. 

„ „ ^ ï : 1 » (MARCÜS ANXO-
"«»/» OIHEMÜS, geboortig 

van tydino, onderwees me 
vrucht de regtön te Pachtte 

' tot in den ouderdom van 80 
jaren. Zijne scholieren gaven 
hem gewoonlijk den naam 

: van Vader, welken hij door 
zijne bijzondere zachtmoedig
heid verdiende. Hij overleed 
in 1628. Er" bestaat van hem'. 
1.° Gonsilia. — 2,° De ju* 
re dotiüm. — 3.° Dvfac-
tzs. — 4.o Verkleuringen 
opèr het burger^ en kerke' 
Ujke regt. 

OTHMAN of OSMAN, derde' 
kalief der Muzelmannen na 
MAHOMED, besteeg den troon 
na .OMAR , - in het jaar 644 
na J . C. in zijn 70.e jaar. 
Hij maakte groote veroverin
gen , door MOAWIAH (zie dat 
art.) den veldheer zijner tó*_ 
gerbenden, en werd in hét'. 
jaar,656, in eenen opstand 
gedood. Daar hij in het be
houd yan hét Muzelmansche 
geloof belang-stelde, vernie
tigde hij verscheiden gebrek
kige afsehriften van èenJl-
coran en liet dat boek m 
het licht geven volgens het 
oorspronkelijke, hetwelk A«' 
BÜBEKER bij ATSHA , eene 
weduwe van den profeet, i» 
bewaring had gesteld; AM > 
aanvoerder der muitelinge» 
volgde hem op. 

OXHMAN I. — Zie OixoMAif. 

OXHO (MARCDS-SAIVIÜS) » 
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Römeinsche keizer,'werd in 
het jaar 32ma J. C. te Home: 
«iteene famiJiegéboren, wel
ke van de dude koningen Van * 
Toskane afstamde; NERO, . 
wiens gunsteling en deelgenoot 
in de buitensporigheden hij 
was geweest; verhief hém tot 
de voornaamste waardigheden 
tan het rijk. • Na den dood 
van NERO in het jaar 68 na, 
J» C. verbond hij rzich "aan 
GAIBA > bij iwien hij als eeri' 
laaghartige hoveling kroop. 
OTHO bragt zich in den waan, 
dat die keizer hem als zoon 
xöu.aannemen; maar toenPiso 
de voorkeur boven hem ver
kregen had, besloot hij om de 
kroon door geweld te erlangen. 
Zijn haa t tegen GALBA en zijn 
naijver tegen Piso waren de 
eenigste beweegreden nietvan 

/ zijn ontwerp. Hij was met 
schulden overladen, in welke 
hij zich door zijne buiten--
sporigheden gewikkeld had; 

. en hij beschouwde het bezit 
^ . " f rijk als het eenigste 
middel om dezelve te ver
effenen. Hij zeide zelfs open
lijk, dat » hij, indien hg niet 
ten* spoedigste keizer werd, 
zonder herstel verloren was; 
en dat het hem, na alles over
wogen te hebben, onverschil
lig was , of door de hand van 
eenen vijand', ki eenen veld-: 
sjag, of door die zijner schuld* 
eischerj»' d ie gereed waren om 

«em geregtelijk te vervolgen, 
' T 

'om to komen." Hij.zocht dus 
de krijgslieden" op zijne, zijde • 
te krijgen, liet GALBA en 
Piso vermoorden, en werd in 
het jaar 69, in hunne plaats j 
op * den troon geplaatst. De '• 
senaat erkende hem , en de 
landvoogden van bijna al de ' 
gewesten legden vóorhem hun-: 
nèn eed van getrouwheid af. 
Gedurende de te Rome ^oor-
gerallen veranderingen had
den de legioenen van'iVkfer- • 
Germanië den keizerlijken ; 
schépter aan VIIEM-IÜS toer 
gekend. OTHO bood hem te 
vergeefs aanmerkelijke som
men aan, om hem te bewegen' 
van het rijksbestuur afstand 
te doen. Dan toen OTHO zij
nen mededinger onverzettelijk...' 
vond, trok hij tegen hem op, 

[en overwon hem in drie ver
schillende gevechten^; maar 
toen zijn leger in eehën al-
gemeénen veldslag, tussche» 
Cremona en Muntua ge
leverd, volkomen verslagen 
werd , bragt hij zich in het 
jaar 69 na J. C. in denou-; 
derdom van 37 jaren om het 
leven. Daar hij zeer naauw 
aan NERO verbonden Was ge
weest, had hij zoowel deel aan 
zijne misdaden als aan zijne ver
maken gehad. Zijne inschikke-
lijkheden vpor dat gedrogt van 
wreedheid, en de gruwelijke 
wegen, langs welke hij tot het 
rijksbestuur geraakte, hébben 
vele geschiedschrijvers doen 
5' ... 
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vermoeden, dat,hij veel eer 
een dwingeland dan éen góéd 
keizer zon xijn geweest< ; 

' OÏHONIEI., zoon van CENEZ 
en bloedverwant van CAEEB, 
trad toen hij JDöbir of Gari-
ath'-Sephèr ingenomen had, 
in den echt, inet i,xA, doch
ter van CAMEB:,. die dé laatste 
ten huwelijk had belpofd, aan 
dengenen, dié deze stad op 
de Kariaaniteil zou: innemen, 
Nadat dff Israëlitèn gedurende 
acht jaren aan" CHDSAM BA-*. 
SAïBA'ïjk, koning van Meso'-
potarnië, onderworpen waren 
geweest, overwon OxHOJriEt, 
door 'God verwekt, dezen 
vorst', en na dé Israëliten van-
de, dienstbaarheid bevrijd te" 
hebben ,!, werd luj de regter 

,t derzelve) en bestuurde hen 
gedurende veertig jaren in 
vrede. Zijn dood, in 1344'vóór 
J . C. voorgevallen, deed den 
Israëliten tranen storten^ 

. OlRANTE !(JöZÈF-FoÖCHÉ 
hertog van), - i - Zie FótfciiÉY 

OiROKxsnroRïs (FfiAtrcis-
CÜS) ; een Hongaar", studeerde 
te•utrechten werd predikant 
in zijn vaderland. Na verschei-
denwéderwaardigheden, door 
zgne'gehechtheid'aan dedwa-
ling veroorzaakt, omhelsde hij 
de Catholijke Gpdsdienst, ón~ 
oerwees de regten te Tyrnau'., 
bragt de handvesten der Kerk 
van Strigonia in orde, en. 

overleed in ihel jaar' 17 IS té 
; Tyrnau, :M«'n heeft 'van hem: 
1 Ï° Verscheiden g'eschilschrif-
ten, in Jfolland gedrukt; over 
welke Bij zich'latèr schaamde', 
en welke hij zelf wëderlegdé.' 
..-'- 2.° Orïgines hmgaricce, 
Êrattekèhi i6.93,,>' 2 ilfi in' 
8;v°, èeri werk vol naspörin»; 

:geur''. Men moet,ér bijvoegen; 
Jntiqüa religio 'Eutigarü--
runt, bére :Chri$tïdnü,et'C<t*> 
thóitcd-TymaulIM wuft-
welke dezelfde schrijver ver
vaardigde > toen hij yati zijne 
vöoroordeeleti' 'was teruggê-' 

; komen. ^ ^o Examen re- . 
[fornialiohis LüTHÉm,1669. 
' •^•^RomaGwiïasDei'smC'-
ta. -i-* 5.o •Theológid f0" 
phetica, seü Cf avis prö-
pheiiarum ,• Tyrnau j - l ' ^ ' > 
in 4.tó 

Ö l l (JoiNÏJES'HESDtóK)». 
: OTÏIDS•;, in 1617, te Zunch, 

uit ëene aanzienlijke faniiue 
geboren, was hobgleeraar• « 

: de welsprekendheid, 'w !*,f 
Hebreeuwsch én in de kerkelij
ke geschiedenis te Zurich, al-! 

! waar hij in 1 682 overleedv 
,-Men heeft van hem vele go'd-' 
geleerde en letterkundige wer
ken; ~ Zijn. zoon JpASH» 
BA-PIISTA OXT, in11661 ge
boren maakte zich bekwaaj» 
in de Oostersche talen en ae 
oudheden, en onderwees Wt 
Hebreeuwsch te Zurich, Me" 
heeft van hem ook vershei
den weinig bekende werKen. 
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OTTER (JfdATOS),in 1707, 

ter@Ari'giiaanstadt, eetie stad 
in>Zweden, 'hit ee»e hah~ 
deldnjvende itf de dwalingen 
van het Xuthèranismüs gewik
kelde familie geboren, maak
te vroegtijdig zijne voornaam- < 

•stestadie van dë talen» Hij ' 
leerde eerst die van het Noor-
déii, bij -welker kennis hij 
d<? beoefening der humaniora 
voegde. " Toen' de vrede van"; 
Müsïad la 1724 dê.rüst aanv 
Zweden had terug gegeven, • 
grng hij aan de hbogescnöol 
Va» 'liünd iii 'Schonen .stff-
deren,* aldaar '{H-ij zich twee 
jaren op de, natuurkunde en 
de godgeleerdheid toelegde. 
Hét Was alstoen dat bij de 
godsdienst) welke hij beleed, 
in twijfel begon te trekken'j-
hij begaf zich naar Frank
rijk , alwaar hij de ketterij 
afzwoer. De kardinaal DÉ 
FLEURT ontving hem met on
derscheiding, gaf hem eene 
bediening bij de posterijen , 
en zond hem in 1734 naar 
den levant ï van waar hij eerst 
na verloop vair 10 jaren te
rug; kwam. De vrucht', wel-
.ke hij van zijne reizen ge
plakt had, was eene gron
dige kennisvan-de Turksche, 
Arabische en Perzische ta
len, van de aardrijkskunde, 
dé geschiedenis en staatkun
de der door hem bezochte 
landen. Hij had ook ijverig 
gewerkt, om een ander doel 
"ijner zending 'te bereiken , 

F' Ti_ 2W 

hetwelk bestond, óm 'dèn 
handel van Frankrijk ia Per- V 
«we te herstellen. •'•• Het 'hof * 
van Frankrijk bleef niet'ten 1 
.aclitere, om zijnen ijver en 
zijne werkzaamheden te be- > 
loonen, Behalve eene jaar-J 
wedde, welkg 'hem dadelijk» 
werd 'toegestaan )<•'•-• verbpad; 
men hem aan de koninklijke*' 
bibliotheek, in hoedanigheid 
van tolk voor He Oöslersehei 
tSlea. Mèn benoemde'lieaï> 
in de maand Januari] 1746'-
tot koninklijk hoögleeraar in 
de Arabische taal, en ifi 174»; 
werd hij lid der akademie van < 
opschriften en fraaije. lettel 
ren. Door zijne reizen en 
onafgebrokene werkzaamhe-T 

,den uitgeput, overleed hij 
in hetzelfde jaar. Hij had 
juist zijne Réis doof Turm 
kij'è en Perzi'è, 'met een 
Fèrhaal van dé tbgten van: 
TnoMAsEouLiKAn'/, in heï 
licht gegeven, 2 dl.nin 12.^°^ 
verrijkt met een aantal be*< 
langrijke aanmerkingen, maar 
in eenen droogen toon geschre
ven, Hij had in de akademie 

. yjtn fraaije letteren eenö eerste 
Verhandeling over de ver* 
overing van Jfrika door de 

\ Arabieren voorgelezen > en de) 
' tweede heeft hij zeer ver ge

vorderd nagelaten. De Zo/-
rede vaa OTTERdoor Boo-
GAINVUIE is opgenomen in dé 
Verzameling der akademie 
van opschriften, 230- deel* 
bladz. 297 ~ 308. 
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OITFRIÖDS of OTFRIED > een" 
Düitsche moiinifc inhetmid- ' 
den van de 9.e eeuw, bragt-
het grootste gedeelte zijfis le
vens in het klooster'van fVeis-
semburg in den Neder-Elzas 
door j en maakte groote vor
deringen in dë gewijde en on
gewijde letterkunde. Hij zujb 
vefde de Hoogduitsche taal, 
Welke men toeniriaals de Theu-
tonische noemde. Hij vervaarr-
digde met dat oogmerk eene' 
spraakkunst of liever hij ver-r 
beterde en voltooide die ,weU 
ke KARRI. de Groote begon
nen, had. Om de ongewijde 
liederen te doen vervallen, 
bragt hij de schoonste plaatsen 
van'het evangelie in Jheutoni,, 
sche Verzen. Haar deze verzen, 
gezongen, konden ! worden ,: 
werden zij veel verspreid, en 
bragten hetuit werksel te weeg,. 
hetwelk hij er van verwachtte: 
dezelve zijn in 1571 te >**' 

ae/door FKANCOWITZ, inhet 
licht gegeven. Men bewaart 
^/•de k e i z e r l lJ k e hiliotheek te 
freenen vele Düitsche werken 
van ^ OXXFKIDÜS , in handr-
schrift; eene Omschrijving 
in proza van de psalmen \ de 
lofzangen van de goddelijke 
dienst; en eenige ffomiliën 
over de Evangeliën. Hij was 
de leerling van RABAN MADR. 
*ie de Theutonische Oudhe* 
den van J, SCHUTER. ... 

-*•• °TT"&Ri(FBANCISGÜS MA-
R I A graaf e n later markgraaf) 

;' weM lifii ,1665.te ti'lor.&tw 
'• geboren j . was •edeljönker aan 

het hof van COSMUS III,' en. 
lid van de' beroemde akade-i 

,i mie la Cfusöft, Hij doorreis-
; de geheel • Europa,, en toen 
Kij in . Italië" teruggekomen 
was; , gaf hij zijne Geschiet 
denis, over'de oorlogen, die, t 

: in ' Eilropé en voornamelijk 
in .Italië, 'over de opvolging-, 
in de Spaansche monarchie 

; van het jaar J696 tot dlM > 
hebben ptaats gehad; In. .hét, 

:licht, Mome> 1762, 9 dh» 
in 4.*o Het eerste deel :wera 
op den indeï geplaatst; maar 
het schijntV dat de. schrijver; 

; er verscheiden weinig bèta?. 
; melijke uitdrukkingen betrete 
i kelijk het hof van ^otne in ge'; 
' wijzigd heeft,. daar hij voort-, 
ging aldaar .zijne geschiede!»8 

in het licht teSgeven, en me" 
: er. den herdruk van toegestaan 
, heeft. Hij overleed in 1742. 

[ OÏTO I , keizery&.n Duit&h' 
'land, bijgenaamd de Groo
te, oudste zoon van HENDR/K 
den Vogelaar, werd iaflz 

"geboren, en?in 936 te.jm. 
gekroond. He nieuwe keizer 
was niet gerust op dep troon 
dan' na tegenkantingen van 
wege zijne moeder MBCHTI1" 
DIS ondervonden' te hebben. 
Heze vorstin beijverde zien 
om haren jongsten zoon H^" 
BRIK op denzelven te-P1*}'" 
sen, onder voorwendsel dat 
HENDRIK de Vogelaar W 
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tijde van dé.. geboorte , van 
OTÏO. nóg slechts heftög Van 
Saksenwas geweest; in plaats 
dat! de jonge 'HENDRIK-J de 
zoon van HENDRIK den Fó~ 

' gëldar, kóhirig van Duitècfc 
land/wis, 'Nadat Óïxo den 
frbbri bestegen had, noodzaak
te hij haar zich naar: West-

falen te begeveü; hij liet 
haar vervolgens aan het hof 
ierüg komen', vereerde haar 
als zijne moeder, en maakte 
een nuttig gebruik van hare 
raadgevingen. De kroon, Wel
ke, omi'zóo te spreken, voor 
de'hertogen van Saksen er
felijk geworden was, maakte 
dat volk zéér trotsch. EBER-
HARD , hertog -van Frdnken-
land, beproefde om hen door 

. geweld van "wapens te verne^ 
deren; maarÖTTÖ'vernederde 
hem zelven. Hij werd, tot 

1 eene boete varr honderd ta
lenten , en zijne medehande
laars tot de straf van het 
harnescar veroordeeld. Zij, 
die tot den hoogen adel be
hoorden, werden tot die straf 
Veroordeeld, en waren ge
noodzaakt eenen hond op hun-, 
nö schouders te nemen en 
denzelven dikwijls tot op twee 
mijlen afstands te dragen. De
genen, die tot den geringen 
adel behoorden, droegen een 
zadel, de geestelijken een 

• groot missaal, eü de burgers 
öénèn ploeg; Oxio wist zich 
niet alleen buiten 'slands te 
doen eerbiedigen, maar hg 

herstelde binnen 'slands ook 
èen gedeelte van het rijk van 
KAREI, den Groote, hij breid
de , naar zijn voorbeeld, de 
Christelijke godsdienst in Ger* 
manie door Overwinningen-
uit. De eenmaal onderwor
penBarbaren, werden in het 
geloof onderwezen, en ont
vingen met erkentelijkheid 
eene godsdienst, welke hun 
geluk uitmaakte. DeDeenen, 
een onbeteugelbaar volk, die 
Frankrijk eh DuilsoAland 
verwoest haddeji, ontvingen 
zijne wetten. Na eerien hard-
nekkigen oorlog onder wierp hij • 
in 950 Bohème en sedert dien 
tijd werd dat koningrijk als 
een wingewest Tan het rijk 
beschouwd. OTTO , die zich, 
aldus tot den magtigsten vorst 
van het. Westen verheven 
had, werd de scheidsman der 
vorsten;, L'ODEWIJK de Over-
zeescAe, koning van Frank* 
rijk, riep zijne hulp in te
gen eenige Fransche heeren, 
die zich als onafhankelijken 
en kleine dwingelanden de
den gelden. Italië door BE-
KENGARIÜS I I , overweldiger 
van den keizerlijken titel, 
onderdrukt, roept OXTO,te
gen dien dwingeland te hulp. 
OTÏO verschijnt en BKRENGA-» 
RIÜS neemt de vlugt; niaar 
de keizer maakt van die ge
legenheid gebruik, oni zijne 
magt in Italië te vestigen. 
Hij trekt op Momeaün ymen 
opent hem de poorten,. - en 
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JOANNES XII kroont hem 'm 
962, tot keizer. Oxxo nam 
den naam van GaESAR en Aü-
GDSiüS aan, en noodzaakte 
den Paus om hem dèn eed 
van getrouwheid "af te leggen, 
O ITO bevestigde te gelijker* 
tijd de erfgaven van PlPWf, 
van KAKEL den Groote en 
van LODEWIJK den Goede; 
hetgeen eenigzins tegenstrij
dig was, wijl deze erfgaven 
den Paos tot tijdelijk en onaf
hankelijk, vorst verhieven: 
maar zulks kaö gis een bewijs 
van trouw in bondgenoot
schap en toegenegenheid be
schouwd worden* JCUNNES 
XÏJ . bevond zich, in het ge-* 
val van deze voorzorg te moe
ten doen nemen. Hij ver
bond zich tegen den keizer 
met BERENGARIÜS zelven, die' 
de wijk tot de Mahomedanen 
had: genomen, welke zich op 
de kusten van Provence ver-
sphanst hadden. Hij liet A-
DELBERIÜS, den zoon *van 
voornoemden; BERENGARIÜS te 
Rome komen, terwijl QITO 
\$ Pavia was. Dit alles maak
te JOANEES XII zeer gehaat» 
OITO begaf zich naar Jiome, 
Jiet in 963 den Opperpries
ter afzetten en LEO TUI , 
in zijne plaats verheffen* De 
godsdienstigheid en opregte 
godsvrucht van Oxxo in aan
merking nemende ? moet men 
vooronderstellen, dat hij bij 
de beschouwing der ondeug
den van JOANNES en der deug

den van LEO , -(zie die beide 
artikels) deze afzetting voor 
geoorloofd;,,en , wettig hield. 
De nieuwe Paus,.de senaat̂  
de voornaamsten van het volk, 
de. geestelykheid van Itome, 
plegtiglijk in de kerk van 
den, È. JOJNNES van Later, 
ranen vergaderd, waren ge
noodzaakt om aan OTTO en 
al zijne opvolgers, het regt 
toe te, kennen,, om tot den 
H. Stoel, alsmede tot al de 
aartsbisdommen en bisdom
men zijner koningrijken te 
benoemen» Er werd te ge-» 
lijkertijd een besluit., uitge
vaardigd,, hetwelk inhield, 
» dat de keizers het regt zou
den hebben, om zoodanige 
opvolgers te benoemen, als 

zij van pas zouden oordee-
len." Hetwelk•'• in dit_ con
flict van regtsmagt schijnt̂  te; 
bewijzen , dat de keizers zich 
als. afhankelijk van # f b e 
schouwden, 'terwijl z'j e r„d e 

meesters van. wilden zijn» 
Naauwelijks. was OTTO naar 
Duitschland teruggekeerd, oi 
de Romeinen zetten LBO ge* 
vangen , .en vatten de.wapens 

tegen den keizer op. De 
stadhouder van Mome, oe 
krijgsoversten, de senaat, 
wilden de oude wetten «oen 
herleven; maar hetgeen i» 
den eenen tijd een onder
werp van roem is, word 

in andere eene bron van oni 
gelukken. OTTO snelt weder 
naar Italië, neemt .£*** 
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in: 964 in,,, laat „een gedeel
te van den senaat.ophangen; 
dé. stadhouder van Rome, 
\vordt iq de (kruisstraten' ge-
geeséld,.naakt op eenen.ezel 
gezeten, rondgeleid ênineen 
gevangenhok geworpen,, in 
hetwelk hij van honger stierf \ 
en BENEDICTÜS.V, de opvol-

, ger van JOANNBS 3ÜI, ge-
vankélij fe naar Duitsctdand 
gevoegd. De laatste jaren, van 
O I Ï O , . . werden verontrust; 
door ee.nen oorlog tegen de 
keizers, .van hét Oosten. Hij 
hadafgéssanteM gezonden, om 
dé dochter, van. den keizer 
van Griekenland, aan zijnen 
zoon. Oxxo verloofd, naar 

• JDuitschland te begeleiden; 
maar dé verrader ISICEPHO-T 

, RUS; II.,..liet, de afgezanten; 
ombrengen, en maakte zich 
meester.van de geschenken, 
van welke zij dë overbren
gers waren. Oxio viel aan 
het hoofd van een leger in 
Apuglia en Galubrië-, welr 
te ;nog aan de Grieken toe*. 
behoor dei Hét léger van! Ni-
GEPHORÜS werd; verslagen en 
de| krijgsgevangenen met, af* 
gehouwen neuzen naar Kon? 
staniinopel, teruggezonden. 
JOANNES ZIMISCES , de opvol
ger, van NICEPHORÜS, maak
te, vrede met Oxxo, endeed 
zijne nicht THEOPHANIA , met 
4en jeugdigen Oxxo I l y i n 
den echt treden. De keizer 
van DuiiscAland, overleed 
kort daarna*/in 973, den 

roem nalatende van het rijk 
; van KARE! den-GroQfe,, in 

Italië hersteld te hebben; 
maar: KAREI. was de wreker 
van jfêo^e,' daar integendeel'* 
Ol^Qj, er de- veroveraar en 
verdrukker van vvas,. en zijn 
rijk had zulke vaste grond
slagen, niet als dat, van KAREL '• 
den Grooie. Oxxo bezat een* 
ter verhevene hoedanigheden, 
veel moed, eene qpregte 
godsvrucht, eené onwrikbare 
regtschapenheid en eene vu-? 
rige: liefde;.voor- de regtyaar-. 
digheid; zijne, oploopenheid 
en zijne, heejrschzucht, hp-
zwalkten soms die hoedanig? 
heden; maar zoodra zijne 
ziql hare natuurlijke gesteld^ 
heid weder had aangenomen,, 
keerden hij tot dezelve te
rug ,̂ Aan, hem voornamelijk 
heeft, de., geestelijkheid in 
Buitschland.i hare rijkdomr 
men en hare jftagt te dan-" 
ken. Hij beschonk dezelve 
met geheels hertogdommen 
<?n graafschappen* met/het
zelfde gezag, hetwelk de we
reldlijke yorsten er iü uitoefen
den, De.abtScHMiDl, heeft 
in eene Geschiedenis der 
Duiischers j een werk YOI on-
naauwkeurigheden,,: vporppr-
deelen, vooringenomenheid 
én haat, het zich ten, taak 
gesteld , om dezen, vorst in 
datgene wat hij kwaads: ge
daan heeft, te verheflen, en 
om hem datgene wat hij 
goeds gedaatiiheéft, bijna-U>X 
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èenè misdaad aan te reke
nen, om zijne daden en zij
ne bedoelingen te verdraai-
jen, en om het denkbeeld 
te verdringen, hetwelk óns 
de schrijvers van dien tijd, 
en inzonderheid WITTIKIND , 
een monnik van Corbië in 
Saksen, •' éen regtschapen , 
onpartijdige-met de daden, 
die hij verhaalt, volkomen 
bekend schrijver, de tijd- en 
landgenoot van OTTO , van 
hem gegeven hebben. Wie 
moet men gelooven?De schrij
vers van de 18.e eeuw, die 
dè geschiedenis beredeneren 
om dezelve; naar hunne oog-
inerken te doen dienen, of 
mannen zonder aanmatiging, 
die de daden, van welke zij 
getuigen zijn geweest of wel
ke zij volgens de openlij
ke , algemeene, onbetwiste 
kennis,1 die men er in hun
nen tijd van had, geheel een
voudig besbhreven hebben ? 
(Zié de Geschiedenis der 
Jiuitschers onder OTTO den 
Groote, door T. G. YOIG-

m , Malle, 1802, inS.vo, 
in het Hoogduitsch; en de 
Geschiedenis der Italiaan-
sche republieken, door Sis-
MÖNDI, l.edeel). 

OTTO I I , bijgenaamd de 
bloeddorstige, volgde OTTO 
ï» zijnen vader, in 973 in 
den ouderdom van 18 jaren 
op. _ Zijne moeder ABELHEID 
maakte gebruik van zijne 

jeugd, om zichlvan de teu
gels van' den staat meester ta 
maken; maar Oirio | de af
hankelijkheid moede, in wel
ke zij. hem hield, noodzaak
te haar, om het hof te ver
laten. Naauwelijks is zij ver
dwenen , of de burgeroorlog 
brandt los. De partij, van 
ADEIHEID doet den jongen 
HENDRJK, hertog van' Beije-
ren, tot keizer kroonen. HA-
ROLD, koningvan Denemar
ken , en: BoiESLAüs, hertog 
van Bohème, maken van deze 
onlusten gebruik. OTTO al
leen tegen allen, beteugelt 
zijne verschillende vijanden 
en straft de muitelingen. .De 
grenzen vau JDuitschknA en 
Frankrijk . waren toenmw 
zeer onbepaald." IOTHABIPS, 
koning van Frankrijk, ver
meende aanspraak te hebben 
op Lotharingen en deedae-

, zelve gelden. OïTO verza
melde bij de 60,000 man, 
verwoestte geheel Charnpa* 
gné en drong door tot r«" 
rijs. Men wist toenmaals 
noch de grenzen te verster-
ken^ noch den oorlog in Wt 
open veld te voeren. "e 

militaire krijgstogten 'W^w 
slechts verwoestingen. Oiïo 
vyerd.op zijnenterugtogt > pU 
het overtrekken der rin e r 

de Aisne geslagen. GEOF-
m o i , graaf'van JnjouJ&" 
volgde hem onophoudelijk111 

het Jrdenner- fFoud'., eB 

sloeg hem, volgens de regels 
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Van de ridderschap, voor, 
om den strijd door een twee
gevecht te eindigen. OTTO 
wees de uitdaging van de 
hand, dewijl hij hét bene* 
tien zijne waardigheid achtte, 
oni met GEOKFROI in een ge
vecht te treden. Eindelijk 
kwam de vrede tusschen den 
keizer en den koning van 
Frankrijk in 980 tot stand;. 
en door dezen vrede ver
kreeg KAREL , de broeder van 
'LOTHARIÜS, Neder- met eën, 
gedeelte van Opper*Lotha-
'ringeri., Terwijl OTTO zich 
:in Dztitschland bevestigde, 
verwoestten de met de Sar-
"racenen verbondene Grieken 
Italië en verontrustten den 
Paus. BJENEDICÏUS VII nam 
•zijne toevlugt tot O T I O , die 
andermaal over de Alpen 
toog, én in den beginne al
les voor zich deed bukken; 
maax, na eenige gelukkige ge
vechten, werd hij door het 
verraad der Italianen, die in 
zijn leger dienden, in 982 
geslagen, krijgsgevangen ge
maakt, door eenen slaven
handelaar gekocht, en door 
de keizerin THEOPHANU , zij
ne vrouw, alvorens erkend 
te zijn geweest, vrijgekocht. 
Men stond toenmaals op het 
punt eener groote omwente
ling ; maar daar er tusschen 
de Grieken en Arabieren ver
deeldheid was ontstaan, had 
OXTO den tijd om de over-

XVIII D r a . 

bJijfsels van aijn jeger wedör 
te verzamelen , en óm zijnen 
zoon Oxio, die nog geen 
drie jaren oud was, te, Vè-
rona tot keizer te doen uit-' 
roepen. Hij keerde naar Ho
me terug, en overleed aldaar 
in 983 , volgens sommigen 
aan de verwonding met ee
nen vergiftigden pijl; vol
gens anderen van verdriet, vol
gens nog anderen aan een 
vergift hetwelk zijne vroiivv 
hem had doen innemen. Deze 
vorst, die slechts tien jareij 
geregeerd heeft, evenaarde 
zijnen vader in geeneii déè-
l e ; hij had minder verhe
vene hoedanigheden, en de 
weinige, die hij nog bezat 
werden door zijne wr*eede en 
tröuwelooze inborst bezoe
deld. Men beweert dat hij', 
toen hij té Rome aankwam y 
eenige senatoren aanhangers 
van CRESCENIIÜS (zie dat ar
tikel) ten maaltijd noodigde, 
en hen te midden van den-
zelven allen, deed ombrengen. 
Men moet bekennen, dat in
dien deze trek wezenlijk waar 
is , dezelve" door het steeds 
vernieuwde verraad en de ge
durige wreedheden van die 
partij in eenig opzigt nood
zakelijk kon zijn gemaakt. 

OTTO III , eenige zoon van 
den voorgaande, bijgenaamd 
de Mosse in 980 geboren 

.had naauwelijks den oude*-



306 O T T. 

dom van drie jaren bereikt 
.toen zijn vader overleed. De 
staten van Duitschland, die 
de onlusten voorzagen, wel
ke eenigen lijd daarna plaats 
Jiadden , haastten, zich om 
hem' in 983 te Jken te 
doen zalven. HENDRIK, her
tog van Reijeren, die reeds 
onder OTTO II de oproer-
vaan had opgestoken , deed 
zulks niet minder onder OT
TO III. Hij maakte zich 
meester van den persoon des 
jongen keizers, overweldig
de het regentschap gedu
rende zijne minderjarigheid; 
maar de staten ontnamen hem 
hetzelve en gaven het aan 
de 'moeder van ' dien vorst. 
Italië werd onder dit bestuur 
andermaal door, verdeeldhe
den verscheurd. CRESCENTIBS 
bragt geheel Rome in onrust 
en wanorde. OTTO , door Jo-
.ANJJES XV naar Italië geroe
pen , verdreef de muitelingen 
en werd door GREGORIUS V, 

;den opvolger van JOANNES 
XV, die juist overleden was, 

•gezalfd. Naauwelijks was hij 
in Duitschland teruggekeerd, 
of CRESCENTIÜS verdreef Paus 
GREGORÏDS V uit Rome, en 
stelde den onwettigen Paus 
JOANNES XVTin zijne plaats. 
Deze beraamde in overeen
stemming met de muiteliïi-
gen om de Grieksche keizers 
in Italië te herstellen. OTTO 
genoodzaakt, om op nieuw de 
•dlpcn over te trekken, be

legert Rome, neemt hetzelve 
in , zet den onwettigen Paus 
af en liet hem vreesselijk 
verminken. CRESCENTIITS, uit 
het kasteel ST. ANGELO ge
lokt ,. in dë' hoop van tot 
eene schikking te geraken, 
werd in 998 met twaalf zij
ner aanhangers onthoofd. GRE-
GORIÜS V, dien de keizer 
hersteld had, overleed in 999. 
OTTO III liet in zijne plaats 
GERBERT, zijnen leermeester, 
aartsbisschop van Ravenna, 
Verkiezen, die den naam van 
SUVESTER II . aannam. Het 
was op v.erzoek van dezen 
Paus dat de keizer de stad 
Verceil met derzelver gehee-
le regtsgebied aan de kerk 
van Ferceil afstond. OÏTO, 
in Duitschland teruggekeerd, 
begaf zich naar Polen, alwaar 
hij aan den hertog BoiosLAtts 
den'titel van koning schonk. 
Daarop trok hij andermaal 
naar Italië. Toen hij in 1001 
te Rome eene bende m a 
lingen uit elkander wilde drij
ven '., was hij bijna een slag'' 
offer zijner vermetelheid ge
worden. Hij zag zich 8e" 
noodzaakt dê vlugt te nemen 
en kwam met troepen teru^ 
om den hem aangedanen hoon 
te wreken. Hij overleed » 
1002 op het kasteel Paierno, 
in Campanie, op den terugtog 
naar Duitschland, n a ^ 
regering van'19 jaren. HjPV 
gehuwd geweest met »*»f 
VANARAGON.-Ziedatarii^* 
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OTXO-IV, bijgenaamd de 

Trotsche, zoon van HENDRIK 
den leeuw, hertog van Bei--

• jeren, en van MECHTIMIIS , 
zuster van RICHARI) LEEB-
WENHARX ,. koning van En
geland, werd aan het hof 
van zijnen oom" opgevoed , 
die hem vele domeinen toe
kende, in ruiling van welke 
hij het graafschap Poitiers 
en Jlquiianiê verkreeg, OT-
TO had vele aanhangers in 
Duitschland, -en na den dood 
van HENDRIK IV, riep hem 
een gedeelte der keurvorsten 
tot keizer'uit, terwijl eene 
andere partij PHILIPPOS , her
tog van Zwaben, door PHI-
LJPPÜS AUGUSTUS ondersteund, 
verkoos. RICHARD ondersteun
de de regten van fijnen neef: 
Italië en Duitschland ver
deelden' zich tusschen de beide 
pretendenten; en de burger
oorlog verwoestte deze beide 
landen. Nadat PHIHFPUS door 
den.hertog van Beijeren was 
omgebragt, trad OTXO met 
BEATRIX, de dochter vanden 
overleden keizer, in den echt, 
en deed door dien weg alle 
verdeeldheden ophouden. In 
1197 alzoo tot keizer verko
ren, werd hij in 1208 door 
geheel Duitschland erkend. 
Om zich op den troon te 
bevestigen ging bij de kei
zerlijke, kroon in Italië ont
vangen. Paus INNOCENTIOS 
III gaf hem dezelve, nahem> 

te hebbenlaten zweren, dat 
hij hem datgene, wat de gravin 
MECHTIIDIS aan den. heiligen 
Stoel had geschonken, °en 
voornamelijk dé mark \dn-
cano en het hertogdom Spo-
leto zou overlaten. Niette
genstaande dezen eed , ver-

, eenigde OTTÖ de landen van 
MECHTILDIS met zijn gebied.' 
De Paus bedreigde hem met 
den kerkban; de keizer maak
te zich, aan het hoofd van 
een leger, meester van A-

puglia. INNOCENTIÜS do.et 
hem in den ban. De aarts
bisschop "van 'Ment%, aan 
wien hij deze excommunica
tie ngtte, deed dezelve in 
Duitschland afkondigen, en 
noodigde de vorsten uit, om 
tot eehe nieuwe verkiezing, 
ten gunste van FREDERIK, 
koning van Sicilië, zoon van 
HENDRIK VI, over te gaan. 
OTXO snelt naar Duitschland 
om de onlusten te bevredi
gen , belegt den rijksdag 'van 
Neurenberg ; en, na heviglij k 
tegen den heiligen Stoel uit
gevaren te hebben -, onder
werpt hij zich aan het oor- , 
deel der vorsten en laat hun 
het rijk over. FREDERIK, '". 
door INNOCENTIDS III en, door 
den koning van Frankrijk 
Pmtippus AUGUSTUS onder
steund , liet zich te M&nl% 
kroonen, en geheel Duitsch
land voegde zich aan zijne 
zijde. Oxxo IV, die ofschoon, 
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door Engeland ondersteund, 
al te zwak was, om hem 
weerstand te bieden, begaf 
jsich naar zijne landgoederen , 

, tan Bi'unswijk. Be hoop , 
om den voornaamslen steun 
•van FKEDERIK II» te doen 
•vallen, deed hem deel ne
men aan het bondgenootschap 
van den graaf van Flaan-
deren, tegen den koning van 
Frankrijk; maar zijn leger 
werd in 1214, in den slag 
van Bouvines, geheel versla
gen. Bit verlies benam hem 
alle verdere hoop en .voor» 
uitzigten op hel rijksbestuur» 
Hij sloot zich in het kasteel 
van Har%burg op, alwaar 
hij tot aan zijnen dood in 
1218 voorgevallen , een af
gezonderd leven leide. Hij 
was in de eenzaamheid ge
lukkiger dan op den troon, 
-i?p welken hij noch behoor
lijken moed, noch voorzig-
tigheid genoeg had aan den 
dag gelegd. 

. OIÏO of HATTO, aartsbis* 
schop van Mentz , is bekend 
door eene geschiedenis,, 'wel
ke men in bijna alle Buit* 
sche kronijkschrijvers vindt. 
Men g eeft voor dat hij in 
eenen hongersnood vele ar
men , die door den honger 
gedrongen waren, hem om 
eene aalmoes te vragen liet 
opslaiten en levend verbran
den, terwijl hij hen zijne 
muizen en raden noemde» 

God strafte hem over zijne 
wreedheid; want de ratten 
en muizen kwelden hem zoo
danig, dat hij genoodzaakt 
werd in eenen toren te vlug-
ten , welke hij in het mid
den van den Rijn deed bou
wen en welke men thans nog 
Mausthurm (muizen'toren) 
noemt. Beze voorzorg vvas 
nutteloos; de muizen ver
volgden hem in denzelven. 
Pater SEUARIÜS , heeft in zijn 
werk de Rebus Mogtmtinus 
getracht, de valschheid «le
zer geschiedenis te bewijzen; 
maar hij werd in eene ge
leerde verhandeling, i'n h e t 

Journal de Férdun opge
nomen , hevig aangerand, 
LENGMTDÜ'FIIÉSNOI, heelt 
dezelfde geschiedenis in zijfte 
Tijdrekenl&mdige Titfé* > 
(Tablettes Chronologiq^) > 
geplaatst; de beruchte•Jttis-
SON, die zekerlijk niet al.ie 

ligt. aan wonderen gelooWe, 
verzekert,, dat rnen dezelve 
niet door bondige redenen 
kan bestrijden. •(#«* * j£ 
Italië \J&. Ui. W).; OjJ 
het bewijs hetwelk uit oe 
onwaarschijnlijkheid ontleena 
is , krachteloos te a»»"" • 
haalt hij het voorbeeld aan 
•van POPIEL II', k°ninS T 
Polen en verseheiden an«w 
ren door PUNIUS en y»»?» 
medegedeelde geschiedeni 

sen. "indien God echter he' 
paleis van eenen troW*»» 
en hardnekkigcn koning "< 
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ii&vorschen, gevuld 'heeft, 
(Editit terra illorumranas 
in peneiralibus regum ip~ 
sorum Ps, 104); is het niet 
helagchehjfc te gelooven dat 
hij eenen wrëeden en gieri-
gen vorst door muizen ge
straft heeft. De stad Cosa, 
niet verre van Montalta in 
Italië verwijderd , werd zoo
danig door de muizen 'Ver
woest , dat de inwoners ge-
noodzaakt• waren dezelve te 
Verlaten, zoo als Rumiüs 
NOMAHANÜS GAILUS verhaalt» 

Dicuptur cjvés qvióndam migra-
• re cóacti, 
Muribus in festas deseruisse 

domos. 

De Bermudische eilanden 
zijn evenzeer door ratten ge
plaagd, die verschenen en' 
verdwenen zonder dat men 
wist, van waar «ij gekomen 
doch wat er van dezelve ge
worden was. Zie Bermudes 
in het aardrijkskundig woor
denboek [des schrijvers.] 
.";'/v.t .-.' . . 

OlTO [Meilige), bisschop 
van JS'amberg en apostel Tan 
Pommeren, .1069 , in Zwa-
ben geboren, werd kapel
laan en kanselier van keizer 
HENDRIK IV, en in 1102, bis
schop van Bamberg, Hij be
keerde WRADISXAW, hertog 
Van Pommeren, met een 
groot gedeelte zijner onder
danen ,-• en overleed den 30 

Junij 1139, te Bamberg. 
Zijne deugden, zijn ijverr 
zijne kundigheden werden
door geheel Duitschland be
wonderd. Men heeft van Hem 
eenen Brief aan PASCHAMS 
II. Zie zijne Levensbeschry-
vwag'doord.* ANSELMCS MEIL-
LER, abt van Ensdoiƒ, in 
den Opper-Palts geschreven, 
onder dezen titel t" Mundi mi~ 
raoulum S. ÜTJTO> etc, Am-
berg,; 1739, in. 4 . t °Men 
viert zijn feest den 2 Julij. 

OïTO VAN FREISINGEN , al-
dus genaamd, wijl hij jn de 
twaalfde eeuw bisschop dier 
stad was, was de zoon van 
den H. LEOPOLD , markgraaf 
van Oostenrijk, en van AG-
NES ,« dochter van keizer 
HENDRIK VI. Hij was eerst 
proost van Néuburg in Oos
tenrijk ; hij ging vervolgens 
naar Frankrijk, aan de 
hoogeschool van Parijs stu
deren , en muntte op derzel-
ve uit. De liefde voor de 
eenzaamheid deed hem in het 
klooster van Morifnond gaan, 
van hetwelk hij abt werd. 
Toen hij in 1138, tot bis
schop van Freisingen be
noemd was, vergezelde hij 
keizer KOENRAAD naar, het 
Meilige Land, zonder het 
klooster-gewaad af te leggen. 
Kort na zijne terugkomst, 
legde hij in 1156, de bis-

» schoppelijke waardighed ne-

' 3 :• 
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der, en keerde tot zijne öudè 
eenzaamheid, te Morimond 
in Bourgondi'è',' terug, al
waar hij den 21 September 
1158 overleed. - Men_ heeft 
van hem eene JTronijk, in 
zeven boeken van het begin 
der wereld tot in 1146. Öit 
werk, hetwelk , ondanks* de 
fabels, met welke het opge
vuld Is, misschien van eenig 
nut kan zijn, is door OlTO 
TAN DEN H. B L A S I Ü S , tot Hl 

1210,, voortgezet. Men vindt 
hetzelve in de verzameling 
van PISTORIÜS en MORAIOBÏ, 
even gelijktwee andere voort-' 
bréngsels van den Duitschen 
prelaat: het eerste -is èe,tie 
Verhandeling over het einde 
der wereld',en' over den An
tichrist , en het tweede eene 
Levensbeschrijving van kei
zer F RE DE RIK BARSAR OSSA 
in 2 boeken, Deze wérken 
van O.ÏTO' zijn te Frankfort 
door dezprgen van CHRISTIAAN 
URSIIIIDS in 1585, in fol. 
in het licht gegeven. 

OTÏO VAN GBERJCKE. — 
Zie GDERICKE. 

OXXOBONI (PETRUS). — Zie 
ALEXANDER VIII. 

OIÏOCARIÜS I I , bijgenaamd 
de Overwinnaar, koning van 
Bohème, verkreeg Oostenrijk 
en Stiermark, door zijn hu
welijk met MARGAREXHA van 
Oostenrijk, met uitsluiting 

van JTKE'DERIK van , Baden , 
zoon van de oudste zuster van 
MARGAREXHA , "• terwijl hem 
Karnthen ,• Ktain en Islri'è 
in 1262 , door aankoop ten 
deel viel.; [Hij legde zijne 
dapperheid aan den dag in 
de oorlogen, welke zijn va
der tegen FREDERiKvan Oos
tenrijk te voerenhad]. Trótsch 
op zijne rijkdommen en op 
zijne magt, voerde hij den 
oorlog in Pruissen [en nood
zaakte de Pruissen, om het 
Christendom te omhelzen; 
hij legde de grondslagen der 
stad' koningsbergen], ver
volgens viel hij in Hongarije, 
en behaalde vele voordeelen 
op zijne vijanden. NadatRu-
DOJU?.,; graaf van Eabévrg, 
in 1273 tot keizer was ver-
kozen, riep deze hem op, 
om hem te huldigen voorde 
leengoederen , die van hem af
hingen. Op zijne weigering 
dagvaarde hem deze vorst.op 
de rijksvergadering, om reden 
te geven van zijne onregtraar-
dige aanwinsten in geb'e . ' 
nïaar hij verscheen noch in 
persoon noch liet zich door 
eenen afgezant vertegenwoor
digen. Deze verachting ver
bitterde de rijksvorsten zoo
danig, dat men besloot hem 
den oorlog te verklaren. •ue 

keizer trok derhalve naar Oos
tenrijk op: OixocARios.d16 

met op de overwinning ""' 
den veldslag rekende, en e 

gangen van FfiEDERÏK van W 
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den vreesde , vraagde den 
vrede, bewilligde in den af
stand van Oostenrijk, en be
wees, geknield hulde voor Bo
hème en voor de andere door 
hem bezeten gewesten (zie 
Rl/DOIF I). Maar nadat de 
koningin, zijne gemalin èn 
eenige, wargeesten , hem zulk 
eenen lagen stap verweten 
hadden, verbrak hij den vre
de, en maakte zich met een 
sterk leger meester vans Oos~ 
tenryk. De keizer t̂rok te 
veld , om hem met al zijne 
JDuitsche en Hongaarsche troe
pen te bevechten, De slag 
werd in het jaar 1278, te 
Marchfeldt> nabij Weenen 
'geleverd , en OXTOCARIÜS ver
loor denzelven met het le
ven, na eene 25jarige rege
ring. [Hij had lot opvolger 
op den troon van Bohème, 
zijnen zoon WENCESIAUS , die 
aan JÜDIXH, de dochter van 
keizer RODOLF , verloofd was], 

. OlTQMAIO (JoANNES B A P -
IISIA DELL'), een Italiaansch 
.dichter, in , het jaar 1527; 
overleden, is de schrijver, van 
51 Canzoni, welke, buiten 
zijn weten, opgenomen wer
den in de uitgave, welke 
GRAZZINI in 1555 te Florence 
gaf van het 2.e boek van 
BERNI , getiteld : Di tutti i 
trionfi, carri, mascar'aie, 
enz. — PAÜIUS DELÏ.' O I I O -
MAIO , broeder van JOANNES 

ü 

BAPIISXA , beklaagde er zich, 
openlijk over, en verwierf bij 
het hooger gezag., dat de 
100 bladzijden, welke de-
Ganzoni bevatten, uit aller 
exemplaren zouden genomen 
worden; hetwelk gedeeltelijk 
ten uitvoer werd gebragt. 
Hij leverde er eene andere 
uitgave van te Florence > 
1560, in 8.vo, vermeerderd 
met vier nieuwe liederen. 
Ondanks dit bijvoegsel, ver-v 
kiest men echter de uitgave, 
van de verzameling van GRAZ
ZINI , uit hoofde van de-ver
anderingen welke OÏXOMAIO , 
in de zijne maakte om de
zelve van de eerste te 'on
derscheiden : de liefhebbers 
verzamelen dezelve beide. 

ÖlXOMAN, OsiMAN ofOïH-
MAN, eerste keizer der Tur
ken, was. een der emirs of 
veldheeren van AtAëDiN, laat-
sten sultan van Iconium, 
Toen deze vorst kinderloos 
overleden was, verdeeldeOx-
IOMAN zijne staten, met.de 
overige veldheeren , even als 
weleer de legerhoofden van 
ALEXANDER den Groote. Een 
gedeelte van Bithymè en 
Gapadocië, viel hem ten deel. 
Hij wist zijne bezittingen 
door nieuwe overwinningen , 
welke hij op de Grieken, aan 
den kant van Lyaë en Ca-
rië, behaalde , Ie handhaven 
en nam in 1299 of in 1300 

4 ' " , i ' . - - -
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de hoedanigheid van sultaft 
aan. Hij verhief de stad Pru-
6Ïa, tot hoofdstad va'n zijn 
ontluikend rijk, eti overleed 
iri 1326. De goedheid Tan 
dien sultan blonk zeer uit 
onder eenë lange reeks van 
gewelddadige en bloeddorsti
ge dwingelanden; zij wordt bij 
overlevering door de Turken , 
als een wonder beschouwd. 
Als hunne keizers temidden 
van toejuichingen den troon 
beklimmen, wenscht men 
hun altijd, onder de eenen 
vorst waardige deugden , de 
goedheid van OTToMAir toe. 

^OTTOMiif (Pater). ~ Zie 
ÜSMAN, zoon van IBRAHIM. 

OTWAY (THOMAS) , een be
roemde Engelsche dichter, 
In 1651 te Trottïn, in het 
graafschap Sussex geboren 
Werd Xemnckester ,ï<i Ox. 
ford, later te Londen-op
gevoed , al waak- hij zich «e-
heel en al a a n het tooneel 
toewijdde. Hij w a s t e . g e l i j . 
kèrlijd tooneelschrijver en 
speler. Zijne treurspelen wor
den meer op prijs gesteld, 
dan zijne andere stukken; 
maar de onderwerpen zijn 
slecht gekozen en komen 
geenszins met de geschiede-
Ji». overeen: dezelve zijn 
d ! S ° T e n n i i^°rmd door 
<2V*wigheden e„ lom-
fe ^ ^ n« stijl is al 
* verbloemd eH v°i v a n de 
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Aziatische hoogdrayénheid. 
Deze dichter overleed in 1685, 
Men heeft zijne Werken, 
(Blij- en Treurspelen) te 
Londen gezamenlijk uitgege
ven, 1736 ,2dl.n,ïn 12.«ao; 
1768, 3 dl> in 12.»° De 
treurspelen ïvan OTWAT , zijn 
AlCIBIADES , DON CARMS J 
ëèn onderwerp, op nieuw 
door SCHILLER bewerkt; Be-
renice, naar RAcfuE gevolgd; 
CAÏÜS MARIÜS; de Thesen 
Fenetië gered, zijn mees
terstuk en dat aan IA f 03-
SE, het onderwerp tot Man* 
lius geleverd heeft. 

ODBÖÜCHA , of, volgens de 
"Sinesche schrijvers, ,0UBA-
"CHK, chan der Turgarische 
Tartaren , door hunne uitwij
king uit het Russische rijk 
berucht geworden. OÜBACHE 
voerde het bevel over dezes 
honderd duizend Tartaren, 
de vreedzaamste en herherg-
zaamste onder die volken, 
welke de door de fFolga, 
besproeide vlakten tusschen 
4strq,canva Casan, bewoon
den. Hij was reeds zeer in 
jaren gevorderd, toen eeöe 
aan den persoon van dien 
grijsaard aangedane bèleedi-
ging Huslatid, van meer dan 
een half millioen zoo in oor
log als in vrede nuttige man
nen beroofde. Een Russische 
luitenant KISCHEITSKOI êe~ 
naamd , die gekomen was, 
om schatting in te vorde-
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ren, welke de Turgauten aan 
Rusland betaalden., was niet 
tevreden niet dezelve tè on t-
Tangen, maar maakte zich 
van verscheiden kudden mees
ter, welke hij tot zijn voor
deel verkocht. OÜBACHE deed 
hem daarover zijn beklag, 
én terw'gl KISCHENSKOI , hem 
met smaadwoorden overlaad
de, durfde hij hém zelfs eetten 
slag geven, Hij zou op staan-
den voet vermoord zijn. ge
worden;' maar het gelukte 
den voorzigtigen OÜBACHE , 
om de billijke verontwaar
diging van zijn volk tot be
daren te brengen ,. en. hij 
bepaalde zich om a,an CATHA-
KINAII , regt te vragen. Zijne 
afgevaardigden werden kwa
lijk ontvangen en men ver
waardigde' zich naauwelijks 
hen aan te hooren. Dewijl 
OÜBACHE , deze onregtvaar-
digheid niet kon verduren, 
nam hij met de ouden van 
de horde, na eetien raad te 
'hebben belegd ; het besluit 
om zich naar den voet van 
den berg Thibet, nabij de 
grenzen van Sina te bege
ven, van waar de Turgau
ten, volgens eene oude over
levering , meenden oorspron
kelijk te zijn. Volgens het 
verhaal van den geschied
schrijver CASTÉRA , verlieten 
zij de oevers van de Wöl-
# « , den 10 December 1770 
en kwamen aan die van de 
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Ili, den 9 Augustus 1771 
aan. CATHARINA liet den 
keizer van Sina, de Tur
gauten terug 'vragen ; maai* 
die vorst antwoordde haar • 
» Ik 'ben niet onregtvaardig 
genoeg, om mijne eigene on
derdanen aan eene vreemde 
mogendheid over te geven, nog 
wreed genoeg om kinderen te 
verjagen , die in den schoot 
hunner familie terugkéeren. Ik 
ben van het voornemen der 
Turgauten eerst bij hunne 
aankomst onderrigt, en ik heb 
mij beijverd hun het land hun
ner voorouders terug te geven. 
De keizerin kan zich slechts 
beklagen over dengene , die 
zijne hand tot het aangezigt 
van eenen chan, zoo eerwaar
dig als OÜBACHE , heeft dur
ven uitstrekken." Deze laat
ste overleed kort ha zijne 
uitwijking in het jaar 1775. 
Men • vindt bijzonderheden 
over deze uitwijking der Tur-* 
gauten, in het tweede deel 
der Gedenkschriften, betrek
kelijk de Sinezen. 

* OÜDEGHEBSX (PETKUSD'), 
een regtsgeleerde, te Ryssel 
geboren , verwierf in de l6 . e 

eeuw eenen grooten roem, 
door zijne bekwaamheid in 
de geschiedenis, in deregts-
o-eleerdheid en in de behan
deling van zaken. In 1571 
gaf hij zijn werk over de Kro-
nijken en jaarboeken van 

n 

4 
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Vlaanderen,, van het jaar 
620 tot hét jaar 1477, in 
het licht, Antwerpen, Plan-
tijnsche druk, een deel, in 
4.*°, hetwelk uit 199 h,oofdr 
deelen zaïnengesteld is. Dit 
\yerk-, aan keizer MAXIMH.I-
A&W If, bij wien de schrij
ver zich eenigen tijd ophield 
opgedragen , is met orde ge
schreven , en men vindt'in 
hetzelve belangrijke bijzon
derheden, welke men elders 
dikwerf vruchteloos zou zoe-
ken, Daar.de tijd, of liever 
,de burgeroorlogen |de kost
bare gedenkstukken, welke 
hij heeft kunnen raadplegen, 
vernietigd heeft, zoo wordt 
het werk van, ÓÜJDEGHERST 
vooral dengenen noodzakelijk, 
,die'de omwentelingen willen 
kennen, welke in Vlaan
deren hebben plaats gehad, 
en het deel, dat hetzelve 
gehad, heeft aan diegene, 
vrelke de naburige staten 
van het begin van dit graaf
schap , tot aan den dood van 
KAREL den Stoute , den laat
ste der hertogen van Bour~ 
gondië, die over dit gewest 
geregeerd heeft, verontrust 
nebben. ÖÜDEGHERST, over
leed in 1591 te Madrid, 
werwaarts hem don LODE-
WIJK YAILE DE IA CERDA , 
„raadsheer van Z. Cath. Ma
jesteit had beroepen, om ge
zamenlijk met hem aan de 
daarstelling van openbare 
schatkisten en banken van 

leeningen in dat koningrijk 
• te arbeiden. Er is eene nieu
we uitgave van de jaarboe
ken in het licht verschenen, 
1789, Gend, 2dl.ain8.vo, 
verrijkt met Aanmerkingen, 
en verscheiden Handvesten 
en Magtbrieven, die nooit 
gedrukt zijn. Deze uitgave 
is bezorgd door den heer 
LESBRO&SSART ,, hoogleeraar 
in de dichtkunde,. aan het 
tollegie van Brussel en cor
respondent van het museum 
van Bordeaux* OÜDEGHERSÏ 
wilde nog het vervolg van 
zijn werk, van de komst van 
het huis van Oostenrijk aan 
.het bestuur van Vlaande
ren, tot op den tijd, in 
welken hij schreef, in het 
licht geven. Het is te be
treuren, dat dit vervolg niet 
in het licht verschenen is* 

OüDENHOTEN (JACOBÜS),een 

protestanlsche predikant, te 
's Hertogenbosch geboren, e» 
in 1683 overleden, maakte zij- . 
ne voornaamste studie van de 
geschiedenis van zijn vader
land, zoo als blijkt uit de wer
ken , die hij ons heeft nage
laten, zoo als: XfiBeschnJi 
ving van de stadenmeijenf 
van "'s.Hertogenbosch, 167° 
in 4.t° Hij spreekt in hetzelve 
over de Catholijken met aJIe 
partijdigheid , die men vf1 

eenen Hominé moet verwach
ten. — 2.o Beschrijving v<*n 

de stad Heusden, lrn&r' 

file:///yerk
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dam1743 ih 4.*° ~ - 3 .o . . ; . 
Van Dordrecht, Haarlem, 
1670, in 8.va_- 4.0 _ Oor
sprong eri oudheid van de 
stadHaarlem, 1671 in 12.*»° 
— ofiKimbrische oudheden s 
Haarlem, 1682; men vindt 
in hetzelve belangrijke stuk
ten , betrekkelijk de verschil
lende overstroom ingen in Hol' 
land. —.6.° Beschrijving van 
oud Holland of Zuid-Hol
land, 1654 in 4.*° 

* 0DUET (dom JoANNES), 
. een benedictijner van de con
gregatie van denH. VANNES, 
een kundig godgeleerde en 
zeer ervaren bovennatuurkun-
dige, te Tvoi- Carignan, in 
het oude hertogdom Luxem
burg , geboren. Hij omhelsde 
den kloosterstaat, en legde 
zijne geloften af, naar den 
regel van den H. BENEDICTTJS 
in de abdij van den H. VAN
HES , te Verdun, Hij onder
wees langen tijd de godgeleerd
heid,, en werd voor eenen 
dei- bekwaamste hoogleeraren 
van de congregatie gehouden. 
OÜDEI muntte vooral in de 
hovennatuurkunde uit. Toen 
pater MALEBRANCÜE zijn stel
sel had in het licht gegeven 
las domOuDEX hetzelve gretig-
lijk en vertrok aanstonds naar 
Parijs, met oogmerk, om dien 
•tundigen oratorist te gaan po-
zoeken, en met hem over ver 
schillende punten van zijn 
nieuw werk breedvoerig te 

spreken, Men twistte hevig-
lijk, en men scheidde als goe
de vrienden , na het onder
zoek uitgeput te hébbén,zon
der dat met van beide zijden 
van gevoejen veranderd was. 
OÜDET schreef verschillende 
werken. van;i5.welke het echter 
schijnt dat er geene in het 
licht zijn gegeven, fllen las in 
den godgeleerden cursus van 
de congregatie eene door hem 
vervaardigde Verhandeling, 
de Jure et justitia , ^oor, 
welke, men verzekert uitmun
tend te zijn; en de schrijver 
van de Algemeene bibliotheek 
der oude schrijvers der orde 
van den H. BS^EDÏCTUS , 
spreekt van eene Verhande
ling over de genade , door 
dom OÜDEX , in wrelke hij , 
zoo als hij zegt, » zonder op ee- •• 
nige "klip testooten, niets te 
wenschen overlaat." Hij over
leed te Novi-les-Moines, een 
gesticht der congregatie, na
bij Rethel-Mazarin, den 18 
December 1736. 

OÜDIN (CLESAR), zoon van 
NicotAA$ ODDIN , groot pro-
voost van Bassigny, werd 
aan het hof van den koning 
van Navarre, later HENDRIK 
IV, opgevoed. Deze vorst ge* 
bruikte hem in verschillende 
gewigtige onderhandelingen, 
en gaf hem in 1597denpostvan 
secretaris en tolk der vreemde 
talen. Hij overleed in 1625, 
den roem van een' ijverig bur-
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ger en van een schrander'man 
nalatende. Men heeft van hem 
voor de Italiaaftsche en Spaan-
sche talen Spraakkunsten en 
PFoordenboeken, van welke 
men zich niet meer bedient. 

OÜDIN (ANÏOWDS), oudste 
zoon van den voorgaande, 
Volgde zijnen vader in den post 
van tolk der vreemde talen 
op. LODEWUK XIII zond hem 
naar Italië; Paus URBANÜS 
YIII schepte er vermaak in 
zich met hem te onderhou
den. In Frankrijk terug ge
teerd, werd hij verkozen om 
XODEWIJK XI? de Italiaan, 
sche taal te onderwijzen. Er 
bestaan van hem eenige wer-
ien 1 .o Curiosités etc, {Fran-
sche aeldzaamh'edén om tot 
bijvoegsel op de woordenboe
ken te dienen), in 8.vo Dit is 
eene verzameling van Fransche •: 
spreekwoorden. — 2.o Gram- ' 
matre etc. (Fransche spraak-
Imjist, naar de spraak van 
dien lijd ingerigt) , in 12.«io 
Deze heeft thans geenerlei nut 
meer. ._. 3.o Recherches etc. 
(Italiaansche en Fransche 
nctsporingen), 2 dl.* in 4,to 
•~~b.o£e Trésor etc.{Deschat 
der tweetalen de Spaansche 
en Fransche), in 4.to _ JJH 
overleed in 1653. 

Oüöiïf(CAsrMm)5inl638, 
lb^tèreS a a n d e M«™ 
E f i ? * , ™ , r d i n 1656 Au-
Süstper monnik, en legde 

zich voornamelijk op de be> 
oefening der' kerkelijke ge* 
schiedenis toei\Toen JLODE-
WIJK XIV de abdij van JSu-
cilli x n Champagne bezoch t, 
Behaagde OuDitr', die belast 
was om hem te complimente
ren , aan dien vorst, maar 
daar hij in het vervolg var» 
het gesprek, het denkbeeld, 
dat zijn compliment van hem 
had doen opvatten, niet staan
de hield, zoo had dit geluk* 
kig begin geen gevolg. Zijn 
generaal belastte hem omalle 
abdijen van zijne orde tegaan 

_ bezoeken, ten einde uit hand-
j vesten datgene te putten, wat 

tot zijne geschiedenis kon die
nen. Hij kweet zich met roem 
van die taak, en kwam in 
1683 te Parijs, alwaar «U 
zich met verscheiden geleer
den verbond. Toen OuW» 
door zijne ijdelheid en zgno 
verkwisting den geest van zij* 
nen staat en zelfs van zgne 

Godsdienst verloren had, be* 
gaf hij zich in 1690 naar Ley 
den , omhelsde de zoogenaam
de hervorming, en werd al
daar onder-bibliothecaristan 

de hoogeschool. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° C?Wf 

mentarius de soriptonm 
JEcclessioe aniiquis illorunt" 
que soriptis etc. lezp^s 
1722, '8 dl.» in fol: eene mei 
fouten en onnaauwkeurig»e" 
den opgevulde compi'at.!e' 
welke gedeeltelijk uit z g 
gebrekkige kennis van »e 
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GriekscK en Latijn ontstaan^ 
Als een onbeschaamde afval
lige ,'heeft hij niet vergeten in 
dezelve sïnaadwoorden op een 
te stapelen tegen dé Kerk en 
tégen de geestelijke orde, 
welte hij verlaten had. ^ 
2.o VeieVum aliquot Galliae 
Bèlgii scriptorum opusculct 
'sawa nunquam edila, 1692, 
in 8.vo — 3.° Men Bijvoeg
sel op de kerkelijke schrijd 
vers,vergeten door BELLJR* 
MINUS in 8>, 1688, in het 
Latijn';' J-- 4.<> De afvallige 
tnóhtiïk enz. Hij eindigde 
zijhè loopbaan in 1717 te 
'Léijden. Hij' was vurig van 
geest, onrustig en boosaardig 
van inborst. 

OÜDW (Fiuirciscus), in 
1673 'té Fignoryr ïü CAam-
paqnë geboren, studeerde të 
Jjangres, en trad in 1691 
in de orde der Jesuiten. Na 
de Humaniora en de god
geleerdheid niet roem onder
wezen tè hebben nam hij zijn 
verblijf te Dijon en bragt al
daar het overige zijner dagen 
door, met.de studie en den 
•omgang met letterkundigen. 
Hij overleed den 28 April 
1752 in die stad. Pater Oir-
DIN was diep ervaren in de 
"kennis der heilige Schrift; 
der kerkvergaderingen en 
kerkvaders, hij was vooral 
zeer gemeenzaam.bekend met 
de werken van den heiligen 
CHHYSÓSTOJJJÜS, den heiligen 

AÜGÜSTINÜS en den heiligen 
THOMAS , voor welke hij eene 
bijzondere genegenheid koes
terde. De deugden van den 
religieus deden b.ij hem niet 
onder voor de kundigheden 
«an den geleerde. Hij was zoo 
vol ijver voor de opvoeding zij
ner scholieren, dat hij dikwijls 
een gedeelte van zijne jaarwed»» 
de tot ondersteuning dergenen, 
die hulpbehoevend waren, op* 
offerde. Hij besteedde het ove
rige om allerlei letterkundige 
boeken aan te koopen. DeLa-
tijnsche , Grieksehe, Spaan-
sehe, Portugeesche, Italiaan-
sche en Engelsche talen Wa
ren hem gemeenzaam. Hij was 
grondig ervaren in de kennis 
der gewijde en ongewijde oud
heden en der gedenkpennin
gen. Hij voegde bij eene uit
gebreide geleefdhbid de be* 
valligheden der fraaije letter
kunde ,veelj uistheid van geest, 
eenen onvermoeiden ijver voor 
den arbeid, en eene bewonde
renswaardige gemakkelijkheid 
in het vervaardigen van Latijn-
sche jerzen. Zijne voornaam
ste werken in dat vak zijn: een 
stuk getiteld Somnia, in 
S.vo en in 12.mo gedrukt, vol 
sierlijkheid en waarin de regels 
éener goede dichtkunde zeer 
uaauwfceürig zijn in acht ge
nomen ; dit stuk vervaardig
de hij in den ouderdom van 
22 jaren; een ander over 
het vuur, lierzangen, too-
neelsfukken, treurzangen, 

http://met.de
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Tan welke de meeste gedrukt 
zijn in de verzameling getiteld 
Poemata didascalica, 3 dl.n , 
in 12,.«»0, terwijl de overige 
dezelfde eer waardig zijn. Zij
ne werken in pro«a zijn talrij
ker. De meest bekende zijn : 
1.° Bibliotheca scfiptorum 
societatis JESU. Hij had er 
de vier eerste letters van ten 
einde gebragt toen de dood 
hem overviel; meer dan 700 
artikels zijn door hem voor 
het vervolg des werks nage
laten. Dit wel uitgevoerd werk, 
wordt door alle minnaars der 
letterkundige geschiedenis 
zeer verlangd. JÖeze Biblio
theek was door pater RIBA-
DENErBA .begonnen en tot in 
,1618 voortgezet. Dezelve werd 
door pater PHIMPPÜS' ALE-
GAHBE tot in 1643 en door' 
SOÏWEI. tot 1673 voorgezet. 
De paters BONANNI, DE TOUR-
NEMINE en KERYHXARS wer
den achtereenvolgend belast 
(om er het vervolg van te ver
vaardigen ; maar daar zij niets 
in het licht hadden gegeven, 
en slechts eenige onvolledige 
gedenkstukken hadden ver
zameld , zoo meende men dat 
pater OuDrrrer zich beter van 
kwijten zou, en men bedroog 
zich geenszins. Na den dood 
van paterOüDW werd aan pa
ter JoANNES LODEWIJK CoUR-
ïois, van Charhville, den last 
opgedragen om het werk van 
zijnen orde-broeder te herzien 
en ten einde te brengen ; maar 

de vernietiging van de sociëteit 
heeft de 'uitvoering 'van deze 
door den Paus te Rome be
krachtigde onderneming tegen 
gehouden; — 2.o Eene Com* 
menlarium in het Latijn, van 
den brief van den ff. PAÜLPS 
aan de Romeinen in 12.»°, 
in welke hij voornamelijk de 
verklaringen van den H. CïïRY-
SOSTOMDS gevolgd heeft; — 3.° 
Keltische woordgrondingen, 
— 4,° Eenè goede lofrede op 
den voorzitter BOUBIER , in 
het Latijn. — 5.° Verklarin
gen van de psalmen van den 
H. MAIIHEÜS , en van al de 
brieven van den H. P*v-
tvs, die in handschrift zijn 
gebleven ; •— 6.° Sistoria 
dogmatioa conciliorum, in 
12.mo; _ 7.o Levensbeschrij
vingen van ANTONIDS VIETRA , 
van MELCHIÓR INCHOFER , van 
DIONTSIÜS PEXAÜ, vanFROJf" 

. ION DÜ DÜC, van Jouw Cw> 
j MENSScoxir,vanJACOBUSBII.-

t r en van JOANNES GARNIEE/ ' 
Deze • zeven levensbesohrijvin
gen zijn in de Memoriën van 
pater NICERÓN opgenomen. — 
8.o Een klein Officie van den 
ÏÏ.FRANciscuiXjrERivs, 
zeer wel zamengesteld, waar
van de lofzangeV tot den ver-
hevenen lierzang behooren, 
vol van uitgebreide en verhe
vene denkbeelden met al het 
edele en de kracht der ode 
voor gedragen. De omga«(? 
met den schrijver van zoovele 
geleerde werken kon nietan-
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d«r3 dan leerzaam en onder
houdend zijn. Zijn geheugen 
bragt hem eene menigte daad
zaken te binnen , t zijn geest 
verschafte" hem uitgezochte 
en scherpzinnige denkbeelden. 
Hij sprak gaarne over de ge
leerden en over de werken, 

JHJ haalde vooral met eene 
hevrondetenswaardige juist-
Jieid de schoonste plaatsen 
der 'oude dichters aan, die 
hem bijzonder getroffen had-
iden. Hij zeide soms, dat 
» da fraaije letteren, voor 
hem in zijne jeugd onuitspre
kelijke 'bekoorlijkheden had
den gehad; én dat zij in 
zijnen ouderdom nog de zwak
heden en ongemakken , aan 
dien leeftijd verbonden, ver
zachtten." CICERO had ge
zegd : Studia adolescenliam 
alunt, senectutem obleqtant. 
De heer MICHAÜLT, een be
roemde letterkundige van/?*-
jon , de vriend van pater Oür 
BIN , heeft een gedeelte van 
het 2.e deel zijner Geschied-
kundige enwijsgeerige Men
gelingen, Parijs, 1754, 2 
deelen in 12.mo-aan de her
innering van dien kundigen 
Jesuit toegewijd. Pater Oü-
MN schreef tot vermaak zij
ner kweekelingen verscheiden 
Treurspelen, uit gewijde on
derwerpen ontleend, en een 
Wijspel, de speler, dat veel 
»ijval vond. 

OODINEÏ (MAKCUS ANTONI-

DS), in 1643 te Jieims ge
boren, werd hoogleeraar in 
de regten- aan de hoogeschool 
van Èeims, en vervulde dien 
post met eer, toen RAINSSANT, 
zijn bloedverwant, bewaarder 
der gedenkpenningen van het 
kabinet des. konings, hem 
^overhaalde oih deze zorg met 
hem te komen deelen, Ou-
DINET begaf zich op zijne 
uitnoodigingen derwaarts, en 
verkreeg zijnen post eenige 

! jaren daarna. Hij bragt vele 
orde en eene geregelde rang
schikking in die kostbare ver-, 
zameling. De koning verleen
de hem tot belooning eene 
jaarwedde van 500 kroonen. 
Hij verkreeg in 1701 het 
lidmaatschap der akademie 
van opschriften en fraaije let
teren ,en overleed te Parijs 
den 22 Januarij 1712; door 
den arbeid uitgeput. Eene 
zachte en beminnelijke be
scheidenheid, zette fijner kun
de luister bij. Hij bezat vele 
godsdienstigheid , en deze 
deugd bepaalde zich niet tot 
zijnen geest, dezelve blonk 

, ook in zijn gedrag uit. Men 
heeft van hem in de akade-
mische verzameling drie ge-
ach te Verhandelingen: d e 
eene over den oorsprong van 
den naam medaille; de an
dere over de gedenkpennin
gen van Athene en Lacede-
monië; en de 3.e overftfwee 
agaaisteenen van het kabi
net des konings. Hij had 
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een zeer sterk geheugen: men 
zegt, dat hij, toen hij nog 
scholier was, de twaalf boeken 
tan de JENEIS in eene week van 
buiten leerde: hetwelk of
schoon moegelijk en zeldzaam, 
echter zeer geloofelijk is. Wij 
hebben eenen jongeling ge
kend , die een hoek derzelve 
in eenen namiddag leerde. 

den koning der Franschen on
der anderen van i& MOEITE 
uitmaken. 

OUEN (heilige) AÜDOENÜS, 
in 63& tot aartsbisschop van 
llauanen verkozen, verwierf 
door zijne kunde en deugden 
een groot aanzien, JIij ge
bruikte de magt, welke hem 
zijn karakter en zijne kun
digheden verwierven om den 
vrede tusschen de ïransche 
vorsten te handhaven. Het 
'was bij de terugkomst van 
eene dezer onderhandelingen, 
dat hij den 24 Augustus 683 
te Clichy, bij Parijs overleed. 
ïn het 4.e jaar van zijne bis
schoppelijke waardigheid was 
hij bij de kerkvergadering van 
Chalons tegenwoordig. Hg1S 

<le schrijver van het Zeven 
van den E. ÊLIGIVS. 

ODGHXEED (WlMEM),den 
•6 Maart 1574 te Eaton ge
boren , werd opgevoed aan het 
koninklijk coliegie ymCam-
bridge,-\m hetwelk hij, ge" 
durende omtrent twaalf jaren» 
lid was. Hïj werd vervolgens 
rector van Jdeiïury, alwaat 
men zegt, dat hij den **0 J?" 
nij 1660, van vreugde stierf 
bij het vernemen van het bc 
rigt der herstelling van U' 
BEt, II. Men heeft van hem 
een aantal werken over d 
wiskunde, aan welke W*1" 
Hs eenen grooten lof ,0.e* 
zwaait. Zijne Jrilhm®iw 

OüDRI (JoANNBS B A P I I S T A ) , 
een schilder in 1686 te Pa
rijs geboren, en den 30 A-
pril 1755 in diezelfde plaats 
overleden. Hij leerde de 
grondregels van zijne kunst 
onder den vermaarden LAR-
GIUIÈRE, en ontleende van 
dezen meester voor het ko
loriet /' zekere grondregels ~, 
"Welke hij in eene vergadering 
der akademie van schilder
kunst , van welke hij lid was, 
medegedeeld heeft. Men kent 
de bijzonderebegaafdhéid van 
OüDRI om dieren te schilde
ren; zijne voortbrengselen in 
dat vak onderscheiden zich 
door de grootste naauwkeu-
xigheid en dezelve zijn op 
eene bewonderenswaardige 
wijze behandeld. Men heeft 
dö fabelen van IA FONXAINE, 
in 4 deelen in fol. volgens | 
zijne ontworpene schetsen ge- I 
graveerd ; maar zij , die de
zelve uitgevoerd hebben, be
zaten zijne begaafdheid niet. 
Hij heeft jagtteekeningen ver
vaardigd, welke het sieraad 
tan verscheiden kasteelen van 
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verscheen ,1648, te Zonden 
jn 8.vo in het licht. 

_ Jf0üGR0DM0F3F(G.) een Rus
sisch schilder in 1764 gebo-

., ren, werd in 1770 onder de 
ivreekelirigen Tan de akade-
me der kunsten opgenomen, 
en in 1785 door dalzelfde ge
nootschap bekroond, van het-
welke hij in 1797 lid, en 
in 1820 rector werd. Hij 
heeft verscheiden, geachte 
voortbrengselen nagelaten, 
onder welke men zijne schil
derijen de Overwinning van 
Casan en de Komst tot den 
troon van MSCHAEL JR OMA-
NOF voorstellende, gunstig 
onderscheidt. Hij heeft ge
zamenlijk metLossENKo., So-
KOLOF en AICIMOF ,: veel bij-, 
gedragen om de wijze en den 
stijl,.wellce tegenwoordig de 
Russische school onderschei
den in te voeren. OUGIIOÜ-
MOFF is den 19 Maart 1823 
te St. Petersburg overleden. 
Be ^ heer GRIGOREWITSCH , 
heeft, in het l,e nummer van 
zijn dagblad der sckoone 
hunsten, in 1823 tot stand 
gebragt, eene zeer uitgebreide 
Levenschels aan dien. ver-' 
maarden schilder gewijd, wel- • 
ke de minnaars der schilder
kunst met vrucht kunnen 
raadplegen. 

.* OüHAB (ABDEl-Et-WA-
HAB), een nieuwe Arabische 
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i profeet,'stichter van desecte 
I der Wahabis, in 1760 in da 

woestijn geboren, muntte in 
den beginne door verschei
den ruchtbare daden uit, 
hetzij tegen andere Arabische 
stammen, het zij in het aan
randen van karavanen zoo dat 
hij voor den onverschrokkén-
sten 'krijgsman en zelfs voor 

"den grootsten roover der woes
tijn gehouden werd. Toen hij 
aldus de bewondering der me
nigte tot zich getrokken had , 
begon hij eenè nieuwe leer te' 
prediken, van welke de gronde 
regels waren » dat er'slechts 
een eenig God bestond, van 
wien hij alleen de ware pro
feet was; dat alle ongelijk
heid van rijkdommen, uit
zonderingen of regten, met; 
uitzondering alleen van het 
tiende, met de wet van dien 
God streed." Hij verbood 
tegelijkertijd den wijn en de 
buitensporigheden van allerlei 
aard. Hij verkoos êen zeker 
aantal onverschrokken man- . 
nen onder zijne bekeerlingen, 
en zond hen af > om zijne 
leer in Syrië, Perüië, Egypte 
en Turkije te prediken. Toen 
hij dóór dezelve den eerbied 
van vele volken verworven 
had, verscheen hij eensklaps 
met een talrijk leger in "Ge
lukkig Jrabïè, en' in 1-802 
maakte hij zich meester van 
Mekka ea Medina, en plun
derde aldaar de schatten welke 
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de muzelmanscbe godsvrucht 
er bij een gebragt had. 'Hij 
wendde zich vervolgens naar 
Taïs en Dgedda; maar daar 
deze beide steden hem eenen 
dapperen tegenstand boden, 
zoo nam hij dezelve storm-
^erhand in, en liet alle i n 
woners over den kling sprin
gen. De groote heer , over 
zijne snelle vorderingen ont
steld , beval zijnen pacha's 
om tegen 4e muitelingen op 
te trekken * oièri leverde vele 
gevechten, in welke de over
winning zich. bijna altijd voor 
ABDEL verklaarde, die met 
•groote schreden naarde hoofd
stad van het Turksche rijk 
trok. Hen muzelman van dé 
•secte van A H , HAIGI OSMAN 
genaamd, verontwaardigd o-
ver de ontheiligingen, welke 
ABDEL had bedreven, besloot 
dezelve te wreken. Hij ver
trekt, komt in de legerplaats 
van ABDEI, het gejukt hem 
de waakzaamheid zijner wach
ten te verschalken, hij dringt 
in zijne tent door op denoo-
genblik, dat hij zijn gebed ver-
rigtte, en stak hem met zijn 
canjar in het hart. ABBEI. 
viel, terwijl hij eenen hevï* 
gen gil gaf; zijn broeder snelt 
toe, en ondergaat hetzelfde 
lot; de wacht komt einde
lijk , en HAier, door duizend-
de» steken doorboord', valt 
•stervende op de lijken zijner 
siagtoffers. ABDEI. werd in 
4803 vermoord; lijn dood 

redde welligt het Ótloma-
nische rjjk van deszelfs on
dergang. De PFahabis, van 
hunnen aanvoerder beroofd, 
dwaalden ëenigen tijd in de 
woestijn rond ; maar, door 
eenen neef [van ABDEI her-
eenigd, sloegen zij de Tur
ken op nieuw, maakten zich 
nogmaals van Mekka en Me
dina meester, en verwoest
ten het graf van MAHOMED 
in 1805. Maar nadat zij 
eindelijk op hunne beurt ge
slagen waren, en de neef 
van ABDEÏ. gesneuveld was, 
keerden zij naar hunne woes
tijnen terug. Hunne secte 
had in 1814 nog talrijke 
aanhangelingen.- Men kan 
raadplegen hét. Ferskg o-
ver de Wahabis, in den 
Moniteur van den 31 0c-
tober 1804 opgenomen. ÏÏ& 
verslag is andermaal uitge
breider in liet licht gege
ven , onder dezen titel: Eis-
toire etc. (Geschiedenis der 
Wakahis, van hunnen oor» 
sprong tot op het tinde^ 
•van J80P) door h ^ . 
(de heer CÜBANCEZ, consul 
te Bagdad) Parijs . IJl"» 
in 8.vo gen ander geschied
kundig verslag over de W& 
habis werd gedrukt achter de 
Beschrijving van het V<f". 
chalik van Bagdad, door 
M*** (RoussEAir consul van 
Meppo) Parijs 1809, i" 8V° j 
deze laatste heeft hetzelve 'ot 
in 1813 vervolgd, en °n d e r 
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dezen hieuwen titel in het 
licht gegeven:' Memoires etc. 
{Verhandelingen over de drie 
beruchte secten van het ,Mct~ 
hometismus, de JFahabis 
em,),'Parijs en Marseille 
1818 in 8.vo 

* ODIXENBOURG (de Gene
raal vrijheer D') , in 1767 
geboren , begaf zich in den 

• ouderdom van dertien jaren , 
als kadet in dienst, onder 
Jiet 3,° hussaren-regiment, 
en werd den 18 Julij 1789, 
als tweeden luitenant bij 
JVccssau-Saarbruk benoemd. 
Hij doorliep achtereenvolgend 
alle rangen, tot dien van 
brigade-generaal, waartoe hij 
den 4 April 1807 bevorderd 
werd , en in 1827 , werd hij 
tot luitenant-generaal hono
rair benoemd. 'Hi j maakte 
de veldtogten van 1790—-
1798 (jaar 2—-'9 der re
publiek) mede, eri wel bij 
de legers van het Centrum, 
van Sambre en Maas,; van 
Belvetië en van den Mijn, 
in het jaar 12 aan de kus
ten des Oceaans, in 1806 
en 1807, bij het groote le
ger, in 1808 en 1809 in 
Spanje, in 1812 en 1813 , 
bij het groote leger, en ein
delijk in 1815 bij het leger 
der Alpen. Hij had zich 
hijzonder onderscheiden in 
1792, bij de voorposten, 
waarover hij , bij het beleg 
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van Maubeuge, het bevel 
voerde; in hetzelfde jaar, 
bij den slag van Jemmapes, 
waarin hij gekwetst werd ; 
bij de schermutseling van
den 1 Maart' 1793, in de 
vlakten Van Altenhofen, bij 
dë inneming van Luik, wel
ke stad hij den 31 Julij 1794, 
het eerste binnentrok, enz. 
Zijn gedrag was niét minder 
roemrijk in den slag van 
Hohenlinden, alwaar hij met 
twee eskadrons, van een re
giment jagers te paard, on
verschrokken op vijf vuur-
monden, door twee Beijer-
sche bataillons gedekt, aan
viel; zoowel als in dien van 
Jena, waarin hij met den 
rang van kolonel "van bet J.o 
dragonder - regiment streed. 
Het officieele bulletin van het 
groote legér, bragt hem in 
het naamregister der hoofd
officieren, welke in dien 
strijd eenen roemrijken dood 
gestorven waren. Bij een kei
zerlijk dekreet, beval NA
POLEON,* dat eene der stra
ten van Parijs, den naam 
van den kolonel D'OUIXEÏÏ-
BOÜRG zoude, voeren; ein
delijk droeg hij , bij de Be-
rezina, aan het hoofd eener 
brigade kurassiers, op eene 
krachtdadige wijze bij, om 
den overtogt des legers, over 
die rivier te bevorderen. De 
generaal D'OüttENBOORG werd 
in 1815 gepensioneerd, en 

2 
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is te Nancy > den 27 Mei 
1833 overleden. > ' 

OüLTRBMAN (HENDRIK D'), 
"heer van Rombise, in 1546, 
te Valenciennes geboren, 
legde zich met veel vrucht 
op de fraaije letteren , , de 
regtsgeleerdheid en de ge
schiedenis van zijn vaderland 
toe, was hoofd van het bur-
gelijk bestuur te Valencien
nes en overleed in 1605. Men 
heeft van hem : 1.° Gewijd 
de dicht stukken, in het La
tijn en eenige in het Fransch,' 
— 2.° Histoire etc. {Ge
schiedenis van de stad en 
het graafschap Valencien
nes), doox zijnen zoon PE-
TRTJS D'OüLÏREMAïr, in het 
licht gegeven. ' - ' 

OüI/TREMAN (PHILIPPÜSD1), 
zoon van den voorgaande, 
werd in 1607 Jesuit, pre-
dikte 26 jaren lang met roem 
en overleed den 16 Mei 1652. 
Men heeft van hem: 1.° Le 
vrai etc. (De ware Catho-
lijkë Christen) , 'Si, Omer, 
1622, in het Engelsch ver
taald, 1623. — 2. Pedago* 
gue etc. {Christelijke peda
goog} , Bergen, 1645 -—• 
1650, 2 dl.» in 4. t0 Dit 
is eene volledige verhande
ling van de Christelijke ze-
dekunde, ontleend uit de 
heilige Schrift en uit de 
leerkvaders. JACOBÜS BRO-
QBARD , een Jesuit, gaf dezel

ve te Luxemburg in het La
tijn in het licht, en pater 
BRIGNON, bragt dezelre in 
nieuwer Fransch ovpr, Rou-
anen, 1704, in 4.t(> Men 
heeft van dit werk eene be
knopte uitgave geleverd. 

ÖÜMREMAN (PETROS D') , 
een Jesuit, broeder van den 
voorgaande, den 23 April 
1656 , te Faleneiennes, zijne 
geboorteplaats, in den ouder
dom van 65 jaren overle
den ,- heeft vele werken in 
het licht gegeven , onder an
deren : l.o Vie etc. {Le-
vensbeschrijving van PE~ 
TRITS den kluizenaarmmn 

verscheiden kruisvaarders), 
Valenciennes, 1632 , in 8J? 
— 2.o Histoire etc. (£** 
schiedenis van de stad^ en 
hét graafschap .Falencien-
nes),£ouai,.X639, in tol. 
Hij is slechts de uilgever van 
dat werk, hetwelk hij ver~' 
beterd en vermeerderd heeft, 
(zie n'OüWREJUN — H£If* 
BRIK. —) — ' 3.° la C°T 
stantinople etc. [Set Belgi
sche JTonstantitiopel) > D°or~ 
nik, 1643, in 4.to Dit is 
de geschiedenis van BOODE" 
wïrtr en van HENDRIK, kel" 
zers van Ifonstantinöpel. —' 
4.° VAmour etc, {De onge
schapene liefde over ƒ* 
schepselen verspreid), -»ïr 
sel, 1652, in fol. 

OüSEL, OlSEÜ of LOISEI-
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(Pmumis), in 1671 te Dant-
%ig, uit eene oorspronkelijk 
Franschë familie; geboren , 
werd predikant van de Hpog-

• duitscheièrk teZeyden', daar
na, in 1717, hoogleeraar in 
de godgeleerdheid te Frank

fort aan de O der, , Hij be» 
Meedde dezen leerstoel met 
roem tot aan zijnen dood in 
1724 voorgevallen. Toen zijn 
ambtsbroeder hem gedurende 
zijne laatste ziekte Schriftuur--
plaatsen in het Latijn of in 
het Hoogduitsch tot zijne ver
troosting te binnen bragt, 
verbeterde hij de 'vertaling 
volgens het Hebreeuwsch of 
het Grieksch, met zoo vele 
naauwkeurigheid als of zijn 
bed * een leerstoel vooï de 
godgeleerdheid ware geweest: 
eene bezigheid, die in deze om
standigheid even zoo nutteloos 
als ongepast schijnt. Zijne 
voornaamste werkenzijn; 1.° 
Introductio in accentuatie* 
nem Hebrceorutn nietricam, 
in 4.to flij beweert in de 
voorrede van dit werk, dat 
de Hebreenwsch.e punten en 
toont,eekens even zoo oud als 
de boeken van de H. Schrift 
aijn. Deze bijzonderheid wik
kelde hem in eenige letterkun
dige geschillen, in welke hij 
weinig voordeel behaalde (zie 
CAPKL — LODKWIJK. — ) — 
2.» De accentuatione Hèbrce-
orum prosaïca, in 8.™; de 
•Lepra, in 4 . t 0 , 1709. —, 
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Een andere ODSEI. (JACOBUS) 
bloedverwant van den-voor
gaande , heeft geachte aan
merkingen over den Octa-
vius van MÜNITIÜS FEUX na
gelaten. Dezelve zijn geheel 
met die van MEURSIOS in de 
uitgave Fstriorum van 1672 , 
in 8.vo opgenomen^ 

OÜSTRILLE {heiligëp~- Zis 
AUSTREGESILUS. 

OÜXRAM (W"ILÏ.EM) , een 
Engeische, godgeleerde yan de 
17.° eeuw, van wien.er eene 
geachte verhandeling bestaat 
onder dezen titel: De sacri-

Jiciis Jïidceorum , libri duo , 
Zonden , 1677 , in 4. t0 Do 
schrijver handelt in dezelve 
over de offeranden der oude 
wet, en over die der Hei
denen ^ en eindigt met die 
van het kruis. De vooroor-
deelen zijner secte hebben 
hem bewogen, om die der 
Mis te verwerpen. 

OUTREIN (JoANNES D') p r o -
testantsch predikant, in 1662 
te Middelburg geboren,'was 
hoogleeraar in de wijsbegeer
te, en in de gewijde oud
heidkunde , aan de doorluch-
tige school van Dordrecht t 
en overleed, den 24Februarij 
1722, als predikant te Am
sterdam. Men heeft van dien 
predikant een aantal ascetische 
en letterkundige werken: 1.° 

r 3 
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Kort begrip van de god
delijke waarheden, Amster-
dapi, 1736, in I2.mó, het
welk de protestanten in ver
schillende talen hebben ver
tolkt j —• 2.o proeve van 
fféunjdegUijAemssén, 1700, 
2*deelen in 4. t° ; — 3.o 
"Verscheiden verhandelingen 
over verschillende teksten der 
H, Schrift; :' , 

al zijne pogingen in het werk 
ooi de zamenroeping der al-
gemëene staten te beletten, 
en eindigde zijne werkzame 
parlementaire loopbaan, door 
deze laatste ivacantïe kamer, 
welke alleen van af de maand 
September 1789 tol in 0c-
töber 1790 , het tijdstip van 
de gehéele vernietiging, den 
last van het uitgestrekt regts-
gebied van het parlement 
fan Parijs droeg, In het 
volgende jaar week hij naar 
België', vervolgens ging hij 
naar Bolland, in 1793 werd 
hij naar Hqmm geroepen, 
alwaar zich toenmaals MON
SIEUR (IODEWIJK XVIIÏ) be
vond, die den titel van re* 
gent aannam, en dié hem 
tot regentsehapsraad benoem
de. Toen de gebeurtenissen 
van het einde van dat zelfde 
jaar de hoop der koniogsge" 
zinden had vernietigd, stak 
hij naar JEngelandover, en 
verbleef te Londen tot i*1 

1814, zonder daarom, gedu
rende zijne langdurige uitwij
king , op te houden de raads
man en de steun van de deelge-
nooten zijner ballingschap te 
zijn. De koning benoemde 
hem in 1814 tot staatsraad. 
Bij de terugkomst van BO
NAPARTE stak hij op nieutf 
naar Mngeland over, e" 
kwam in de maand ip r l ' 
1816 eerst in Frankrijk »ƒ" 
r"g. D'OüTREMOirr. is ï" °e 

maand' September 1822 te 

* OuTREMONI (lusEtMüS D') 
in 1746 te Parijs geboren, 
was de zoon van eeneii be
roemden advocaat, en betrad 
in den beginne dezelfde loop
haan. In 1766 werd hij lid 
van He* parlement, en tijdens 
de, vernietiging van dat col-
legie, in 1771, werd hij naar 
Crevant verbannen', alwaar 
h\j zich gedurende een vier
jarig verblijf, op de beoefe-
ntng der crimineele wetten 
en letteren toelegde, toen 
«et parlement in 1774 her
steld was, werd D'OÜTRE-
MOOT. belast met de opslel-
iing tan verscheiden verloo-
gen, voornamelijk met die,: 

welke tegett de edicten van 
IURGOX ingebragt werden. 
% was het ook, die toen 
er klagten inkwamen tegen 
de m het regterlijk beheer 
geslopene misbruiken, de rf-
schaffing der geregtskosten 
^ o r s t e l d e , e n a n d e * e h e r v o r _ 

Um«t\ 7 8 5 t o t d e groote 
^mer bevorderd , stelde hij 
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•Parijs overleden, Men heeft 
-van, hem: 1,° Ze nouveau etc. 
(De nieuwe eeuw al Frank
rijk nóg eetie monarchie), 
Zonden, 1796, 2 deelen in 
fol. - - 2.° Examen elc, (Oor
deelkundig onderzoek van-
de fransche omwenteling, 
bèscho-uwd als een staatkun
dig stelsel), Zonden, 1805, 
in 8,vo Hij-had tooneelstuk-
Jten vervaardigd., onder ande
ren MARGARETHA van Jn-
jou en de dood vak KAREL. 
1, Welke noch ten tooneele 
-gevoerd, noch gedrukt Jsijn. 

OoVlLLË (AKTTONIUS LE MET 
TEL heer D') broeder van den 
abt DE BOIS-ROBERT , en zoon 
van eenen prokureur van het 
hof der onderstandsgelden van 
Rouanen , was te' Caen ge
boren en werd g'eographisch 
ingenieur. Hij beoefende dfr 
wiskunde minder dan dé 
dichtkunde. Men heeft van 
hem tooneelstukken-vap 1638 
tot 1650 gedrukt: dezelve 
zijn beneden het middelma
tige.. Hij -is veel meer be
kend door eene verzameling 
van herhalen, verre beneden 
die van LA EONXAINE, en 
welke aan dezelve slechts ge
lijken door de onbetamelijk
heid en wulpsohheid. Hij 
heeft uit het Spaansch ver
taald verliefde en treurige 
verhalen van dona "MARIA 
»E ZAYAS, 1656, in 8.v» 

OÜVRABD (RENATÜS) kano-
nik van Tours , ervaren in 
dé fraaije letteren, dé wijs
begeerte j de wiskunde, god
geleerdheid eri toonkunst,, 
werd in 1620 te Ghinon ge
boren en overleed in 1694, 
bemind om fcijne inborst, en 
geacht óm zijn' gedrag. Zijne 
werken zijn: • 1.° Secret etc* 
(Geheim, om f door- middel' 
eener nieuwe kunst in de-
muayk te componeren); — 
2.o Biblitt sacra, 529 car~ 
minibus mnemonicis compre* 
hensa; hetzelfde werk in het 
Fransch; — 3.° Motifs etc* 
(Beweeggronden Van her-
eèniging met de Catholijke' 
Kerk enz.) •»*- 4.° Calenda
rium novum perpetuum et 
irrevocabile. Indien men den 
loop van den sterrenhemel in 
aanmerking' neemt, is het 
twijfelachtig dat er een dus
danige almanak kan bestaan» 
Men ziet thans nog op het 
graf van OOVKABD de beide 
volgende door hem vervaar
digde dichtregelen: • 

Dum vixi, divina mihi laus u-
nica cura 1 • 4 . 

Post obitum sitlausdjvina mi
hi unica mercès. 

OVERALL (JOAWNES) , eerst 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid te Cambridge, daarna 
deken van den H. PAÜLÜS te 
Zonden, werd in 1614 bis
schop van Govenlry en Zicht' 

ik 
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fidd en vier Jaren later bis
schop van JVorwich. Hij 
trachtte in eene briefwisseling 
«e geschilpunten der Holland-
sche Protestanten over de 
voorbeschikking enden vrijer) 
,wil overeen te brengen. Men 
Jindt eenige dezer brieven 
in de, verzameling, getiteld: 
JLptsioloe •prmstantiwn vi-
rorum, Amsterdam, 1704, 
wfol. Hij overleed in 1619/ 

OVERBEEK (BONAVENTÜRA 
VAK) een HoIIandsch schilder 
en oudheidkundige, in 1660 
te Amsterdam geboren; Hij 
bezat zulk eene overhellende 
zucht voorde oudheden, dat 
«ö --dne malen naar Home 
reisde-, a^aar n | j t e e k e n i n . 
gen vervaardigde van de kost
bare overblijfsels der oude 
pracht dier stad. Hij tee-
tende eerst de gedenkstuk-
ien welke m bun geheel 
nog bespan; vervolgens die, 
jelke beschadigd ^ « o n -
J f er iets bg te voegen, en 
JU nam al de evenredighe
den met de grootste naauw-
keunghéid k a c h t . I n z i j n 
vaderland teruggekeerd i « W 
Teerde hij zelf zijne t e k e 
ningen , verzamelde de be
schrijvingen, welke men van 
dczelvem de. beste oudheid
kundigen vindt, om er dezelve 
bS L t e i p l a V s e n ' eD voegde 

M £ n n i ^ e n d f " Panden J ' d l e e ^ 8 e dezer gedenk

stukken hersteld hebben, zon* 
der de oude en nieuwe be
schrijvingen, welke op de
zelve betrekking hebben te 
vergeten. Hij overleed in het 
jaar 1706 in zijne geboorte
plaats. Deze verzameling wel
ke oorspronkelijk in het Ne* 
derduitsch onder den titel 
van Overblijfsel van oud Ho* 
me in het licht verscheen, is 
in het JLatijn en in hetFransch 
vertaald.. Men heeft hetzelve 
in het Latijn in het licht 
gegeven onder dezen titel: 
Meliquice antiquce urbis Mo-
mana etc, Amsterdam 3 dee-
Jen in fol.. Elk deel bestaat 
uit vijftig platen en even zoo 
vele beschrijvingen. Dit werk 

'is mede te Amsterdam in 
-het Fransch gedrukt in 1709 
en in 1763, 3 deelen in fol, 

f OvERBERG (BERH-ABD); 
in 1745, té Föltlage, on
der Osnabrugge, geboren, 
ontving zijne wetenschappe
lijke vorming, eerst aan het 
gymnasium te Meine, en 
daarna aan de hoogeschooi 
te Munster. Met uitstekende 
kundigheden verrijkt, werd 
OTERBERG , na de H. pries
terwijding ontvangen te heb
ben,, in 1780, kapellaan te 
Everswinkel, in het toen- . 
malige Munstersche ambt 
Wollheck. Gedurende zij» 
verblijf aldaar, wijdde hij 
zich voornamelijk toe aan de 
beoefening der pedagogie* 



ov 
(kunst -van opvoeding en on
derwijs) , en werd door den 
Munslerschen minister TON 
FÜRSTJENBERG in 1783, naar 
Munster beroepen , ten ein
de een algemeen onderzoek 
der landsscholen te bewerk
stelligen. Dit verschafte hem 
de overtuiging, dat een doel
matig onderwijs der jonge 
lieden , welke zich aan den 
schoolonderwijzersstand toe
wijdden, ih het algemeen de 
eerste onvermijdelijke schre-
•de , ter verbetering van hèt 
schoolwezen moest uitmaken. 
Op zijne voordragt, werd er 
dus te Munster, eene nor-
Iriaalschool opgerigt, van wel
ke OVERBERG zelf de onder
wijzer werd., Hier was. hij 
geheel op zijne plèats', in 
eene betrekking, in welke 
hij zoo oneindig 'veel goeds 
•stichtte. Zijn uitwendig voor-• 
komen was indrukwekkend ; 
eene verhevene eerbiedwaar
dige gestalte , een vriendelijk 
gelaat, eene hartelijke en 
indringende taal, eene po
pulaire voordragt, vol zal
ving , de uitstorting van een 
.goedaardig en zachtmoedig, 
godsdienstig en liefderijk hart, 
onderscheidden hem, en trok
ken de zijner leiding toever
trouwde jeugd', onweder-
staanbaar tot hem , even ge
lijk dezelve voor zijn onder
wijs eenen blij venden indruk 
verwierven. In 1793 , ver

te. • 329 

scheen in' het licht, zijne 
l.o Anweisung u, s, wé 
(Mandleiding tot een doel" 
matig schoolonderwijs ,voor. 
dt scholen in het bisdom 
Munster), in het Neder-
duitsch vertaald, en door de 
maatschappij tot nut van 't al
gemeen in hél licht gegeven ; 
in 1.795 , zijn Catechismus, 
van welker Nederduitsche 
vertaling reeds de vijfde druk 
bestaat; in 1799 de Ge-
schichte u, s.to. (Geschiede-
nis van het Oude en Nieu
we Testament), waarvan de 
geschiedenis van het Oude * 
Testament irf 1838, in het 
Nederduitsch vertaald in het 
licht is gegeven, en de ver
taling van die van het Nieu
we. Testament ter perse, is 
(1839),iniS04. Zijn Qhrist. 
Kathol. Religions - ffand-
buch. {Handboek van de 
Christelijke Cath* Gbds~ 
dienst enz.), van welks Ne
derduitsche vertaling door 
den waardigen B. DOOREN- ' 
WEERD , de tweede uitgave 
in twee zware dèelen in gr. 
8;vo beslaat., Alle. werken : 
met de grootste vlijt, en vele 
omzigtigheid bearbeid., die 
talrijke uitgaven beleefden, 
en, behalve in het Neder
duitsch , ook in andere vreem
de talen vertolkt, den ze-
genrijksten invloed, heinde 
en verre verspreidden. Het 
bestek van dit "Woordenboek 

5 
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gedoogt niet, om .breedvoe
rig, over de verdiensten Van 
dezen voortreffèlijken man, 
met betrekking tot het school* 
wezen te spreken. Nadat 
OVERBERG reedseenigentijd, 
den post van Examinator 
Sijnodalis bekleed had, werd 
lnj in 1809 deken aan de O. 
L. Y. kerk in Uebertoasser, 
en regent van het bisschop, 
pelijk seminarie. Heilrijk 
werkte hij in deze betrek
king gedurende zeventien ja
ren door woord en verhe
ven voorbeeld, op de jeug
dige kweekelingen voor het 
heiligdom • en als zielzor
ger beurde hij vele troost-
•kehoe"'gen, door woord en' 
daad weder op, toonde hij 
aan menigen dwalende het 
pad des heils. In 1816, be
noemde hem de koning'van 
Pruissen, tot consistoriaal-
raad , te Munster; versier
de twee jaren later zijne borst 
««et het orde-teeken des 
rooden adelaars van de der
de klasse, en verleende hem 
den titel van opper~consis-7 
toriaal-raad. Deze onder
scheiding , zoo min als de 
algemeene hem zoo vrijwil
lig aangebodene hulde, had 
mtusschen op zijn eenvoudig 
ert openhartig gemoed, op 
zijne Christelijk- vrome oot-
"«ed.gheid, op zijne mede-
aeeizame onbaatzuchtigheid, 
t ? T.? s t e n invloed. Zoo 
W M s h l i bijvporb. de hem || 

in 1823 aangebodene twee
de prebende, aan het Mun-
stersche döm-kapittel > met 
een inkomen van 1200 Pruis-
sische Thaler, vaü de hand, 
en liet zich, enkel op her
haald aanzoek , bewegen,de 
prove van honorair Jid aan 
te nemen. Met die rusteloo-
ze Werkzaamheid, welke een 
hoofdtrek van zijn karakter 
Was, had O VERBERG , in weer* 
wil van zijnen hoogen ou
derdom , de aan zijne verschil
lende bedieningen verbonde
ne moegelijke- werkzaamhe
den , nog steeds met ijver 
waargenomen. Maar omtrent 
eenjaar voor zijn overlijden, 
leed hij aan eene borstkwaal, 
die eindelijk zijnen dood ten 
gevolge had, welke op den 
9 November 1826, te Mun
ster voorviel. Even gelijk 
zijn geheele levensloop .voor
beeldig was geweest, zoo wa
ren het ook zijne, laatste 
oógenblikken. » Heer! uff 
wil geschiede ! ik ben bereid 1" 
zeide hij, terwijl hij xnet 
eenen opgeruimden blik, zijne 
ontbinding te gemoet zag. 
Zijn aardsche hulsel werd, 
onder algemeene deelneming 
Toornamelijk der armen, die 
in hem eenen vader verloren, 
op de plegtigste wijze ter 
aarde besteld. Een schoon 
gedenkteeken verheft zich bo
ven zijne grafplaats; een veel 
schooner echter heeft hij zie» 
in de harten zijner dankbare 
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medeburgers opgerigt, voor 
'welke zijne gedachtenis onver-

. getelijk zal Wijven. 

OvfiRKAMPr (GEORGIÜS W H > 
HEtittos), iii het midden van 
de 17.eeeuw, in PFestfalen 
geboren, is dé schrijver van 
verscheiden werken, in welke 
meer geleerdheid dan oordeel 
en meer hartstogt dan ge-

. zonde critiek doorstralen. Zij
ne werken werden in 1703 
te Ririteln gedrukt. • Men 

' 'vindt onder dezelve eene zon
derlinge verhandeling onder 
dezen -titel V Commentatio 
tkeologica de rdtione status 
curice Romance circa usum 
Latino* linguce, sacroque do-
nlinationis arcano. Hij be« 
•weert dat hét hof van Rome 
de Latijnsche taal enkel ge-

, bruikt om deszelfs heerschap
pij uit té breiden. Zonder 
over de ongerijmdheid van 
eene dusdanige bewering te 
spreken, kan men 'over den 
smaak eens mans oordeelen, 
die in de taal van VIRGILIÜS 

-en van CICERO, geeneandere 
reden van. voorliefde vindt 
dan eene ingebeelde heersch-
zucht. Be waarheid is, dat 
de moeder van alle kerken, 
het Christelijke Jeru&alem, 
die alle volken der aarde in 
haren schoot vereenigt, eene 
gelijkvormige, algemeene bij 
allen bekende taal moet heb
ben. Reeds voor den oor
sprong van het Christendom 

genopt de Latijnsche taal, 
volgens PLINIÜS , dat voorregt. 
Quce sparsa congregaret 
imperia ritusque mollireï, 
ettotpopulorum discordesfe-
rasquelinguas sêrmonis oom-
mercio contraher et. Waarop 
INCHOÏ'ER , in zijne geleerde 
geschiedenis de sacra Lati-
nitale, aanmerkt, dat het 
Christelijke Rome, zonder 
eenen onvergeeflijken misslag, 
geene' taal kon verwaarloo-' 

, zen , welke onder het Hei-
densche Rome die der geheele 
wereld was. "Nee decet gen--
HU adhuc Roma domilo orr 
bi Latinitatem fuisse impe-
ratam; eadem vero Chris* 
tiatia negiigere ejus linguce 
culluram, quce in unum re-
Ugionis regnum dis tr act os 
ubique populos congregavit. 
Een protestant, veel oordeel
kundiger dan OTERKAMPF, 
zucht over het verval van de 
Latijnsche taal, en beschouwt 
hetzelve als zeer noodlottig 
voor de godgeleerdheid en het 
behoud van het regtzinnig ge
loof; namelijk JOANNES ADAM 
FtESSA in zijne Rissertatio 

(de cadente Latinttate ortho-
doxice noxia, Rinteln, 1727. 
Deze verhandeling is zeer wel 
geschreven. De schrijver be
toogt, dat de zuiverheid des 
geloofs veel gemakkelijker be
houden wordt in eene doode, 
en daardoor onveranderlijke 
taal, in eene algemeene taal» 
en vooral in eene taal, wel-
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ke gediend heeft. om aan 
bijna alle volken der wereld 
Christelijke waarheden te lee-
ren. Zie DESBILLONS. 

OVIDIUS (POBLIÜS OVIDIUS 
NASO) Romeinscn ridder, den 
20 Maait van het jaar 43 vóór 
J. C., te Sahnona, eene stad 
van Jbrmzo geboren, werd 
vroegtijdig naar Romegezon
den. Zijne talenten waren 
reeds ontwikkeld,* het ver-»-
Wijf in die stad, het vader
land des smaaks en der kun
sten , verfijnde dezelve, in 
den ouderdom van zestien ja
ren naar Athene gezonden, 
beoefende hij de fijnheden van 

• de Grieksche taal- en letter
kunst. De dichtkunst bezat 
voor hem zeer vele aanlok-
kelijkheden. Zijn vader, die 
vreesde, dat de hartstogtelijké 
zucht voor dezelve hem van 
de fortuin, welke zijne be-
gaafdheden hem beloofden, 
zou berooven, trachtte dus 
te vergeefs hem te bewegen, 
dat hij zich op de welspre
kendheid zou toeleggen. Ovi-
Dius was als dichter geboren, 
en hij was zulks ondanks 
zijnen vader, ten koste zijner 
eigene belangen. AÜGDSTDS, 
de-vriend der talenten, ont
ving ĥem aan'zijn hof, be
tonde zijnen geest, en prees 

ïijne^erken. . OVIDIÜS door «en b 0 0 2 e n g e e s t d e r ^ ^ 

g S ? d o o r / ^ der liefde „ 
geweld, ondervond weldra I 

de ongelukken , welke deze 
beide hartstogten gewoonlijk 
te weeg brengen. Niet Ie 
vrede met het voorwerp zijner. 
liefdevlam te bezingen, wilde 
hij de kunst om te beminnen 
stelselma tig maken. Hij gaf 
een dichtstuk onder dezen 
titel in het licht. AUGUSTUS, 
buitendien op den schrijver 
verstoord, nam dit werk tot 
.voorwendsel om hem, in den 
ouderdom van 50 jaren, naar 
Tomes (thans Tomisoilho-
miswar), aan de Zwarte, 
zee, te verbannen. Deplaats 
zijner ballingschap was zeer 
aangenaam: een ware wijs
geer zou aldaar een gerust 
en gelukkig leven hebben 
kunnen vinden j maar OwW 
haakte niet naar die hoeda
nigheid , hij hield zijn geheele 
leven de" laf harligheid van 
een wulpsch hovelingen dich
ter. Men is met de wezen
lijke misdaad van OVIDIÖS on
bekend. Het was naar allen 
schijn , van iets schandelijk 
in het 'huis van AUGUSTUS 
gezien te hebben. fl"e z ° u 

deze keizerOVIDIUS, omzijn 
dichtstuk de kunst om ie oe* 
minnen, hebben kunnen ver» 
bannen, hij die HoRATifS' 
wjens gedichten met al de 
bewoordingen der schande
lijkste ontucht bezoedeld z|o» 
beminde en roemde? "° 
is waarschijnlijk dat AUGUS
TUS eene ingebeelde reden 
voorwendde * terwijl bij Tan 
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de ware niet durfde spreken. 
Een bewijs dat het om eenige 
bloedschande, eenig geheim 
voorval fn de keizerlijke fa
milie te doen was, is dat 
TIBERIÜS, dat gedrogt van 
oriluclitetf geveinsdheid, Ovi-
BIUS niet terug riep. t' Hij 
vraagde te vergeefs genade 
aan den bewerker der; ver
banningen en aan den ver
giftiger van GERMANICÜS", hij 
bleef aan de oevers van den 
Donau, en haakte zonder op
houden naar de vermaken van 
Rome. Hij overleed in dien 
toestand in het jaar 17 na 
J. C. na 7 jaren in zijne 
ballingschap te hebben door-
gebragt. JOe heer POINSINET 
DE SIVRT heeft in de Mèr-
nure de Frame, April 1773, 
eerste deel, bladz. 181 en 
volgende, eenen brief ge
plaatst, in welken hij schijnt, 
aan te nemen, dat de oor
zaak van de verbanning van 
OVIDÏÜS op eene geheel an
dere beweegreden, gegrond 
is, dan die welke men ge
woonlijk aanvoert (de bloed-
• schandige omgang van AUGÜS-
ÏÜS metr *jne dochter JÜLÏA). 
HIJ mee dat deze keizer 
OVIDIÜS <rnkel gestraft heeft, 
omdat hij toen hij tienman 
™&s > den jongen AGRIFPA , 
klemzoon van dien keizer, en 
door depzelven tot opvolger 
benoemd, in regten vervolgd 
eu eenige gruwelen van dien 
hoesten en ondeugenden vorst 

ruchtbaar, gemaakt had. Zijne 
gissingen zijn aannemelijk; 
maar het zijn slechts gissingen:-
» Men kan, zegt een oor
deelkundig man, OVIDIÜS een 
verwijt doen , hetwelk bijna 
zoo groot is, als dat, het
welk men aan AUGUSTUS en 
TIBERIÜS doet: namenlijk van 
hen geprezen te hebben. De 
lofspraken, welke hij hun 
toezwaait, zijn zoo overdre
ven, dat dezelve thans nog 
de verontwaardiging zouden 
verwekken, indien hij dezelve 
aan' wettige vorsten ,• zijne 
weldoeners, had toegevoegd; 
maar hij verkwistte dezelve 
aan dwingelanden." Welk' 
eene zonderlinge zaak zijn 
toch de lofspraken, en vooral 
die der dichters! Het is zeer 
duidelijk, dat OVIDIÜS met 
geheel zijn hart verlangde , • 
dat eenige BRU-TUS Rome van 
deszelfs AÜGOSÏÜS bevrijdde, ' 
en in dichtregelen wenscht 
hij hem de onsterfelijkheid 
toe. Toen hij zijnen dood . 
vernam, dreef hij de dwaas-
üheid en de laagheid zoo ver, 
dat hij hem eene soort van 
tempel toewijdde •, in welken 
hij hem eiken morgen wie-' 
rook, offerde., Men zou hem 
welligt deze lafhartigheid ver
geven , indien dezelve uit 
erkentelijkheid voortkwam, .;'• 
maar het is klaarblijkelijk, 
dat slechts eerloosheid en ge
brek aan moed zijne drijf-
vederen waren. OVIDIÜS maak-» 
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te eenen god van APGDSTUS 
omdat hij TIBERIUS meende 
te bewegen, en van dien 
vorst een mensch te maken. 
Eenige schrijvers', die zon
der twijfel Tomis of Tomis» 
•war in Bulgarije met TQ-
miswar verwarren , hebben 
gemeend, dat OVIDIUS in Hon
garije yerbannen is geweest; 
maar dit' denkbeeld behoeft 
geene wederlegging; bijna 
alle verzen van den dichter,, 
gedurende zijne ballingschap 
gemaakt, getuigen tegen het
zelve. Men toont echter zijn 
graf te Szombaihehj {Saba-
ria) ; hetwelk zou doen voor
onderstellen , dat hij in Hon
garije, op .eene reis, welke 
hij door dat.landdeed, over
leden is, of dat zijne ge
beenten , door een' zijner 
.vrienden derwaarts vervoerd 
zijn. Be werken, welke ons 
van dien dichter overblijven 

zijn: l.o De Herscheppingen, 
Dit is, zoo als' nien zegt, 
zijn meesterstuk;,maar wel
ken naam* kan men aan het
zelve geven? Het is geen hel
dendicht; dergelijke gedich
ten hebben regelen; en On-
DIÜS kent er geene in zijne 
werken, minder nog een leer
dicht •;' want het bevat de 
regels van geenerlei weten
schap. Het is ook geen his
torisch dich tstuk, het is veel
eer eene geschiedkundige fa
belachtige compilatie, uit 
oude dichters en uit de ge
wijde boeken ontleend. Hqt 
begin, in hetwelk hij over. 
God, over den mensch, over t 
de vorming der aarde over 
den zondvloed enz. handelt, 
biedt schoone en groote denk-, 
beelden; ,aan, maar die door 
de droomen der fabelkundi-
gen verminkt zijn; het is de 
vermomde Genesis (*], ,Het 

de Hefdenen van dP l t e ' / e S ' g 1 t e Lewi->s «S» ™» de kennis, welke 
*« ï t l | slfn omeen* fnn?fC b o e k e n ,8:e«ad nebben, het *>u onvoor-
daadfaa ï" e Vtk«nnp„ " F : ° . e , i £ e n bestaand bewijs gestaafde' 
er nersoonlHfc lil IJn 5 e n K e t i s n i e t de slotsom, welke Ovwivs 
\<Pr?\t„ u!ï »'*,..?ou bunnen geput hebben hét is een ffetrouw 

Sreekt uIT' T e e n e a n d e r e ™>* oudeVe "waarover BOBBBIW 
S k ' k^ieli..^ mor meer dan 600 jaren v d d r / c V dóoï de Tij-
5 d ^ ï r ' k T c h f e ? i ^ G ^ « » ' * k w U J^T 'aan 'de . jneeg ; 
en hunnp GVLA?* « V a l d a tff e"e leeren, wat hunne geschiedenis 
den* "an AIIMATJ?*^ ü e ^aeedemoniërs" die sich beroem-
ook\ hln^t ABRAHAM a f te stammen ([ MACHAE. XII 21) konden er 

« « * «toto Tri™?!, fc tV1 2 e Griek™ verkocht zijn: to£ 

nestra, j£ HUÓ*. in/i* 
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overige bevat andere trekken 
van de gewijde geschiedenis 
evenzeer misvormd en ver
minkt, en alle bnitensporig-

. heden der fabel.f Het-zijn on
bedekte schilderstukken van 
de minöarijen der goden ert 
menschen; tafereelen des te 
geschikter om' het hart te 
bederven, daar OVIDIÜS de
zelve op eene teedere en zachte 
wijze voorstelt. Tegelijkertijd 
vindt men in hetzelve ware 
grondstellingen en wijze op
merkingen . Men heeft deze 
dichtregelen, welke uit eeni
ge verhandeling over de erf
zonde schijnen ontleend te 
zijn , dikwerf aangehaald: 

Excute virgineo conceptas pee 
tore flammas , 

Si potes , infelix. Si possem , 
sanior essem. 

Sed rapit invitam nova vis: aliud-
.. que cupido, 
Mens 'aliud suadet. Video me-

liora, proboque; 
Deterjora sequor. . . . 

2.o Be Jaarboeken. (Fasti) in 
6 boeken, in welke men, 
onder eenige slordig behan
delde stukken én eenige on-
regtmatighêden, eene schoo-

ne , edele* en bevallige ver
beeldingskracht ontdekt; — 
3.° De Klaagliederen of 
Treurzangen (Tristiq); de
zelve zijn vol treffende beval- ; 
ligheden. De schrijver doet 
de kleinste bijzonderheden 
uitschitteren; maar het ont-^ 
breekt hem dikwijls aan 
naauwkeurigheid en verhe
venheid , en, door de siera
den des geestes na te jagen , 
verliest hij de taal der natuur; 
— 4.° De Heldendichten 
{JBferoïden) vol geest, maar 
nog voller van wnlpschheid ; 
— 5.° De drie boeken der 
Minnarijen , welke men bij 
zijne drie gezangen over de 
Kunst, öm te beminnen kan 
voegen ; —- 6.° De remedio 
amorzs, minder in kunst
waarde dan zijne overige wer
ken , en hetwelk men als een 
tegengift zijner Minnarijeti 
kan beschouwen. Terwijl bei
de werken den geest beha
gen , zijn zij zeer geschikt 
om het hart te bederven. 
Het vergift is in dezelve met 
alle mogelijke kunst toebereid. 
— 7.° Ibis f een hekeldicht 

mijn zilver en qoud weggenomen, en het Jiotlbaarste en schoonste, 
*mt »fc bezat, in uwe af godstempelen gedragen, en de hinderen van 
Juda en Jeruzalem helt gij aan-de hinderen der Grieken verhoekt, 
om dezelve verre van kun land te vervoeren.-- » Het isnatuurlijk, 
zegt een criticus, eeften vreemdeling- over zijn land, zijne Godsdienst, 
zijne gebruiken, en zijnen ouden staat te doen spreken, de Grieken, 
konden derhalve van hunne slaven vele zaken vernemen, welke de 
ïoodsche Godsdienst betroffen, daarenboven konden deze van Jeru
zalem en Juda vervoerde slaven, van hunne meesters., 4elfs de vrij
heid erlangen om hunne Godsdienst uit te oefenen, en ik weet niet of 
hunne vergaderingen geene aanleiding gaven tot de verborgenhfiden 
«f Mysterifnrwefte i ! Griekenland ontstonden,". Zie Qmiowua. 
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zonder geestigheid, in het-
welke het zout al te veel 
verdund is ; — 8.° Frag-? 
menten van eenige andere 
werken. De natuur was ten 
opzigte van OVTDÏÜS geenszins 
karig geweest;' zijn geest was 
levendig en vruchtbaar, zijne 
verbeelding schoon en rijk; 
de uitdrukking scheen zijne 
gedachte te gemoet te gaan. 
Met deze groote hoedanighe
den, bedierf hij den smaak 
der Romeinen; hij was ver
kwistend in verbloemde uit
drukkingen , geestige invallen 
enscherpzinnigheden(*). Dit 
gebrek behaagde aan zijne 
eeuwj hij gaf aan dezelve 
tien toon, De schoone natuur 
werd verwaarloosd; men jaag
de den valscheii schijn na. 
Datgene, wat aan de oogen 
behaagde, was niet genoeg,' 
men zocht datgene wat de
zelve verblindde. Een ander 
gebrek van OVIDIÜS is , de
zelfde gedaclite onder ver-
schilleride vormen voor te 
stellen, hetwelk hij somlijds 
lot in de lastigste verveling 
doet. MARTIGJJAC heeft alle 
werken van OVIDIÜS in het 
Fransch vertaald , 9 dl..a in 
12.«»o met het „Latijn. Ge
durende zijne ballingschap 
vervaardigde OVIDIÜS een 
dichtstuk over de jagt en 

over de vissohen, Balteu-
ticon genaamd , aan hetwelk 
PHNIDS , [lib, XXXILeap. 2) 
lof toezwaait, en van welke 
er slechts 132 dichtregels over-
blijven, door N. HEIKSIÜS, 
in het licht gegeven; dezel
ve zijn daarenboven door af
schrijvers misvormd. Men 
kent hem ook een geschrift 
toe, tegen de slechte dich
ters , door QÜINÏIUANÜS (L. 
VI.) aangehaald; eene ver
taling der Verschijnselen 
van AHATÜS , over welke 
LACTANTIOS spreekt in zijn 
tweede hoek der goddelijke 
instellingen; n.° 5 en hij 
haalt er de drie laatste ver
zen van aan. ~ 9.° Een aan
tal; Puntdichten. Er bestaan 
in onderscheidene talen le
vensbeschrijvingen Tan On* 
DIDS. 

OviEDO, X V.UDEZ (JOAK-
NES GONSALVOFERDINAND D') > 
in* het jaar 1478,.te 'Madrid ' 
geboren , werd onder de edel
jonkers van FERDIWASD , ko
ning van Jrragon en vat», 
ISABEILA /koningin van Mas-
tüïè , opgevoed. Hij bevond 
zich in' 1493 te '£arcelona, 
tóen CHRISTOPHORÜS COLÜM* 
BÜS , van zijne eerste Ws 

naar het eiland Haïti, «et-
welk, hij Hispaniola noem-

l^ pSSoï i d f vL\ ' S j e waar/e>;inff dn schoonheden enge*'* « 
^'^endicZet C l d l V a n debe r iJmde vertaling in het FrW\* 
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de (thans St. Domingo), te
rugkwam. Hij gingf eene naau-
we vriendschapsverbindtenis 
met hem en zijne togtgehoo-
tën aan, en zocht eene oaadw-
kéurige kennis te erlangen 
van al datgene, wat de nieuwe 
ontdekkingen betrof. Hij bé-. 
wees aan Spanje, geduren
de den oorlog met Napels , 
gröote diensten'; daarom be
sloot JTERDIIUIND , hem als 
bewindhebber en algemeen 
inspecteur der, 'Nieuwe ivVe* 
reld, naar het eilandHaïti 
t e ' zenden. • De verwoestin-

, gen, welke de venus-zlekte 
gedurende den oorlog met 
Napels hadden aangerigt, 
bewogen hem om zich bezig 
te houden , met het, opspo
ren der krachtdadigste' ge
neesmiddelen tegen deze ziek
te , welke men :meende uit 
PFest- Indi'ê, gekomen te 
zijn. Hij strekte zijne naspo-
ringen uit tot al datgene, 
wat de natuurlijke historie 
dier gewesten betreft:; ön bij 
zijne terugkomst in'Spanje, 
gaf hij i n het licht: ,-,'iSüm-
rriario de la Mstoria' fférie-
ral ynatüral':de las Indias 
Occidentales , welke hif aan , 
KAREI, V opdroeg. Hij ver
meerderde d it "werk later", 
<;n gaf het in het licht on
der den titel van: La His-
toria general y natural de 
las_ Indias Occidentales, 
üalamanca, 1535, in fol; 

XVIII. DEEI,, W 

'Ml-
Hetzelve i is in faet'llaliaansch 
vertaald ,. en later1 in Het 
JFransch , Parijs, 1556 , in 
fol. In dit werk zegt OVIEDÖ, 
dat de verius-ziek te eene'land
ziekte Van het eiland. Haïti 
is, en dat dezelve vari daar 
naar Europa is overgesla
gen; waarin hij zich groote
lij ks schijnt te vergissen (zie 
ASTRÜC * eji PACIFICOS -MAXI» 
MUS). Hij roemt in hetzelve 

. zeer, hét Pok-Hout ter gene
zing dier ziekte; maar liet 
zij dat de kwaal thans be
zwaarlijker te genezen is, het 
zij dat het geneesmiddel nooit 
die kracht heeft gehad , wel--
ke men aan hetzelve toekent'; 
de ontdekking van OVIEDO 
heeft veel:' van deszelfs aan
zien verloren, ofschoon de 
gelegenheid om dezelve te 
beproeven , dank zij; onze z"e-
den, minder ontbreekt dan 
Ooit. De woordenboek-schrij
vers hebben dit artikel zeer 
misvormd, en hetzelve met 
volstrekt onwaarschijnlijke ge
beurtenissen doormengd; ee-
nigé hebben twee OVIEDO'S 
Van eenen enkelen gemaakt', 
en hebben het overige naar 
evenredigheid verward, 

OwEN (JOAKNEs) AüDOE-
ijrijs, te Jrmon, in liet graaf
schap Caèrnarvon in Enge
land geboren, maakte'zich 
bekwaam in de fraaije'lette
ren r e n w a s genoodzaakt 
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school te houden, ten einde 
daarin een bestaan te vinden. 

•|[ij muntte voornamelijk in 
de dichtkunde uit", en overr 
ijeed te Londen in 1622, Zij
ne Jandgenooten lieten hem 
zijn leven in armoede door
brengen, en na zijnen dood 
hebben zij hem in de Pau» 
lus-kerk eene graftombe op? 
gerigt. Men heeft van hem 
«en aantal Puntdichten in 
het Latijn, ELZEVIR 1628en 
1647 , in 12.«ao , en Parijs, 
DIDOT 1794, 2 deelen in 
jl8.m°, welke op prijs wor-
den gesteld , ma ar zulks al
len niet waardig zijn. Aldus 
placht de schrijver er ook 
Loyer, en hij gaf zulks .door 
deze heide dichtregelen te 
kennen: 

Qui légis ista, tuam reprehen-
do , si mea laudas 

Omnia, stultitiara j si nihil, 
invidiam. 

Men prijst de eenvoudigheid 
.en de zuiverheid des stijls. 
Zijne geestige invallen zijn, 
•op eenigena, vrij natuurlijk , 
/nen kan zelfs zeggen, dat 
dezelve al te natuurlijk iijn , 
want het ontbreekt demeesr 
ten aan 'die levendige en 
geestige steefcscheüten, welke 
het puntdicht uitmaken, XE 
BRÜÜT heeft, eene keuze van 
d« beste gedaan , en dezelve 
in ^Fransche dichtmaat in het 
WW gegeven, 1709, in 12.»»o 
*"J heeft met regt diegene 

weggelaten, in welkede schrij
ver uitvaart tegen de religi
euzer» , de geestelijken en den 
heiligen Stoel, De oom van 
den dichter was zoodanig ver-» 
ontwa,afdigd. over zijne onge
paste kwinkslagen tegen de 
Roomsahe Kerk, datjijjlienji 
van een zeer aanzienlijk ver
mogen onterfde. Hij wendt 
echter zijne geestige invallen 
somwijlen tegen de ongeloor-, • 
vigen en de valsche wijsgee-
ren ; dit getuige het volgende 
puntdicht tege» de atheisten! 

Ntilla domus domino caruit. 
Vos hanccine tantam 

Nullius dpmini creditis esse do. 
mum ? 

De zedemeesters konnen van 
hem ook het volgende paai* 
dicht aanhalen , hewfk de 
valsche genietingen eener ver
bodene liefde en de walging» 
welke dezelve volgt, «eer wel 

uitdrukt: 

Principium dülce es*, sedflni' 
amoris amarusj , iit a. 

Lseta venire Venus, W*m * 
bire solet. ' . . mare 

Flumiija qu?Bsitum *'« « ' l • * 
w dulcla currunt,' - „ . , ; 
Postqüam gustarunt aquor, 

amara fluunt. 
Eene vertaling van de nitg-e' 
zochte puntdichten .van 0 ^ . 
in Fransche verzérdoor** 
WVAXANT , U door den w 
AVG. XABoüissE,in•h«t»cJi 
gegeven, Zyon , 1819 > 
18.mo 
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OWEN (JOANNES), te-Ox
ford, opgevoed, werd Angli-
kaansch predikant; maar ten 
•tijdje van. de magt des pa'rk> 
ments, predikte hij met de 
Woede van eenen geestdrij-
véx tegen de bisschoppen, 
de pjegtigheden enz. Hij was 
predikant, van de partij der 
nonconformisten. OWEN werd 
op het einde van 1649, de 
lofredenaar der moordenaars" 
van JKAREI I , en predikte 
tegen KAREI, I I , en tegen al. 
;de koningsgezinden. Hij', werd 
vervolgens deken yan de 
Christus-Kerk te Oxford, 

*eh vicerkanselier dier stad. 
Men zette hem na eenigeja
ren van deze beide posten af. j 
Hij 'pverleed in 1683 te :•£!.-
ling bij Jctün, in den ou
derdom van 67 jaren. Men 
heeft van hem een aantal 
•wederleggende werken, vol 
• van woedende' uitvaringen en 
onwaardig om door verstan-? 
dige lieden gelezen te> worden» 

'* Owm (HENDRIK) een k un-
dig Anglikaansche godgeleer
de , in 1719 in het graaf
schap Merioneth geboren, 
begon aldaar zijne studiën, 
en volbragt: dezelve te Ox
ford, in het jESïïS'COÏlegie, 
•alwaarhij zijne graden in de 
faculteit der geneeskunde ver
kreeg. Kort daarna omhelsde 
hij den geestelijken staat, en 
'Werd' benoemd tot de pasto-

rij van JSdmonton, in het 
graafschap Middlesex, en 
vervolgens tot die van St. 
Olavis, Hartstreei, te Lon
den. Hij had bij de studie der 
godgeleerdheid,* die der wis
kunde, voor welken hij eenen 
natuurlijken aanleg had, ge
voegd. Hij was geleerd en een 
goede criticus. Men heeft van 
hem: l.oEene Verhandeling 
over de driehoeksmeting ; 
-T- 2.0 Aanmerkingen over 
de wonderen der Schriftuur; 
•—• 2,9 Aanmerkingen op de 
vier Evangeliën; r—- 4.0Na-
sporingen over den. tegen-
woordigen staal van de vei,~ 
taling der zeventigen; — 
5.° Be wijzen van aanha
ling der Evangelisten ver-* 
klaard en verdedigd; -r-6.o 
Raadgeving aan de studen
ten in. de godgeleerdheid; 

V-r 7.9 Inleiding tot de ge
wijde critiek; — 8." Zeer-
reden in het gesticht van 
BOÏXE voorgedragen, onder 
den titel van Doel en nut 
der "wonderen van de Schrif
tuur: 1774; r - 9.° andere 
Leerreden, welke na zijnen 
dood gedrukt zijn. Hij was 
in 1778 de uitgever van het 
Contonische handschrift van 
het boek Genesis, met het 
afschrift van het F'aiicaan, 
eene verzameling.vaa JOAN-
NES ERNESX GRABE ; welke 
onuitgegeven was gebleven. 
OWEN" overleed in 1795 
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*• OWEN (JOHN) , secretaris 
-van het Britsche en vreemde 
bijbelgenootschap, in 1765 te 
Londen geboren, werd in 
den beginne aan het collegie 
van den heiligen PAUtts te 
Zonden geplaatst, van waar 
hij naar de hoogeschool van 
Cambridge vertrok, om al
daar zijne godgeleerde studie 
te voltrekken. Na dezelve 
met roem volbragt te heb-
beo, werd hij benoemd tot 
lid van het collegie Corpus 
Christi, van die vermaar
de hoogeschool. Vervolgens 
doorreisde hij met eenen aan 
zijne zorgen toevertrouwden 
jongeling, verscheiden gedeel- • 
-ten van Europa, voorname-
Jijk Frankrijk, Zwitserland 
en Italië. 'In 179S in En
geland teruggekomen , werd 
hij godsdienstleraar in de 

-Anglikaansche kerk , en wijd
de zich met roem aan den 
predikstoel toe. Doctor POR-
ÏBJVS , toenmaals bisschop van 
Londen, vertrouwde hem 
het bestuur der pastorij van 
Fulham toe , welke niet ver 
fan de hoofdkerk verwijderd 
was, en die hij gedurende 
vijftien jaren, tot aan den 
dood van zijnen eerwaardi-
8en patroon, in 1808 voor
gevallen, bediende. Daarna 
neeft OWEN, in zoo verre 
£Is de staat zijner gezond-
neidhem toeliet, He" pre-' 
<™e„ s t i n de kapel van i 
Mehea waargenomen. Hij 

is den 26 September 1822, 
te Ramsgate , alwaar hij ee-
nigen tijd was komen door
brengen , :ten einde de zee
lucht in te ademen ] overle
den. Men heeft in het licht 
gegeven: Memoirs of the k/e 
of J. OWEN; bij W. Ou-
TJE , Londen, Hamilton, 
1820, in 8jo OWEN heeft 
nagelaten: 1.° Retrospectü 
ve reflections, etc. [Over-. 
wegingen over den staat der 
Godsdienst, en der staat
kundige aangelegenheden in 
Frankrijk en in Groot- • 
Brittannie), 1794, in 8.™ 
— 2.o, Travels.inlo diffe
rent partsof'Eufope. {Bei-
ze door verschillende deden 
van Europa, in dejaren 
J19J en 4792, met aan
merkingen over demenschen 
en de %eden), 1796, 2 dl.» 
in 8.vo _ 3.0 The Chris-
tian monitor,etc. {De Chris-

"telijke vermaner voor de laat
ste levensdagen), 1799, m 
8,vo _ 4,o 'fhe fashionable 

world displayed. {De steJ'~ 
lijke wereld ontmaskerd), 
1804, in Ï2>° — 5-° **/ 
address to the chairman of 
the eart India companielc. 
{Jdres aan den president 
van dé Oost-Indische com
pagnie, ter gelegenheid van 
den brief van den heer i1' 
ViNMG, over het g«*? 
van op de yodsdienwg 
gevoelens der inboorhH ^ 
van Indi'ê, invloed uit te <>e" 
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/enen), 1807, in 8.vo — 
6.<* Findicalion of the Bi-
ble society [Regtvaardiging 
van fat Bijbelgenootschap, 
in anttaoordaaneenen dorps
geestelijke: een aan lord 
TEIGNMOUTH, gerigte brief), • 
1809, in 8.VO— 7,°.ffis-
tory of the British and f o- \ 
reign Bible society. (Ge
schiedenis van den oorsprong 
en van de tien eerste jaren 
van het BritscKe en vreeni' 
de Bijbelgenootschap) ,1816 
— 1820, 3 'dl> in 4.*o — 
8.° Men heeft van hem daar
enboven een aantal Leerreden. 

OXENSXIERN (AxEt,, graaf 
Tan), in 1583, in de pro
vincie Uplandgeboren, werd 
gróót-kanselier van Zweden 
en eerste staatsdienaar van 
GÜSIAAF ADOLF , hij verdien
de het vertrpuwen van dien 
vorst, door zijne genie en regt-
schapenheid. [ OXENSIIERN, 
werd aanvankelijk door KA
KEL IX, koning van Zwe- . 
fan» in gewigtige onderhan- j 
delingen gebruikt ; en des-
zelfs opvolger GÜSIAAF ADOLF, 
benoemde hem (in 1611) tot 
kanselier van het koningrijk. 
Hij eindigde den oorlog met 
Denemarken; volgde in 1614 
den koning naar Lijfland'en 
sloot in 1617,den voordeeli-
gen vrede van Stolbova, met 
de. Russen. Na de verovering 
*an Pruissen , door GÜSIAAF > 

W 

werd hij tot algemeen land
voogd van hetzelve benoemd, 
ïoen Oostenrijk, de kasten 
van de Oostzee bedreigde, be
woog hij den hertog Tan Pom-
meren, eene Zweedsche krijgs-
bezetting in de sterke stad 
Slraalsundppte nemen]. JYa 
den dood van GÜSIAAF, die in 
1632, in den ^Jag Tan Lui
zen sneuvelde, verkreeg hij 
het bestuur over de aangele
genheden der Zweden en hun
ne bondgenooten 'mBuitsch-
land] in hoedanigheid van 
algemeen bewindhebber. Hij 
zette den oorlog met roem 
voort; maar het verlies van 
den slag van Nortlingen, 
noodzaakte hem om over 
Frankrijk , naar Zweden te
rug, te. keeren., alwaar 'hij 
een der vijf voogden van de' 
koningin GHRISIINA', gedu
rende hare minderjarigheid 
Werd. [Deze koningin, wier 
afstand van de kroon hij la
ter hoogelijks afkeurde, en 
haar opvolger KAREU GÜS
XAAF, bewezen hem die ach
ting , welke zijne verdiensten 
en zijne begaafdheden ver- ; 
dienden.] AUe aangelegenhe
den van dat koningrijk wer
den tot aan" zijnen óooi, 
voornamelijk volgens zijnen 
raad behandeld. De kanselier 
was ervaren in de staatkun
de en in de fraaije letteren. 
Men schrijft hem toe het2.e 
deel van de Hisloria belli 

• 3 : , • . • • • • -



34S O X E. 

Suecb-Germanici, Waarvan 
iet eerste is van PHIL. CHEM-
WTZ, (zie GHEMISIIZ BOG. 
PHIL.) — Zijn zooii JOAN-
DÏES OXENSXIERN, gezanten 
gevolmagtigd minister bij den 
trede van Munster , in 1648 
handhaafde op eene Vaardi
ge wijze den roem zijns va
ders.— GAIUUëtOXENSTIERN, 
groot-maarschalk van Zwe
den, BENEDICXUS OXENSTIERN, 
groot-kansèlier van Zweden 
«n eerste staatsminister van 
^at koningrijk, beide uit 
dezelfde familie als den voor
gaande , hebben door hunne 
verdiensten eeiien naam ver
worven, 

Óxmsmw (IV. graaf van), 
achter-neef van AXEI ÖXEN-
STIERN , overleed in 1707, 
m_eenen gevorderden leef
tijd , in zijn gouvernement 
van het hertogdom Twee-
*™ggen. Hij maakte zich 
Jekend door zijne reizen door 
*»J«a alle landen van Eu
ropa. Hij omhelsde de Ca-
thoJnke Godsdienst in / tó -
«e. Zijn geest was van na
tuur zeer vrolijk; maar een 
oogelukkighuwelijk, de smar
ten der jicht, het verlies 
zijner goederen, welke hij 
in de weelde der hoven door-
«ebragt had, vervulden zij-
J S , °^erdom met bitter
d e ' ALvond t r o o s t i n eene 
U c l d e . ^ « d i e n s t bekrach-
W* wijsbegeerte; de ge- 1 

beurtenissen zijns levens wer« 
dèh voor hem stof tot overi 
weging en nuttige lessen. 
Toen schreef hij zijne Ge
dachten over verschillen
de onderwerpen mét zede-, 
kundige overwegingen, te 
'.s* Gravenhage, bij miDü-
REN gedrukt, 1754, 2 dl.« 
in 12.nio BRUZEN ÖE IA MAR-
TINIÈRE , die deze uitgave be
zorgde , verbeterde den stijl 
derzelve, welke die eens 
vreemdelings was, hij heeft 
er eenige platte uitdrukkin
gen in gelaten , voor welke 
de lezer door bondige denk
beelden en bevallige trekken 
wordt schadeloos gesteld. ' 
» Men wordt aangenaam tér-
rast, zegt de uitgever, een' 
beschaafd man inet een be
vallig voorkomen begaafd, en 
die al datgene, Wat de we-
reldsche genietingen verlei-
delijks kunnen hebben, ge* 
smadkt had, eene ernstige 
bezigheid te 2iën maken» oni 
diegenen te waarschuwen, die 
in dezelve een geluk zoeken, 
hetwelk zij wezenlijk niet ge
ven. Men is voornamelijk ge
sticht door den diepen eer
bied, welken hij voor de 
Godsdienst aan den dag W ' 
Men ontdekt eenen wijsgeer, 
die in den menschepen g^st 

alle hulpmiddelen zoekt* 
waarvoor dezelve vatbaar 's> 
maar die, dewijl hij het on
toereikende dier middelen ge
voelt, om wezenlijk deugd-
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aaam te zijn, "niet weifelt 
om tot bovennatuurlijke hülp-

' middelen zijne toevlugt te ne
men , ért zich niet schaamt 
era over God, het paradijs, 
de hel enz, te spreken , even 
gelpE öenzendeling zondoen." 

OxFoftD (de graaf van). *-
WAÉPOLB. 

OrsEt. 
OÜÖEL. > 

Zie loiSEt en 

OZANAM (JACOBÜS) /één be
roemde wiskundige; in hetjaar 
1640, lei Bouligïieux, in het 
Vorstendom Dombes uit eene 
oorspronkelijk Joodsche fami
lie geboren , werd door zij-. 
nen vader tot den geestelijken 
staat bestemd. Hij ondernam, 
zijne godgeleerde! studie uit ge
hoorzaamheid; maar* na den 
dood zijns vaders liet hij" de
zelve Varen, fiit'v zucht voor 
de wiskunde. Deze weten
schap had Voor hem altijd veel 
aanlokkelijks gehad , en reeds; 
in den onderdom van, 15 ja
ren vervaardigde hij een werk 
over dat onderwerp, hetwelk 
in handschrift bleef, maar 
in hetwelk hij later stuk
ken vond, waardig om in zij
ne gedrukte werken eene plaats 
in té nemen. Hij vestigde 
zich als onderwijzer te Zyon, 
en vormde'aldaar eenlge goe
de wiskunstenaars. Toen de 
*ader van den kanselier p'Ar'll 

' ••• ' . :,-. W 

GDESSKAÜ hem naar de hoofd
stad beroepen had, werd zijn 
naam weldra bekend. Hij ïrad-
met eene vrouw in den echt,.. 
diebijna zonder vermogen was, 
die hem door haar bescheid
den en zachtaardig gelaat ge
troffen had. Bitschoone uiter
lijke bedroog liern niet; zij
ne studiën beletten hem, niet 
om mét zijne vrouw en • kin
deren de zuivere en eenvou
dige vermaken te smaken y 
welke aan de namen van man 
én vaderyerbonden zijn, vér-i 
maken ,iwelkebijna uitsluitend 
voor burgerlijke familiën be
waard zijn. Hij had twaalf 
kinderen, van welke de mee
ste stierven, ert hij betreurde 
dezelve als of hij rijk geweest 
Ware. In den ouderdom van 
61 jaren, dat is in 1701 * 
verloor hij zijne vrouw, én 
de oorlog,' welke over, de' 
Spaansche troonopvolging los
barstte , ontnam hem bijna al 
zijne kweekelingen. Toen werd 
hij lid va» de academie Vaa 
wetenschappen, in welke hij 
de hoedanigheid vAakweeke-
ling wilde aannemen, welke 
men, zonder twijfel voorne
mens was door eenen man van 
dien ouderdom en van die ver
diensten luister bij te zetten» 
Zijn toestand dééd hém zijöé 
natuurlijke opgeruimdheid ? 
noch eene soort van boerterij 
niét verliezen , welke hem , 
daar dezelve in geenen deele 
4 - ' •". • • ' .:: 
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gezocht was, buitengemeen 
verkwikte., Hij: overleed in 
1717 aan eene beroerte. Een 
•van natuur regtgeaard en een
voudig hart was bij hem de 
grondslag tot de godsvrucht 
geweest. De zijne was niet 
alleen opregt, dezelve was tee
der, en verachtte die kleine 
oefening niet, welke de Gods
dienst veredelt, en die, door 
eene soort van terugwerking, 
er het gevoel én den geest 
mede voeden. Hij wilde in 
het stuk van Godsdienst nooit 
meer weten dan het volk. 
» Het komt, zeide hij dikwijls, 
den leeraars der Sorbqnne toe 
om te redetwisten, den Paus 
om uitspraak te doen , enden 
wiskunstenaars om in eene regt-
standige lijn* naar den Hemel 
te gaan." Ofschoon zijne stu
diën over afgetrokkene onder
werpen liepen , schreef hij op 
eene zeervloeijende wijze. Zij
ne werken zijn: 1.° Diction-
naire etc. (Een, zeer uitge
breid Woordenboek der wis-
kunde), herdrukt in 1691 in 
4>; .— 2.o Cours etc AS and-
leiding, voor de wiskunde), 
5 dl.»/ in 8.vo, in 1693 in 
het licht gegeven ;—3.° Mé-
créations etc. (Wis- en na
tuurkundigeuitspanningen,) 
1694, 2dl.'nin 8.vo, eenbe
langrijk werk, bij herhaling 
in 4 dl.n in 4.to herdrukt. De 
uitgave, in 1778 of in 1790 

tG Pv'fs in * dl,n in 8,Vo' m 
net licht gegeven, is geheel 

door .MONTDCLA omgewerkt, 
-* 4.° Methode etc. (Gemak--
kelijke wijze om land te me-
ten), ibid 1699 in 12.nw; _ 
5.o P Usageetc. {Het ge-< 
bruik van het kompas vanpro
portie), in 12.m°; — 6.°JVbu-t 
veau etc. (Nieuwe beginselen 
der algebra), Amsterdam, 
1702, in 8.vo.LElB!imoordeel-
de dit 'werk boven de" meeste 
algebraïsche verhandelingen 
verheven. — 7.° Geometrie 
etc. (Praktische meetkunde), 
in 12.mo De nieuwe meetkun
de , dat is, die van het oneindi
ge, van welke men later zulk 
een uitgebreid gebruik heeft 
gemaakt, komt in dezelve niet 
voor,, men vindt in dezelve 
slechts de oude, maar. met 
vele inspanning grondig ónder-, 
zocht. — 8.° La perspective, 
etc. (De theoretische enprak-
tisöhe vergezigtkunde), Am
sterdam, 17H , in 8/" en. 
1720 mede in 8.y° ; — 9.°i« 
géographie etc. (De aard
rijkskunde en de wereld-

, beschrijving handelende over 
de spheer enz.) Jmsterdam, 
1711 in 8 , r ° ; — IQ.» Nou
velle etc. (Nieuwe Driehoeks
meting), 1699 in 12.»°, nieu
we uitgave, Parijs, 17811 
in 12,«H0J door AüDiERNE, 
die /van het boek van OZAJMM 
een geheel nieuw werk ge- ' 
maakt heeft, in het Jicht ge
geven enz.. Zie de Memorie'1 

van NiCBRO.N' en het woorden
boek van •CHAUFF£PI& Men 
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•kan ook zijne Zo/rede. door 
FONTENEUE raadplegen.' '•;"'• 

* OZANNE (PETRUS) j een be
roemd scheepsbouwkundige 
ingenieur, werd den-3 Decem
ber 1737 te Brest geboren, 
en: overleed den" 10 Februarij 
1813 in diezelfde stad. Zijne 
Verzameling van sieraden 
voor de voor- en achtersteven 
der schepen is zeer geacht. 
Hij heeft met.zijnen broeder 
NicotAAS MARIA.,. den 12 Ja-
nuarij 1728 , te Brest gebo
ren , en den 3 Januarij 1811 
tei Parijs overleden, nieuwe 
Gezigten , vergezigten van 
de voornaamste havens en 
reeden van het koningrijk 
Frankrijk en van, deszelfs 
volkplantingen in het licht 
gegeven, men heeft van dezen 
laatste eene Verhandeling o-
ver de militaire &eemagt, 
opgedragen aan den heer DE 
CHOISEÜI, welke 50 platen be
vat, de oorlogsschepen en de 
krijgsverrigtingen , die tot de 
gevechten en lot den aanval 
en de verdediging der havens 
betrekking hebben, voorstel
lende -_ Men kent van JOAMA 
FKANCISCA , oudste zuster der 
beide broeders: l.o Une Fue 
etc. {Een geaigt vamBiep-
pe); -,. 2.o jjne Fue etc. (JEen 
gezigt van St. Faleri); — 
3,o JEen tweede Fue etc. {Ge
zigt van de haven van Li-
vornój, volgens VERNET ; —-

: W 

4.° Verscheiden Fues etc.{ Ge
zigten op de Frtmsche volk* 
plantingen). — Men heeft van 
hare zuster MARIA JOANNA : 
1 .o Een eerste Fue etc, (Ge
zigt op de haven van Ziv&r-
no), mede volgeris VERNET; 

—— 2.o Le temps etc. (Met 
heldere weder) yolgens den
zelfden ; r~- 3.° Les Belais 
etc. {Be Flaamsche uitspan
ning én de Flaamsche pacht
hoeve) volgens WomvERMANs. 
•Deze laatste kunstenares is 
den 16 Februarij 1786 : te' 
Parijs overleden. Zie de 
Levensbeschrijving van deze 
familie aan het hoofd van de 
Catalogue d'objets d"arts 
des cabinets OZANNE et Coi-
NX 1811 , in 8.vo. 

* OZAROWSKI (PETRUS D' 
ALCANTARA) groot, Yeldheer 
der Poolsche kroon, werd in' 
1750 te PFarschuu geboren. 
Door Busland omgekocht, 
toonde hij zich gunstig voor 
de ontwerpen van dat hqf 
ten opziglen van.Polen, hij 
maakte den inval in hetzelve 
gemakkelijk, en had .veel deel 
aan het bondgenootschap van 
Targowilz en aan de staats-, 
regeling van 1792, De Polen, 
die in April 1794 opgestaan 
waren, dreven hunne vijan
den terug en plunderden'het 
huis van OZAROWSKI. Hij be
woonde toenmaals het konink
lijk kasteel, alwaar eene ern-



3*6 O Z A . - O Z E. 

stige. ziekte hem aait het bed 
fluisterde. Het koninklijk 
«lot werd aangevallen./ ÖU-
ROWSKi gevangen genomen en 
opgesloten, terwijl het volk, 
uit eigene beweging zijne galg 
plantte. Men vond onder de 
papieren Tan den- afgezant 
IGEXSTROB zijne briefwisseling 
fiiet het Russische kabinet, 
welke yoor de provisioneele 
regtbank voorgelezen werd, 
die hem vooroordeelde om 
met yerscheiden zijner mede-? 
pligtigen opgehangen te word
den. 

, OZEAS. . - . Zie OSEAS. 

* OZEBETSKODSS» (]V¥>, in 
het jaar 1751 gebörW, en 
den 28 Februari) 1827 over
leden t was een van de éér
ste feden der akademie van we- ' 
tenschappen van Petersburg, 
toen dezelve in 1783 werd 
.opjferigt. Men heeft van hem: 
lé° Eene Feraameiing van 
Uittreksel», uit de Russi
sche almanakken van 1775 
tot 17Ó3, in 10 deelen. — 
2«o Periodieke verhandelin
gen over de vorderingen der 
wetenschappen in Rusland, 
van 1804 tot 18Ï0. — 3.0 
Beginselen der natuurlijke 
Instorie, St. Petersburg, 
" 9 1 , 7 deelen. —, b.o feu 
«aar de mééren ladoga en 
™ 5 « v i b i d . 1792. . 1 5.0 

sen Pochen Petersburg en l 

Staroï'RouSs gelegen, ibid. 
1808.—. 6.0 Reis naar hét 
meer Seliguer, ibid. 1817. 
— 7.o De Fertaling in het 
Russisch van den raad aan 
het volk over eleszelfs gezond
heid , door „Tissor. ^ 8.0 
Eene hertaling tan Siics-
Xlüs. •— 9.0 De Fertaling 
van de algemeen e geschiede
nis der jagt en der visch-
vangst, door Noët. OZERETS-
KODSKI, heeft daarenboven 
medegewerkt aan de Verte,* 
ling van de natuurlijke his
torie van BÜFIWÏ, St. Pe
tersburg r 1801 — 1807, 
en heeft tot het ff oorden-
boek van de Russische aha* 
demie, het geheele gedeelte 
geleverd, hetwelk tot de ge
neeskunde betrekking heeft. 

'* OZEROEK (WuDistws 
ALEXANDRowiTScH), een be-
ïöemde Russische treurspel 
dichter, ridder,-lüwnvef-
scheiden letterkundige ge" 
nootschappen , den 29 Sep
tember 1760, bij 7W* ge-
horen , begaf zich onder.het 
corps der adellijke landkadet-
ten, waarbij hij zich doot 
zijne studiën zeer voordeeli| 
onderscheidde. Hij verliet du 
gesticht in 1788, en g»>0 
met den rang van luitenant 
naar het leger over. Zijn" voor
beeldig gedrag verschaftePm 

de eerste gouden me^ll!e' 
Hij maakte snelle vorderin
gen , waarna hij met den ran& 
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ging te houden, tot welte 
zijne voorgangers zich ver
oordeeld hadden, rigtte een 
wezenlijk nationaal tooneel op. 
Zijne voornaamste stukken 
zijn : 1.° De dood van OZEG, 
in 5 bedrijven, voor de eer
ste maal in 1791, teSt.Pe-
tersburg voorgesteld;»— 2.o 
OMDIPÏÏS te Athene t in 5 
bedrijven > den 23 November 
1804 , ten to.oneele gevoerd ; 
— 3.° Fingal\, in 3 bedrij
ven , den 8 December 1805, 
uitgevoerd. — 4.° Dmitri 
Donskoï, in 5 bedrijven» 
den 14 Mei 1809 gespeeld* 
OZEBOFF , heeft ook eenigé 
Lierdichten vervaardigd èfl 
een gedeelte van Ae*firieven 
vdn COLARDEAU, vertaald, 
De volledige werken van de
zen dichter .voorafgegaan van 
eene Beschfyving vdn zijn 
lëben en zijne werken, is 
door den prins VIASEMSEII» 
in het licht gegev.en, St, 
Petersburg, 1818. 

van generaal-majoor zijn ont
slag verzocht, en verkreeg, 
om in burgerlijke betrekkin
gen te treden, in welke llij 
niet minder gelukkig was dan 
bij de wapens. Nadat hij in 
1808, van alle posten ont
slagen was, bragt hij zijn le
ven vreedzaam door in de 
beoefening der letteren , tot 
dat hij door eene ziekte aan
getast werd, welke zijne, ver*, 
standelijke vermogens onge
voelig verzwakte, en aan wel
ke hij in de maand Novem
ber 1816 bezweek. Men kan 
OZEKÖFF als i e wezenlijke 
schepper van het Russsische 
treurspel beschouwen: of
schoon de stukken van KHIA-
JENINE en van SOUMOROKOF, 
de beste j welke het Ru'ssi- * 
sqhe töoneel toenmaals bezat, 
niét van schoonheden ontbloot 
waren, en zich soms zelfs 
door verhevene dichtregelen 
onderscheidden, waren zij 
echter verre af van dien za-
menhan'g, die eenheid van 
handelingen en belang te 
hebben, welke de regels van 
de dramatische letterkunde 
horderen. OzEROJrir, verre van 
«'ich aan de slaafsche navol-. 

QZÏAS, —*• Zie Az&mxs. 

OZÜN-ASEMBEC. — Zie U-
SBN CASSAN. . 
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P. 

w 
AATS (ADRIAAN), PAETI-

ÜS of PATIÜS , raad en vroed
schap der stad Rotterdam, 
bezat begaafdheden voor dè 
onderhandelingen , waarvan 
hij bewijzen gaf in Spanje, 
werwaarts hij in 1673, door 
de Algemeene Staten gezon
den werd. BATIK, zwaait 
hem eenen grooten lof toe; 
hij noemt hem een' grooten 
wijsgeer, een' grooten god
geleerde, grooten regtsg'eleer-
de , enz. Degene , die de 
voortbrengsels van PAATS ge
lezen hebben, zijn geenszins 
gezind om BATLE , op zijn 
woord te gelooven ; - zij zijn 
over deze lofspraken niét ver
wonderd als zij Weten, dat 
PAATS de doorluchtige school 
van BATLE en JURIEU geslicht 
had, en dat deze zelfde 
PAATS, even als BATLE, een' 
ijverige voorstander van de 
zoogenaamde verdraagzaam
heid was. Hij . overleed in 
1685, in den ouderdom van 
S5 jaren. Men heeft van 
fee.enfn^r,"fi/» die in 
« 8 6 , m het licht verscheen, 
™er «e laatste onlusten in 
f"$etend, in wel/ten o-

r * verdraügzaamheid 

gesproken wordt van hen, 
die de heerscfiende Gods
dienst niet mijn toegedaan. 
Er is noch juistheid, noch 
bondigheid in de redevoer 
ringen van PAATS , en de ont
leding welke BATLE , aan de
zelve gegeven "heeft, (in de 
JVouv. de la Rep. des Lelt. 
1685 , blz. 1082) is voldoen
de , om er de zwakheid van 
aan te toonen. Men vindt 
ook verscheiden zijner Brie
ven , in de verzameling, ge* 
titeld : Prwstantium ac eru-
diloruni episiolm, Anislef-
dam, 1704, in fol. ' 

PAAÜW 0f PAirwlPEiRös), 
in 1564, te Jmsterdam ge
boren '; oefende niet vrucht 
de geneeskunde uit. Zijnroem 
deed hem in 1589, tot ee
nen leerstoel in de genees
kunde te Leijden benoemen, 
en na zich in de praktijk 
van zijne kunst onderschei
den té hebben, overleed hij 
in 1617. Zijne werken han' 
delen over de ontleed- en 

kruidkunde. De verhande
lingen, welke hij in hetJicnt 
gegeven heeft, naauwkeu»" 
ger dan die, welke tot dus
verre verschenen waren, zlJtt 
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tloor die, welke later in het 
licht gekomen zijn, over
troffen. Men stelt dezelve 
echter nog op prijs. De voor
naamste zijn; l.o Een Com-
meniarium op YESALUS , in 
het Latijn, Leijden ,1616: , 
in 4.to >_ 2.o £ e ne Ver
handeling over de Pest, ia. 
hel Latijn , Leijden , 1636 , 
in l2.mo _ 3.o Mor lus lug--
dunO'Bcctavus ,1629 , in 8.vo 
— 4.° Anatomicte observa* 
iiones, Koppenhagm, 1657, 
in 8.vo 

, PAC (GABRiët D U ) — Zie 
BEUEGARDE. 

PACJEIJS. — Zie PACZ en 
PAS. . 

* PACARAU (PETROS) , coh-
stitutionne'el bisschop der Gi-
ronie, in 1716, té Bordeaux: 
geboren , volbragt zijne stu
diën met roem , en maakte 
zich niet alleen met het La--
tijn en Grieksch ,"'maar bok 
met het Hebreeuwsch, Sy-
risch , Engelsen, Italiaansch 
eh Spaansch gemeenzaam be
kend. Hij omhelsde den gees
telijken staat, wijdde zich 
aan de predikdienst toe, en 
de roem, welken hij ver
wierf, verschafte hem een 
kanonikaat, in de hoofdkerk 
zijner geboorteplaats. Toen 
de omwenteling uitbarstte, 
juichte PACARAÜ de veran
deringen toe, welke dezelve 

moest te weeg brengen, en 
legde den eed af op de bur
gerlijke'constitutie der gees
telijkheid. De 14 Maart 1791, 
tot constitutionneel bisschop 
van Bordeaux benoemd j1 

heeft, hij dien stoel bekleed' 
tot aan zijnen dood , den 5 
September 1797 voorgeval
len. Men heeft jan hém; 
l.o Terscheiden Verhande
lingen ter verdediging van 
zijn kapittel. — 2.° Over* 
wegingen over den, van "d^ 
Geestelijkheid gevorderden 
eed en Jlanrnerkingen pp 
den woeker} Hij heeft ook 
Kersliederen vervaardigd, 
welken men alle jaren in de 
St. Andreas'kerk van Bor
deaux , onder de midder-
nachts-Mis.., zong. 

v PACAXIANUS(TITÜS CÈAUDI-
trs MARCIÜS)J stond op hét 
einde der regering vari kei
zer PHILIPPÜS, in hét zui
den van Gallïè op; maar 
hij werd in hel jaar 249, 

. door de troepen , welke DR-
CIÜS tot het rijksgebied had
den verheven , verslagen en 
ten dood gebragt. Deze over; 
weldiger is enkel bekend, 
door de Latijnsche gedenk
penningen, welke men van 
hem vindt, pater CHAMII.-
LARÏ» bragt den eersten van 
dien prins bekenden gedenk
penning van 'eene reis mede. 

PACATOS, — Zie XiATiiriMi. 



350 ; p A C. 

PACAÜ» (PETRUS), pries
ter van het dratorium , in 
Bretagne geboren , in 1760 
overleden, verwierf eenen 
grooten roem, door zijne 
kanselsvelsprekendheid. Men 
heeft Tan hem Leerreden 
over godsdienstige onder" 
werpen , 3 deelen , in 12.m0 

1745 : dezelve werden aan
vankelijk goedgekeurd , maar 
later meende men in dezelve 
Janseniste stellingen te ont
dekken , en de regering stond 
er de verspreiding niet van 
toe , dan na er vijf en dertig 
verbeter-blaadjes in te heb* 
ben doen plaatsen. Deze zaak 
wordt in hare bijzonderhe
den in de' Nouvelles Hceté? 
^iastiques, van den 26 Ju-
nij 1745 „ ontwikkeld. 

* PACCA (BAETHOtOMEts), 
bisschop van Frasoati, kar» 
dinaal-kamerling en pro^se^ 
cretaris van staat, den 16 
December 1756•',, te Bene* 
ventó geboren ?, werd eerst 
voor de pleitzaal bestemd. 
Maar na zeer goede studiën 
in zijne geboorteplaats vol-
bragt te hebben, omhelsde 
hij den geestelijken .staat en 
werd , nog jong zijnde , tot 
de voornaamste waardighe
den dei* Kerk verheven. In 
1801, door PIÜ? VII, met 
het Rouieinschè purper veri-
eierd, werd hij kort daarna 
*°t pro-secretaris van staat 
benoemÖ. "In de geschillen 

jan i ep H. Stoel niet Bo-* 
NAPARTE , legde hij ëene groo-
te standvastigheid aan den 
dag en gaf bewijzen van eene 
onbegrensde trouw,voorden 
persoon des Opperpriesters. 
Den 6 September 1808, werd 
de kardinaal PACCA in hech
tenis genomen, onder voor*. 
wendsel, dat hij eenen op
stand tegen de Ff anschen had 
traöhten te verwekken. De 

il generaal MlÖUIS , bad dade-
II lijk hevel gegeven, hem naar 

Benevento te geleiden; maar 
de Paus verwierf, om hem 
als gevangene b?j zich te hou
den. Hij bleef in" dezen toet 
stand tot den 6 Juli] 1809, 
het tijdstip, op hetwelk hij 
PIÜS VU , vrijwillig naar 
Frankrijk voJgdej maar te 
Grenoble aangekomen zijnde, 
werd hij van den Opperpwés-? 
ter gescheiden , en in êene 
vesting opgesloten , waarin hij 
twee en een half jaar gey,au-r 
gen gehouden, werd. PACCA , 
werd nog aan allerlei beproef 
vingen blootgesteld, t o t °P 
den oogenbljk, op welken MUT 
ropa, zich van het juk van 
NAPOLEON bevrijd ^8« l n 

1814, in zijne waardigheden 
hersteld, had hij de tengels 
des beheers weder, in handen 
genomen, toen hem, gedu
rende de honderd dagen,«e 

aannadering der troepen va5 
MÜRAT, ten tweedenmaie 
noodzaakte, Home te verla
ten. Alvorens zich van het? 



P A C. 351; 

I zekè té verwijderen , .sleMe 
hij eenen raad aan, welke 
met het beheer der rege-
ringss-aangelegenheden, gedu
rende de afwe?igheid ran den 
Opperpriester belast bleef. De 
kardinaal hield een kort ver-
hiij'f te Genua, van waar hij 
in Rome terugkwam, en voort
ging met de Pausselijke Sta
ten te beheeren. In 1816, 
werd hij benoemd tot lid 
van de congregatie y inge* 
steld om • betrekkingen met 

'Sina te onderhouden , en op 
het ejnde Tan. Maart van dat 
zelfde jaar, zond hem de. 
Paus in eene buitengewone 
zending naar fWeenen. Te 
gelijkertijd nam PACOA , een 
•werkelijk deel aan de wer-* 
ken van de .congregatie, be
last , om een 'nieuw plan 
van studiën voor de booge* 
scholen voortestellen, en om 
de steden aan te wijzen waar 
de opvoedingshuizen zouden 
opgerigt -worden, In 1817, 
werd hij gouverneur van Mo* 
we, en in 1819 , lid vandè 
commissie, belast om den 
staat der geldmiddelen van 
den Kerjtelijlien staat: të^on
derzoeken. In 1821, tot het 
vereenigd bisdom van Porto 
en Mufica benoemd, leefde 
hij sedert dien tijd van de 
«aken verwijderd. Hij is in 
de maand April 1832, te 
Jtome overleden. Men heeft 
ja het begin van 1833, Ge-
denkckriften van den kar

dinaal PACCA in 'het licht ge
geven, welke verdienen be
oefend te worden ; zij zijn 
door den abt JAMET uit het 
Italiaansch in het Fransch 
vertaald, 2 deelen in 8.vp, 
[Ook bezitten wij eene Ne-
derduitsche vertaling van dat 
belangrijk werk door II. HOL* 
TERMAN , ffiréc/it, 1837 , 3-
deelen in 8.VQ]* 

PACCORI (AMBRQSIÜS) , uit 
onbekende ouders te Gèaueé, 
in het Fransche Ome-depar
tement , geboren y werd prin
cipaal van hét collegie dier 
stad. Zijne hardvochtige en 
gestrenge inborst haalde hem 
onaangenaamheden op den 
hals, welke hem noodzaak
ten om, zich naar Anjou te 
begeven. Kort daarna belastte 
hem de kardinaal DE CÖISLIIÏ , 
bisschop tan Orleans, met 
zijn klein seminarie van 
Meung. Na den dood van den 
prelaat, zag hij zich genood-» 
zaakt, ter oorzake van zijne 
tegenkanting tegen de beslui-, 
ten der Kerk , dat diocees te 
verlaten, eene tegenkanting 
welke de rpgtzinnigheid van 
den prelaat, die hem had 
aangesteld, eenigzins in ver* 
denking bragt; maar men be
weert dat PACCORI, hem zijr 
ne gevoelens had' weten te 
verbergen. Hij kwam daarop 
te Parijs, alwaar hij in 1730, 
in den ouderdom van omtrent 
-81 jaren overleed, YoJgens 
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een zeer algemeen gebruik 
onder-de- aanhangelingen van 
den bisschop van Iperen, 
wilde hij , ofschoon hij lot 
het diaconaat verheven Was, 
de priesterwijding niet ont
vangen, Men heeft„van hem: 

een aantal stichtelijke wer
ken. De voornaamste zijn : 
1.° Avis. etc. (Heilzame 
raadgevingen aan de ouders 
om hunne kinderen wel op 
te voeden); — 2.° Entre-* 
Hens 'etc. (Zamenspraken o-
ver het vieren der 'Zon- en 
Feestdagen); •— 3.° Regies 
etc. {Christelijks regels om 
al ujne daden heilig lijk te 
verrigten); ^ 4 ..9. Journée 
Chretienne (Christelijk dag
werk) hetwelk men niet.'moet 
verwarren met het Journée 
du Chrétien (Dagwerk des 
Christens), een uitmuntend 
gebedenboek ;"— 5.° Regrets 
de Pabus du pater (Leed* 
gevoel over kei misbruik van. 
het gebed dés Meeren) ; — 
6,0 Pensees etc. (Christelijke 
gedachten); - - 7,° Eéne ver, 
meerderde uitgave van de uit
gezochte geschiedenissen , en 
eene nieuwe uitgave van' de 
Epistels en Evangeliën 4 
deelen enz, Deze werken 
maakten veel opgang onder 
de aanhangers- dier partij , 
ofschoon dezelveineenen las
ogen en langwijligen stijl ge
schreven zij £ J ö . 

PACHB (JOANHKS - NICO* 

liAAs), minister van oorlog, 
"en burgemeester van Parijs, 
onder de republiek, was van 
Zwitserschen oorsprong en de 
zoon van eenèn portier van den 
maarschalk DE CASTRIES. Hij 
ontving eene "vrij beschaafde 
opvoeding, en toen hij zijne 
studiën volbragt had, werd 
hij onderwijzer van de kin
deken \ dés maarschalks in 
wiens dienst zijn vader stond* 
.Door de bescherming van den 
hertog DE CASTRIES , verkreeg 
-hij vervolgens den post van 
algemeen secretaris bij het 
ministerie van marine. Hij 
werd vervolgens intendant der 
koninklijke marine te Tou-r. 
Ion, algemeen bezorger van 
de levensmiddelen ter zee, 
en eindelijk tegenboelshouder 
yan het huis des konings» 
en van verschillende uitga
ven onder NECKER* Ma.1r 

daar PACHE weldra aan zij
ne zucht voor' de onafhan*. 
lelijkheid het oor leende, 
stond hij den koning de'gonst-
b'rieven zijner jaarwedde ten 

'bedrage van elf duizend frai^ 
ken af, en begaf z'ch n a a f 

Zwitserland. Wij'was ge
huwd en, had zich in dat 
gewest gevestigd, t o e n

p ® 
omwenteling hem naar ƒ«" 
rijs terug riep. Hij de * 
zich opmerken door de over
drevenheid zijner democra'>.-
sche grondbeginselen en 00 
eene soort van zelfverJoocne-
ning, welke alle denkbeeld 
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van heerscazucht scheen uit „ 
te sluiten, en hij verwierf 
alzoo eenén grooten invloed 
hij de gemeenebestgezinde 
partij. Hij verbond zich met 
BRISSOÏ en met ROLAND, 
toenmaals minister van bïn-
uenlandsche zaken, die hem, 
wijl hij, onder het gewigt 
en de menigvuldigheid der 
werkzaamheden gebukt ging, 
op zijne bureaus gebruikte; 
maar PACHE wilde, om' zij
ne onafhankelijkheid .te be
waren , geénerlei titels of 
bezoldigingen ontvangen. Hij 
ging vervolgens, met toe
stemming van ROLANÖ, in 
de bureaus vanSERVAN, mi
nister van oorlog, die aan 
zijnen ambtgenoot om hem 
verzocht had, over. Toen 
SERVAN in 1792 afgetreden 
Was, -werd PACHE benoemd, 
om hem op te volgen, en 
wel opde aanbeveling, \vel-
ke ROIAMD van hem gegeven 
«ad, die in zijnen bescher
meling, éenen steon .meende 
te vinden. Zijn beheer, op 
hetwelk VINCJBNI , RONSÏN, 
MEOSNIER en èenige andere 
Jacobijnen, allen verstoorders 
der bestaande orde, eenen 
even zoo geweldigen als on-
geregelden invloed uitoefen
den , was, volgens MERCIER, 
voor Frankrijk noodlottiger 
dan een vijandelijk leger. Of
schoon hij met een hervor-
«"ngs-liefde bezield scheen, 

Xvffi. hmt. X 

verweet men hem eeiie me
nigte knevelarijen en de ver
kwistingen , welke in zijne 
bureaus plaats hadden.' Door 
de Girondijnen aangeklaagd, 

: werd hij door MARAT verde
digd ; maar op het verslag van 
BARRERE (2 Febrüarij 1793), 
werd hij vervangen. Den 15 
Februari] daaropvolgende, 
werd PACHE in && primaire 
vergaderingen tot maire vari 
Parijs beüoemd, en, den 28 
Maart kwam hij de aandacht 
der vergadering vestigen op 
de héerschzucht en het ge
brek aan burgerliefde van èe
nige veldhêeren. Den 15 1 -
pril kwam hg andermaal aaa 
het hoofd eener bezendiging 
vragen dat BRISSOT , zijn eer
ste beschermer, en de andere 
aanvoerders van zijî e partij, 
uit de vergadering gebannen 
werden; eindelijk wórdt hij 
als een der voornaamste be
werkers van de omwenteling 
van den 31 Mei beschouwd, 
ofschoon hij in al zijne ver
slagen niet opgehouden heeft 
der vergadering te betuigen, 
dat dezelve geenen opstand 
te duchten had; dit is zeker, 
dat hij geénerlei maatregelen 
nam , om de leden van de na
tionale vertegenwoordiging te 
beschermen; en tijdens het 
proces voor de revolutionaire 

.regtbank der verbannen af-
oevaardigden kwam hij tegen 
hen getuigen en beschuldigde 

file:///vel
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hen van de republiek te heb
hen willen federaliseren. In 
'het begin van Junij, werd 
hij door de vergadering van 
het algemeen welzijn belast, 
om den jongen LODÈWIJK XYII 
•van de koningin , zijne moe
der te scheiden, en ARTHTJR 
DILLON en anderen zamen-
zweerders in hechtenis te doen 
nemen. Op dit tijdstip waren 
de Jacobijhen, die 'den 31 
Mei de overwinning hadden 
behaald, in verschillende par
tijen verdeeld: PACHE hoorde 
tot die der Cordeliers. Bij 
de zamenspanning van H E -
BERT, welke den val dier 
partij na zich sleepte, werd 
hij echter niet begrepen in 
den coup dr ètat,: die de ge
meente trof; ROBESPIERRE, 
die op hem niet konde re
ienen , liet hem vervangen, 
en beval vervolgens, hem in 
hechtenis te nemen. Deze 
eerste vervolgingen bleven 
zonder uitwerkselen, hij ver-' 
kreeg zijne .vrijheid weder na 
den 9 Thermidor. flij werd 
ook beschuldigd, van deel 
genomen te hebben aan de 
bewegingen, welke in April en 
Mei 1795plaatshadden; maar 
hij werd. door de regtbank 
Tan hetFr.J 'we-dep.t, vooi* 
"welke hij betrokken was, 
vrijgesproken. Onder het di
rectorium , beschuldigde hem 
het Journal cfficiel weder bij 
gelegenheid van de zamen-
-zwermg Tan BABEUF, van 

heimelijk den' opstand aan Is 
stoken ; hij regtvaardigde zich 
door drie verdedigende Me-
moriën , en daarna begaf hij 
zich naar- een landgoed, hei-
welk hij te Thynt'le-Mou-
tiers, in het Fr. dep.'der 
Jrdennes, bezat, alwaar 
hij onbekend leefde, en zij
ne onrustige loopbaan, op 
het einde van 1823, vreed
zaam ^en einde bragt. Hij 
had eènige jaren te voren een 
groot gedeelte zijne verstan
delijke vermogens verloren. 
Mevrouw ROIAND , die hem 
wel gekend heeft, en die 
veel tot zijne verheffing na» 
bijgedragen, schildert hem 
in hare Gedenkschriften as 
eenen huichelaar af, en naait 
verscheiden trekken van on
dankbaarheid van hem *°a' 

Zij voegt er bij, ^f" 
neostijl had,en dat, >»d^ 
men hem eenen brief te «sw 1 
ven gaf, men zeker was. 
denzelven dor en Vh} }e ^. 
komen. PACHE hadH<*TeJt 
scheiden jaren met eefl8\ 
werk over de bovennatuur 
kunde bezïg gehouden, .«*-
welk onvolledig i» g e b , e jS ' 
en in hetwelk men verieJcen, 
dat. hij openlijk d e g o d ^ 
king predikt. Dit werk u>J-
handschrift gebleven, in 

handen van zijnen * ' 
hoofd-officier der artiU«r 

PACHECO (JOANMES J»0j 
markgraaf van Villen^ 8V 
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. meesier der Sï. jAKOBS-orde, 
was minister van koning HEN
DRIK IV, vatiJTastilië, en 
had deel aan de omwente-

• ^ngeti', welke onder de re
gering van dien zwakken en 
goddeióozen vorst plaats had
den' (zie zijn. artikel). Hij o-

, , verleed den 11 October 1474. 

. . *• PACHO ( JOAMN'ES - RAT> 
MUNDÜS), werd den -3 Janu-
arij 1794, te Mee, in het 
oude departement der Zee-

• Jlpen geboren. In zijne pril
ste^ jeugd reeds ouderloos, 
werd hij door zijnen voogd 
in het collegie van Tournon 
geplaatst, alwaar hij geduren
de zeven jaren studeerde. Fit 
smaak legde hij zich op de 
teeken- en krüidkunde toe. 
In 1814, verliet hij het colle
gie , en begaf zich naar Wice, 
om zich aldaar in het-bezit 
Van zijn vaderlijk erfdeel te 
stellen; hij bezocht Italië, 
verbleef eenigen tijd te Iü~ 
nn,jn kwam in 1816, te 
Parijs. Terwijl hij zijne stu
diën voortzette, legde hij zich 
bij voorkeur op de teeken-

'kunde toe, zonder daarom 
de kruidkunde te veronacht
zamen, tot welke eene soort 
van voorliefde hem mede-
sleepte. De wijze van ISABET 
behaagde hem, en hij trachtte 
dien meester na te volgen. Hij 
verliet Parijs eerstin 1818, 
0I» zich naar Jlexandrièva \ 

• • ' • • • X 
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i Egypte te begeven, alwaar 
zijn oudste broeder zich ge-

I vestigd had. Hij hoopte al
daar de toepassing zijner kun
digheden te maken, en den 
noodigen steun te vinden, om 
in dat, gewest nasporingeri te 
doen; maar toen hij na ver
loop van een jaar, alle hoop 
verloren had om te slagen , 
kwam hij te Parijs terug, 
en hield "zich aldaar tot op 
het einde van 1820 bezig, 
om nu eens portretten te 
schilderen, dan weder ver
schillende artikels voor let
terkundige tijdschriften té 
vérvaardigen. Toen stelde hij' 
eene tweede poging in het 
werk om naar Egypte terug 
Ie keeren , en in het binnen
land van dat werelddeel te 

I reizen. Na een jadr in wer- . 
keloosheid te hebben door--
gebragt, verkreeg hij einde
lijk van den heer JVMEL, 
opziener van eene aan den 
onderkoning behoorende fa-
brij k , de noodige hulpmid
delen om Benedeh-JSgypfe > 
te bezoeken. Hij doorkruiste 
hetzelve gedurende bijna een 
jaar, terwijl hij schetsen van 
de gedenkteekenen vervaar
digde en planten verzamel
de , die van eenig belang wa
ren. Een onverwacht voorval 
verijdelde andermaal de hoop 
en de ontwerpen van PA
CHO. In 1823 overleed de 
heer JuHEt,, en PACHO zag 
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zich genoodzaakt, om zijne 1 
•wetenschappelijke reistogten 
geheel en al te staken, Aan 
de ledigheid ter prooi, van 
alle geregelde bezigheid ver
stoken , door de behoefte om 
•werkzaam te zijn verslonden, 
gevoelde hij zich gedrukt door 
•de kwelling der verveling. 
Hij werd -er door den heer 
CELESIIW GÜTJTUENET , een' 

. Zwitser , -bestuurder van eene 
aan den onderikoningbehpo-

- rende fabrijk, aan onttrok
ken, daar deze hem het mid
del verschafte, om eene reis 
in. de Oasen te ondernemen* 
en die' door jYeder^Hgypte, 
ten einde te brengen. Na 
gedurende een jaar onafge

broken gereisd te hebben, 
kwam PACHO , in Cairo te
rug, met' verlangen om in 
Cyrenaïca, nasporingen te 
maken. De inwoners der Oa
sis van Syonah, hadden 
verzekerd van' in Cyrenaïoa 
en Marm'arica, verscheiden 
fraaije gedenkstukken te heb
ben gezien;'het besluit van 
PACITO werd beslist, door de 
aankomst van het program
ma van het aardrijkskundig 
genootschap, De heer HEN-
DBIK SALT, algemeen consul 
van Engeland* had hetzel
ve van dei voorzitter der 
centrale commissie ontvan
gen ; hij gaf het aan den 
jeugdigen reiziger, die, on
danks s\ de gevaren, welke 
*Mien hem deed opmerken, 

onverzettelijk bij zijn beslui-
bleef, Hij vertrok in Novem
ber 18.24 , met den heer Met-
Ï.ER, eenen jongen kenner 
der Oostersche talen van A-
lexandrië, en kwam in de 
maand Julij daaropvolgende, 
.in Gaïro terug, na in zijne 
onderneming geluikiglijk en 
volkomen geslaagd te zijn.. 
Hij begaf zich onverwijld naar 
Parijs, ten einde den uit
slag zijner reis bekend te 
•maken': het aardrijkskundig 
-genootschap liet zijne bouw-
stoffen onderzoeken, het in
stituut nam kennis van de
zelve, en hem viel de kroon 
ten deel, welke hij door zij
nen moed en door zijne vol
harding zoo zeer verdiend 
had* Het verslag van den 
heer MALTEBRDN ontwelt 
de verdiensten zijner waar
nemingen, de bekwaamheid 
en scherpzinnigheid, vvellce 
hij aan den dag heeft ge' 
legd, even gelijk de mtgjv 
van het, thans geheel volte 
dige werk, zijne begaafdheia 

in de kunst om te «&**<* 
hewijst. PAOHO voedde ZIC» 
gaarne met groote voorbeei 
den; zijne levendige en opge 
Wondene verbeeldingskracht, 

veroorloofde hem niet, oma 
tooneelen der voorvallen,aa» 
Welke hij deel genomen " ^ 
op eene koude wi jze l f , , 
staven; alles o n t v l a m d ^ 
onder zijne pen, en,VB , 
dens eenige afwijking**» ** 
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men niet ontkennen, dat hij 
aaü zijnen stijl, volgens den 
aard des onderwerps léven, 
sierlijkheid en zelfs aan de 
eenvoudige , lotgevallen van 
het gewone leven, belang
stelling wist bij te zetten; 
zijne schilderingen der zeden 
zijn geestig en bevallig ,• men 
heeft echter gevonden, dat 
het gevoel soms door eene 
zekere gedwongenheid ver
doofd wordt, PACHO , is in 
Februari) 1829 overleden. Bij 
heeft nagelaten: Relationele, 
.{Verhaal van eene reis in 
Marmariea, Cyrenaïcaende 
Oasis van AudjelahendeMa-
radek), Parijs, DlDOï,. 1827 
— 2 9 , groot in 4. to en at
las in fol., bevattende 100 
platen en aardrijkskundige 
kaarten.. Het laatst© werk, 
aan hetwelk hij de hand heeft 
gelegd , is een Tafereel der 
oude en nieuwe nomaden
stammen, Be fragm enten, w el-
ke hij in het licht heeft ge
geven, stellen in staat, om 
over het belang van een dus*-
öanig werk te oordeelen. Het, 
onderwerp is veelomvattend, 
maar «eer wel gekozen. Dit 
werk heeft nog ïiiet het licht 
gezien. 

PACHOHDS. - - Z i e PACO-
MÜS. 

PACiionüs. — Zie PACÖRÜS. 

t'C^ ' Hl-

fl FACHrSÏEItDS (GEORGiüs)/ 
een beroemd geschiedschrij
ver en een der eérsteri, die 
zich met .de Mi&antijnsckè-
Geschiedenis hébben bezig; 
gehouden,, werd in Ï242, 
tó JVicea geboren, en 011« 
derscheidde zich vroegtijdig-
doof zijne bekwaamheden. 
MlCHlët pAEEOLaGüs, nat» 
hem mede naar Konstanti-
nopel, toen hij die Stad óp; 
de Franschen heroverde. Hij"-
geraakte tot dë eerste waar- . 
digheden van Kerk én staat, 
en overleed in het jaEtr 13Ï0; 

< Ër bestaat van hém eehè Ge
schiedenis van hei Oosten, • 
welke mét het jaar 1259-
begint en met 1308 eindigt. 
Dit werk wordt gezocht. Be 
schrijver is mvet alleen ge* 
tuïge geweest vari de zaken y 
over welke hij spreekt; maat: 
hij heeft in deïelVe ook gro'o--
telijks deel gehad. Zijn stijl, 
is wel is waar , duister, on
beschaafd en vol uitweidin
gen--; maar hij is opregter 
dan de overige Grieksche ge
schiedschrijvers. Zijn werk 
is eén vervolg Van de ge
schiedenis van het Oosten, 
door AcROPOilïltfs. Pater-
POÜSSINÉS, een Jesuit, gaf 
hetzelve in 1666 en in 1669f, 
in 2 dl.» in fol. te Home, 
in het licht, met eene ver* 
taling in het Latijn en ge
leerde aanmerkingen. De 
voorzitter Coüsifr, heeft he**-

3 •• ' 
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zelve ook in het Fransch 
vertaald. Eenigen houden hem 
voor den schrijver van eene 
Omschrijving der werken, 
ten onregte aan den H. Dl-
ONTSIÜS den Areopqgiter, 
toegeschreven. Pater COR-
DIER, heeft hetzelve met de, 
ophelderende Aanmerkingen 
van den ff. MAXIMUS op
genomen , in de uitgave, 
•welke hij van den H. Dio-
NTStcs ,.gegeven heeft. Men 
vindt in de verzameling van 
ALWLXIUS , Rome , 1651 en 
1659, een deel in 4 . t o , eene 
leerhandeling, over den uit
gang van den ff. Geest,, 
zat den Vader en den Zoonr 

door PACHTHERE, die, of
schoon'een spheurmaker, zegt, 
dat de H, Geest, van iden 
Tader en den- Zoon voort
komt. PACHTHERUS , vormde 
vele kweekelingen onder wel
ke men MANüër, PniiEnoemt. 

. PAWANÜS (ffeiUge), bis
schop van Barcelona, bloei
de onder de regering van 
keizer TAIENS. Hij overleed 
in het jaar 390 , onder die 
van THEODOSIÜS, na zijne 
kudde heiliglijk bestuurd en 
zich door zijne deugden, kun
de en welsprekendheid, on
derscheiden te hebben. Hij 
heeft nagelaten: 1.° Drie 
Brieven, aan den Donatist, 
STMPHRONIANÜS , 'in de eer
ste^ van welke men deze zoo, 
bekende woorden vindt: 

CHRISTEN is mijn naam, 
en CATHOLIJK mijn toenaam. 
— 2.° Eene Vermaning tot 
de boetvaardigheid. — 3.° 
Eene Verhandeling over het 
Doopsel. Zijn Latijn is zui
ver en sierlijk, zijne rede
neringen juist, zijne gedach
ten edel. De schrijver weet 
te gelijkertijd de deugd in 
te boezemen, en van de on
deugd af te schrikken. Zijne 
werken zijn door JOANHES DU 
TittEï, te Parijs,in 1538» 
i n 4 > . i n het licht gegeven. 
Men vindt dezelve ook inde 
Bibliotheek der Kerkvaders,.. 
en in het tweede dl. der Kerk
vergaderingen van, Spanj e, 
door den kardinaal D'AGDIR-
R E , Home, 1694. DfiH.rV 
ciAtrus was, alvorens zien 
aan de kerkdienst te verbin
den, gehuwd geweest, en had 
eenen zoon verwekt, vE%' 
TER genaamd, (zie dat art.) 

* PACIADDI (Piütus-MA
RIA) , een werkzaam oud-
heidkundigei lid van de mee
ste letterkundige genootschap-
pen van Italië, frankrijk 
en Duitschland, w e r d .!?. 
1710, te Turin geboren. Mö 
omhelsde den Religieuzen 
stand, en begaf zich in17<JV 
in de Theatijner orde. Hoog
leeraar in de wijsbegeerte te 
Genua geworden zijnde, ** 
bij een der eersten, die « , 
stelsel van NEWTON in /**"".• 
verklaarden. Tot andere W-
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trekkingen geroepen, nam hij 
gedurende tien jaren" in de 
fenetiaansche Staten en in 
Lombardijë, met roem de 
bediening des kansels waar, 
"werd tot de voornaamste 
Waardigheden zijner orde be
vorderd en eindelijk in 176i , 
tot biblothekaris van.don PHI-
UPPUS , hertog van Parma, 
benoemd. Verscheiden geleer
de genootschappen, namen 
hem in hun midden op > ook 
was hij correspondent van 
"die der opschriften en fraaije 
letteren van Pai'ijs. Pater 
PACTAüDr, wiens gezondheid 
door. zijne onafgebrokene 
werkzaamheden verzwakt was, 
overleed den 2Februarij 1785, 
aan eenen aanval van beroer
te. De heer DACIER .blijvend 
secretaris der akademie van 
opschriften ,en fraaije lette
ren , droeg zijne Lofrede voor 
in de "vergadering van den 
25 April 1785. Zijne voor
naamste werken zijn: \.°De 
•Sacris Christianorum bal-
nete, Home, 2.Èuitg. 1758, 
in 4.to :—! 2.° De atMeta-
rum cubistësi in palcestra 
Groecorum commentarius", 
Home, 1756. — 3.° Mo-
numentaP'eloponesiaca, ibid 
1761, '2 dl.» in 4.*o, met 
pi. —- 4.° Memorie de grah 
maèstri delV ordine gero-
solimitano, Parma, 1780, 
3 dl.» in 4.to, met platen, 
Deze drie deelen bevattende 

levenschrijvingen dèr stich--
ters en der tien eerste groot
meesters van de orde van-
Malta, van welke pater PA-
CIAÜDI geschiedschrijver was. 
•—•<• 5.° De libris eroticis 
antiquorum. Deze geleerde 
verhandeling, eerst in de 
uitgave van LONGÜS BE Bo-
DOM opgenomen , is in 1803 , 
in 8.vo .te Leip%ig, in het 
licht verschenen, met platen. 
•—Q.o Brieven aan den graaf 
DE CAYLUS, Parijs, 1802, 
in 8.v°, met eene Levens
beschrijving van pater PA-
CIAÜDI, door SERIEYS. De
zelve bevatten letterkundige 
bijzonderheden, breedvoerige 
beschrijvingen van verschil
lende gedenkstukken der oud
heid en eenige puntdichten-
tegen de Jesuiten ,• welke de 
theatijner niet beminde. Men 
heeft nog andeïe geschriften 
van pater PACIADDI , van wel
ke men de lijst vindt, in de 
Letterkundige geschiedenis 
dei' theatijnen, door pater 
VEZZOSI. 

- PACIFICÜS'MAXIMUS , in het 
het jaar 1400, te Jscoli,. 
uit eene adellijke familie ge
boren , leefde eene eeuw. 
Zijne Latijnsche diehtstukken, 
zijn gedrukt onder den titel 
van: ffecatelegium," sive 
JSlegice nonnullce jocoseè et 
festivos, laudes summorum 
virorum, urbium etlocorum ; 

4 - • • " • • ; ' ; 
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ifivectivce in qw'sdant; lau-
des patrice /Esculanoe et 
alia qucedamjucunda et doe-
ta, Florence, 1489, in 4to,.' 
eene zeer zeldzame uitgave , 
ïnlp2&, in 8j°teBalogna, 
herdrakt; en met zijne overige 
werken yBarma-, 1691 ,, ia 
Lto Men heeft uit deze laat
ste uitgave» de . onzedelijke 
gedichten weggelaten» De 
schandelijke ziekte wordt in 
zijne diohtstukken zoo na
drukkelijk; beschreven, dat 
men er niet aan kan twijfe
len, dat dit verg i f^Ewo-
pa, besmet hebbe, VQÓ> de 
ontdekking van Amerika, 
door CHRISTQPHORUS COWM-
Büs, in 1493» wijl onze 
schrijver er in zijjn, in 1489 > 
gejrufctwerk gewag van maakt 
(zie ASTRTJC), PACIFIGUS heeft 
veel tegen POMTIANUS geschre
ven,, en eene uitgave van 
het dichtstuk LUCRETIA , in 
het licht gegev.en. Deze schrij
ver, overleed \Q. Fano, ' 

hij zich met twee religieuzen 
van zijne orde, naaf jPerzië 
begaf. CHAH-ABJSA ontving 
hem: met onderscheiding j en 
stond hem toe„ te Ispahan 

" een klooster op te rigten en 
een ander te Bagdad. Tóór 
zijnen terugtogt m&t Frank
rijk ^ ontving hij brieveövoor 
LoDEWUK XIII, welke hij 
dien vorst in de, legerplaats 
van Jlais ter hand stelde, 
Pater PACIFIQÜE, werd ver
volgens naar de EVansche Jn-
tillische- Eilanden, als. pret 
fect der zendingen van zijne. 
orde 'm. Amerika,, gezonden, 
daarna kwam hij te Parijs 
terug, alwaar hij in 1653 
ovefleed, Men heeft van hem:: 

, l.o lettre -etc. {Brief over 
den qewelddadigendood'van 
den grooten Turk, keieer 
van HConstantinopel), Pa~ 
rijs, 1622, in-/W.«° -DJ 
schrijver verhaalt den nioord 
van OSMAN II, ̂  2.° Foyage 
etcfifieis van Ferrië, be
vattende de by zonder e aan-
merkingen over het heilige 
Zand. en van het testament 
van MABOMEJD), Paty,9> 
1631,.in.-4.to', ibid, 1642» 
io 12.mo De beschrijving van 
de . heilige plaatsen y beslaat 
het güootste deel van? het 
boek. —- 3,0' Relation eic.^ 
(herhaal of beschrijving der 
Milanden Si. Christoffdf 
Guadeioupe),m,lM8>m 

l2.mo De Bibliotheek der 

kapucijnen kent hem ooK 

PACIFIQÜE DE PHOVINS 
(Pater), een capucijner-zen-' 
deling, van wien men ge
looft 3 dat zijne geboorteplaats, 
diegene is, van wdke hij 
den naam droeg, werd in 
1622, naar den Levant ge
zonden, Na verscheiden ge
vesten doorkruist te hebben, 
frwam hij in JlaUë terug, 
j»*W«ïk- hij, weldra wedV., 
Ifn

rl'et .** zich naar JU** 
*° *e begeven, van waar II 

http://in.-4.to'
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toe een Ferdedigschrift yan 
RABIOND L U U E , Parijs, 
1645, in lljao 
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ren , voerde de wapens reeds 
in den ouderdom van boja
ren. De deugden der Ghris-
tenen troffen hem, en zoo
dra de oorlog geëindigd was, 
ontving hij bet heilige Daop-v 
sel. Ér bevond zich toenmaals 
ia Tkebaïs , een heilige klui-

: zenaar PALEMON genaamd, on-
•' der wiens opzigt hij zich 

stelde. De leerling maakte 
onder 'dezen uitmuntenden 
meestér, zulke snelle vorde? 
ringen ia de deugd, dat hij 
zelf overste van hét klooster 
van Tabenne, am den oever 
des Mfïs, werd. Het gerucht 
zijner gestrenge levenswijze 
en zijner kundigheden werd 
alom verspreidt: 'de kluize
naars snelden iö een groot 

I' getal tot hei»» Opper-The-
baïs, was weldra met kloos* 
térs bezet, „"dié .dezen- heilis 
gen inan voor hunnen1 stich
ter erkenden. Zijne leerlin
gen waren in verschillende 
huizen, door dertig fot veer* 
lig monniken bewoond, ter* 
spreid. Er waren zoo velö 
huizéö nóodig, om een kloos
ter te vormen, zoodat elk 
gesticht, van 12 tot 1600 
kloosterlingen bevatte. Zij 
vergaderden alle Zondagen in 
het aJgemeene oratorium\ al-

; Ier kloosters. Elk klooster 
had eenen abt, elk huis eenen 

; overste, en elk ..tiental mon
niken , eenen» deken, Alle 
deze verschillende lödfen er-

5 ' ' . ••: ' • ' • • • • : '' • • -

Picios (JDIIÜS), ridder 
van denH. MARCDS , in 1550, 
tft./^eegce geboren, vervaar
digde in den ouderdom van 
13 jaren , eene Verhande
ling over de rekenkunde. 

| Toen h,em zijne onrustige in* 
borst, en meer nog zijne 
gehechtheid aan de dwaling 

j gen van IÜTHEK , met zijnen 
! bisschop in oneenigheid had 
! pwagt,:.tetfiat hij zijne ge

boorteplaats , onderwees de 
Wijsbegeerte te ffeidelberg, 
en dé' régten in eene menig-

i te steden., welke zijne na-
j' tuurlijke ligtzinnigheid hem j 
i na 'elkander deed verlaten. \ 
'I Men heeft vanjhem een aan-
j: tal werken over de regten. 
j Dé voornaamste zijn:11.° J)e 
f Conlrae&usy' in fol. — 1.9 

•Epïtome jurzs m fol, —«3° 
•öe jure maris Adriaiici, 

• Frankfort, 1669., in 8.v° 
• • ' * " " f>° In Decretales libri 
• . V, in 8.vo# pA C I p s . , overleed 

m 1635 , in zijne, dwalingen 
)e "vfonoe, PEIRESG , die zijn 
leerling w as, geweest, deed 
•ruehteloozfr pogingen om 
hem tot d» Catholnke. Kerk 
terug te brengen, 

; PACOMÜS' {Heilige), in het" 
{. Jaar. 292 , in Opper-Mebais, 
i Ul* afgodisèhei ouders, aebo* 

' X 
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kenden een zelfde hoofd en 
vergaderden met hem , som
wijlen ten getale van 5,000 , 
om het paaschfeest te vie
ren. De zuster van den H. 
PACOMÜS, door de voorbeel
den van haren broeder ge
troffen , stichtte zelve een 
meisjes-klooster a&n de ^an
dere zijde van den Nijl, 
hetwelk,! volgens den regel, 
door haren broeder, aan zijne 
monniken gegeven, bestuurd 
werd. J)e heilige kluizenaar, 
door eene besmettende kwaal, 
aangetast, overleed in 348. 
Er bestaat van hem,: l.p Een 
Regel, van. welken de H. 
HIERONTIIÏDS eene vertaling in 
het Latijn heeft gegeven, 
welke wij nog bezitten;; -— 
2.° Elf Brieven, gedrukt in 
de verzameling van BENEDÏC-
TÜS ANIANE. Een oude Griek* 
sche schrijver heeft het Le
ven van dezen beroemden 
aartsvader beschreven; DEO-
MÏ-SIOS IE PjETii, heeft het
zelve in het Latijn vertaald:, 
en ARNOLD D'ANDIIAT heeft 
het in het Fransch overge-7 
bragt. Men vindt dezelve on* 
der die der Kerkvaders van 
de woestijn» 

PACONIUS (AGRIPPINÜS) , 
Romeinsch senator,, onder 
NERO , in de ongenade van 
SOUANÜS en^van TRABEA ge
wikkeld , was een Stoïsqh wijs
geer , die eene, aan zijne secte 
eigene, gemaakte onverschil

ligheid aan den dag legde;. 
Toen men. hem te kenne» 
gaf, dat de senaat hem uit 
Italië verbannen, doch hem 
zijne goederen gelaten had , 
zeidé hij koelbloedig: Wel
aan, laat ons te Aricia gaan 
eten. — TIBEIÜÜS had zijnen 
vader MARCDS PACONIUS doen 
sterven /dewijl hij aan eenen
dwerg-mishaagd had, van 
wien deze op kluchten zoo 
zee'r gestelde vorst zich bij; 
zijne uitspanningen bediende.. 

1 PACORI '— Zie PACCOW. 

PACORÜS, zoon van ORO~ 
DES , koning der Partners*, 
neef van MITHBIDATES , on
derscheidde zich doordeiie-
derlaag jan CRASSÜS, wiens 
leger hij in het jaar 53 vów' 
J . Ci in de pan hakte. HU-, 
omhelsde de partij van PoM-
PEJüs, eri verklaarde zich voor 
de moordenaars van • O^SAR., 
Na Syrië en Judea verwoest 
te hebben, trok Imti»™* 
tegen hem op, en benam hem 
de overwinning en het Jeven, 
in het jaar 39 vóór A. .u. 
Men moet hem niet verwar
ren met PACORÜS, koning der 
Partners, en vriend van W-
CEBAtus, koning der Daciers» 
Hij overleed in het jaar 1"' 
na J . C. 

PACÜVIÜS (MARCÜS), n*£ 
van ENNIDS, in het jaar ^ 
róór J. C. te BrinAtf ge 
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boren , onderscheidde zich in 
de dicht- en schilderkunst, 
hij vervaardigde verscheiden 
tooneelstukken, onder welke 
dat van ORESTÉS den mees
ten bijval vond. Zijn stijl is 
noch sierlijk noch zuiver. Er 
Wijven ons van hem eenige 
fragmenten over, welke men 
vindt in de Corpus poeta-
rum Latinorum van MAITXAI-
RE , en in het laatste deel 
der Latijnsche tooneeldiöhten 
door LEVÉE in het licht' ge
geven. Deze dichter overleed 
in het jaar 154 vóór J . O. 
te Tarente, 

: PACS of PAS (RICHARD) , 
PACOEDS, deken van den H. 
PATJHJS te Zonden , .werd 
door'.,HENDRIK VIII,. in ver
scheiden" gewigtige ohderhan-
delingen gebruikt. WOLSEY , 
zijn aanzienbenijdende, deed 
hem hetzelve door valsche 
aanbrengingen verliezen, en 
PACS had de zwakheid daar
aan in 1532 , «van verdriet 
te sterven. Hij stond met E-
RASMcs en andere geleerden 
'an zijne eeuw in betrek
king. Men heeft van hem: 
l .p Brieven; — 2.6 De 
fructu scientiarum, in 4. to ; 
— 3.° Eene verhandeling De 
-litpsu Bebraïcorum interpre-
tumt en andere werken. 

PADUAAN (LODEWIJK Lio-
1,1 > bijgenaamd de schilder), 
geboortig van Padua; in 

160,6, in den ouderdom van 
75 jaren, onder het Opper
priesterschap van PAULÜS, V 
overleden , heeft in het por
tretteren uitgemunt. Hij had 
eenen zoon / die zich ook 
de PADÜAAN deed, noemen, 
ofschoon hij te Rome gebo
ren was, alwaar hij in 'het 
jaar 1626 , in den ouderdom 
van 52 jaren , overleed. Deze 
muntte mede in het portret
teren uit, en vervaardigde 
daarenboven verscheiden ge
schiedkundige stukken voor 
kerken. Men hee.ft den vader 
dikwijls met den zoon, en bei
de met de PADÜANEN, in het 
volgende artikel omschreven, 
verward. 

P.ADÜANEN (JoAïiNES del ÖA-
VINO en AtEXANDER BASSANO \ 
bijgenaamd de), zeer bekwa
me graveerders op staal j die 
de schoonste gedenkpennin
gen der oudheid met zoo veel 
kunst hebben nagebootst, dat 
het' den deskundigen dikwerf 
moeijelijk is, dezelve van de 
ware te onderscheiden. Zij 
hebben aan die van deze kun
stenaars den naam van Padu-
anen gegeven. De reguliere 
kanoniken van de H. GENOTE-
TA bezaten er bijna al de stem-, 
pels van, welke pater DÜMO-
HNET zeer naauvfkeurig in vijf 
platen heeft doen etsen, in 
zijne Beschrijving van het 
kabinet van de bibliotheek 
van de JEt, GEHoysrA, JPa«. 
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rijs, Ï 692 , in fol. Men 
ziet in hetzelve onder ande
ren den gedenkpenning,-wei-
i e de zamengevocgde hoof* 
den van deze beide plaat-
snijders voorstelt. Zij leefden 
in de 16.e eeuw. 

f PAEWSCK (JOZEF) , den 
20 Maart 1781 , te Oost-
acker bij Gend, geboren, 
gaf reeds in zijne teederste 
jeugd doorslaande blijken van 
zijnen gelukkigen aanleg voor 
de schilderkunst. Door den 
heer MORE& DE BOOCLE , bij 
•vrién hij gedurende drie ja
ren huisvestte, naar de schil
der akademie van Gend ge
zonden, overtrof hij weldra 
al de overige kweekelingen , 
en zijne s n e u e vorderingen 
verschaften hem ijverige en 
vermogende beschermers. On
der de kunstvrienden, die op 
eenie uitstekende wijze, de 
zucht van den jongen PAE-> 
IWCK begunstigden, om van 
al datgene gebruik te maken , 
wat de volledige kennis zij
ner kunst in hem kon ont
wikkelen , moet men den heer 
I-oosE POTTER en voorname
lijk den heer G-Oüsm - VER-, 
HAEGEIT, eersten onderwijzer 
aan de schilder-akademie van 
Gend, tellen, onder wiens 
«fzigt hij de eerste lessen 
*n de teeken- en schilder-

SKT.V"V Weldra se-
rS e l »iJ ,da th i j , -o H a fhan-
Ke,lJK van öea raad van zul

ke goede gidsen,' zich niet 
tot eene ijdele bespiegeling 
kon bepalen, en dat, om 
zijne opvoeding in zeker op-
zigt klassiek te maken, hij 
door het lezen der werken 
van dichters en geschied
schrijvers, onderwerpen moest 
putten, in staat, om aan zij
ne verbeeldingskracht voedsel 
te verschaffen; en dat einde
lijk een verblijf in Frankrijk, 
en vooral in Italië, de uit
spattingen dier verbeeldings
kracht , door de beoefening 
der meesterstukken dier lan
den kon regelen en bepalefl. 
De beschermers van den heer 
PAELWCK, over welke wij 
boven spraken, stelden hem 
weldra in de gelegenheid, om 
zich naar Parijs te begeven, 
alwaar hij in de school van 
den als schilder beroemden 
DAVID (zie DAVID — JAC> 

LODEWIJK) werd opgenomen, 
Deze kunstenaar onderscheid
de hem weldra onder al zijne 
kweekelingen , en reeds had 
PAELINCK aan de liefhebbers 
zijner eerste proeven, eenige 
studie schilderstukken gezon-
den , die voorspelden, wat hij 
éénmaal zoude worden,toen 
de Gendache schiïder-akade
mie het Oordeel van PA£*^ 
als prijsvraag uitschreef. #•"" 
ten weten van den heerïW" 
VID , rangschikte hij zich on
der de mededingers, elTi ,ej" 
haalde den eersten prijs. Ue» 
te Parijs vervaardigde lwJ 
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voor de Sx. 'BAvo-kerk te 
Gend, eene ff, COLETTJI , 
•uit de handen van den ma
gistraat van Gend. den magt-
brief ter oprigting van haar 
Mooster ontvangende, In 
Gend teruggekeerd, bekleed
de hij er, den post van hoog» 
leeraar bij de akademie van 
schilderkunst, in welke be
trekking hij. den heer Gou-
SIN verving; maar nadat er 
eenige teekenen Tan misver
stand , tusschen hem en zijne 
ambtgenooten ontstaan waren, 
werd hij van de lijst der le
den van genoemde akademie 
geschrapt. Daar hem alstoen 
niets meer in zijn vaderland 
terughield , besloot hij, om 
aan het verlangen te voldóen, 
hetwelk hij sedert lang koes
terde , namelijk, om Italië 
dat klassieke land der kun
sten , te bezoeken, en er de 
ware ingevingen der genie op 
te sporen. De heer de LOOSE-
POTTER, zijn bestendige be
schermer, deed hem te dien 
einde gedurende drie jaren, 
te Home eene jaarwedde van 
<l.e stad Gend bekomen, het
welk gevoegd bij de beide 
andere jaren, die hij er op 
zijne eigene kosten doorbragt, 
hem in staat stelde, orovoor 
het paleis Quirinaal, eene 
schilderij te vervaardigen, 
waarvan het onderwerp was 
de Verfraaiing van Rome 
door dücmsTVS. Het is uit 
Rome, dat de beste werken 

van den heer PAEUNCK zijn 
voortgekomen, onder anderen 
de Verheffing van het ff. 
Kruis , in de Si. Michiels-
kerklQ Gend, een CHRISTUS, 
in de kerk van Oostacker, 
zijne geboorteplaats; eene 
ffeilige familie voor den 
heer m LOOSE-POÏTER; ein
delij k eenen Romeinschen 
grijsaard, voor zijne intre
de in de maatschappij Tan 
schoone kunsten te Gend, 
gedurende zijne afwezigheid 

• opgèrigt.* Andermaal te Gend 
teruggekomen, alwaar hij 
reeds eenige portretten TOOI 
-partikulieren had vervaardigd, 
werd de heer PAEUNCK "Ver
kozen , om het portret ten 
voeten uit van den koning 
der Nederlanden te vervaar
digen , waarvan de gelijke
nis aan den vorst zoo zeer 
voldeed, dat toen de kun
stenaar het hoogstdenzelven te 
's Gravenhage aanbood , Z. 
M. hem belastte, om als te
genhanger tot hetzelve, dat 
der koningin te vervaardigen* 
Het was omtrent dezen tijd. 
(1815), dat PAEUNCK, zich 
aan eene adellijke familie 
van Gend verbond, door in 
den echt te treden met me-
jufvrouw BARBAKA JOSEPHI-
NE MAEICAMP , en dat hij , 
na het hof naar Brussel Xe 
zijn gevolgd, eene werkplaats 
op het stadhuis aldaar Ter* 
kreeg, ten einde er de af
beeldingen van den koning 
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en dé koningin der Neder
landen, voor de steden 'sGra-
vènhage, Berlijn en Londen 
te schilderen. "Daarenboven 
vervaardigde htj het portret 
ten voeten uit van de prin
ses MARIAÏJNE, (tegenwoor
dig prinses ALBERT van Pruis-
seri), dat van lordCtANCAR-
IX, afgezant van Engeland 
en van verscheiden andere 
aanzienlijke personen, bene
vens eene groole schilderij , 
in de kerk van Sleydinge 
bij Gend, geplaatst. Ofschoon 
al deze voortbrengselen den 
stempel dragen van een ta
lent , dat reeds in zijne rijp
heid was, overtrof de heer 
PAEMNCK, zich zelven nog , 
door zijne schoone schilderij 
der leerlingen i)an Emmaus, 
welke tegenwoordig de kerk 
van Everghem versiert, en 
die op de bijzondere tentoon
stelling té Brussel, m den 
üomer 1819, ten voordeelè 
der ziekenhuizen, aan dé 
kunstkenners bewezen heeft, 
dat de heer PAEHNCK , be
stemd scheen, om de gren
zen zijner kunst uit te brei
den , van welke hij in deze 
bewonderenswaardige zamen-
stelling, alle deelen zoo ge-
lukkiglijk heeft weten te ont
wikkelen. Door de goedkeu
rende stem zijner lafldgenoo-
ten aangemoedigd, verkoos 
'dezekunstenaar dè stad Brus
sel , voor zijne blijvende woon
plaats, alwaar hij eene zeer 

ruime werkplaats liet tot stand 
brengen. Het is aldaar dat 
het nieuw portret van den 
koning der Nederlanden j in 
koninklijken tooi gedost, en 
voor den gouverneur van Ba
tavia bestemd, werwaarts 
het den 6 October 1819 ver
trokken is , voltooid werd. 
PAELIÜTCK, hield zich verder 
nog" met eenige geschiedkun
dige stukken bezig, tot dat 
hij den 19 'Junij 1839 , te 
Brussel overleed. In 1815 
was hij tot schilder van de 
koningin der Nederlander?, 
tot lid van het koninklijk 
instituut, en van verscheiden 
geleerde genootschappen be
noemd. Het museum van 
V Gravenhage, bezit van hem 
een 'scho.on stuk de toilet 
van PSYCHE voorstellende. 

f PAÖR (FERDIWNDO). De
ze wereldberoemde compo
nist werd in 1771 te Parma 
geboren en door den toenma-
Jigen hertog van Parma ten 
doop 'gehouden. Na alvorens 
de Latijnsche school in zijne 
geboorteplaats en het con-
servatorio della piëta '^ 
Napels bezocht te hebben, 
componeerde hij in den ou
derdom van 18 jaren te#«-
jpels zijne eerste opera, wel
ke algemeen bijval vond. I>e 

hertog van Parma, benoem
de hem tot zijnen kapelmees
ter, 'en zond hem in 1795> 
naar Weenen. Hier zagen 
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^eïe dramatische werken, van 
hem-het licht; en inzonder
heid 'werd zijn roem door de 
opera Camillct' (1799) ge
vestigd. In 1802, kwam hij 
te Dresden , met zijne echt-
genoote' geb. RICCARDI, en 
verwierf zich onder anderen 
dóór zijnen Sargino veellof. 
Vervolgens keerde hij in 1803, 
naar W~eenen terug., en een 
jaar later naar Italië; in 
1806 , was hij met NAPOLE-
JON te Waf schau ,. en een 
jaar daarna . benoemde hem 
de keizer tot zijnen kapel
meester eh in 1812, tot di
recteur der Italiaansche opé
ra te Parijs, in de plaats 
van SPONXINI. In 1810 was 
PAëii, in het gevolg van NA
POLEON , te Amsterdam , en 
dirigeerde deszelfs kamer-
-en kerkmuzijk op het paleis. 
Bij die gelegenheid heeft hij 
in dertien dagen tijds eene 
Mis gecomponeerd, welke 
thans nog in sommige ker
ken daar ter stede, van tijd 
•tot tijd ten uitvoer gebragt 
wordt. Van 1815 tot 1818, 
bestuurde Mev. CATALANldit 
instituut, 'terwijl PAÖR, de 
-muzijkale leiding behield. Na 
dat tijdstip werd hij door 
den koning op nieuw, als 
eenig directeur daarvan aan
gesteld , welken post hij van 
1824 tot 1826, met fiossi-
K moest deelen. In 1831, 
herkreeg hij het lidmaatschap 
der koninklijke akademie van 

fraaije kunsten . én weten
schappen te Parijs , en een 
jaar later , het bestuur'oveï 
de koninklijke kamer-muzijlc 
Tan koning LODIS PHIUPPE. 
Hij overleed in de betrek
king van professor der com
positie bij het conservatoire. 
Onderscheiden waardigheden 

'en örde>tteekenen , waren hem 
in zijne lange en Werkzame 
loopbaan ten deel gevallen-. 
Behalve een dertigtal ope
ra's , van welke als de voor
naamste kunnen genoemd wor
den. Sarginoj Achilles, Am 

, ~ gnese, Ie Maitre de Chapel' 
Ie, enz., heeft hij veel ker-* 
kelijke muzijk, oratoriums, 
cantates , romances , enz., 
geschreven. Hij overleed den 
3 Mei 1839, na eene lang
durige ziekte te Parij's, 

* . • . ' * • 

PAësiEiLo; — Zie PAÏSI-, 
ëixo. . 

PAEZ (FRANCISCÜS-AÏVAR), 
AtVAREZ PETATGÜS , eenPor-
tugeesch godgeleerde, werd 

. in 1304, Augustijner-monnik 
en penitentiarius van Paus 
JOANNES XXII. Deze Opper
priester gaf hem het bisdom 
van Coron, later dat van 
Sylves, en den rang van nun
tius in Portugal. Men heeft 
van hem: 1.° Een Kort be
grip der godgeleerdheid. — 
2.° Set verdedigingsschrift 
van JOANNES XXII, Ulm, 
1474» Lyon, 1517, Fene-, 
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töf, 1560/ in fol. — 3.0 
Üene verhandeling De planc* 
ïii jEcclesice, enz* Deze ge* 
leerde bisschop overleed in 
1352, te Sevilla. Hij paar
de met vele geleerdheid, eenen 
zachtmoedigen en innemen-
den geest. 

PAEZ (BAWHASAR) , doc
tor in de godgeleerdheid van 
de orde der Drieëenheid, te 
•Zissaèon geboren, en in 
1638,' in zijne geboorteplaats 
overleden , was vroom en ge
leerd. Men heeft tan hem: 
Leerreden en Verklaringen, 
•van den brief van. den hei
ligen JACÖBUS, van de beide 
Mzangen van MfozES, enz. 
Parijs > 1631 > 2 dl.ninfol. 

PAGAN (BtAslus FRANCIS-
CDS graaf DE), in 16Q4, uit 
Teene adellijke familie, te A~ 
vignon geboren. Naamvelijks 
bad hij den ouderdom van 
12 jaren bereikt,- of hij be
t o n d e wapens te dragen; 
bij legde eene dapperheid • 
aan den dag, welke zijnen 
ouderdom te boven ging. Bij 
den togl over de Mpen, 
en bij de verschansingen van 
Susa , ondernam hij, aan 
bet hoofd der waaghalzen, 
om het eerst langs eerien bij
zonderen weg, lot den aan
val te geraken. Toen hij de 
fcrnin beklommen bad van 
dea sieilen berg, Welke op 
de plaats uitliep, Het hij 
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zich langs dien* berg afglij
den , terwijl bij' zeide: Ziè 
hier den weg des roems, 
Zijne makkers volgden hem, 
en overweldigden de ver
schansingen. LODBWIJK XIII, 
door deze heldendaad inge
nomen, verhaalde dezelve 
met belangstelling aan den 
hertog van Savooij'è, in te* 
genwoordigheid van het hof. 
Deze vorst benoemde hem tot 
veldmaarschalk, en zond hem 
in het jaar 1642, naar Por* 
tugial, om te dienen. In 
dat zelfde jaar werd hij in 
den ouderdom van 38 jaren 

'geheel blind. Een musket
kogel had hem bij de .bele
gering van Montauban, het 
linkeroog doen verliezenden 
eene ziekte ontnam hem het 
andere. Hij bezat veel zucht 
voor de wiskunde, legde zich 
met meer ijver dan ooit, op 
dezelve toe, en verwierf eenen 
beroemden naam onder de 
krijgsbouw- en sterrekundi-
gen en zelfs onder de^ster-
rewigchelaars; want hij was 
der sterrefcijkkunde toege
daan. Hij overleed te PanjSj 
den 18 November 1665. Zg-
ne voornaamste werken zijn: 

1.° Trititè etc. {Ferkande* 
ling over de vestingtver/cettjt 
in 1645 gedrukt. Dit werK 
werd voor het beste %<&on-
den, hetwelk men tot dus
verre over dat onderwerp» 
in het licht bad gegeven. 
Zijne grondbeginselen w e f " 



. . p 

den door den beroemden YAU-
BAN, den bodem .ingeslagen, 
die bewees, dat hij het ge
brek had van de strijdhoe-
ken te kort, te naauw en te 
veel ineengedrongen te ma
ken. — 2.o Thèoremes etc. 
(Meetkundige voorstellen), 
1651; —. 3.o Theorie etc. 
(Theorie der planeten), 1667. 

) ~ 4.o Tables etc. (Sterre-
kundige tafels), 1658 .— 
5.o Jtelation etc. (Geschied
kundig verhaal van de Jlma-
%onen-rivicr), in SM', dit 
is een belangrijk en niet zeer 
algemeen werk. 

* PAGANEL (PETRUS) , af
gevaardigde bij de wetgevende 
en conventionele vergaderin
gen , den 31 Julij 1745 te Fih 
lenmve-d'Jfgenois geboren, 

| omhelsdedengeestelijkenstaat, 
en wijdde zich toe aan het on
derwijs. Na twaalf jaren ar» 
beids verkreeg hij eene jaar
wedde van het bestuur en werd 
tot de pastorij y&n'Ifiöaillae 
benoemd. In 1789 rangschikte 

• zich PAGANEI. onder de partij 
der invoerders van nieuwighe
den , wi«r pogingen hij door 
zijne redevoeringen en door 
zijne geschriften ondersteun
de ; hij verkreeg in 1790 den 

J post van procureur syndicus 
I Tan het dislrikt Filleneuve, 

en werd in 1791 tot afgeyaar-
\ <%de bij de wetgevende ver-
I gadering verkozen, alwaar hij ^ 
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bestendig aan de linkerzijde 
zat. Op den noódlottigen dao-
van den 10 Augustus, was hij 
de eerste, die zich. aanbood 
om deel te nemen aan de depü~ 
talie, -welke de vergadering 
besloot om LODEWIJK XVJt te 
gemoet te zenden, tèn einde 
de koninklijke familie tegen 
de woede van liet gemeente 
beschermen , en hij legde bij 
deze gelegenheid bewijzen van 
zijne standvastigheid aan den 
dag. PAGAMX was lid van de 
nationale conventie, en bij het 
regtsgeding van LODEWIJK X VI 
sprak hij eene rede uit, in 
welke hij zijne stem uitbragt, 
strekkende om dien vorst ver
vallen te verklaren en tot de * 
gewone regtbanken te verzen
den. Deze stem mishaagde aan 
zijne ambtgenooten, en toen 
stemde PAGAÏTEL voor den 
dood. IJij openbaarde vele 
gematigdheid in de zendingen, 
met welke hij in de departe
menten der Gironde en van 
Lot-en-Garonne belast werd; 
hij redde, zoo als men zegt, 
eenige slagtoffere, en verzette 
zich tegen vele knevelarijën. 
Door dit gedrag werd hij bij 
de vergadering van het alge
meen welzijn aangeklaagd, en. 
PAGANEI. zag zich dooreenen 
anderen langvoogd vervangen., 
die, meer dan hij het standpunt 
der omstandigheden bereik t 
had. Te Parijs teruggekeerd 
werd hij door GOBTHON van * 
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Moderantismus besghuldigd, 
en roor de commissie van al
gemeen welzijn, onder voor
zitting van ROBESFIERRE , ge
daagd. Hij verdedigde zich 
nadrukkelijk, en zeide hem 
onder anderen.... Men had 
u behooren in te lichten, dat 
ik alom de vrijheid der Gods
diensten beschermd, de ker
ken aan de Catholijken en de 
tempels aan de Protestanten 
terug gegeven heb." » Gij zij t 
dus geen contra - revolutio
nair ! . . . . . " antwoordde de 
voorzitter, en hij verscheur
de de stukken van hetregts-
geding. Tot de nationale con
ventie teruggekeerd, werd 
PAGANEE^ met eenige zen
dingen belast en in het dis-
trikt Jlbi, gelukte het hem', 
om een regiment ruiterij, 
hetwelk dat land verwoestte, 
te ontwapenen. Hij was ook 
met het toezigt belast, over 
de vervaardiging van wapens 
in de fabrijken van Tutte, 
Bergerac en Bayönnk Na
dat het doel zijner zending 
bereikt was, kwam hij nog
maals te Parijs terug, al
waar hij wijze reglementen 
deed aannemen, voor het in-, 
validen en ziekenhuis. Nadat 
de werkzaamheden der con
ventie waren afgeloopen, 
werd PAGANEL, achtereen
volgend door het directori
um» tot chef der in geschil 
staande zaken bij het minis
terie van buitenlandsehe za

ken , vervolgens tot algemeen 
secretaris van den heer TAL-
LEÏRAND PERIGORD , benoemd. 
Later verkreeg hij den post 
vaiü divisie-chef, bijdegroo-
te kanselarij van het legioen 
van eer, onder den heer LA-
CEPÈDEi In 181 i , verloor 
hij zijnen „post, en krachtens 
de wet van den 12 Januarij 
1816, was hij genoodzaakt, 
Frankrijk te verlaten, en 
nam hij de wijk naar Bel
gië. Hij is den 20 Novem
ber 1826 overleden. PAGA-
NEL» heeft nagelaten: 1.° 
Essai etc. (Geschiedkundi
ge en crilische proeve van 
de Fransche omwenteling), 
Parijs, 1810 — 1815, 3.« 
uitgave 1816, 3 dl.»in8.vo 
Dezelve is zeer wel geschre
ven, maar men ontwaart in 
dezelve soms de partijdigheid 
van een ,oud republikein. -«• 
2.0 Les anirnaux etc. (Be 
sprekende dieren) f eenlta-
liaansch dichtsluk, ™nCAS-
Tl, in 26 gezangen. — f° 
Mémoireetc. (Ferhandehng 
over de oudheid des aard-
bols.) — 4.o Mémoire etc. 
(Ferhandeling over de oor> 
naken der oudheid van het 
keizerrijk derSine%en). rA-
GANEI,, was lid van het kunst
minnend genootschap eo van 
dat der oudheidkundigen™" 
Frankrijk enz, 

* PAGANO (FRANCESCO M> 

Rio), een Napolitaansch reg ls ' 
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geleerde, werd in 1678 , te 
JSrienza, in de provincie 
Salerno geboren. Hij bragt 
aijne studiën te Napels, on
der bekwame meesiers ten 
einde en deed zich aldaar tot 
advolcaat bevorderen en ver
wierf er door zijne welspre
kendheid , weldra eenen groo-
ten roem. Toen hij kort 
daarna tot hoogleeraar in de 
regten aan de hoogeschool 
van die hoofdstad benoemd 
was,'werd hij door het be-
stuur_ belast, om een her
vormingsplan voor de crimi-
neele' regtspleging voor te 
stellen : een gewigtig werk , 
waarvan hij zich op eene 
roemrijke wijze kweet, in 
zijne Considerazioni sulpro-
cesso; criminale, hetwelk 
men als eenë aanvulling van 
het werk van BECCARIA. kan 
beschouwen. Terwijl PAGA-
ifo zich ,"in de nasporingen , 
welke dit werk vorderde ver
diepte, 'gevoelde hij zijne 
denkbeelden vergrooten, en 
|erwijl hij eenen algemeenen 
Wü op de maatschappelijke 
organisatie wierp, onderzocht 
hij den oorsprong, de vor
deringen en den ondergang der 
maatschappijen. Hij schelste 
e r . vervolgens een tafereel 
van in zijn groot w e r k * ^ -
gi politici. Dit werk werd 
aangerand en welligt kon men 
c r ook denkbeelden in vinden, 
die niet zeer rogtzinnig wa

ren. PAGANO vervaardigde ook 
eenige tooneelstukken, welke 
zijnen roem weinig waardig 
zijn, en werd later tot 'den 
magistraatsrang verheven; de 
aanhangers der nieuwe denk
beelden vonden in hem eenen 
vriend, en meq stelde hem 
aan den koning als een ge
vaarlijk mensch voor. In eene 
gevangenis geworpen, vervaar
digde hij gedurende zijne ge
vangenschap eene Verhande
ling over het schoorie. 3NTa 
verloop van wreinige maanden 
verscheen hij voor zijne reg-
ters, die hem de vrijheid te
rug gaven; maar hij werd van 
zijne posten van hooglëeraar 
en overheidspörsoon ontzet, 
en het rëgt, om zijne bedie
ningen als advokaat uit te 
oefenen, werd hem ontno
men. Na zich naar Bomeen 
.vervolgens^naar Milane, be
geven te hebben, keerde hij 
naar Napels terug; toen de 
Franschen er in 1799, bin
nen trokken. Hij verklaarde 
zich ten gunste der omwen
teling , en werd een der wet
gevers , van de nieuwe re
publiek. Ook wilde* hij de
zelve met de wapens in de 
hand verdedigen: ioen de 
kardinaal R0FFO, zich- voor 
Napels vertoonde, bood hij 
zich aan , om aan de op höt 
kasteelt OEuf, gevlugtte pa
triotten , teekens tot den aan
val over te brengen, en hg 

2 
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vólbragt zijnen last, te.mid
den van de grootste gevaren. 
Ofschoon 'in de algemeene 
capitulatie begrepen, werd 
hij echter op last van den 
kardinaal in hechtenis geno
men, in de gevangenis • van 
de staats -junta opgesloten , 
ten, dood veroordeeld:, welk 
vonnis den 6 October 1800, 
aan hem en aaó verscheiden 
zijner ambtgenooten, voltrok
ken werd. Hij heeft in het 
licht gegeven : 1.° JEssame 
politico della legisla%ioni 
Momana, Napels, 1768, in 

, 8.vo — 2,o Considerazioni, 
sul processö criminale, in 
Italië, dikwerf herdrukt, 
en in verscheiden talen ver
tolkt. — 3,° Saggi politici 
de principi, progressi ede-
caden&a delle societa, Na
pels, 1783 —1792,3dl.n, 
in 8.vo — 4.o Saggio del 
ffusto et delle arti belle, 
discorso sulla natura e l''ori
gine della poesia, en eeni-
ge andere werken, . 

* PAGANUCCI (JOANNES), 
een koopman Van Lyon, in 
1797, overleden. Men heeft 
hem te danken: Manueletc. 
(Geschied- en staatkundig 
handboek der kooplieden), 
1762, 3 SU*,, 'm 8.vo, een 
werk, hetwelk eenen ver
dienden opgang maakte. 

PAGANOS(PETRDS) , of Mei
den, een Duitsche dichter, 

van Wanfried, in Neder-
Saksen, was hoogleeraar in 
de dichtkunde en in de ge
schiedenis te Marburg, en 
overleed den 29 Mei 1576, 
te Wanfried, Men heeft 
van hem: 1.° Yerscheiden 
Dïchtstukken, die het ken
merk dragen, van de vrolijke 
inborst des schrijvers. — 2.» 
Praxis metrica, ~> 3,° Ge
schiedenis der fforatiërs 
en Curatiërs, in Latijnsche, 
dichtmaat. Dit 'stuk bewijst 
meer gemakkelijkheid, dan 
wezenlijke talenten voor de 
dichtkunst: het is geen dichte 
stuk, maar slechts eene be
rijmde geschiedenis. 

f PAGE (FBANCISCÜS JOSE-
PHUS), den23 September 1771, 
te Wassenberg, kreitziTeztfs-
berg, in de Pruissische^»-
ptovinciën. geboren, werd, 
na zijne studiën met den mees
ten roem vólbragt te hebben, 
in 1794 tot priester gewijd; 
kort daarna als kapellaan naar 
zijne geboorteplaats gezonden, 
onderwees hij aldaar ook deta-
tijnschetaal. In 1797 werd hij 
als pastoor te £imbricht(fïO-
vincie lintburg) benoemd, 
welke gemeente hij, gedurende 
zes"«en-dertig jaren, evenzeer 
door zijnen ijver voorgelicht, 
als door zijnen voorbeeldig-0»" 
berispelijken wandel gesticiit 
heeft. De gelegenheid, oniais 
zielzorger zijne naasteDn"^ 
aan den dag te leggen, deeü 



P A G . 373 

zich voornamelijk voor hem 
op in 1813, toen hij een hos
pitaal van Fransche zieken, 
iii zijne gemeente opgerigt, 
gedurende zes weken /zonder 
eeiiige tijdelijke belooriing, met 
zoo veel ijver en. opoffering 
bediende, dat hij zélfs door de 
in hetzelve heerschénde pest-
achtige ziekte werd aangetast, 
van welke hij echter geluk-
kiglijk herstelde. In 1817 , 
als lid der Jury van het Jager-
onderwijs in dé provincie Lim
burg benoemd, vond PAGE zich 
juist op zijrïe plaats • al dade
lijk begon hij aan de verbete
ring des onderwijs te werken, 
waaraan in dat gewest sedert 
eeuwen niet gedacht was, nog 
krachtdadiger zette hij in dat 
opzigt zijn verbeterings-plan 
door, toen hij in 1819 tot 
schoolopziener van het 2.e 

schooldistrikt der provincie 
•Limburg werd benoemd, in 
welke betrekking hij zooveel 
wezenlijk nut stichtte, dat hem 
als een bewijs van goedkeuring 
voor zijnen ijver,in 1829 de 
eervolle onderscheiding te 
beurt viel, van door Z. M. 
den koning der Nederlanden, 
met het ridderteeken der orde 
van den Nederlandschen leeuw 
versierd te worden. De voor
naamste door PAGE nagelatene 
werken zijn: 1.° Fertheidi* 
gang der Grundwahrheiten 
der ühristlichen Religion ge-
tfe/i den philosphirenden Un-

glauben. — 2,°JBeitr<ige sur 
; allgemeine Chronikderjetzi-
gen Zeit. -± Hij' overleed te 
Limbricht den 24 Februarij 
1834, als lid van onderschei
dene geleerde genootschappen. 

PAGENSTECHER (ALEXAN-
DER ARNOLD) te Brémen iri 
Neder-Saksën , op het einde 
varr.de 17,8 eeuw geboren, 
in 1730 overleden, misbruikte 
de regtsgeleerdhéid om boef ti« 
ge en vuile verhandelingen in 
het licht te geven, welke riiet 
verdienen genoemd te worden, 

* PAGES (PETROS MARIA 
FKANCISCÜS, burggraaf van) 
een Fransche reiziger, in 17 48 
te Toulouse uit eene adellijke 
familie geboren , trad in, den 
ouderdom van negentien jaren 
in de koninklijke zeedienst. 
Hij vormde het plan, om de 
Indische zeeën te bezoeken, 
terwijl hij zich langs het Wes
ten derwaarts begaf, teneinde 
den wég naar het Noorden te 
vinden. Hij ondernam deze 
lange reis den 30 Junij 1767, 
en kwam eerst den 5 December 
177t4n Frankrijk terug. Hij 
vertrok weder in 1773, onder 
hevel van KERGüEEEtf, naai
de Zuid-landen; maar daar 
deze togt niet gelukt was, begaf 
hij zich ijl Bolland aan 
boord van een schip , tot 
de walvischvangst naar Spits
bergen uitgerust. Hij had den 
3 • * ' 
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titel van correspondent" van de 
* akademie der wetenschappen , 

den rang van scheepskapitein 
en het kruis van den H. LODE-
WIJK verkregen. Hij diende 
in den oorlog van Amerika, 
die met "den vrede van 1783 
eindigde, en begaf zich naar 
eene plantaadje, welke hij te 
St, Domingo bezat. Hij werd 
aldaar in 1793 in den opstand 
der slaven vermoord. Men 
heeft hem te danken: foyage 
etc. {Reize rondom de wereld 
en naar de beide polen te land 
en ter zee gedurende de ja
ren 1767 — 1776) Parijs, 
1782 , 2 dl.n in 8.v° met kaar
ten en platen. 

• * PAGES (FiiAJvciscüs XAVE-
Kius), een slechte compilator 
en onvermoeide romanschrij
ver, in 1745 te Jurillac ge. 
boren, Hij werd eerst advo- " 
kaat, en kwam vervolgens te 
Parijs fortuin zoeken, alwaar 

.hij een postje verkreeg. Inde 
hoop vah snelle vorderingen 
te zullen maken, omhelsde hij 
de omwentelingspartij , voor 
welke hij in cenen demagogi-
schen stijl schreef. Hij heeft 
'zich ook bekend gemaakt door 
eenige romans, welker kort
stondige roem hij overleefd 
heeft. De voornaamste zijn: 
1.° Jventures etc. (Lotgeval-
tenvanJoANNES JLODEWJJK 
D

pf ft/SQVE); — 2.o j m o u r G' vf-^/rfe, naal en wraa^ . 
— a.° Ie JOelire etc. {De 

zinneloosheid der driften); 
— 4." Ze Triompheetc. {De 
zegepraal der liefde en der 
vriendschap); — 5.° ZesJ-
mans etc. (De Minnaars, zoo 
als er, weinig zijn); —6.° 
Vies etc. (Levensbeschijvin-
gen, minnarijen en lotgeval
len van verscheiden vermaar
de kluizenaars der Alpen), 
enz. Om zich een denkbeeld 
te vormen van het gewigt, 
hetwelk de schrijver aan der
gelijke voortbrengselen hecht
te zou men zich moeten ver-
oordeel^n om de voorrede van 
den roman Liefde, haat en 
wraak te lezen. Na over de 
moeijelijkheden te hebben ge
sproken , welke men moet te 
boven komen om een goede 
romanschrijver te zijn, voegt 
hij er bij: » Men moet de 
ziel van ÖoüïFüClüS, devoor-
zigtigheid vanNüMA, hethoofd 
van Sruosr of LYCOBGÜS en de 
pen van ROUSSEAU of FENE-
LON bezitten." PAGES betrad 
een ander veld :.hij werd dich
ter , letterkundige en geschied
schrijver ; maar al de schreden 
van den schrijver in deze nieu
we loopbanen , werden door 
even zoo vele struikelmge» 
gekenmerkt; — 1.° Bf'tot-
re etc. {Geheime gesehteW' 
nis van de Fransche omwem 
teling) 1796 ~ 1 S 0 1 , ^ 
in 8.vo; — 8.o Misl01Z 
etc. {Geschiedenis van het 
consulaat); eene eneycjop?^ 
dische studie 1799» » d l ' 
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in 8.v°, zijn even zoo vele 
van smaak en oordeel ontbloot© 
voortbrengselen. Maar het in 
dwaas-en overdrevenheid aan-
merkelijkste voortbrengsel van 
PAGES is, zonder tegenspraak, 
Het republikeinsch Frank
rijk enz,, een dichtstuk in 
10 gezangen in 8.vo Op de 
keerzijde des titels wordt de
ze opdragt gevonden: » Aan 
de republiek, aan de conven
tie , aan den heiligen berg, 
aan de onsterfelijke Jacobij-
nen, aan de volksgenootschap
pen der beide kunnen , aan 
deménschenvrienden, aan alle 
republikeinen der wereld." 
Vervolgens kwam de voorrede, 
waarvan wij slechts deze woor
den willen aanhalen: »Ik be
zing de Stichting van eene op 
de grondregels der mensche-
lijkstè wijsbegeerte gevestigde 
republiek, en de' invoering 
eener staatsregeling, even zoo 
zacht als de natuur, even zoo 
populair als dezelve bijna god
delijk is." Na deze inleiding 
volgt het dichtstuk, hetwelk 
zich door eènen slechten smaak 
en eene hoogst gebrekkige be
rijming onderscheidt: het is 
een zamenweefsel vangodde-
loosheden en gruwelijke las» 
teringen. Deze man is den 21 
December 1802 te Parijs in 
de vergetelheid overleden. 

PAGET (lord WlUUM),op 
het einde van de 15.e eeuw 

te Londen geboren, was de 
zoon van eenen eenvoudigeh 
deurwaarder, doch verhief 
zich door zijne verdiensten tot 
de eerste posten. Hij werd 
klerk in het bureau der ge
zegelde lastbrieven van koning 
HENDRIK VIII, vervogens klerk 
van den raad en van het ge
heim zegel, en kort daarna 
griffier bij het parlement. In 
deze verschillende belrekkin
gen legde hij eene volmaakte 
voorzigtigheid, aan den.dag. 
HENDRIK VIII zond hem in 
hoedanigheid van afgezant naar 
Frankrijk en verhief hem bij 
zijne terugkomst tot ridder, 
secretaris van staat, en een 
der uitvoerders van stijn testa
ment. Na den dood van dien 
vorst, werd PAGET JidVan den 
geheim-raad vanEDUARD VI, 
vervolgens Werd hij als afge
zant tot keizer KAREL V ger 
zonden, om hulp tegen de 
Schotten en de Franschen te 
verzoeken. Bij zijne terug-

.komst werd hij tot nieuwe 
waardigheden verheven; maar 
zijne gunst bij EDÜARD hield 
geenen stand. Hij werd in de 
ongenade van den hertog van 
SOMMERSEX gewikkeld, en in 
den Tower van Londen op
gesloten. Men noodzaakte hem 
te gelijker tijd om afstand te 
doen van al zijne posten, en 
men veroordeelde hem tot eene: 
boete van 6000 ponden ster-
lings. PAGBX werd bij de komst 

4 •• • • . 
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van de koningin MARIA tot 
den troon in zijne bedienin
gen hersteld, en 'overleed in 
3564 in het zesde jaar der 
regering van EIJZABETH. 

PAGGJ (JOAÏÏNES BAPTISTA) , 
een schilder en graveerder'in 
1554 te Genua geboren, over
leed jn 1627 in dezelfde stad. 
Zijn vader, een edele Genuees," 
die de neiging van zijnen zoon 
voor de schilderkunst wilde 
onderdrukken, liet hem dë wis-
kunde beoefenen, en gebruik
te vruchteloos bedreigingen; 
want hij zag zich verpligt, aan 
zijne neiging toe te geven. PAG-
GIhad de teekenkunst uit zich 

- zelven geleerd. Hij had nog 
de kleqrmenging niet. be
proefd, toen hij ?ich bijee
nen zwakken portretschilder 
bevond. De jongeling nam het 
penseel, en enkel door de na
tuur geleid,iteekende hij,het 
portret en maakte hetzelve zeer 
gelijkend. Hij bezocht later 

k de school van Cangiago. Hij 
heeft zich ook bezig gehou
den om koperen platen te et
sen, en om over de schilder
kunst een werk te schrijven 
getiteld: Definiaione e divisi-
one delict, pütura, in tol. 

PAGI (ANIONIÜS) , minder-
goeder, werd in het jaar 1624, 
! e Rognes in Provenee, ge-
en reJ!v4 ? a z iJne wiJsgeerige 
J" „ f J«ei«erde studiën voF-
»™St te hebben, predikte hij 

eenigen tijd met roem. Zij" 
ne begaafdheden verwierven 
•hem de, voornaamste bedienin
gen zijner orde. Hij werd vier
maal provinciaal, en de bezig
heden van zijnen post verhin
derden hem niet om zich met 
ijver op de studie der tijdreken
kunde en der kerkelijke .ge
schiedenis toe te leggen. Hij 
ondernam het onderzoek der 
Jaarboeken van BAROHIUS. 
Het boek van dien vermaarden 
kardinaal, ofschoon het uit
gebreidste , hetwelk men toen' 
maals over dat onderwerp be-

f zat, bevatte eene menigte on
nauwkeurigheden , en liet was 
moeijelijk dezelve te vermij
den in eenen tijd, in welken 
de gezonde critïek nog inde 
wieg lag. Pater PAGI bemerkte 

' dezelve, en ondernam om de
zelve het eene jaar na het an
dere te verbeteren. Hij deed 
het eerste deel van de cntiek 
in 1689, te Parijs in het 
licht verschijnen. De drie an
dere deelen zijn eerst na zij» 
nendood, in l705, te^«ew 
door, de zorgen van zijnen neet % 

FRANCISCÜS PAGI in h e t h?^1 

verschenen. Dit belangrijke 
werk is in 1727 in dezelfde 
stad herdrukt.. Men ontwaart 
in hetzelve eenen diepen ge
leerde , eenen wijzen criticus, 
eenen zuiveren en bondigen 
schrijver, een zachtaardig» 
en gematigden man. Dezectt-
tiefc heeft een uitgebreid "«> 
dezelve loopt tot hetjaar 1Ï9Ö, 
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met hetwelk BARONIUS eindigt. 
-De abt DE LOGÜERÜE was den 
schrijver van dat groote werk 
zeer behulpzaam geweest, van 
een werk, » da t , zegt een 
nieuwe boekenkenner, als een 
zoo noodzakelijke bijlage tot 
de Jaarboeken van BARONIUS 
is beschouwd geworden, dat 
de Italianen eene uitgave van 
die Jaarboeken hebben ver
vaardigd, in welke de aanmer
kingen vim derzelver toelich-
ter zijn ingesmolten; hetwelk 
nietef van de verdiensten van 
dien kundigen kardinaal weg
neemt , in de veelomvatten
de onderneming, in welke 
het niet te verwonderen i s , 
dat eenige onnauwkeurig
heden geslopen zijn." Pai 
ter P A G I , eindigde zijne da
gen in 1695 , te Jix. Zijne 
zachte zeden, deden hem 
ezenzeer beminnen , als zij
ne diepe geleerdheid, hem 
achting verwierf. 

PAGI ' (FRANCISCÜS) , neef 
van den voorgaande, e n , 
even als h i j , minderbroeder, 
werd in 1654 , te 'lambesc 
geboren. Hij erfde den lust 
"van zijnen oom, en was hem 
behulpzaam in de crit iek, 
oer Jaarboeken van BARO-
WW8. Hij overleed den 21 
Januarij t.72f, na tot ver
schillende waardigheden zij
ner orde verheven te zijn. 
Men heeft van hem, eene 

3 - . • . ,T I 

geschiedenis 'der Paussen, on
der dezen t i te l : Breviari
um historico-chronologico-
criticum » illustriora Pon-
ti/leum Momanorum gesta..,. 
complectens, 4d l ,» , in 4, t oy 
van welke het eerste in 1717 
en het laatste in 1747 , in 
het licht verscheen, door de 
zorg van pater ANXOKÏÜS P A 
GI , zijnen neef, die dit werk 
vervolgde, en hè't# 5.e deel 
in 1748 en het 6.^ deel in 
1 7 5 3 , in het licht gegeven 
heeft» De schrijver is n a u w 
keurig in zijne nasporingen 
en vrij zuiver in zijnen stijl', 

PAGI (de Abt ) , een ge
wezen Jesuit, proost van 
Cavaillon , in 1690 , te -Mar' 
tigües, in Provcnce geboren , 
was de neef van pater JTRAN-
CISCÜS PAGI. Hij is de schrij
ver van de Geschiedenis van 
CYRUS den Jonge, in 1736, 
t e .Par i j s , in 12.»»° in het 
licht gegeven. Hij was een 
matt vol geest en verbeel
dingskracht ; maar deze ver
beeldingskracht , beheerschte 
hem dikwijls. Zijne Geschie
denis van CYRUS is niet 
volgens de leest der ouden 
geschoeid. De stijl is hoog
dravend , wijdloopig»roman
tisch en zeer dikwijls on-
gekuischt.' Men heeft nog 
van hem: Misioire etc. 
(Geschiedenis van de om
wenteling der ffederlan-

5 . : ' •' 
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den), twee deelen, in 12,m0 

PAGNiur. — Zie SANCIES. 

....* PAGNINI (LUCAS ANIO-
Hlüs), een Italiaansch letter
kundige, werd in 1737 ,• te 
Pistoja geboren, en trad in 
de Karraelitér-orde Xe Man
tua. Hij maakte zich zeer 
beroemd in het onderwijs der 
wijsbegeerte en redekunst, én 
werd in 1806 aan de hooge-
school van Pisa lot hoogleer
aar in de humaniora en ver
volgens in de Latijnsche let
teren bevorderd. De bisschop 
van Pistoja benoemde hem 
in 1813 tot kanonik van zijne 

. hoofdkerk. PAGNJM overleed 
in 1814, in zeer godsdienstige 
gevoelens. Hij heeft zeer goe
de vertalingen in het Itali
aansch nagelaten van de Her
dersdichten van THEOCRITÜS , 
BlON en Moscitüs, Parma , 
1780, 2 deelen in 4.*° van 
HJESIODÜS, ANACREOJÏ, CAL* 
WMACHDS, EpiciExos'en Ho-
RAIIUS: deze laatste behaal
de den dichtprijs van de a~ 
kademie della crusca; Griek-
sche , Latijnsche en Italiaan-
sche Puntdichten, die het 
het zout van MARTIAHS , met 
de sierlijkheid, van PETRAR-
CHA paren ; verscheiden ge
achte Verhandelingen i n. het 
Italiaansch en in het Latijn, 
e«2. Men vindt in het Ma-
gasin encyclopédique van Ja-
nuarij 1816, een uittreksel 

uit de Zo/rede vim, PAGNIÜ» 
door XAV. CIAMPI in het La
tijn geschreven met d'ebiblio-
graphische lijst van al de wer
ken van dien geleerden abt. 

* PAIGE (JOANJTBS W) pro
cureur generaal der Premon-
strantenzer-orde, daarna pas
moor van JVantouiUet, in 1650 
overleden, is de schrijver van 
Bibliotheca prcemonstraten-
sis ordinis, Parijs, 1633, in 
fol. Een werk, in hetwelk, te 
midden van vele nasporingen, 
verscheiden onnaauwkeurig-
heden geslopen zijn, welke 
•verbeterd zouden zijn gewor
den , indien d.e rampspoeden 
der'tijden niet belet hadden 
er eene nieuwe uitgave van 
ter perse te leggen, 

* PAIGE (ANDREAS Rs»Aï<J9 
IE) in 1699 te Mans gebo
ren , en kanonik dier stad , 
heeftin het Jicht gegeven een 
Dictionnaïre etc, {Plaalsbe-
schrijvend, geschiedhunatg, 
genealogisch en bibhogra-
phisch woordenboek van ae 
provincie en het diocees van 
Maine), Ie Mans, l 7 7 7 ' 
2 deelen in 8.*°. D i t b o f 
bevat aanteekeningen over de 
natuurlijke historie, de ker-

' lelijke, burgerlijke en letter
kundige geschiedenis, den a B-
kerbouw','de nijverheid,*^ 
handel en de kunsten van ei» 
gemeente. De schrijver ojo -
|wdtc i fa»* ,den2.W 7 Ö U 
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* PAIGE (THOMAS IE) een 
dominikaner religieus in 1597 
in Zotharingen geboren, ver
wierf zich in'het begin der 
17.eeeow, door zijne zede-
kundige talenten , grooten. 
roem. Hij stelde gemakke
lijk, bezat eene welluidende 
stem, een gelaat vol waar
digheid , terwijl zijne geba
ren deftig en kracht uitdruk
kend waren; hij werd bok 
in de meest bezochte kerken 
der hoofdstad en in de groot
ste steden der provinciën ge
roepen* Hij overleed in 1658, 
na. zijne eerwaardige bedie
ning zes en dertig jaren be
kleed te hebben. Men heeft 
van hem werken, die onge
lukkiglijk geen. groot denk
beeld van zijne begaafdhe-
den geven: 1.° Manuel etc. 
[Handboek der leden van het 
broederschap van den heili
gen Rozenkrans), Manen, 
1625, 1 deel in 8.™, en 
in 1633 het tweede; — 2.° 
Oraison etc. [Lijkreden van 
NICOLAASDE F ER DUN, eer
sten voorzitter, bij het par-
tement), 1627i, in 12.»°; 
van den maarschalk DE FJ-
TRY, 1649, in 4. t 0 , en van 
den hertog DE CHAÜLNÉS , 
1651, in 4,*°, enz. 

* PAIGE {LODEWIJK ADKIA-
tfüstE) een Fransche schrijver, 
m 1712 te Parijs geboren, al
daar hij zijne studiën vol-
"ragt , werd tot advokaat 
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bevorderd' en verkreeg den 
post van baljuw, des tempels, 
dien hij tijdens de omwente
ling'weder verloor/ Hij heeft 
nagelaten: \S> Histoire etc. 
(Geschiedenis der gevangen
schap van den kardinaal DE 
R.ETZ te Fincennes), 1755, 
in 12.m° ••;• — 2° Lettres etc. 
(Geschiedkundige brieven o-
ver de hoofdzakelijke plig-
ten van het parlement), Am-
sterdam , 1753, 2 deelen in 
12;Ö*<>,; — 3.° Lettres etc. 
(Fredelievendebrièvèn); Par 
rijs, 1752 ,in 12«o, en 1753 
in 4.t°; — 4.° Mémoires etc. 
(Ferhandelingen over een ge
schrift van den abt CAPMAR*-
TIN tegen het parlement, geti
teld: Aanmerkingen, betrek
kelijk de weigering, van het 
Chatelet om de koninklijke 
kamer te erkennen), 1734 , 
in 12.MO , enz, LE PAIGE is in 
1802, te Parijs overleden, 

* PAIN (JOZEF) , een let
terkundige , den 4 Augus
tus 1773 te Parijs geboren, 
heeft zich bekend gemaakt 
door een aantal volksliedjes, 
welke hij alleen, of geza
menlijk heeft vervaardigd, en 
welke veel bijval vonden, 
en door liederen, van welker 
verscheiden zeer gezocht wer
den. Daar hij op verschil
lende tijdstippen, en voorna
melijk in 1827, een der pos
ten van censor der tijdschrif
ten had aangenomen, is hij 
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daardoor het voorwerp van 
het puntdicht, het straat-
gezang en de spotprenten ge
worden. PAIN is in 1831 te 
Parijs overleden, verschei
den losse tooneelstukjes na-
latende', om welker onbe
duidendheid , wij ons van de 
opgave dewelve ontslagen re
ienen. Men heeft daaren
boven van JOZEF PAIN , eene 
verzameling van gedichten 
(Poesies), 1820, in 8.v<>, in 
welke men vele geestige fa
belen vindt; Chansons etc. 
(Zangstukjes voor de geboor
te van den hertog van Bor
deaux) Parijs, 1820, in 8.ro 
J . PAIN is daarenboven een 
der redacteurs vari den 2)ra-
peau blano geweest, ,. 

* PAINE (THOMAS) , een der 
vermetelste wijsgeeren dezer 
laatste tijden-, was de zoon 
van eenen kwaker, en werd 
den 29 Januarij 1737 te Thet-
ford, in het Engelsch graaf
schap Norfolk in Amerika,, 
geboren. Hij was eerst, even • 
als zijn vader, rijglijfmaker, 
daarna doorkruiste hij de zee
ën op een kaperschip, werd 
het reizen moede en vatte zijn 
eerste beroep weder op. Hij 
verliet hetzelve op nieuw, 
werd bij den accijns aange
steld , welken post hij verliet, 
om als onder-meester in de 
scholen van de voorsteden van 
Londen op te treden. Na 
vervolgens weder kortstondig 

bij den accijns werkzaam te 
zijn geweest, vertrok hij naar 
Amerika, en maakte zich 
eerst door eenige dagblad ar
tikels bekend. Het was ter 
verdediging van de zaak der 
onafhankelijkheid der kolo
niën, dat hij in 1776 zijn 
schimpsèhrift het Algemeen 
gevoelen (Sens commun) in 
het licht gaf. Hij werd voor 
zijnen ijver door gunstbewij
zen beloond, verkreeg in 17791 > 
eenen post van secretaris bij 
de commissie vanbuitenland-
sche aangelegenheden, en 
werd in 1781 met den ko
lonel ' LAWRENCE naar Frank
rijk gezonden, om aldaar over 
eene geldleening te onder
handelen. Kort daarna keerde 
PAINE naar Amerika terug, 
en ontving van het congres 
tot belooning een geschenk 
van drie duizend dollards en 
de pp eenen köningsgez'0/1 

verbeurd verklaarde goede
ren , bestaande in een huis 
en eene groote uitgestrektheid 
bouwlands; de staat van Pen-
sylvanïe schonk hem ook vni 
honderd" ponden sterlings.m 

1787 verscheen PAINE weder 
in Europa, alwaar hij zien» 
volgens zijne grondregels > vvel-
dra legen de gevestigde Be
sturen verzette en door zij»e 

laslerschriften de omwente
lingen, met welke dezelve ^" 
dreigd werden, begunstig-
Hij gaf in 1791 te /<**** 
zijne beruchte .Begi**. van ' 
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den mensch in het licht, 
eene bloeddorstige aanhitsing 
tegen alle orde en elke maat-
sch'appij. Door het gunstig 
onthaal van' dit geschrift ver-
metelgeworden,gafhij weldra 
een tweede,nog overdrevener, 
deel in het licht, hetwelk de 
theorie en de praktijk bevatte» 
Hij kon de gisting zien, welke 
zijne grondbeginselen onder 
het volk te weeg bragten. 
Het bestuur verschrikt, ver
volgde den schrijver, en be
trok hem voor het geregtshof 
van 's konings bank. PAINE , 
door den vermaarden ESKINE 
verdedigd, werd veroordeeld, 
en hem bleef niets anders 
over dan de keuze van de straf 
der muitelingen te ondergaan, 
of van zich voor altijd uit 
Engeland te verbannen. Hij 
weifelde niet lang, en wel* 
dra opende Frankrijk hem 
fijnen schoot. Daarna be
reidde de gisting der van dag 
tQt dag meer en meer opge
wondene geesten, voor den 
verbannen schrijver van de 
Jtegten van den mensch eene-
zegepraal. Een verbijsterd 
v°|k onthaalde hem met geest
drift. PAINE hoopte eene 
groote rol te spelen; hij durfde 
zich echter niet openlijk ver
klaren , en onder den naam 
van dchilhs du Chatelèt, 
gaf hij eerst een geschrift'm 
«et licht, hetwelk verschil
lende gevoelens betrekkelijk 
het vertrek des konings be

vatte , en hetwelk strekte 
om te overtuigen, dat men 
eene monarchie behoorde af 
te schaffen, welke in ver
achting verviel. Hij werd 
bij een besluit van den 26 
Augustus 1792 als-JFransch-
burger genaturaliseerd^ en 
eenige, dagen daarna " werd 
hij door het Dp.* Palais~ 
de-Calais tot afgevaardig
de bij de nationale conven
tie benoemd. Hij verscheen 
aldaar; en ofschoon hij naaü-
welijks de Fransche'taal ver
stond , ofschoon hij nooit on
der LODEWIJK XVI geleefd 
had, weigerde hij echter niet, 
om zijn regter te zijn : hij 
stemde voor de verbanning' 
én voor de gevangenhouding 
tot na den . vrede, en ver
klaarde vervolgens de beweeg
redenen van zijn gevoelen, 
ten gunste van het uitstel. 
Deze soort van gematigdheid 
verbitterde ROBESFIERRE , die 
hem als vreemdeling van de 
conventie deed uitsluiten, en 
hem in 1794^ ah verdachte, 
het getal der gevangenen van 
het Luxembourg, deed ver
meerderen. In deze plaats 
der verschrikking, te mid
den van zoo vele schulde-
looze slagtoffere, die hij door 
zijne leerstellingen had mede
gewerkt, om in dezen afgrond 
te storten, beproefde hij, na 
zoo dikwerf de majesteit der 
koningen gehoond te hebben, 
op niéuw om de opperste Ma-
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jesteit van God te lasteren. Hij 
sloeg de laatste hand aan zijn 
al te berucht libel: De eeuw 

• der Rede , een van goddeloos
heid walgend spotschrift, in 
hetwelk de schrijver, in eene 
onbeschaafde taal, de tegen
werpingen der godloochenaars 
opwarmt, de heilige Schrift 
inet de geheele woede van een 
bedorven hart aanrandt, en 
alle openbaring loochent, be
halve die, welke in het boek 
der natuur gelezen wordt. Hét 
eerste gedeelte van dit ge
schrift , in het ÏVansch ver
taald, was in 1793 in het 
licht verschenen; het tweede 
werd in 1795 uitgegeven,kort 
nadat hij op verzoek van den 
Amerikaanschen minister te 
Parijs, in vrijheid was ge
steld. Toen PAINE de gevan
genis van het Luxembourg, 
verliet, nam hij den 8 Decem
ber 1794 zijne plaats bij de 
conventie weder• in'; maar hij 
deed zich bij dezelve niet meer 
opmerken. Een ongebonden 
leven en dwaze stelsels, de
den hem het geringe aanzien , 
hetwelk hij nog bezat, ver
liezen , en in het gevoeligste 
deel van zijn beslaan, in zij
nen hoogmoed gewond, terwijl 
hij verders niets dan verach
ting kon inzamelen, besloot 
hij om op nieuw naar^w2e/'a'-
ka over te steken, wcrwaarts 
hïj door de voorzitter J E F -
ÏERSON terug geroepen was. 
Op «ijn buitengoed New-Ro~ 

chelle (staat van Wew-York) 
teruggekeerd , is hij aldaar den 
8. Jünij 1809 overleden. Zijn 
uiteinde wordt op verschillen
de wijzen verhaald. Volgens 
sommigen, zou hij zijne on
godsdienstigheid in zijne laat
ste oogenblikken eenigzins 
hebben afgelegd. Anderen in
tegendeel beweren, dat hij 
twee geestelijken, die zich in 
zijne laatste ziekte bij hem 
aangediend hadden, terugzond 
en hunne bediening van de 
hand wees. Wat er ook van 
deze beide verhalen zij, welke 
wij niet willen toelichten, zoo 
kunnen wij echter van het eer
ste eene getuigenis aanhalen, 
welke niet van gezag ont
bloot is. Zijne geneesheer d.r 

MANLET verzekert, dat PAI-
ME, in zijne laatste ziekte, 
te'midden zijner smarten uit
riep : God, help mij, Hw» 
sta mij bij; JESÜS CHRIS
TUS versterk mij; e n "j*1 

hij gaarne uit een godvruch
tig boek hoorde lezen: « ^ 
besloot daaruit,, zeide de ge
neesheer ; dat hij zijne oude 
gevoelens verzaakt had- l 

hield derhalve eens bij hem 
aan, om zich over dit^punt 
te verklaren, en zeide hem: 
Geloofi gij, of 'verlaügi 9lJ 
Ie gelooven, dat Jfs.us

? 
CHRISTUS de Zoon Gods is r 
Na eenige minuten _°v,f!"Z 
gens, antwoordde hij; **J1 

geen verlangen om daaro
 f 

trent te gelooven; 
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schoon hij daarna nog twee 
dagen leefde, weet ik ech
ter niet, voegde hij er bij,, 
of hij- zich over dat onder
werp nog nader verklaarde. 
Men weet, dat de kwakers 
na zijnen dood weigerden, 
zijn lijk aan te slaan , het
welk overeenkomstig het ver
langen van den overledene, in 
zijne landhoeve van New-
Rochelle, begraven werd. 
•Het Zeven van PAINE , is door 
den boekhandelaar CABLILE 
en door CHEETHASI beschre
ven. Het eerste is slechts 
eene uitgebreide lofrede ; het 
tweede oordeelkundiger; biedt 
het getrouwe tafereel aan, 
van de leer en de zeden van 
PAINE ; en men ziet door 
de daadzaken , welke hij aan
haalt , en welke hij van de 
personen vernam, die een 
gedeelte huns levens met den 
Engelschen godloochenaar 
hebben doofgebragt, aan wel-
ke 'walgelijke buitensporig
heden, hij zich gewoonlijk 
overgaf. CAIUILB, heeft de 
perken van PAINE , in het 
licht gegeven ; en zijne voor
naamste schriften zijn in het 
Fransen en ' in' het Hoog-
duitsch vertaald. » PAINE, 
zegt mevrouw BOJUND, was 
hekend door geschriften, die 
Voor de Amerikaansche vrij
heid nuttig geweest waren, 
en welke hadden kunnen bij
lagen , om ook in JSnge-
knd, eenen opstand te be

werken, indien de verme
telheid zijner gevoelens en 
de onverschrokkenheid, met 
welke hij dezelve aan den 
dag ' bragt, de geesten niet 
afgeschrikt en het bestuur, 
niet oplettend gemaakt had-' 
den. Desniettegenstaande , 
voegt zij er bij , houd ik 
hem voor geschikter, om 
brandvonten uit tèstrooijen, 
dan om de grondslagen eens 
bestüurs naauwkeurig te on
derzoeken, of om de daar-
stelling van een nieuw be
stuur, voor te bereiden. Hij is, 
wel is waar, doordrongen en 
ontwikkelt zelfs zijne grond
regels op eene wijze, welke 
de oogen treft, eene clubs 
verrukt, eene kroeg met geest
drift bezielt; maar tot het 
onderzoek, of het werk des 
wetgevers, is hij bijna, nul 
en zonder eenige bekwaam
heid." Wij willen hier nog 
aanhalen wat de schrijver 
van de Mémoires etc. {Ge
denkschriften om te dienen, 
tot de kerkelijke geschiede-
nis der d8s eeuw)', van 
PAINE en van zijne werken 
zegt: » HÜME en GIBBON , 
zegt hij , hadden de geschie
denis', dat i s , die soorten 
van werken, welke in de 
handen der meeste lezers val
len , verdraaid . . . . ; doctor 
TooiiMiN , had het atheïsmus 
met al deszelfs ruwheid, in 
het, boek over de Oudheid 
der wereld, een werk, vol 
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laatdunkendheid en der ver
achting waardig, gepredikt. 
HOLLIS had beproefd, om 
eenige gunstige kleur, aan 
het scepticismus te geven . . . . 
De Brieven, van den graaf 
van CHESTERFIELD , in 1794, 
tegen de bedoeling des schrij
vers ,,in het licht gegeven, 
hadden eenen noodlottigen in
druk gemaakt, daar dezelve 
de bevalligheden, ia de plaats 
der deugden, de welvoege-
lijkheid, in die der zedelijk
heid , de beschaafdheid, in die 
der vriendschap , eene schijn
bare welwillendheid, voor 
de ware Godsdienst leerden 
stellen..,. Er bleef niets meer 
over, dan om de ongodsdien
stigheid in de laagste klassen 
te doen doordringen, en met 
deze taak belastte zich THO
MAS PAINE, een vurige repu
blikein , of liever een volks
menner, die verdiende om in 
de nationale conventie van. 
Frankrijk te zitten, en die 
ten opzigte van de Godsdienst 
geen gezonder denkbeelden 
dan mét betrekking tot de 
staatkunde bezat. Hij had zich 
eerst doen kennen door zijne 
RegtenvandenMensch, wel
ke naar eene uitdaging aller 
maatschappijen geleek, en 
die werkelijk in Engeland 
onder het volk, eene gevaar-
t , 18isti»gver wekt had, wël-
kQ .de regering zorg droeg te 
onderdrukken. Het was voor 
nem niet genoeg, de apostel 

van den opstand te zijn, hij 
wilde zulks ook van de on-
godsdienstigheid zijn, en in 
1793 gaf hij in Frankrijk, 
alwaar hij toenmaals was, het 
eerste deel van de Eeuw der 
Mede in het licht, welk libel, 
in een onbeschaafden taal, de 
zoo dikwerf wederlegde tegen
werpingen dèr oude Engelsche 
deïsten opwarmde. Het doel 
van dit boek was, de voort
planting van het deïsmus, en 
de grondslag van den schrij
ver was, dat hel zigtbare boek 
der natuur de eenigste open
baring is. In 1795 verscheen 
het -tweede deel van zijne 
Eeuw der JRedeinltiü<ki,in 
welke hij de heilige Schrnt 
met verdubbelde woede aan
randt, ofschoon zijne wapens 
tot de jswakste behoorden. 
Daar echter de toon des schrij
vers geschikt was, om eenvou
dige menschen te verschalken, 
stelden het zich vele Angi^ 
kanen ten pligt pm dezen on
wetenden en ongerijmden vg-
and van het Christendom* 

tuchtigen. WASÏOÏ,1"»«53E' 
van Zundaff, onderscheidde 
zich door eene verdedigmg van 
den bijbel, in eene reeks van 

brieven aan THOMAS PAINB , 
een werk, zegt een onup» 
in hetwelk de begaafdheia, 
de kundigheden, de*na?"L 
keurigheid en deonpartija» 
heid üitblinken./Dehiff°P 
meende daardoor zelfs me»» 
noeg gedaan te hebben. ^ 
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hij da,cht dat het belang Van 
de maatschappij vorderde, dat 
men schotschriften^ welke met 
de goede orde strijdig Waren, 
tegenging,, klaagde, hij de bei
de déelen van de JSeUw der 
•Rede; bij het openbaar minis
terie aan. De afwezige schrij
ver kón niet voor de regtbank 
getrokken worden. De druk
ker WttUAHS werd voor het 
hor van 'skontngs tank ge
daagd. De vermaarde ER$KÏNE, 
droeg bij deze zaak eene re
devoering voor, welke zijne 
gevoelens nog meer dan zij
ner welsprekendheid tot eer 
verstrekt. Hij zwaaide het 
Christendom eene schitteren
de hulde toe; hij toonde de 
schadelijke 'strekking aan van 
de door PAINE verdedigde 
grondbeginselen. Na devöor-
dragt zijne redevoering en die 
van KENTON, voorzitter van 
het hof, die in _denzelfden 
zin sprak, werd" WIIMAMS 

/door de Jury schuldig ver*-
klaard. Men achtte het deŝ  
te noodzakelijker, om eene" 
openlijke schandvlek op de 
•Eeuw der JRedeh drukken , 
daar dit werk, hoé armza
lig het ook was»in verband 
stond met een , tot de onder
mijning van hét bestuur zoo 
wel als,van de Godsdienst, 
gevormd pl a n ." 

PAIS (PETRUS) , een Jesuit 
I Jve r ig zendeling, in JE- •' 

XVIII. DEEI. Z 

thiopië t heeft eeneö liaani 
onder aardrijkskundigen Ver
worven, als de eerste Eu~ 
ropeër zijnde, die in de 
maand April 1618, den oor
sprong van den Mjl ontdekt 
heeft.- De Waarnemingen, 
welke hij over dat onder
werp in liet licht heeft ge
geven , hebben aan alle ver
dichtselen den bodem inge
slagen welke het den reizi
gers behaagd had, te ver
spreiden, en den naschrijvers 
oni- óver dit onderwerp, het
welk zij niet kenden, teher
halen. De vrpeer DÉ TolT , 
heeft in zijne Gedenkschrif
ten over de Turken en Tar
taren, over dit onderwerp, 
met weinig kennis en naaüw-
keurighejd gesproken. — Zie 

LoBO-HlERÖNVMTJS, ' 

; * pAisiEïtö èn niet PAësiEl-
to (JOANNES) , een Vermaar
de toonkunstënaar en com
ponist , zoon van eenen vee
arts , werd den 9 Mei 1741, ' 
te Tarente geboren, en in 
dèn ouderdem van vijf jaren 
bij de Jesuiten van zijne ge
boortestad 'geplaatst; het was 
in hun gesticht, dat zich zijn 
gelukkige aanleg, voor de 
muzijk ontwikkelde. In 1754, 
naar het conservatorium van 
den H. OifÜPHRÜS gezonden, 
had hij aldaar den beroem
den DuRANïÈ, tot meester. 

• Hij verwierf weldra* eériert 
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grooten roem* Hij vervaar
digde eerst Missen .,'PsaJiiien, 
oratorio's en begon in 1763', 
te Bologna, de dramatische 
compositie, met de klacht
en zangspelen , de Pupilla, 
IFrancesi brillanti, en il 
Mondo al Rovescio , welke 
met geestdrift werden ont
haald. Na de voornaamste 
steden van Italië doorreisd 
te hebben, alwaar hij den 
schitterendsten roem inoog-
ste, begaf hij zich. naar Jtu$~ 
land, op uitnoodiging van 
CATHARINA I I , die hem met 
gunsten overlaadde, geduren-
,de de negen jaren, dat hij 
zijn verblijf te Si. Peters-
burg Meld, Op zijne terug
reis naar Italië, hield hij 
zich te PTarsch.au en, te 
Reenen op, en bleef door 
de weldaden van zijnen vorst, 
wiens kapelmeester hij werd , 
te Napels' gevestigd. Het 
was alstoen, dat hij het groot
ste getal zijner meesterstuk
ken in liet licht gaf, onder 
welke men voornamelijk de 
IVinaen de Molinaranoemt. 
Op aandrang vari BONAPAR
T E , kwam hij in 1801 te 
Parijs, en liet zijne Proser-
pine ten tooneele 'voeren, 
welk stuk weinig bijval vond. 
Na een verblijf van derde half 
jaar in Frankrijk, keerde 
hij naar Napels terug, al
waar hij den 5 Junij 1816 , 

. overleed, als een der eerste 
toonkunstenaars van Italië 

beschouwd. Hij gaf nieer. 
beweging aan- de taal van 
het orchest, zonder jets aan 
de welsprekendheid van het 
gezang te ontnemen, en ver
menigvuldigde dezangwijzen, 
met begeleiding der klari
netten en der hobo's, zonder 
aan zijne compositiè'n, der-
zelver eenvoudige bevalligheid 
te doen verlieZfen. Behalve 
eene menigte Cantates, Ora
torio's, Missen, Motetten, 
Te fieum's en zes Piano
stukken , welke hij voor de 
koningin van Spanje com
poneerde, heeft hij dertig 
groote Zangspelen, omtrent 
tachtig Klucht-opera's-spe
len , en verscheiden tusschen-
bedrijven vervaardigd. He'" 
geen wat PAISIEUO bijzonder 
kenmerkt, is zijndichtvuar, 
de oorspronkelijkheid, eene. 
buitengewone vindingrijk
heid, eene zeldzame gemalc-

kelijkheid, om nieuwe en 

natuurlijke hoofd-ontwerpen 
op te sporen, een smaatt, 

•eene bevalligheid,.eenetns-
sche welluidendheid, w e ^ 
door geen componist is Sv 
ëvenaard geworden. •'., 
manier is eenvoudig, naauw-
keurig, sierlijk 5 ^ 3 
pagnementen, Zijnd«idej 
en schitterend en vol brac"' 
en nadruk. Hij ^ l nf„ 
alleen in de kluchtspeleni g» 
ernstige opera's, maar oo> 
de ke°rk-muzijk m t ^ 
Men stelt vooral zijne i» s s e r e 

http://PTarsch.au
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op het lijden en op Kers* 
mis, zijnen lofgang 'Judica-* 
bil in nationibus, zijn Mi' 
sereref, en zijn Oratorio op 
het Lijden op prijs. 

PiJON (CtAUDiüs), een be
roemd predikant van de zoo
genaamde hervormde sekte, 
en . een der beste schrijvers, 
die dé protestanten gehad heb
ben, werd in 1626, te Ro~ 
morantin geboren. Hij on
derscheidde zich zoo zeer door 
zijnen geest en door zijne be
kwaamheden , dat hij inden 
ouderdom van 24 jarert pre
dikant, en eenige jaren later 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid te Saumur werd. Naau-
welijks had hij zijne lessen 
begonnen, of de Calvinisten 
van Orleans verkozen hem 
tot hunnen predikant. Hij 
hadgroote geschillen met JU-
RIED, over de kracht der ge
nade , en,over de wijze, waar
op de bekeering van den zon
daar plaats heef té JüRiEüdeed 
zijne gevoelens in eene synode 
veroordeelen , even alsof de 
calviniste vergaderingen meer 
onfeilbaarheid bezaten dan 
die der Catholijke Kerk. De
ze veroordeeling belette zijn 

stelsel niet om veld te win
nen , en zijne leerlingen, die 
zeer talrijk waren, werden 
Pajonieten genaamd. Hij 
overleed in 1685 te Carré, 
hÜ Orleans, onmiddellijk voor 

de" intrekking Van hét edikt 
van Ndntes. Zijne werken 
zijn: l.o 'Examen etc. {On
derzoek der gegronde Foor-
oordeelen tegen de Calvinis
ten) , 2 deelen inl2.»no; w_̂  
2.° Memarques eta (J/an~ 
merkingen op de herderlijke 
Waarschouwing enz). Deze 
beide werken worden bij de 
calvinisten voor meesterstuk
ken en bij anderen voor de 
vruchten van den parlygeest 
gehouden; ' 

PAJOT ( LODEWIJK LEO ) , 
graaf van Ons-en-Bray, werd 
in 1678 te Parijs geboren, 
legde zioh op de wijsbegeerte 
en vooral op de natuurkunde 
toe. Hij deed eene reis door 
Holland, alwaar hij zich met 
de grootste mannen, Hor-
GHENS, 'RürSCH, BOEUHAVE 
enz., die Holland toenmaals 
bezat, verbond. Met het al-
gemeene beheer der posterijen 
belast, oefende hij hetzelve 
met zoo vele naauwgezetheid 
uit, dat hij de achting van 
bet publiek en het vertrou
wen van LODEWIJK XIV, ver-r 
diende. Deze vorst liet hem 
in zijne laatste ziekte roepen 
om zijn testament te verze
gelen , alvorens hetzelve naar 
het parlement te zenden, om 
aldaar in bewaring gelegd te 
worden. Toen hij na den dood 
zijns vaders een buitengoed te 
Bercy geërfd had, bestem-

2 

%, 
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de hij hét niet tot lusthuis, 
maar tot een wijsgeerig ka
binet, hetwelk hij met na
tuur- en werktuigelij ke zeld-
zaamheden vervulde , en voor 
hetwelk hij'nochzorgen noch 
kosten spaarde. Dit kabinet 
werd zoo beroemd, dat het 
PETER den Groote, en an
dere personen van hoogen rang 
uit Duitschland tot het be
zoek van hetzelve uitlokte. 
De verzameling dèrakademie 
van wetenschappen , van wel
ke hij lid was, bevat ver
scheiden Verhandelingen van 
hem over de natuur- en staat
huishoudkunde, De voor
naamste zijn • l.ó Eene ver̂ -
haiideling over een PJFerk* 

''tuig om vloeibare stoffen te 
m e t e n ; — 2.o De Wind
meter ; — 3.« Eene 3.« Ver
handeling over een Kunst-
Werktuig, om op eene vaste 
wijze de maat van veschil-
lende muzijkstukjes te slaan 
enz. Het belang der weten
schappen was hem zoo dier
baar , , dat hij zijne kabinet
ten aan de akademie vermaak
te , op voorwaarden, die de
zelve nuttig voor het publiek 
maakten. Dit genootschap 
verloor hem in 1753. Zijn 
dood was ook een groot ver
lies voor de armen der pa» 
tochiën Sercy en St, Ger-
main VJuxenois. 

\ ?AJOtr
 (AUGÜSTINUS) , een 

beeldhouwer, den 9Septem- H 

bet Ï730 , te Parijs gebo
ren. Zijn vader oefende in de 
voorstad St. dntoïne hetzeli-
de beroep uit, De jonge Au-
GTJSTINUS legde van zijne tee« 
derste jeugd af eene .groote 
begaafdheid voor de bèeld-
houwkunde aan den dag. De
ze gelukkige aanleg had ten 
gevolge , dat hij, in den ou
derdom van , 14 jaren in de 
werkplaats van J. B. LEMOI* 
NE , beeldhouwer des konings, 
werd opgenomen. Het duurde 
niet lang of hij onderscheidde 
zich , en na eene vierjarige 
ijverige inspanning verkreeg 
hij den grooten beeldhouwers 
prijs. Naar Rome gezonden, 
bfagt hij zijne talenten door 
grondige studiën tot rijpheid; 
en na eenen twaalfjarigen aan-
houdendën arbeid, werd hij 
bij de koninklijke akademie 
van schilder- en beeldhouw-
kunde aangenomen, na eene 
groep in marmer vervaardigd 
te hebben, we'lkePtoïo voor-
stelt, die CERBERUS geketend 
houdt. Tan dit voortbrengsel 
eener stoute vinding, e n e,e" 
ne even zoo krach'tvolle uit
voering , dagteekent de eer
ste stap , in de verbetering 
der Franschebeeldhouwkun* 
de gedaan. Begaafd met eene 

buitengewone gemaklcelijK-
heid, heeftPAJOü,nieerdan 

180 beeldhouwkundige T««* 
werpen in marmer» i" m.~ 
taal, in lood, in steen, "> 
hout en zelfs in karton ver"-
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vaardigd, van welke de op
brengst gevoegd bij de wel
daden Tan het hof, hem een 
aanzienlijk bestaan verschaf
te , hetwelk hem door de 
omwenteling ontnomen werdv 
Hij Jëed dit verlies met moed, 
en toen rustige dagen op de-
ge dagen van wanorde ge
volgd waren, werd hij lid 
van het instituut en opziener 
van het museum. Hij overleed 
te Parijs, den 8 Mei 1809* 
Zijne voornaamste werken zijn, 
het beeldhouwwerk t dat de 
groote tponeelzaal van hot 
kasteel van F^ersailles ver
siert , de Bogen van het hof 
van het koninklijk paleis, 
verscheiden stukken ter ver-
fraaijing van het paleis Bour-i 
bon, van het paleis van jus
titie , van de hoofdkerk van 
OrhanSj een gedeelte van 
de Foniein der onnoo%ele 
kinderen, (Innooens) , de 
standbeelden vanDESCAitTES, 
P A S Q A I , , TüRENNE > BoSStJET , 
BÜFITON, enz. Deze kunste
naar heeft veel bijgedragen, 
om den goeden smaak der 
bouwkunde tes herstellen, 
welke sedert zeventig jaren» 
in eene soort van verval was. 
Een aantal zijner stukken zijn 
gedurende de omwenteling 
vernietigd. 

c PALAFQX ( JOANNES DE ) , 
Spaansch bisschop, natuur
lijke zoon van een' Spaansch 

edelman, werd in 1600, iq 
het koningrijk Aragon ge
boren. Na mef roem aan de 
hoogeschpol van Salamctttca, 
•gestudeerd, te hebben , werd 
hij door PHIUPPCS IV ver?-
kozen, eerst tot lid van den 
raad van oorlog, later tot 
dien der Indien; maar wel
dra kreeg hij eenen afkeer 
van de wereld;, en ooihels-
de den geestelijken staat. De 
Spaansene vorst, aan wien 
zijne verdiensten bekend wa
ren , benoemde hem in het 
jaar 1639, tot het bisdom 
Puebla de los Angelos, of 
Angelopolis , in Amerika , 
met den titer van regter j 
over het beheer der drie on-? 
der-koningen van Indië. Hij 
had een zeer hevig geschil 
met de Jesuiten van zijn di
ocees , daar hij beweerde, 
dat er inbreuk op zijn regts* 
gebied was gemaakt, dóór 
het gebruik, hetwelk dezen-
delingen van zekere voorreg-
ten maakten. Dit geschil werd 
voor Paus INNOCENTIÜS Xge-
bragt, die hetzelve door eene 
breve van den 14 Maart 1648, 
besliste, De prelaat had den 

,25 Mei 1647, eenen brief 
aan den Paus geschreven, 
in welken hij zijne klagten 
ontwikkelde. Men zegt dat 
hij den 8 Januarij 1649, 
eenen tweeden schreef, 'in 
welken de schrgver onuit
puttelijk is , in het" aanvoe-

3 . 
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ren. van gruwelen, ten laste 
van dé Jesuiten Tan Mexi~ 
ko. Tele critici zijn* van ge
voelen , dat deze brief door 
andere handen is vervaar
digd , dewijl dezelve klaar
blijkelijke valschheden, gru
welijke en belagchelijke las
teringen, de tastbaarste te
genstrijdigheden bevat, en dat 
deze taal niet die van eenen 
•persoon kan zijn, zoo als 
men ons PALAFOX voorstelt. 
De Jesuiten van Mexiko, 
boden PHILIPPÜSIV, een me
moriaal aan, om zich te be
klagen over de lasteringen 
van dien brief, die alom on
der den naam van den bis
schop van Angplofolis ver
spreid werd ; maar deze pre
laat verklaarde in de kano-
nonieke, verdediging, welke 
hij in 1652, aan denzelfden 
vorst aanbood, dat dezelve 
niet van hem was. » Wan
neer 3 zeide hij, heb ik op 
dien toon gesproken? Waar 
is die gewaande brief, dien 
zij aanhalen ? Heeft de Op
perpriester, hun denzelven 
medegedeeld 1 Dat zij mijne 
handteekening aantoonen." 
(Zie h Bullaire A-fi deel, 
uitgave van Lyon van 1655.) 
Déze critici voegen er bij , 
dat het geenszins waarschijn
lijk is, dat "PAI«AI?0X, zoo 
vele afschuwelijfchedén tegen 
«eze paters in 1649, hebbe 
aangevoerd en in 1652, aan 
diezelfde religieuzen ïn zij

ne kanonieke verdediging, 
zulk eenen schoonen lof toe-
zwaait,-Zie hier hoe hij zicht 
hierover uitdrukt. » De maat
schappij van den heiligennaam 
JESÜS , is eene bewonderens
waardige , geleerde, nuttige, 
heilige, aller bescherming, 
niet alleen van uwe Majes
teit , maar ook van de pre
laten der Kerk waardige in
stelling. Meer dan honderd 
jaren zijn de Jesuiten de 
nuttige medewerkers der bis
schoppen' en der geestelijk
heid geweest; zij hebben de 
uitstekendste diensten bewe
zen enz." Wat eindelijk vol
komen overtuigt, dat deze 
brief ondergeschoven is, zijn 
de vleijendste lofspraken, 
welke deze prelaat in 1653, 
op den zetel van Osiïut ver
plaatst , aan deze religieuze11 

in de aanteekeningen op de 
Brieven van de heilige THE-
RESIA, toezwaait. Hij ngUe 

dezelve in handschrift aan pa
ter FKADIEGO , ongeschoeide 
karmeliet. Zijn brief is gedag; 
teekend vandenl5Februanj 
1656. Men vindt denzelven 
in de uitgave»van renette, 

,1690, in 4 > Men moe? 
echter bekennen» wijl mj 
zulks zelf doet, dat hg soms 
al te .veel vuur en drift, « 
zijne handelwijze §ftaX 
heeft. . » Dikwijls (zeide flj 
in. zijne '-.uéanmerkingM °f 
den 75.ste» brief van de hei
lige THERESIA), zullen n 
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duizend redenen vitoden, die 
eenen schijn van godsdiens
tigheid hebben1, om óns ge
drag te regtvaardigcn , en 
welke eindelijk hoogmoed 
worden , hetwelk mij bij ze
kere -gelegenheid overkomen 
is." Bisschop van Osnia ge
worden zijnde, deed hij zij
ne liefdadigheid en zijnen 
ijver, op dien nieuwe» zetel 
uitblinken. Zijne kudde was' 
zijne familie; en hij, wasvoor 
dezelve , de têederste endief-
dadigste vader. Hij overleed 
den 30 September 1659, 
na, voor zich zêlveri dit graf
schrift als een gedenkstuk, 
zijner nederigheid vervaar
digd te hebben '.Hicjacet pul-
vis. et ainis , JOJNNES OXO-
NlÈNSis. Wij hebben-, van 
dien prelaat, behalve de door 
ons vermelde werken:" 1.° De 
herder van Kersnacht, Le-
on, 1660, in het Spaansch en 
Parijs, 167... in het Fransch; 

'<— 2.o vele verbloemde Vér* 
handelingen', waarvan er ee-
nige door den abt LE ROT inliet 
Fransch vertaald zijn j : — 3.» 
^Geschiedenis der verovering 
van Sina, door de Tarta-' 
"ren, te Parijs in 1670, 
door COLIÉ in 8.vo , in het 
licht gegeven ; —. 4.° Ge
schiedenis van de belegering 
van Fontarabië, in 1638 
in het volgende jaar in 4,t0 

te Madrid gedrukt. Zijne 
werken zijn le Madrid m 

17 62 gezamenlij k uitgegeveri, 
13 d*eelen in fol. De koning 
van Spanje,. KARÉÏ-JÜ/ vraag
de aan CLEMENS XIII de-hei
ligverklaring van PALATOX ; 
dit verzoek werd onder Ci,E>i 
MENS XIV hpg met méer.,na-
druk herhaald, ert'men kan 
zeggen, dat alle menschelijke 
middelen uitgeput waren, öni 
er den goeden, uitslag van te 
verzeteien. De- zaak, ;die 
ónder PIÜS TI op nieuw on* 
derzocht werd, is echter, in 
de vergetelheid geraakt-, of
schoon het Spaansche hof 
nieuwe pogingen in het wérk 
heeft gesteld. * Hét -is moge
lijk, dat de nieuwe Geschiet 
denis van dien prelaat, in 
1767 door den abt DINOÜARX 
in het licht gegeven, aan zijne 
gedachtenis nadeel hebbe toe-
gebragt; deze abt volhardt 
om hem den ongerijmdén 
brief, over Welken wij ge
sproken- hebben, en andere 
handelingen, die weinigstroo-
ken met het denkbeeld, het
welk men van eenen' heilige 
vormt, toe te schrijven: het
welk eenen bekwamen criti* 
c'us, die nooit Jesuit is ge
weest , heeft doen zeggen: Ni
hil ad cunonisationëm COM-
fert mendax hujus episco-
pi vita, nupèrin JesuitaruM 
odium ab JOSEPBO Dm o ü~ 
ART, nomen suum relicente, 

' gallice vulgata. Zie de No* 
\ tio temp. van DANES, door 
'4- ' 
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den heer PAQUOT voortgezet, 
Leuven 1773, bladz," 525, 
Reeds vóór dat tijclstip had
den de Jansenisten hem voor 
een hunner aanhangers uit
geroepen , hetwelk zij later 
nog op eene meer nadrukke
lijke, wijze hebben gedaan. 
De schrijver van de Gazet fa 
van Florence, eene der ba
zuinen dier partij, noemt 
hem iri .N.Q 1 , 1789 den 
verzoener van de godsdien
stige ffollandschekerk, wet-
ke door die van Rome zoo 
onwaardig behandeld werd. 
Men beweert, dat men we
zenlijk in zijne papieren on-

• tegensprekehjke bewijzen ge* 
•vonden heeft van ,zijne ge
hechtheid aan deze rampza
lige sekte, die de Kerk tot 
in hare grondslagen schokte, 
en dat Rome na deze ont
dekking niets meer van zijne 
heiligverklaring wilde hoo-
ren. [Er bestaan verscheid
den Levensbeschrijvingen van 
dezen prelaat in het Spaansch, 
in het Italiaansch en in het 
Fransch , door eenen Jesuit, 
dien men voor pater CHAsr-
PION houdt, Parijs 1688. 
Het is die, over welken wij 
boven gesproken hebben, en 
van wélken de abt DINOÜARÏ '| 
eene uitgave gejeverd heeft. 
Eenige der werken van PA-
IAÏOX zijn in het IYansch 
vertaald.} 

PAIAPRAT (JOANIÏKS DE BI

GOT) in Mei 1650, te Tow 
loüse, uit eene regtsgeleerde 
familie geboren, legde vroeg
tijdig begaafdheid voor de 
dichtkunde aan den dag. Naau-
welijks had hij zijne studiën 
volbragt, of hij behaalde veiv 
scheiden prijzen hij de bloem-
spelen van Toulouse. Hij wijd
de zich in den beginne aan 
de pleitzaal toe, tot• welfee 
zijne geboorte hem scheen te 
roepen. In 1675 tot sche
pen , en in 1684 tot chef van 
dé consistorie aangesteld, 
kweet, hij zich van deze hei? 
de posten met een regfscha-
pen hart, en eenen vnjea 
geest, die de hoofdtrekken 
van zijn karakter uitmaakten, 
Later schepte hij er vermaak 
in, om voor het tooneel te 
arbeiden, en zijn smaak voor 
de tponeeldichtkunde- nam 
toe, zoodra hij met den abt 
BmiETS in : kennis'was geko-
nien, Deze beide dichterlij
ke vrienden hadden dezelfde 
genie voor het boertige. PA-
I4PRAT overleed in 1721 Ie 
Parijs, Ma zijne werken 
ontbreekt regelmatigheid e n 

naauwkéurigheid. Dezelve.be-
vinden zich in de verzame
ling van die van BRWEÏS, in 
vijf kleine deelen in 12.»° 
in het licht gegeven. [Be 
stukken doorPAIAPKAT allee» 
vervaardigd zijn, ten getale 
van vier, te \te\.eniïERCVLBS 

en OMPHALE, de Fluitje* 
de ffedendaagsche toctcffl~ 
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wijze, het Ballet, en de 
stukken, aan welke hij met 
BRÜEYS heeft medegewerkt, 
zijn: Bet ontdekt geheim , 
de Onverbeterlijke dwaas, 
4eKnorrepotj de Stomme, 
hel Belagchelijke concert. PA-
UJPRAX had èenigen tijd gei 
reisd-, en te Rome kennis ge
maakt met de koningin CHRIS-
UNA, die vru,chtelooze po
gingen in het werk stelde 
om hem aan'h,aren persoon 
te verbinden, Je Parijs te-
r % gekomen, behaagde hij 
aan den groot prior van Ven-
döme t die hem tot zijnen 
secretaris benoemde, en hem, 
even gelijk de hertog zijn 
broeder, met het grootste 
vertrouwen vereerde,] 

PALATIE. — Zie PAUAZZI. 

PALATE (JNV.bE LA CüRNÈ 
DE. SAINTE) lid. van de Fran-
sche akademie en van die 
der opschriften en fraaije letr 
teren, in 1697 te Juocerre 
geboren", en den 1 Mei 1781 
te Parijs overjeden, is voor
namelijk bekend door zijne 
Verhandelingen over de ou~ 
d? ridderschap; een zeer 
goed werk, vol geleerde na-
sporingen, hetwelk men on-
ophoudelfjk in alle werken, 
die over hetzelfde onderwerp 
handelen afschrijft, en het
welk voor het oog van den 
wijsgeer, den staat- en lede-

II kundige een aantal belangrijke 
trekken aanbiedt (zie HEM-
KIGQURT)* Men heeft nog van 
hem eene Verhandeling óver 
de kronijk van GtABERT , in 
het achtste deel der Gedenk" 
schriften der akademie van ' 
opschriften opgenomen. 

PALAZZI ( JOANNES ) , een 
Latijnsch geschiedschrijver, -
in 1640 in de Venetiaan-, 
sche staten 'geboron , en in 
1703 overleden; heeft.zich 
doen kennen door eerjige ge
schiedenissen, of liever door. 
eenige compilatiën over het 
Westersche keizerrijk. De . 
voornaamste is onder den titel 
Tan Monarchia Occidenta* 
lis, scilioet Jlquila inter 
lilia saxonica, sancta sive 
JBavarica, Franca, Suevar 
etc. Fenetië 1671 — 1673, 
9; deelen in fol. Dezelve be
vat de Fransche keizers yan 
KARET, den Grooie tot op 
IiEOPOLD. De schrijver heeft 
deze geschiedenis versierd met 
gedenkpenningen, zinnebeel
den en platen. Men heeft 
nog van hem: Fasti duca-
les Venetorum,\696, groot 
in 4 . t 0 , dit is het naauw-
keurigste zijner werken, 

PAUZZO of PAIACIO (PAÜ-
IVS DE) een godgeleerde, te 
Grenada geboren, was hoog
leeraar in de gewijde lette
ren te Qoimbra , en overleed 

5 • 
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in 1582,'Men heeft van hem 
een Gommenlarium op het 
boek Ecclesiasticusi en Ver-
Maringen van den JET. Evan
gelist MATTHEÜS , 2 deelen 
in fol, 

PAUEARIÜS, of delict PA* 
GtiA (AONIOS) in de 16.e 

eeuw, te Veroli in het Cam-
pagna di Roma, geboren , 
[veranderde uit smaak voor 
de oudheid zijn voornaam 
ANTONIDS in dien van AONI-
tfs], hij liet zich vroegtijdig 
door de dwalingen van Lu-
THER verleiden. Na verschei» 
den jaren,te Rome te heb
ben doorgebragt," ontvlugtte 
hij die stad na de plundering 
derzelvé door de Spanjaards, 
Hij vestigde zich te Sienna, en 
onderwees aldaar het Grieksch 
en het Latijn met roem. j 
maar dewijl hij zijne afval
ligheid niet genoeg verborgen 
had gehouden, zag hij zich 
genoodzaakt te vlugten, en 
begaf zich naar Lucca, al
waar de Overheden hem met 
eenen leerstoel begunstigden. 
Van Lucca vertrok hij haar 
Milane <, alwaar hij op last 
van Paus Pros V , gevangen 
genomen en naar Rome ge
voerd werd. Overtuigd van 
tegen de leer zijner vaderen 
geleeraard te hebben, van 
overal, waar hij onderwees , 
dwaling en onrust te versprei
den , werd hij ten dood ver-
veroordeeld, en onderging dat 

vonnis den3 Julij 1570i Men 
heeft van PALEARIÜS: 1.° 
Epistölarum libri IF; — 
2.o Oraliones / —3.° Actio 
in poniifices romanos et eo-
'rum asseclas, een dweep
achtig werk, hetwelk hij aan 
den keizer, aan de vorsten 
van Europa, aanLuiHERen 
aan GAEVINÜS' zond, toen de. 
kerkvergadering van Trente 
bijeen geroepen zou worden; 
— 4.° Een Dichtstüli óver 
de onsterfelijkheid der wiel, 
en verschelden andere wer
ken in dichtmaat en in pro
za, de meeste zeer wei ,in 
het Latijn -geschreven. Men 
heeft er eenige te Amsterdam, 
in 1699, jn ».vo-, ente/e-
na 1728, in 8.v», gezamenlijk 
uitgegeven. 

PAMMON (Q.ÜBBmm) r 
een taalkundige, nnfioence 
geboortig, was de «oon van 
eenen slaaf. Hij onderwees te 
Rome, met eenen buitenge-
wonen roem, onderÏIBEUIÜS 
enCtAODIüS, en volgens SoE-
TONIÜS maakte hij voor de 

vuist verzen. Er bhjTen o n s 

van hém slechts fragmenten 
zijner geschriften over ini de 
Poétce Latini mitiores, Ley 
den, 1731, 2deelenin4.t0> 

,en deze fragmenten geveneen 
gunstig denkbeeld van ztj°e 

geleerdheid. Men heeft ""S 
van hem eene verhandeling» 
Be ponderibus et mensunst 
leijden, 1587, in 8.*°> i n 
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de p'oetoB minores opgerioinen. 
Zij ne laatdunkendheid en de 
bedorvenheid zijner zeden be-
zwalkten zijne talenten en 
ontnamen aan dezelve allen 
luister. 

PAEEMON. — Zie PACOMDS. 

PAIEOÜOGÜS. -*-'.?Zïe" AN-
DRONICÜS , JOANNES P A I E O L O - , 

Giis en MicHAëi VIII. 

PALEOTXI (GABRiëL), kar
dinaal , in 1522; te Bologna 
geboren, stond in naauwe 
vriendschaps betrekking met 
den heiligen CAROIÜS BAR-
ROMEÜS, Hij verscheen met 
onderscheiding op de kerk
vergadering van Trente, ont
ving den'kardinaalshoed van' 
Paus Plus IV, en overleed 
te Rome in 1597. Men heeft 
van hem verscheiden werken , 
"welke zijne kunde tot eer 
verstrekken. De meest beken
de zijn: l,o De bono' senec-
tutis, ontwerpen , 1598 , 
in 8.Y°, vol uitmuntende ze
delijke en christelijke aan
merkingen; <— 2..° Jrchie* 
piscopale bononiense, Rome, 
1594, in fol.'; . w 3.o De 
nothis, spuriisque filiis, 
in 8.Vo. ••„_ 4>0 j)e consis-
tofialibus consültationibus, 
zeer op prijs gesteld ; — 5.° 
Adta concilii tridentini. Dit 
is een naauwkeurig verhaal 
van al hetgeen er voorgeval-
kn is, gedurende de zittingen 

bij welke hij tegenwoordig 
was. Zijne erfgenamen boden 
hetzelve aan ÜRBANOS VIII 
aan. Hetzelve is nog niet ge
heel in het licht gegeven; 
maar PALLAVICINI , in zijne 
Geschiedenis der Kerkver
gadering van Trente, en 
ODERICÜS RAINILDÜS in zijne 
kerkelijke jaarboeken hebben 
er een goed gebruik van ge
maakt; het leven van de
zen vromen en kundigen'kar
dinaal, door AüGirsTiNOS BRÜ-
No beschreven, wordt in het 
6.e deel AmplissimcecoUec-
tionis, col. 1394, N.o 10 
gevonden. Men heeft ook De 
vita et rebus gestis, GABRI-
ëus PALEOTTI , door ALEXIS 
LEDESMA , regulier-geestelijke 
van den H. PAÜLUS , Bolog
na, 1647, in 4 > ' 

PAIEPHATES , eén • oud 
Grieksche wijsgeer, van het 
eiland P'aros' [en, volgens 
anderen van Priene, bloei
de onder de regering van 
ARTAXERXES MNEMOJST , in het 
jaar 472 vóór J. C.] Hij 
heeft eene verhandeling ver
vaardigd De rebus incredi-
bilibus , in vijf boeken, ,van 
welke het eerste tot ons ge
komen is, en belangrijke en" 
verstandiglijk voorgedragen 
onderwerpen bevat. De beste 
uitgave van dit werk , is die 
van Amsterdam, in 1688>, 
in 8.v0; en bestaat er eene 
van ELZEVIER 1649. Deüe 
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schrijver verklaart eene me
nigte fabelen op eene ge
schiedkundige -wijze, en ge
woonlijk zeer oordeelkundig 
en, waarschijnlijk. Aldus zijn 
de Centaurassen volgens hem, 
niets anders dan krijgslieden 
te paard gezeten , en die aan 
eene menigte op hun gezigt 
verschrikte volken, slechts" 
een enkel gedrogtelijk dier, 
hebben toegeschenen. [Het 
werk van dezen wijsgeer, is 
in het Latijn vertaald- met 
den tekst er tegen over, en 
gedrukt door JSMEVIER , te 
Amsterdam, in 1649, in 
het Fransch vertaald, door 
POWER DE BoTTUNS , £ail-
sanne, Ï 7 7 1 , in 12.mo] 

pAIESÏRINA (JoANNES BAP-
TISTA PETRUS Atorsius DE) , 
een heroemde componist, 
door zijne tijdgenooten den 
vorst der toonkunst bijpe-
«aamd, in 1529; té i V 
lestHna geboren, is , zon
der tegenspraak, de eerste, 
<?ie: d e geheele theorie der 
kunst ,in praktijk heeft gè-
bragt, zonder ooit in de 
uitvoering der regelen te kort 
te schieten. Zijne begaafd
heid had zoodanig de be
wondering onder de toon-
kunstenaars van zijnen tijd 
opgewekt, dat veertien der 
beroemdste onder dezelve, 
eetm verzameling van psal-
f e n , . °S *jjf stemmen vervaardigden # w e j k e j,» h e m -m 

P A L. 

1592 opdroegen. Hij werd ka-
pelmeester van de St, Pieten* 
kerk; de Paussen stelden zijne 
compositiën groplelijks op 
prijs, en zij verboden op 
strenge straffen , dezelve na 
te schrijven. Zoodra de mu
zikanten een zijner, werken 
in de Sixtynsche kapel had
den uitgevoerd, waren zij 
gehouden hunne partijen af 
te geven, en indien zij daar
aan niet voldeden, werden 
zij oogenblikkelijk ontslagen. 
Deze partijen waren altijd 
achter het slot bewaard, door 
een der kanoniken van de 
St. Pieterskerk. Zie hier de, 
lijst der werken of meester
stukken van dien beroemden 
componist: l.o Mishoelm, 

' die te Rome en Venetië, , 
dikwerf herdüukt zijn. — 
2.° Yerscheiden Oferiorie-
boeken, Venetië, 1594; 
idem Motetten. — S.° •pof' 
zangen voor Aetffeheelejactr, 
Rome,, 1589. — 4." Vier 
en vijf stemmige Madrigalen* 
—r 5.° Vierstemmige Ltta-\ 
nien , welke men op p ^ 1 * 
ge feesten nog in de o/. 
Pieterskerk zingt, Venehe, 
1600. — 6.o Zijn heerlijk 
Miserere, hetwelk men jaar
lijks'in de Sixtynsche kapel 
gedurende de goede week en 
op allerjzielendag, uitvoert., 
PAIESIRINA, overleed in 1 ö9»i. 
te Rome. Pater MUB»»»'-
zwaait in zijne Geschiede^ 
van de toonkunst, groeien 
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lof toe aan dezen componist, 
wiens Werken een gedeelte 
uitmaken van de studiën van 
bijna alle scholen van Ita
lië en voornamelijk van die 
van Bólogna, Napels en; 
Rome. 

' - .* PAIET (WILMAM), een 
beroemde godgeleerde der 
kerk van Engeland, werd 
in 1743, te Peterborough, 
in het graafschap Northatnp-
ton, geboren.' Hij volbragt 
zijne studiën mèt onderschei* 
ding te Cambridge, aan het 
CHRISTUS - collegie. In den 
geestelijken staat getreden, 
verkreeg hij eenen leerstoel 
der ff. Schrift en gaf lessen 
over het Nieuwe Testament 
in het Grieksch, welke tot 
grondslag dienden van wer
ken , wejke hij later in het 
licht gaf. De voornaamste 
zijn s l.o The principles 
of moral and political phi-
losophy (Grondregels van 
mede- en staatkundige wijs
begeerte), 1785, in 4 . t 0 , 
1800. Dit in Engeland, 
zeer geacht werk , heeft zes
tien uitgaven gehad, en was, 
zoo als men zegt, door een' En-
gelschen boekverkooper, met 
2,000 livres sterlings aan den 
schrijver betaald. Het is door 
GRAVE in het Hoogduitsch, 
en door, ST. VINCENT , in het 
Fransen vertaald. —« 2.° Ho* 
rce Paulince, een deel in 
i t o De vertaling in het 

Fransch is van den heerXE» 
VADE, predikant te Nimes•, 
1809. Het zijn aanmerkingen 
op de brieven van den ff. 
PAULUS. De schrijver bewijst 
in dezelve de waarheid van 
de geschiedenis van den ff. 
PAÜIÜS , door de vergelijking 
der brieven, welke zijnen 
naam dragen, met de Han
delingen der "Apostelen.; hij 
maakt in dezelve geeneflei 
gewag, van deh brief aan 
de Hebreërs, waarvan hij 
de wettigheid niet erkende. 
PAIET , heeft zich in dit 
werk, veel van de schriften 
van LADNER, (zie dat art.) 
bediend. — 3.° Natuurlijke 
Godgeleerdheid, of Bewijs 
van het bestaan en van de 
eigenschappen Gods uit de 
werken der natuur, Ï802 , 
in 8.vo KAREI PICTET van 
Geneve, heeft eene vrije ver
taling in het Fransch van 
dit werk geleverd , Geneve, 
1803, 1815 en 1817, in 
8..T-0 PAMY , werd benoemd 
tot aartsdiaken van Carlisle» 
Hy overleed den 25 Mei 1805, 
te Sunderland. Hij was ge
leerd en een goede criticus. 
Zijne Leerreden zijn na zij
nen dood gedrukt. 

PAU?IN (JOANNES) , in 1649, 
te Kortrijk geboren, hoog
leeraar in de heelkunde té 
Gend, heeft zich door zij
ne kunde en zijne werken, 

I eenen grooten roem verwor-
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ven. De voornaamste zijn : 
1.° Bene voortreffelijke Ver
handeling over de beenkun-
de, in het Ylaamsch, in het 
Fransch vertaald en te Parijs, 
in 1731 , in 12™ gedrukt, 
— 2.° Eene Ontleding van 

• hel menschelijke ligchaam •, 
door JOANNES DEVAÜXJ een 
kundig en bekwaam heel
meester , in het Fransch ver
taald. De heer BOÜDON , ge
neesheer van Vendtme, le
verde er eene vollediger uit
gave van in het Fransch, 
Parijs, 1730, en de heer 
A. PEXIT, verrijkte dezelve 
met nieuwe aanmerkingen, 
Parijs, 1753, 2 dl.n, met 
platen, P A U I N , heeft nqg 
andere werken, welke be
irekking op zijne kunst heb
ben, in het licht gegeven. 
Hij overleed te Gend, in 
1730, den roem van eene 
der. bekwaamste anatomisten 
zijner eeuw te zijn geweest, 
nalatende. • 

'PALICE. T-Zie CHABANES. 

P A U N G E N I U S , pf PAMNGE-
3fi0 (MARCELLÜS) , een dich
ter van de 16.e eeuw, wiens 
ware naam PETRUS-ANGELO 
MANZOLM was, te Stellada in 
het Ferraresche geboren , is 
bekend door zijn dichtstuk in 
12 boeken , getiteld Zodia-
cus viice, Rotterdam, 1722, 
in 8.vo Hij ,jroeg hetzelve 
op aan HERCTJI.ES Ji D'ESTE, 

hertog van Ferrara, wiens 
geneesheer hij, volgens som
migen , was; maar anderen 
zeggen, dat hij een van die 
Lutheranen was, die de her
togin van Ferrara aan haar 
hof opnam, en aan wie zij 
hare bescherming verleende. 
Dit dichtstuk, van hetwelk 
de inhoud niet altijd aan den 
titel beantwoordt, bevat eeni-. 
ge oordeelkundige grondre
gels, maar veel meer ijdele 
argumenten tegen de Gods
dienst. Dit gebrek, gevoegd 
bij de hekelingen, welke hij 
zich tegen de geestelijkheid ; 
de Catholijke Kerk, den Pans 
en de kardinalen veroorlooft, 
verontwaardigde de welden-
kenden. Zijn lijk werd op-
gedolven en verbrand. 11e 
congregatie van den index» 
stelde zijn werk in den eer
sten rang der keltersche hoe
ken. Daar de. Fransche wijs-
geeren, nooit ten achteren 
blijven om vreemde godde-
loosheden op.te nemen, ten 
einde de hunne te verster
ken ,• zoo bestaat er eene 
vertaling van in het Fransch, 
in 1731, door U MoNNE-
RIE, in het licht gegeven. 

*PAUSOTDEBA«rOIS(AM-
BBOSIÜS MARIA FRANCISCOS 
JOZEF) , een natuurkundige 
en reiziger, den 27 JU"J 
1752, te JtrecAt, ml eeoe 

magistraats-familie geboren» 
studeerde aan het c°lle8ie 

http://Herctji.es
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Tan ÏÏARCOURT te Parijs,. 
en werd in 1772 , tot ad-
Tofcaat, bij het parlement 
bevorderd. Hij verving zijnen 
broeder eenigen tijd daarna 
in den post van algemeenen 
ontvanger der domeinen; 

. maar nadat deze post in1777 
vernietigd was, legde hij zich 
met ijver op de studie der 
kruidkunde toe, en hij gaf 
over verschillende deelen dier 
wetenschap, verscheiden Ver
handelingen in het licht, 
die hem in 1781, onder de 
corresponderende leden der 
akademieder wetenschappen, 
deed opnemen. PAIISOT , 
maakte in 1786, van eene 
gelegenheid gebruik , om zich 
naar Afrika te begeven en 
wel naar het koningrijk O-
ivare, aan. dat van Benin 
grenzende, hetwelk nog geen 
natuurkundige bezocht had. 
Hij doorreisde gedurende 18 
maanden deze beide koning
rijken , te midden van duN 
zenden gevaren , en het ge-
Jukte hem om eene aanzien
lijke menigte planten en in
secten naar Eiiropa, overte-
maken. Van vermoeienissen 
uitgeput en reeds ziek on
der eene brandende lucht, 
haastte hij zich, om die nood
lottige landstreek te ontvlug-
ten, en kwam te Si. Do
mingo, alwaar hij weldra 
Jijne natuurkundige togten 
hervatte. Uit hoofde van zij-
Ne uitgebreide kundigheden, 

werd hij lid van de koloni
ale vergadering en van den 
hoogen raad, Hij verklaarde 
zich in denzeïven steeds te
gen het onderwerp der af
schaffing van den slavenhan
del , en belastte zich met de 
taak, om de hulp der Fer-
eenigde-Staten, tegen de Ne
gers van het eiland, in te 
roepen. Toen hij van deze 

"zendiqg terugkwam, werd 
hij in eene gevangenis ge
worpen, en had hij zijn be
houd alleen te danken , aan 
de erkentelijkheid, eener Mu~ 
lattin , die hij bevrijd had,; 
en die zijne terugzending naar 
de Fereenigde-Staten aan
vraagde. Oi'schoon van zijne 
fortuin beroofd , vond hij 
echter middel, om eenige 
togten in het binnenland te 
doen , welke hem eenen nieu
wen oogst van planten en 
dieren verschafte, die hij in 
Frankrijk, terugbragt. Toen 
hij aldaar aangekomen was, 
hield hij zich bezig om de 
talrijke van zijne reizen me
de gebragte bouwstoffen, in 
orde te brengen. Het, be
stuur van dien tijd, liet PA-
IISOT , in de vergetelheid : 
en eerst in 1815, benoem
de hem BONAPARTE , tot ti
tulair raad van de universi
teit. Deze vertraagde bevor
dering was niet van langen 
duur; hij keerde weldra tot 
zijn afgezonderd leven terug 
en overleed den 21 Januarij 



400 , P A L . 

1820', aan eene borstzïnking. 
Zijne voornaamste werken 
zijn! l.o Flora van O wa
re en Benin, Parijs, 1"804 
•— 21 , 2 dl.», in Tol. "met 
120 platen.— 2.o Insectes 
etc. (Tnsekten, in Afrika en 
Amerika bijeenverzameld), 
Parijs , 1805 — 21 , vijf
tien afleveringen in een deel 
in fol., met 90 gekleurde 
platen ; PAXISOX , wilde dit 
werk ten minste tot 30 af
leveringen brengen, van wel
ke, hij er slechts 14 heeft 
in het licht gegeven; de 
vijftiende is na zijnen dood 
door den heer AUDINETSÈU-
VILXÉ, bezorgd. —. 3.Ó Es-
sai etc. {Proeve eener nieu
we agrostograp/tiê ,oi nieu
we ffeélac/iten van grasplan-
ien), Parijs, 1812, in 4.t° 
en in 8.vo, met 25 platen. 
Men vindt van hem zeer ge
achte verhandelingen in ver
schillende verzamelingen, 
voornamelijk die , welke over 
de paddestoelen, over het 
oios, ,o,ver eene nieuwe soort 
van ratelslangen handelen. De 
heer THIEBAÜT »E BERNAÜD, 
heeft de geschiedkundige lof
rede van PAXISOX, in het 
licht gegeven , Parijs, 1821, 
in 8.TÓ 

* PALÏSSOÏ DE MONTENOÏ 
(KAREX) letterkundige, en 
correspondent van het insti
tuut , Wer(i <jen 3 Januarij 
1730 te Nancy geboren. Hij 

volbrdgt zijne studiën op ziilfc 
eene schitterende en snelle 
wijze dat hij in den ouder
dom van 13 jaren eene god
geleerde thesis verdedigde, 
en zestien jaren oud zijnde 
in die faculteit tot doctor 
bevorderd werd. Dom CAL-
MET spreekt in zijne Biblio
theek van Lotharingen over 
de vorderingen van dit vroeg
rijpe vernuft.; PAMSSOT be
gaf zich zeer vroegtijdig in 
de congregatie van het ora
torium, welke hij kort daar
na verliet, om met meer vrij
heid de letter-en dichtkunde 
te beoefenen. In den ouder
dom van 19 jaren gaf hij een 
Treurspel in het licht t, en 
dit .eerste stuk werd weldra 
gevolgd door verscheiden an
dere, in welke hij eene groote 
bekwaamheid tentoonspreid
de. Maar hij liet weldra de 
muzen varen ont de polemi
sche loopbaan in te trede" , 
die hij bij den eindpaal ïijns 
levens nog niet ten einde was 
gestreefd. PALISSOT br?^ *r 
Ie wijsgeeren tegen zich in 
woede door zijn blijspel te 
Cercle in hetwelk hij Bots-
SEAU eene zeer belagchelp^ 
rol deed spelen. In 1756ver-, 
schenen zijne Kleine brieven 
tegen groote wijsgeeren m 
het licht, in welk gee^ 
werk- DIDEUÖT vooral. ^ \ 
overdrevenheid een ff,ar ? _ 
teel aanleiding tot hekeimg 
gaven, zeer gehavend wer > 
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in • 1750 gaf hij hetf Blijspel 
de 0^'sgeêi'ên in iet* licht, 
hetwelk dé verbittering van-
zekere geesten tet in. den 
hoogsten graad voerde. Men 
randde hém zohdèi!' hiaat en 
zonder ontzag aan; nooit werd 
de letterkunde meer «onteerd 
door lasterlijker, meer met 
smaadwoörden, beleedigingen 
en grofheden opgevulde schot* 
schWften. Men ham zbo wei»-
nig maat in acht om de wijs
begeerte te, wreken ,. dat de 
abt MèREitET iö zijne #e« 
denkschrift&nl welke 60 ja
ren later uitgegeven jïijn, be^ 
kende, $a\ hij in zijne ge
schriften y Welke hij tegen den 
schrijver in het licht gaf, 
dé grenzen van de openbare 
Welvoegelijkheid overschreden 
had. PAMSSOT liet zich ech
ter door de woede zijner vij
anden niet afschrikken, maar 
zette den oorlog voort, «en 
gaf in 1764 de Diinciade in 
het licht. Dit dichtstuk ,• in 
den beginne zeer kort, werd 
later met zeïen gezangen en. 
«»et nieuwe hekelingen tégen 
z p e nieuwe vijanden ver
groot , en zelfs na de om
wenteling voegde hij er lange 
aanvullingen hij, tegisn Ró-
BESPIEIIRB, MAKAT , CöÖTHötf 
e D Z « . . . . Gedurende die on
rustige tijden , leefde PALISSOT 
in de eenzaamheid, en men 
zou hem gehèél hebben ver
geten, Indien hij niet de II 

XVIII. DEEI, •. A 

zwakheid had gehad, van dei1 

conventie éijne uitgave der; 
fferkeri van ' VoiïAiRB op 
te dragen^ Van zijne fortuin 
ontbloot'* Mïa hij'den post 
aan van'' opziener der flfazaV 
rijnsche bibliotheek;, en beu 
hield denzelven lot aan zij
nen dood j den 15 Jan na rij 
1814 voorgevallen. , Ofschoorl 
hij :de wijggeerèh aaögerahd 
had , was hij er echter vötYali 
verwijderd godsdienstig té 
zijn: door eene ongerijmd
heid , ' mlke hij ;;toehmaató 
niét gevoelde', oüimaskërdö 
hij de noodlottige gitóüdbegm-
selèn dier schrijvers, terwijl 
Jiij er zelf geea enkel bepaald • 
had, eii hij besluiteloos was" 
omtrent de grootste ponten 
welke voor den mensch het 
meest van ;belang zijn. jy6 
ouderdom ëtt; de overweging 
bragteöhem tot juister eh 
ernstiger gedachten » hfj ge
voelde de behoefte der Gods
dienst, wijdde het einde zij
ner lange loopbaan aan God 
toey en overleed in groöte 
godvruchtige gevoelens. Bé 
eerste uitgave zijner werkétt: 

in B dl.» in 12.** tö Païys 
gedrukt, is de eenige goede; 
de laatste zijn met onvergeefT 
lijke tegenstrijdigheden, met 
onbeschaamde uitvallen, met 
schreeuwende onregtvaardig-
heden opgevuld, en verraden 
eene aahstobtehjké zelfiiefdè, 
en een' schrijver, die bhver-
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schillig ónder welken titel,. 
om toejuichingen bedelt, Zij* 
ne eerste werken, de eeoig-, 
ste„ die eenige verdiensten 
hebben zijn: 1.° zijn Blijspel 
de Wijsgeeren, hetwelk hem 
de bitterste «vervolging op den 
hals haalde, en in hetwelk 
men den toon van het goe
de hlijspel, eene gelukkige, 
krachtvolle en ongedwqngene 
versificatie aantreft j —• 2,° 
De gevaarlijke man, een 
blijspel, hetwelk trekken be
vat, die dat der wijsgeeren, 
op,hetwelk.hei.ten vervolge 
dient, overtreffen, maar het
welk niet.ten tooneele is ge
voerd ; ,—-', 3.° DeDunciadé,/ 
een dichtstuk, aan hetwelk 
slechts eenige vrolijkheid ont
breek t , om een meesterstuk 

.van vernuft en dichtkunst te 
zijn. Onder zijne werken in 
proza kan men noemen zijne 
Pelites etc. (Jfleine brieven 
övérgröote wijsgeeren), Let~ 
ir es etc. {Drieven aan den 
heer .de FOLTAIRÉ); His-
toire.fitc. (Geschiedenis van 
•de eerste eeuwen van Some) 
en vooral zijne Mémoires etc, 
[Letterkundige verhandelin
gen), tweede" uitgave 1803, 
dje een wezenlijk talent aan 
den dag leggen; maar de ge
heels uitgebreidheid niet be
zitten , waarvoor dezelve vat
baar waren, en van welke 
de beoordeelingen niet altijd 
van partijdigheid zijn vrij te 
pleiten. Hij heeft eene uit

gave in hef licht gegeven van 
de PFerken van FOLTJIRU , 
55 deelen in 8,vo Deze uil-
gave, al te beknopt voor hen, 
die nog een briefje, noch 
een snippertje, noch eene 
snakerij van dien schrijver 
willen missen^ en al f e vol
ledig voor hen, die niets van 
hem willen hebben wat de 
Godsdienst, noch de zeden , 
noch de welvoeglijkheid, 
noch den' smaak kwetst,. 
maakte geen' opgang; dezel
ve is daarenboven zeer slecht 
uitgevoerd, PAUISSOÏ heeft in 
1806 in een afzonderlijk deel, 
onder den titel ran Génie 
etc. (Geest van FOLTAIRE), 
de verschillende beoordeelin
gen in het licht gegeven, 
welke hij, over de werken 
van • dien algemeen en geest 
geveld had, en die in geheel 
zijne uitgave van VoUAiRE 
verspreid zijn, Deze beoor
deelingen zijn over het alge
meen zeer bewonderend; zij
ne bewondering is echter niet 
gelijk die van eenige dwee-
pers, zonder reden, n°ch 

zonder beperking. I» eGne 

uitgave Welke hij van de wer-
ken van PMTRVS CoRüEfL" 
IE met de toelichtingen van 
VOLTAIKK in het licht heett 
gegeven, heeft hij aanmei-
kingen en ophelderingen ge
voegd, in welke hij dikw«J 
met veel juistheid en si»af , 
den vader van het Ffan**6 

tooneel op de al ie gesiren-



v AI;. 403 
ge aarimcrkingen van zijnen 
Commentator wreekt. 

PAEISST (BERUAHDUS DE) in 
het diocees van Jlgen gebo
ren, was een pottebakkèr ; 
maar door zijn verstand'en 
zijne kundigheden boven zij-, 
nön staat verheven. Hij werd 
in het begin van de I6.eeemv 
geboren, en overfeed in 1589 
in • de gevangenis, wijl hij 
het Caivinismus had omhelsd 
en verspreid. [Hij legde zich 
in zijne jeugd pp de land-
meetkunde toe, daarna op 
het teekenen j reisde om de 
•gedenkstukken der oudheid te 
onderzoeken, en om de na
tuurlijke historie, en vooral 
de' scheikunde, in zijnen lijd, 
weinig bekend, te beoefenen.-
Hij deed verscheiden proef
nemingen, van welke er ee-
nige . gelukten. In 1543, ' 
•werd lïij met het ontwerpen 
belast der kaart van de zout-
moerassen ' van Saintonge. \ 
Na gedurende zestien jaren 
moegelijke nasporingen en 
proefnemingen , in het werk 
te hebben gesteld, gelukte 
het hem, niet zonder zeer 
groote opofferingen, om de 
samenstelling van de brand-
verw te ontdekken , ten ge
l ige waarvan hij naar Pa-
rys ontboden" werd en eene 
jvonirig in de Tuileries be-
«wam^ en, in 1575/opende 
H eene cursus voor de na-

A a 

Juurhjfce historie en natuur
kunde. Hij ontsnapte aan den 
Barthelsnacht; maar eeni-
gen tijd daarna, deden hem 
de aanhangers der ligue,' als, 
calvinist in de Bastille op
sluiten, èn in deze gevange
nis eindigde hij zijne bijna 
90jarige loopbaan.]; Er be
staan van hem. twee werken , 
die zeldzaam voorkomen. Het 
eerste'is getiteld: De lana-
turé etc. {Over de natuur 
der wateren , fonteinen , me
talen, zouten en zoutgroe
ven ; der aafdsoorièn , stee~ 
nen, des vuürs en der mè-
taalkleuren) , Parijs, 1580, 
in 8.vo Het tweede voert ten 
titel: Le moj/en etc. (ffet 
middel om door den akker
bouw rijk te worden.) Er 
komen in deze beide ver
handelingen,- eenige gewaag- . 
de denkbeelden voor;, maar 
zij bieden ook zeer juiste en 
op de praktijk gegronde aan
merkingen .aan. Het laatste' 
werd te Parijs gedrukt, in '•' 
1636, 2 dl.» in S.yo; j n 
welke uitgave men mede de 
verhandeling: Over de na
tuur der wateren, enz. heeft 
opgenomen., Men heeft de . 
werken van PALISSÏT, te Pa
rijs herdrukt, 1777, in 4.*°, 
met de aanmerkingen vanden 
beroemden FAÜJAS de Si, 
Fond, en nasporingen be
trekkelijk het leven des .schrij
vers , door den heer GOBET. 
2 • . 

h 
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Hij schilderde zeer' goed op 
glas; maar het verval dier 
kunst bewoog hem, ombert-» 
kei aarden werk te beschil
deren; Pllissr was de eerste» 
die beweerde, dat de berg-
of delfstoffelijke schelpen, 
werkelijk, vroeger door de 
zeè opgeworpen schelpen wa
ren» Eene bewering , welke 
de wijsgeer van Femey, dié 
zich ten onpas met.de na
tuurkunde bemoeide, vruch
teloos getracht heeft, in een 
helagchelijk licht te stellen, 
in een stukje getiteld: Les 
singularités etc. {De zeld~ 
zaamkedender nat,uur), Ba~ 
zei, 1768, in 8.vo Andere 
schrijvers hebben zich nog-
belagchëlijker gemaakt, door 
te beweren, dat deze schel
pen , slechts door eene zee, 
zouden kunnen opgeworpen 
zijn, welke, de oppervlakte 
der aarde gedurende duizen
den jaren zou bedekfhebben, 
terwijl het bewezen is , dat 
de zondvloed alleen alle ge* 
schillen verklaart, welke,de* . 
ze schelpen hebben doen ont
staan ; FONTENELLE noemde 
dezelve bok, de gedenkpen
ningen des aondvtaeds, om
dat zij wezenlijk van die ver
schrikkelijke gedaante-veran-, 
dering der aarde getuigen, 
even gelijk van de geschied
kundige voorvallen, door de 
gedenkpenningen getuigenis 
wordt afgelegd. Zie BOCLAN-
éER (NICOIAAS ANXOWÜS). I 

PAUADINO (JACOBDS), een 
kerkelijk schrijver vah de 14/ 
eeuw, bekend onder den 
naam JACOBÜS DE TERAIUÖ of 
van GIACOMO D'ANCARANO, 
in 1349, in die stad gebo
ren , werd achtereenvolgend 
bisschop van Monopoli, Ta
rente , Florence, Spoleto, 
legaat in Poletiê Men heeft Van 
hem onder andere werken, 
eenen godsdienstigerj roman, 
dikwerf gedrukt en in bijna 
alle talen vertolkt. Dezelve 
is' getiteld: JACOBIMTE* 
RAM O) compendium per bre
ve, Consolaiio pecoaiorüm 
nuncupatum , et apud non» 
nu Hos i Belial vocitatum,i& 
est, Processus IJuciFERlt 
contra JESÜM, Augsbürgr 
1472', in fol en verscheiden 
andere rnalenin de 15/en 16.' 
eeuw. Men vindt dezelve ook 
in- eerié verzameling» g^1* 
teld: Processusjurisjoooso-

serü, Hanau, 1611» m 
in S.vo, hetwelk daarenbo
ven bevat, het Proces van 
satan tegen de ff. Maagd, 
door BAKTHOLE, en AeUeJ-
devonnissen. YmM$ F A R B 

GET, een augustijner* mot!* 
! nik, heeft het Proces van 

Belial, iü het Fraüsch ver
taald, Lyon , 1485, iö ^ 
en verscheiden andere maM 
in hetzelfde formaat, #ƒ'* 
zelve k ook- gedrukt onder 

"den naam van JACOBS
 A!i" 

1
 CHARAUO. De schrijver ovei-
leefl in Polen, in 1417» 

http://met.de
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PAUADIO (ANDREAS), een 
bouwkundige in,„1518, te 
Fipenza geboren , en in het 
jaar 1588, of volgens de al-
gemeene biographie van Mi-
CHAUD, den 19 Augustus 
1580,in zijne geboorteplaats, 
overleden. Zijne ouders be
hoorden tot den geringen 
Stand; maar uit aanmerking 
zijner verdiensten, en der 
-Voordeden, welke hij aan 
zijn vaderland had toegebragt, 
werd hij.: cmder de burgers 
opgenomen en veradeld. Hij 
begon de uitoefening der 
beeldhoüwkunde, maar toen 
dé beroemde dichter JOANNES 
GEORGIUS TRISSINO , in hem 
veel lu«t voor de wiskunde 
ontwaarde, begon hij hem 
de bouwkunde van VIIRDVIÜS 
te verklaren, en nam hem 
vervolgens mede pp< drie rei
zen , welke hij naar 'Home 
deed. Op deze reizen en op 
twee andere, welke hij la
ter te dien einde ondernam, 
%de 'zich FAIXADIO er .op 
t o e , om de oude; gedenkt 
stukken dier stad af te tee
tenen en te beoefenen. Zijn 
BagelaUtn werk, over de Oud
heden van het oude Sortie, 
hoe onvolledig hetzelve ook 
wezen moge ^toont duidelijk 
genoeg aan, hoe zeer hij in den 
geest der ouden was door
gedrongen. Het is in deze 
s t udi§, dat hij de wezenlijke 
*egels eener kunst ontdekte, 

A 

welke tot op zijnen tijd, onder 
de bouwvallen derGothische; 
barbaarsohheid was bedolven 
gebleven. Hij heeft óns eene 
Bouwkundige Verhandeling 
nagelaten , in < vier boeken 
verdeeld, door deskundigen 
bewonderd en gezocht. 'Hij'» 
gaf dezelve in 1570, in fol. 
in het licht, met platen; en 
later is zij dikwerf herdrukt. 
De beste uitgave is die van 
Ficenza, in het Italiaansch 
en in het Fransoh, 1776 "-—•, 
83 •, 4 dl.», gr. in fol. met 
platen. Men voegt er ge
woonlijk het deel bij over' 
de Badstoven der Romei* 
nen , F teenna, 1785 , in, 
fol. met platen. De herdruk 
in 1786 , te Ficen&a uitge
voerd , wordt minder op prijs 
gesteld, omdat de graveer-
proeven in dezelve zwak zijn. 
De heereh CHAPÜIS en A-
MEDJËDS BEVGNOT , hebben 
eene nieuwe uitgave van de 
Werken van PAIXADIO be
zorgd , Parijs, 1827 , in fol»-
ROLAND FRIARD, heeft de 
Bouwkundige Fer/iande-
ling, in het Fransen ver
taald , 's Gravenhage ,1726, 

2 dl.» in fol. Onder de veel
vuldige prachtige gebouwen, 
van welke deze vermaarde' 
bouwkundige, de teekenin-
sen geleverd en welke bij 
bestuurd heeft, is het zoo
genaamde tooneel I)e gliö-
Umpïei, hetwelk hij in zij-
3 , '• •' 
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ne geboorteplaats Vicenza% 

vervaardigde, en tevens het 
volledigste bewijs van de voor-

, treffelijkbeid zijner talenten. 

PALLADIÜS, in het jaar 
368, in Galatïê geboren , 
werd in 388, kluizenaar van 
JVitrië, en, in 401 , bisschop 
van. ffelenopolis in Bithij' 
nie' t later van Aspona. Hij 
stond in naauwevriendschaps-
betrekking met den' H. Jo-
ANNES CflRTSOSTOMÜS, VOOr 
wien hij wreede vervolgingen 
onderging. . Uit zijne kerk 
Terdreven, doorreisde hij de 
-verschillende gewesten en tee-
kende zorgvuldiglijk al , de 
stichtende daden op, welke 
hem voorkwamen. Volgens 
deze aanteekeningen, ver
vaardigde hij zijne geschie
denis der kluizenaars, Lau-
sisahe geschiedenis genaamd, 
wijl hij dezelve op verzoek 
van LAÜSIÜS, landvoogd van 
Cappadoeiè schreef, aan 
wien hij dezelve ook in 420 
opdroeg. HJERYET , heeft de
zelve' in het Latijn laten 
drukken, Parijs, 1555, in 
4. t0 :.Men schrijft hem ook 
eene Zamenspraak toe, be
vattende de levensbeschrijving 
van den H. JOANNES CHRT-
SOSTOMÜS, in het Grieksch 
en in het Latijn, in de bi
bliotheek der kerkvaders, JPa-
*y*t 1680, in 4.*° Maar 
djt laatste werk is waarschijn
lijk Van eenen anderen PAI-

IADIDS , die pok een vriend 
van den H. JOANNES CHRT-
SOSTOMÜS " en, in het begin 
"der 5.» eeuw, bisschop in 
het Oosten wras, 

PAIXADIUS (RüntiDs TAB-
RÜS iEillcurfüs) een der ou
de akkerhouwkundigen wier 
werken tot ons gekomen zijn, 
leefde na het verval der let
teren te Rome,,sa voor CAŜ  
SIODORDS ; maar men weet; 
niet naauwkemïg in welken 
tijd. Men heeft van hem eene 
verhandeling de re rustica. 
in de rei rusticce sdriptQ" 
res, Zeipzig, 1735,2 dee-
Jen in.'4.t0 Men vindt ook 
dichtregelen van PAIIADIÜS 
in het corpus poetarum van 
MAITXAIRE. 

PAI.I.AS, een vrijgernaakte 
slaaf van keizer CUÜDIÜS, 
had Jiet grootste gê ag onder 
de regering van dien vorst. Hij 
was eerst slaaf van ANIONH, 
schoonzuster van. TIBERI?.S , 
geweest. Hij bragt den brief 
over in welken zij 'den keizer 
kennis, gaf van de zamenzwe-

ring van' SEJANÜS. HIJ be
woog &.AÜDIUS om rnet.A-
GRippiNA, zijne nicht, mden 
echt te treden, om NERO tot 
zoon aan te nemen, en den-
zelven tot zijnen opvolger * 
bestemmen. Het ^sif\en

g 
aanzien tot hetwelk W 8 ' 
raakte, maakte hem »?-° 
trotsch, dat hij tot zijne-.sla-
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Ten enkel door teekens sprak. 
AGRIPPINA kocht zij rie dien
sten, en in medewerking met 
haar, werd dedood vanCLAÜT 
DIDS! door hem verhaast.' Of
schoon NERO zijne kroon aan 
PAUAS'te danken hady was 
die vorst hem echter weldra 
moede, verstiet hem, en liet 
hem zeven jaren daarna hei
melijk omkomen, ten einde 
zich in het bezit zijner goede
ren'te stellen ; maar hij liet 
het graf van dienüaatdunken-
den vrijgemaakte bestaan." Dit 
prachtige graf was op den 
weg van ïibur, eene mijl 
afstands vaq de stad, met 
een hoogdravend grafschrift 
op hetzelve, en bij een be
sluit van den senaat opgerigt. 
Zoo ver ging de Romeinsche 
lafhartigheid onder Ket ge- i 
bied der misdaden, en on
der de roeden der dwinge
landen , door welke de Hemel 
een ontaard en bedorven voJk 
strafte; de ondeugd genoot 

. de eer der deugd: een.on-: 
vérmij del ijk voorteeken van 
den val en de ontbinding der 
rijken; 

PAUAS , een wijsgeer, die 
ten tijde van VAIÊÏJS leefde, 
verwekte groote onlusten in 
het rijk. In hechtenis ge
nomen en op de pijnbank ge--
*>ragt, maakte' hij de namen 
zijner medepligtigen bekend, 
welke'men bevond allen wijs-

A' i 

geeren té zijn y dieoan den\ 
ondergang van den staat werk
ten, door de onw'etenderimet' 
valschen; schijn ' van' Jeer en 
deugd te misleiden. "Gevöl-," 
gelijk werd "de secté dier ge-, 
vaarlijke ; mannen verbannen • 
en niemand durfde^in^aië 
met eenéii langen, manlel ver
schenen , uit vrees van voor ee
nenwijsgeer gehouden te wor-
dën.' Zie HELVIDIÜSV VESPA-
SIANUS , ZÈNÖ , LÜCIANUS, enz. 

•. ; • *. PAUAS (PETRUS SIMON) 't 
een beroemd natuurkundige 
en reiziger, werd den '22 Sep
tember 1741 te Berlijn ge
boren, In den ouderdom van 
25 jaren vestigde hij-zich te 
?s GravenAage, alwaar hij ee-
nige letter-producten in het 
licht gaf k welke een groot -
denkbeeld van zijne kundighe
den deden opvatten,, De kei
zerin van Rusland, CATHA-
nïNA If, Van zijne verdien
sten onderrigt, deed hem in 
176.8, eenen post aan de afca-
dèmie van Petersburg aan
biedend 'PALLAS ' begaf zich 
derwaarts, en verkozen om 
zich aan te sluiten 'aan dé 
geleerden, welke de .czarin 
met het onderzoek harer pro
vinciën belastte, begon hij 
weldra om de uitgebreide 
staten dier vorstin te door* 
reizen. .Hij deed zulks als 
geleerde en als waarnemer. * 
Niets ontsnapte aan zijne na-
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apoïingen. " De ; ïgkdommen 
uit het gebied der planten > 
de dieren, de jjienschert, alle 
gedeelten van de natuurlijke 
Wetenschap werden met zulk 
een gelukkig gevölgj beoefend, 
dat de1 geest van een enkel 
Biensch er naauweïijks vatbaar 
voorscheen. Wij nebben hem 
eene; beroemde Verhandeling 
te danken, die in meer da» 
een opzigt voor de verdedi
gers van de Godsdienst nxiU 
tig is, en in welke hij be
toogt ,"" dat er in Siberië, 
door een verschijnsel^ het
welk de gewone laöp der 
natutó niet verklaari, een&o-
Torvloedige hoeveelheid been
deren van groote zuidelijke 
viervoetige dieren, als van 
olifanten , neushorens , buf
fels enz. gevonden werderit 
Het is ook eene dier waar
nemingen, welke aanleiding 
heeft gegeven tot de nieuwe 
aardrijkskennis,' en welke 
SADSSPRE•', Deiittc, WERNER 
tot de; ware kennis der aard
de heeft g'ehragt. In de daad, 
Bef was PAJ&EAS, die in eene 
Verhandeling van.1777 dui* 
delijk dezen algemeenen regel 
vaststelde, welke door alle 
•volgende waarnemingen; om
trent de'opvolging der drie 
eerste orden van bergen be
waarheid is: de graniet-ber
gen 'm het m idd én , de lei* 
achiige aan derzelver zijden 
en de kalk»chtige van bui-* Ij 
ten. PAILAS, ontving van de * 

téizerin^ van Jhtsfandigmi 
te bewijzen;van. veïtrbuwen 
en toegenegenheid, Hij werd 
geroepen j om aan den groot* 
vorst, ixEXANDjER, die latei 
keizer werd, lessen in da 
natuurlijke historie te geven» 
Hij werd achtereenvolgend lid 
Van de;al{ademievan/^efi«e#:, 
van] Sh Petersburg en van 
bijna alle geleerde genoot» 
schappen Van Europa. Na, 
de vereeniging van T<turica> 
met het kmevnjk fiuslani, 
gal CATHARINA., hemeen aan* 
zienlijk domein in dat ge> 
west ^alwaar hij zich ves
tigde,' en alwaar hg geda* 

| rende vijftien jaren, zpe 
delfstof- 'en dierkundige nar 
vsporingen, die hem zoo be» 
roemdhebbengemaakt, voort* 
zette. Benoemd tot staatsraad, 
geschiedschrijver van het ad* 
miraal&chaö, en met heter-

„ de-teeken van Si. W U ^ 
J'MIR versierd , verzwakten de* 
f ze gunsten in zijn hart, de 

liefde voor het vaderland niet 3 
na eene afwezendheid van U 
jaren, wilde hij zijl"» «gen 
eindigen in het land, het
welk hem had zien geboren 
worden en hij vertrok m 
1810, naar Berlijn. Zijn yer-
büjf aldaar was niet van lan
gen duur. Zijn; gestel door 
de vermoeijenissea en ontDe* 
ringen van allerlei aard, ^eJ" 
ke hij op zijne reizen uw 
ondervonden, verzwakt» bei ' 
zweek den 8 September 18U» 
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aan de smartender rooden. 
loop, De lieer CrjviER,, sprak 
den & Januari} 1813» z$n.e 
lofrede in fe.et instituqt uit. 
De voornaamste werken van; 
PAUAS zijn j l.o JElenphiiè 
aoophytorum generum adum-
br ditones \ specierum des-
crïptiones cum seleotis sy-
nomjmis, 's Sage, 1766, 
in 8.vo — 2.° Miscetlanea 
soologica, '* Ha%e, 1700 , 
in 4.*o Deze beide belangrij
ke werken, begonnen den 
rpem des schrijvers bekend 
te maken. _*.* 3.0 Spicile-
gia 'zoologica , Èerlijn, 1767 
—m 1780, in 4.*o Dit zijn' 
de Miscellanea, met vele 
bijvoegsels.-—• i.°Mehedoor 
verschillende gewesten van 
het Russisch keizerrijk, van 
1768 ^ 177 3 , (in het Hoog--
düïtsch), St. Petersburg, 
•1771;—. 1776,; '3 dl> in 
4 > . P A L U S , onderscheidt 
ïich in dat boek door de 
nauwkeurigheid der bésehrij-s 
vingen en de bondigheid der 
aanmerkingen: hij maakt het 
zich tot eene wet, om van 
niets te spreken, dan Tan 
tetgene hij gezien heeft, en 
zijne reis i s , volgens de uit
drukking van SAÜSURE, eene 
onuitputbarè mijn voor den 
natuurkundige en den 'staats* 
rnan. _ . ĝ o; Verzameling 
van geschiedkundige betvijs-
stukken , over de Mongóoh 
*ché volken, 'St, Peterburg, 

1776 en ,180.1!, 2 dl.« in 4.'# 
•—t 6.° .1Waarnemingen bê-
trekjkelij.k: de vorming dor 
bergen, en, de opómseh aard* 
bol voorgevallen vërand,e^ 
ringen, St. Petersburg*' 
Parijs, 1782 , in 12.«° W : 
7.° Nieuwe proeven betrek' 
keiijk het Noorden, om tot 
de natuurkundige aafdrijks-
en %edebeschrijving', tot && 
, ncttuurlijhe historie en d®. 
huishoudkunde te dienen, St, 
Petersburg en Leipzig, 1781 
— 96 , 7 dl.1? in 8.Y<>> met 
kaarter* en platen» Deze, kost
bare verzameling, welke zeld
zaam begint te worden , ,be* 
vat een aantal belangrijke 
stukken, -,- 8.° Flora Mos± 
sica, St, Petersburg; 17'84 

."-T-. 85., 2 'd l .a in fol. met. 
1.01 platen, de volgende doe
len zijn niet in het licht 
verschenen. — 9.° Natuur
lijke en plaatsbeschrijving 
van Taurica , Parijs , 1790V 
in 8.w en in .4.*° -— 10*e 
£,inguarum folius orbis vo-
cabularia comparaiiva, Ju-
gustissimce cura collccta, 
Si, Petersburg, 1787 -=- 89 , 
2 dl.n in 4 > BACMEISTER-,: 
bibliolhekaris der akademie 

«van wetenschappen Ie St. 
Petersburg, kwam in Mus-
tand, het; eerst op het denk'* 
beeld, om een vergelijkend 
woordenboek van alle talenv 
in het licht te geven } h§' 
onderhield tot dat qindé eene 

a . 5 . . • - " . : • ' ; - v . : . . ' - , . .••'•'• , : 
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briefwisseling met de geleer
den van verschillende.lan-
den , en wist CATHARINA 
I I , in het belang dezer on
derneming te winnen. Maar 
hij liet zijn ontwerp varen, 
zonder dat men wete waar
om , en de keizerin vertrouw
de er de uilvoering van aan 
PALUS toe. — H Waai 'ne
mingen , verzameld op eene 
reis in J793 en in J794,, 
vn de Zuidelijke "provinciën 
van het Russisch keizerrijk 
gedaan, teipzig, 1789 — 
1801, 2'dl.n in 4.to Dit 
werk werd in het Hoogduitsch 
en in het Fransch , in het 
licht gegeven» met gekleur
de platen en kaarten, ibid 
1803, 2 dl.a j n 8.vo , met 
zwarte platen en kaarten. 
Men heeft ook van P A L U S , 
een aantal verhandelingen... 

PAIUTICINI (ANTONIÜS), 
kardinaal,, bisschop imFin* 
Umille en Pampdun,a, werd 
in het jaar 1441 , te Genua', 
nit een adellijk en oud huis 
m Italië geboren , waarvan 
4e verschillende te Home, 
te Genua en in Lombardijë, 
gevestigde takken zeer vrucht

baar in groote mannen zijn 
geweest; Deze kardinaal,ge
noot het vertrouwen van de 
Paussen INNOCENXIÜS VIII, 
ALEXANDER VI en JÜLIÜS II. 
Hij bewees den IT. Stoel, 
groote diensten in de onder* 
handelingen, waarmede hij 
belast werd en overleed in, 
1507, te Home, 

PAILAVICINO ; (FERRANTE) , 
een regulierkanonik vanden 
heiligen AÜGÜSTISÜS , van de 
congregatie van latraneh, 
in .1618,' te Piacema ge- , 
boren., ontving v'ap de na
tuur vele schranderheid en 
verbeeldingskracht. Dit ge
schenk was hem zeer nood
lottig; hij vervaardigde he
rige hekelschriften tégen Paus 
URBANDS VHI, uit het hu» 
van BARBERÏNÏ, gedurende 
den oorlog van dien Opper
priester tegen ODOARDÜSFAR" 
NESE, hertogvan Parmaèa. Pi- • 
acenza, PALLAVICINO/haalde 
zich de verontwaardiging van 

het hof van Rome óp den 
hals, en was genoodzaaJct, 
zich naar Venetië te:bege
ven.. Hij w e r d t e ^ ^ « 0 W V ' 
in hechtenis genomen, ai-

h/t v}l™rdulet t e dv'gnon, maar.op de brug van Sorgii*'>% 
TeJlt™t'"sch^ S6?8?»*?. W m m • door liede„% die op deloer 

en mïïlr&0tt*' B,CA..^ '*hïa «'«tog* meester van hem te»» 
""• #«j leefde jrerustelük-tfi Ve.ii.mi>. *«„-- „„_ srt„„.»iino-. die "e™ 

r-n; I ^ M » , ,..,J "si'iE" «'ej-tuL'i meester vuii u« 
orüa 4ïirt! Kat SeruateUjlc-te Venetië, toen een jongeling, »™-fa 
v a n P ^ Av„b e h a l e n t ,'vTelke 4oopi.-he*'hof vanVo». , op>* b22» 
overhaalt ,C ,N0 g e s t^ l f l V a ? ' z i c h i n ^Jne vriendschap drong, **"} brug & ^„"Tif™"*^ te *Mn » en h e i » °™* <ie " ^ E K 
eenige f „ e P , ^ : r

Z u l k 1?°, l a f l » a r % verraad, vond weldra zijn| »»«*,• 
*H«> «UJJtofflJage,dooTrd d e t rouwel0<>« door een' der vrienden vaa 

111 j 
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waar hij in 1644, onthoofd 
werd. Men «vindt eene ver--
korte levensbeschrijving van 
hem aan het hoofd van de 
vertaling van de Memelsche 
echtscheiding, Amsterdam, 
1699, welke IA MONNOTE , 
beweert niet van hem te zijn , 
ofschoon men het hem ge-

• woonlijk toekent. Men heeft 
eene keuze der ifWerken, 
van dien hekelschrijver te 
Ville-Franche, in een deel 
gedrukt. Al zijne toegelatene 
PjTerken, zijn te F'enetië ge
drukt , 1 6 5 5 , 4dl.nin 12,»° 

PA£LAYICINO (de kardinaal 
SFORZA) , een beroemd ge
schiedschrijver van het conci
lie van Trente, in 1607 te 
'Rome geboren Hij was de 
oudste van zijn huis; zijne 
neiging tot de godsvrucht deed 
hem de hoop der eeuw ver
zaken, om den geestelijken 
staat te omhelzen. Hij werd 
door zijne Verdiensten een der 
leden van de .Roömsche con-

' gregalie , daarna van de aka-
demie der Umoristi, en la
ter achtereenvolgend . land* 
voogd van Jesi, Orvieto en 
Camerino, PAMCAYICINO, wei
nig gevoelig voor al die on
derscheidingen , werd in 1637 
Jesuit. Na zijne proefjaren 
volbragt te hebben, onder
wees hij de wijsbegeerte en 
de godgeleerdheid in de so
ciëteit. Paus INNOCBNTIHS X , 
belastte hem met onderschei-

• dene gewigtige aangelegenhe
den ; en ALEXANDEK T H , 
zijn oude vriend, die hem 
gedeeltelijk zijne' fortuin 'te 
danken had, vereerde hem 
in 1657, met het purper, 
PALtAViciNO stond in groot 
aanzien bij dien Paus,en over
leed den 5 Junij 1667. Zijn 
voornaamste yietk is de Ge~ 
schiedenis van het concilie 
van' Trente, in het- Itali-. 
aansch, hetwelk hij tegen 

' over dat van. FRA-PAOIO stel» 
de. De daadzaken zijn bijna 
dezelfde; maar de onïstan-
digheden en de 'gevolgtrek
kingen , welke de beide ge
schiedschrijvers er uit willen 
afleiden zijn verschillend , en 
moesten zulks zijn:, de eene 
had, zoo als men weet, de 
inzigten van.eenen ketter on
der den kap van eenen af
valligen monnik verborgen, 
die zich bezig hield , om het 
calvinisrnus in F'eneti'è in te 
voeren (zie SAUPI) ; de ande
re , bestendig aan het Catho-
lijke geloof verkleefd , heeft 
geenerlei belang gehad'omde 
gebeurtenissen naar eenig bij
zonder doel te rigten. Daar
door is hij geschikt om den 
onpartijdigen lezer in staat 
te stellen, de verschillende 
werken te waarderen, die 
onder deze heilige kerkverga
dering in het licht gegeven 
zijn i onder anderen dat van 
eën' Vlaamschen schrijver, 
UB PfcAT genaamd , die in 
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het Jicht heeft gegeven Mo* 
mmentorum ad historiam 
goncUu Tridentini potissi-* 
mum' ilfastrandam ampU§-
§ima colleetip: een armzalig 
Samenraapsel, de vrucht van 
«uttelooze nasporingen, door 
eene keuze'geleid, die nu 
§m eene niet zeer Catholijke 
geestgesteldhei-d, dan weder 
het ÊwaJijfc vermoihde deel, 
ora door bekrompene eis beu™ 
gelachtige bijzonderheden den 
aan die groote vergadering 
Tersohaldigden eerbied te ver-
zwakken. De stijl van PAJ> 
XAVICINO is edel en bondig. 
De schrijver had zijne bouw-
Stoffen geput uit de oorkon
den van het kasteel Sf. dn* 
gelp, alwaar alle handelingen 
van de kerkvergadering be
waard worden. Be meest ge-, 
aochte uitgave van dit belang
rijk werk is van Hame, 1656 en 
Ï657, 2 deelen infol., wel-
«e de eerste is. Het werd in 
dezelfde stad herdrukt, 1664, 
3 deelen in 4.*Q, en in het 
mijn vertaald, 1670, 3 dee
len in 4 > , (zie GIATTWI). 
Pater PUCCINKUI heeft er eene 
""ij goede Terkorte uitgave 
Tan geleverd, welke van alle 
godgeleerde geschilpunten 
ontdaan is. Men heeft nog van 
«en kardinaal Pjauvieijrq 
eene Verhandeling over dew 
*i*jl en over de samenspraak, 

medein he$ JftèUsansch,Home 
1662, in 16.m 0 , een. zeer 
geacht werk, en Brieven, 
1669, in ,12.»?, ook iphet 
Italiaansch; eene volledige 

'Theologie, eene Verklaring 
Van het kort begrip der god
geleerdheid van den heiligen 
THO$U&; de kunst der chris* 
telyke • volmaaktheid; Gli 

fasli sacri een octaaf (*); 
Mrmenegildes een treurspel, 
Rome, 1644, in 8J°, 2.<? 
uitgave 1655, in 8.T°, uit
gevoerd door de kweekelin-» 
gen van het Römeinsche col* 
legie, van hetwelk hij toen
maals prefekt was. 

* PALHERE (VINCENTIUS 
LEO) een schilder, den 19 
Julij 1787 te Bordeaux ge
boren, ontving de eerste 
lessen dezer lamst van «jnen 
vader, JoANIfES PiXHERE» 
graveerder en téekenroeester, 
en kwam in den ouderdom 
van 15 jaren te Parijs. Hij " a d 

den heer TINCEST tot mees* 
ter, en, na verloop van twee 
jaren , werd hij de eerste me
daille-kenner der school, in 
1809 verkreeg hij den eer
sten prijs in de teekeningnaar 
beelden, in het volgende jaar, 
den tweeden en eindelijk m 
1812, en in den ouderdom 
van 25 jaren behaalde «9 
andermaal den eersten VnP' 

kundeJfdeeUng mn acht verzeti in de Italiaansehe dicM-
V e r t a l e r . 
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hetwelk hemhef Vóori"êgt ver
schafte, óm vijf j&röö lang 
met eene jaarwedde té Bonié 
te kunnen Verblijven. In het 
middëlpünf der schoötte kun
sten , maakte hij zeer snelle 
Vorderingen', én zoöd verschei
den schilderij naar Parijs, 
welke in hem eene wezenlij
ke begaafdheid aankondigden. 
Hij kwam in 1818 iü déze 
hoofdstad terug, en in het 
volgende jaar, oogstte hij bij 
de ten toonstelling in de zaal 
van het museum zoo veel roem, 
dat devministers en verschei
den andere aanzienlijke per
sonen hem om. schilderijen 
.vraagde. Hij trad in 1819 
in den eéht met eene nicht 
van den heer Picox, ver
vaard igef der schilderij van 
Amor en Psyóke, en die 
zelve zeer bekwaam in het 
teekeneh was» Dé weg des 
roems en der fortuin had zich 
r̂oor PALLÏERË geopend, toen 

hij, door eéne borstziekte werd 
aangetast. Hij begaf zich naar 
•Bordeaux, in de verbeel
ding dat de geboortelucht 
hem heilzaam kort 2ijn; maar 
zijne ziekte nam toe, en hij 
overleed den 20 December. 
1820. Mïen sprak bij zijne 
hjkplegtigheid drie Mede* 
voeringen uit, onder wel
ke mën dié van den heer 
I/ACOÜR, voorzitter der akâ -
demie van wetenschappen en 
kunsten fe Bordeaux t Vafl 
welke PAUIERE tot corres-

posadent was benoemd, mét1 

lof vefmeldf. Dezelve is ia de 
Rubhe d\ Jquitaine (31 De-
óémber, 1820), opgenomen^ 
Iü een tijdverloop van tien 
jaren , heeft deze schilder tié* 
gèritiëti schilderijen nagelaten,« 
te weten ï De kiekte van AN-

. rïóÖHÜs,P'RIAMVSgeknield 
•voor ACHIELES , het vér-* 
trouwen van ALÈXAÏÏÜER. 
ifi zijnen 'geneesheer1, Pui-* 

. LlPJPüS, BEMÜS én fioMif* 
LÜS , MoMERüé, mijne veP~ 
een voorleggende, de min-' 
naars van PÊNELOPË doof 
UzyssEs vermoord, Jfititis 
door MERCÜHIUS gedood, 
P ROME THE ïïs, door eenen 
gier verslonden, degeeseling 
-van CHRISTUS, een rustende 
Herder , eene jagende nimf, 
eéne kopij van GARAVAGGIÓ , 

i eéne prediking in de open. 
lucht) JÜNO, den gordel 
van j^ENüs leenende, de hei-
,lige PETRUS, eenen melaats 
sche genezende, TOBIAS , ay~ 
nen vader het ge%igt weder
gevende. Dezelaatste schilderij 
is de beste Van den kunstenaar: 
dezelve werd besteld door 
den heer DJËCACÈS, toenmaals 
minister van binnenlandsche . 
zakeb, die dezelve aan het 
museum Van Bofdeaüx teö 
geschenke gaf. Er bestaan 
ook van denzelfden schilder 
drie kopijen, volgensRüBENS 
ett PAUIÜS VERONESÜS, welke 
in plaats van de oorspronke
lijke gesteld zijn, dieinlöï^ 
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aan de oude bezitters terug
gegeven werden ; vele naar 
de natuur geschilderde hoof
den en gezigtenj drie groote 
in het ruw geschetste stuk
ken zoo als de H. PETRUS 
door eenen engel uit de ge
vangenis verlost (deze schil
derij werd door den heerPl-
COT , een' medeleerling en toe
genegen vriend van PALLIERE 
voltooid). De vervoering der 
overblijfsels van den heili
ge GERFJSIÜS en. PROTJ-
SIÏÏS ; BELISAÜIUS, zich, 
aan mijne deelgenooten .in 
den roem bekend makende. 
PAWIERE heeft zich onder
scheiden door een schoon ko
loriet, de bevalligheid der 
houdingen , en een ongedwon
gen en overeenstemmend ge
heel. Men kan er niet aan 
twijfelen of hij was, indien 
hij langer geleefd had eender 
eerste schilders van de Fran- || 
sche school geworden, 

P-ALiioT (PETRDS) boek
drukker, en boekhandelaar te 
Dij'on, in 1,608 te Parijs 
geboren, overleed in 1698, 
in de stad , in welke hij zich 
gevestigd had. Zijne kundig
heden in de wapenkennis en 
in. de geslacht-rekening ver
wierven hem den titelvan ge-
nealogist van het hertogdom 
en graafschap Bourgondië. 
De belanghebbenden sporen 
twee zijner werken op : Le 
parlement etc. Iffet park" II 

ment'van Bourgondië , des-
zelfs oorsprong , hoedanig
heid'en blazoen), Dijon, 1649, 
2 dl.» in fol. FRANCISCÜS PEII-
TOT heeft .een vervolg opdat 
werk geleverd, 1733, in fol 
— 2. Science etc. {Weten-; 
schap der wapenschilden) 
door LOÜVAIÜT GELIOT met 
meer dan 6000 schilden ver
meerderd, Parijs, 1660, in 
fol. met platen. Het zeldzame 
hierbij i s , dat hij niet alleen, 
zijne" werken, drukte,, maar 
daarenboven het zeer groote 
getal platen, welke hetzelve 
versierde, graveerde. 

PALIü(MARTINüS),ihl661 
geboren , trad in de maat
schappij van JESÜS, en be
diende den' kansel met den 
grootsten roem. Hij predikte 
in den advent 1706, voor 
LÓDEWIJK XIV,« l d e z e v o r s t 

benoemde hem voor cene 
vaste ; maar zijne ongesteld-
heden noodzaakten hem de 
prediking te laten varen. Hij 
legde zich later loe'opde 
vervaardiging van verschei
den godvruchtige werken, 
die veel bijval vonden. _VVg 
hebben van hem: 1.° Eene 
Traite etc. \Fer handeling 
over het heilig en dikwerf 
gebruik der Sacramenten van 
boelvaardigheid en des Jl" 
taars), Parijs, 1739'•, ««» 
deel in 12.»° —'2,o Z#>" 
reden, in 1744, door pa
ter SKGAÜD, in 6 dl." »n 
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12.mo t in het'licht gegeven; 
Dezelve" zijn vol zalving en 
verrijkt met de toepassing der 
Sphriftnui* en der gedachten 
van de kerkvaders. De stijl 
heeft eene edele eenvoudig
heid. JPater PAIMT , overleed" 
ia 1742,' te Parijs. — Er 
is van denzelfden naam een -
STEPHANUS PAILU, van wien 
men heeft Coutume etc. 
{Lahdsregt van" Touraine 
toegelicht), 1661, in 4 > , 
een zeldzaam en zeer gezocht 
werk. • 

PAttir. '•.•_ Zie PALU of 
PAIUDANUS. 

• PALMA (KAREL FBAICCISCDS), 
den 18 Augustus 1735, te 
te Rosémberg'in Hongarije , 
uit eene oude adellijke familie 
geboren , trad in 1750 , in 
de Jesuiten -orde, volbragt 
zijne wijsgeerige studie te Ka- . 
schau, en de godgeleerde Je 
f^eenen, en wijdde zijne 
zorgen, gedurende tien jaren 
aan de opvoeding der jeugd in 
de koninklijke kostschool te 
Tyrnau en in het Theresi-
aansch-collegie te Weenen. 
Bij de vernietiging van de 
sociëteit benoemde hem de 
keizerin tot kapellaan van 
de aartshertogin MARIA CHRIS-
ÏINA. .yan dezen oogenblik 
af aan, legde hij zich geheel 
en al op de beoefening der 
geschiedenis toe, in welke hij 
Jedert lang zijne grootste uit- I 
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spanning had! gevonden, In-
1776, werd hij kanonik van 
de hoofdkerk yan, Colocza, ; 
kort daarna werd hij tot proost 
van Batha verkozen , in 
1779, tot groot proost en dep 
20 October, tot bisschop van 
Colophon en suffragaan van 
Colocza, en den 20 Julij 
1784, tot algemeen vicaris 
bevorderd. Hij is den lOEe-
hruarij 1787, te Pest, over7 
leden , en heeft aan het pu? 
bliek verscheiden geleerde 
werken, de vrucht van moei-
jelijke en wel bestuurde, na-' 
sporingen nagelaten. 1.° Spe
cimen heraldica? JTungar'ice, 
provznciarum nobiïiumque 
Scuta complectens, Weenen, 
1766 , in 4.to— 2.°JVotiti« 
rerum Mungaricarum ab o- , 
rigine ad nostram usque ee-
tatërn , Tyrnau , 1770 , in 
8.vo, in 1776herdrukt: een 
om de duidelijkheid en de 
zuiverheid van den stijl ge
acht werk ; — 3.° Verhan
deling over de titels en wa
penschilden . van MARIA 
TSERESIJ," als koningin 
van Hongarije , Weenen , 
1774, in 8.vo, in het Hoog-
duitsch : een werk, onder
nomen om de regten Tan deze 
vorstin op verschillende eer
tijds van het koningrijk Hon-
^wyëafbankelijke provinciën, 
en voornamelijk op Gallicië en 
Lodomerië, te bewijzen. — 
4.o Speciment adHabsburgo 
Lotharingicam prosapiam 
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illuslrandam , ad nostra us-
que tempord freenen , 1773 , 
in 8. vo } en 1774 } in f0]. 
Dit is eene nieuwe vermeerder" 
de uitgave van het werfc tan 
den graaf ConÓNl, die wil-' 
de bewijzen dat de huizen 
Tan Oostenrijk en Lotharin
gen dènzelfden stam hebben. 

PAÏ,MA , de Oude ( JACOBÜS), 
ëen beroemd schilder der Ye-
ïietiaatische school in 1518, te 
Sermalta, in het regtsgebied 
tan Bergamo,geboren, wordt 
aldus genoemd om hem van 
PALittA den Jonge, zijnen 
neef, té onderscheiden. In 
de school van TITIAAN öpge-
kweekt, ontleende hij aan 
dien groeten meester een 
zacht penseel, hetwelk hem 
deed verkiezen om eene af-* 
neming van het kruis- af te 
werken , welke deze schilder 
bij zijn Qverlrjden onvoltooid 
had gelaten. Het/is niet in 
dö Werken van PALMA , dat 
flïen naauW'kenrigheid en bij-
Ztmderen smaak in de teeke-
iiiag moet 2óeken ; maar er 
bestaan er geen , die met meer 
geduld voltooid zijn , in wel-
&e de kleuren meer in een 
gesmolten,, doelmatiger, fris-
scher zijn , en in welke de 
natuur met betrekking tot 
den aard van elk voorwerp 
i*1 het bijzonder beter nage
bootst wordt. Deze schilder is 
fcwjh ïelven zeer slecht gelijk 
gemeten; zijne eerste wer

ken worden hét meest ge. 
zocht. Zijne téekeningen zijn 
naar de wijze van TiïrAAtf 
én van GËÓKSIONI , Wiaar 
meestal beneden die van deze 
tvrèe grooté kunstenaars. Men 
heeft volgens dezen meeste? 
die in 1566 te Fenetië over
leed, gegraveerd. Het muse
um van het Louvre bezit van 
dien schilder vier schilderijen, 
onder welke de belangrijkste 
diegene is , welke de J7j 
Maagd -en hèt ICinA JESM 
voorstelt, de vereering vanhes 
heilige personen ontvangen-
de. '~-ï Zijn neef JiCOBüf, 
bekend onder den naam tan 
PALHA den Jonge, in 1544 
te Fenetë geboren > studeer
de onder ' üs TlSioRETïo, 
wiens smaak hij heeft behouv 
den. 2ijn roem nam in kor
ten tijd, mét zijne fortuin toe» 
maar'dé winzucht deed hem 
een-al te groot getal.schil
derijen vervaardigen dan aai 
zij hem alle evenzeer tot eer 
zouden kunnen verstreken. 
Hij overleed in 1628, t e ^ - . 

neti'èi 
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HES PALMÊZBAüXi 

PAtMIÈftI (MAïtHEÜshJB 
1405 geboren, verscheen me' 
roem op db kerkvergadeWj 
tan Florence, z i J ö e . ^ 4 7 5 
teplaats, en overleed J » * ^ * 
Men • heeft van hem: !• _ 
to% ó p t l e . i r ^ « ^ v S n PROS-



P A L / 
m; 

mustot1449..— MATTHIAS 
Tan Pisa , die om

trent, dezelfden tijd leefde, 
vervolgde dit werk Wijn 1481, 
14,83 h in i.P Men vindt het
zelve injde Verzameling van 
ie geschiedenis der Italiaan* 
sc/ie schrijvers. — 2,o Eene 
verhandeling delta mtaoivile, 
•Florence, 1529, in8,vo —, 
3.° Een dichtstut, getiteld ; 
cj.Ua di viia,. in 3 boeken; 
hetwelk niet gedrukt is." Dit' 
werk berokkende/' hern on
aangenaamheden. 'Hij'ondér-
Wees, in hetzelve, dat onze 
zieleft de engelen zijn, wel-
te zich in den opstand van 
LUCIFER, noch aart God, 
noch aan dien weêrspanne-
Jing wilden verbinden, en 
dat God dezelve , om hen te 
straffen in ' ligchamen ver
bande , opdat zij behouden 
of veroordeeld konden wor
den , na arm a Ie hun gedrag, 
op deze wereld, goed of slecht 
zoude tzijn. JOit * diohlst.uk 
werd veroordeeld om verbrand 
te worden; maar het: is niet 
Waar, dat, de schrijver het
zelfde lot ondergaan heeft* 
MATÏHUS p A w n K R I ) het on
derwerp van dit artikel, over
g a den 19 September 1483 , 
in den ouderdom van 60 jaren, 
«a de fabelachtige Geschie-
wni? der zeventig Schrift-
ïertaalders, welke den naam 
jan ARISTJEUS draagt,.. (zie 
da* art.) in het Latijn ver-

xvnr. j}m. B 

taald te hebben^ Déze ver4 
taling verscheen voor het 
eerst aan het hoofd van den 
Bijbel, welke hij in 1471, ' 
te Home, deed drukken , 2 
dl.», in fol. Dit is de eerste, 
welke in die stad in hel licht 
gegeven werd. 

*. PAMIIERI (ViNCENnus), 
eeö Italiaansch godgeleerde, 
wepd in 4753, te Genua 
geboren , en trad in deeon» 
gregatie der oratoristen" van 
den ff, PmiiPP WS van NeU, 
alwaar, bij. de -door, de school 
der thomisten , onderwezens 
grondregels, betrekkelijk d& 
gewigtigste punten der-ker
kelijke tucht,, Uenla kennen 
en er op ?ijne beurt, on
derwijl in âf̂  IJij werd ia s 
1786, een der godgeleerden, 
van'de sijnpde vm.Pistoja, 
alwaar hij het zijne toebragt 
om deze grondregels, eene 
schitterende zegepraal te doen 
erlangen. Nu het Oratorium. 
kort daarna te hebben' ver* 
laten, werd hij achtereen-» 
volgend hoogleeraar in dö 

.godgeleerdheid te Pisa en 
te Pavia. In de hoogesehool 
van deze laatste stad ,\ be+ 
vond hij zich vereenigd met 
TAMBURINI, Zou en ande-
re hoogleeraars, door Jozm 
Il belast, om de verbetorih* 
gen, welke, in het onder
wijs der kerkelijke tuchtnao-
djg schenen*A&\ bewerktteJ* 

b '•• " . - . - . . . • • • - • • • 
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ligen. Be staatkundige ge
beurtenissen bewogen PAL-
MIBRI, in 1797, het onder
wijs te verlaten, om naar 
zijn vaderland terug te kee-
ren. Vele Genueesche geeste
lijken , vrienden van de staat
kundige grondbeginselen der 
Fransche omwenteling en van 
de godsdienstige grondbegin
selen der school van Port-
Roijal, hadden te Genua, 
eene soort van kerkelijke aka-
demie opgerigt. PAOIIEKI, 
behoorde tot dezelve , en on-
derteekende met hen eenen 
gemeenschapsbrief, ' den 23 
October 1798, in naam van 
verscheiden leden der gees
telijkheid van Italië, aan de 
eonstitutionnele geestelijkheid 
van Frankrijk geschreven, 
en welke op het nationale 
concilie van 1801, voorge
lezen werd. PAIMIERI , is den 
13 Maart; 1820 overleden. 
Weinige dagen te voren had 
hij-de Sacramenten der Kerk 
in dezelfde gevoelens van gods
vrucht en in dezelfde gezind
heid ontvangen , welke hij ge
durende zijn geheele leven had 
aan den dag gelegd. Hij heeft 
nagelaten: 1.° Gesöhiedkun-
dige, leerstellige en crili* 
sche verhandeling over de 
aflaten; dit werk heeft ten 
minste vier. uitgaven gehad, 
en is in verscheiden talen 
vertolkt. .— 2.o De vrijheid 
en de wet, beschouwd in ha- ., 
ne betrekkingen mei de vrij' | 

heid van denken en de ffods' 
dienstige verdraagzaam* 
heid. ~Z& Verdediging van 
de leer der Oorbiecht, te
gen RANZA. — 4.° De duur
zaamheid van het geloof der 
Catholijke Kerk, betrekke
lijk de leer-der aflaten, 
G&ua, 1817 , in 12.^0 — 
5.° Beredeneerde ontleding 
van de stelsels dèrongéloó- -
vigen, 7 deëlen. Al de wer
ken van PALMIEKI, zij in ^ È t 

\ Italiaansch geschreven. 

*PALOMÏNODEfEUSCa(A-
CISCIE ANTONIO), eenSpaanscii 
schilder, in 1653, te Ba-
jalance, bij Cordova.gebo
ren , onderscheidde zich door 
de verdienste van het kolo
riet en eene zuivere én^naatnr-
keürige teekening. ^ïne S" 
langrijkste werken m''m 

belijdenis van den hewgm 
PETRUS, ïe Valencia,™ 
de vijf schilderijen vanjiet 
koor der hoofdkerk van Cor-

déva. Hij overleed den li 
April 1726. pAtoMHfO, Be
oefende ook de letteren, en 
heeft in het Hcht gegeven 
El museo pietorico y e ^ 
optica etc. Madrid, 17.1»» 
/ d l . * in fol. Be twee eer
ste bevatten de theoW en 
praktijk van de schilderkun» 
en 3e derde de levensbesef 
vingen van de beroep 
Spaansche kunstenaars. " ^ 
levensbeschrijvingen,"fa ft y0 
1742, te ionden, w°' 

. ' • i ' 



••'. ' "jP A 

Herdrukt, Men moet de be- » 
oordeelingen des schrijvers 
mistrouwen , hij laat zich dik
wijls door een nationaa.1 voor-' 
oordeel verblinden. Men heeft 
in. 1749 , ' te Parijs, eene 
vertaling in het licht gege
ven, van de Verkorte gè^ 
schiedenis der beroemdste 
Spaansche 'Schilders, door 
PAIOMINÖ, in 12.mo 

PALU (TÈTRÜS DE LA) , P i -
ÏDDANDS ;. uit een doorluch
tig huisï in '1280, in het 
oude Fransché gewest Bres* 
sé geboren , aanvaardde het 
'kleed van den heiligen Do-
MINICÜS , onderwees met roem 
de godgeleerdheid te Parijs, 
en waseen der-eersten , die 
zich tégen' het gevoelen van 
JOAMËS XXtt,'betrekkelijk 
het zalig aanschouwen van 
God in. den hemel verklaar
den ; hetwelk dezen Paus niet 
belette, om hem in 1329, 
tot patriarch van Jeruzalem 
'te verheffen; DE LA PALÜ, 
"VertroknaarjPos/es^ö.sticiit-
,ste aldaar eenig nut, én kwam 
in Europa terug, grootelijks • 
met het- verlangen bezield, 
°m eenen nieuwen kruistogt 
\f doen *' ondernemen. Zijn 
ijver stelde vruchtelooze po- .. 
gingen in het'werk, om de 
vorsten aan te moedigen. Hij 
overleed in 1342 , te Parijs, 
"a in het licht gegeven te 
hebben: l.o Des Comniën-

, -.: • . • : ; • : . : . .^ . . B - I 
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taires etc. [Comméntariën 
op Het Boek'der Spreuken), 
in fol. —- 2.ö Sermóns( Leer-
reden). — 3.° Eene Traite 
etc. (Verhandeling over de 
kerkelijke magt) , die in 
handschrift gebleven zijn*. 

PALD. — Zie PALIÜ. 

• PALÜD (LA). — Zie Go-
FBÏDT. ' '•'„.'.'. ;" - | 'j''\'-1. • 

P A L U D A N Ü S Of VAN MUS 

BROEK (JOAMES) , ' van 'Jfe* • 
c/ielen, hoogleeraar in de god
geleerdheid en in de heilige 
Schrift , aan de hoogeschöol 
van Leuven , kanonik , pas
toor van ST. PETRUS, en 
aartspriester Van het distrikt 
dier zelfde stad , overleed in 
'1630, 'in- hét 65.e jaar zijns 
ouderdorns. -Men heeft van 
hem vérscheiden werken, dbot 
het publiek gunstig onthaald. , 
De voornaamste zijn: 1.° Vin-
dictee theologicm, adversus 
verbi J)ei corruptelas, ont
werpen , 2 dl.1* in 8.vo, ] 620. 
Dit is eene verklaring van 
bijna alle Schrïftuurplaatsen, 
over welke men tusschen de 
Catholijken én de ketters 
twist. — 2,o Apologèticus 
marianus. Dit werk handelt 
over den lof! én de voörreg« 
ten der heilige Maagd ,"en 
werd in 1623, tè Leuven'.,. 
in 4.tó in het licht gegeven. 
-^,3,° Be sancto ZGXATIQ 
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concio sacra, in 8.y°, ibid 
in hetzelfde jaar. — 4.° Of-

ficina spirituctlis sacriscon" 
cionibus adaptata, in 4 . t o , 
Leuven, 1624.: 

PAMJDANUS (BERNARDÜS), 
in 1550 , te Steenwijk, in 
Overijssel geboren, en als 
hoogleeraar in de wijsbegeerte 
te Leijdén, in 1633 overle
den ; reisde door Europa, 
in j&ië en Jfrika. Hij be
zat scherpzinnigheid, wel
sprekendheid, eene zeer uit
gebreide geleerdheid en,wat 
dit alles nog overtreft, eene 
naauwgezette ,„' regtschapen-v 
hcid. Men heeft van hem ver
scheiden werken. Het meest 
bekende is', • eene Verzame
ling 'van aante'ekeningen , 
met welke hij de Reizen ter 
zee, van LINSCHOTEN , (zie 
dat art.) verrijkt heeft,'s Gra-
venhage, 1599, in fol. en 
in het Fransch iJmsierdam •, 
1638, in foL 

PAMEWÜS (JACOBÜS) » in 
1536 , te Brugge geboren , 
was de zoon van eenen staats
raad van KAREIIV, en maak
te zich beroemd door goede 
werken. Na vele kundighe
den te Leuven en te Parijs, 
te hebben opgdaan , kwam 
hij in zijne 'geboorteplaats 
terug, alwaar, hij tot kano-
nik verkozen werd. Zijne eer
ste zorg was op de oprigting 
eener fraaije bibliotheek ge

vestigd , om de geschriften 
der kerkvaders, met de ou
de handschriften te vergclij-, 
ken, en zich op de gewijde 
critiek toe te leggen. Men 
gaf henv vervolgens een ka* 
rionikaat van de heilige Gu-
DDIA , • te' Brussel, en van 
den heiligen JOANNES , te. 
's MerCogenbosch. De bur
geroorlogen , die zijn vader
land 'teisterden, noodzaakten 
hem, 'om zich naar St. Omer 
te begeven , alwaar de bis
schop ° hem het aartsdiako-
naat zijner hoofdkerk gaf. 
PHILIPPÜS I I , benoemde hem . 
later tot dat bisdom en tot 
het proostdijsohap vand,e,M. 

•'Salwtors-k&b ie Utrecht* 
Zijne werken zijn: H^P' 
ca Latinorum, Keulen, 1571 
en 1576, 2 dl.* in 4.*°, een 
belangrijk en niet zeer a ge
meen werk,hetwelk <lepleg-
tigheden van de heilige offer
ande der Mis bevat, door de 
Apostelenen dte heilige K-erK-
vaders in acht genomen.-- f« 
Jficrologus de ecclesiastt-
ces observationibus, -]-.. '_ 
Catalogus commentanorW 
veterum selectorum fm" 
versam Bibliam, An^r-

pen, 1566, in 8 - V 0
7 r o l RelatioadBelgiiordinesM 

non admiitendis una *w ^ " _ 
blica diversarum reh^en"f 
num exercitiisfrfntwerl'. ' 
1589, in ^ , M » J S . 
dat zich door eene 0oedeJ d e 
geleerdheid en eene 8°' 
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staatkunde bijzonder aanbe
veelt, -— 5,P JBewe Uitgave 
-van den H. CrPfiusu's', Jnt-
werpen, 1568, Parijs, 1616, 
Ün fol. Deze uitgave, vol
gens verschillende handschrif
ten vervaardigd , is mei zeer 
belangrijke aanmerkingen ver

grij kt, welke zijn qvergeno- ] 
men in de uitgaven, welke ' 
JRiq-ADtx en PEARSON, van de-
aen heiligen kerkvader heb- , 
bm gegeven, ,-r- 6.° E e n e 
uitgave van TERÏÜUIANÜS, 
met zeer geachte aanteeke-

,-ningen,. de levensbeschrij
ving van dien kerkvader, zijne 
dwalingen eji de wederleg
ging , Jtntluerpen, 1579, Pa
rijs , 1635, in fol. JOAPWES La-
DEWIJK BE LA CERDA en Rl- , 
GAÜM i hebben van het werk 

-van PAMELIÜS gebruik ge
maakt , om de, uitgaven van 
TERTULMANUS te leveren. Hij 
gaf de verhandeling van CASSI-
ODORÜS Be divinus nomini-
bus, in het licht» Men heeft 
nog van hem eene nieuwe Uit
gave van 3B.ABAN MAÜRV die te 
i5fewfenna zijnen dood in 1627 
door de zorgen van ANTONIÜS 
DE HENSI» , bisschop van Ipe~ 
ren, ia het licht werd gege
ven h 6 deelen in 3 banden. 

-Men vindt in deze uitgave de 
Cómmentarien van PAJUELIBS 
op het boek JUDITH, en op 
den brief van den H, PAULDS 
aan PHILEMON. Beze geleerde 
overleed te Bergen in JÊTe«e-

ffouweti, in 1587, óp zijne 
reis om het bisdom St, 0* 
per in bezit-te gaan nemen» 
Hij werd. evenzeer beminden 
geacht om de hoedanigheden 
zijner ziel als om' die dés 
geestes. 

PAMBÏACHUS (heilige) sena
tor" van xRome, beroemd door 
zijne deugd en wetenschap, 
hij sproot uit eene doorluch
tige familie; werd met de 
proconsulaire waardigheid be
kleed , en trad met PAÜUNA , 
de tweede dochter van de 
H. PADLA in den echt. Hij 

-ontdekte het eerst de dwalin-' 
gen van IOVWIANUS eü maakte 
dezelve aan Paus SIRICIDS be
kend , die dezelve in 390 
veroordeelde, De H. HIERO-
NYM0S had' aan 'PAMMACHUS 
bijzondere inlichtingen te dan-» 

' ken , ter vervaardiging zijner 
werken tegen IoriNlANUS, Na-
dal PAMMACHUS zijne vrouw 
verloren had, liet hij voor haar 
de heilige offerande opdragen, 
en gaf, volgens het toenmalige 
gebruik, eénea maaltijd aan 
al de 'armen van Rome. Men 
leest in den heiligen HJERO-
NVMUS dat PAMMACHUS het 
stoffelijk overblijfsel van zijne 
gemalin met den balsem der 
aalmoes en barmhartigheid 
zalfde. Hg' liet te Porto een 
ziekenhuis bouwen en be
diende aldaar de armen ei
genhandig, Zijn ijver voor 
3 • •• ' 
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het geloof-verwierf hem ee-
nen Brief van gelukwensching 
eö aanmoediging van i tyege 
den H. iüpDSTiNüs. Het ge-* 
voelen van eenige nieuwere 
schrijvers, die-beweren dat 
hij de H. Priesterwijding ont
vangen heeft , steunt op gee-
nerlei gegrond bewijs. Hij 
•was de vriend van den hei
ligen HIERONTMÜS en van den 
heiligen PAWJNÜS , en over
leed in 410, door deze bei
de groote mannen hartelijk 
betreurd. 

PAMPHUÜS (heilige) prie
ster en martelaar van Gce-
sarea in Palestina, omtrent 
het midden van de 3.e eeuw 
geboren, vormde eene fraaije 
bibliotheek, welke hij aan de 
kerk dier stad ten geschenke 
gaf. Deze bibliotheek was, vol
gens den H. ISIDORIÜS van Se-

• villa, uit 30,000 boekdeelen 
zamengesteld en bevatte bijna 
al de werken der ouden. Hij 
schreef eigenhandig met de 
grootste zorg en de grootste 
naauwkeurigheid den Bijbel 
over, en werkte bijna zijn 
geheele leven aan dezen schat 
der goddelijke waarheden. 
MoNTFAucoif heeft in de Bibl. 
coisliana, eene korte verkla
ring van de handelingen der 
apostelen, door den heiligen 
PAMPHILUS vervaardigd , in 
«et licht gegeven, Hij schreef 
ooft vele werken van ÖRIGENES 

1 en vervaardigde de ver

dediging Van dien kerkvader j 
tóen 'hij met EPSEBÏCS van 
Ocesaréd' gevangen zat. De 
fl. HrEBONyMüS schrijft deze 
Verdediging aan EUSEBIUS toe j 
maar SOCRAÏËS , PHOTIÜS enz. 
erkennen den heiligen PAM-
P,HIXÜS als schrijver derzel-
ve-, en, indien EUSEBIUSaan 
dezelve heeft medegewerkt, 
heeft hij er slechts een'zeer 
gering deel aan gehad. (Zie 
dit onderwerp in het breede 
behandeld in de uitgave van 
ORIGENJES', 4.e deel 2.« afle
vering , blz. 13 door KAREL 
D E U BüE). Dit verdedig-
schrift,- was in vijf boeken 
verdeeld; en er blijft ons 
slechts het eerste overig, m 
de uitgave van de Latijnsche 
vertaling van RUFINÜS , onder 
de Werken van den/heili
gen HIERONTMÜS. De heili
ge PAMPHILÜS ontnng de 
martelkroon onder MAXIMI.-
Nus , ïn308 . ËDSEBIüSvan 
Ccesarea heeft, zijn I>even' 
in drie boeken beschreven ;̂ 
de heilige HIERONTMDS, stel
de veel belang in hetzelve: 
het is niet tot ons gekomen. 

PAMPHILDS, een Macedo*. 
nisch schilder, Het bij een 
edikt te Sictjon» en vervol
gens door geheel Grieken-
'land bevelen, dat zich slecW* 
kinderen der adellijken ' " ƒ 
schilderkunst mogten oefenen, 
en dat de slaven er f n niet 
mede zouden kunnen bemoei-
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jen. Hij was de stichter van 
4e schilderschool te Sicyon, 
en de eerste die deï wiskun
de , op zijne kunst toepasttei 
APEUES', was zijn leerling. 

• - • : , ' . • ' • ' • . ' ' ' ' ' ' ' • * , 

PAITAGiOTI (PANAGIOTEsNi-
«ÜSIDS, bekend onder den 
naam van), eerste tolk van 
den grooten heer, op het 
eiland Chio geboren, in 1,673 
overleden , had veel invloed 
bij de Porte, en hij maakte 
van dezelve gebruik, om ge-
wigtige diensten aan zijne 
landgenoplen te bewijzen. 
[Hij had den groot-vizier ACH-

-MÉD KiDPERIt vergezeld, bij 
de belegering van Candia, 
waarvan de inneming gedeel
telijk aan zijn beleid te dan
ken was, hetwelk hem bij 
zijnen patroon in groote gunst 
Stelde, en hem'den post van 
eersten drogman bij de ver
hevene Porte verschafte, eë-
nen gewigtigen" post, welken 
na PANAGIOTI , de Grieken 
hekleed hebben, en welken 
men na dien tijd aan rene
gaten gaf. Hij hield zich op 
niet de slerrewigchelarij, en 
ging onder de turken voor 
eenen profeet door, wijl eeni-* 
ge gissingen eehe gelukkige 
uitkomst hadden gehad.] Hij 
verdedigde ijverig het geloof 
van de Grieksche kerk, te
gen den patriarch Crmixus 
iüCAR , schreef «n hetvolks-
Grieksch , en liet in Holland 

B b 4 

een werkdrukken, onderden 
• titel van JRegtzinnige ge
loofsbelijdenis der' Uathotij-

• ke en Jlpgstelijke Kerk van. 
het Oosten , een afdoend werk 
tegen de Calvinisten, die bij 
de> Grieken • eenige overeen
komst van gevoelen, met'hun
ne dwalingen hadden gezocht. 
PANAGIOTI, was een zeer ach-
lihgswaardig man. De Grie
ken hebben een spreekwoord, 
hetwelk zegt ,•» dat he*t even" 
zoo moeijëlijk is, een. groen 
paard te vinden , als een wijs 
mehsch op het eiland Chiof 
PANAGIOTI was van dat ei
land, en wijl hij vele voor-
zigtigheid met eenen schrari-
deren geest paarde, noemde 
men hem het groene paard. 
[Zijne uitvaart werd met de 
grootste pracht gehouden. De 
patriarch en een aantal Grie
ken vergezelden zijn lijk naar 
het eiland Propontides ,n 
waarop het klooster van de 
H. Drievuldigheid gelegen is , 
van hetwelk PANAGIOTI, de 
weldoener was geweest en 
hetwelk zijne begraafplaats 
werd. Na', dien gunsteling ge
lukte het den Grieken, om 
den gewigtigen en voordee» 
ligen post, van eersten tolk 
der Ottomaniscbe Porte te 
bekomen, en later de troo-
nen van Moldavië en Wal-
lachijè te bestijgen.] 

PANAED (KAREI, FRANCIS-
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•CDs), te Mgent-fo&oi bg 
Uiartres geboren, toonde 
vroegtijdig veel lust voor het 
zedelijke volkslied, Tan welke 
flJ] aJs'de schepper Wordt be
schouwd. MARMONXEt heeft. 
hem bijgenaamd deniAFoN-
ÏAISÏË van het volMted. De-

.zè man, die de trekken van 
«et puntdicht zoo wel .wik 
*é schrijven, bediende zich 
van dezelve nooit tegen bij
zondere personen. Hij maak
te liederen tegen de ondeugd, 
en niet tegen de ondeugen
der. Hij overleed ie Parijs 
aan eene beroerte, den 13 
Jnnij 1765, in den ouder
dom van 74jaren. Men heeft 
zijne werken gedrukt onder 
den titel van Thèatre etc. 
(looneelkundige en mengel-' 
werken van den heer P^-
N4RD), te Parijs , 1 7 6 5 , 4 
deelen in 12.mo Men ont
waart in dezelve veel onge
dwongenheid , natuurlijk ge
voel , scherpzinnigheid en ge-
aond verstand ; maar al te 
veel achteloos- en langwijli»: 
heden, fouten tegen de taal 
en de dichtkunst. De uitge-
zochte werken van PANARD 
zijn te Parijs gedrukt 1803, 
3 deelen in lè.Mo 

* PANCEMONÏ (ANTONIÜS 
AATERIOS MATNAÜDDE), bis
schop van hannes, werd den 
b Augustus 1756, te Di-
^«g-surioiregeboren. Hij 
b r a8t zijne studiën zoo lof-

felijk tep einde, dat hij aa 
tot licenciaat te zijn hevor-

-derdj tot groot-vicaris van 
den heer MARBKÜF, iis-

,schop yafl"Jutiin, benoemd 
werd. In 1788, werd hij pas
toor Tan St. Sulpice, hield 
zich vooral bezig met de aro
men, diegedurënde den stren
gen winter van 1788 —1789 
Veel leden, en gaf het voor
beeld aller deugden. Tijdens 
de ïomwenteling'had de pas
toor van Si, Sttlpice eenige 
oneenighéden met de sectie, 
ter oorzake van de openbare 
plegtigheden. Hij weigerde de 
huwelijksinzegening aan CA-
MiLtEs DESMOOHifS, die door • 

-zijne goddelooze redevoerin* 
gen bekend was; maar, toen 
deze beloofd had, dezelve in 
een der nummers 'van' zijn 
dagblad te herroepen, ze
gende hij zijn huwelijk in, 
zonder eeriige andere aanmer
king. ROBESPIËRRE , PÉxiOüf en 
de generaal MoNTESOülOU wa
ren bij dat huwelijk tegen
woordig. Toea hij later ge
weigerd had, om den tooneel-
speler TALMA tot het H. Sa
crament des huwelijks toe te 
laten, werd hij vfegens deze 
weigering bij de nationale 
vergadering aangeklaagd, en 
zonder de tusschenkooist van 
eenige vrienden , zou _ deze 
zaak voor hem noodlottig #Jfl 

geweest. In 1791, Wi$ef* 
hij om den .burgereed of t e 

leggen, en de opstandeling011 



-besloten hem te Vervolgen. 
Op zondag den 3 Januarïj, 
waren er, ter wij 1 hij predik te, 
Telen derzelve in de kerk ge-
•slopen , en' begonnen te 
schreeuwen:Den eed . . . ! 
jdan 4e lantaren . . . 1 De 
pastoor gaat van den predik-. 
SJtoel af; maar men nood
zaakte hem denzelven weder 
ie beklimmen, en men vor
dert , dat hij het formulier van 
(den eed uitspreke. Hij wei-' 

* gert zulks'en schijnt door de 
bedreigingen-, welke men hem 
toevoegt^ niet vervaard, ïn-
tusschen drongen aich de mui-
telingen op hem aan , en zou
den hem aan hunne woede 
opgeofferd hebben, toen ge-
Jukkig vele zijner vrienden en 
gemeentenaren eenen schuts-

—wal van hunne ligchamen-
maakte, en er in slaagden , 
hem te redden» De( abt DE 
PANCEMONX werd evenzeer ge
acht in de stad als aan het 
bof, en ZQ\U op den dag van 

. dit voorval, zond de konink
lijke familie om naar zijnen 
toestand te vernemen. Zelfs 
de maire van Parijs, de ver
maarde BAIUY , kwam hem 
ia persoon zijne droefheid be
tuigen, wegens het ergerlijk 
tooneel, hetwelk had plaats 
gehad. Hèt schijnt echter, 
dat hij zich genoodzaakt zag, 
zline pastorij te verlaten ,-
Want eenige dagen daarna werd 
H vervangen door pater Poi-
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BÉ , van hèt oratorium, dien 
men den 6»e Jfebruarij inhul
digde , maar dien een groot * . * 
getal der gemeentenaren niet 
wilde erkennen. Denationale 
vergadering bad een besluit 
uitgevaardigd hetwelk de vrij
heid der godsdiensten waar
borgde; de abt DE PANCE-' 

-MONT , die hoopte, dat men 
hem, krach tens dit besluit, 
gerusteïijk zijne bediening zou 
laten uitoefenen, en die daar
enboven begeerde in het mid
den zijner oude gemeentena-

-ren te blijven, huurde de 
kerk der Theatijnen, om in 
dezelve de heilige diensten te 
Verrigten , betaalde de huur, 
en ontving de sleutels der 
kerk.. Maar toen men dezelve 
op zondag den 11 April wilde 
openen, had er eene grpote 
zamenscholing plaats, die aan 
de geloovigen den doorgang 
belemmerde. De overheid 
scheen deze zamenrotting te 
willen uit een drijven , en de 
vrijheid der godsdiensten te 
beschermen; maar de geloovi
gen waren genoodzaakt terug 
te keeren , de kerfe werd niet 
geopend , eri de muitelingen •; 
overlaadden den eerwaardige» 
pastoor met smaadwoorden 
en bedreigingen. Hij vlugtte 
naar Brussel, van waar hij 
eenen brief aan zijne gemeen
tenaren rigtte , gedagteekend 
van 10 Mei 1791, en die te 
Parijs gedrukt werd. Ze« 

) 5 
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maanden daarna kwam hij'•in 
de hoofdstad terug, en ging 
voort in het geheim dé be
dieningen van zijn ambt uit 
te oefenen. Hij vereenigde de 
geloovigen van St. Sulpice, 
in de kerken van de religi
euzen van het heilige Sa-

• crament en van den Galvarie-
Berg, en te hunner stich-
ting,, liet hij acht Vermanin
gen voor de Zondagen van de 
vasten en Voor die van den 
paaschlijd drukken ; dezelve 
zijn gevoegd bij de Histoire 
etc. (Geschiedenis -der, ge
beurtenissen, voorgevallen in 
parochie. St. Sulpice, gedu
rende de omwenteling) 1792, 
96 bladzijden in 8.vo Gedu
rende de verschrikkelijke da
gen van 1 , 2 , 3 , 4 , 5 en 
6 September, op welke zoo 
vele onschuldige priesters ver
moord Averden,; had de abt 
BE PANCEMONT zijn behoud te 
danken aan het beleid en de 
trouw eener armé vrouw, 
die hem voor harèn,man dééd 
doorgaan., In 1797 , tijdens 
de zamenzwering van BROX-
TIER , LAVIIXB HEÜRNOIS , enz. 
deed hem het directorium op
zoeken , wegens aanteekenid-
gen, die men te zijnen op-
zigte, in de papieren van 
BROTTIER gevonden had. De 
abt DE PANCEMONT vlugite als 
toen naar Buitschland, en 
kwam eerst op het einde van 
het jaar 1800, toen men we
gens het Concordaat in on

derhandeling was > "in Frank' 
rijk terug. Hij trad in naauwe 
vriendschapsbetrekkingen met 
den abt BERNIER , en onder
steunde hem in? zijne onder

handelingen. Men vertrouwde 
hem gewigtige zendingen tóe. 
Door eenen verpl/glendén ij
ver medegesleept, verzocht 
hij; den legaat, om bullen toe 
te staan aan de constitutiorieele 
bisschoppen, die hij verzeker
de tot de; Catholijke eenheid 
terug gekomen te zijn. Men 
heef de verklaring, welke 

-hij , gezamenlijk met den abt 
BERNIER , betrekkelijk dit on
derwerp aflegde, in liet licht 
gegeven. De abt DE PANCE
MONT bemerkte niet, dat hij 
het werktuig werd van eene 
heerschzuchtige en trouwe-
looze staatkunde. Den UA-
pril werden de heeren UM-
BACERES, BERNIER en DE FAN-

CEMONÏ, de eerste tot. « i 
het aartsbisdom Rowtim, 
de tweede tot het bisdom 
Orleans en de derde, tot het . 
bisdom Fannes benoemd, 
door den kardinaal-legaat ge
wijd. Alvorens naar W0™' 
cees te vertrekken,, ontving 
de abt DE PANCEMONT last 
van het bestuur om zicli te 
Rennes op te houden, waar-
vap de nieuwe bisschop.door 
de constitutioneel V&Q™ 
ontrust werd. Na de <»'* 
tigste geesten lot bedaren» 
b?agt te hebben, begaf ^ b 

de abt DE PANCEMOTT naar 
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Vanhes, alwaar eene dubbele ; 
.tegenkanting van wege twee i 
andere bisschoppen hem ; 
wachtte. De heer AMELOT , ! 
die zich naar Engeland had 

• begeven, had geen afstand' 
gedaan van den stoel van Fan- , 
nes, dien hij voor de om
wenteling bekleedde. Hij 
scheen, wel is waar, alles te 
willen vermijden , wat eehe 
scheuring kon te weeg bren
gen ; maar verscheiden pries
ters van zijn diocees hand
haafden zijn regtsgebied tegen 
"de besluiten van het concor
daat. Tan eenen anderen kant 
had KAREL LEMASLE,;consti
tutioneel bisschop van Pan
nes, eene sterke par lij voor 
zich in eenige sleden , en de 
-prefekt ondersteunde hem. 
De zaken „waren zoo ver ge
komen , dat men te Lorient > 
bij de ptedikaiie stukken voor
las ten gunste der constitu-
oneelen en tegen de herroe
ping. Dfi PANCEMONT stelde 

' al fcijne pogingen in het werk, 
O'h zich bij deze partij aan
genaam te maken ; hij ont
ging LEMASLE met eene groo-
t e inschikkelijkheid, sprak 
geenszins van herroeping, be
zocht zijn diocees, bij gele
genheid van het jubile, her
stelde in 1804 zijn semina
rie ; deed eindelijk alles wat 
van hem afhing om het kwaad 
te herstellen, hetwelk door 
de revolutionnaire vervolgin
gen en de verdeeldheden was 

te weeg gébragt. Hij söheen 
echter soms het gevoelen'der 
;regering: te omhelzen , zöö als 
b. v.- bij het schrijven van 
eenen rondgaanden Brief aan 
zijne pastoors (den 26 Octo-
ber 1805)/betrekkelijk de 
opschrijving tot de krijgsir 
dienst. Dezelve werd in den 
Monitéur geplaatst. .Deze 
brief, en de benoeming van 
den abt DE PANCEMONT/tot 
den post van aalmoezenier bij 
mevrouw BACIOCCHI, prinses 
van Piombino en zuster van 
BoïfAPAKXE, maakten velen 
zijner diocesanen tégen hem 
ingenomen. Middelerwijl" trof 
hem een treurig voorval, het
welk hem in het graf sleep
te. Toen hij op den 28 Au
gustus 1806, met zijnen secre
taris 'naar Pannes terugkeer
de, werd hij door vijf gewa
pende mannen op een uur af-
stands van de stad aangehou
den, en van zijn goed beroofd, 
terwijl zij hem niet lieten 
gaan, dan nadat hij hun be
loofd had, hun 24,000 Fran-

• ken in goudgeld te zenden; 
de roovers lieten zijnen secre
taris , dien zij als gijzelaar 
hadden gehouden, eerst los, 
nadat hun deze som toegeko
men was. De schrik, dia 
hem bij deze gebeurtenis be
vangen had, trof den prelaat 
zeer- héviglijk; van dien oo-
genblik af begon zijne gezond
heid te verzwakken, enden 
5 Maart 1807, werd hij èoot 
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eene hevige beroerte aange
vallen , aan welke hij den 13 

,van dezelfde maand overleed. 
De heer DE PANCEMONT had 
eene beminnelijke inborst; 
zijne zeden waren altijd vrij 
van verwijtingen. BONAPARTE 
-zwaaide,, in eenen brief, ge-
dagteekend uit de legerplaats 
van Finkenstein, den 5 Mei 
daaropvolgende, en in dè tijd
schriften opgenomen , der ge
dachtenis van dien prelaat 
grooten lof toe, 'en beval dat 
zijn standbeeld in marmer in 
de hoofdkerk van fannes zou 
geplaatst worden. 

'•-•'• PANCIROIJ ( GÜIDO ) . g e 
boren te Jteggio in 1523 , 

-uit eene aanzienlijke familie, 
maakte groote vorderingen in 
de beoefening des regts, op 

«welke hij zich in verschillen
de hoogescholen van Italië 

-toelegde. !•• Zijn aanzien be
woog den staat 'van Fene-
iië om hem, in 154.7, tot 

• tweeden Jioogleeraar der in
stituten té JPadua te benoe-

°men. Hij bekleedde achter-
-eenvolgend verscheidene leer
stoelen in dezelfde hooge-

, school, en altijd met veel 
«er. De wetenschap des regts 
hield hem niet alleen bezig. 

-Hij wijdde ook een gedeelte 
aijns tijds aan dé beoefening 
<der schoone letteren toe. PHI-
HWRÏBS EMANDEÜ , hertog 
van Savooye', over zijne" ver
diensten getroffen, beriep hem. 

.aan de universiteit van Ta
ms in 1571. PANCIROII had 
er even zoo veel bewonde-, 
raars als te Padua ; maar ge
zondheids redenen deden hem 
in deze laatste stad teragko-

juien. Hij ging er voort met 
het regt te onderwijzen, en 
overleed er in 1599, in den 
ouderdom van 76 jaren, Men 
heeft van hem: l.°Eene voor
treffelijke en belangrijke ver
handeling, Serum memora.' 
bilium de perditarum et nu-
per inventarum. Hij schreef 
dit böék 'ia het Italiaansch ; 
maar HENRI SALMI/TH vertaal
de hetzelve in het Latijn, en 
liet het in 1599 en 1602, 
in 2 deelen in 3.v° drukken. 
Men bevorderde eene nieuwe 
uitgave van deze vertaling te 
Frankfort, in 4. t0, i" ^66°' 
PEÏKDS DE IA NODE, hragt 
deze Latijnsche vertaling.in 
het Fransch' over, lyon, 
1617, in 8.vo — 2.°Notitut 
dignitalum eutn oriënt Jum 
oocident ultra arca dit Bono-
riique tempora, Zyon> *6~~' 
en in de verzameling derƒ <?-
meinsche oudheden van>RE-
YIUS. Dit werk is vol geleerd
heid. —•3 .0 De numisma-
tibus antiquis. -"lifiDejn-
ris antiquitale. — ^*f**fl* 

juris inierpretibus, Iranfc 
fort, 1721, in 4."> - * , 
De rebus belliois. T . ' 
De magistrattbus mu»lCf.T 
libus et corporibW arn<a 
cim, — 8.° De qii^ordfi" 
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vim regionihus urbis Romce, 
earumque cedificiis tam pu-
blicis quam privatis etc. 

de droefgeestigheid te ver-
drijven), ij* 12.m o , 2.e ver
meerderde .uitgave..1-—''9,<» Jd-
brégé etc. {Beknopte tijdre~ 
kenkundige geschiedenis van. 
Vlaanderen), 1762 in 8.vo. 
Deze verschillende compila-
tiën hebben geenè groote ver
diensten , en derzelver gerin
ge- bijval is niet van langen 
duur geweest. PANCKÖDCKE 
overleed in 1759, van de H. 
Sacramenten der Kerk ver
stoken, ter oorzakê van zijne 
tegenkanting tegen het formu
lier , hetwelk Jiij , zelfs in zij-" 
ne laatste ©ogenblikken wei
gerde te onderteekenen. 

* PA NCKODOKE (KAREL J O 
ZEF) , zoon van den voorgaan
de j werd in 1736, te liijs-
sel, geboren, flij kwam in 
den ouderdom van 28 jaren 
te Parijs, en rigtte aldaar 
eene boekdrukkerij op;, met 
welke hij eene aanzienlijke for
tuin verkreeg ,en eenige groo* 
te werken in het licht gaf.-
De Mercurius, waarvan de 

^opbrengt naauwelijks toerei
kende was, om de redacteurs 
te betalen, werd in zijne han
den eene vruchtbare broa 
van rijkdommen. Dezelvewerd 
overvloediglijk verspreid, en 
had tot 15,000 geabonneer-
den. Dit dagblad was niet 
het eenige, hetwelk, onder 
zijne leiding, eenen vopr-
beeldeloozen opgang maakte; 
de Moniteur, door hem tot 

*• BANCKOÜCKE (ANDREAS-
JOZEF), boëkverkooper en 
Compilator te Ryssel, al-
waar hij in 1700 geboren 
werd, heeft eenige werken 
in het licht gegeven, van wel» 

i ke wij de voornaamste zullen 
| aanhalen-: i,o Mctionnaire 

etc. (Geschiedden aardrijks-
| kundig woordenboek van de 
j burgvoogdij van Rijssel), 

1733, in 12.tao -^.2,0 Cle
mentsetc. (Beginselen van de 
sterre' en aardrijkskunde), 
•— 3,° JEssai etc. (Proeve 
over de wijsgeeren of de 
Dwalingen der rede zonder 
het geloof), 1743, in 12,»° 
—r 4.° Manuel etc. (Wijs-
geerig handboek ofalgemee-
ne inhoud der wetenschap-

! pen), 1748, 2 dl,n in 12.»° 
1 — 5.° pictionnaire etc. 

(Woordenboek der Fransche 
, spreekwoorden) , 1749 , in 
'' 12.moj e e n werk , hetwelk 
j vollediger en betamelijker is, 
f dan dat van LERODX ; maar 

hetwelk verre overtroffen 
"wordt door dat van den heer 
ix MESANGÈRE, in 1821 in 
net licht gegeven. —• 6.° 
etudes etc. (Studiën voor 
W'sjes), 1749, 2 dl.* in 

i l2.»«o — 7 ( 0 \dmusements 
;. etc. (Tfishmdige vermake-
!•• mheden), 1749, in 12.mo; 

> 8.o j r t etCt (Kunst, om 

file:///dmusements
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Stand gebragt, overtrof verre 
zijne hoop. Als boekhande
laar is zijn naam aan de groot
ste uitgevers - ondernemingen 
verbonden, welke in zijnen 
tijd in het licht verschenen, 
zoo als aan de Werken van 
£uFFOiï, het Groot Fran-
sche woordenboek, het Al-
gemeene regtsgeleérde zaak-
register , de Beknopte -reis
beschrijvingen', ' de Encyclo
pédie méthodiyue, enz. Als 
letterkundige, verdienen zij
ne werken, naaüwelijks dat 
men derzelver titels aanhale; 
men noemt echter eene ver
taling van Lucretias, Van het 
Verloste Jeruzalem, eene 
Redevoering over het schoo-
ne, eene andere óver het 
Vermaak en de smart; het 
plan van de.Encyclopédie 
mèlhodique, die aan hem 
derzelver oorsprong te dan
ken., heeft, en een aantal 
verHandelingen en artikels in 
verschillende tijdschriften.. 

* PANEL (ALEXANDÊK XA-
VKRius), een" geleerde pen-
ningkündige, werd in 1699, 
te JVqaeroï in Franc/ie Com-
tê geboren. In den ouderdom 
van 20 jaren", trad hij in de 
Jesuiten-orde, volbragt in 
dezelve zijne studiën en werd 
hoogleeraar in de fraaije let
teren, aan dé coliegien van 
Besancon, Lyon en Mat-
seille. Daar pater AfcEXAN-
DER , uich voornamelijk op 

de beoefening der oudheid 
en der 'gedenkpenningen had' 
toegelegd, 'zoo gaf hij ver-

! scheiden Verhandelingen in 
? het licht, die hem zeerguns-
\ tig bekend maakten. Deko-' 
nïng van Spanje, PBILIPPVS 
V , riep hem tot zich én be
noemde hem tot onderwijzer" 

; der infanten (later FERDUVAIVD 
VI, KAREL III, koningen 
van Spanje , eri PHIHPPDS I , 
hertog van Parma.)De Vorst 
vertrouwde hem te gelijker
tijd'het. opaigt over zijn ka
binet van- gedenkpenningen 
toe, hetwelk pater PAMX, 
.aanmerkelijk vermeerderde. 
In 1,724, deed hij eene reis 
n;aar Frankrijk, om' het rij
ke kabinet Van gedenkpen
ningen van RoTHBJ.iif te on-

! derzoeken' en aan te kóopen. 
Daar hij zijne familie wilde 

bezoeken, trok hij doorDt-
joh, alwa'ar hij het overblyt-
s'ël van' het kabinet van ge
denkpenningen' van pater 
CWïXEï onderzocht', en met 
den geleerden pater OüWJf, 
kennis maakte. Té Besangon. 
aangekomen, bewoog hg MAI-
RÖX DE MÜTIGNEÏ-. hem eene 
verzameling van Keltische oi 
Gallische gedenkpenningen a 
te staan. Bij zijne terugkoop 
in'Spanje, werd PANB*-. »ot 

hoogleeraar in' de welspre
kendheid, aan het konink
lijke collegie van J » " * * 
benoemd. Deze nieuwe pos 
belette hem'niet, om"chD« 
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•voortduring, mét,clepenning-
kunde bezig te houden. Hij, 
bragt het kabinet des ko-
nïngs in orde, en vervaar
digde de 'beschrijving deszel-
ven, welke men nog in de 
bibliotheek van het JSscuri-
dal bewaart. Hij stond op 
het punt, ooi eéne nieuwe 
uitgave in het licht te doen 
verschijnen van de Verza-, 
meling van JDÖLPHUS OC-
co, betrekkelijk de gedenk-, 
penningen dei? Romeihsch.e: 

keizers ,, ëü "maakte te ge
lijkertijd', ' de ÊeébKrijving 
van de Griëkéche en Egyp
tische gedenkpenningen, ge
reed , welke ANDUÈAS MO-
REI.II , in zijnen Thesaurus 
etc. vergeten had; maar hij 
werd (in' Madrid} in 1777 , 
döbrj' den' dood"'Verrast/ S1-' 
vorens 'deze beide, ge wigtige 
werken, ten' éïnde té ktitn-* 
nen brengen; Pater pANEfc , 
'was 68 jaren oud. Hij heeft 
nagelaten: ij De cistoplio-
ws séu nutnmis quae cistas 
ëvhibënt- Lijon , 1734, in 
4> Men handelt in 'dit we'rït 
over de gedenkpenningen , op' 
welke men bloemen of tor-" 
*en ziet, welke dë priesters 
*jïj de,feesten van CrBiM.E , 
droegen. _ 2,° Dissertatie 
on etc, , (Verhandeling of 
brief 'over het driemanschap 
van GALBA,, ÖTJto en Kl-
ïELLïiJS, en over dat van 
PESCWNIVS NIGER, JL-
*wus en SursRvs). (Zie 

Gedenkschriften van Tre-
voüx , Augustus 1735, bh. 
1349). De schrijver tracht te 
bewijzen, dat deze drieman-; 
schappen bestaan hebbén; 
maar! pater TOÜKNËMINE heeft 
dit gevoelen in hetzelfde tijd
schrift wédérlegd. — 3.° 
Lettre ,etc. {Brief'over het 
kabinet van gedenkpenning 
gen pan'den heer LEBRET) , 

! eefsten voorzitter van het par-
I' lement van Provence , Lon

den , ,1737, in 4. t0 — 4.o 
JËxplicatioh etc. (Ferkla-

I ring van eerten gedenkpèh*. 
ning van AïïQtrsiüS te Ly-
on geslagen]i , zónder jaar
tal in 4.*o, gevoegd in de 
Gedenkschriften van Tré-
voux', Junij 1738, blz. 1263. 

,' Zijn vertrek mat Spanje, 
belette hem| om een Werk 
te vervolgen ,' getjteld : — 5.° 
Lugdunüm vetus nümmis et 
marmoribus illustratum. Zie 
brieven van den heer D. B. 
(DE BOZE) , over eenen ge
denkpenning van de stadïco* 
nium , (Gedenkschriften van, 
TfevoUx , Maart 1739yblz. 
540). — 6.o Remarqnes etc. 
(Aanmerkingen op de eer
ste verzen, van het eerste 
boek der Machabeërs, of 
Eerhandeling over eenen 
gedenkpenning van ALEX-
JUDER den Groote), Lyon, 
1739, in 4.fodoorMANDëtGo-
MEZ x MARCO, in het Spaansch 
vertaald, Faleneiu, 17Ö3,in 
4.t° Pater PANËI., wasvoor-

http://rei.Ii
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namens, om eene Geschie
denis der Mackabeërs, door 
gedenkpenningen geslaafd, 
in het Jich/t te geven ; maar 
dit ontwerp is niet ten uit
voer gebragt.. — 7.° De num-
mis FESPASIANI ,fortunam 
et felicitatem reduces expri-
meutibus, Lyon , 1742 r in 
4.to __ 8.o JOe colonice T(ir-
raconai nutnmo, TiBMRlVM 
^UGÜSTUM, JOLIAMJUGUS-
TAM CjESARIS JUGUSTI fi-
Ham, TiBERjr uxorem, et 
DRÜSEN Cmsarem, ulrius' 
que fiHum, exhibente * Zu-
rich,, 1748 , ' in 8,™, met 
platen,, Ibi'd '1748, in 4.*° 
Een tekst en eene, vertaling 
in het Spaansch , door Bo-
NAVEHTDRA ;GAUCIAS. Pater 
PANEL , tracht door dezen ge* 
denkpenning te bewijzen , dat 
de verbanning en de vroeg
tijdige dood van JULIA, fa
belachtige verhalen zijn. ,^-
9.9 De nummis exprimenti-

•bus undecimum Trebonicmi 
Qcclli- Jugustianniim}' Gal. 
Augusti deeimum et ierti-
um>' deeimum quarfum JE-
3ULiANl JtJGVsri, Coloni(B 
Kiminacii; undecimum de-
nique Faleriafti seriioris, 
ibid 1748, in 4.*o, met pi. 
De graaf van. ETMNG , aan 
•wien deze verhandeling is 
opgedragen, had aan pater 
ï*ANfii, zijne verlegenheid te 
kennen gegeven, om deze 
.gedeBk|ienningén te verkla
ren, welke regtstreeks strij

den met de geschiedachrij. 
vers. Pater PANÈI. verdedig
de den grpndregel, dat de 
gedenkpenningen de dwalin
gen der geschiedschrijvers ver
beteren, omdat » de getui
genis van een metaal,, vrij 
van drift, ea dat den stem
pel» welke aan hetzelve is 

; toevertrouwd getrouw, be
waart , verkozen nioe,t vror-
den: boven de verhalen van 
mensclien} die somwijlen, be
drogen: worden en, dikwijls, 
zelve bedriegers'zijn.*' Bére-
dacteurs de* Gedenkschrif
ten van "Tr,evoux zeiden ten 
opzigte van pater PiSEtr 
» flet is inoeijelijk om eene 
slechte zaak met meer beleid 
te verdedigen." — 10.° Df 
FERDINANDI regis mtali-
bus;deJrivorimi,prinGvpu.m 
natales belebrandi apud ve
teris, consuetudine; Madrid? 
1750, in 4.to Pater ?mi legt 
in deze verhandeling even zoo; 
vqle geleerdheid ais smaak aan 

• den dag. — 11 fiU Satöfot*. 
etc, (De sabiduria of de fre-
tenschap en de dwaasheid. 
op den predikstoel der mm-
nihen) (in het Spaansch) iD>4 
1758.. Dit is eene critiek te
gen: de slechte predikers,dia 
toenmaals, in,.Spanje heston-
den, én' die pater IstA_ (WJ 
dat artikel), zoo"koddig'i" 
zijn Fida de Éray ,Gf% 
dio gehekeld heeft. Men I>eeu 
dit werk ontleed in het JoM" 
nat encyci laue ^n , ; het 
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jaar 1759, I A SERNA SAN
TANDER bezat drie handschrif
ten van pater PANEI-, getiteld: 
het eene Dissertation etc. 
{Verhandeling over de Kan-
sel-welspr$kendheiden over
eenstemming eener lee'rrede); 
het: andere, Diatpgues etc, 
{Zamenspraken der dooden), 
betrekkelijk de geschiedenis 
vap Spanje; en hel derdeMé~ 
moiré etc. [f&rhan^ling 
wer de geschiedenis van 
Spanje en van J/rika). Zie 
de catalogus van de biblio
theek, vaa SANTANDER, , 

PANEL (ANTONIUS) twee
de broeder van den voorgaan
de, in 17Q2 in FmncheCom-
tégeboren, trad» even ajszijn 
Püdê re brpeder, in dé orde 
van de maatschappij van JE-
SDS,; maakte bij dezelve:zeer 
goede studiën, en legde zich 
voornamelijk toe op de La-
%sche dichtkunst. Ofschoon 
"Ü vele geschiktheid voor het 
pndenrijs bezat, was hij, de-
wlJl hem zijne gezondheid 
geenen aanhoudenden arbeid 
veroorloofde, genoodzaakt > 
P«» du beroep, hetwelk hij 
m e t eer vervulde, te laten 
TareQ« Toen .hij later! zijne 
gezondheid nog meer voelde 
verzwakkeD, verliet hij de 
sociëteit en begaf zich naar 
•Wozeroii Z ï j n e geboorteplaats, 
ttlwaarhij in 1760, overleed. 
*"J heeft zes Latijnsche Jjier-

XYÏH, JDEEÜ. C C 

zangen nagelalen, welke niet; 
zonder verdiensten zijn, en 
in welke men vooral eene 
classieke zuiverheid van taal 
opmerkt, fleze lierzangen zijn 
afzonderlijk gedrukt en op
gedragen , te , weten , twee 
aan PHIUPPUS V, koningvan 
Spanje, een.aan de konin
gin BARBARA, zijnegernalin, 
een aan KAREL I I I , hunne» 
zoon en toenmaals koning van 
Napels, en twee aan ANTO-
NIDS PETRUS DE GRAMMONT, 
aartsbisschop van Be$mQpn+ 

•'•'•* PANIERI (FERDINAND), 
een Itaüaansche godgeleerde, 
den 24 November 1759 te 
Pistoja, in Toskane gebo* 
ren, werd dadelijk na zijne 
wijding tot hoogleeraar in de 
leerstellige godgeleerdheid \ 
[dogmatiek) aan het semina
rie- tan Pistoja benoemdy 
Nadat de bisschop Rrcci, in 
1786, eene vergadering bij*-
eengeroepen en getrachlhad, 
om de gevaarlijke nieuwio* 
heden van het Jansenismus', 
in zijn diocees te versprei
den, hielp hem PANIER!, in 
al zijne pogingen en bevor
derde uit al zijn vermogen 
de uitgave der ónregtzinnige 
boeken, welke die prelaat, 
tot dat einde deed versprei
den. Toen RICCI genoodzaakt 
werd, zijnen zetel te: ver
laten, deelde de abt DE VAJ> 
tOMBRosA, vriend van PA-
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NIERI, hem heilzame raadge
vingen mede, en hij onderzocht 
met meer zorg de in geschil 
staande punten. Na <3it on
derzoek waagde hij<eene Me-
niorie; naar Home te zenden, 
in welke hij zijne- bezwaren 
ontwikkelde. Het vaderlijk 
antwoord', hetwelk hemPlos 

'TI', door lusschenkomst van 
den kardinaal GERDIL gaf, 
trof hehi levendig, en gedu
rende ee'né ziekte, welke hem 
ove'rviel, deed hij de gelof
te , van zijne handelwijze te 
zullen herroepen. Aan zij
ne belofte getrouw, herriep 
hij dezelve, zoodra hij her
steld was', in handen van den 
heer FALCHI , opvolger van 
Ricci, en , met dezen stap nog 
niet te vreden, zond hij de 
bekentenis van zijne misstap* 
pen vergezeld van verscheid 
den verhandelingen, die de 
door" hem eertijds, 'aan den 
dag gelegde gevoelens weder-
•legden, naar den H. Stoel. 
Daar zijn geweten nog niet 
gerust was, verzocht hij, dat 
men hem uit Home, een for
mulier van onderwerping mogt 
zeilden. Hij verkreeg en on-
derteekende hetzelve; en om 
zijn berouw des te geloof 
waardiger te maken, deed 
hij eene openbare verklaring 
in d,e vergaderingen der gees-
teiiikheïd. Van Pistoja, van 
welke hij bestuurder was ge* 
worden. Later, in 1817, bij 
gelegenheid van eene zede-

kundige les,. welke hij over 
het huwelijk gaf, duidde hij 
de vroeger iïï het diocees on
der wezene dwalingen omtrent 
de magt der 'Kerk betrek
kelijk de bepalingen der Au-
welijksbehiselen aan , en 
Wederlegde dezelve. Hij leg-' 
de daarenboven zijne geloofs
belijdenis af op de bulle 
Auctorem Jidei' van Pms 
T I , en "achtte zich gelukkig 
van eene gelegenheid gevon1' 
den të hebben om zijne ge
hechtheid aan den heiligen 
Stoel en zijne verwijdering 
van alle nieuwigheden, aan 
dendag te,kunnen leggen. 
Dit gedeelte zijner les vindt 
men; in het tijdschrift Ar-
cdflio; van Rome, opgenomen 
en óndérteekend door PAÏ»E-
Rl, onder dagteekening.van 
den 17 Maart 1820. Hetzelve is 
ook afzonderlijk gedrukt, met 
twee uittreksels van brieven 
van PANIER!, in welke hij 
verslag geeft van zijn vroe
ger gehouden gedrag, ƒ0» 
tweede brief, gedagtekend uit 

'Pistoja, van 11 Jong 18-"» 
is eene geloofsbelijdenis, over 
het gezag van den heiligen 
Stoel; eni de onderscheien 
geschilpunten betrekkelijk net 

oppergezag én den yoorra^ 
desPauses. -Het gedrag va" 
PANIÊRI verwierf heinde^ 

willendheid van zijnen w ^ ' 
wen bisschop., die f«* 
hoogleeraar in de zeJeBunde 
aan zijn seminarie en tol 



j nbnik zijner hoofdkerk ;be-
| noemde. Deze geestelijke is 
I den 27 Januarij 1822 over

leden, Men heeft van hem:: 1,° 
Beoefenend m beleerend on
derzoek over de zonden, 
die op de feesten en de ver
makelijkheden der eeuw be
dreven worden , Pistoja, 
1808, 1816, 4 deelen. — 
2.° Verklaring der wellen 
van God en van dé Kerk 

• omtrent den woeker, 1813, 
1 deel. — 3.o Naamlijst der 
.Heiligen van Pistoja, 1818, 

i 2 deelen , > en verscheiden 
I Handschriften, ow kerke-
i Hjke onderwerpen. 

PANIGAROLA (FRANCISCÜS) , 
bisschop van Asti in Pie-
mont, in 1548, te Milane 
geboren, trad zeer jong in 
de orde der Observantijnen-
minderbroeders, bij welke hg 
zeer ervaren werd in de wijs
begeerte en in de godgeleerd
heid en zich vooral door zijn 
spreektalent onderscheidde. 
Zijne verdiensten verwierven 
hem het bisdom van Asti, 
hetwelk hem-in 1587, door 
SIXTUS V, gegeven werd, en 
die hem met den Jesuit BEL-
I.ARMI»DS deed verkiezen om 
den kardinaal CAJETANUS, die 
in 1589, naar Frankrijk ge
zonden werd, te vergezellen. 
PANIGAROLA overleed in 1594 
te Asti. Zijne Leerreden wer
den in 1596, te Rome in i.t0 
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gedrukt. Men heeft vannen* 
verscheiden andere werken, de -
meeste stichtelijke en weder» „ 
leggende, zoo wel in het Latijn, 
als in het Italiaansch. Het 
meest bekende is eene yerhan- . 
deling over de kanselwelspre-
kendheid in het Italiaansch , 
getiteld : 'il Predicatore, Fé-
nelïè, GuJivm 1699, in 4.t0-

* PANIN (NlEITA IVANO-
WITSCH , graaf van), Rus
sisch staatsman, den 15 Sep
tember 17J8, uit eene van 
Lucca oorspronkelijke fami
lie (DE PAGJJÜNIS) geboren y 
was de zoon van een der veld-
heeren van czar PETER I. Hij 
begon als soldaat in de lijf
wacht te paard van de kei
zerin EMSABEÏH ; hij werd 
vervolgens- een harer kamer-
heeren , daarna haar opper-
stalmeesler. In 1747, zond 
zijne vorstin hem als gevol-
magUgd minisier naar Kop» 
penhagen , en twee jaren Ja-
ter in dezelfde hoedanigheid 
naar Stokholm. Bij zijne te
rugkomst werd hij tot gou
verneur van den groot-hertog 
PAOÜ PETROWITZ benoemd , 
en liet zich door CATHAMNA 
II overhalen , om in de za-
menzweripg tegen haren echt
genoot te treden. Het minis
terie van buitenlandsche zat 
ken, was de prijs zijner on
derwerping aan den wil der 
keizerin. Eenige levensbe-
2 
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schrijvers kennen hein al de 
gewigtige staatsstukken toe, 
welke, onder hare regering 
onderteekend zijn ; maar LÉ« 
"VESQUE deelt niet m dat ge
voelen. Hij had, volgens dien 
geschiedschrijver, genoeg be
kwaamheid om de keuze van 
CATHARINA te billijken, maar 
gene genoegzame genie of 
werkzaamheid om hem de 
eer van datgene te geven wat 
het werk der vorstin was. 
Een ,andere schrijver heeft 
gezegd, dat hij ' de eenigste 
minister van CATHARINA was, 
die volkomen de «aken ken
de , dat hij alle Toorvallen 
Voorzag, maar dat hij steeds 
nalatig was in het beramen 
der ware middelen, om tot 
•den goeden *. uitslag te gera-
keh. Hij was buitengewoon 
dik van ligchaamsgestalte, gul
zig en sliep gaarne lang. Hij 
overleed den 11 April 1783, 
Er bestaat een Ge$phïedkun-> 
dig kort begrip van het le
ven van den graaf van PA-' 
MIN, Londen, 1784, in 8.vo 

* PANIS (N. . . . ) ,een con
sent) oneele, in het jaar 1758, 
in Perigord geboren, kwam 
toen hij nog zeer jong was 
te Parijs, om zijne studiën 
te volbrengen, en werd al
daar tot advocaat bevorderd. 
*Toen de omwenteling in 1789 
losbarstte, omhelsde hij de 
zaak derzelve met eene over-
•drevene geestdrift , die hem 

weldra eene treurige beroemd* 
heid verwierf, en men zag 
hem op de hoeken der stra
ten het volk tot den opstand 
aanzetten. De schoonbrpeder 
van den brouwer SANX.ERRE 
geworden zijnde, die reeds 
eenen grooten invloed op het 
volk der voorstedon uitoefen? 
de , nam PANIS deel aan de 
gebeurtenissen van den 20 Jut 
nij en den 10 Augustus. In 
den' nacht van den 11 op 
den 12, nam hij zijnen intrek 
op het stadhuis, en werd een 
der leden van dien gedrog* 
telijken Gemeenteraad (Com
mune), welke, na diegenen 
verjaagd te hebben , die. de 
burgers van Parijs aan «et 
hoofd van hun gemeentebe
stuur geplaatst hadden, z">" 
op eigen gezag dat regt aan
matigden. De gemeenteraad 
verkoos uit z;jn middeneene 
commissie, zarnengesteld »» 
de ' hevigste volksmenners, 
welke men Commissie van 
algemeen welzijn noemde, 
in welke men MARAT, W+ 

'mis, SBEÖKOT. ™erlt anderen, verschrikkelijker 
gedachtenis , opmerkte, en 
waarvan PANIS ook hd was. 
Toen deze commissie den 
rondgaanden brief door de 
departementen zond; i" me 

ken dezelve niet; &<*&* 
moordtooneelen *an &eyA 
3 September regtvaardig^, 
maar zelfs de andere geniee"r-

ten aanspoorde oiit h e t v 0 
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beeld vaD Parijs te volgen , 
ondertéekende PANIS dat stuk» 
De stad Pdrijs verkoos hem 
tot eeö* haïer afgevaardigden 
bij de ; conventie j maar hij 
verscheen bijna niet op de 
tribunes dan om de 'aanval-
Jen der ,Girondijnen af te we-
rei*, die zich tegen de Septem
ber gruwelen verzetteden, 
en vorderden dat de bewer
kers der misdaden gèregtiglijfc 
zouden vervolgd worden. In 
het regtsgeding van LopEWUK 
XVI,. stemde PAMS voor den 
dood, tegen' het uitstel en te
gen de beroeping op het volk. 
Toert hij later tot lid der 
commissie van algemeen© vei
ligheid benoemd was, ver
bond hij zich langen tijd aan 
de partij van ROBESPIERRE! j 
maat toen dez"e gemèénsman 
liet hoofd van. DANTON :ge-
eischt en bekomen had , ver-> 
•wijderde' PANIS zich, van hem ; 
bij durfde hem zelfs uitda
gen om te. verklaren of hij 
ook öp de, lijst'der bannne-
Kögërt w'ds geplaatst, en nam 
een 'werkdadig deel aan de 
gebeurtenissen van den 9 en 
10 Therrnidor van het jaar 
2 (27 en 28-Juïijl794). In 
de zitting van den 1 Prai-
rialvan hét ja'ar 3 (20 Mei 

• 1795); beproefde .hij om de 
-aanvoerders der opstandelin
gen , welke de conventie be
volen had, ih staat van be-
schulding te stellen ,, te ver-

C 

dedigen; maar het gelukte 
hem niet zich te doen hoo<. 
ren. Eenige dagen daarna (den 
27 Mei); wilde PANIS f.. •. ten 
gunste van zijnen vriend, den 
afgevaardigde LAIGNEIOX spre-, 
ken ; doch hij •werd zelfs in 
verzekerde bewaring gesteld. 
Men verweet hem openlijk in 
deze zitting< het deel,, het
welk hij aan de moordtoo-
neelen van September geno
men had, hij verdedigde zich 
slecht, en betuigde zijne on^ 
schuld. Een zijner ambtge-r 
noote'n j ATJGÜIS , wiens ge
tuigenis hij afsmeekte, en 
dien hij zijnen vriepd noemde, 
riep : Geene vriendsohap met 
den bode des doods. Bij het 
uit een gaan der vergadering 
in, hechtenis genomen , • ver
kreeg PANIS zijne vrijheid 
eerst terug door de amnestie 
tan den 4 Brumaire van het 
jaar 4. Hij is later tot bet 
bestuur der godshuizen van 
Parijs benoemd. Onder het 
keizerlijk bestuur geheel en 

.al. vergeten, verscheen hij ge
durende de honderd dagen 
weder op het staatkundig too-
neel, en , toen de Bourbons 
voor de tweedemaal weder in. 
Frankrijk kwamen, werd hij 
door de wet tegen de koning 
moorders getroffen. .NaarIta
lië geweken , leefde hij. al
daar van eene jaarwedde, 
welke hem zijne kinderen toe
legden. De Fransche omwe»-

c . 3 . - ' ••:. ' ••' 
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teling van 1830', veroorloofde 
hem om in Frankrijk ter.ug 
te komen. Hij is den 22 Au
gustus 1832, te Marly aan 
eene verzwering aan den be-
nedenmaagmond overleden, 
na, zoo als men verzekert, 
berouw te hebben aan den 
dag gelegd over eenige da
den zijns levens. 

* PANMNI (JOANNES PAU-
LÜS) , een beroemd land-
schapschilder, in 1691, te 
JPiacenza geboren , onder
scheidde zich door de beval
ligheid en de waarheid, wel
ke in zijne voortbrengselen 
uitschitteren. Zijne' stukken 
"worden door deskundigen zeer 
geacht. Men noemt onder zijne 
meesterstukken, eene schilde
rij , welke de verkoopers uit 
den tempel verdreven voor
stelt. Men stelt ook veel prijs 
op de verschillende gezigten, 
waarmede hij het kasteel van 
JSivoli, een lusthuis des;ko-

' nings van Sardinië, versierd 
heeft. Deze kunstenaar over
leed in 1764, te Home. Het 
museum van het Zouvre te 
Parijs, bezit van hem zeven 
schilderijen: een feest-maal-
tijd onder eenen zuilengang 
naar de Ionische bouworde 
gehouden, een Concert, in 
het binnenste van eene cir
kelvormige galerij naar de 
Dorische bouworde gegeven, 
en verscheiden andere stuk
ken, bouwvallen voorstellende. 

PAkfiïus , ëen Romein, fa« 
brikant vari plapier of papy
rus, waaraan hij den naam 
•van Fanniaka gaf. Hijrigtte 
daarvan eene fabrijk in E-
gyptef op, alwaar hij groote 
rijkdommen verzamelde , en 
in het jaar 70 na J. C. o-
verleed. Het is onzen lezers 
niet onbekend , dat het_ pa
pyrus eene soort van biezen 
was, welke aan de oevers van 
den Nyl groeiden, en dat de, 
oudste handschriften op deze 
stof. geschreven zijn, "Volgens 
hét verhaal van Coslics, vond 
men in een graf van JANI-
CÜLÜS de boeken van NÜMA 
op dat papier geschreven. Wij 
zullen ons bepalen, met Ie 
herinneren, dat er verschei
den soorten van bestonden, 
de hiératische of heilige, 
we^ke men bewaarde voor de 
boeken, die over de Gods
dienst handelden ïdeLtvtam* 
sche, aan welke Livu, d e 

vrouw van "AUGUSTUS haren 
naam had gegeven; de &&-

tische , Jmphytiratwf' 
Fmpore(iSche,oidiejoorüen 

gewonen koophandel, weiw 
slechts zes duimen breed was, 
en eindelijk iéJamiiahsota 
door* PANNIÜS uitgevonden• 
welke twaalf duimen hiew-
Men bewaart in de bit>»°-
theek van het Vatikaan ver
scheiden handschriften op « 
ze verschillende soorte» 
papier. 
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•pAHHONTOS' (JANUS) of JQ~ 
ANNES, DEiHÓNGAAR , bisschop 
fap. ,dê|stad Funf-Kirèkèn , 
in 1490, en volgens sommi-
geil in ;1472 ,. in den óuder-

. dom yan 37 jaren overleden , 
b^qëfeiide de letteren met 
r,pe.ni; in Italië , en arbeidde 
vervolgens pm dezelve in tton~ 
garïjë te doen bloeijen* BÏen 
heeft van hem Treurzangen 
en- Puntdichten , Fenetiè , 
1553 , in i8.t°, en iride^öe-
lioida póetarum ffungarorum 
in^èfixo ^^r^ikfort', 1619,. 
bn̂ der wellce'jinën • ejn eenige 
Viijdt,' die*' wél uitgevallen 
zijn. Niets, is"koddiger dan 
de dwalingen der encyclope
disten , beti-ekkelijk JANUS 
PANNONIÜS , dien zij in de eer
ste uitgave hunner compila
tie . hebben voorgesteld '," 'als 
bezittende .vijf, kerken ofbis-
dofïimen-. Na , in het artikel 
Bisdom o f er de menigvul
digheid der beneficiën gehan
deld , en' gezegd te hebben , 
.datdekardinaal MAZARIN, bis
schop van Metz, te'gelijker 
tijd 13 abdijen bezat, voe
gen zij er bij : » E» wa> de 
veelheid van (bisdommen be
seft , zoo was b. v. JANUS 
PANNONIOS bisschop over vijf 
steden." 

PANOEIIUS,, een Grieksch 
wijsgeer .'van de Stoïcynsche 
secle te Bhodes geboren, 
was de'vriend van den Jon-

• C 

gen SciPIO dèn dfrikanèr', 
en bloei.de 'in het jaar 12.7 
vóór 3i C. Hij had vervaar
digd: 1.? JEen boek over de 
secle der -wijgeeretv; — 2.° 
(Een ander over. de gerust
heid der ziel," «en over de 
diensten > enz. . 

PANOHO , een Romein, o-
yer wien-VALERiüs MAXIMUS , 
bij'gelegenheid'van eenen; trek 
yem heldhaftige getrouwjieid 
van zijnen slaaf, spreekt.-Toen 
deze vernomen , bad-,, dat er 
soldaten kwamen • om zijnen 
meester*te dooden , die;cv<U 
gelvrij «verklaard was , -, ver-r 
wisselde, hij met hem van klee
ding., en liet hem heimelijk 
door eene achterdeur uitgaan , 
daarop begaf hij zich naar 
deszelfs, ,kamer en ging op> 
het be$ zijns meesters leggen , 
alwaar hij zich in plaats van 
PANOPIO deed ombrengen, 

PANORJHTA , de Panormi-
tannr.. — Zie ANTONIÜS van 
Palermo en TÜDESCUI. 

PANSA. —.Zie VIBIUS. 

PANXALEON (JACOBUS). — 
Zie URBANÜS IV, 

PANTALEON (Jffeilige), be
roemde martelaar van JYico-
mcdië , van wien men meent, 
dat hij in 305 , onder de re
gering van keizer GALERIUS, 

c 4 
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dea dooi - ónde/gaan'"^heëft,, 

PitirAtEóJr, diaken der kerk 
Van 'KönstanUliopeiiadè 13.* 
eeuw, 'is de schrijver êener 
FèrhandeUrlg tegen tle dwa
lingen der Grieken *, welke iri 
de Bibliotheek .der KérJivcc-
ders gevonden wordt. 

• -PlwniNTO-{Heilige), ëen 
Christen wijsgeer, mSièiïtë 
geboren, Bloeide .ondër dë 
legering van keizer CoMtóo-
ï>üs.' Hij onderwees in de be
noemde school van Jleacttn* 
drie, alwaar sedert den bel
agen MARCÜÖ , stiöhtef dier 
Jérk, aIti)Ueén%e godgeleer
den «zijn geweest, die" de hei
lige Schrift verklaarden. Wa-
aai dè Indianen iemand ge
vraagd hadden , die in staat 
™as., hen in de Christelijke 
Godsdienst te onderwijzen yen 

' de leer der Bramineri te be- , 
strijden , zond men hunPAjy-
TfeNjs. EüSEBiüSTerhaglt ,dat 
«I hij1 deze volken een Evan
gelie van den heiligen MAT-
THEOS, in het Hebreeuwsch 
geschreven,, vond, hetwelk 
hon de heilige BARTHOIEMEUS 
had- nagelaten. "PANTEÏTÜS , te 
Jlexandrïè teruggekeerd, 
'ging voort met aldaar de hei
lige Schrift in het bijzonder 
*e verklaren, wijl de school 
Q'ier stad toenmaals bestuurd 
werd door den heiligen CtE-
f*™**n Jlexandrïè, zijnen 
leerling. Hij had Commen-

ttitïën' op den bijBêr vervaar* 
dfëd , '.die: • niet |öt ons sp: 
gekómèhv "Men kan1 over'de 
wijffe, oji, welke hij den gë-
wijdeO tekst verklaarde, oor-
dèelen,"',naaf die) WelkeCxE-
MHs van 'Meoöandrïê, Oiit-
GENEs .en de iweeieJiiageri 
van déze school gevolgd héb
ben. Hunne, verklaringen 2ijn 
vof Van' terblbétijdö spreek
wijzen j zij verivljdereri zicli 
dikwijls van 'de letter, en 
vjndën;1j|h> ó?éraf gehéiniën, 
Welker- uitlegging niet Veel 
geleerdheid; '\ doórmengd' is, 
(Zie GKÈGOMtfs den Groótè), 
Dè heilige PANïENCS leefde 
nog in- 216. 

PANÏHEA. — Zie ABRA-

DATUSé 

' PANTM (WiUEM) te Tieli 
in Flafaidêren, in liet begirt 
der '16.6 eériW, geboren., ge
neesheer té Brugge > itt 1583 
overleden ,. liet eene geleerde 
TerMarifig na van de Ver
handeling van CEtsüs, De re 

mediea, Bazel, 1552,i" toJ' 
'Welke bewijst, dat hij w de 
schoonë letteren ervaren was. 
Hij was groot-oom van den 
Volgende. 

PANTI» (PETRUS), v a n 

Tieli in Flaanderen, maat-
te zieh bekwaam in <*e ta
len., en onderwees dezel'e te 
fbledo en te Sardgossa % 
hij werd vervolgens kapellaan 
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van pHftóüS H , . kimoiiik 
van. Tperéh', deken vari 3e 
H. .Gvïïtiu, te Btüésél\ 
pVöost van Córldè, en over-
leöd ïti Ï 6 Ï 1 , b Brussét; 
inden óitderdóm van 56 ja-
rtó. Meff heeft Vart hem l . s 

FértdUkgen van verscheiden 
schrijvers en heilige Griek-
sche kerkvaders. -^ 2.o Éene 
verhandeling de "Bigniteli-
bus et ojficiü "regni ac do-
thüs fègïcé Gótkorurti, indé 
Kerkvergaderingen van Zóay 
sa; en .ia de Üispania il-
tti^mta,, 4 dï.« ifafol. j.èene 
kleine; geleerde en nuttige 
Verhandeling. 

FANVISIO (GNtiPlmirs), een 
Augustijner - religieus , be-
roeind géschïedlschj'ijver èh 
oudheidkundige',' m Ï$M, té* 
Iferom gëioVeh;, overleed iii' 
1568,:te'Piéé^ihó; na Ver-? 
schillenae posten bekleed "te 
hebben [en naBibliothékaris 
yan het, Fa ti kaan te zijn ge* 
^eesf; dezën post had:hij vari 
jAUCEitos III bekpcrien, dien 
hij' gekend;, had;?. '''tóen' deze 
" N nog kardinaal tras.] Èèii 
J«#, dat hij (nadat' MARCÊI,Ï,Ü§ 
IW overl'edeö was), aan den 
Kardinaal AlÉXANDKR FARNE-
giverbonden zijnde, terwijl 

•i;.z l c ! i ' «net hem naar Si-
ctlië begaf', men weet niet 
bM vyelke gelegenheid, eenig 
verwijt5 van dien prins der 
"•erk ontving, en dat hém 

zulks zóó veel verdriet Ver-*-
oörzaakte, dat hij} aan dp 
gëvolge'n daarvatï overleed. ' 
Zijnebescheidene .innemende 
en voorkomende riïaniei'en, 
deden bëm ;dó:ór aiijrie orde^ 

i: broeders' evenzeer beminnen, 
aïs' zijhe diëpè ' geleerdheid ,'• 
hem dóór de geleerden' deed 
achtert. \Pïititrè MANÜÏJÜS y 
riöënidé hein Bfëftuöneni ati-
tïqüaruifi• KiMofitirÜMi Hïp 
had tol zinnebeeld genomen : 
In ïitritttiqite paralus, met 
eéneri osftüsseheit eerren ploeg 
en éen altaar gëplaatsU Hij, 
wijlde zéggen > 'dat hij even
zeer bereid was, om* de be
zwaren ran de goddelijke 
dienst en die van de men-
sclieUjké wetenschappen, te 
dragen. Wij hebben van hem: 
1 .o P^êrkorte levèhsbeschry*' 
vïngêïï''dér['PdksSek, ÏSèTj 
ïii \'4.tó De schrijver dröég 
zijn'* werk óp aaü Plus V_, 
die toenmaals den Koömschèn 
Stoel, door zijne deagden en 
door zijnen ijver vereerde.— 
2.° Be aiïtiquis ftomanorum 
riorriinibus, ih fóï. > - $.° 
Be ritu sepeliehdi tnortuos 
apud veUte& Christianós ët 
de, ccemeteriis eorürndeni t iti 
het Fransen •vertaaldr iri 8.vö 
— 4.° De principibus /?ö-
manis, in fol. — 5.6 Be 
antiquo ritu bctpti&ttrtdt 'cd-
techumeüos, in 4.*° 'en in 
8.vo een geleerd werk.' -—• 
6.Ó Be republicci' Roniarta , 

c 5 • • • • " • ' • • ' • • . - ; 
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in 8,™ Parijs, 1588, zeer 
diepzinnig en leerzaam. — 
7.° Feslolorum libri F, in 
M. Fenelië, 1557> een niet 
zeer algemeen bekend boek, en 
nuttig voor de oude geschiede
nis en voor die der middel
eeuwen. — 8.° De primaht 
PETRI, — 9.*Topographla 
Momce , Frankfort, 3 dl.n 

in fol. — 10. De triumpho 
et ludi$ circensibus, Pa-
dua, 1681, in fol. — 11.° 
Chronicón ecclesiasticum a 
C. Juli CJESJRIS, tempo
re usquead MjXiMILiANUM 
JI, in fol.: een werk vo! 
nasporingen en zeer geschikt, 
om . zoowel de gewijde als 
ongewijde geschiedenis óp te 
helderen. — l2.°; De epis-
copatibus, titulis et diaco-
nis cardinaliuni. —13.'\jin-
nolationes et supplementa ad 
platinam de vitis saftciis 
pqntifipum, — 14.° De sep-
tem proecipuis urbis Jtofnoe 
basilicis, 

• , ƒ PANZER (GEÖRGIIJS WOLE-? 
.GANG FRANCISCDS), een Duit-
sche , boekenkénner ,,,-' werd 
den 16 Mei 1729,, te 'Sulz-
bach in den Opper'Paltz 
•geboren. Na in dé wijs.be-' 
geerte en J n , de god geleerd
heid .gestudeerd te hebben , 

.omhelsde-hij den geestelijken 
; ataat, werd tot het docto
raat bevorderd en in 1773 , 
pastoor,*an de kerk van den 
heiligen SKBALDTJS, te Neu-

- P A O . 

renberg. Hij is de schrijver, 
van verscheiden wérken \ van 
welke de meest bekende zijn: 
1,° Annales hjpographici db 
ar lis inventcp origine adan-
num M.- D. post MMTTJI-
Rll, 'DEmslJ, aliorumque. 
dpotissimorum virorum cu-. 
ras inoïdinem redacli, enten-
dati et aucti, Neurenberg i 
1793 .— 1803, 11 dl.n ia. 
4 > Dit werk, zegt de hèér;;, 
BRÜNEX , is het volledigste , 
hetwelk wij over dat ónder• 
werp ." hebben, echter ver
vangt het dat van SMAITIAI-( 

RE niét" geheel én* al', en laat 
•nóg veel te "wenschen over». 
— 2.° Jaarboeken van de 
oude DuitscAeletterfyn/i' 
óf Janwijavngen beschrijj 
ving van alte werken, «>«<• 
ke sedert de drukkunst tot 
in J520, gedrukt zijn, ƒ eM* 
renberg, 1788,. i" P°.• jT 
~r\ 3.° ' Geschiedenis der 
drukkerij, in de eerste tij
den te-Neurenberg i o l {ja' 
talosus van alle boeken,sp 
derfde uitvinding der^ 
kunst :m in ̂ OOgdruUy 

met letterkundig? aa?™%f 
Mngèn, Neurenberg^^ 
groot in4.t° De^ beide wer 
Lnzi jninihèt ï loó^ui^ch. 
PANÏER, is d e n g . J u l y l ^ 
in die stad overleden, "ü 
was voorzitter van het a _ 
derlij k genootschap v a n ^ 
nitz, te Neurenberg. 

PAOU(Df.SEBASXUA«)'lel" 
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ter- en oudheidkundige, in 
1684, in hét grondgebied van 
Lucca geboren,' werd religi

eus-in de congregatie der re
guliere geestelijken van de 
heilige Moeder Gods, onder
scheidde zich door zijne kun-
de, verwierf de achtjng der-
geleerden , vooral van den 
markgraaf tan ORSI, vanden 
abt SALVINI en van LAZZARI-
M, was lid van verscheiden 
akademiën, en overleed in 
1751, aan de waterzucht. 
Hij heeft de tijdschriften van 
Italië verrijkt tóet een aan
tal geleerde verhandelingen 
over de oudheidkunde, de 
geschiedenis, de gewijde cri-
tiek, de natuurkunde enz., 
onder anderen over den titel 
Van (rö£?cfc&)7£aan;de,Qude kei
zers gegeven , op eenen góu>-
den gedenkpenning van keizer 
VALEss, over de Geschiede
nisvan Napels, van PETRUS 
GUNNONE, enz. Verscheiden 
dezer Verhandelingen zijn 
'in 1748 en in 1758 te Lucca 
en te Venetië gedrukt. Men 
"heeft ook van hem Levens? 
beschrijvingen van verschei
den beroemde mannen, on
der anderen van AMBROSIUS 
SALVIO , bisschop van. Nar-
^o>' van PHILIPHÜS MACCHI-
ARELM , camaldulenzer mpn-
n i t . Bij deze werken moet 
men voegen: 1.° Over de 
dichtkunst der Grieksche en 
Lutijnsch'e kerkvaders in de 
eerste eeuwen der Kerk, Na

pels, 1714, in 8.vo_2,oEen' 
Brief over drie Grieksche 
handschriften', — 3.° Di-* 
plomatisch wetboek van de; 
orde van den heiligen Jo- -. 
ANNES of van Malta, 1738,. 
2 dl.n irfifol. Al deze wer
ken zijn in het «Italiaansch, 

- * PAOU (HYACINTEÜS) een 
Corsikaansch «.veldheer, iö 
1702 te Bastia uit eene acht-, 
bare familie geboren, nam 
een zeer werkdadig aandeel: 
aan den opstand van zijn land 
tegen Genua. Na dapper te-» 
gen de troepen dier stad ge-, 
streden te hebben, werd hij 
een der drie aanvoerders, die 
Corsica in 1735 bestuurden. 
Maar nadat Frankrijk deel 
aan ,die worsteling had ge'-» 
nomen, werdPAOMverslagen 
en zag zich gedwongen) om 
zich aan de verontwaardiging 
der Genuezen te onttrekken; 
hij begaf zich naar Napels, 

-alwaar hij tot kolonel van 
een regiment uitgewekene 
Corsikanen werd bevorderd. 
Hij overleed in die stad in 
1768 op het tijdstip der o-
verwinningen van zijnen zoon, 
over wien in het volgende" 
artikel gesproken wordt. 

* PAOLI (PASCAMS D E ) , 
zoon van den voorgaande in, 
1726, in het dorp Stretta, 
in het distrikt Bastia, op 
het eiland Corsika geboren, 
volgde zijnen vader naar iK«-
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pels) tóen deze genoodzaakt 
was, derwaarts te tlugtéff, 
en voJbragt zijne sfüdiéfi öaö-
Het ïjrtïlïtaii-e èollégie dief 
stad» Hij' 'w^ eenvoudig' 
vaandrig in eèn fggiméirt ka* 
ralleriëi van hetwelk zijn fa*" 
, der kolonel, was^ tóen bij zich 
in Corsika i bij zijnen oud
ste ri broeder CÉEMÈSS Voeg
de" , die tot een der eerste 
óferheidspo'Steft van dat ei
land benoemd was. De jönu 

ge PASCAi-tó 'trok weldra éllé 
blikken tot zich, en in 175& 
werd hij, öfsehoon tóen maak 
afwefcig, tot eér% opperhoofd; 
van hét eiland aHgei?öepen«r 
PAOLÏ bevond zieh in eeaén 
möèijélifken toestand 't-hij was 
zonder geregelde troepen-; 
Wónder wapens,; Wónder lévens* 
middelen of krijgsvoorraad , 
en had daarbij het bestuur 
van Genua en e$n groot ge* 
tal zijner landgenoóten, die 
aan dat bestuur gehecht wa-
ïen, té bestrijden. De fortuin 
was in den beginne jriiet gutt-
strg voor zijrte wapens, en een 
zijner mededingers MARIÖS 
ËMsiANOEi. MATRA i die" zrch 
de bezoldigde der Gennepen 
had gemaakt, «taakte' van de
zen oógenblik gebruik öm 
hem ook te overvallen : PAS-
CAtls had zijn behoed te danT 
"ken aan èerien anderen deel-
fliötrdigen vijand ï'HóMAS€ER-• 
foNi, Van toen af kwam hij 
alle hihdwpaten te boven, 
ett te gdfker tijd, dat hij 

een regelmatig bestuur, eene 
hóogèsehoól > regtbanken óp-
rigtte, én dat hij door stren
ge straffen perk stelde aan'de 
talrijke sluipmoorden; die 
straffeloos op allé deelen van 
het eiland gepleegd werden, 
tformde hij een indrakwek-
kerid leger »• versloeg de Ge* 
ritiézeü te land, rigtte eene 
kleine marine op ,» met wel* 
kë hij Teel kwaads aan hun* 

\ nen koophandel toebragt,) en 
' noodzaakte de vijanden vatf 

gij n faderland•', om zich in de 
zeeplaatsen op té sluiten m 
17&1 deden de &aie meesters 
van Corsika vredes-voorstel* 
ltngetf/ PASCAHS PAOH deed 
het besluit nerrten,'dat net 
volk tof geen verdrag zouko* 
men , ten zij zijn- grondgebied 
oKtruimd en zijne onafteöJce-
lijkheid erkend werde, Over
winnaar van zijne zoo wel 
meöde 'a ls inwendige vijan
den, kon hij ..evenals dejer-

maarde THEODOROT M*™" 
HÖW gedaan had, *«*»• m 

koning hebben doen uitroe
pen; maarhijstelde^tehte 
L d e n met lid ran deff-raad 
te zijn, die deopenlijkeaan
gelegenheden bestuurde, en 
behield slechts den titel f» 
het gezag van gèheraal. w 
1767' ondernam bB eenen 
krijgstogt tegen het e i land^ 
prate, eïï verdreef de 
nitezeö van hetzelve. « 
deze mm vrnefetelooxs W ' » 
hadden aangewendeDt" ° ° 
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sika te heroveren stondeln zij 
hetzelve dopjr het verdrag Tan 
Compiegne, in; 1768 aan 
Frankrijke; de. Corsikanen, 
die zich, aldus door de Ge-r 
nuezett ver&ocht waanden, de
den, door lusschenkomst yan 
PAÓLI , voorstellingen aan het 
•kabinet van Fersailles, Zij 
weigerden niet om een wer> 
lelijk deel van het koningrijk 
uit te maken; maar zij wil
den niet dat dit door den af
stand der Gentiezen zou plaats 
hebben. Dewijl hunne voorsla
gen den gevvenschten uitslag 
niet bekomen hadden, ston-' 
den zij gezamenlijk op, om 
gan een leger van 20,000 man, 
hetwelk Frankrijk derwaarts 
.zond, om het eiland te ver*-
«veren, weerstand te bieden, 
PAOLI worstelde twee jaren 
tegen een der grootste mo^ 
gendheden van Europa, maar 
daar hij eindelijk genoodzaakt 
"was, toetegeven, begaf hij 

• zich met Velen zijner land-
genooten naar Tóskane, en 
kort daarna naar Fngeland. 
De constituerende vergadering 
riep hem in .1789 in zijn va
derland terug, en hij snelde 
tevens van Zonden naar Pa* 
TiJs, om de nieuwe wetge
vers te bedanken. LAFATTET-
IE stelde hem aan LODEWIJK 
A * I voor, die hem op eene 
2eer innemende wijze ontving» 
iÜ .eeD'ge dagen later legde 
•$ in de vergaderzaal der na» 
tonale vergadering den bur

ger eed af. Ifl Clorsika t e 
ruggekeerd, werd hij benoemd, 
tot bevelhebber dpr nationa
le garde, en departementaal 
voorzitter 5 maar na den. dood 
van LoWOTK JLVl,, scheen 
PAOLI zijn land van het juk 
der republiek te willen be
vrijden. De conventie, van 
de eerste bewegingen, die ifl 
Goi'sika plaats hadden,, on* 
derrigt, stelde PAOM den 2 
April 1793 in, slaat jm be« 
schuldiging; den 17 Julij stel
de hem een ander besluit bui
ten de wet, door hem tot; 
verrader des vaderlands te ver
klaren; maar deze verschrik
kelijke besluiten konden thang 
het slagtoffer niet treffen. *PA-
ou beriep eene consy.Ua, die 
hem tot voorzitter en later 
tot opperbevelhebber der Cor
sikanen benoemde; hij open-, 
de te gelijker tijd onderhan
delingen met de Engelschen, 
verdreef de Fransche troepen 
van het eiland, en voerde die 
van den koning van JEnge-
land in hetzelve. PAQLI. werd 
verdacht bij zijne nieuwe 
bondgenoolen; men vergat zij
ne diensten en er ontstond een 
openlijk misverstand lusschen 
hem en den onderkoning. Hij 
onderdrukte echter zijne bij
zondere wraakzucht, en stak 
op nieuw naar Londenrover, 
alwaar hij klagten deed hoo-
ren, op welke het gouverne
ment geen acht sloeg. PA~ 
OU overleed den 5 Februanj 
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t807, inleen dorp nabij Zon
den, na. met verontwaardi
ging gezien te hebben dat 
Frankrijk bestuurd werd, 
door 'eenen man , dien hij had 
zien geboren worden , dien hij 
beschermd had, en die zijn 
vriend niet had kunnen blij
ven» Hij is op verschillende•" 
wijzen door zijne tijdgenooten 
beoordeeld ; en terwijl eeni-
gen •. van bem een groot krijgs
man én een bckwaarn-wetge
ver maakten hebben anderen in 
bem slechts een heerschzuch-
tige en een gewoon mensch 
gezien. POMMEREUH- 'enTot-
NET'spreken met veel verach
ting over hem. De gfooie FRE-
DERIK en VOLTAIRE vellen een 
geheel tegenovergesteld oor
deel over hem ï volgens de
ze laatste >> was PAOLI nog 

'meer wetgever dan krijgsman ; 
zijn moed had haren zetel in 
den geest, Wat men ook van 
hem moge gezegd hebben, het 
is onmogelijfc , dat' hij geene 
gropte hoedanigheden had. 
Een regelmatig bestuur tot 
stand brengen, bij een volk, 
dat hetzelve niet begeerde, 
verdeelde en onbeteugelde' 
menschen onder dezelfde wet
ten vereenigen, tegelijkertijd 
geregelde troepen vormen, en 
eene hoogeSchool oprigten •,'• 
welke de zeden kon verzach
ten , regtbanken oprigten , ee
nen teugel aan de woede der 
sluipmoorden stellen, de ruw
heid beschaven , zich doen 

beminnen, door zich tédoetr 
gehoorzamen : dat alles is in 
geenen deele het werk van 
eenen gewonen man." De ko
ning van Pruïssen, FREÜENK 
I I , noemde P40LI den eer
sten veldheer van Europa; 
en , in de daad geheel Eu
ropa heeft hem als zoodanig 
beschouwd. Men heeft de-> 
zen generaal beschuldigd van 
twee nialen zijne landgenoo-
ten tot den opstand aangezet» 
of liever hen bij denzelven 
gehandhaafd te hebben , maar 
de eerste maal, wilde hij hun 
van een vreemd en geweld-, 
dadig juk bevrijden; en een-
baatzuchtig en bloeddorstig 
bestuur beregtigde hem de. 
tweede maal, om niets ter. 
bevrijding van zijn Jand te 
ontzien. De EngeJschman 
BOSWEI,, de vnjheer 1'aE-
DERIK en, POMPEÏ hebben
een aantal trekken over de^ 
zen man, den merkwaardig-
sten, dien Corsika voorBO
NAPARTE had voorgebragt,in; 
bet lichtVgegeven.. 

PAOIO.' — Zie SARPI-

PAOLUCCIO of P A ; W S A ^ 

CAS ANAFESTO. T Z i e "* 

FESTO. 

PAPAI-PABB(FBABC»CWK 

in 1649 te Deen .in ^ n 
bergen geboren, was de 
van eenen proteslansdieu f _. 
dikant, studeerde in d e o 
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neeslcunde te Frankfort en 
te Marburg, en werd te Ba" 
nel tot de doctorale waardig
heid verheven, In zijne ge
boorteplaats teruggekeerd , 
onderwees hij deze weten
schap gedurende 40 jaren,' 
en overleed in 1716. Men 
heeft van hem: 1.° lene 
Vertaling in het Latijn over 
den. vrede der ziel door PE
TRUS DÜ MODLIN ; •— 2- o Ee
ne verkorte kerkelijke, ge
schiedenis van Hongarije en 
van Zevenbergen , Zurich , 
Ï723, in 8.vo JJÏen moet over 
dit onderwerp niels getrouws 
verwachten van eenen protes
tant ',' vooral ten opzigte van 
eene provincie, welke de 
•sekte-geest bij verschillende 
gelegenheden geheel en al ver
woest beeft.—-i 3.° Vrede 'des 
iigchaams, een geneeskun
dig werk, in het Hongaarsch. 
— 4.o Zficlionarium Lati-
noSungaricam, Leutschau, 
1708, een werk van.15 ja
ren arheids. '±- 5.° Dictiona-
rïüm Hungarico Latinum; 
hij is slechts de uitgever van 
dit werk , dat hij vermeerderd 
én verbeterd heeft; — 6.° 

' 4rs heraldica, 1696," in 
12.mo. _ n^DicUstukhen, 
enz. 

PAPEBROECK (DANIËL), in 
1628 te Antwerpen geboren, 
^erd in 16461 Jesuit, onder
wees de fraaijfe letteren en de 
dichtkunst met zeer veel roem. 

De paters BottAïfDus en HEIT-1 

scHEïfiDS, verzamelaars van . 
dö Handelingen of Levens , 
der Heiligen, verbonden hem, 

. als< mede arbeider aan hun 
rëüzerp'efk. Hij begaf zichc 
in ,1660 met HÈNSCHENIÜS 
naar Rome, en bragt aldaar 
eene zeer groote verzameling' 
van bouwstoffen bijeen. Öp 
het einde Van 1662; té Jnt-: 
werpen teruggekeerd; legde 
hij zich geheel en aljop den art 
beid toe, tot welken men hem' 
bestemd 'ha'di Hij was even
zeer geschikt, om en; door 
zijne scherpzinnigheid en door 
zijne nasporingen fiegeschie-' 
denis in de geloofwaardige1 

daadzaken te herstellen. Hij' 
zuiverde de legende van de 
valschheden*, wa|arva'n dezelve' 
wemelde. Toen de kundige' 
Jesuit den oorsprong der kar*' 
melietèn.. moest beschrijven,; 
verviel hij in geene ijdele ver
beelding. Hij bepaalde de
zelve in de twaalfde eeuw * 

' hij noemde, volgens BAR.0-
Nius en BÉIXARMINÜS, den 
zaligen BERTHOLD , als den 
eersten generaal der orde. Ee-
nige karmelieten j die hun
nen oorsprong tol ÈMAS de
den opklimmen, ontstaken in-
woede. Zij overstroomden de 
Nederlanden mei afschü wélij* 
ke libellen tegen PAPEBROEGK^ , 
en behandelden hem opdien 
trotschen toon, «welken een 
Duitsch edelman ten opzigte 
van een nieuw-bakken edel-



448 P A P , 

man aanneemt. De nieuwe 
ISMAEL , de tot stof ver
gruisde Jesuit, de Jesuit Pd' 
PEBROECK gissende en bom
barderende geschiedschry-
ver deden hel publiek zeer 
lagahen. I)e afstammelingen 
Tan EtlAS stelden zich met 
geene schimpschriften te Tre
den. Zij verklaagden pater 
PAPBBROECK in 1690, bij Paus 
INNOCENXJOS 3L en bij de in
quisitie yanf Madrid, als 
schrijver der grove dwalin
gen s welke de 14 deelenvan 
de Levens der Heiligen van 
Maart, Jpril en Mei be
vatten , aan welker hoofd men 
zijnen naam zag. Welke wa
ren zijne dwalingen ? Deze* 
Het. is niet zeker, dat het 
aangezigt Tan J. C. in den 
doek Tan YERONICA is gedrukt,, 
noch zelfs dat er ooit eene Hei-r 
lige van dien naam geweest 
is, De berg Karmel was oud
tijds geehe, plaats Tan gods
dienstige Tereering, en de kar-, 
melieten hebben den profeet 
EWAS,niet tot hunnen stich
ter gehad. Een karmelieter 
pater , SEBASTIANÜS van den 
heiligen' PAÜM7S , had reeds 
een gedeelte dezer dwalingen 
qntsluijerd in een zwaar boek
deel , in 1693 te Keulen^ 
drukt (zie SEBASTIANÜS T. d. 
ïï. PARMS). - ^ Geheel Eu
ropa had met ongeduld de 
aandacht op de uitspraak van 
•Sopte en Van Madrid geves- ,. 
%d. Be regtbank Tan ge- II 

loofs onderzoek van Madrii, 
sprak eindelijk in 1695 des-

• zelfs veroordeeling uit tegen 
de veertien deelenvan de Ze
vens der Heiligen. De over
winning der karmelieten 
scheen volledig; maar een toe
val kwam de vreugd hunner 
zegepraal verzwakken, Een 
religieus van de congregatie 
van den heiligen JoANtfESöfe 
Deo betwistte hen den voor-, 
rang yan oudheid.', Hij bè-

\ weerde dat de orde der broe
ders Tan liefdadigheid ÖOOia-
ren langer bestaan had dan 
die der karmelieten. Zijne 
redenering was geheel een-
Toudig. ABRAHAM is déeerr-
ste OTersle Tan de broeders 
Tan liefdadigheid geweest? 
deze groote aartsvader sticht
te de orde iri het dal ja» 
Mambrè, daarbij van zijn huis 
een ziekenhuis maakte. -Ue. 
Jesuiten werden intnsschen 
toegelaten,' om zich bij 4e 

regtbank der .inquisitie te 
T'erdedigen.PaterPAl>EBiiOECK 

verdedigde'stuk voorstuK.de 
bij het heilige Officie aange
klaagde stellingen. Deze regt
bank dezer zaak woede ver
bood alleen de voor en tegen-
schriften j de Paus bekrach
tigde dit wijze besluit, dooy 
eene breve, weJke ve rbood 

telH«S om over de eerste wf1^ 
en de opTolging Tan °e ° Qm 
der karmelieten door dep 

feten ®m* ™ ®Um*\™. 
openbare geschriften te n 
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delen (zie AIBERTÜS — de ge
lukzalige). Pater PAPEBROECK 
ging vot>rt, 'aan zijn werk te 

. arbeiden, eri zich in het ge-
bied der letteren beroemd te 
maken tot. aan zijnen dood in 
1714 voorgevallen. Deze ar
beidzame geleerde heeft groo-
ielijks deel gehad aan de 
Acta sanctorum van de maan
den Maart, April, Mei en 
Junij ; en de deelen, welke 
deze maanden bevatten, wor
den voordenaauwkeurigsteen 
oordeelkundigstë van die uil-
gebreide compilatie gehou
den. Hij is cje schrijver van 

- de Propylceum ad Acta sanc
torum maii, in fol. Dit is 
eene tijdreken- geschiedkun
dige catalogus der opperpries
ters. De exemplaren, welke 
de geschiedenis der conclaven 
bevatten ; zijn te Rome ver
boden. Zijne Antwoorden 
aan de karmelieten zijn in 4 
deelen in 4. t0 

, f . 

PAPENDRECHI (CORNELIDS-
. PATJIÜS HÖYKCK YAN) een Ne-

derlandsche godgeleerde, in 
1686 te Dordrecht, uit eene 
adellijke en , vooral door der-
zelver onschendbare gehecht
heid aan de Godsdienst harer 
vaderen, beroemde familie ge
boren, flij omhelsde den 
geestelijken staat, oefende.het 
priesterambt te 's Gravenha-
Se pit, en werd secretaris 
van, den kardinaal D'AWACE , 

xvm. DEEI.. D 

aartsbisschop van Mechelen, 
Hij 'bediende dezen post i j 
verig gedurende vier en twin
tig jaren, en werd geduren
de de reis, Welke de kardi
naal naar Rome deed, tot vi
caris generaal van dat diocees 
benoemd. In 1717 werd hij 
met een kanoriikaat van de 
hoofdkerk van Mechelen be
kleed , en> in 1732 tot aarts
priester dier kerk bevorderd. 
Zijne-aandacht was steeds op 

,de pligten zijner bediening 
gerigt; hij wist echter eeni-
ge vrije oogenblikken te vin
den , welke hij voornamelijk 
toewijdde'aan de beoefening 
der kerkelijke geschiedenis, 
en om al de heimelijke lis
ten van eene zekere f de Jan-
sëniste) partij te ontsluijeren. 
Door zijne werkzaamheden 
uitgeput, overleed hij den 13 
December 1753 , te Meche
len , door alle goede Catholij-
ken betreurd. Men heeft vaö ! 
hem: 1.° HistoriaEcclesics 
ultrajectince a tempore mu-
talcereligionis in foederato 
Belgio, Mechelen >Y12&, in 
fol. Dit is eene geschiedenis 
der Janseniste secte in de Ne-* 
derlanden, in het Ifeder-
duitsch vertaald, en te Utrecht 
in 1740 in fol. Onder dezen 
titel in het licht gegeven : 
Historie der Üitrechtsche 
kerke, zedert den tyd, der 
veranderde Godsdienst in de 
Fereenigde Nederlanden, 
d 



450. P A P 

Waarin'getoont ttnordt'., dal 
de gewoonlijke eyge rechten 
van den\ Aartsch- Bisschop' 
lyken stoel, en van hei ka
pittel verloor&n gegaan zyn > 
enz, — 2.° Sex epistolee de 
hcerêsi et schismale aliquöt 
presbyterorum tdttajecten-

i siutn, Mechelen 1729, in 4. t°; 
-.—- 3,o Specimen erudiiionis 
broedersiance, Mechelen, 
1730, in 4.*° Dit is liet on
derzoek of de.'critiek van een 
werk, hetwelk NICOJLAASBROE-
DERSEN, scheurzieke priester 
van Utrecht, had in het licht 
gegeven onder dezen titel: 
, Tractatus historicus primus 

'de capitulocalhedrali eccle-
sia? metropoli/ana? ultrajeciir 

•nee; — 4.° Analecta belgica, 
?.s Gravenhage, 1743, 6 dl.«, 
in,4. t 0 Men vindt hierin de 
Levensbeschrijving van den 
voorzitter YIGMÜS , door hem 
zelven beschreven, en andere 
stukken, betrekkelijk de ge
schiedenis der Nederlanden, 
met oordeelkundige en be
langrijke aanmerkingen van 
den uitgever. Het is zeer 
waarschijnlijk, dat PAPEN-
DRECHT veel deel nam aan 
•een schriftelijk vertoog van 
den kardinaal D'ALSACE tegen 
VAN DER CROON, aartsbisschop 
Van Utrecht, en op welk VAR-
I E T , bisschop van Babylo-
nië antwoordde, door zijn 
tweede verdedigschrift te ver
vaardigen. 

PAFHNÜTIÜS (Heilige), leer
ling van den heiligen ANTO-
ÏTIUS, vervolgens bisschop van 
Opper- Thebaïs, beleed J. C. 
gedurende de vervolging van 
GALERNJsenMAXIMINÜS. Hem 
werd de linker knieschijf af-

. gehakt, het regteroog uitge
rukt / terwijl hij zich tot de 
bergwerken veroordeeld zag.' 
Deze- edelmoedige belijder, 
was, naar men zegt, in 325 
bij de kerkvergadering van 
JVicea tegenwoordig en ont
ving aldaar groote eerbewij
zen. Keizer KONSTANTUN liet 
hem bijna dagelijks in zijn 
paleis komen, en kuste hem 
de plaats van het oog, het
welk hij voor het geloof ver? 
loren had. SOCUATES en So-
zoMENES, gewoonlijk zijn at-
schrijver , verhalen, dat toen 
eenige bisschoppen in deze 
vergadering voorgesteld had
den , om diegenen, die pries
ter gewijd waren,teverplig-
ten, om niet met de vrou
wen te leven, met welke «J 
voor hunne wijding in den 
echt getreden waren, PAPH-
NDTIUS zich daartegen verzet
te, door te zeggen, dat men 
zich aan de oude overlevering 
der Kerk moest houden .wel
ke 'alleen aan-de geestelijken 
verbood, om na hanne wij
ding in den echt te treden. 
Maar BARONIBS en andere ge 
leerden hebben deze gesoliiea-
kundige bijzonderheid mei 
regt betwist, en beroepen zie» 
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op het stilzwijgen der andere 
schrijvers, als ook op het ge
zag van den heiligen HIERO-

" jmius en vanden heiligen EPI-
PHANIÜS.- De eerste verzekert 
\Jdv. Figilantium) dat de/ 
kerken van het Oosten, van 
•Egypte.en van Rome slechts 
diegenen onder het getal der 
geestelijken toelieten, die de 
onthouding in acht namen j,< of 
die, 'wanneer zij gehuwd wa
ren, beloofden, hunne vrouw
wen slechts als hunne zusters 
te beschouwen. De heilige 
EPIPHANIÜS drukt zich bijna 
in dezelfde.bè woord ingen uit. 
Zoodat, om zulks vol te hou
den, PAPHNÜXIÜS met de tucht 
der kerk van het Oosten en 
van het pesten onbekend 
had moeten zijn., hetwelk 
niet waarschijnlijk is, en 
hetwelk aan de kerkva
ders van het concilie zeer 
vreemd zou hébben gesche
nen, Het sühijnt zelfs twij
felachtig of PAPHNÜIIUS bij 
dje vergadering tegenwoor
dig was; want zijn naam 

* Wordt op geene der verschil
lende lijsten ,.. welke ons de 
namen en de. handteekenin-
gen der kerkvaders van Nicea 
opgeven, gevonden. De abt 
•BARüEt heeft over dat on
derwerp eene geleerde en uit
gebreide, verhandeling in het 
licht gegeven, welke hij op 
de volgende wijze b.aslait: • 
» SOCRATES heeft tegen zich 

hetl2Gjarige stilzwijgen over 
eene bijzonderheid, welke 
eene menigte geschiedschrij
vers, heilige kerkvaders en 
kerkvergaderingen honderden, 
malen de .gelegenheid gehad 
hebben, vóór hem te verha
len , welke zij , indien de* 
zelve waar was, zouden heb
ben moeten verhalen. Hij 
heeft,,tegen zich al de hei-» 
lige kerkvaders, al de ge
schiedschrijvers, die den on
gehuwden staat der priesters 
langen tijd voor dé kerkyer*-
gadering van Nitiea, als door 
de wetten der Kerk voorge
schreven, beschouwen. Hij 
heeft tegen zich de hande
lingen van dat concilie, wel
ke niet de minste melding van 
die bijzonderheid maken, en 
al de lijsten der op datcon* . 
cilie tègenwoordigzijnde kerk
vaders , in welke men zelfs 
den naam van dien bisschop • 
niet vindt; en vooral de ca
non dier kerkvergadering, 
die zelfs de echtgenoote niet 
onder het getal der vrouwen 
stelt, welke onder hetzelfde 
dak als de priester kunnen 
leven. Hij heeft tegen zich al 
de conciliën , welke, kort na
dat van Nicea voor de pries
ters de wet van den onge
huwden staat hebben ver
nieuwd , zonder het minste 
acht te slaan op de voorge
wende verklaring van PAPH
NÜIIUS, Hij heeft tegen zich 
2 
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de geheele liglgeloovigheid, 
het gebrek aan geschiedkun
dige , crilische, godgeleerde 
en canonische kennisseri, wel
ke zelfs zijne aanhangers hem 
verwijten. Hij heeft tegen zich 
al de bedriegerijen van zijnen 
kètterschen grijsaard, NOVA-
1UTXVS, den eenigen getuige , 
welken hij aanvoert, en de ge
heele ongerijmdheid der re
deneringen , welke hij aan 
PAPHNDIJDS in den mond legt. 
Indien dit geen critisch, be
wijs, is", verzoeken wij onze 
lezers, ons te zeggen , welke 
•dan de geschiedkundige on
gerijmdheid zal zijn, van wel
ke de valschheid bewezen is.". 
PAPHNDXIUS verdedigde met 
ijver de zaak van den heiligen ; 
AXHANASIÜS ,' zijnen vriend , 
in de kerkvergadering van 
Tyrus, en bewoog MAXIMUS , 
bisschop van Jeru&alem, om 
zich evenzeer met dérzelver 
verdediging te belasten. 

PAPIAS, bisschop vanHie~ 
rapolis, eene stad in Pkry-
gi'è, Was, 'met den heiligen 
PoJCTCARPUS, de leerling van 
den heiligen JOAHNES den E-
vangelist. Hij vervaardigde 
een werk in vijf boeken, het
welk hij den titel gaf van 
Verklaring der redevoering 
des Meeren. Er blijven ons 
^an dat wérk slechts fragmen
ten over, welke, naar het 
oordeel van EÜSEBIÜS , een 
slecht denkbeeld van zijne cri-

tiek en van zijnen smaak ge
ven. Hij Was de grondlegger 
van de dwaling der duizend 
jarige rijksgezinden {Mülena-
rissen), die voor gaven , dat 

V J . C. duizend jaren vóór het 
oordeel op eene ligchamelijke 
wijze op aarde zou komen 
heersenen, om de uitverko
renen na de opstanding, in Je~ 
'ruzalem te verzamelen. Dit 
gevoelen was gegrond op het 
20.e hoofddeel van het Boek 
der Openbaring, alwaar ge
zegd wordt, dat de marte
laars gedurende duizend ja
ren met J . C. zullen "heer-
schen; maar het is ligteüjk 
Ie zien_ dat deze soort van 
voorzegging, welke pp zich 
zelve zeer duister is, niet naar 
de letter moet opgenomen 
worden. Het is noodzakelijk 
op te merken, dat er twee
derlei soort.van duizendja
rige rijksgezinden zijn ge
weest. De eene zoo als CE-
RINXHUS en zijne leerlingen, 
beweerden dat de regtvaar-
digen onder de regering van 
J . C. op aarde, een ligcha-
melijk geluk zouden smaken , 
hetwelk in de vermaken der 
zinnen bestond. De anderen 
geloofden dat de heiligen on
der de duizendjarige regering 
een geluk zouden smaken, 
hetwelk veeleer geestelijk*dan 
ligchamelijfc zoude zijn , en 
sloten alle zinnelijke wellus
ten van hetzelve uit. Eenige 
kerkvaders hebben dit gevoe-
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len omhelsd; maar het is 
valsch, dat zij hetzelve ooit als 
een geloofsartikel hebben be
schouwd. De heilige JUSTI-
Nus, die hetzelve volgde, zei-
de uitdrukkelijk dat er ver
scheiden vrome, en zuiver 
geloovige Christenen waren, 
die een tegenovergesteld ge
voelen hadden. Indien hij er 
in het vervolg vandezamen-
spraak bijvoegt , dat .allé 
Christenen, die billijk den
ten , van hetzelfde gevoelen 
zijn, spreekt hij van de toe 
komstige verrijzenis, en niet 
van de duizend jarige regering, 
zoo als de uitgevers van den 
heiligen JÜSXIJSÜS. zeer wel 
opgemerkt hebben. BABEY-
RAC en degene, welke hij aan
haalt , hebben; derhalve on-
regt te. zeggen, 'dat de kerk
vaders, de duizendjarige re
gering als cene apostolische 
waarheid verdedigden. Dit 
gevoelen is op verre na on
der de kerkvaders niet een
parig ^geweest. ORIGENES, 
DJONTSIÜS van Jlexandrië, 
zÜn leerling, GAIÜS , priester 
^ n Rome, de heilige HIË-
ROMYMDS, en anderen, heb-
hen tegen deze zoogenaamde 
regering geschreven , en de-
z e ^ e , als eene fabel, ver-
worpen. Het is dus onwaar, 
«at dit gevoelen op de ach-
üögswaardigste overlevering 
gegrond is; de kerkvaders ma« 
tan geene overlevering uit , 

als zij over eenig onderwerp^ 
wat hetzelve ook wezen mo, 
ge, twisten. » De protestan
ten , zegt een godgeleerde, 
hebben ten onregte dit voor
beeld gekozen,, om het ge
zag der kerkvaders en dec 
overleveringen te verlagen; 
en de ongeloovigen , die de 
protestanten nagevolgd: heb
ben, hehben weinig oor'deel 
aan den dag gelegd MOSHEISI 
heeft doen zien r dat er on
der de kerkvaders, tenminsv 
te vier verschillende gevoe
lens over die zoogenaamde 
duizend jarige regering/be-
stonden." • 

PAPIAS , een spraakkunste
naar, die in 1053 leefde, 
is de schrijver van een f^o-
cabulariuvïLatinum , waar
van de eerste uitgave, Jlfilane, 
1476, in fol. als mede die 
van Mantua, 1796, in Tol. 
zeldzaam is. 

PAFiwoJf (AMUCHÜS), een 
Uransch dichter, vriend en 
tijdgenoot'van MAROT, werd 
in 1487, te Dijon uit eené 
adellijke . oude en van Tours 
oorspronkelijke familie, die 
zich sedert 1321 , in Boür-
gandïè gevestigd had , gebo
ren. Hij werd edeljonker van 
MARÖARETHA van Frankrijk, 
eclxtgenoote van den hertog 
van Jlengon, en kamerheer 
van FRANCISCÜS I. Hij volg-

d 3 
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'J de dien vorst en werd met 
i hem in den veldslag van Pavia 

krijgsgevangen gemaakt LA 
' CBOIX DTJ MAWE, schrijft PA-

PIIXON, iq. zijne Fransche 
bibliotheek, een wérk toe, ge
titeld : De Eer-Troon,het
welk verloren schijnt. Deze 
dichter overleed ia 15,59 te 
Dijon, [Er Mj ft ons van hem 
onder den titel van Nóuvel 
Amour, een voortbrengsel van 
fi of 700 dichtregels over, 
in hetwelk de schrijver de 
kuisehe liefde van zijnen ko
ninklijken beschermer be
zingt]. 

PAPMON (THOMAS) , neef 
van den «voorgaande, ' een 
goed regtsgelèerde , een be
roemd advocaat bij het par
lement van Parijs," en een 
der grootste redenaars van zij-1 

nq eeuw, werd in 1514 , te 
Dy on geboren , alwaar zijn 

( vader door zijne begaafdhe-
den voor de pleitzaal eenén 
grooten roem had verworven. 
Hij zond hem naar Parijs, 

', om aldaar zijne regtsgelèerde 
i' Studiën >te volbrengen. Hij 
H wijdde zich met ijver $an dé-
" ' zelve toe, en werd in korten 

tijd een bekwaam regtsgeleer
dé. Hij verwierf eene gron
dige kennis * der talen , der 
grobte Grieksche, Latijnsche 
en Fransche redenaars, en 
overleed in 1596 te Parijs. 
Men heeft van hem eene ver-

" handeling getiteld: Libellus de 

P. -

jiire accrescendi, in 1571 te 
Parijs in 8.v° gedrukt; ee
ne andere De direclis kcere-
dum substitutionibus, Parijsi 
1616, in8.vo; en Commen-
taria in quatuor priores 
titulos libri primi DigestO' 
rmn, Parijs, 1624, in 12.mo 
De twee eerste zijn herdrukt 
in de Verzameling van den 
regtsgeleerdé Oxaoif'm 1729 
in fol te Deijden gedrukt, on
der den titel van Thesaurus 
juris romanï. Al deze ver
schillende werken worden 
zeer op prijs gesteld. 

PAPILMW (JOANNES), in 1661 
te St. Quentin geboren, was 
de zoon van éénen graveerder 
in hout; erfde de talenten 

, van zijnen vader en bragt 
dezelve tot hooger trap van 
volkomenheid. Hij kwam 
vroegtijdig te. Parijs alwaar 
hij reeds in 1684 in grooten 

; roem stond bij de borduur-
ders, behangers, gaaswevers, 
lintenmakers, voor welke hij 

. teékeningen vervaardigde, dier 
vol bevalligheid en smaak wa
ren ; maar vooral dé boek
drukkers maakten gebruik van 
zijne talenten. Er zijn van 
hem een aantal vignetten en 
andere boeksieraden, met de 
grootste sierlijkheid en naauw-
keurigheid vervaardigd. Deze 
bekwame graveerder overleed 
den 23 Februarij 1723. Hij 
is door zijnen zoon JOANNES 
MICHAEI, overtroffen, die eene 
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Mistoire etc. (Geschiedenis 
van het snijden in hout) in 
het licht heeft gegeven, 
1766, 2 dl.» in 8.v°, en die 
door uitmuntende stukken in 
dot vak veel roem verwor
ven heeft. Hij was in 1698 
geboren, en overleed in 
1776. 

PAPMON (PHILIBERTBS) , 
werd den 1 Mei 1666 te 
Dij on geboren, was de zoon 
van PHILIPPÜS PAPIIXON , een' 
zeer beroemd advocaat. Na 
met roem zijne studiën aan 
het collegie der Jesuiten van 
Dijon volbragt te hebben, 
kwam hij te Parijs en werd 
in 1694 tot doctor der Sor» 
bonne bevorderd. In zijne 
geboorteplaats terug gekeerd, 
werd hij met een kanonikaat' 
van de kapel aux-Riches be
kleed, eene waardigheid, waar
aan een middelmatig inkomen 
verbonden was., maar hetwelk 
toereikende was, voor eenen 
man, die geene andere eer
zucht kende, dan die om de 
letteren te beoefenen, en die 
daarenboven een aanzienlijk 
erfdeel bezat.' [Eene.-gropte. 
moeijeüjkheid om zich uit te 
drukken, welke hij "iet kon 
te boven komen , deed hem 
den predik* en biechtstoel 
verlaten]. De letterkundige 
geschiedenis van zijne pro
vincie was het voornaamste 
voorwerp zijner geleerde n a -

sporingen. Na zijnen dpod» 
den 23 Februari) 1738 te 
Dijon voorgevallen, verscheen' 
de vrucht Tan zijnen arbeid 
in het licht onder den titel 
van Bibliotheque etc. (Bi~< 
bliotheek der schrijvers van' 
Bpurgondi'ê) 1742 en 174.5,-

•2 dl.n in fol. 4oor de zorg van-
PAPIttON DE FUVIGNEKOT , 
zijnen broeder, meester in
de rekenkamer van' Dijon* 
Dit werk heeft vele naspo-
ringen gekost; maar het is 
in eenen zwakken, en ze-
nuwtyozen stijl geschreven. 
Er komen eenige overwegin
gen in voor, welke voor ee
nen wijsgeer beuzelachtig zou-1 

den kunnen schijnen, maar 
die in dergelijke boeken nood
zakelijk zijn. Het gebied der 
letteren heeft aan den abt 
PAPILLON, eenen' mededeel-
zamen 'geleerde, een aantal 
belangrij ke Verhandelingen 
te danken, welke pater I E 
LONG in zijne Bibliothhque 
etc. (Bibliotheek der Fran-
sche geschiedschrijvers) in 
1719 gedrukt, heeft opge
nomen. Hij leverde denzelf
den schrijver vele waarnemin
gen , van welke hij gebruik 
maakte in zijne gewijde bi
bliotheek, in het Latijn ge
schreven en in 1723 gedrukt. 
Pater DESMOLEIS van het O-
raiorium , opvolger van pa
ter LE LONG verrijkte zijne 
Memoires eto, (Geschied'en 

d 4 
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letterkundige gedenkschrif
ten) met versoheiden kostbare 
stukken, hem door den abt 
PAPIIXON medegedeeld. Deze 
laatste is. ook de schrijver 
van het'Leven van PETRUS 
ABAILARD, en van dat Tan 
JACORÏÏS JMYOT, bisschop 
van Auxerre, beidein 1702 
gedrukt. Hij wijzigde door 

'zijne nasporingen en door zijne 
kundigheden het werk van den 
heer GARREAÜ , getiteld Des-
cription etc, {Beschrijving 
van het bestuur van JSour-
gondië) in 1717 , te JDijón 
gedrukt, en in 1734 herdrukt. 
De abt PAPIU-ON was naauw 
verbonden met den voorzitter 
BOUHIER, den kandigen pa
ter OÜDIJT, en den beroem
den ix MOMTOYE, en heeft 
vele andere geleerden met 
zijne kundigheden onder
steund. De dood verhinderde 
hem om de bouwstoffen , wel
ke hij met zorg voor de ge
schiedenis van zijne provin
cie bijeenverzameld had, in 
orde te brengen. De abt 
PAPIIXON was de uitgever van 
éeHtstoire etc, (Geschiede
nis, van de overwinning van 
Frunche'Comtê) door PE-
LISSON geschreven. . 

PAPI&ION DU RIVET (Nico-
IAAS GABRIO!) , een Jesuit, 
den 19 Januarij 1717 te P«-
rij* geboren, in 1782 te 
Doornik overleden, heeft ver
scheiden Latijnsche redevoe

ringen van pater XA SANTÉ 
vertaald, en' eenige Latijn
sche dichtstufcken vervaar
digd , onder anderen: Tem-
plum assentationis, en Mun-
dus physicus effigies mündi 

' moralis, in welke hij be
weert in het zedekundige 
het beeld der natuurkundige 

I wervelwinden van DESCARTES 
| gevonden hebben. Onde,r zij

ne Fransche dichtstukken 
roemt men het Grafschrift, 
op TOLTAIRE (zie dat arti-, 
kei), en den Brief aan den 
graaf roN FALCKENSTEIN; 
en "komen in dezelve belang
rijke bijzonderheden, nuttige 
lessen en eenige al te voor
barige lofreden voor. Zijne 
Leerreden in 1770, 4 dl.n 

in 12.n»o gedrukt, hebben veel 
°PSang gemaakt. Zijne wel
sprekendheid is vruchtbaar, 
zacht-en vloeijend; zijn shjl 
gekuischt en, naauvrkeurig; 
maar hij bezit niet genoeg 
geestdrift en vuur; gelijk aan 
eenen stroom, die altijd op 
eene eri dezelfde wijze voort
vloeit , ' zonder deszelfs water 
te doen golven of bruischen. 
Zijn ligchaams-gestel was zoo 
zwak, dat hij gedurende 30 
jaren slechts van een weinig 
melk en wittebrood geleefd 
heeft'. Hij heeft aan pater 
VERON handschriften toever
trouwd, wejke 2 deelen in 
8.vo kunnen uitmaken , dezel-' 
ve bevatten losse stukken, twee 
of drie tooneelstukken, welke 
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hij gedurende zijn regentschap 
vervaardigd had. Men vindt 
hem daar even als elders, 
altijd ongedwongen en naauw-
keurig maar steeds een wei
nig koel. Daar pater TERON, 
alvorens iets van dit hand
schrift in het licht gegeven 
te hebben, een der slagtof
fere van de verschrikkelijke 
gebeurtenissen van den 2 Sep
tember 1792 is geweest, is 
het te vreezen, dat hetzelve 
ongelukkiglijk voor het pu
bliek verloren is geraakt. 

• PfWN (IZAAK) ,,in 1657 te 
Blois geboren, beoefende de 
wijsbegeerte en de godgeleerd
heid te Geneve. Hij leerde 
het Grieksch en het He-
breeuwsch te Örleans onder 
den predikant PAJON, zijnen 
moederlijken oom, uit hoofde 
van zijne zonderlinge gevoe
lens, onder den naam van 
Pa-jonïsmus bekend. Deze 
Pre<Ukant nam de leerstelling 
>'an de uitwerkende genade 
aaD; maar hij verklaarde d,e-
Zelve niet op eene zoo aan
stotelijke wijze, als de zoo
genaamde hervormden in het 
algemeen, en, JÜRIEÖ in het 
bijzonder, PAPIN omhelsde 
net gevoelen van zijnen oom, 
e" verdedigde hetzelve met 
vuur tegen JÜRIEÜ ; deze bragt 
alles in rep en roer legen 
PAPIH ? die zjch genoodzaakt 
ZaS> om naar Engeland en 

D 

van daar naar Vujtschland 
over te steken. Zijne predi
kingen te Hamburg en te 
Danfaig vonden veel bijval. 
Zoodra-zijn vijand wist dat hij 

[ in JDuitschland was, schreef 
hij overal, dat men hem gee-
nen leerstoel moest geven. 
Hij was , yolgens hem , een 
al te toegevende en zwakke 
predikant', die beweerde, dat 
de ijverigste protestanten de 
Catholijken, die zich den 
roem aanmatigden van zich 
aan de Schriftuur te houden ,• 
moesten dulden. PAPIST door 
de aanhangers zijner sekte 
miskend , kwam in 1690 in 
Frankrijk terug , om het cal-
vinismus in handen van den 
gróoten BOSSUET af te zwe
ren. De woedende JÜRIEÜ, 
schreef over dat onderwerp 

veenen herderlijken brief, die 
zijner Wel waardig was. Hij 
beweerde in denzelyen,datde 
nieuw bekeerde, altijd alle 
godsdiensten als onverschillig 
had beschouwd, en dat hij 
in dezen geest, tot de Catho-
lijke Kerk teruggekeerd was. 
Maar zijne bekeering was zoo 
opregt, dat PAPIN, toen hij 
«enige dagen bij zijne moei, 
de weduwe PAJON was gaan 
doorbrengen, veel bijbragt, 
om de drie jonge zonen de
zer dame, zijne volle neven 
in het geloof te versterken. 
Hij overleed in 1709 te Pa
rijs, Pater PAJON, van liet 

d 5 
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oratorium, zijn neef, gaf in 
1723 , in 3 dl.» in 12.*>o , 

' de verzameling in het licht 
der Werken, door -wijlen 
dm heer PAP IN , ter ver
dediging " der Godsdienst, 
in het licht gegeven. Deze 
verzameling biedt verscheiden 
verhandelingen aan : 1.° let 
Fqi etc. (Èet geloof tot des-
zelf s juiste grenspalen' te', 
ruggebragt, over de ver
draagzaamheid der Protes
tanten , en over het gezag 
der kerk), in welke hij den 
zoogenaamden herderlijken 
brief van JUBIEO wederlegt. 
Men veranderde eenigen tijd 
daarna den titel van dit werk 
en noemde hetzelve: Zes deux 
etc. (De twee' tegenstrijdige 
wegen in het stuk van gods
dienst , het /privaat onder
zoek en hel gewigt des ge-
zags), Luik, 1713, in 12.»» 
In dit werk leert men naar 
behooren over de verdraag
zaamheid 'denken en spreken* 
Een schrijver, die er eertijds 
hehoèfte aan had, is geloof
waardiger dan iemand an
ders omtrent de gevoelens, 
welke de Godsdienst, de 
menschlievendheid en de staat
kunde , ten opzigte van de 
aanhangelingen der dwaling 
voorschrijven-— 2.o La cause 
etc, [De vaak der ketters , 
op geregtelijkegronden we-
derlegd en veroordeeld enz.) 
Al deze verhandelingen zijn 
bondig geschreven. — Nico-

LAAS PAPIST, zijn oom, én 
Diomrsius PAPIN, zijn volle 
neef, beide bekwame genees-
heeren en calvinist, zijn me
de schrijvers van verschillende 
werken, de eerste van een 
Traite etc. (Verhandeling 
over'de zoutighëid den vloed, 
en de eb der zee, den oor
sprong der bronnen, zoo
wel der rivieren als fon
teinen) in 12.m(>, en yan 
eenige andere Verhandelin
gen in het Latijn, over het 
Sympathie-poeder, over de 
uitzetting van het hart, de 
tweede heeft eene Verhan
deling nagelaten, over een 
geschikt werktuig om de 
beenderen zacht te makett 
ten einde er een bouillon van 
ie vervaardigen, 'm het 
Fransch, Parijs 1682, In 
12.1»0 en in de Fasciculus 
Dissertationem de quibus-
dam rnachinis physicus, 
Marburg in 12.m° 1695 met 
platen. Dit werktuig,'het
welk zijnen naam draagt, is' 
in deze laatste jaren veel 
verbeterd; hetzelve kan in 
de ziekenhuizen eene groote 
bezuiniging bevorderen. 

* PAPIN (E tus ) , veldmaar
schalk, te Bordeaux geboren, 
was de zoon van eenen koop
man , en oefende in den be
ginne het beroep zijns vaders 
uit. Maar de requisitie van 
1793, voerde hem op het 
slagveld , in het leger van de 



P A P . 459 

Oostelijke Ptjrene'èn inge
lijfd, werd hij door zijne 
schitterende daden, weldra 
tot brigade - generaal bevor
derd. Eehige omstandighe
den, en waarschijnlijk ook 
een. geheime tegenzin in de 
dienst der omwenteling , be
wogen hem echter in 1796 , 
om zijn ontslag te nemen, 
en'hij vatte zijne handeldrij-
vende bezigheden weder op. 
Weldra kwam, op het ge
rucht zijner aftreding de heer 
DUPONT CONSTANT, een der 
agenten van LÖDEWIJK XVIII, 
hem, in naam van dien vorst, 
het bevestigende brevet van 
zijnen rang met militaire vol-
ttagten van opperbevelhebber 
van Guyenne aanbieden. PA
PIN nam deze voorstelling aan,, 
en verbond zich dadelijk aan 
het koningsgezinde instituut 
te Bordeaux; maar nadat de
ze staatkundige vereeniging 
<Wr'dé policie ontbonden was, 
beproefde hij om dezelve in 
iSOl , weder tot 'stand te 
brengen; terwijl hij dé zor
gelijke waakzaamheid der 
plaatselijke overheden be
loog , hielp hij , te midden 
V{>n allerlei hinderpalen, zelfs 
°P het grondgebied van 
Bordeaux eene geheime wa* 
pening van 6Ö00 man tot 
stand brengen. Maar in 1806, 
werd alles ontdekt. PAPIN 
Werd op gespoord en ver
volgd s eene militaire com
missie veroordeelde hem bij 

verstok ten dood als zamen* 
zweerder en medepligtige van 
Engeland; hij ontsnapte aan 
deze strafoefening door naar 
Amerika te vlugten, wer-
waarts hij heimelijlc in'het 
ruim van een groot schip ge
borgen , vervoerd werd. Ge
durende acht jaren welke hij 
in dat werelddeel vertoefde , 
knoopte hij aldaar eenige han-
delbetrekkingen aan, en;hij had 
eene zekere fortuin verzameld, 
toen hij den val van den o-
verweldiger vernam. Hij haast
te zich toen, om naar Frank-
rijk terug te kéeren, maar 
de overtogt was een der ge
vaarlijkste, het schip op het
welk hij zich bevond, ver
ging met man en muis, en 
hij zelf werd zwaar gewond 
door zich van de schipbreuk 
te redden. Zijne eerste zorg 
bij zijne terugkomst in zijn 
vaderland was , om de ophef
fing van zijn vonnis te vra
gen , hetwelk hem veroor
deeld en van zijne regten be
roofd had ; dit vonnis werd 
den 30 April 1817, eenpa-
riglijk ingetrokken, en kort 
daarna werd PAPIN in zijne» 
rang hersteld. Hij is in 1825 
te Jgen overleden, alwaar 
hij het bevel had over eene 
militaire onder-afdeeling. De 
heer JLESTRADE , kapitein , be
last met de organisatie van 
het koninklijke leger van Guy
enne , onder den generaal PA* 
PIN , heeft dien hoofd-officier 



460 P A P. 

in den Monitêur van 20 Au
gustus 1825, door eene -Le
vensschets aan de vergetel
heid onttrokken. 

PAPINIANÜS (JEJUXIÜS) , een 
beroemd regtsgeleerde der 13e 

eeuw; [tijdgenoot van UI.PI-
ANUS, PAOUJS, TRIPHONIÜS, 
en van MODESXIJJÜS. Men is \ 
van gevoelen , dat hij van E-
mezce in, Phenicïê , en een 
bloedverwant van JULIA DOM-
NA. , tweede vrouw van SEP-

JIMDS SEVERUS was]. PAn-
"MIANUS j was advocaat bij de" 
algeraeene schatkist, later o-
verste der lijfwacht van dien 
keizer , die hem eene groote 
achting toedroeg en tot de 
verzachting van wiens wilden 
aard , men wil dat hij veel 
bijdroeg. De voornaamste be
diening van den oversteder lijf
wacht was, om in tegenwoor
digheid des keizers, uitspraak 
in regtsgedingen te doen. SE
VERUS kwam in niets tot een 
besluit zonder zijn gevoelen 
geraadpleegd te hebben ; hij 
beval hem al stervende zijne 
beide zonen CARACAIXA en' 
GETA aan. Nadat de eerste 
zijnen broeder zelfs in de ar
men van hunne moeder had 
doen vermoorden, wilde hij 
PAPIJJIANÜS overhalen, om 
voor hem eene redevoering te 
vervaardigen , ten einde deze 
cuyeldaad voor den senaat te 
bewimpelen ; » Weet (ant
woordde hem de edelmoedige 

regtsgeleerde) dat hét niet 
zoo gemakkelijk is, eenen 
broedermoord te verschoonen, 
als om denzelven te plegen. 
Daarenboven is de beschul
diging van eenen onschuldige, 
na hem het leven Ie hebben 
benomen, een tweede moord." 
Dit antwoord verbitterde CA-
RACALLA die hem in 212 deed 
onthoofden. De geschiedschrij
vers komen niet overeen, om
trent de wijze en het tijdstip 
van den dood van PAPINIANUS. 
Eenigen doen hem in den ou
derdom van 36 jaren ver
moorden , anderen integen
deel rekken zijn leven tot den 
ouderdom van 72 jaren , en; 
dit laatste gevoelen, schijnt 
meer gegrond dan het eerste. 
Alle regtsgeleerden stellen PA-
PINÏANOS grootelijks op prijs., 
VALENTINIANDS III beval in 
426, dat als de regters over 
eenige 'moeijelijke regtzaak 
verdeeld waren ,,men het ge
voelen moest volgen, hetwelk 
van deze voortreffelijke genie 
uitging. Deze titel gaf hij aan 
PAPINIANÜS, de meeste zijner 
werken zijn verloren'; rnaar 
veel zijner uitspraken konten 
voor in het wetboek van Jus-
XINIANUS. De heilige HIE-
RONTMüS merkt aan, dat de
zelve niet altijd overeenstem-
mig zijn met het Evangelie 
en de zuiverheid der heilige 
zedekunde, in het bijzonder 
die, welke de echtscheiding 
betreft. AliudPAPWMKVS* 

http://Ui.pi
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aliud PAVLVS nosler proe-
cipil {Epüaph, Fabiolce). 

PAMRE-MASSON (JOANNES) , 
in 15^4 te St. Germain —. 
Laval, en Forez geboren, 
aanvaardde het Jesaiten kleed 
en legde hetzelve weder af, 
na met roem in Italië en in 
Frankrijk 'onderwezen te 
hebben. Hij wijdde zich te 
Angers aan de studie in de 
regten,, en werd tot advokaat 
bij het parlement van Parijs 
bevorderd. Zijne kunde en 
regtschapenheid verwierven 
hem den post van plaatsver
vanger Tan den procureur-
generaal. Hij bekleedde den 
zelven met eer,- en overleed 
in 1611 te Parijs, opreg--
telijk betreurd, door de ge
letterden , die voor het groots
te gedeelte, zijne vrienden wa
ren. Zijne werken zijn: 1.° 
•dnnalium. lïbri iF', 1598, 
in 4,to j e e n werk, in het
welk men belangrijke bijzon
derheden betrekkelijk de ge
schiedenis van Frankrijk 
vindt; — 2.° Noiitia epis-
coporum Galli0, in 8.V0 Ge
leerde nasporingen en • on
nauwkeurigheden gaan in het 
hetzelve gepaard. —- 3.» FUa 
JOANNIS CALVINi, in 4.'° 
Deze geschiedenis, welke zeer 
Wel geschreven i s , behoort 
Volgens sommigen, aan JACO
B S Gitiox — Lo lofreden 
in het Latijn van de beroem
de mannen, bij een verzameld g 

door BALESDENS lidderFran-
sche akademie 1656, in S.vo: 
dezelve zijn meer hoogdravend, 
dan leerzaam; — 5.° Eene 
geschiedenis der Paussen on-; 
der dezen titel: De episco-
pis urbis, in 4. t0 — 6.o Ee
ne Beschrijving van Frank
rijk door de rivieren. De 
abt BAUDRAND heeft er "eene 
uitgave Tan geleverd met aan
merkingen , 1685, in 8.v°; 
in het Latijn. Dë heer DE 
THOU heeft zijn Leven be
schreven , hetzelve wordt aan 
het hoofd der Lofreden ge-
vonden. J 

PAPIIUÜS-CCRSOR fLüCiüs), 
had dezen naam bekomen, 
uit hoofde van zijne vlugheid 
in het wedloopen, waarin hij 
altijd den prijs behaalde. Hij 
was daarenboven met eene 
buitengewone kracht begaafd, 
en wordt vooreen der groot
ste veldheeren der oudheid 
gehouden. Als Romeinsoh 
dictator, overwon hij in het 
jaar 320 vóór J . C. de Sabij-
nen , zegepraalde over de Sam-
niten , en veroverde de stad 
lucerio. Zijne gestrengheid 
deed hem de toegenegenheid 
Tan het volk verliezen. Hij 
handhaafde de krijgstucht met 
eene groo te gestrengheid. Toen 
de bevelhebber de"r ruiterij , 
FABiüaMAXIMUS, de Samniten 
tegen zijn bevel aangevallen 
en overwonnen had, wilde 
hij hem straffen. De senaat 
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kon hem niet verbidden; 
eerst op de tranen, des volks 
werd hij bewogen, vergaf 
aanFABjüs, maar ontnam hem 
zijnen rang van generaal der 
ruiterij, TiTos Livius zegt, 
dat geen der groote veldhée-
ren van Home zijner eeuw 
meer dan PAPIRIDS toegebragt 
heeft, om de Romeinsche 
magt te bevestigen. Zijne fa
milie was te Home ,• onder de 
Patriciërs , beroemd, en 
schonk der republiek 'ver-• 
scheidene groote mannen. 

PAPIRIDS , bijgenaamd Proe-
textatus , behoorde tot de
zelfde familie als de voor
gaande, • Hij verkreeg den 
naam, van Proetextatus , om
dat hij , ten tijde dat hij nog 
het kleed frcetexta genaairid 
droeg, eene zeldzame voor-
zigtigheid aan den dag legde. 
Toen zijn vader hem eens 
had medegenomen naar den 
senaat, alwaar over de ge-
wigtigste zaken gehandeld 
werd, wilde zijne moeder 
volstrekt weten, wat er voor
gevallen was. De jonge PA
PIRIDS onttrok zich aan ha
ren lastigen aandrang, door 
haar in den waan te bren
gen , dat men-'de vraag had 
behandeld, » of het voor de 
republiek voordeeliger zoude 
zijn twee vrouwen aan eenen 
m&n , dan wel twee mannen 
aan eene vrouw te geven ?" , 
De moeder van PAPIRIDS deel- I 

de dit geheim aan de Ro
meinsche vrouwen'mede, die 
zich den» vplgenden dag bij 
den senaat aanboden, »om te 
verzoeken, dat men veeleer 
het huwelijk van eene vrouw 
met twee mannen, dan dat 
van eenèn man, met twee 
vrouwen mogt bevelen. Daar 
de senatoren niet begrepen 
wat het geschreeuw en het 
gekerm dezer te zaamgehoop-
te vrouwen beteekende, zoo 
verhaalde hen de jonge PA
PIRIDS J dat hij de oorzaak, 
van het getier was. Hij werd 
zeer geprezen wegens zijne 
bescheidenheid; maar men 
beval, dat er voortaan, met 
uitzondering van PAPIRIDS , 
geene jongelingen tot den se
naat zouden worden toegela
ten. Aldus werd het gebruik 
afgeschaft, in hetwelk de 
senatoren waren , om hunne 
kinderen naar den senaat te 
voeren, zelfs alvorens zij de 
mannelijke jaren bereikt had
den , ten einde hen vroeg
tijdig voor de .wetenschap 
van het bestuur te vormen f 
een valsch voorwendsel, het
welk enkel diende om de, 
kinderen opgeblazen en laat
dunkend te maken, pm hen 
te verwijderen van de voor 
hunne jaren passende studiën, 
en om de wijsheid des be-
stuurs en het geheim des staats 
in de waagschaal te stellen, 

PAPIRIDS. — Zie CARBO. 
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PAPIÜS (ANDREAS), in 
1547 te Gend geboren, werd 
zorgvuldig in de letteren en 
in. de wetenschappen opge
voed, door LEVINDS TORUEN-
TMS , zijnen oom, die groot 
v/ear/us te Luik zijnde , hem 
tot zich riep. PAPIÜS werd 
kanonik van de stiftkerk van 
den H. MARTÏNÜS te Luik, 
en overleed reeds in 1581, 
Men heeft van hem eene ver
taling in Latijnsche verzen 
ian het boek van DiONTsius. 
ALEXANDBINCS, De siiu orbis; 
van dat . van MÜSEÜS , de 
«more E RUS ac LEANDRI , 
en eene uitgave van Prisci-
anus, het geheel met zeer 
geleerde aanteekeningen ver
rijkt , ontwerpen 1575, in 
8,vo Men heeft nog van hem: 
De harmoniis Musicis, Ant
werpen 1581 , in 12.m0 

PAPON (JOANNES) luitenant 
generaal van Montbrison en 
Pore% werd in 1505, te 
Oroisei bij Mouanen gebo-
rfin, en overleed aldaar in 
1590. Hij werd gewone 
rekwestmeester vandékonin-
8\n CHATAEINA DE MEDICIS, 
die hem met haar vertrou
wen vereerde. Men heeft van 
hem 1,° p'erklaringen in het 
latijn van het Landsregt van 
•Boiirbonnais, in f pi.' Een 
"iet zeer naamvkeurig werk-, 
- - 2.o Rapport ete. {Over-
inkomst der beide grondre-
gels van de Grieksche en La

tijnsche welsprekendheid) in 
in 8.v° — 3.° Mecueil etc. 
[Verzameling van belang
rijke vonnissen), 3 deelen in 
fol. Dit is eene zekere prak
tijk van alle deelen desregts. 
De werken van dezen regis
geleerde worden niet meer 
zoo zeer gezocht als voorheen. 

* PAFON (de abt JOANNES 
PETRUS), een geschiedschrij
ver, in 1734, te Puget de 
Teniers, oi' Pogetto , bij 
Ni%%a geboren , Jbegaf zich 
vroegtijdig onder de orato-
risten, en onderwees bij de
zelve met roem de Humani
ora. JVa achtereenvolgend 
eenen leerstoel der redekunst 
te Marseille, Mom, Wan-
tes en te Lyon bekleed te 
hebben, werd hij door de 
oversten zijner congregatie 
met eene belangrijke en ne
telige zending bij den koning 
van Sardinië belast, en hij 
kweet zich met roem van 
denzelven. Later tot biblio
thecaris te Marseille be
noemd, hield hij zich van 
toen af bezig met zijne Al-
genieene geschiedenis van 
provence, Eenigen tijd voor 
de omwenteling had de abt 
PAPON , met toestemming van 
zijne oversten, hel oratorium 
verlaten, om de letteren met 
meer vrijheid te beoefenen; 
hij had zich te Parijs ge
vestigd, alwaar hij tot na de 
September moorden verbleef, 
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en hij ging, in de bergen 
Van Pui de Döme eene schuil
plaats zoeken. In 1797 kwam 
hij \.& Parijs terug, alwaar 
hij den 15 Januarij 1803 
aan eenen aanval van beroerte 
overleden is. Hij was lid 
van het instituut. Men heeft 
van hem: 1,° Ode etc. {Ode 
op den dood), welke is op
genomen in 'de verzameling 
der Bloemspelen van Tou-
louse. Deze ode is in ee
nen edelen en verheven stijl 
geschreven. — 2.° L'arl 
etc. (De kunst des dichters 
en des redenaars). Ditclas-
siek\gewordene én welligthet 
beste werk, van den abt. 
PAPON, heeft, ten minste Tijf 
.uitgaven gehad. De eerste 
verscheen in 1766 in 12.mo 
te Lyon in het licht $ én de 
laatste in 1801 te Parijs, 
8.Y0 Aan het hoofd van déze 
plaatst de schrijver eene Proe
ve óver dé opvoeding, welke 
de verdiensten van zijn wérk 
vermeerderde. — 3.° Orai-
son etc. (Lijkrede van KJI-
REL EMMANÜEL III, ko
ning van, Sardinië), uitge
sproken te MüSa, en te Turin 
in het Italiaansch en in het 
Fransch , gedrukt 1773 , in 
8.TO; —4,0 Voyage etc. (Let
terkundige reis'door Proven-
ce), zeer wel geschreven en vol 
geschiedkundige geleerde aan
merkingen, Parijs ,1787, 2 
deelen in 12.«a° Dit werk 
verwekt belangstelling van het 

begin tot het einde. De on
partijdige criticus zal er ech
ter vijf brieven van uitzon
deren over de troubadours, 
in welke hij het gevoelen be-

• strijdt, hetwelk LEGRAND in 
zijne voorrede van de verta
ling der oude vertelsels en 
fabels had ontwikkeld. Maar 
het stelsel,. hetwelk de abt 
PAPON aanneemt, dient en
kel om dat van zijnen tegen
strever te doen zegevieren. 
Deze brieven* maken daaren
boven geen wezenlijk deel 
van zijn werk uit, en dezel
ve waren reeds vroeger ge
schreven. 5.° Histoire etc. 
Algetnééne geschiedenis van 
Proyience),- Parijs, 1777 —• 
1786, 4 deelen in 4.*° Hij 
droeg er het tweede deel van 
op aan MONSIEUR, later Lo-
DEWIJK XVIIÏ. Ofschoon deze 
geschiedenis in verschillende 
opzigten lof verdient, zou 
men gewenscht hebben, dat 
verscheiden zaken met meer 
uitgebreidheid waren voorge
dragen. De beschrijving dei-
beroemde mannen Van Pro-
vence is al te beknopt; het 
artikel Agricola, bijvoor
beeld , bevat slechts zes 
regels, en * men verwondert 
zich , dat de abtPAPON in de
ze beschrijving, zijnen orde
broeder , den beroemden MAS-
SILLON heeft vergeten. Het 
verslag van de pest te Mar-
seille, en dat van de bele
gering van Toulon, volgens 
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de Gedenkschriften van den 
maarschalk DE TESSÉ vervaar
digd, hebben vele verdiens
ten* Het gedeelte der oude 
munten, en derzelver verge
lijking met de nieuwe door 
den voorzitter DE S I . Yur-
COT geleverd, laat niets te 
wenschen over; men vindt 
in hetzelve ook zeer nuttige 
en zeer uitgebreide bijzon
derheden over de natuurlijke 
historie van Provence, Eenige 
teekeningen dier schoone oqde 
gedenkstukken zouden den 
bijval van dat werk niet ver-
«ünderd hebben. Men kan 
oen ijver en de werkzaamheid 
des schrijvers om aan dit werk 
de meest mogelijke, volledig
heid te geven, ten "minste 
met betrekking tot datgene 
wat de geschiedenis der ge
beurtenissen betreft, niet ge
noeg prijzen. Om geloofwaar-

• d»ge berigten in te winnen, 
ïeisde hij naar Napels, een 
Koningrijk, hetwelk de.graven 
*an Provence bezeten had-
"en» In eene Levensschets, 
Jelke de heer BERNARDI aan 
"6 gedachtenis van .zijnen 
jandgenoot heeft toegewijd, 
teest men f ^at m e n » 9n&Qt 
<*ebelangrijke stukken, welke 
de abt PAPPN vond, de kwi
tantie onderscheidde, welke 
^ toningin JOANNA aan Paus 
BEMENS TI gaf, wegens den 
ffijsvan de s(tad Jvigtnon,óie 
*!> aan hem had verkocht. Ik 

xvm. DBEI. E 

weet niet, wie het eerst ver
zonnen had, om te zeggen dat 
de Paus JOANNA voldaan had , 
met eene absolutie, wegens de» 
moord aan haren eersten man 
gepleegd, Een dusdanig ver
haal was dierbaar voor zekere 
lieden; men vindt hetzelve ook 
dikwerf herhaald, VOXTAIUE 
vooral vergeet het niet." 6,e 
Histoire etc, {Geschiedenis 
van de Fransche regering 
sedert de vergadering der 
aanzienlijken, van den %2 Fer 
bruarij J787, tot op het einde 
van deszelfden jaars) Zon
den en Parijs, 1788in8.vo 
Men voegt veelal bij dit werk 
eene verhandeling des schrij
vers » getiteld .- over den in-, 
i)loed der publieke opinie op 
de regeringen,' pp het einde 
van 1788, ?onde,r den naëm 
des schrijvers, gedr^kt.'-, 

De abt PAPON, doet in de<-
zelvezien, hoe de nieuwe ge
voelens en de aanmatigingen 
der krijgsoversten te Home, 
onlusten te weeg hragten, 
welke na de geesten door 
beroeringen en den staat door 
oorlogen afgemat te hebben, 
eindelijk voor AUGUSTUS ee- • 
nen weg tot den troon baan
den , die als eene schuilplaats 
tegen de ongeregeldheden der . 
regeringloosheid beschouwd 
werd." — 7,o Epoques etc. 
{Gedenkwaardige tijdper' 
ken van de pest en midde
len om s>ich voor deze plaag 
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ïe behoeden) , Parijs, 1800. 

•Deze^tijdpèrken bevalten van 
de pest, welke Athene, ten 
tijde van PERICLES en van 
HTPPOCBATES verwoestte , al
le andere tot die van Mar-
"seille. De tógt van Egypte, 
gaf aanleiding tot dit werk, 
hetwelk met al te veel over
ijling geschreven is. De schrij
ver vreesde, dat onze al te 
menigvuldig gewoïdene be
trekkingen, met eene land-

* streek, alwaar deze ziekte 
eene landziekte i s , voor 
Frankrijk en zelfs voor ge
heel Europa, noodlottige 
gevolgen moest hebben. — 

• 8.° Èistoire etc. (Geschie-
"dénïs van de Fransche om-
'wenteling), Parijs, POD-
I E X , 1815, 6'dl.*, in 8.vo 
De abt PAPON overleed, al
vorens dé laatste hand aan 
'dit werk te leggen, wólks 
'lezing nuttiger zou worden, 
indien men dezelve van die 
van zijne Geschiedenis der 
aanzienlijken, deed "vooraf
gaan. Meh vindt in hetzelve 
eene zeer wel ontworpene In
leiding , of algemeen over-

'zigt. Verscheiden critici zijn 
tegen dit werk te veld ge
trokken , en het verdient zulks 
in vele opzigten. De schrij
ver houdt zich,, om zoo te 
spreken, te lang bij de vijf 
"eerste deelën op, en door
loopt het • laatste met een j 
voor de duidelijkheid des ver* , 
haals en de kennis der daad- | 

zaken nadeelige snelheid. Zij* 
ne geschiedenis,» welke van 
1789 tot 1799, de vijf eer
ste deeleri bevatten, loopt 
over vier jaren en het zesde 
bevat bijna zes jaren alleen. 
Al te zeer uitgebreide en te 
dikwerf herhaalde bijzonder
heden , belemmeren den gang 
der gebeurtenissen en doen 
bij de grootste inspanning 
den draad derzelve verliezen , 
deze langdradigheid heeft in
vloed op den stijl, zoowel 
als de overhaasting des schrij
vers aan het einde des werks, 
in hetwelk hij zonder gevaar, 
eénige of al te schrikkelijke 
of al te gemeene schilderin
gen had kunnen overslaan. 
Men vindt echter in hetzel
ve naar waarheid geschetste 
afbeeldingen, en soms wel
sprekende stukken; geene 
wezenlijke bijzonderheid is 
in hetzelve vergeten, en al
om heerscht een wijze en 
gematigde geest. Alles wat 
LODEWIJK XVI en zijne fa
milie betreft, boezemt eene 
wezenlijke belangstelling in. 
De abt PAPOIT was een ge
leerd, maar koel en dikwerf 
eentoonig schrijver. Dit laat
ste werk is echter der pen 
niet onwaardig van den schrij
ver der Geschiedenis van 
Provence en der kunst des 
dichters en redenaars. 

PAPPÜS , een wijsgeer en 
wiskunstenaar van Jlexan-
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drie, onder de regering tan 
THEODOSIÜS den Groote, op 
het einde van de 4.e eeuw , 
maakte zich eenen naam door 
zijne Wiskundige verzame
lingen, ia acht boeken , Pe-
saro, 158$, in fol.; Bolo-
p * , 1660, infol. Men vindt 
in hetzelve de volgende ver
handelingen: Syntaxis ma
thematica in PTOIOMMVM. 
Explicatioiies in Jristar-
éuni samium, de magni-
hdinibus «e distantiis so-
lis ac lunoe, etc, Tractatus 
dejluviis Zybice universalis 
chorographia etc. Al deze 
Werken zijn nuttig, ofschoon 
zij niet vrij van fouten zijn. 
[Men vindt in de Wiskun
dige verzamelingen .uittrek
sels van werken, welke 
grootendeels verloren zijn en 
Voorstellen en lemmas, van 
EuciiDES, ARCHIMEDES, AP-
ÏOLONIÜS en van andere groote 
Heelkundigen. Er is slechts 

• ^n uittreksel^ in het.JLa-
*iïn van-de Aardrijkskunde 
van PAPPBS bewaard gebleven, 
Welke volgens eene Armeni
sche vertaling vervaardigd is.] 

PAPPÜS (JOANNES), een 
F°testantsch godgeleerde, in 
1 5 4 9 > te Zindau geboren , 
;vei'd in den ouderdom van 
,21 Jaren predikant en hoog
leraar te Straatsburg, en 
Verleed in 1610. Men heeft 
ïa» hem in het Latijn eene 

: E e' 
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Beknopte kerkelijke geschie
denis , 1584, in 8,TO; en 
eenige stukken over geloofs-
geschillen in 4.to, die in dien 
tijd veel opgang maakten, 
doch enkel bij zijne partij. 

PAPUS Mmuvs. 
FABRICIOS (CAJDS). 

Zie 

* PAQUOT (JOANNES Woei), 
in 1722 , te Florenne'ls, een 
stadje in de Belgische pro
vincie Namen, geboren , be
gon zijne studiën in zijne-
geboorteplaats; en volbragt 
dezelve met roem bij de Je-
suiten te Zuik. Hij werd 
hoogleeraar in de Hebreeuw-
sche taal aan de universiteit 
van. Leuven en ontving van 
de keizerin MARIA THERESIA , 
den titel van geschiedschrij
ver en raadsheer. ;.Ten "ge
volge van oneen ighedeh, wel
ke hij met eenige leden van 
de hoogeschool van Zeuven 
had, verliet hij deze stad 
en werd tot hoogleeraar der 
H. Schrift, aan het semina-; 
rie van Zuik benoemd. Al
daar leerde, hij den abt'DE! 

FEIAER -kennen, aan" wien 
hij van nut is geweest,; in 
de zamerislelling van het Ge
schiedkundig Woordenboek ; 
deze medewerking wordt ech
ter door den abt DE ;FET> 
IER, in zÜne werken • nèi-
<rens vernield. PAQUOT , ver
viel op het einde zijner da-

2 . > . • - • • •• •-• • ; • •• '. 
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gen in ongenade, en werd 
van een gedeelte zijner pos
ten beroofd. Bij Overleed in 
1803 te Luik, bij een en 
edelmoedigen Triend, die hem 
eene schuilplaats in zijn huis 
had aangeboden. Een Luiksch 
tijdschrift, hetwelk in 1812, 
eene Levensschets van de
zen schrijver heeft medege
deeld , schildert hem onder 
zeer gunstige kleuren af, 

r spreekt over zijne gehecht
heid aan den Sloel van Mo-
me , en aan den Paus en prijst 
den ijver, met welken hij de 
valsche wijsbegeerte vervolg
de» PAÖÜOÏ, heeft een aan
tal werken als uitgever in 
het licht gegeven, en hij 

.heeft die, welke op de ge
schiedenis betrekking heb
ben , met eene bijzondere zorg 
behandeld. Als schrijver heb
ben wij hem te danken: 
Mémoires etc, (Gedenk
schriften , om te dienen tof 
de letterkundige geschiede" 
nis van de zeventien Ne-
derlandscke provinciën van 
het, prinsdom Luik en van 
eenige naburige gewesten), 
Leuven, 1765 — 7 0 , drie 
dU» in fol.: of 18 dl.» in 
12.*no, een werk dat, hoe
wel niet zeer aangenaam om 
te lezen, echter zeer nuttig 
is; men betreurt' slechts het 
onvolledige van hetzelve. 

; PAIUBOSCO (HlEHONYMUS) , 
in het begin van de 16.e 

eeuw geboren, is de schrij" 
ver van verscheiden Itali-
aansche Blijspelen,' in on-
rijm en in dichtmaat. De 
meeste zijner stukken heb
ben een oorspronkelijk ka
rakter , waarorh desselve zeer 
gezocht worden. De beste 
uitgaven zijn die van GIOÏ.1-
TO te Venetië. PARABOSCQ, 
heeft ook geestige verhalen 
in den smaak van die van 
BOCACIO , BANDELLO enz., ' 
geschreven, in welke weinig 
voor den goeden smaak en 
minder nog voor de goedfe 
zeden te winnen is , in 1558, 
te Venetië , in 8.vo gedrukt, 
onder den titel van: Dipor» 
ti di GlRolAMO PjhABOS-
GO , en eenige 'andere min
der bekende werken , en die 
zeer Weinig verdienen zulks 
te zijn. — Bfen'moet hem 
niet verwarren met JOANNES 
PAÜXUS PARABOSCO, , van P*V 
acema, die ook Blijspelen 
en Verhalen, in hët licht 
heeft gegeven en die in de 
15.« eeuw leefde, 

PABACEISUS (AÜKEOLÜS Pm-
MPPDS THEOPHBASXUS BOM-
BASTDS TON HOHENHEIM) , 
werd, volgens ERASMÜS, in 
1493, \& Marien-JEinsiedeln, 
een klein vlek van het kanton 
Schtoia op eenige uren afstand 
van Zurich geboren, erf zou 
tot vader, de natuurlijke zoon 
eens vorsten hebben gehad, en 
volgens HAUEK in het dorp 
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Gaisse, in hét kanton Ap~ 
penzel, uit de familie HOE-
HiiïEn, welke aldaar nog be
staat. EIUSMÜS geeft hem , in 
eenen aan hem gerigten brief, 
den öaam van kluizenaar, 
wijl Hïnsiedler in het Hoog
duinen kluizenaar beteeken t. 
Hij réisde, jdoor Frankrijk, 
Spanje, Italië, Duitschland 
net Oosten, om aldaar de be
roemdste artsen teleeren ken
nen. In Zwitserland terug
gekeerd, verbleef hij in 1527 
te Bazel, alwaar hij zijne ge
neeskundige lessen in de 
Hoogduitsche taal voordroeg. 
Hij achtte het Latijn niet 
waardig om door eenen wijs
geer gesproken te worde». 
Hij verklaarde zijne eigene 
werken, en y o.ornamelijk, zij
ne boeken, getiteld: Décom~ . 
fositionibus y de .Gradibus 
en de Tartaro; geschriften, 
*egt van HELMOND, vol beu-
ïwingeh en ledig van 'zaken, 
üeftiglïjk in zijnen leerstoel 
gezeten, deed hij hij deeer-
8'é les <le werken van GA<-
1ENÜS en van ATICENNA ver
branden. » Weet, zeïde hij , 
"krt mijne muts geleerder is , , 
d a n 8*1, dat mijn baard meer 
ondervinding heeft dan uwe 
academiën: Grieken, Latijnen, 
JWsehen , Italianen, ik zal 
u ^ koningzijn." Zou nien eene 
dusdanige pogcherij verwacht 
"ebben, van eenen man, die 
takende, dat zijne biblio-

' E 

theek geene tien bladzijden be
sloeg J PARACELSÜS rekende 
het zich tot roem, om de ge
nees wijze van GAÉENDS en van 
HIPPOCKATES , die hij voor 
zeer onzeker hield, af te schaf
fen. Deze mannen waren, vol
gens hem , kwakzalvers en de 
-hemel had hem gezonden om 
den hervormer der genees
kunst te zijn. '"'Dit was de 
naam, welke deze onbe
schaamde niet vreesde zich 
zelven te geven. Het duurde 
niet lang of men ontdekte te 
Bazel, dat hij zelf slechts 
een kwakzalver was. Hij be
sleeg den leerstoel fcijnat nooit" 
zonder half dronken te zijn.. 
Men verliet zijne school, en 
hij zag zich eindelijk genood
zaakt Bazel te verlaten, vree-
zende^ dat hij. gestraft zoude
worden, wijl hij eenen over-
heidspersoon zwaar gehoond? 
had. Hij vlugte op het ein
de van het jaar 1527 naar 
den Ufoas. Hij beroemde-
zich van door zijne genees-
midelen, hét leven dermen-
schen gedurende vele eeuwen 
Ie kunnen behouden; maar 
hij bewees zelf de snorkerij zij
ner beloften, daarbij in 1341 
in het Si. Stephanus zieken
huis te Salzburg overleed. 
De beste uitgave zijner Wer
ken is die van Geneve, in 
1658, 3 deelen in fol. De
zelve handelen alle over wijs-
gecrige en geneeskundige on

e s 
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- derwerpën, en hët weinige goe-
s.de., dat in dezelve kanvoor-
komen , wordt door het veel
vuldige gebrekkige en slech
te -als het, ware verduisterd, 
en verslonden» Derzelver stijl 
is duister, en geheimzinnig, 

ren de oordeelkundige lezer zal 
er hetzelfde oordeel over vel
len als MARXJNÜS DÊLRIO : 
Ex quibus quivis intelligit 
nihil in komine pietatis ne~ 
que mentis sance fuisse. De 
schrijver spreekt steeds, met 
de bescheidenheid eens mans 
die zich het opperste gezag 
in de geneeskunde aanmatig
de. » God had hem, zoo als 

3hij zeide, het geheim geopen
baard, om goud te maken 
en om zijn leven 'naar,zijn 

-welgevallen, te verlengen, 
enz." Hij beweerde -men-
schen door den disteleerkelel 
te kunnen scheppen: eene 
goddelooze^ ongerijmdheid, 
welke door Pater KIRCHER 

rin, zijne Mundus sublerranèüs 
zegevierend is wederlegd. Hij 
vermengde de toöverkunst met 
de .scheikunde , en de be-

• lagchelijkste ongerijmdheden 
met erkende waarheden. E-
, RASMUS, die ohsizijrie Levens
beschrijving heeft nagelaten, 

, verhaalt vreemde bijzonderhe- ! 
den van zijnen"omgang met den j 
duivel. Hij schrijft geneesmid
delen voor» in welke de bijge-

• loovigheid en de toöverkunst 
openlijk voorkomen, en zegt 
onbeschaamd, dat er weinig I 

aan gelegen is, of men door 
den duivel dan wel door eenig 
ander hulpmiddel genezen 
worde , terwijl hij op, «ene 
belagchelijke wijze deze woor
den misbruikt. Salutum éx 
inimicis nostris. Het ver
trouwen, hetwelk hij in de 
toöverkunst stelde, deed hem 
dezen verwaanden en 'onfeil-
baren doctoralen toon aan
nemen. Hij verklaart' zulks-
zelf op verscheiden plaatsen 
en voornamelijk in zijne /'"er* 
handeling over de vallende 
ziekten. En elders over de ziek
ten sprekende, welke hij als 
bovennatuurlijk beschouwt; 
-zégt hij: De talicuralione 
nee GALÈNUS nee AViCEfl-
NA scripserunt, hut scive-
runt quidquam. Non enim 
in academiis omnis discitur 
ars. Ideo oportet medicum 
,quqndoque uccedere. vetulas 
sagas, zigeineros, rusticos 
et circumforaneos; et ex 
ipsis artëm ipsam dddiste-
re qui plus sciunt de istis re* 
bus qüam omnes academios 

-professores. (Zie FATJSTÜS, 
HAEN). Men vindt 'echter in 
zijne geschriften onder eene 
menigte goddelooze en grove 
dwalingen, eenige denkbeel
den , welke de geleerden heb
ben aangenomen; zoo als 
bvb. datgene, hetwelk hem 
het licht, als de grootewer
kende oorzaak der natuur 
doet beschouwen: dit ten 
minste, heeft eenzekereJOT-
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AND , doctor aan de hooge-
" school van Besancon, in een 
Beknopte inhoud der eeuw 
van PARACELSVS (te Parijs 
bij Diflor 1787) gemeend te 
zien in de diepe duisternis, 
waarin het gesnap van dien 
hemcnten kwakzalver gewik
keld is. Omtrent denzelfden 
tijd dat JOTAND dit gevoe-' 
len van PARACEESÜS heeft in
gang willen doen vinden, 
heeft LINGUET hetzelve ge
drukt in Qverwegingen over 
het licht, 1784 (eigenlijk 
1787). Wie van deze beide 
heeft van .den andere afge
schreven? Hebben zij beide 
te gelijk denzelfden inval ge
had ? Dit zou moeijeKjk te 
bepalen zijn. Men heeft aan 
PARACELSTJS de. kunst om de 
geneesmiddelen door middel 
van de scheikunst te berei
den, de Éennis van hét heul
sap of opium en van het kwik 
en eenige andete ontdekkin
gen te danken. In één woord 
hij heeft genoeg gedaan om 
het verstand te verliezen, 
hetwelk bij hem niet zéér 
^ast zat. PARACEtsüs had, 
tnet betrekking tot zijne in
kom en zijne kunde, vele 
overeenkomst met HENDRIK 
CORNEIIÜS AGRIPPA en AR-
ffotp DE VILLENEUVE (zie die 
artikels). Men kan hem ook als 
den, CACMOSÏUO endenMES-
MER zijner eeuw beschouwen. 
•De eigenschap van zijnen geest. 

zijne kunde en zijne hande
lingen hebben veel overeen
komst met die van deze beide 
kwakzalvers. Zie AüBRT , 
GOCLENIDS , VAN H E L M O N T . 

PARADES of PARADISO ( JA-
COBUS DE) — Zie CLÜSA 

PARADES of PARADISI (PAU-
LÜS) , bijgenaamd de Ca%psa-
ner, een Venetiaansche Jood, 
in het jaar 1531 tot het geloof 
bekeerd., is de eerste, die de 
Hebreeuwsche taal aan het 
koninklijk, collegie te Parijs 
onderwees, alwaar 'hij in, 
1559 overleed. Hij is .de 
schrijver eener Zamenspraak 
over de wijze om het He-
breeuwsch te lezen, door Jo-
ANNESDDFENE, zijnen leerling, 
in het Latijn in het Jicht 
gegeven, Parijs \5M, in 8,7°^ 

PARADIN (WILIEM) , een ij-, 
verig schrijver, in 1510 te 
Cuiseaux in het F.E dep.' 
Saóne-ei'£oiregeboren , is de 
schrijver van een groot aan-, 
tal werken. De voornaamste 
zijn: 1.° VHistoire etc. (De 
geschiedenis van JniSTeys) 
betrekkelijk de vertaling der 
boeken van MOZES , in, 4.t° 

. (Zie ARISTEOS en P^WHERI) ; 
. 2t° Mistoire. elc. [Ge-; 

schiedenis van onzen, tijd 
door WILLE& . PARADIN. 
in het Latijn geschreven, 
en door hem %elven in het 

e 4 •-.-. -.. 

http://is.de
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Fransch vertaald), £yon, 
1552, in I6.M0 Dit is de verta
ling van de Historia Gallice, 
van welke wij nader zullen 
spreken, Dezelve wordt zeer 
gezocht; maar het ismoeije-
lijk dé geschiedenis dés tijdis 
te schrijven zonder min of 
meer te vleijen. — 3.<> An-
nales Burgundice , in 4. t0 

—- 4.° De moribus Gallice 
historia in 4.*° — 5.° Me
moires etc. (Gedenkschriften 
betrekkelijk de geschiedenis 
van Lyon) 1625 , in fol, 
-*-. ,6,° De rebus in Belgio 
dnnp J543, Gestis 1543, in 
S.vd' i— 7.o £a chronique 
etc. (De kronijk van Sa-
vooije) 1602 in fol. — 8," 
Historia Gallice FKMCïS± 
ct I èoronatione, adannuM 
1550. — 9.o Historia Fe-
qlesice Galliance; — 10.° 
MemorialiainsigniumFran-
cicefamiliarum<.... PARADIN 
was deken van Beaujéu; hij 
overleed in 1590 iti èenén 
gevorderden ouderdom. 

PAfeADiff (GÜADDIDS) , ka-
"nonik van Beanjeu en broe
der Van den voorgaande, was 
even als hij een geletterd 
man. (Hij leefde nog in 1569. 
Hij is bekend door zijne Ge
nealogische verbindtenissen 
van Frankrijk 1636 in fol., 
een zeldzaam werk; en door 
zijne heldenspreuken, welke 
ÏKANciscos D'AMBOISE ver
meerderde, 1621 in 8.v° — 

Men moet herri niét verwar
ren met eenen zijner bloed
verwanten JOASNES genaamd, 
van Lojihans in Bourgondië 
geboortig, lijfarts van FRAN-
CISCÜS I , na het jaar 1588 
overleden, schrijver van ee-
nige slechte verzen, onder 
den titel van Micropedie, 
Èyon, 1546, in 8<vo 

* PARADIS DE RAY/MONDIS 
(JOANNES ZACHARIAS), eett 
letterkundige , den 6 Januarij 
1746 te Bourg ip Breèse 
geboren. Zijn vader oefende 
in die stad den post van lui
tenant generaal bij hel bal
juwschap uit , in welken J O 
ANNES ZACHARIAS , nog zeer 
jong zijnde, hem opvolgde. 
Hij zag zich echter, uithoof
de zijner zwakke gezondheid, 
genoodzaakt zijn ambt neder-
téleggen, en óp den raad der 
geneesheeren bragt hij de win
ters te Maza door. Hij maak
te aldaar kennis mét den be
roemden THOMAS , met wien 
hij zich door eene naauwe 
vriendschap verbond, en 
wiens dood, iö 1758 voor
gevallen , (zie THOMAS) bij 
betreurde. PAKADISbevond 
zich te iKïaaa, in September 
1792, toen dé Fraiische ge
neraal ANSEUNE , nâ  de Far 
te z|jn overgetrokken, de be
woners van PiemoM kwam 
aanvallen, en zich van het 
graafschap Mama meester 

'maakte.- Tegen de revoJuti-
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onnaire grondbeginselen inge-
nomen, begaf PARADIS zich 
naar Udino in Frioul. Toen 
hij vernomen had, dat Lo-
DEWIJK INI gevonnisd zoude 
Vötdea, verzocht hij om de 
gevaarlijke eer> hem te mo
gen verdedigen : de conven
tie sloeg geen acht op zijn 
verzoek, In 1797 kwam hij 
in Frankrijk terug, verbleef 
eenigen tijd te Parijs, alwaar 
hij, zijn werk over de priesters 
en de eerediensten in het licht 
gaf, en kort daarna keerde hij 
naar zijn land terug, alwaar 
hij zich aan de beoefening 
der landbouwkunde toewijd
de. Hij deed eene reis naar 
Lijon, en overleed aldaar den 
15 December 1800. Men heeft 
van hem: 1.° fiFerkjes, over 
de verbetering der bouwlan
den ', over de aiardappelteelt 
enz,; — 2,° Traite etc, (Fer* 
handeling over de aedekunde 
en over het geluk) (zonder 
tan naam des schrijvers) 2.« 
«ilgave, 1795; — 3.o Des-
Prêires etc. (Over-dePrie
sters en de E'erediensten), 
Parijs, 1797 ; een zeer 'ge* 
acht werk. Een dagbladschrij-
T e r > die er verslag van gaf, 
Beide. » Niemand heeft dit 
hoek geprezen ; maar deszelfs 
verdiensten zijn doorgedron* 
gen , even als de geur van 
het Viooltje midden uit het 
gras . opstijgt. De roem zal 
tot den schrijver doordringen 

JE < 

in zijne afzondering en zijn-
eerzaam verblijf, alwaar hij 
verdient het geluk te sma
ken , welks nasporing hij zoo 
wel onderwezen heeft." PA* 
RADIS DE B.ATMONDIS bezat 
eene zachtmoedige, welda
dige en zedige inborst, 

* PARADIS (LEONAKDÜS) pas
toor van Notre-Ddme-de~> 
Bonne Nouvelle, te Moulins 
uit eene brave en talrijke fami
lie geboren , studeerde met 
roem in het collegie der i?o-
bertijnen te Parijs, en werd 
kapellaan in het diocees varï 
jintun, waartoe Mouhns, 
toenmaals behoorde. Hij kwam 
verbolgens te Parijs* en was 
met uitzondering van de zes 
jaren, welke hij gedurende 
de omwenteling in balling
schap doorbragt', gedurende 
veertig jaren lid der gees
telijkheid van den heiligen 
ROCHDS. Langen tijd was hij 
kapellaan van die parochie, 
toen hij in 1830, tot de 
parochie van Bonne*Nouvel-
le geroepen werd, welker 
pastorij door den dood zijns 
broeders was komen opettte* 
staan. De abt PARADIS, is 
den 18 Maart 1831 overle
den , na sedert de restaura
tie verscheiden geschriften in 
het licht gegeven te hebben: 
l.o De Vobèissance etc* ( 0 -
ver de aan den Paus ver' 
gehuldigde gehoorzaamheid, 
5 
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of wederlegging van het 
adres aan de beide kamers 
vanden abtFiNSON) , 1 8 1 5 / 
in 8.TO; dé abt VINSON , Was 
een tegen het concordaat in
genomen" priester: zijn be
strijder bewees hem op de 
Haarblijkelijkste wijze , door 
de Schriftuur, de overleve
ring en de getuigenis van 
een 'aantal Fransche Bis
schoppen , dat de Paus door 
het concordaat van 1801 te 
ohderteekenen , niets anders 
had gedaan,; dan van zijn 
regt gebruik te maken. -— 
2.o Tradition etc. {Overle
vering van de Kerk, be
trekkelijk de onfeilbaarheid 
van den Paus)., 1820,,.in 
8;*o Indien mèn kan zeggen 
dat de abt PARADIS:, ..een ui-
tramontaan spas, moet men 

\bekennen, dat hij een zeer 
, gematigd ultramontanismus 
predikte. — PARADIS (JOAN-
MES BAPTÏSTA) , broeder van 
den" voorgaande, gedurende 
de vier laatste jaren zijns le
vens^ pastoor van Bonne-
Nóuvelle, is den 5 Maart 
1830 overleden. In den om
trek van Moulins geboren, 
"was hij pastoor van Dorne, 
iö het diocees van Dfévers > 
daarna vicaris, te NUrerDa-
me en eindelijk pastoor van 
St.1, Valéria en van Bonne-
JYouvelle- geweest. Hij was 
een zeer beroemde geestelijke. 

4
 PARADISX (de graaf AGOS-

TINO), een, geleerde van de 
18.e eeuw , lid van verschei
den genootschappen, blijvend 
secretaris van dat van Ilantua, 
voorzitter der studiën en mi
nister van justitie te Beggio , 
•werd/in 1736 op het grond
gebied dier stad geboren, is 
in Februarij 1783 te Beggio 
overleden, en heeft de vol
gende Werken nagelaten: t& 
Fersi sciolti, , Bologna , 
1762. - r 2.o Sceltadi alcuite 
eccellenti tragedi Francesi, 
trad. in verso sciolto , Luik, 
(Modena), 1772, in 1773 met 
eene vertaling in het Fransen, 
te Turin herdrukt; -— 3.° 
jElogio del principe BJI-< 

' MONDO MOJÜXECÜCCOLI cpn 
noie, Bologna, 1776, in 1782 
te Fenetïè , in het 6,deel van 
de Elog.üaL, enz. herdrukt. 
Men zal in het 4 en 6 deel 
van de Bibliothi Modenes& 
van THIRABOSCHI, uitgebrei-
der bijzonderheden, van dien 
beroemden letterkundige vui-

. den. . 

* PARADISI (degTaaf JOAN-
HES) zoon van den voorgaan
de , in 1760 te Beggio in het 
Modenasche geboren, ontving 
eene voortreffelijke opvoeding. 
Bij het uitbarsten der Fran
sche omwenteling, omhelsde 
hij derzelver grondbeginselen, 
en werd later door BONAPART*3 

tot een der directeurslvande 
Cisalpische republiek be-

« noemd. Maar de generaal 
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BRDJÏE, bevelhebber van hét 
Fjransche leger in Zombar-
dijë, liet zich tegen henl in
nemen , en noodzaakte hem 
door zijdelingsche wegen', zijn 
ontslag te nemen, even als of 
zulks vrij willig geweest ware. 
•De graaf PARADISI , tot het 
stille leven teruggekeerd, 
wijdde zich geheel aan de 
studie van de klassieke schrij
vers der oudheid, en besteed
de verscheiden rzijner po<*en-
blikken om de staat- en°ze-
dekundigëv wetenschappen te 
doorgronden. Toen 'de Óos-
tenrijkers inZombardijê door
drongen , werd hij in de ge
vangenis -van Cattaro gewor
pen, waarin hij langen tijd 
bleef opgesloten. Na den 
heroemden slag van Marehgo 
plaatste BONAPARTE hem we
der in het. bestuur van den 
staat. PARADISI werd in 1801 
geroepen, om in de kies-ver-
gadejringen van Lyon met ver
scheiden anderen de Cisal-
JJische republiek te vertegen
woordigen, bij welke gele
genheid hij zich door zijne 
getnatigheid 'en, door zijne 
wijsheid deed onderscheiden. 
*n*de gedenkwaardige verga-
deringvanden 17 April 1814, 
drong hij er sterk op aan, dat 
de senaat van het koningrijk 
Italië, Tan welken hij voor
zitter was, bij de bondge-
nooten pogingen zoude in het 
Werk stellen, ten doel heb-
kende , om de kroon van dat 
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land op hét hoofd van prins 
EDGENIOS DE BEAUHARNAIS la 
plaatsen. Dit voorstel werd 
verworpen, en men besloot 
om zich te bepalen tot het 
vragen van de onafhankelijk
heid des köhingrijks en de 
onschendbaarheid van deszelfs 
grondgebied, volgens de be? 
palingen van het verdrag vqn 
Luneville. De graaf PARA
DISI bleef nog eenigen tijd té 
Milune, alwaar hem zijne 
betrekkingen van voorzitter 
van het instituut terug hiel
den, daarna ke'erde hij naar 
zijn geboorteplaats terug, om 
aldaar in de afzondering té 
leven, en overleed den 26 
Augustus , 1826 te Reggio. 
Hij was onder het Fransche 
keizerlijke bestuur tot groot 
dignitaris der orde van dé 
Tzeren kroon, en tot groot
kruis van het Legioen van 
JEer benoemd. Men kent van 
hem: 1.° Discorso reciiato 
nella prima adunanza delf 
instituto Italiano, in 4 . t o ; 
— 2.° Ricerche sulla vi-
brazione delle lamirie elas-
tiche,Bologna, 1806, in 4.*o 
.— 3.o IIvitatizio, commedia, 
Milane, 1822, in 8.v° De 
uitgelezen Werken Van A-
GOSTiüfo en van JOANNES PA
RADISI, zijn te Milane in het 
licht gegeven, 1828,in8.v° 

PARAMO (LoDEWIJK DE), 
Spaansche geloofsondérzoe-
ker, gaf in 1597, te Ma-
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drid, in fol. het zeldzaam
ste en belangrijkste werk 
in het licht, hetwelk er over 
de regtbank, de Inquisitie 
genaamd , bestaat. Dit werk 
is getiteld: De origine et 
progressu officii sanctce in* 
quisitionis ejusque utilitate 
et dignitate libri III. Het
zelve is in het Fransch ver
taald door MoiiEixBT, onder 
den titel van Manuel (Hand
boek der kettermeesters). De 
schrijver was volkomen be
kend met de stof, welke hij 
behandelde; hij is naauw-
keurig in de daadzaken én 
jaartallen. Wat de regtbank 
betreft waarover hij de ge«' 
schiedenis schrijft, zie men 

IsABELLA TAN KASTIME , LlM-
BORCH, NlCOLAAS ErMEBlCK, 
TORQDEMADA , «nz. 

PARASOLS (BARÏHOLOMEÜS 
DE) , een Provengaal dichter, 
zoon van eenèn geneesheer 

" van . de koningin; JOANNA , 
werd, volgens J . DE NOÏRE-
DAME, die alleen verhaalt, 
wat wij er van schrijven, te 
Sisterqn geboren. Men heeft 
van hem verscheiden werken 
in het Provencaalseh ,' dnder 
anderen Vemen tot lof van 
MARIA , dochter van JOAN-
WES, koning van Frankrijk, 
«o vrouw van LODEWIJK l , 
koning van Napels. Hij on-
dwBcbeidde zich vooral door 
vijf Treurspelen , welke de 
levensbeschryving van de ko« i 

ningin JOANNA bevatten. Hij 
droeg . dezelve op aan CLE-
MENS VII (ROBERT van Gene» 
ve), die hem een kanonikaat 
van Siserton en de proostdij 
van Parasols gaf, alwaar 
men zegt, dat onze dichter 
in 1383 vergeven werd. 

PARC (GABRIEL DU PAC en 
niet DU), —ZieBELLEGARDE. 

PARC(Dü).-^-2ieSAüVAGE. . 

f PARCELLES (JOANKES), 
een schilder van zeegezigten, 
in 1597 te Zeijden geboren » 
was de kweekeling van HEN
DRIK VROOM. Hij heeft uit
gemunt in de kunst', om de 
zee in al derzelver gedaante<-
veranderingen vóór te stellen. 
Om de stormen op zee des 
te beter op het paneel te kun
nen brengen, schepte hij er 
behagen in, om dezelve te be-
beoefenen; en hij stelde zich 
dikwijls aan de grootste ge* 
varen bloot, om zijne naboot* 
sing volkomener te maken. De 
gewoonte, om de natuur te 
beoefenen , had hem met de 
grootste vindingskracht be
gaafd: maar hij wist zijne ge
nie binnen de juiste grenzen 
te beperken, en week nooit 
van de waarheid af. Hij daag
de KNIJPBERGHEN en VAN GOI-
JEN, beide bekwame land
schapsschilders uit, wie het 
beste, gedurende den loop 
van eenen dag, en in tegen-
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zeegezigt voorstellende, dat 
aller goedkeuring'wegdroeg. 
De voortbrengselen der beide 
andere mededingers waren rij-, 
ker in bijzonderheden; dè 
uitwerkselen derzelve Avaren 
welligt bevalliger: maar het 
werk van' PARCELUBS was de 
natuur zelve , ' en bevatte al 
de deelen der schilderlcunde. 
Deze bekwarne kunstenaar 
overleed te Leyderdorp , ee-
nen zoon nalatende, JÜLIÜS 
genaamd, die in zijn voetspoor 
trad, Men heeft dikwerf hun
ne schilderijen met elkander 
verward , hetwelk des te lig-
ter kon geschieden, daar bei
de hunne stukken met J . P . 
teekende. Terscheiden zee-
gezigten des vaders zijn ge
graveerd , Amsterdam* N. ƒ, 
VJSSCHER, 1620. 

Woordigheid van gemeen
schappelijke vrienden, een 
schilderstuk zou Yervaardigen. 
KNIPBERGHEÏT koos een groot 
stuk doek ter vervaardiging 
van zijn landschap. Het scheen 
dat hij op zijn palet de lucht, 
de vergezigten, de- boomen 
de rotsen, geheel vervaardigd 
plaatste jom dezelve slechts op 
het doek overtebrengen. De
ze goede schilderij was bin
nen den bepaalden tijd vol
tooid. YAN GOIJEN stelde zich 
tevreden , met slechts licht 
en hrüin op zijn doek te bren
gen , zonder te doen raden, 
wat hij wilde voorstellen. 
Weldra zag men , als 't ware, 
uit dien chaos ontluiken, een 
heldere hemel, vergezigten , 
fabrijk,en, gehuchten, een 
waterval, die eindelijk .eene 
rivier werd waarop men ver
scheiden vaartuigen zag, vol 
van niet de meeste fijnheid 
afgewerkte beelden. Deze 
schilderij vol geest en een 
lieerlij k koloriet betooverde' 
de aanschouwers. PARCEI.IES 
volgde eenen geheel tegen 
overgestelden weg,.hij bleef 
lang in overweging', over het 
onderwerp, hetwelk hij wil
de uitvoeren, zonder iet te 
bekenen of te schilderen, en 
toen hg al zijne denkbeelden 
wel bepaald had, zette hij 
Zich met eene buitengemeene 
snelheid aan het schilderen, 
en, binnen den bepaalden tijd 
had hij zijn stuk gereed, een 

PARCIEDX (ANXONIPS m), 
of liever DEPARCIBDX , lid der 
akademien van wetenschap
pen van Frankrijk, Zwe
den , Pruissen, en konink
lijk boekkeurder, werd ia 
het gehucht van Cessoux > 
in den omtrek van fflmes t 
in 1703 geboren. Hij kwam 
vroegtijdig te Parijs., alwaar 
zijn aanleg voor de wiskunde 
hem begunstigers verschafte. 
Om in deze stad een bestaan 
te vinden, trok hij in den 
beginne met eene bijzondere 
naauvvkeurigheid meredianëH 
en zonnecirkels; en toen hij 
eenigzins meer onbekrompen 
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kon leven, deelde hij zijne 
kundigheden in verschillende, 
zeer wel onthaalde werken , 
aan het publiek mede. De 
voornaamste zijn:' 1.°Tables 
etc. (Sterrekundige Tafelen), 
1740, in 4.t° — 2.° Trai
te etc. (Verhandeling over 
de regtlijnige en rondvormi-
ge Driehoeksmeting), 1741, 
in 4.ÏO; een naauw keurig en 
welgeregeld werk. — 3.° 
Mssais efc. (Proeven over 
dé waarschijnlijkheid van 

' de duurzaamheid des men~ 
schelijken levens), 1746. Dit 
belangrijk geschrift heeft zoo
wel bij de vreemdelingen als 
bij de Franschen een gunstig 
onthaal gevonden — 4 . 6 Mé
moires etc (Verhandelingen 
over de mogelijkheid, om 
de wateren van de rivier Y-
vette, naar Parijs te leiden.) 
1763, in 4.t° herdrukt in 
1777,, in 4.t<» met vermeer
deringen , een ontwerp, eenen 
goeden burger waardig. DE 
PARCIEÜX, was zulks. Hij 
wijdde zich met ijver aan al 
datgene toe, wat betrekking 
had tot het algemeen wel
zijn. Men kent zijne pompen 
van Arnouville en Crecy, 

«even zoo 'belangrijk om der-
zelver eenvoudigheid, als 
groot uitwerksel. Dit akade-
wiie-lid , overleed den 2 Sep
tember 1768, te Parijs, 
billijkerwijze betreurd. 

, • * PARCIEÜX (ANTONHJS DE) , 

of liever DE PARCIEÜX , heef 
van den voorgaande, onder
scheidde zich even ais hij in 
de natuur en wiskundige we
tenschappen , en overleed den 
23 Junij 1799. Men heeft 
van hem 1.° Mèmoire etc. 
(Verhandeling over de uit
werksels en de oorzaak van 
de afgebrokene uitbarstingen 
der donderslagen). — 2.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over de grondregels der wis-
kunde), ten gebruike der hoo-
gescholen — 3.° Traite etc. 
(Verhandeling overdejaat-
lijksche of op tijdstippen be
paalde renten), Parijs, 1781, 
in 4. t0 —• i.° D.issertation-
etc. (Verhandeling over het 
middeli om. het water door' 
omdraaiing van een ein
deloos verticaal koord te 
doen opstijgen), Amsterdam,. 
1782, in 8.v° — 5.° Dis-
sertalions etc. (Verhande
lingen over de luchtbollen). 
Hij heeft verscheiden werken 
in handschrift nagelaten , on
der anderen eene Volledige 
verhandeling over de natuur 
en scheikunde, welke juist 
ter perse was gelegd, toen 
de dood hem kwam wegmaai-
jen. Dezelve werd veroor
zaakt door eenè verstopping 
en belemmeringen aan de 
beneden - maagmond , voort
komende uit de gewoonte, 
welke hij had aangenomen, 
om onmiddelijk na den maal
tijd te werken. 
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PARDIES (IGNATIÜS GASTON), 
in 1636 te Pau geboren, 
was de zoon van eenen raads
heer {bij Jiet parlement dier 
stad, werd in den ouderdom 
van 16 jaren Jesuit. Na de Au-
maniora onderwezen te heb
ben , wijdde hij zich toe aan 
de stadie der wis- en natuur
kunde ; vervolgens werd hij 
naar Parijs beroepen, om de 
wiskunde in het collegie van 
LODEWIJK den Groote te on?-

•'derwijzen, en zijn roem1, die 
hem aldaar was voorafgegaan, 
deed hem door alle geleerden 
opzoeken , pater PARDIES O-
verleed in 1673, als het slagt
offer van zijnen ijver, daar 
hij te Bicêlre, alwaar hij ge
durende de - Paaschfeesten 
biecht'gehoord en gepredikt 
had, eene besmettelijke ziekte 
opgedaan had. Zijne werken 
zijn in eenen naauwkeurigen, 
beknopten en vrij zuiveren 
stijl geschreven, met uitzon
dering van eenige ruwe uit
drukkingen. Men heeft van 
hem: 1.° ïïorologiumtau-
Manticum duplex , Pctrijs y 
1662, in 4.*°; — 2.o Ms-
szrtatiode motu et natura co* 
neiarum, Bordeaux, 1665j 
in 12,mo;. _ 3.o Discours 
eio, [Redevoering over de 
'plaatselijke beweging) , Pa~ 
T2;s,1670,inl2.»»oenl673, 
in 4,to'. — Elemens etc. 
(Grondbeginselen der meet
kunde) , Parijs, 1671, in 
^.mo t m e n heeft van dit werk 

j twee vertalingen in het Latijn; 
de eene van JOZEF SERÜRIER , 
hoogleera'ar in de wijsbegeer
te en in de wiskunde te U-
treckt 3 in die zelfde stad 
gedrukt in 1711 , in 12,""»; 
de andere van JOANNES AN-
DREAS SCHMIIZ, Jena, 1685. 
— 5.° Discours \ etc. {Ver
handeling over de kennis 
der beesten), Parijs, 1672. 
Men vindt ip dezelve de re
denen der Cartesianen , . op 
eene waarschijnlijke «wijze 
voorgesteld en zeer zwak we-
derlegd; hetwelk doetgeloo-
ven, dat de schrijver er niet 
verre af was, de redelooze 
dieren als eenvoudige werk
tuigen te beschouwen. Het 
is waar dat hij dit gevoelen, 
door' algemeene aanmerkin
gen bestrijdt;, maar de bij
zonderheden zijn hem 'dik
wijls gunstig. De onderschei
ding van de menschehjke ziel 
met het levendmakend be
ginsel der dieren, van wel-, 
ken aard hetzelve ook zij, 
wordt*in dit werk op eene 
bondige wijze aangetoond.— 
6.° La staiique etc. \De 
weegkunde of de weten-

• schappen der bewegende 
krachten), P'arys, 1673. 
,— 7.° Discription etc. (Be
schrijving en verklaring der • 
beide werktuigen , geschikt, 
om met een groote gemak" 
kelijkheid wijzerplaten te 
vervaardigen) Parijs, 1678. 
Men heeft; van dezelve eene 
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3,e uitgavei Parijs, 1689, 
in 12.m° — 8,° Globi coeles-
tis in tabula plana redaeli 
descriptio Parijs, 1674, in 
fol. Deze kaarten waren de 
beste vóór die van FIAAM-
STEED, Pater PARDIES is de 
eerste,,. die getracht heeft, 
om het afdrijven van een schip 
door de wetten der werktuig-
leunde te bepalen, zijn grond
beginsel , in den beginne door 
den ridder RENAÜ aangeno
men , werd door HUYGIIËNS 
als valsch bewezen. • Zijne 
voornaamste werken zijn te 
Zyon in 1725 in 12.»»0 in 
bet licht verschenen 

PARE (ABIBROSW) , de va
der der Fransche heelkun*-
de, in 1509 te Zaval'whvl 
Fransche dept. der Mayenne 
geboren, lijfarts van HENDRIK 
;JI , FRANCISCDS I I , KAREI. 
IX en HEMDRIKIII, [Hij ge
noot een gropt aanzien aan 
bet hof van KAREt IX, Tij* 
dens de moord tooneelen van' 
den Ëarthelsnacht, wilde 
de koning, zegt BRANTÖME , 
niemand anders het,leven red
den , dan alleen aan meester 
AMBROSIUS PARE, zijnen eer
sten heelmeester, » Hij liet 
hem hajen, plaatste hem ter
wijl hij hem gelastte, er zich 
niet te verroeren, in zijne 
kleerderkamer, zeggende, dat 
het niet billijk zoude zijn een' 
man die eene geheele kleine. 
wereld kon dienen, al dus 

te vermoorden." Afgunstige 
geneesheeren,. beschuldigden 
hem onder FRANCISCDS I I , 
van dien vorst • te hebben 
vergeven : » Neen, zeide CA^ 
XHARINA DE MEDICIS , AMBRO-
SIÜS PARÉ , is , een al te 
regtschapen man eq te zeer 
onze vriend, dan dat hij de 
gedachte van dit schandelijk 
opsset zou.kannen gehad heb
ben." Hij verrigtte hoogst 
belangrijke kuren onder an
deren aan den hertog FRANT 
CISCUS DE GÜISE en aan KA-
REL IX. De eerste had voor 
JSoulogne, eene lanssteek be
komen , waarvan het staal en 
een gedeelte van de schacht', 
dat van voor sde neus, tot 
tusschen de nek en de oo-
ren doorgedrongen waren, 
door PARE met eene bewon
derenswaardige behendigheid, 
er uit gehaald werden. De 
noodlottige gevolgen eener 
aderlating deden vpor liet le
ven van KAREL IX, vreezen, 

iDoor eene even zoo bekwame 
als krachtvolle heelkundige 
behandeling verwijderde PA ? 
RE het gevaar, hetwelk drei
gend was,] Hij gaf verschei
den verhandelingen' in het 
Fransch in het licht, welke 
in 1561, met platen ver
schenen. JACOBÜS GDIWE-
MEAÜ , vertaalde dezelve in 
het Latijn , en liet ze in fol. 
drukken, Parijst 1561. De
ze Verzameling is verschei
den malen herdrukt; de bes* 
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ie uitgave is die van 1614, 
'Parijs, in fol. PABÉ, was 
de eerste, die eene beschrij
ving van .het gewone vlies 
der spierea toverde. Hij was 
echter een meer bekwame 
Wondheeler, dan geleerde 
onljeedkundige. Hij overleed 
m 1592, na den roem van 
eenen achtingswaardigen bur
ger genoten te hebben. Ofr 
schoon hij protestantsch i s , 
verhaalt hij echIer bijzonder
heden , welke men (neer ge
woonlijk jn Caiholijke schrij
vers vindt, omdat dezelve 
bijzonder overeenkomstig zijn, 
Wiet het geloof en de ge
schiedenis der oude Kerk. 
Aldus maakte hij gewag van 
eenen bezetene , dip Grieksch 
en Latijn sprak, zonder.de-
*e beide talen .ooit geleerd 
te hebben. Hij zalf had de 
«aak onderzocht (*). De lof
rede van PABÉ , werd dooi
de akademie van Bordeaux, 
^s onderwerp eener prijs-
Waag gesteld : de prijs is, in 
1814. aan doctor TIMONT 
toegekend. 

PARENNIN. -

XHII. DEEL. 

Zie PAR-

F f 

PA RENT (ANTONIÜS) , ia 
1666, te Parijs geboren , 
was de zoon van eenen ad-
vokaat bij den raad , beoe
fende de regtsgelcerdheid uit 
pligt, en de wiskunde uï\ 
neiging. Hij maakte twee 
veldtogte'n mede met den 
markgraaf D'AI.EGRE ; en ver
wierf eene volledige kennis 
door het "gezigt der plaatsen» 
Te Parijs teruggekeerd, 
werd hij als lid bij de aka
demie der wetenschappen op
genomen. Hij verrijkte de 
Gedenkschriften van die ge? 
nootschappen, met een aan* 
tal stukken. Deze achtens
waardige academicus, over
leed in 1716, met destand-
vastigheid, welke de door 
de teederste godsvrucht on-
derschröagdé wijsbegeerte in
boezemt. Hij was zeer goed
aardig, zonder daarvan het 
innemende uiterlijk te be
zitten. Men heeft van hem: 
1 .o f) es recherches etc. [Wis" 
en natuurkundige nasporin-
g$n)ï 3 dl.ninl3.nx>, 1714. 
— 2.° Arithmétique etc. 
{Theoretisch praktische re
kenkunde) , 1714, in 8.vo 
_— 3.° Elemens étc. (Eer
ste beginselen der toerktuig~ 

•f ( ) ERASMUS en POMPONIUS, zeggen ons zeer ernstig, dat men na-
JwurlijkenvijKe talen kan kennen, welke men nooit geleerd heeft, 
•toe *eie geVoelens van geleerden bestaan er niet, die geene weder-
rSgmg verdienen en die juist dienen, om dit gezegde van CICERO te 
herinneren: Nihil lam absürdum dieipotest, (juod non dicatur ai 
"iïquo philosopkomm. hih, de Divinat. 

http://zonder.de
http://dl.ninl3.nx
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en natuurkunde), 1700, in 
12.mo — 4,0 Verscheiden 

werken in handschrift, of-
schoon^deze^werken vol zijn 
van geestige aanmerkingen 
en wijze beoordeelingen, heb
ben zij echter niet veel bij
val gevonden: men verwijt 
den schrijver, dat hem die 
duidelijkheid ontbreekt, wel
ke de wetenschappelijke schrif
ten , voornamelijk behoort te 
onderscheiden. 

PARES of PERES (JACOBÜS) , 
een Spaansch godgeleerde, 
bekend onder den naam van 
JACORUS van Falence , zij
ne geboorteplaats, begaf zich 
in de orde der kluizenaars 
van den heiligen AUGTJSTI-
NÜS, en werd bisschop van 
Christopole. Zijn ijver en 
zijne liefdadigheid , maakten 
hem het voorwerp van liefr 
de en 'achting zijner kudde , 
welke hém in 1491 verloori 
Men heeft van hem : l.o Ker~ 
Maring der psalmen van het 
hooglied enz. — 2.° Een 
geschrift tegen de Joden '.De 
Qhristo reparatore generis, 
humani, Parijs, 1518 ,infol. 

* PARET D'AtCASAR (LODE-
WIJK), een schilder, in 1747, 
te Madrid geboren , en den 
14 Februari} 1799 overleden, 
•werd door', den koning van 
Spanje belast, met het schil
deren der havens van het 
schier-eiland en hij heeft ge

deeltelijk deze verzameling 
mét het beste gevolg ten uit
voer gebragt. Onder zijne ove
rige schilderijen noemt men 
voornamelijk den Eed van dén 
prins vanAsturïè, in de kerk 
van den ff. HIERONYMUS , 
en een Steek- of Ridder-
spel, waarvan al de perso
nen de leden der koninklij
ke familie voorstellen* 

PAREUS (DAVID), meerbe
kend onder den naam van 
WOENGÜER , in 1548, te Fran
kenstein , in Silezi'è gebo
ren , werd in den beginne 
als leerling op eenen schoén-
makerswinkel geplaatst, maar 
zijn meester onttrok hém aan 
dien staat, om hem te.laten 
studeren. Zijn hoogleeraar 
deed hem van Luthersch, zoo 
als hij was, het CaMnismus 
omhelzen , en verschafte hen» 
eenen post aan de akadeihie 
ven Heideïberg. PAREUS ver
wierf aldaar eenen leerstoel 

.in de godgeleerdheid , en over
leed in 1622. Zijn léven was 
niet zeer rustig: onophou
delijk in twistgedingen met 
de Catholijken gewikkeld, 
kon hij noch gelukkigen ma
ken , noch. zulks zelf zijn. 
Men heeft van hem verschil
lende verhandelingen tegen 
BEILARMNUS en andere wer
ken over geschilpunten, wel
ke gevonden worden in de 
Verzameling zijner -werken, 
door zijnen zoon te Frank* 
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fort, in 1647, 4 dl.», in 
fol. in het licht gegeven. Be-
ze verzameling bevat ook Com-
tnentariën op het Oude en 
Nieuwe Testament, Zijne 
Ferklaring van den Brief 
van den H. PAULÜS , aan de 
•Romeinen, werd in Enge
land door beulsbanden, als 
bevattende met "de regten der 
vorsten strijdende grondbe
ginselen, verbrand. 

PAREUS (JOANNES PHIOP-
POs), zoon van den voor
gaande, in 157,6 , te Mems-
hach, nabij fVorms gebo
ren , is een der arbeidzaam
ste, spraakkunstenaars van 
Daitschlandgeweest. Hij was 
rector van verscheiden kol-
legien en in het laatst Tan 
dat van ffanau', alwaar hij 
in 164$,, overleed.-Wijheb-' 
ben van hem,: 1.° ' Lexicon 
criticon , Neurenberg, het
welk-, ofschoon slechts uit één 
groot 8.vo deel bestaande, 
flem vele naspóringen heeft 
gekost. — 2.o Lexicon plau-
tinumf 1614, in 8.v°; dit 
's een woordenboek der Blij' 
spelen , van Pi,AUTüS. — 3.° 
•Electa plautina, 1617 , in 
°-Vo Er was ten opzigte van 
PUÜTÜS , tusschen PAREUS 
e n

 QROTEII , een hevigetwist 
ontstaan. Men ontdekt.er spo
ren van in dit werk, door» 
zaaid met al de. sierlijke 
kwinkslagen der pakdrags. 
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— 4.° Eene nieuwe Uit
gave van PIAÜXÜS , in 1619 , 
met geleerde aanmerkingen. 
— 5.° JElecla symmachia-
na , in 8.vo _ - e.o Calli~ 
graphid Momana, in 8.v° -' 
7.° Commentariën op de fl. 
Schrift en andere werken. 

PAREUS (DANIÖL) , zoon van ' 
den voorgaande, trad. in het 
voetspoor zijns vaders, hij 
werd in het,jaar 1645,dóór 
struikroovers gedood. Vossi-
trs , was hem' zeer toegedaan. 
Men heeft van hem een Mei-' 
lificium atticumfin 4 , t o , dit 
is eene verzameling van al-
gemeene plaatsen , uit Griek-
sche schrijvers ontleend, i -
2.o Hisloria Palatina, 
Frankfort,. 1717 , in 4.*o ' 
•-— 3.o Médulla historiceec-
clesiasticce. '"'—> 4.° Médul
la histories universalist in 
12.mo— 5,0 Een LexicoTt, 
met aanteekeningën op LD-' 
CRETIDS , in 8.vo 

PAUFAICI (FRANCISCHS) , in 
1698, te Parijs geboren, 
deed vroegtijdig eenen be
paalden aanleg voor het too-
neel blijken, en verkeerde 
tot aan zijnen dood, den 25' 
October 1753 voorgeval
len , met tooneelspelers. Men 
heeft van hem : 1.° Histoire 
etc. {Jlgemeene geschiede
nis van het Fransóhe too-
•neel, van desaelfs oorsprong 
2 ' 
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4of op den tegenwoordigen 
tijd), J5 cll.n in 12.w> Hij 
werd in dit werk, een ge* 
schrift zonder naauwkeurig-
heid en zonder smaak, ge^ 
holpéq door CJUÜDIÜS PAU-
TAIGT., zijnen broeder , in 
1777 overleden. — 2.° Mé
moires -.eta. (Gedenkschrif
ten om tot de geschiedenis 
van het kermis - tooneel te 
dimen)|, 2 dl,« in 12,^0, 
met zijnen broeder. — 3,° 
ffistoire etc* (Geschiedenis 
wan het oude Italiaansche 
iponeel), 1753 , in 12.™° _ .̂ 
Afi ffistoire etc. (Geschie
denis van de opera), in hand
schrift, ~— 5 ,o Dictionnaire 
efe» (Woordenboek der too-
neehn), 7 dl,1* in 12.»°; 
eene slecht overwogene en 
aeer vervelende compilatie. 
—-6,o J[lréa,eèn treurspel 
«n Panurge', een ballet, wel
ke niet ten tponeele zijn ge* 
voerd en ook deze eer niet 
verdienen. [Gezamenlijk met 
MARIVAEX , schreef hij twee 
blijspelen, de onverwachte 
•ontwikkeling, en het vqlsche 
Aawertneisje.] 

PARHAMMPU (FRAÏKHSCDS) , 

eep Jesuit, uit de provincie 
Oostenrijk, wijdde zich toe 
aan het onderwijs der land
lieden, en doorreisde een aan
tal provinciën, alom door 
zijnen arbeid veel roem in-
oogstende. Keizer FRANCIS-
cvs I , noodzaakte hem eene , 

loopbaan, welke hem dier
baar was, te verlaten, en •' 
om zijn biechtvader te wor
den. Hij hield zich te gelij
kertijd bezig, om nuttige in-
rigtiflgen van verschillenden 
aard tot stand te bteqgen. 
De vorm , welken hij aan het 
•gesticht der weezen en ar
me soldaten - kinderen gaf , 
de krijgsoefeningen, welke hij , 
er invoerde, de naauwkeu- j 
rige en gestrenge orde , wel
ke in hetzelve heerschte, had 
van die inrigting voor de j 
Vreemdelingen een voorwerp i 
van belangstelling gemaakt, ! 
$a de vernietiging der maat- ! 
schappij : ging hij voort met •• 
het bestuur over dezelve. Kei
zer JoziEJ? II.., eerbiedigde zijne 
deugden en zijnenijver. Wei- ; 
nige dagen voor zijnen dood. i 
had hij hem een bisdom aap- j 
g.eboden ; op de weigering j 
van den bescheiden religieus, j 
gaf de vorst hem twee maan- j 
den bedenktijd, De Voorzie- j 
nigheid besliste de zaak op J 
eene waardiger wijze. Hij 
overleed" den 1 Maart 1786, 
te ËTeenen ; alvorens het be- ! 
paalde tijdstip verschenen was. 

PAUIJS. T-~ Zie JOZEF VAS J 
PARIJS, 

* PARINI (JOZEF) een Itali- j 
aansch dichter den 22 Maart j 
1729, te Mosizio, aan het 
meer Pusiano, in het Mi- i 
lanèsche geboren. O/schoon j 
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zijn vader bijna zonder for
tuin was, bestuurde hij ech
ter zelf zijne opvoeding, en 
begaf zich naar Milane, om 
het opzigt over zijne studiën 
te houden, welke hij hem 
in het Barnabiter-collegie dier 
stad deed volgen. De jonge 
PARINI zag zich genoodzaakt, 
zich aan den vaderlijken wil 
te onderwerpen, en den gees
telijken staat te„ omhelzen. 
Terwijl hij zich• tot denzel-
ven voorbereidde, door de 
godgeleerde cursus te volgen, 
werkte hij tegelijkertijd bij ee-
nen advokaat, ten einde daar
door middelen van bestaan te 
vinden. Eenegeheime neiging 
sleepte hem tot de dichtkunde 
mede, en den tijd, dien hij 
aan de regteh en de godge
leerdheid kon onttrekken ,' 
besteedde hij aan het lezen 
van HOMERUS, VlRGIUÜS* 

ÏIouATirjs, DANTE , ÏASSO enz. 
Èenige anacreontische Ge
dichten, welke hij te JLvga-
no, onder liet rubriek Zon
den, in 1752, onder den 
naam van RIPANO ËuraiNO, 
(eenen naam, . welken de 
schrijver, van de oude be
naming- van het meer Pust-
««o, Eupiti, ontleende) in 
het licht gaf, openden voor 
hem de deuren van de aka-
demie der Trasformali, 
waarin hij de beroemdste 
schrijvers van Itdie' leerde 
kennen. Hij vervaardigde an

dere dichtstukken, welke gee-
nen minderen opgang rnaaki 
ten als de eerste, en die hen», 
het|lidmaalschap verschaften , 
bij de Arkadische akademie 
van Rome, en bij andere ge-; 
leerde genootschappen. Daar 
echter al deze eerbewijzen 
zijne fortuin niet verbeterden 
zoo zag hij «ich genoodzaakt, 
den post van onderwijzer bij 
den markgraaf van BORRO-
MEO, en later bij den hertog 
van SERBEUONI , beroemde 
familie» van Milane, aan te 
nemen. Öp deze wijze kon 
hij zich van eenen voor zijn 
hart zeer zachten pligtkwij-
ten, dien namelijk van in de 
behoeften zijner moeder te 
voorzien, aan welk hij , na 
den dood zijns vaders, zijn 
gering erfdeel reeds had op
geofferd. Hij beoefende ver
volgens met ijver het Grieksch, 
en werd een der beste hel
lenisten van Italië. Een even 
Zoo verlichte criticus, als 
góedë dichter zijnde, bewees 
hij zijn talent in zijn Onder
zoek, in 1756 in het Jicht 
«regeven, van het werk van 
BANDIRA : getiteld: Vorde
ringen der humaniora, een 
werk , waarin de sehrjjver $ 
pater SÈGNERÏ, eenen beroem
den Jesuit en prediker, niet 
spaart, PARINÏ verdedigde 
hem op eene zegevierende 
wijze in zijn Önder&oe/t. Hij 
werd weldra in eenen andc-
3 

•ƒ• 
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ren letterkundigen twist ge
wikkeld. Pater BiuïTDA.een 
der oude meesters van PA-
KINI , wiens uitmuntend werk, 
Over de Toskaansoke taal, 
juist in/j het Jicht was ver
schenen , had billijker wijze 
MAGGI, TANZI en BAI^STRERI 
gehekeld, daar deze bij eene 
"ware dichterlijke begaafdheid, 
er behagen in schepten, om 
in den onbeschaafden, sma-
keloozen Milanes.chen tongval 
te schrijven. PARINI nam hun
ne verdediging op zich , en 
behaalde, ten koste zijner 
kieschheid, op pater BRANDA , 
éene letterkundige zegepraal. 
Hetgene, wat zijnen roem 
vooral, bevestigde was de uit
gave van het eerste gezang 
eens dichtstuks, waarin hij 
zich als den uitvinder van 
éenen nieuwen dichttrantdoet 
kennen, dit dichtstuk, geti
teld: II giorno, is in vier 
deelen verdeeld: il Maitino, 
il Mezzo- giorno, il F~es-
pro, la Notte; hetzelve be
vat, eene hekelende beschrij
ving der zeden eö gewoonten 
van de groote heeren van 
Italië, Het eerste gezang, 
il Mattino, werd in 1763 
in het licht gegeven, en het 
tweede, il Mezzo giorno in 
1765. De poezij. van het
zelve is rijk en welluidend, 
°ok maakte het werk groo-
ten opgang; de graaf FiR-
MIAN , Oostenrijksch land
voogd in lombardyë, wilde 

de talenten van PARINI be« 
loonen, door hem de redac
tie van de stads-Courant (Ga-
zelta) toe te vertrouwen, 
door hem tot hoogleeraar in 
de schoone letteren te Cano-
bianq,eei\ later in de wel
sprekendheid en schoone kun
sten , aan het gymnasium 
van Brera te benoemen; 
maar van den anderen kant 
was den schrijver ten doel 

• der vervolging van eenige 
heeren. Daar de hertog van 
BELGIOJOSO, een der toen
maals in zwang zijnde man
nen , zijn afbeeldsel in het 
werk van PARINI meende te 
herkennen, zoo wreekte hij 
zich daarover op eene zeer 
lafhartige wijze. Hij liet, zegt 
men-, bij nacht, en op den 
oogenblik, waarop hij zich 
naar zijne woning begaf, aan 
den dichter stokslagen geven , 
die er verminkt door werd, 
en er zich niet over durfde 
beklagen, uit vreeze van zich, 
van wege eene even zoo rij
ke als vermogende familie, 
nieuwe ongelukken te berok
kenen. Wat hiervan zeker 
ia, is dat kort na de uitga
ve van den Middag, de abt 
PARINI in. eene ernstige ziekte 
verviel, dat hij eene groote 
verzwakking aan de armen 
ondervond, kreupel weder 
te voorschijn kwam, en dat 
de huizen van bijna al de 
edelen , wier vadsig leven hij 
in zijne beide dichtstukken 
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gehekeld had, voor hem ge
sloten waren. PARÏNI troostte 
zich wegens deze ongenade, 
door zich met meer ijver op 
het onderwijs toe te leggen. 
TivFaderlandslievendemaat-
se/iappzj, van Milane, in 
1776 opgerigt, nam hem in 
haren schoot o.p, en verkoos 
hem vier jaren later tot lofre
denaar van MARIA THBRESIA ; 
maar hij droeg die taak aan 
eenen zijner vrienden over, 
terwijl hij zeide: » welken 
lof- kan ik der keizerin toe-
zwaaijen? Zij is slechts mild
dadig geweest, aan 'anderen 
•geven , is veeleer eene staat
kunde dan eene deugd," 
eene onbezonnenheid, die hem 
vele onaangenaamheden op 
den hak haalde. Hij wasop-
ziener in het collegie von 
Brera, toen de stroom der 
omwenteling van Frankrijk, 
de Fransche. legerbenden in 
Italië voerde. ' BONAPARTE 
•voerde' dezelve aan, en tij
dens het kortstondige bestaan 
der Cisalpische republiek , be
noemde hij PARINI tot bur
gerlijk officier. PARÏNI was 
toenmaals 67 jaren oud,, en 
had een vlies op het regter 
oogj desniettegenstaande had 
hjj de zwakheid van dezen 
post aan te nemen; maar hij 
gedroeg zich in denzelven 
«iet wijsheid. Door zich ech
ter met de municipale sjerp 
te omgorden , scheen hij , of-

schoon zijne bedoeling was, 
het kwaad te beteugelen, de 
nieuwe orde van zaken aan 
te hangen ; ook had hij , bij 
den wederinval der Oosten-» 
rijkers in 'Zombardy'è , met 
verscheiden -wederwaardighe
den te worstelen , die zijne 
gezondheid ondermijnden. Ee
ne kwijnende .ziekte beroofde 
hem van zijne krachten, zoo-
dra hij den dood voelde na
deren , vergat hij de wereld, 
eu zocht de vertroostingen, 
der Godsdienst. Men zegt, 
dat hij zijne godsvrucht on
derhield, door zijne blikken 
gevestigd te houden , op de 
heilige beelden van het A-
vondmaal, Ixetmeestersluk van-
LEONARDBS DA VINCI. Hij 
vervaardigde zelfs eerie ï^er-
kandelingopd.il bewonderens
waardige schilderstuk, welke 
hij' echter niet ten einde kon. 
brengen, (Zie Ie Genade de 
LEONURD DE FINCI, door 
A. Goitiow, 1811, blz. 17 , 
der voorrede). — Gedurende 
zijne ziekte was de abt PA-
RINI niet bedlegerig, en wei
nige oogenblikken vóór zij-" 
nen dood, dicteerde hij den 
wiskunstenaar BRAMBILLA, nog 
een klinkdicht over de broos
heid des levens. Daar zijne 
krachten van oogenblik tot 
oogenblik afnamen, zoo wierp 
hij zich in eenen armstoel, 
nam afscheid van zijne vrien
den , en sprak deze laatste 
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woorden uit : » IJc troost 
ianij met het denkbeeld der 
Godheid 5 want ik vind gee-
nen anderen regel voor dé 
menschelijke regtvaardigheid, 
dan de vrees en de hoop 
eener eeuwige toekomst." Op 
denzëlfden oogenblik gaf hij 
den geest, den 3 Septem
ber 1799. ï)e abt PARINI , 
was een der voornaamste lier-
dichters van Italië: hij be
zat een bewonderenswaardig 
talent voor de ode, en spreid
de hetzelve ten toon in die, 
•welke den titel voeren van: 
1.9 J)e val, de storm, de 
Toonkunst t de Noodzake
lijkheid, de Oorlog, enz. 
Ook slaagde hij wel ia de 
Toonèelppezij, enbij dekomst 
van den aartshertog FERDI-
ïUNd te Müane, leverde hij: 
2.° Aseanio in Jlba. Maar het 
waren, zoo als wij reeds gezegd 
hebben, zijne hekeldichten de 
•Morgen en de Middag, die zij
nen roem bevestigden, De- ' 
zelve werden door den Avond 
en den Nacht gevolgd. Deze 
vier dichtstukken zijn geza
menlijk gedrukt, maar de 
beide eerste zijn de belang
rijkste. Een schitterende stijl, 
vol dichtvuur en verbeeldings
kracht, verheft het zinrijke 
en vaak het bittere der he
keling» die de grondslag de
zer gedichten uitmaakt. Men 

-vindt in dezelve de schilde
ring van de zeden der adel
lijke Milanezen van beiderlei ' 

geslacht, van huöne bezig
heden, gedurende de vier 
deeleri van den dag, die zij 
met hunne kaptafels, met 
hunne bezoeken, met hunne 
prachtige maaltijden, met 
hunne wandelingen ? hasard-
spelen, schouwburgen, avond
maaltijden , geheime minna- ,', 
rijen enz. dqorbragten. Pp > 
dezelfde wijze als ALFIERI in , 
Italië eenen nieuwen stijl . ) 
voor het treurspel heeft ge-, 
schapen, vormde de abt PA- ; 
RWI er zich eenen voor het 
hekeldicht, terwijl hij van - j 
den weg afweek, gevolgd door ij 
ARIOSTO , SARAÏOR ROSA , ij 
ADIMARI enz, terwijl hij ge- |i 
Strengelijk de 'ondeugden he- I 
keiden, zonder ooit de ze
den te kwetsen. ALFIÈRI was 
in briefwisseling met PARIM, j 
hij noemde hem primo pil- ; 
tor del signor il coslume, ]' 
(eerste schilder van de zeden | 
des adels). Zijne gedichten 
zijn in vrije ohberijmde ver- ' 
zen, de moeijelijkste der Ita- : 
liaansche dichtkunde : nadat i 
de beroeriide FRUGOJSI den 
Morgen gelezen had, riep 'j 
hij uit: » Ik erken thans, 
dat ik nooit vrije verzen heb 
kunnen vervaardigen, ik, die 
mij een meester, waande," 
De Werken van den abt PA
RINI zijn gezamenlijk uitge
geven 'te Müane, 1801 '-— 
1804, 6 dl.n in 8.v°, en , 
door den uitgever FRANCIS- | 
„COS PiElNA, aan den consul ': 
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BONAPARTE opgedragen, Aan 
het hoofd derzelve is het 
Leven des schrijvers geplaatst, 
hetwelk vele belangrijke bij
zonderheden aanbiedt; maar 
ia eenen Wijdloopigen en al 

, te zeer gezochten stijl ge
schreven is. 

PARIS ( MAXÏHEÜS ) , een 
Engelsch benedictijner-mon
nik , in het klooster van den 
H. AtBiNüs, in 1259 over
leden, was evenzeer ervaren 
in de dichtkunst, de wel
sprekendheid, de schilder
kunst , de bouwkunde, de wis
kunde, de geschiedenis en 
de godgeleerdheid. Hij open
baarde zoo veel zucht tot 
regelmatigheid , dat men hem 
belastte, met de hervorming 
der kloosters. Hij kweet zich 
met ijver en met den besten 
uitslag van die taak. Zijn 
Toornaarnste werk is: ITis-
toria maj,or, sive rerum An-
glicaruiïi Aistoria a GUIL-
lELMl conqucB storis adven-
tu \J066), ad annum 43 , 
MENRICI IIl{iiU9\, edi-
fo studio MATTHJEI PdR-
SERIt Londen, 1571, in 
f°l. met vermeerderingen, 
door ' WIUEM WAXS , ZOM-
<&«, 1640, 2 dl.n in tol. 
Er behoort een aanhangsel 
tot hetzelve» hetwelk met 
Ï260 begint en met 1263, 
eindigt. Dit is van W I U E M 
YA« RITSIUNGER, monnik van 

F 

den H. AlBAlftrs en geschied
schrijver van koning EDUARD, 
WlLLEM' CAVE verzekert, dat 
MATXHEÜS PARIS datgene, 
wat hij tot het jaar 1235 
verhaalt, uit de krönijk van 
RüTGER DE VENDOVER af-
gechreven heeft. Deszelfs stijl 
is onbeschaafd en log; de 
schrijver vermeldt het goede 
en het kwade met vele op-
regtheid , ten, minste als hij 
geene partij in de zaak kiest. 
Dan is hij, zegt zekere criti* 
cus, de minst' geloofwaar
dige van alle schrijvers, 
MAXÏHEÜS, hadeene beknop
te uitgave van dit werk ver
vaardigd, aan welke hij den 
titel gaf van Historici mi' 
nor, in tegenstelling van zij
ne groote geschied enis, welke 
hij Historia, major noemde. 

PARIS (FRANCISCOS) , te 
Chatillon, bij Parijs , uit 
eene arme familie geboren , 
was de knecht van den abt --
FAREX , groot - vikaris • van' 
Seiïs, die hem-tot de pries
terlijke waardigheid deed op
leiden. Hij bediende de pas
torij van St. Lambert, was , 
vervolgens in eene andere . 
werkzaam , en kwam zich te 
Parijs nederzetten, alwaar 
hij in 1718, hoogbejaard, 
als onder-vikaris van St. E-* 
ÏJENÏÏE du Moni overleed. 
Men heeft van hem verschei
den stichtelijke werken, de 

f ' 5 . •• 

file:///J066


490 P A R. 

voornaamste zijn: 1.°Pseau-
tnes etc. {Psalmen bij wij%e 
van-gebed) in 2.»»° —-, 2.° 
Prieres etc. {Gebeden uit de 
ff. Schrift ontleend en uitge
breid) , in 12;>n° — 3.o Mar-
tyrologe etc. {Martelaars
boek of Schets van de le
vens der Heiligen), in 8.vo 
— 4.° Traite etc. (Ver* 
handeling over het • gebruik 
der Sacramenten van boet' 
vaardigheid en des Altaars), 
in 1673 , op last van GON-
DERIN , aartsbisschop van 
Sens gedrukt, nagezien en 
verbeterd, door de heeren 
ARNAÜID en NICOXE. —'5.° 
Jiegles etc. (Christelijkere
gels voor het levensgedrag), 
enz. in 12.>»o — 6.° Eeni-
ge geschriften om tegen Boc-
QÜILLOX te bewijzen , dat» de 
schrijvers met grond', eenig 
redelijk voordeel kunnen trek
ken uit de werken, welke 
zij over • de godgeleerdheid 
en -de zedekunde doen druk
ken." De abt BOCQÜILLOX 
hield het tegenovergestelde 
staande , en handelde volgens 
deze grondbeginselen : 'men 
moet bekennen , dat indien 
dezelve in dit punt gestreng 
zijn, zij echter in belangrijk
en edelmoedigheid die van 
zijne tegenpartij overtreffen, 

PARÏS (FRANCISCUS) , een 
berucht diaken , was de oud
ste zoon van eenen raadsheer 
bij het parlement van Pa

rijs, [Alwaar hij den 30 Ju-
nij 1690 geboren werd.] Hij 
wasnatuurlijkerwijze bestemd, 
zijnen vader in zijnen post 
öp te Volgen; maar hij wil
de liever den geestelijken 
staat omhelzen. Na den dood 
zijns vaders gaf hij al zijne 
goederen aan zijnen broeder 
over. Hij hield gedurende 
eenigen tijd catechismus in 
de parochie van *S'̂ . Cosmus, 
belastte zich met het opzigt 
over de jonge geestelijken , 
en hield voor hen voorlezin
gen. De kardinaal DE NO-
AILI.ES , wiens zaak hij was 
toegedaan, wilde hem tot 
pastoor van die parochie doen 
benoemen , maar een onvoor
zien toeval verijdelde zijne 
maatregelen. De abt PARIS, 
na verschillende afzonderin
gen beproefd te hebben sloot 
zich óp in een huis van de 
voorstad Si. Marcel. Hij leg
de zich aldaar toe op den 
handen arbeid, eri weefde 
kousen voor de armen. Hij 
overleed in die schuilplaats 
in 1727, in den ouderdom 
van 37 jaren. De abt PARIS 
was toegetreden tot het ap
pel op de baWel/nigenitus i 
door de vier bisschoppen ont
worpen , en had deszelfs. be
roeping in 1720 vernieuwd. 
Alvorens' kousen te maken, 
had hij vrij middelmatige 
boeken vervaardigd. Sommi
gen zeggen, dat men dezelve 
slechts aan hem heeft toege-

http://aILI.es
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schreven, om hem eenen ', 
naam te geven. Het zijn 
Verklaringen van den brief 
Dan den heiligen PAU LUS 
aan de Romeinen, van dien 
aani de Galatiers en eene 
ontleding van den brief aan 
de Sebreërs, welke alle wei
nig lezers vinden. Nadat zijn 
broeder hem' eene grafstede 
op het kleine kerkhof van 
St. Medard had doen op-
rigten , begaven allé vromen 
zijner partij zich derwaarts 
om er hunne gebeden te ver-
rigten. Er hadden genezin
gen plaats, welke men als 
wonderdadig beschouwde; er 
hadden gedwongene of on
natuurlijke gebaren (Convul-
sions) plaats welke men ge
vaarlijk en belagchelijk vond. 
Het hof zag zich eindelijk 
genoodzaakt, dit tooneel te 
doen ophouden, door op den 
27 Januarij 1732 de sluiting 
van het kerkhof te bevelen. 
Hoe hebben de Jansenisten, 
«a zulk een gerucht, kunnen 
beweren voor eene hersen
schim gehouden te worden, 
•yoor eenesecte, welke slechts 
"i de verbeelding der Jesuiten 
bestond? Is hunne scheuring 
niet zonneklaar in de zooge
naamde kerk van Utrecht, 
door de Catholijken dergehee
le wereld gemaakt? Dit graf 
yan den diaken PARIS was 
ta den geest van velen het 
graf van het Jansenismus, 
De beroemde DUGJJEX, of

schoon voor het overige der 
partij toegedaan, beschouwde 
deze snakerijen met "veront
waardiging en verachting. 
PEIII-PIED ontwikkelde de 
dwaasheid derzelve in een 
tot dat einde vervaardigd werk 
(Zie zijn artikel.) De d.wee-
per MKSENGÜT, daarentegen, 
vreest niet dezelve naast de 
wonderen des Evangelies» en 
onder diegene te rangschik
ken , welke der Catholijkè 
Kerk in alle eeuwen tot luister 
hebben verstrekt. Een En
gelsen • wijsgeer , door over
wegingen op de bekeering en 
het apostelambt van den H. 
PADLUS , van godist Christen 
geworden, milord GEOIIGE 
LlXTLETON (zie dat artikel) 
heeft over die zoogenaamde 
wonderen aldus gesproken: 
>> Dezelven werden verdedigd 
door de geheele partij der 
Jansenisten, welke in Frank
rijk zeer talrijk en magtig, 
én eensdeels, uit wijze en 
bekwame, doch van den an
deren kant uit huichelaars 
en dweepers zamengesteld is. 
Dit geheele ligchaam veree-
nigde en verbond zich om 
de wonderen, welke men 
zeide, dat ter bekrachtiging 
hunner partij plaats hadden 
ingang , te doen vinden, en 
zij die aan dezelve geloof 
hechtten waren daartoe zeer 
genegen. Dan hoezeer zijn 
ondanks al deze voordeelen, 
die zoogenaamde wonderen, 
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niet in de vergetelheid ge
raakt ?. Men, behoefde te dien 
einde de plaats, waar dit 
graf geplaatst was, slechts met 
eenen muur te omringen,.. 
Indien God wezenlijk die 
wonderen gewrocht had , zou 
Hij dan toegestaan hebben, 
dat een ellendige, muur zij
ne bedoelingen tegenwerkte? 
Zag men eertijds geene en
gelen in de gevangenis der 
apostelen nederdalen, en hen 
uit dezelve verlossen , toen . 
'zij er in opgesloten waren, 
om hun te beletten wonde
ren te doen? Maar de abt 

JPARIS is in de onmogelijk
heid geweest, om den klei
nen muur, welke hem van 
zijne vrome vereerders scheid
de , omver te werpen, en 
zijne wonderdadige kracht 
heeft aan gene zijde des muurs 

.niets kunnen uitwerken. En 
past het, na dit alles, aan 
onze nieuwe ongeloovigen wel 
om dergelijke wonderen mét 
die van J. ,0, en van de a-
postelen gelijk te stellen? 
Ook is het,.enkel om hen in 
dit opzigt den mond te stop
pen, dat ik. het onderhavige 
voorbeeld aangerand , en mij 
bij hetzelve opgehouden heb; 
(zie MÓNXGERON), Er bestaan 
verscheiden gedrukte'Zevens-
beschrijvingen van dezen di
aken, van wien men mis
schien nooit zou gespro
ken hebben indien men van 
hem geen wonderdoener had 

willen maken. Deze kluch
ten bestaan nog tegenwoor
dig, ofschoon met minder 
openbaarheid (zie MONTAZET , 
Journ. kist. et lilt, 1 Sep
tember 178? bladz. 19 .• en 
Memoires etc. •— (Gedenk" 
schriften om te dienen tot 
de kerkelijke Geschiedenis 
gedurende de J9 eeuw) in 
welke men de pogingen ver
haalt van eenigegeestdrijvers, 
die na de omwenteling be
proefd hebben,om hunne on
gerijmdheden te vernieuwen. 
Dezelve hebben niet opge
houden met de seote, welke, 
met uitzondering van eenige 
harer «leeraars, zich verloren 
heeft in bet huguènotismus 
en het philosophismüs, met 
welke dezelve de omwente
ling van 1789 .heeft te-weeg 
gebragt, de Calhohjke Gods
dienst in Frankrijk vernie
tigd en den grond van dat, 

"eertijds zoo Christelijke rijk 
met het bloed d«r priesters 
en bisschoppen bezoedeld 
heeft. Zie LAHTAU. 

* PARIS (de abt LODEWIJK 
MlCHAét), hoogleeraar in de 
wiskunde en schoone lette
ren, te Ar gentan t in het 
F . r 0r«e-dejp.t, in 1740 ge
boren , omhelsde den pries
terstand , en wijdde zich 
reeds vroegtijdig aan het bij
zondere onderwijs toe. Kort 
voor de Fransche omwente
ling, verzamelde hij eenige 
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kweekelingen te Argenlan, 
aan Welke hij de Latijusqhe 
taal, de aardnjks- en sterre 
lande onderwees, Zijne wei
gering , om den eed op de 
burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid af te leggen, 
had de. sluiting Tan zijn ge
sticht ten gevolge. Tot de 
verbanning veroordeeld, nam 
lüj de^vijk naar Engeland, 
en tegen het.einde van 1792 
begaf hij zich naar Zonden* 
De eerwaardige abt CARRON 
(zie dat artikel) gaf hem ee
ne bediening, in de door 
hem voor de kinderen der uit
gewekenen gestichte school. 
In 1801 keerde de abt PA
RIS naar zijn vaderland te
rug , en opende te Argen-
tan een opvoedings gesticht, 
hetwelk, de regering eenige 
maanden na. deszelfs stichting 
tot eene secondaire school 
verhief, De abt PARIS is den 
U Junij 1806 in zijne ge* 
Wrteplqats overleden, om 
zijne kunde en de zachtheid 
zijner inborst algemeen be
wind en geacht. Er bestaat 
'au hem: 1.° Introduction 
e 'c. {Inleiding tot de beoe» 

Jening der aardrijkslmnde). 
•*- 2.o JElemens etc. (Grond-
heginsèlen* der Fransche 
spraakkunst); deze beide 
Vverken verschenen te Zon' 
den, gedurende de uitwijking 
des schrijvers, in het licht. — 
3.» Cartesetc. (Eletnentattr-
harien over de sterreden 

aardrijkskunde), ten getale 
van 48 , in 18.m<>; dezelve 
zijn door 'GODARD te Alen-
con gegraveerd. De tekst 
onderscheidt zich door be
knoptheid en eene bewonde- j 
renswaardige duidelijkheid,-

* PARIS (PETRUS ADRIA^ . 
NOS) , een bouwkunstenaar/ f 
in 1747 te Besancon gebo» • ' . f 
ren, 'werd in 1778 benoemd ' 
tot afteekenaar van het ka~. 
binet des konings, en met, <; 
al de bijzonderheden belast; <: 

der feesten Van Kersailles y, 
Marly ert Trianon. Door 
de Fransche omwenteling tan I 
zijne posten beroofd , bleef hij ' 
getrouw aan den vorst, die 
hem met zijne weldaden had 
vereerd, en verkoos in de 
eenzaamheid te leven, en la
ter zelfs zich van zjjn vader
land te verwijderen, liever \' 
dan zich onder het revolutie 
onnaire bestuur te verrijken. 
Hij hield langen tijd zijn 
verblijf in Italië, en maakte ! 
zich gereed om hetzelve te ijs 
verlaten, ten einde zijne laat- ' j ; 
ste dagen in den schoot van j >. 
zijn gezin door te brengen, 
toen hij van het Fransche 
bestuur de uitnoodiging ont- • 
ving, om over den a.ankoop 
der oudheden van de villa ,.:••'••! 
Borghese te onderhandelen; ' .••. 
hij bood geenen tegenstand <;;, 
aan het vermaak, om mede •*•#, 
te werken, ten einde zijn ff 
vaderland eene verzameling | ' 
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te verschaffen, die tegenwoor
dig het voornaamste sieraad 
van het koninklijk musetim 
uitmaakt. Hij was te gelij
ker tijd belast geweest, met 
het opzigt over de opdelvin-
gen van het Colysêum. Eerst 
in 1817 kwam hij in zijne 
geboorteplaats terug, en over
leed in dezelve den 1 Au
gustus 1819. Hij vereenigde 
met eenen zuiveren smaak, 
eene vlugge en schitterende 
verbeeldingskracht.Als bouw
kunstenaar , is hij bekend, 
door zijn schoon portaal der 
hoofdkerji van Orleans, van. 
welke hij de bouworde volgde. 
De verzameling zijner teeke» 
ningen en bouwkundige stu
diën , bestaat uit-9 deelen , 
gr. in fol. en kan als eerie 
der kostbaarste verzamelin
gen, in dat vak, beschouwd 
worden. Hij heeft daaren
boven in handschrift nagela
ten: Examen etc, (Onder~ 
zoek der oude en nieuwe 
gebouwen van de stad Mo-
me), met betrekking tot de 
kunst, in fol. met platen. 
Hij heeft in het Fransch ver
taald de Landhouwkunde 
der ouden , door DICKSON , 
Parijs, 1802, 2 dl.n in:S.™, 
en de Beoefenende landbouw-
kunde der verschillende dee
len van. Engeland, door 
MARSHAL, 1803, 5 dl.» in 
8«vo

 PARIS heeft bij zijn tes
tament aan de stad Besancon 
zijne boeken; handschriften, 

teekeningen, schilderijen, 
oudheden , in één woord, 
alles' waaruit zijn kostbaar 
kabinet bestond, gelegateerd. 
Deze verschillende voorwer-' 
pen zijn in een gebouw der 
stads bibliotheek, geplaatst, ; 

welk den naam van Museum 
PARIS draagt. ' 

* PARIS DÜVERNAT (JOZEF) 
een beroemde schatmeester, , 
te Moras in Bauphiné ge
boren , is de meest bekende 
van de vier broeders PARIS,. 

'die op het einde der rege
ring van LODEVVIJK XIV en het 
begin vanLoDEwmc XV, door 
hunne bekwaamheid in het 
beheer der geldmiddelen ee
nen grooten naam verwier
ven. Na achtereenvolgend 
belast te zijn geweest met 
het opzigt over de levens
middelen van het legér van 
Vlaanderen, in 1704, met 
de verpachting der landhoê-
ve.n, met het visa voor alle. 
schuldbrieven vari den staat ,' 
werd hun daarenboven nog de 
moeïjelijke taak opgedragen, 
om de door het stelsel vanliAW 
veroorzaakte wanorde in de 
geldmiddelen te herstellen. 
De uitstekende diensten, wel
ke zij in deze en in vele 
andere omstandigheden aan 
de geldmiddelen van den staat 
bewezen, verwierven hun 
brieven van adeldom en een 
post van bewindhebber der 
geldmiddelen werd voor elk 
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hunner daargesteld. Hunne 
snel zicji ontwikkelende for
tuin berokkende hun echter 
vijanden, en dikwerf verwier
ven zij, volgens dê  gunst of 
de ongenade der ministers, 
eerbewijzen of ballingschap
pen. DDVERNET, die in 1751, 
het plan van de koninklijke 
militaire school had doen aan
nemen , werd , met den titel 
van staatsraad, tot eersten be
stuurder derzelve benoemd. 
Met eene werkzaamheid be-. 
gaafd, waarop dé jaren g'ee-
nèn invloed uitoefenen, nam 
hij deel aan alle groote han-
delondernemingen, en on
dersteunde door zijnen invloed 
die kooplieden, welke hem 
zulks waardig schenen. Hij 
overleed in 1770 zonder kin-, 
deren, zijns fortuin aan den 
graaf DE IA BtACHE nalatende. 
Hij heeft in het licht gege
ven eene Êistoire etc. (Ge-
sohiedenis van het stelsel van 
hetvisa) 4 deélen. Men schrijft 
hem óok toe het onderzoek 
van het boek getiteld: Rè-
flexion.s etc. (Staatkundige' 
aanmerkingen over de geldz 
middelen en den handel, 
door HÈ TOTT), De gebroe-
^ers PARIS, schreven geza
menlijk: 1.° Traite etc. 
{Verhandeling over de Fran-
sche munten), 4 dl.» in fol. 
— 2.o Traite etc, (Ver
handeling over de aoutyach-
*en van Frankrijk). — 3.° 
fraüé etc. (Verhandeling 

over de renten).—-i.°Trai
te etc. (Verhandeling over 
de Fransche koloniën), •— 
5.° Traite etc. (Verhande
ling over de sedert J689 y 
ingevoerde of afgeschafte 
belastingen). — 6.° DepouiU 
lement etc. (Ontheffing der 
na J664, op de koopwaren 
vastgestelde regten). — 7.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over den oorspro7ig der 
pachthoeven), LDCHET heeft 
in liet licht gegeven: Mis-
toire etc. (Geschiedenis der 
heeren PARIS). — PARIS DE 
MoNXMARTEt hadeenen zoon-, 
den markgraaf van BKUNOY, k 
die zich belagchelijk maakte 
door zijnen zonderlingen 
smaak voor de godsdienstige 
plegtigheden , en die 500,000 
francs voor eene processie 
besteedde. [Ook plaatsten zij
ne naastbestaanden hem on
der curateele.] Men heeftin 
het licht gegeven. Zes fo
lies etc. (De dwaasheden 
vaat den markgraaf DJZ BRU-
•NOY), Parijs, 2 dl.» in 12.«u> 

PARISIÈ'RE (JOANNES CESAR 
ROÜSSEAÜ DE LA), in 1667 , 
te Poitiers, uit eene der 
oudste familien van Poitou 
geboren, bisschop van JVimes', 
overleed in die stad in 1736. 
[Hij was in 1730, als afge
vaardigde bij de vergadering 
der geestelijkheid tegenwoor
dig. In de sluitingsrede zei-
de hij tot den koning, dat 
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mijn bestuur op de üatholi-
$iteit rustte en dat hij zich 
door dezelfde grondbegin
selen moesf handhaven., Aan 
dit gezegde werd eene val-
sclie verklaring gegeven, en 
dit berokkende hem Veel ver
driet ; dit ye'rdriet hield op , 
zoodra de zuivere bedoeling 
des prelaats bekend ' was.] 
Men heeft in 1740 , de ver
zameling zijner Lof-, Zeer-
reden en Mandementen , in 
een deel in 12.m° , in. het 
licht gegeven. ï)e zedigheid 
of de verlichte eigenliefde 
van dezen prelaat bewoog 
hem, om bijna al de wer
ken, welke bij in eenen 
minder rijpen ouderdom ver
vaardigd had, te verbran
den. De stukken, voorko
mende in de beide door ons 
verrnelde deelen, ontsnapten 
aan zijne nasppringen, • De 
Verbloemde fabel, over het 
Geluh en de Verbeeldings
kracht, welke men in de 
verzameling der werken van 
mevrouw BERNARD vindt, is 
yan dezen prelaat: dezelve 
is geestig. Deze schrijver heeft 
in zijne proza eenen bondi-
gen en beknopten stijl, wel
ke' somwijlen de duidelijkheid 
z\jner denkbeelden belemmert. 
JEenige zijner stukken bieden 
niet te min van tijd tot tijd, 
krachtvolle trekken aan. De 
prelaat was in hem achtens
waardiger dan de redenaar. 
Hjj ondersteunde dé zedekun-

de5 welke hij predikte door het 
voorbeeld van eene waarlijk 
bisschoppelijke regelmatig-? 
heid. 

, ' PARISOT (JOATOES PATR<H 
ctüs), rentmeester hij het 
parlement van Parijs , is be
kend door een slecht werk, 
onder den titel van: La foi 
etc. {ffet door > de rede oni-
sluijerde geloof), in het licht 
gegeven , Parijs , 1681 > in 
8.vo De schrijver beweert, 
dat God in den eenen tijd, 
de Godsdienst door het ge--
loof? en in eenen anderen 
door de rede heeft willen 
invoeren , en dat hij door God 
was bestemd,, om eennieuw 
licht, aan de Kerk te geven. 
Dit boek is veeleer het voort
brengsel van een verhit brein , 
dan van een' ongelopvige, 

PARISOT. —• Zie ^OREERT' 
(Pater), • ', 

'* PARK (MÜITGO) ., een be-
xoemde Engelsche reiziger, 
in 1771 te Fowlshiels, bij 
Selkirk, in Schotland ge
boren, werd naar Nigritie' 
gezonden, ter vervanging van 
IIouCrHTON, die bij zijne po
ging, om in het binnenland 
van. dat gewest-doortedringen, 
was omgekomen. Hij vertrok 
den 22 Mei 1795 van Ports-
moutk, en reisde in Jfriku 
ter ontdekking van den JVïjl, 
aan welks oevers hij, na vele 
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vcrmoeijenissen uitgestaan te 
hebben, aankwam. In üto-
ro/ra teruggekeerd i oefönde 
hij eenigen tijd de genees
kunde uit, ondernam daarop 
in 1805 èene nieuwe reis door, 
Jfriha\, Den 28 Maart 1805 , 
landde hij,te Goree, en den 
19 Junij, kwam hij te Bam-
tnakou, aan den Niger, maar 
in eenen treurigen staat aaq. 
Men was eenigen tijd zonder 
van hem te hporen spreken.' 
In den loop van het jaar 
1806 verspreidden zich bij 
herhaling noodlottige herig-' 
ten i en alle kwamen over
een , dat hij het slagtoffer 
van' een treurig lot Was ge
worden. Men verschilde* en
kel in, betrekking tot de om--
standighedelïj men zeide eerst 
dat de -koning van ffaoiissfz , 
onderrigt dat. de blapken 
doorgetrokken Waren, zon<-
der iels voor hem of voor 
den chef van Taour te ge
ven, troepen had uitgezonden, 
om eene rots te bezetten,. 
onder welke de vaartuigen 
verpligt waren door te trek
ken • dat toen MÜNGO PARK 
Wet geweld den doortogt had 
"willen beproeven, men met 
lan«en, pijlen en steenen naar 
flein wierp; dat hij zich lan
gen tijd verdedigde, maar dat 
toen hij twee zijner slaven 
gedood zag, hij al zijne wa-
ren in de rivier deed wer
pen, en er zich zelven, met 

XYIII. DjEEt. C 

zijne hem nog overblijvende, 
reisgenootën , waarvan eeri 
groot gedeelte reeds was om* 
gekomen, mede in stortte. 
Andere verhalen deèlen mede; 
dat het besluit om té sterven t 
door MÜNGO PARK genomen, 
het uitwerksel 'was, niet van 
eenen aanval, maar van eene 
misvatting. Wat hier ook. 
van wezen móge,, men heeft 
sedert dat tijdstip van dierii 
ongelukfcigen reiziger, die de. 
lijst van de martelaars; der 
wetenschap vergroot' heeft;j 
niet meer hooren spreken; 
MÜNGO PARK had het vérslag 
zijner eerste reize in het licht 
gegeven , [van welk dagver
haal, de verdienstelijke A. 

VAN. DEN ENDE, oud-hoofd-
inspecteur van het middel
baar en lager onderwijs jn 
het koningrijk &et Nederlan
den, eene uitmuntende Ne-
derdaitsche vertaling onder 
dezen titel heeft geleverd]: 
1,P Reize in de binnenlan
den van Jfriha gedurende 
de jaren J795, J796 en 
J197, door MVIÜGO PARK 
enz., 's Bage 1801 — 1802, 
3. dl.n in gr. S.vo met kaar
ten en platen. PARK, een 
even zoo naauwkeurige als 
oordeelkundige waarnemer, 
schildert in dezelve op de 
getrouwste wijze de mooren 
en negers af. De waarheids» 
toon des verhaals» en d« 
sierlijkheid van zijnen stijl de-
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dén.zijri werk eenen bijzon-
deren opgang, maken. Er 
verschenen' in korten tijd ver
scheiden uitgave van hetzel
ve y terwijl het in de meeste 

jEuropesche talen vertolkt 
werd. •*— 2,o Laatste reis in 
de binnenlanden van Afrika, 
in J805 ondernomen, Lon
den, 1815, in4.t° en 1816, 
in S.vo f met het leven van 
deri reiziger. Het dagverhaal 
dezer reis biedt slechts de. 
scliets van een verhaal aan , 
dal Teel belangrijker zou ge
weest zijn, indien PAHK den 
tijd hadde gehad, van het
zelve te herzien, en er zijne 
aanmerkingen bij ie voegen.. 
De heer WALCKENAER heeft 
in zijne Recherches etc. 
(Aardrijkskundige naspo~ 
ringen over het binnenland 
van Afrika) opgemerkt, dat 
PARK in zijn dagverhaal aan de 
maand April 31 dagen heeft 
gegeven, daar dezelve er slechts 
30 heeft, hetwelk ernstige 
dwalingen in zijne sterrekun-
dige waarnemingen heeft te 
Weeg gebragt, eüdiein al de 
sedert dat tijdstip in het Jicht 
gegevene kaarten van Afrika 
zijn overgenomen. De heer 
BÖDWICH heeft te dien einde 
eene verhandeling inliet licht 
gegeven, getiteld: Contradic-
iions in PARICS last jour' 
ney explainedenz., Parijs, 
1821, in 4.to> waarin hij de 
breedten , volgens de ware 
hoogte der zon verbeterd. ..! 

PARKER (MAXTHÈÜS) , in 
1504 , te Norwich geboren, 
werd te Canibridge, in het 
collegie Van BENNEÏ, opge
voed. Hij werd vervolgens 
deken van de kerk van Zm-
coln, en in 1559 aartsbisschop 
van Kantelberg. Volgens de 
meeste Gatholijke schrijvers," 
werd hij in eene herberg 
gewijd. CouRAYÉR >• wiens ge
tuigenis meer dan verdacht 
is , heeft zulks ontkend, maar 
het is altijd zeker , 'dat de 
wijding van PARKER krachte
loos is,' gelijk al degenen , 
welke onder EIIZABEÏH ver-
rigt zijn. Bi\ is het gevoelen 
van alle Catholijken , CöO-
RATER zelfs stemt hierin toe. 
» Het is zeker, zegt hij, dat 
de Engelsche Catholijken wei
gerden , PARKER voor hunnen 
bisschop te erkennen, even 
als al degenen, die hij ge-; 
wijd had. SANDERÜS, STAP-1 

HETÓN, HARDING , verschaffen, 
daarvoor wettige bewijzen." 
(Zie de voortreffelijke Ferhan-
handeling van HARDÜOIN te
gen dezen afvalligen schrijver). 
[PARKER werd door den a'arts* 
bisschop CRAMER beschermd, 
en was kapellaan van ANNA4 

BOIETN , tweede vrouw van 
HENDRIK VIII, die bij haar o-
verlijden , de opvoeding ha-
rer dochter ELIZABETH , la
ter koningin, zijner zorgen 
aanbeval. In 1534', tot de
ken van het collegie van Stóke 
bij Clark benoemd, riglte 
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hij aldaar eene school, «p,, en 
J begon er met zijnen haat te

gen,, de -Catbolij ken aan den 
dag te leggen. Hij stond in 

, gunst bij HENDRIK VJII en 
EDUARD ?{, Maar onder, het 
bestu/ur tan MARIA , ;zag, hij 

J, «icb;; genoodzaakt, zich ver
borgen te, boud en , "en bij 

I ' wendde de ledige oogenblik-
'ten zijner ged wongene afzon
dering aan , om 4e Psalmen 
in Engelsche verzen te ver-
talen..."Onder het bestuur van 

j EMZABETHverkreeg bij den 
( aartsbisschoppelijke» zetel van 

Kantelberg , en was de twee
de Protestantsche bisschop des 

| zelven. PARKER verklaarde den 
I , oorlog aan de. kruisbeelden , 

waskaarsen,, en afbeeldingen 
van,, heiligen , en bij gelegen
heid vaji een inetropolitaan-
bezoek , 'hetwelk hij in 1575 , 
op het eiland Wight deed, 
legde hij zulk eenen onsfaat-
kundigen en'onmenschlieven-
öen ijver aan, den dag, dat 
hj zich, zelfs d| verwijtjn-
gen • van:,ElKA;BE,T;H; op den 
hals haalde]. Men heeft van 
PARKER : l.o Eene verhande-
"ng> De antiqidtate jBritta." 
nü(B ecclesia?, in fol. Naar 
deze oude Brittannische kerk, 
van welke hij de geschiede-
n i s schrijft, is niet diegene 
van welke hij prelaat was, 
welke vooral niet langer dan 
van de regering van HENDRIK 
VUI dagteekent. — 2,o Ee-

R. < £09 

ne uitgave van de ffistpria 
nmjor van MATHEUS PARIS , 
Londen , 1571, in fol,:; —r

; 

3 . o . . . . van'de kronijfa^n. 
MATHEUS TAN WESTJJINSTJR •, 
Londen, 1570, in fol, Jn-
ANNES STYPE gaf in 1711, 
in een deel in fol,, de Levens
beschrijving van PARKER , dis 
in 1575 overleden was, in het 
licht. Dit is eene lofrede, vvel-
ke strookt noch met de bijzon
derheden, welke de schrijver 
bekent noch met die, welke 
ofschoon door hem ontkent, 
daarom niet minder zeker zijn. 

PARKER ^SAMCEI) ? in J04O 
te Northampton ,' uit eene a-
dellijke' famillie , geboren , 
werd aan het kollegie van 
JTadhamKe Oxford, later aan 
4a t der . Brieëonheid'• opge-
voed. Hij werd aarts-digtken 
van Kantelberg, daarna* in 
1686, bisschop van Oxford, 
Men heeft van hem een aanlal 
werken in het Laüjn en in hét 

.Engelsch , over geschilpun
ten en godgeleerde onderwer
pen. De Catholijken stellen 
vooral belang in een geschrift, 
hetwelk hij in het licht gaf., 
om de onbilljjkheid en de on~ 
voegzaambeid van den: bg-
ruchten test-eed aan te foo-
nen Hg overleed in 1687. 
Zijne voortbrengselen zijn de 
zee niet overgekomen» Be 
voornaamste zijn : ,1.9 Tenia-

, mina, p&ys.icO'Meologzca, — 
g 2 
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2.° Disputationes de Dep et 
providentia , Zondert 1,678 , 
in 4.*°— 3.° Kertoog over het 
goddelijk gezag der natuur
lijke wet en der Christelijke 
•Godsdienst, in het Engelsen- j 
even als' de volgende, w- 4.° 
leerhandeling over het kerke
lijk bestuur. — 5.° Ferdedi-
gings-redé Van den bisschop 
BRAMHJLL , enz. 

*; PARKES (SAMÜÖL) , een 
fabrikant van scheikundige 
voortbrengselen , in 1760,te 
JStourbridge, in bet graaf
schap lYork, geboren , en te 
Zonden , dèn 23 December . 
1825 overleden, was lid van 
,het aardrijksbeschrijvend ge* 
•nootschap dier' laatste stad , 
Van de Linnaesche en oud
heidkundige maatschappij van 
Petlh enz. Hij is de schrij
ver van verscheiden geachte 
werken , die veel opgang ge
maakt en bijgedragen heb
ben, ter bevordering van de 
nijverheid in Groot-Brittan-
fii'ê: 1.° Scheikundige ca
techismus , Londen ', 1806 , 
in 8.vo -_. 2.° Proeve over 
het nut dér scheikunde in 
de kunsten en fabrijken, 
1808 , in 8.vo — 3.» Grond
beginselen der scheikunde, 
door proefnemingen bevat
telijk >gemaakt, 1809, in 
18.ïno — 4.0 Scheikundige 
pmeven met betrekking tot 
de fabriekmatige kunsten tian 
Groot-Brittannië, 1815, in 

8.vo PARKES, had zijne' fa-
brijk" van scheikundige voort
brengselen in de nabijheid 
van Zonden, opgerïgt. ! 

PARËmsotr ( JOANNES) , 'een 
beroemde Engelsche kruid
kundige, in 1567, te :£6H* 
den geboren, Men heeft van 
hem een even zoo geacht als 
gezocht werk, onder dezen 
titel: Thealrüm bolanicum,; 
sive herbarium amplissïmumj 
anglise descriptüm, te •Zon-' 
den, 1640, 2 dl.» in'fol. 
Dit boek is zeldzaam, even 
gelijk zijne verzameling -van 
bloemen, welke hij in het 
licht gaf, onder dezen titel; 
Paradisi in solé paradisxis 
terrestris, Zonden, 1629, 
in fol.; met vermeerderingen 
en verbeteringen , 1656 , in 
fol. Deze werken,. wier ti
tels iri het Latijn zijn,'.zijn 
in het Engelsen geschreVén. 

PARMA (Hertogen van). .7^ 
Zie FARUBSE , ALEXANDEÉI 
FARNESE en MARGARETHA. 

PARMENIDES EIEATA, éèn 
Grieksch wijsgeer, leefde in 
het jaar 504, .vóór J. C. 
Hij was een leerling van 
XENOPHONES, en omhelsde 
al de hersenschimmen zijns 
meesiers. Hij nam slechts 
twee hoofdstoffen aan, het 
vuur en de aarde, en be
weerde , dat de voortteeling 

f der menschen uit de zon was 
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ontstaan. Hij zeide, ook dat 
er twee soorten yan wijsbe
geerte waren, waarvan de 
eene op de-rede en de an
dere op het gevoelen gegrond 
was; even alsof het gevoe-

Jen ook niet op de rede ger 
grond was. Hij had naar het 
voorbeeld van HESIOITÜS en 
XENOPHANES, zijn stelsel in 
dichtmaat gebragt. Er zijn 
Ons • slechts twee fragmenten 
van zijne werken overgeble
ven, [het eene voor de ge
leerden en het andere min<-
der afgetrokken, voor bet 

.volk. Deze fragmenten , zijn 
door H. ETIENNE gedeeltelijk 
•opgenomen, in het werk geti
teld : De foesiphilosophica. 
PLATO heeft den naam van 
Parmenida , aan eene zamen-
spraak gegeven , waarin hij 
over de denkbeelden handelt], 

PARMENIO, veldheer der 
legerbenden van ALKXANDER 
<Je« Groote, stond bij de
zen overwinnaar in groot ver̂  
trouwen en had grootelijks 
deel aan deszelfs heldenda
den. Toen DARIDS J koning 
van Perzië, AlEXANDER aan
geboden had, hem al het 
^ d aan gene zijde des J£u~ 
Plaats af te staan en zijne 
dochter STATIRA met 10,000 
tenten gouds, ten huwelijk 
te geven, ten einde den vre
de te bekomen ; raadde PAR-
MENlo hem aan, zulke voor-

deëlige voorwaarden aan -'.té 
nemen, men kent het ant
woord van AXEXANDER (ziè 
zijn art.) De ijver en de-ge» 
trouwheid, met welke deze 
beroemde veldheer zijnen vorst 
gediend had, werden slecht 
beloond door dien held, die, 
op eene zeer ligte verden
king, den zoon, en daarna, 
den 70jarigen vader> vanhet 
leven deed berooven. [EPHES-
TION, COENÜS en GRATERÜS, 
gunstelingen van AtEXANpEB, 
hadden PARMENIO valschelijk 
beschuldigd, van eene: za* 
oienzwering .strekkende ;om 

'•dien vorst van het levende 
berooven, en zicht, van zijn 
rijk meester te maken. Hij 
was toenmaals landvoogd van 
Mediëen werd op bevel van 
den ondankb'a ren.torst, *doo,r 
zijne officieren 'vermoord.} 
PARMENIO bad zonder AÜEX- ' 
ANDER verscheiden overwin
ningen behaald ; maar ALEX-
ANDER had nooit zonder PAR-
MENIO overwonnen. 

P ARMENTIER (JoANNES) . , e en 
handelaar in de stad JHep-
pe, in 1494, geboren v werd 
beroemd door zijnen smaak 
voor de wetenschappen en 
door zijne reizen. Hij over
leed in 1530, op het eiland, 

.Sumatra. Zie hier wat P E 
TRUS CRIGKON, zijn boezem
vriend •., ons daarvan zegt • 
«Sedert het jaar 1522, had 

' 3 
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•hij zich toegelegd op dé'be
oefening der cosmographie , 
betrekkelijk degrooteehzwa*-
re golvende bewegingen dèr 
•zee. Hij werd daarin en in 
de astrologische wetenschap
pen, zeer ervaren. Hij Heeft 
verscheiden wereldbollen en 
kaarten vervaardigd, volgens 
welke men'ter zee , veilig 
heeft kunnen varen. Hij was 
een man, waardig om door 
alle geleerden geacht te wor
den-, en in staat, indien hij 
in leven gebleven ware, door 
zijne groote ondernemingen, 
Eijn land tot eer te verstrek
ken; Hij is de eerste; stuur* 
manj die schepen naar i?m-
'%ilïè heeft doen stevenen en 
;de» 'eerste Franschinan , die j 
Indië, tot het eiland .Sa." 
mdira, door de oude aard-
irijksbeschriJTers Traprobane. 
genoemd, ontdekt heeft; hij 
meende zelfs tot de Moluk-
Sche eilanden door te drin
gen, en had mij meermalen 
gezegd , dat hij besloten had , 
om, als hij m , Frankrijk 
Köü zijn teruggekomen, eenen 
doortogt langs het Noorden 
op te zoeken, en van daar 
tot in het Zuiden ontdek
kingen temaken." Men heeft 
•van JoANNEs PARMENTIER, 
verscheiden dichtstukken, on
der anderen een stuk, getiteld : 
Moralités etc. (Zedelijke &a-
ntenspraken van tien perso
nen, ter eere van de Hemel
vaart van de heilige Maagd 

MjklJ). In de verzameling 
zijner gedichten in 1536, in 
4. t0 gedrukt, vindt men-: Des* 
•cription etc* {Beschrijving 
van de niéuwe wonderen de" 
zer wereld en van de waar
digheid des menschen). enz. 

PARMENTIER (ANTONIUS), te 
Nivelles, in de Belgische 
provincie Zuid-Braband, ge
boren, en den 12 Mei 1722 
te Nanien overleden , doctor 
in de godgeleerdheid1 \e Leu
ven -, heeft zich door zijnen 
ijver voor het geloof onder
scheiden. Men heeft van hem 
eenige geschriften ter. verde
diging der bulle Unigeni-
tus, tegen OPSTRAET en an
dere weerspannigen, Leuven, 
1718, in 8,vo 

* PARMËNTIEa (ANXONIÜS 
AÜGÜSTINÜS) , artsenij-berei-
der en landbouwkundige i in 
1737'V te Montdidier gebo
ren , verloor vroegtijdig zij'» 
nen vader, doch onving van 
zijne moeder j aan welke eene 
«eer beschaafde opvoeding 
was ten deel gevallen ,.;hët 
«erste onderrigt in dé La-
tijosehe taal. In 1756 kwam 
PARMENTIER bij eenen apo* 
theker van Parijs, en wer4 
het volgende jaar met eenè 
bezending van geneesmidde
len , naar de hospitalen van 
het leger van Hanover be
last. [Hij gaf aldaar menig
vuldige bewijzen van zijne 
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I talenten en van zijne onwer-
schrokkene inenschlievend-
lieid, en verdiende, de be
scherming zijner , qhefs, en 
voornamelijk van BATEN en 
CHAMOUSSUT]. Vijf malen viel 

I hij in handen der vijanden, 
j Welke gevangenemingensteeds j 
j eenen voordeeligen invloed, 
| op zijqe talenten uitoefenden.; 

{ In,'1763 te Parijs terugge- , 
I • komen,.verkreeg hij de oan-
! .stelling van eefslen apothe

ker aan het invaliden-huis. 
De omwenteling ontnam hem 
zjjnQn post, maar hij ver
kreeg, weldra /andere die hem 
»de ouden deden vergeten. Hij 
Werd achtereenvolgend, lid 
van het instituut, voorzit
ter van den raad van ge
zondheid, te, Parijs , in
specteur generaal van de ge
zondheids dienst -der, legere 
en •opziener der' zieken hui
zen. Hij; overleed de 17 De
cember , 1813. De heeren 
CUVIER, $II.VESTRE en CA-
BEI GASSigouRX hebben de 
.lofrede van PARMENTIER in 
het licht gegeven, Hij heeft 
een aantal werken nagelaten,-, 
verscheiden verhandelingen 
en ?en aantal artikels in tijd

sschriften geplaatst over de 
•aankvyeeking van planten, 

! w&arop hij zich bijzonder had 
toegelegd. Frankrijk heeft 
hem de voortplanting der 
aardappelen te danken, van 
welke hij de nuttigheid, de 

verschillende eigenschappen, 
en de middelen om zich: van 
xlezelve als voedsel te-bedie
nen, aantoonde. De wijze om 
het brood , de mais of het 
Turksebe koren ,de kastanjes, 
het vyater, de melk, de Rum-
iordsche soep, den min; de 
druiven-siroop in plaats van 
suiker, in een woord al het
geen , vvat in het dagelijksch 
gebruik der spijzen voorkomt, 
toe te bereiden js, hel on
derwerp zijner nasporingen 
en- zijner geschriften geweest'; 
en - a Is eön • wa r e n nlenscheo» 
vriend heeft hij aan het voed
zame dq voorkeur boven het 
aangename, gegeven», Al deze 
verhandelingen 'worden op 
prijs * gesteld , en verdienen 
door ,de. akkerbouwfamdigen 
gelezeB te worden; •: V \ ., 

( : - - ' • ' . ' • • * ' ' • . . . '' • • • ' " , - • • ' w • A 

. PARMESAWO -(lu) i— Zie 
MAZZÜOII 

PARNEU, ( THOMAS ) een 
Engelsen dichter der 18eeeuw 
te Dublin in 1679 geboren, 
Jrieeft slechts kleine stukken 
vervaardigd, uit welke voor 
eenen helderen geest en zelfs 
voor de goede zeden weinig nut 
te trekken is," ten minstein
dien wij dezelve zullen bé-
oordeelen, volgens eenigézij-
ner vertelsels, welke door 
Franschen vertaald of nage-
•volgd zijn. [Men vindt in 
zijne geschriften, verheel-
4 . . . . . . 
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idingskracht, ongedwongen-
Jieid' en sierlijkheid, maar 
•weinig'kracht of vuur. Hij 
overleed te Chester, in 1717.] 

* PARNEIL ( W I I H A M ) , lid 
van het parlement, den 2 A-
pril 1820, te Castle-ffo-
ward, in "Ierland, overleden.'; 
Hij belastte zich onophoude
lijk met de verdediging zij
ner landgenooten in het la
gerhuis , en wijdde de over
wegingen en werkzaamheden 
Tan zijn geheele leven, aan 
de zedelijke en physische ver
betering derlersche.natie toe. 
Men heeft hem over dit onder
werp twee geschriften te dan
ken : l.o The causes ofpopu-
lar discönteë in Ir land (Oor-
^aaken'VaH hetvolksmisnoegen 
in Ierland],— 2.° Theapo* 
logy for the Catholics (F'er-
dediging der Gatholyken). 

, * PARMT (EVARISTUS M-
smÉ DESFORGBS ridder en la
ter burggraaf van) in 1753, 
op het eiland Bourbon ge» 
'boren, verliet in den ouder
dom van negen jaren zijne ge
boorteplaats, om naar Frank" 
rijk te stevenen, alwaar hij 
in het kollegie van Mennes 
zijne studiën op geene zeer 
schitterende wijze volbragt, 
van daar ging hij over naar 
bet seminarie van Parijs, 
hetwelk hij eerst voor la 
Tfuppe wilde verlaten; maar 
«ij veranderde weldra van 

besluit, schaarde zich onder, 
de krijgsbanieren, en jaagde 
de vermaken met fliezelfde 
geestdrift na, welke hij vroe
ger in de uitoefening der wer
ken van godsvrucht en verster
ving had aan den dag gelegd. 
Hij verkreeg echter een ver
lof», waarvan hij gebruik maak
te, om naar het eiland Z?oKr-

-bon terug te keeren. Het is 
gedurende zijn Verblijf op dat 
eiland, dat hij dieELEONORA. 
•leerde kennen, welke hem 
de minnezangen inboezemde, 
aan welke hij zijnen bijnaam 
van Franschèn TIBVLLVS 
te danken heeft; hij onder
nam vervolgens groote rei
zen , bezocht Afrika, Bue
nos-jyres en Iridië. Door 
den. zwakken staat zijner ge
zondheid genoodzaakt, om 
de dienst te verlaten, koos hij 
•zijn verblijf in de nabijheid van 
Marlt/. Daar is het, dat dé 
omwenteling hem voor aller
lei nieuwigheden gunstig vond. 
Hij bezong de vrijheid echter 
eerst in 1799, door eenen 
lofzang voor het feest der 
jeugd, in den Moniteur op
genomen. In hetzelfde jaar 
gaf PARNY , die met al de 
ondeugden van eenen losban
dige , de Verregaandste god
deloosheid yereenigde, temid
den der móördtooneelen en 
omvergeworpen altaren, in 
liet licht: La Gueïre des 
dieux (de Goden*krijg) ten 
schandelijk werk, dat slechts 
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de hel 'heeft titanen ingeven, 
en dat onder al de voortbreng
selen tan bet tijdvak der Fran-
sche omwenteling niet tot het 
minst eerlooze behoort. Om 
te begrijpen tot welken graad 
van bedorvenheid en onbe
schaamdheid, de man moest 
vervallen zijn, die een derge
lijk werk heeft kunnen ontwer
pen en ten uitvoer brengen, 
moet men weten , dat hij er 
zich op toegelegd heeft, om 
in de zuiverste Godsdienst, 
m de kuischte geheimen, dat
gene te vinden, wat de geil
heid het walgelijkste heeft. 
Be leer des Verlossers en 
zijne goddelijke handelin
gen gelijken onder zijne pen 
«nkel naarJ de taal van een 
epikurist, en naar de losban
digheden van eenen cynischen 
wijsgeer; de geheiligde naam 
van MARIA' vindt geene ge
nade in zijne oogen , en hij 
durft denzelven naast die der 
eerlooste ligtekooijen plaatsen. 
Men zegt, dat het ongerijmde 
en onzedelijke bestuur des di
rectoriums^ den schrijver zui
ger vuiligheden deed aanmoe
t e n . Zeker is het ten min-
stei dat de dagbladschrijvers 

'Tan dien tijd den Goden-krijg 
met hunne goedkeuring aan
moedigden. Maar BONAPARTE, 
'iet den naam van dezen god-
deloozen schrijver van de lijst 
der candidaten tot den post 
7t>« bibliothecaris des In-

•.. G 

validen-gestichts, doorhalen. 
PARNT bepaalde zich niet tot 
dit heiligschendende werk: 
in 1803 als lid bij het instituut 
aangenomen, gaf hij in het 
licht les Galanteries de la 
Bible (de Minnarijen desBy-
hels). Hij verkreeg van den heer 
F, DE NANTES ,, algemeen be
windhebber der vereenigde 

regten eeneh voordeeligen 
post, sine ciira, bij die ad
ministratie, en Overleed den 
5 November 1814. Zijn opvol
ger in het instituut was de heer 
DÉ JOUT , die de lofreden van 
PARNTmoest uitspreken.- Een 
hooger bevel belette echter 
dit nieuwe schandaal. 

* PAROT (JOANNES Pauw-
PÜS GüT LEGENTK , markgraaf 
van), in 1750 uit eene oude 
familie van Bretagne gebo
ren , omhelsde in den beginne 
den wapenstand, en wasvoor 
de omwenteling lot den rang 
van kolonel opgeklommen ; 
maar omtrent dezen tijd ver
liet hij de dienst. Zijn va
der , die zijnen smaak voor de 
schilderkunde steeds gelaakt 
had, vond hem eens, ondanks 
zijn verbod , met de palet en 
en de penseelën in de hand, 
hij ontnam hem dezelve en 
wierp ze in de grachten van 
het kasteel. Eenige jaren'la
ter werd dit 'talent, het ee
nige middel ran bestaan dër 

| geheele familie, welker for-
g 5 • • ; ï ' - : - > -;• '••• : 

:' \ 
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tvtia; tte • St. pomingo. geves-
'tigd geheel verloren ging. De 
, sch,ilderkünst werd voor den 
; gcaaf DE PAROJ ook een mid
del ,• om zijnen vader te red-

, den, :,die. -te ] Bordeaux .ge-. 
•vangen, zat, alwaar de dood 

,sHem wacntte(, en als uitge-
.wekene, en als afgevaardigde, 
, der regterzijde, van de consti
tuerende vergadering. Door 

.zijfle begaafdheid als teeken.-
meester,, gelukte het hem > 

„4? tpe^Eaaals vermogende man
nen in zijne belangen te win
nen , en hij redde alzoo zijn 
leven. De markgraaf DJS PA-
ROT hield ook zijne aand'acht 
op allerlei uitvindingen ge-

• vestigd'. Men heeft hem eene 
„wijze van drukken met vaste 
lettervormen te danken, waar
bij de koperen matrijzen , op 

„eéne spaarzame wijze vervan
gen worden door «ene laag 
pleister op bladzjjden van be
weegbare Jetters aangebragt., 
welke zeer zuiver de gesmol-

,ten specie aannemen, dit 
noemt mmclickage. Hij isook 
de uitvinder van eep vernis 
voor aardewerk, met een goud 
poeder doormengd , dot voor 
een zeer, schoon ^uitwerksel 
vatbaar schijnt. ,JÏ$ i,s, den .1 
22 December |824 overleden. '•• 
PAROT was lid van de oude • 
akademie van;; schilderkunst,"; 
maar hij werd tijdens de re
organisatie van het instituut, 
niet in de klasse der schoone 
kunsten begrepen. Hij heeft 

in hefc licht gegeven: r/Ye'. 
cis' etc, (Beknqpt ge$chw$-
'kundig ovemigt van den oor
sprong -der koninklijke, aka-
demie van schilderkunst, 
beeldhouw' en s graveer kun* • 
dé)j Parijs, 1816 , -in 8^o 
en ~- 2.° Précis etc, [Be
knopt overaigt derjtunst om 
met vaste letteren te druk
ken, voorafgegaan door een 
vlug tig overzigt, over, , den 
oorsprong der., Boekdruk't 

kunst en de ontwikkeling 
,der%elve), Parij,s ,,'1822 , in 
8.vo, met vijf tabellen. • 

PARM (CAÏHARINA) wasde 
.zesde;: ^ouw- jvan .HENDRIK 
Vliï,. koning Vap Engeland. . 

-Toen 'deze vorst CATHARINA 
.HOWARD., had doen sterven, 
, die hij, zoo als bij zeide, niqt 
maagd had bevonden, trad 
hij in 1542 in den echt met 
CAXHARÏNA PARRE , weduwe 

[ van den vrijheer LAIIMER , 
en zuster van den graaf 
NORTHAMPXON. •.[ De nieuwe 
koningin was he^Luthenanis-
mus toegedaan. HENDRIK YIII, 

„uilroeijer der Catholi)ke,|Gods-
dienst in Engeland, en des
niettegenstaande een ;,vijand 
van .. LÜTHER en ;CAr,v,m., 
maakte zich gereed r om haar 
proces te doen opmaken;, toen 

, hij in 1546 overleed. Ben 
gelukkig toeval redde CATHA-
RINA het leven, de acte van 
beschuldiging, door den ko
ning opgemaakt en onderlee-
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kend, viel uit deö'zak des 
kanseliers, en: werd door 
éenen aanhanger der konin
gin Opgeraapt, .die haar de
zelve dadelijk bragt. Van het 
gevaar ondërrigt, en zonder 
ïnoed te Verliezen, zegt de 
abt MittöT, maakt zij baar 
bózoek bij den koning, prijst 
zijne begaafdheden, zijne be
kwaamheid in de godgeleerd
heid en geeft hem te kennen, 
dat de twisten in welke zij 
getreden was, van haren kant 
geen ander doel hadden ge
had, dan om den geest tan 
haren geleerden gemaal voór-
deeliger, te doen uitschitte
ren. HENDRIK omhelsde haar, 
terwijl hij haar zeide: » Mij
ne geliefde, wij zijn altijd 
vrienden.1' CATBARINA bleef 
slechtsv34 dagen weduwe van 
den koqing; en.hertrouwde 
met THOMAS SErMöüR, ad
miraal van Engeland, die 
W r korten tijd behield, want 
*ij overleed den 7 Septem
ber 1547. Men vermoedde, 
heiligt vermetellijk, dat ha-
ren man, die de vorstin E-
WZABETH beminde, met wie 
% zich vleide',in den echt, 
*e treden, dezen dood ver-
""ast had. Welke gruwelij
ke tooneelen baren niet de 
0ntuéht en de razende zucht 
°m nieuwe leerstellingen in 
t e voeren van een' etinig 
mensch! 

PARRAIN. — Zie GOÜTURES» 

PARBENMIN of liever PAR-
RENW (DOMINICUS), een Je^-
suit rap de provincie Lyon, 
in 1665 , te Mussey in fret 
Er* Doubs-dep.t geboren ;~ 
•werd in 1698 naar Sina ge
zonden. Keizer EHANGTHI 
schepte behagen in hem, droeg 
hem achting toe i en onder
hield zich dikwijls met hem; 
voor dien vorst vertolkte pa
ter 'PARRENNIN ïn de Tartaar-
sehë taal i: al. hetgeen er in 
de werken der akademie van 
wetenschappen van Pary-s 
en • in andere nieuwe schrij
vers nieuws gevonden wordt 
in de meet-, sterre- ontleed
kunde enz. Hij volgde den 
Sineeschen vorst altijd op 
deszelfs reizen door Tarta~ 
rye, en hij is de middelaar 
geweest in de tusschen de 
hoven van Pekin en Moskou 
ontstane geschillen. Aan hem 
heeft men kaarten van het 
keizerrijk Sina te : danken. 
Hij overleed te Pekin dert 
27 September 1741. De kei
zer nam de kosten zijner be-
gravenis op zich, endegroo-
teji van het rijk waren bij 

, dezelve tegenwoordig. Pater 
PARRENOT was in briefwis
seling met: den heer de MAI-
R M , en hunne wederzijdsche 
brieven zijn in 1759inl2.w> 
gedrukt: dezelve strekken 
aan beide tot eer. [Hij ver* 
taalde eene oude Geschiede
nis van Sina, en had deel 
aan de Brevis relulio eorum 



508 ,P A B. 

qucB spectant ad deolaratio-
nem Sindrum imperatoris 
JfJMffi circa cceliCoNFOCil 
et avorum cultum , Pekin , 
1701. In de bibliotheek van 
Bèsancon wordt een exem
plaar van dit werk bewaard.] 

PARRBLASIÜS, een schilder, 
geboortig van M/eze, tijdge
noot, mededinger en over
winnaar van ZEÜXIS (zie dat 
artikel) leefde omtrent het jaar 
420 vóór J . C. Deze kunste
naar slaagde bijzónder in dat 

.gedeelte» hetwelk men tee-
kening noemt. Men vond in 
zijne werken vele genie en uit
vinding. De zinnebeeldige 
schilderij welke hij van hel 
Alheensche volk vervaardig
de , verwierf hem eenen groö-
ten roem. Dit eigenzinnige 
vplk, nu eens trolsch en op
geblazen, dan weder vrees-
achtigv en kruipend, en dat 
met de onregtvaardigheid en 
het geweld, de zachtmoe
digheid en tnensclilievendheid 
paarde, was, voorgesteld met 
al de onderscheidende, trek
ken van deszelfs geaardheid. 
PARRHASIÜS, ofschoon hij' ze
kere gelegenheid door TIMAN-
ïttis overwonnen (zie dat ar
tikel), had zulk een groot 
denkbeeld van zich zelvett 
opgevat, dat hij; de grootste 
lofreden aan zich zelven toe-
zwaaide: hij was minachtend 
en trotsch in al wat zijnen 
persoon omringde. Hij was 

gewoonlijk in purper gekleed 
met eene kroon op het hoofd, 
terwijl hij zich zelven als 
den koning der schilderkunst 
teschouwde; ofschoon deze ' 
kunst in dien tijd nóg niet 
veel aanzien had, en dat veel 
van degenen , die hij beroemd 
maakte, tegenwoordig mis
schien slechts kladschiklers 
zouden zijn. Zie APELLES , 
PROTOGENES KZEOXIS. — P u -
Nius zwaait dezen kunstenaar 
grooten lof toe. 

PARROCEI. (JOZEF) , een 
schilder en graveerder, in 
1648, te Brignole, in het • 
Fr. Var- dep.* geboren, en 
Parijs 'm 1704 overleden, 
verloor nog zeer jong zijnde, 
zijnen vader. Een zijner broe
ders was zijn eerste meester. 
Hij verliet denzelven, om zich 
te Parijs en in Italië ver
der te ontwikkelen. Hij ont
moette te Rome den Bour* 
gondier (zie COÜBTOÏS-JACO« 
BÜS) , — eenen beroemden 
veldslagschilder, en stelde 
zich onder zijne leiding. Hij 
begaf zich vervolgens naar 
Feneti'ê, alwaar hij het kolo
riet beoefende, onder dé ge
leerde meesters, welke aan 
die stad tot sieraad hebben 
verstrekt. In Frankrijk te
ruggekeerd , werd hij met 
onderscheiding als lid bij de 
akademie van schilderkunst 
opgenomen, en tot raad van 
dezelve benoemd. Deze kun-
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stenaar heeft zich met roem 
; onderscheiden in de por

tretten, geschiedkundige en 
vrolijke onderwerpen; maar 
vooral uitgemunt in het voor
stellen van veldslagen, ter
wijl Jnj alles volgens zijne 
genie ontwierp, zonder ooit 
öp eenig slagveld te zijn ge-

i weest, noch teenige leger-
bende te hebben gevolgd. 
Desniettegenstaande heeft hij 
in de voorstelling zijner ge
vechten , eene verschrikkelij
ke beweging gebragt. Volko-

l men naar waarheid , heeft hij 
de woede des soldaatsgeschil-

• ' derd; volgens zijne eigene uit
drukking: Heeft geen schil
der beter zijnen man weten 
te dooden. Zijne penseelstre
ken en zijn koloriet bezitten 
eene bewonderenswaardige 
frischheid. Hij schilderde met 

i zeer vele gemakkelijkheid. 
Met deze zeldzame bekwaam
heden , paarde* hij eenen ge-
oefenden geest, een edelmoe
dig hart, eene openharti
ge inborst en een innemend 
gelaat. Hij heeft met veel 
•>enmft eene reeks bijzonder
heden uit het Zeven van JE-
sn$ CHRISTUS , en eenige an
dere stukken geschilderd.— 
KAREI, PARROCEI., zijn zoon en 
Wekeling, werd gekozen 
°m de Overwinningen van' 
löDEmm JET" te schil
deren. Verscheiden zijner 
schilderijen zijn in de Gobe-
J'jnsche fabrijlc in tapijten be

werkt. Hij overleed in 1752, 
in den ouderdom van 62 ja
ren. — PETRUS PARHOCEL van 
Jvignon, in 1739, in den 
ouderdom van 75 jaren over
leden , was de kweekeling van 
JOZEF PARROCEI, , zijnen oom, 
en van KAREL MARATE. Zijn 
belangrijkst werk is te Stf 

Germain-en«Laye, alwaar hij 
in eene gaanderij van het ha* 
tel van NOAÏUES , de Gesc/iiëg 
deriis van TOJSIAS , in 1 6 ' 
lafereelen geschilderd heeft. 
Zijn meesterstuk is te Mar•« 
seille, in de kerk der reli* 
gieuzen van de H. Maagd: 
het Kind IESÜS op eenen 
troon gezeten, wordt voor
gesteld, als de moeder Gods 
kroonende, die nederig voor 
hetzelve ligt nedergebogen. 

PARSONS of PARSONICS (RO-
BERT), in 1547 in het graaf-* 
schap Sommcrset geboren, 
volbragt zijne studiën te Ox
ford , en, ofschoon een Ca-
tholijk zijnde, legde hij den 
goddeloozen eed af; welke men 
van diegene eischte, die tot 
het doctoraat bevorderd wer-
dön. Hij had er spoedig be
rouw over, en begaf zich 
naar Bome, alwaar hij Jesnit 
werd. Hij vertrok vervolgens 
met pater EDMOND CAMPIAN 
naar Engeland. Deze '-zijn 
de beide eerste Jefuiten, die, 
in dat rijk doordrongen^ Hun 
roem ging er hen vooruit. 
Men was onderrigt van de 
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wijze > waarop de H. CABOI-DS 
BORRÓMEOS hen te Milane ont-
vaügen had, en van de-zege
pralen* welke zij behaald had
den op BEZA , in openbare btj-
eenkomsten te Geneve. Hun 
signalement, werd in al de 
lavéns van Engeland bekend 
gemaakt, ten einde hen, bij 
hunne ontscheping in hech
tenis te ;nemen; maar hun 
ijver voorhet Catholijke ge
loof deed. hun alle gevaren 
trotseren , en de vyaakzaam-
beid der ketters veredelen. 
PARSONS werkte met veel 
•vrucht,, om de afged waalden 
lot de Kerk terug te bren
gen-, en om de Catholijken 
in Het geloof hunner vaderen 
te versterken. Zijne pogingen 
werden met zulk een gelukkig 
gevolg bekroond,-dat desec-
tarissen alle. mogelijke mid
delen in het. werk stelden, 
flm hem té doen vallen ; zijn 
hoofd werd op prijs gesteld. 
Wijl zij -hem niet konden 
ontdekken, wreekten zij zich 
daarover op de Catholijken , 
met zulk éene woede, dat 
deze vader PABSONS verzoch
ten, zich. te verwij der enV Hij 
begaf; zich naar Rome, al
waar hij den 15 April 1610 
overleed. NICOLAAS ANTONIO 
zegt, in zijne Bibliotheek 
der Spaansche schrijvers, 
dat PHILIPPUS II voor hem, 
aan GtEauras VIII, den kar
dinaalshoed wilde vragen , 
maar dat PARSONS hem door 

zijne ,tranen én beden bier-r 
vah terughield. Hij maakte 
gebruik van . den invloed , . 
dien hij bij dezen vorst Had ,, 
om hem te bewegen in Spanje 
en in de Nederlanden , se-, 
minarien op te rigten, be
stemd, oni er jonge Engelan-
ders in op te nemen, die 
zich later aan de voortplan
ting des geloofs in JÈnge~ 
land konden toewijden. Mep 
heeft van- hem eet^ aantal 
werken in het Engelsch:, %,&-
tijn en Spaansch , ter< :yer^ 
dediging der Catholijke Gpdé-' 
dienst, een Qnder anderen ,• 
onder den naam van. ANDREI 
AS PHliiOPATER , in.antwoord, 
ophet .edikt.van EHZABET.B;, 
tegen de Catholijken, ; Hij 

"was een der j Jesuiten, van 
welke de protestanten het 
meeste ktfaad spreken; ge
tuige hiervan LARREY , die 
er in zijne Geschiedenis va,n 
E?igeland\i 2.e deel blzi.331', 
een gedrogt van̂  maaktt 

PABTHENAY (ANNA DE) , uit 
het doorluchtige huis, van 
Parthenay, vrouw van AN-
XONICS -DE PONS, graaf;van 
Marennes , was een'der voor
naamste sieraden van het hof 
van RENAIA van Frankrijk, 
hertogin van Ferrara en 
dochter van LODEWIJK XII. 
Zij bezat eene schoone stem, 
zong verrukkelijk, en was 
volkomen met de toonkunst 
bekend. Zij leerde het La-
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tijn , .hét Grieksch , de H. 
Schrift en de (godgeleerdheid, 
wetenschappen, weinig voor 
het hoofd eéner vrouw ge
schikt , en die haar ook nood
lottig werden. Zij omhelsde 
de dtfaJingen van CALVINUS 
en: werkte zeer ijverig aan 
de verspreiding derzelve. 

PARTHENAY (CATHARINA DE); 
nicht der voorgaande, doch
ter en erfgename van JÓAN-
NES PARTHENAT , heer van 
Stiubïse. Zij trad in 1558, 
in den echt met de ïrijheër 
de Pons en in 1575 , met 
BENATÜS, burggraaf van Ro-
han, den tweeden van dien 
naam , dien zij tien jaren la
ter verloor. Zich met de op
voeding hater kinderen be
zig houdende, boezemde zij 
aan dezelve gevoelens van 
heldenmoed , maar tevens van 
Opstand en verkleefdheid aan 
ta ketterij in. HENDRIK, her
tog van Rohan , (zie dat art.) 
haar oudste: zoon , en bare 
heide dochters CATHARINA en 
AHNADE ROHAN JJ beantwoord-' 
fan aan hare zorgen. CATHA-
AisA» in 1607 , als echtge-
nóote van JOANNES I I , her
tog van Tweebruggen , over-
ledeo , * maakte zich beroemd 
d°°r hare deugd. Zij was 
hei, die dit schoone ant
woord aan HENDRIK IV gaf: 
» Ik ben al te arm om uwe 
Vrouw en al te edel, om 
"we minnares te zijn.1' AN-

^ èüt 

NA, ili 1646 ongehuwd over-, 
leden , onderging , zoo wel 
als hare moeder, met eenen 
moed, die eéiie betere zaak.» 
waardig was, hl de ónge-ij 
mèkken' van het beleg var»; 
la Rochellè, Deze vr-ouwi 
overleed in 1631. 

PARTHENAÏ (de Abt Jo-f-
ANNES B A P T Ï S T A DË P I O C B E S 

DE), te la Roehelle, in 1700 • 
geboren, en in 1766 over
leden; heeft nagelaten : 1.° 
ffistoire1 etc, {Geschiedenis 
van Denemarken), 1^33j 6 
deelen in 12.^0 * - 2 , ffistoire 
etc» {Geschiedenis van Po
ten , onder JuQüsws III), 
1794, 2 <H.n in 8.vo ^_ 3.0 
.hertalingen uit het Deensch 
in het ÏYansch , .zoo als Reizen 
door Egypteen-jtfübië, door 
NOORDEN , Koppenhagen > '2 
dl.» in fol. ^- 4.o Geschie
denis van Groenland^ door 
EGDE , Ifoppenhagen ,1753 , 
in 8;v° — 5.0 Zedelijke ge-
dachten, door HOLBERG , ib. 
1754, 2 dl.n in 12.mo Al 
de schriften van den-'aht 
PARTHENAT , onderscheiden 
zich door duidelijkheid 'en 
naauwkeurigheid. " 

PARTHENIÜS va» Nicea, 
die onder de regering vao 
keizer AUGUSTUS bloeide, is 
de schrijver eener verhande
ling De amaioriis affectio-
nïbus, (1531), verscheiden 
malen in het Grieksch. en 
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Latijn in 8.^1 gedrqkt; on
der anderen in de Eistorice 
poeticoe scriplores , van GA» 
I E . • JEHAN FORNIER » heeft-
dezelve in het Fransch ver
taald, Lyon i .1555 , inS.va, 
in 1743, in,kl. 8,wherdrukt., j 

PARUTA (PAULUS) , een ede
le Venetiaan, bijgenaamd de 
CATO van J^enetïè, in die 
stad in 1540 geboren en in 
1598 overleden , was in den 
beginne geschiedschrijver dei-
repu bliek. Zyn geest verhief 
hem trapsgewijze tot de eer
ste posten. Hij werd tot ver-: 

• scheiden gezantschappen be-, 
noemd, gouyerneur van Bres-
cia, en eindelijk procurator 
yèn den H* MARCOS. Hij be
kleedde deze verschillende; 
betrekkingen, met naauwge-. 
zette regtschapenheid en met 
eenen niet zeer gewonen ijv.er. 
Men heeft van hem verschei
den werken in;het Italiaansch: 
1.° Goede Jtanteekeningen 
pp TACIÏÜS. — 2.° StaaU 
kundige verhandelingen -,•, in 
4 . t o , vol diepzinnige denk
beelden^ waaronder eenige 
valsche. Dezelve verschenen 

" in het licht te F.enetië ,1599. 
De president DE MoNTESQiEü, 
heeft er in zijne Dècadence 
des Romains, gebruik van 
gemaakt. —- 3." ferhande-
ling over de volmaaktheid 
van het staatkundige le
ven, /7e«etóf,1582,in4. '°, 
een oordeelkundig werk. -*-. 

' 4.° Geschiedenis van 'Pen#< 
ti'è, van J5J3, tot J56ó';: 
i n 4.to, 1605 en 1713•, met 
een Varhaal van den oor-.] 
log van Cyprus, Dezelve js, 
opgenomen in de verzameling: 

i| der Yenetiaansche geschiede, 
schrijvers, 1718, 10 dl,n 
in 4. t0 Ï)E THOU, zwaait, 
aan PARUTA eenen groolen 
lof toe* •'• < i/.v... 

PARUTA (PHILIPPÜS),,be
kend door zijne (Veelomvat--
ten de nasporingen over/. Si-*, 

l.cilië i yterd te Palermo ge
boren , en gaf d,e eerste uit
gave zijner, Verzameling der 

• gedenkpenningen van Sici->, 
hè , te Palermo in 1612, 
in jol. in het licht. Dit werk, 
werd, herdrukt, te Rome in, 
1649, eh te Lijon in 1697.. 
De uitgave van Rome, wordt 
na die' van Palermo , het 
meeste gezocht. HAVERKAMP „ 
bezorgde eene Latijnscheuitr 
gave van hetzelve , 3 A\.nM. 
fol.; die een gedeelte uit
maken van de groote verza
meling der Italiaansche oud
heden", door GREVIÜS enBüR-. 
MAN, Leijden , 1725 en vol
gende jaren, 45 dl.n in fol. 
PARUTA , overleed in 1629. 
[Nog heeft men van hem 
Lofreden der Siciliaanschei 
dichters, in dichtmaat en 
in onrijm.] 

PARYSATIS , zuster van XER-
XES , en vrouw van DARIUS, 
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OCHUS, koning van Perzië, 
was de moeder van ARTAXER-
XES-MNEMON, en van CYRÜS 
den Jonge. Zij begunstigde 
de heersohzucht van dezen 
laatste, die tegen zijnen broe
der ARTAXERXES opstond, en 
in den beruchten slag van 
Cunctxa, in het jaar 401 , 
™ór J. C. sneuvelde. PART-
SATIS, zeer gevoelig voor dit 
verlies , wreekte zich op eene 
wreede wijze op al degene, 
die deel hadden gehad aan 
zijnen dood. Zij deed STA-; 
TiRA, de vrouw van haren 
zoon ARTAXERXES , die zij niet 
Beminde, door vergif om
komen, en bezoedelde zich 
met al de misdaden, welke 
de door heerschzucht opge
wondene wraak in staat L , 
te, bedrijven." 

'PAS (JfAtTAssES DE) , mark
graaf van Fenquières, uit 
«en der oudste huizen van 
Artois, werd te Saumar, 
in 1590 geboren. Reeds in 
den ouderdom van 13 jaren 
Ifad hij de loopbaan der wa-
Pens in, en steeg trapsge-

- îjze op tot de rangen van 
^''enant^generaal, en gene-
raal-en-chef. Hij werd krijgs
zangen gemaakt, bij de 
belegering van la Rochelle, 
en .bleef gevangen ,• tot aan 
de overgave der stad. Na den 
d°od van GÜSTAAF ADOLF, 
Werd hij als buitengewoon 

XYHIDEEt. H 

afgezant naar Duitschland 
gezonden, en , na vele po
gingen , gelukte het hem die 
vereeniging der Zweden en 
Tan verscheiden rijksvorsten, 
met zijnen koning tot stand te 
brengen, welke voor Frank
rijk zoo voordeelig,.en voor 
de Calholijke Godsdienst in 
Duitschland zoo noodlottig 
was. Toen kort daarop de 
oorlog tegen het huis van 
Oostenrijk was losgebarsten, 
voerde hij in 1635, gezamen
lijk met den hertog van Sak-
sen-Weimar, het bevel over 
het Fransche leger.; De ver-
moeijenissen van dezen veld-
togt, haalden hem de eenige 
ziekte op den hals, welke hij 
ooit heeft gehad. De koning 
liet bij zijn ledikant raad be
leggen. Zopdra hij hersteld 
was, ging hij voort, met zich 
te onderscheiden. Hij bele
gerde Diedenhoven in 1639. 
PICCOLOMINI leverde hem slag 
en maakte hem krijgsgevan
gen. Zijn rantsoen kostte' 
aan den koning den generaal 
EKMFORT , twee kolonels, 
en 18,000 kroonen., FEU* 
QÜIERES was toenmaals ster
vende aan zijne wonden: hij 
overleed te Diedenhoven den 
14 Maart 1640. Zijne Onder
handelingen (JVegociations) 
in Duitschland, in 1633 en 
34, zijn te Parijs, in 1753, 
in 3 dl.a in 12.«°, in het 
licht gegeven. . .;. : 
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PAS (IZAAK DE) , oudste 
zoon 'van de voorgaande lui
tenant-generaal des konings, 
en landvoogd van Ferdun , 
overleed als buitengewoon af
gezant in'Spanje, in 1688. 
Hij was ondèr-kouing van 
Amerika, en afgezant in 
Zweden geweest, alwaar hij 
zich tien jaren ophield. 

' PAS (ANTONIBS DE), mark
graaf van Feuquieres, oudste 
zoon van IZAAK, begon zich 
in 1688 , in Duitschland te 
ónderscheiden. Van daar be
gaf hij zich naar Italië, en 
-onderscheidde zich in den slag 
fan Staffarda, bij de ihne« 
ming van Susa, en van ee-
jbige andere steden van Pïe* 
mont. In 1693, to( luite-' 
nant-generaal benoemd, dien
de 'hij in die hoedanigheid 
tot op den vrede, en over
leed in 1711, in den ouder
dom van 63 jaren. De mark--
graaf van Feuquieres was een 
uitmuntend officier, en kende 
den oorlog volgens grondre
gels en bij ondervinding, maar 
Xijn geest was niet minder 
gemelijk dan verlicht. Een 
strenge berisper en meestal 
een bediller der veldheeren 
zijhde, beklaagde hij zich 
over iedereen, en iedereen 
beklaagde zich over hem. 
Men zéide dat » hij de dap
perste man van Europa was, 
wijl hij te midden van hon
derd duizend zijner vijanden 

sliep." — Wijl zijne be
kwaamheid nietdoor den veld
maarschalkstaf van Frankrijk 
beloond was, zoo gebruikte 
hij al te zeer, tegen diegene > 
welke den staat dienden, 
kundigheden, welke zeer nut
tig zouden zijn geweest, in
dien zijne genie even zoo ver
zoenend , als doordringend , 
leergierig en stout geweest-
ware. Men heeft van hem 
Gedenkschriften in 4. t o , en 
in 4 dl.» in 12.m° Deze zijn 
de lijst der misslagen van de 
Fransche veldheeren, onder 
de regering van LODEWIJK 
XIV. Maar deze misslagen 
zijn niet alle wezenlijk.; hij 
stelt de daadzaken dikwijls 
valschelijk voor., om aanlei
ding tot critiek en veroor
deeling te vinden. » Zijne 
gedenkschriften, zegt de her
tog DE SAINT-SIMON, op eene 
geleerde, duidelijke, naauw-
keurige en edele wijze ge
schreven, zouden een mees
terstuk in dat vak zijn, in
dien hij , even als een dolle 
hond , en dikwerf zeer ten 
onregte, niet al de veldhee
ren onder welke hij gediend 
heeft, verscheurd had." Dit 
belet echter niet dat het werk 
door krijgslieden verdient ge
lezen te wórden, en dat het 
hun zeer nuttig kan zijn, 

PAS, PACJEUS (EICHARD.) 
— Zie Pies. 
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PAS-of.PAAs (CRISPINUS), 
in het Latijn PASSÜSÜS, een 
beroemde graveur, te Jlrne-
muiden in Zeeland, in 1536 
geboren, was een leerling 
Tan COOMHERT (zie dat ar
tikel),, en verwierf eenen be
terVerdienden roem dan de
ze geestdrijver. Hij heeft-een 
aantal platen over allerlei on
derwerpen gegraveerd. Ge-
durendeeen vrij lang verblijf 
te Parijs heeft hij op zijne 
losten doen drukken. In-
'struotionetc, (Onderrigtvoor 
koning LobmruK XIII t 

inde oefening van het paard
rijden door Messire J. DE 
PLUFINEL — zie dat arti-
keï — ) , met 50 door PAS 
zeer wel gegraveerde platen . 
waarvan al de beelden wei-
gelijkende portretten zijn/ Hij 
overleed waarschijnlijk ie (7-
trec/it, alwaar hij zich voor 
het midden der 17 eeuw ge
vestigd had. — SIMON PAS , 
?ijn zoon, muntte uit in het 
graveren van portretten in 
het groot: hij werd aan hef 
tof van den koning van 2?e-
nzmarken beroepen, en bleef 
*Waar tot aan zijnen dood. 
MiftDALEïfA en BARBARA zij-
"e beide .dochters, behan
delden de graveerslift ook 
Wet het beste gevolg, zoo 
Wel als CRISPIÜJUS de Jonge, 
die der kunst te vroeg ontviel. 

PASCAL (BLASIÜS) , te Cler-

l mont in Auvergne, den 19 
1 Junij 1623 geboren, was de 

zoon van eenen president bij 
het hof der onderstands gelden. 
De wiskunde had eene bij
zondere aanlokkelijkheid voor 
hem, maar zijn vader hield, 
de grondbeginselen derzelye 
zorgvuldiglijk voor hem ver
borgen , uit vreeze dat de
zelve hem tot afleiding zou
den' dienen, bij de beóefe-r 
ning der talen. De jonge 
PASCAL , in zijnen smaak voor 
de meetkunde gedwarsboomd , 
werd nog «les te.' begeeriger, 
om dezelve te leeren, en hij 
slaagde er in tot in een ze-; 

ker punt, zoo wel als in dé 
natuurkunde. Zijne verhan
deling over de Êvenwigtig-
heid der vloeistoffen, en de 
problema's,door hem betrek* 
kelijlc de radlijn opgelost, 
bewijzen, dat, indien hij lan
ger geleefd had, hij zou uit
gemunt hebben in de weten
schappen , aan welke hij zjch 
had toegewijd} Ziedaar de 
lof, welke men aan zijne ta
lenten te danken heeft. Maar 
wanneer men zegt, dat het 
aan PASCAL van den teeder-
sten oudefdom af, zonder 
behulp van eenig boek, en 
enkel door de kracht fijner 
genie, gelukte, om al de pror 
positien van het eerste boek 
van EÜCJCIDES tot het s i .ete ' 
ontdekken en op te jpssen 
antwoordt men, dateen'man 

h 2 , • 
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van die verdiensten, geene 
lofreden behoeft, op uit de 
lucht gegrepcne fabels ge
grond; wanneer men PASCAL 
wil doen beschouwen als de 
yinder van hel gevoelen van 
de zwaarte der lucht, o.mdat 
hij den heer PERRIER , zijn' 
zwager, deze proefneming op 
Puy-de-Döme had doen ma
ten , antwoordt men, dat de
ze proefneming van DESCAB-
ÏES is , die hem twee jaren 
vroeger verzocht, dezelve te 
maken, (zoo als men zulks 
kan zien in den 77.enBrief, 
Van het 3,e dl. diens wijs-
geers) en dat daarenboven déze 
proefneming slechts •een ge
volg van die van TORRICELLI 
i s ; wanneer men eindelijk 
verhaalt, dat .PASCAL reeds 
in den ouderdom van 16 ja-
Ten , eene Verhandeling over 
de kegelsneden schreef, die 
door al de geleerde meet-
kundigen bewonderd werd,, 
antwoordt men, met DESCAU-
Ï E S , in zijnen 38.en brief 
aan pater MARSENNE , tweede 
ideel, - dat het de verhande
ling van DES AKGDES was. 
» ik heb ook, zegt DESCAR-
ÏES in dezen brief, de Proeve 
ontvangen, betrekkelijk de 
kegelsneden van den zoon 
van den heer PASCAL; en, 
alvorens er de helft van ge
lezen te hebben, heb ik ge
oordeeld , dat hij bijna alles 
van den heer DES ARGÜES 
ontleend had, hetwelk mij 

onmiddellijk daarop bevestigd 
is geworden, door de be
kentenis, welke hij zelf er 
van aflegt." Terwijl PASCAL 
voortging, zich beroemd te 
maken, begaf hij zich naar 
Port - Royal - des- Chatnps, 
en wijdde zich in die afzon
dering aan de beoefening der 
H. Schrift toe. De kluize
naars , welke dit eenzame 
verblijf bewoonden, waren 
toenmaals in het hevigste 
hunner geschillen met de Je-
suilen, Zij spoorden alle mid
delen op , om die vaders ha
telijk te maken: PASCAL deed ' 
in de' oogen der Franschen 
meer, hij maakte hen be-
lagchelijk. Zijne 18 Provin
ciale brieven (Leitres pro-
vinmalës), of Brieven aan 
eenen provinciaal geschre
ven , verschenen alle in 4. to 

na elkander, van af de maand 
Januarij 1656, tot de maand 
Maart des volgendenjaars, in 
het licht. Dezelve zijn eene 
mengeling van fijne scherts 
en hevige hekeling ; alvorens 
in het licht te verschijnen, 
werden dezelve herzien door' 
ARNAÜLD en NICOLE. Men 
wil, dat BOSSUET, onder
vraagd zijnde, welk on
der al de in het Fransen 
geschreven werken , hij het 
liefst zou vervaardigd heb
ben, antwoordde: De Pro
vinciale brieven. Het is 
VOLTAIRE, die deze bijzon
derheid verhaalt , hij noemt 
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als waarborg BÜSSI-RABOTIS , 
bisschop van Lr/pon, aan, 
wien hij, zoo als hij zegt, 
zulks had hooren zeggen. Om 
zulks te bewaarheden, zou 
men dien prelaat in het le
ven terug moeien roepen. 
Ziedaar de bewijzen van Voi> 
TAIRE, en het is op zijn 
Woord ,• dat de meeste woor
denboekschrijvers , dergelijke 
onwaarschijnlijkheden herha
len. Verstandige lieden we
ten, dat men dien man nooit 
ineer moet mistrouwen ,. dan 
wanneer hij eenige zaak met 
grooter onbeschaamdheid ver
zekert. De Provinciale brie
ven werden , zoowel door het 
burgerlijke als kerkelijke ge
zag, met den banbliksem ge
troffen. De Pau?, de staats
raad , parlementen , bisschop
pen , veroordeelden clezelve 
als een lasterschrift, Het par
lement van Aix , liet dezel
ve , den 9 Februarij 1657, 
door beulshanden verbranden; 
«laar al déze veroordeelingen 
dienden slechts, om dezelve 
te verspreiden, » Schijnt het 
u i zegt RACINE , dat de Pro-
v^iale brieven, iet anders 
ZlJQ dan blijspelen 7 De schrij-
Jer heeft zijne personen in 
"e kloosters en in de Sor-
bonne gekozen. Hij voert op 
tat tooneel, nu jacobijnen , 
dan doctoren, en altijd J e -
suiten. De wereld heeft ver 
gedurende eenden tijd over 

II h 

gelagchen , en de geslrengsle 
jansenist, zou gemeend heb
ben de waarheid te verra
den , indien fatj er niel over 
lachte." (Zie Lettre de M* 
B.ACINE, ou réplique mix 
répoyises de JI. 31. Donois 
et BARBIER D'ducoun etc.) 
Laat ons naast deze beoor
deeling van RACINE, die van 
VOLTAHIE plaatsen (Sièclede 
Louis XIT). » Het is 
waar , zegt deze schrijver, dat 
het geheele boek mank gaat. 
Men schreef behendiglijkaan 
de geheele maatschappij, on* 
gerijmde gevoelens van eenige 
Spaansche en Vlaamsche Je-
suilen toe. Men zou dezelve 
even zoo wel bij de Domi-
nikaner en Fi'anciskaner Ca-
suislen gevonden hebben;. 
maar men had het enkel op 
de Jesuiten gemunt. , Men. 
trachtte in deze Brieven te 
bewijzen , dat zij een bepaald 
plan hadden , de raenschen 
van hunne pligten aftetrek-
ken ; een plan, hetwelk gee-
nerlei maatschappij ooit ge
had heeft of kan hebben." 
VOIITAIRE gaat zoo ver, dat 
hij hem zelfs de verdienste 
des zoo hooggeroemden stijls 
der Provinciale Brieven be
twist , én bewijst in eenên 
Brief aanpater DE LA TO DR, 
in 1767 , in 8.v° gedrukt, 
dat indien PASCAL met veel 
geest en bevalligheid heeft 
geschreven, hij zulks niet 

3 ' , • . • • • ' • • 
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toet'dié zuiverheid heeft ge-
daali, welke men billijker 
wijze kan Vorderen, hij ver
gelijke deze Brieven niet de 
schriften van eenige beroem-
dë mannen, welke vergelij-1 

king geenszins ten voordëele 
van PASCAL is. De heer Ki-
GOLEr DE JÜVIGNV. spreekt er 

" ih zijn werk De la Déca-
dence etc, (Over het verval 
der letteren én der zeden),, 
Met gunstiger over. » Indien 
deze brieven, zegt hij , in 
den tijd den grootsten indruk 

.hebben te weeggèbragt, moet 
men zulks daaraan toeschrij
ven, .dat dezelve eene 'toen
maals' in de Kerk vermogen
de maatschappij aanrandden. 
Men verspreidde dezelve door 
geheel Eur'opa. De aange
name wijze, waarop dezelve 
geschreven zijn, gesausd voor
al met dat zout, waarmede 
dé boosaardigheid zrcfi zoo 
gaarne voedt, deed dezelve, 
lezen en, najagen , ondanks 
het dorre en ernstige der in 
dezelve behandelde onderwer
pen." (Zie DANIEt-GABIUEt-
BüSEMBAUM, ËSCOBAR, B.AJT-

CÉ). De schrijver der Pro
vinciale Brieven geraakte in-

oneenigheid met zijne boe
zemvrienden, wijl hij van ge
voelen veranderde ten opzigte 
van de onderteekening des 
fortnuliers. In 1657 beweer
de hij, zoo als men zulks 
in den 17,«>* en 18.en der 
Provinciale Brieven ziet, 

IL-Si- - ' 

dat'dè'vijf stellingen billijker' • 
wijtée veroordeeld waren, maat' 
dat dezelve in den dugüsti-
•nus niet gevonden werden-, 
en," dat men het formulier 
kon onderteekenen; in 1661 i 
beweefde hij integendeel, dat 
de Paussen gedwaald hadden, 
niet ten opzigte van de zaak, 
maar mét betrekking tot het 
règt; Waaruit hij afleidde, dat' 
men het formulier niet kon on
derteekenen , en dat de onder- , 
teejfcenirig der religieuzen-vin: 

Port"Boifal niet opregt w'as'i 
Het is gedurende dit krakeel 
dat een man der partij van 
hem zèidë: » Men kan wei
nig op zijne getuigenis reke-
rienen, hetzij in betrekking 
tot- de daadzaken , welke hij 
verhaalt, wijl hij er slecht 
van' ohderrigt was, hetzij ten 
opzigte van de gevolgtrekkin
gen, welke hij er uit afleidt, 
eö fan de bedoelingen, welke 
hij verhaalt, welke hij aan 
zijne tegenstrevers toeschrijft, 
wijl hij op valsche of onze
kere grondslagen, stelsels 
bouwde, die enkel in zijnen 
geest bestonden." (£ettred,un 
ecclésiastique a un desesa-
mis). Middelerwijl verzwakte 
pAS.CAt dagelijks, zijne ge* 
zöndheid nam' af, en zijne 
hersenen leden onder deze 
verzwakking. Hij verbeeldde 
zich steeds eenen afgrond aan 
zijne linkerzijde te zien, hij 
liet er te zijner geruststelling 
eenen stoel plaatsen. Zijne 



.vrienden, zijn biechtvader 
trachtten te vergeefs zijne be
kommeringen te doen beda
ren , voor eenen oogenblik 
gelukte zulks, doch onmid
dellijk daarna delfde hij we
der denzelfden afgrond (Zie 
IVICOIE). Hij verbeeldde zich 
ook eene geestverrukking te 
hebben gehad, waarvan bij 
gedurende zijne overige le
vensdagen de gedachtenis be
zwaarde, op een papier,het
welk hij steeds bij zich droeg 
tusscheu de stof van zijn kleed 
en de voering., Zijne vijan
den hebben zich al te zeer 
bediend van deze geestver-
bijstering, om het groote 
denkbeeld te verzwakken, 
hetwelk de partij getracht 
heeft, aan een' zijner ijve
rigste; ingewijden te geven. 
Wel verre van een gedrag na-
tevplgen, hetwelk in edel
moedigheid schijnt te kort te 
schieten, zullen wij ons, naar 
het voorbeeld van den heili-
HIERONÏHÜS ,' te Treden stel
len, met te betreuren, dat 
een, volgens den duidelijksten 
fchijn, zoo verlicht en god-
duchtig man, niet eenvoudig 
aan den grooten boom der 
Kerk is gehecht ge wees: Nihil 
ttliud dico quam Ecclesia! 
hominem non fuisse. PASCAL 
overleed te Parijs, in 1662. 
Behalve de door ons reeds 
aangevoerde werken , heeft 
men nop, van hem: l.o Pen* 

. H 

sées (Gedachten), né zijnen 
dood verzameld, en in 1670'^ 
in 12.™° , in het licht gege
ven. Dit werk bestaat uit 
verschillende overwegingen 
over het Christendom. Hij 
had het ontwerp gevormd, 
er een aaneengeschakeld werk. 
van te vervaardigen ; zijne 
zwakheden beletten hem de 
uitvoering van dit ontwerp,. 
Hij liet1 slechts eenige frag
menten na, zonder eenig ver
band of orde geschreven: deze 
fragmenten heeft toen in het 
licht gegeven, YotTAmK rand
de dezelve aan, Niet te vre-
den met den schrijver een 
verheven menschenhater, en 
deugdzamen gek genoemd te 
hebben > heeft hij zijn werk 
ook zeer verachtelijk gemaakt. 
Men gevoelt ligteüfk op welk 
eene wijze een gezworen vij
and des Christendoms over 
een werk heeft moeten spre
ken , dat uitmuntende bewij
zen voor hetzelve bevatte. Men 
moet echter bekennen, dat ' 
de schrijver zich in hetzelve 
al te zeer met zich zei yen be
zig houdt, en dot hij bij zeer 
goede overwegingen, ba.at-
zuchtigheden voegt', waarvan 
hij het voorbeeld aan, de Proe7 

ven (Essais)' van MQNTAÏGNI: 
schijnt ontleend te hebben, 
maar die dés të ongepaster 
zijn, daar de aard des werk» 
en de eigenschap der Gods
dienst dezelve regtstreeks uit-

h . . 4 . , . ' • 
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sluit.. Eën kerkelijk geschied^ 
schrijver, óver deze Gedacht 
ten, en. andere werken , door 
lieden der janseniste partij 
geschreven, sprekende, drukt 
zich aldus uit f » Wijl de 
geest der Kerk nooit was ,' 
oftt zelfs de onberispelijke 
werken van verdachte schrij
vers aantebevelen, wijl de 
eenvoudigen zeer ligtelijk van 
de achting'des schrijvers tot 
die voor al zijne voortbreng
selen overgaan, zoo hebben 
wij gemeend, niet beter te 
kunnen doen, dan ons, ten 
opzigte van al die geschrif
ten een volslagen stilzwijgen 
opteleggen; ie meer daar de 
godsvrucht daarbij niets, kan 
verliezen. Bij hunnen schoo-
nen stijl, hunne orde, en 
zelfs hunne diepzinnigheid, 
hebben zij bijna alle eene 
dorheid , die de harlen doet 
inkrimpen, in plaats van de
zelve te bewegen. Zoo zeer 
is het waar,, dat de heilige 
Geest zijne zalving buiten den 
schoot der. Kerk niet mede
deelt." (Zie BARRAL , MA-

• RÖX-CLEHENS), — 2.° Traite 
etc. [leerhandeling over het 
evenwigt der vloeistoffen), 
inJ2.W» •— 3.°.Eenige an
dere geschriften voor de pas
toors van Parijs, tegen de 
verdediging der casuisten van 
pater PÏROT. De abt BOSSDT , 
lid der akademie van weten
schappen , gaf in 1779, eene 
uitgave der Werken (OJSu-

. f 

vivs)'1 van PASCAL in 5 dl> 
in 8.^° 'in het licht; sedert 
dat tijdstip zijn er verschei
den andere in het licht ge
geven. De heer RATMOND 
vervaardigde eene Zo/rede 
op BLASIÜS PASCAL, welke 
in 1816, door de akademie 
van Bloemspelen te Toulouse 
bekroond werd. — GILBERTA 
'PASCAL , zijne zuster, weduwe 
van FLORINUS PERRIER , heeft 
aan het hoofd der Gedach
ten over de Godsdienst, het 
Zevendes schrijvers geplaatst. 
Men kan zich ligtelijk voor
stellen, op w.elk eene wijze', 
eene' in dezelfde partij ver
wikkelde zuster, over eenen 
broeder spreekt, die er het 
sieraad van was. 

PASCHALIS I ^Heilige), 
PASCHASIÜS, een Romein, 
volgde SIEPHANÜS IV, in 817, 
op den Stoel van den H . P B -
XRUS op. Hij zond legaten 
tot, JLODEWIJK den Zachtmoe
dige, die ten zijnen gunste, 
de begiftigingen aan den hei
ligen Stoel gedaan, bevestig
de. Hij nam te Rome de 
Grieken op, die om de ver
eering der beelden van hei
ligen gebannen waren en 
kroonde LOIHARIÜS als kei
zer. Deze ;om zijne deugden 
en kundigheden, de Aposto
lische tijden waardige opper
priester, overleed den 11 Mei 
824, Er ontbrak hem niets dan 
een eenigzins vaster karakter* 
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Rome werd onder zijn be
stuur door verdeeldheden ver
scheurd; er werden moor
den en andere misdaden, ge
volgen der regeringloosheid, 
bedreven. Zijn opvolger was 
EüGEixiüS I I , de.Kerk ver
eert de gedachtenis van den 
H. PASCHALIS, op den 14 Mei. 

PASCHAIIS II, een Toskaner, 
vroeger RAINIERI genaamd , 
volgde Paus URBANUS II in 
1099 op. Alvorens > tot de 
Pauselijke waardigheid ver
heven te worden, Was hij 
religieus van Cluny geweest. 
Hij excommuniceerde den on-
Wettigen Paus GÜIBERÏ , bragt 
verscheiden kleine dwinge
landen, die de Romeinen 
mishandelden , tot rede, hield 
verscheiden kerkvergaderin
gen en wikkelde zich in groote 
zaken j betrekkelijk dé leen-
huldigingen, van wege HEN
DRIK I , koning van Enge-* 
land, keizer HENDRIK IV , 
en HENDRIK V., zijnen zoon 
(«ie de artikels der, beide 
laatste). Deze vorst begaf 
zich: in 1110 naar Italië, om 
ie keizerlijke kroon te ont-̂  
^ngen, maar de Paus wilde 
«em dezelve niet verleenen, 
dan onder voorwaarde, dat 
hij van de leenhuldigingen 
z°ude afzien. HENDRIK was 
200 weinig gezind, om aan 
den Opperpriester voldoening 
le geven, dat hij, na eenige 

L S. 521 

uren gekibbeld te hebben, 
hem liet gevangen nemen, 
en ongehoorde wreedheden 
uitoefende, zoodanig dat hij 
zelf' de geestelijken en reli
gieuzen , die .hem met be
tuigingen van verkleefdheid 
en eerbied, waren tegemoet 
getrokken, liet vermoorden. 
Deze verregaande wreedheid 
verbitterde de Romeinen zoo 
zeer, dat zij, reeds op den-
zelfden dag, al de Duitschers, 
die zich in hunne stad ber 
vonden over den kling deden 
springen. 'De keizer1', genood
zaakt Rome te verlaten > nam 
den Paus met zich mede^ 
en hield hem gevangen tot 
dat hij in zijn verlangen be
willigde. Zoodra PASCHAI-IS 
zich weder in vrijheid zag, 
trok hij, in twee kerkverga
deringen , te Rome in 1112 
en 1116 gehouden al de ver
gunningen in, welke men 
hem met geweld afgeperst 
had, Even zeer onder den 
last der grootheid gebukt, 
als afkeerig van denzelven , 
wilde hij de Pauselijke waar
digheid nederleggen, ' doch 
kon hierin niet slagen. Hij 
overleed den 22 Januarij 1118. 
Men heeft van hem een aan
tal Brieven, in de verzame
ling der Kerkvergaderingen 
van pater LABBE. — Men 
moet dezen PASCHALIS noch 
den voorgaande verwarren met 
twee onwettige Paussen van 

5 . •• 
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denzelfden naam, de eene 
ten tijde van SERGIÜSI (zie 
dar artikel), de andere, dié 
zich legen over Paus ALEXAN-
DER III stelde. —Zie GUI-
DO van Grema. ' 

' PASCHALIS BAÏXON (ffeili-
ge) i, in 1540 te Torre Her~ 
mosa, in het koningrijk Ara-

, gon geboren, had deugdza
me ouders, doch welker for
tuin te' beperkt was, om 
hem ter school te kunnen 
zenden. Hij Voorzag er in 
door op het. veld steeds een 
boek bij zich te dragen,. terwijl 
hij aan al degenen, die hen» 

«• ontmoetten verzocht, hem de 
letters te leeren. Het lezen en 
Schrijven was hem weldra 
bekend, en hij bediende zich 
van dit voorregt enkel om 
zich in de Godsdienst meer 

• te bekwamen. De kinder
schoenen afgelegd hebbende,, 
verhuurde hij zich als her
der. In dien vreedzarnen staat, 
leerde hij, even als DAVID , 
den God, dien hij overal aan
trof, kerioen ,. zegenen en 
beminnen, en verwierf in 
korten tijd eene zoo grpóte 
ondervinding, in de geeste
lijke zaken , dat hij weldra , 
even als hl}, reden had, om 
te zeggen: Bealus homo quem 
tu erndieriS) Domine, et de 
lege tiia domeris eum [Psalm 
XC0I, i2). Daar hij arm 
•wilde blijven, verliet hij zij
nen meester, die hem in 

Ŝ  ' 

zoons plaats "had willen aan* 
nemen, en trad in het ko-1 

ningrijk F'alencia, in dienst 
bij een barrevoeter Francis-
kaner klooster, alwaar hij 
weldra niet anders bekend 
was, dan onder den naam 
van den heiligen herder. In 
1564 werd hij in hetzelve 
als leekebroeder aangenomen, 
en overleed den 17 Mei 1592, 
te Vüla'Real, bij Falen-, 
cia. In 1618 werd hij door 
PATJXÜS y gebeatificeerd> ter
wijl AtEXAftDEft VIII hem ia 
1690 canoniseerde. Zijn Le
ven is beschreven door" Jo-
ANNES XIBÏENES, zijnen orde
broeder.,, en door CHRISTOF-
FEI, D'ARXA. Men zie de 
verschillende gedenkstukken 
door pater PAPEBROECK,, in 
het deel voor Mei blz. 48 
*— 152 in het licht gegeven* 

PASG«AUS (heiiigeVÉfViVs)> 
een religieus van J / e m , te 
Valencia geboren, onderwees, 
met roem in zijne orde, de 
wijsbegeerte en de godgeleerd-" 
heid. Zijne beroemdheid deed 
hem benoemen tot onderwij
zer van den infant don SAN-
GHO, later (1296) tot bischop 
van Jean. Hij bestreed mét 
ijver het Mahometbismus, 
door een uitmuntend werk, 
in 1300 in het licht gege
ven, door bondige leerreden 
en door het voorbeeld van 
zijn heilig leven. Hij werd 
in 1297 door de Moorenvaa1 
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Grenada gevangen genomen, j 
"Deze barbaren hielden hem ' 
in slavernij, en deden hem 
later den 6 December 1300, 
in den ouderdom vaü 72 ja
ren op eene wreede wijze 
sterveh. Nadat de geestelijk
heid en het volk; van zijn 
diocees hem eene som gelds 
tot zijnen losprijs had gezon
den, nam hij zulks erkente
lijk aan/maar iii plaats van 
zulks aan te wenden, om 
zich de vrijheid te verschaf
fen , kocht hij er een aan
tal kindere» mede vrij, met 
welker Onderwijs hij zich ge
durende zijne gevangenschap 
had bezig gehouden, én,wier 
teedere jaren hem deed vree
zen, dat zij de Christelijke 
Godsdienst mogten verlaten. 
Zijn; naam staat in Spanje; 
alwaar hij een aantal kloos
ters stichtte, in grooten eer
bied.. Zijne Levensbesóhrjj-
ving te in 1674 , Xe Parijs, 
iü 12.*«o in het licht gegeven. 

PASCHALIS (KAKEL PASQÜ-
m, meer bekend onder den 

; naam van), in 1547, te Co-
«i in Piemont geboren, burg
graaf van Quenle, staadsraad, 

'én' advokaat-generaal, bij het 
parlement van Rouanen, was 
de vriend van den beroem
den PIBRAC, wiens leven hij 
beschreef. Zijne talenten de
den hem in 1576 als afgezant 
naar Polen, in 1589 naar 
tingeland, en in 1604 naar 

de Graaüwbunders «enden. 
Hij diende zijnenr vorst als 
een man van kunde, en 
een ijverig burger.' '• Zijn ge
zantschap naaf Polen be
haagde den koning zoo zeer, 
dat Hij hem met den titel' 
van ridder vereerde en eene 
leliebloem bij zijn wapen 
voegde. Daar eène beroerte 
hem buiten staat stelde, öm 

II langer voor den stadt te ar
beiden , too ging hij in 162 5 , • 
óp zijn landgoed Quenle bij 
Abheville, sterven;. Men heef t. 
vatt hem - eene verhande
ling, getiteld Lègatus, in 
welke hij over de pligten 
eens onderhandelaars spreekt," 
als een man , die dezelve 
en wist te kennen en te ver
vullen. De beste uitgave 
is die van ELZEVIER, 1645 , 
in 12.™> In zijn gezant-

II schap bij de Graaüwbunders, 
|| in 8.vo, onder den titel van 

— 2.° Legatio rhcelica in het 
licht gegeven, straalt niet de
zelfde scherpzinnigheid door 
als in het voorgaande werlr. 
— 3.° Leven van Gtrwo nxr 
FAÜR DE PJSRJO, 1584, 
In 12.mo in het Latijn; zeef 
belangrijk en in het Fransch. 
vertaald door DU FAÜR D'HÊR-
MAT, 1617, in l2.««o — 
4.° De Coronis, Zeydeil, 
1671, in 8.vo een zeer goed 
werk. — 5.° Censura ani-
ini engrati, in 8J° 

I PASSCHASIÜS RADBERÏUS* 
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te Soissöns geboren, werd' 
zorgvuldig opgevoed, door de 
religieuzen; van 0. L, Y» dier 
slad, buiten haar klooster. 
Hij aanvaardde later het Be
nedictijner gewaad in, de ab
dij van Corbië, onder den 
B. ADELARDÜS. Gedurende, 
de ballingschap van zijnen abt 
WALA, opvolger en broeder 
van ADELARDÜS , schreef hij , 
831, eene Verhandeling over 
het ligckaam en bloed des 
ffseren, ter onderrigtingder 
jonge religieuzen van nieuw 
Corbië in Saksen. Hij leert 
in deze verhandeling dat» het, 
ligchaam van J. C., hetzelfde 
dat van de H. Maagd gebo-, 
ren, dat gekruist, verrezen 
en ten Hemel gevaren is, 
in de eucharistie tegenwoor
dig'is." Dit werk, waarin 
de schrijver niets nieuws zeide,-

bevatte eenige nieuwe uit
drukkingen. RATRAMNIÜS en 
JoANtfES SCOTI randden de
zelve aan : PASCHASIÜS ver
dedigde dezelve met nadruk, 
en bewees, dat hij nietanders 
geschreven had , dan datgene 
wat. iedereen sedert den tijd 
def apostelen geloofd,. Quod, 
totus orbis credit et confi-
tetuj'i PASCHASIÜS was toen
maals- abt van Corbië. De 
geschillen, in welke men hem 
wikkelde, en eenige andere 
Terdrietelijkheden , bewogen 
hem om afstand te doen van 
zijne waardigheid. Hij leefde 
verder als een eenvoudige re

ligieus zich enkel bezig hou
dende, om zijnen geest met" 
de gewijde en kerkelijke we-; 
tenschappen te versieren, en: 
zijn hart met al de deugden 
van zijnen slaat te verrijken. 
Deze; heilige religieus over
leed den 26 April 865, slechts 
diaken zijnde, en werd inde-
kapel van den H. JOANNES; 
begraven. In 1073, werden, 
zijne overblijfselen , op gezag. 
van den heiligen Stoel, naar 
de groote kerk. overgebragt.•• 
Men vindt zijnen naam t in 
het gallikaansch Martyrolo<-\ 
giutn, en in dat der Benedic
tijnen. Zijne ootmoedigheid 
ging zoo ver, dat hij ï ich , 
ondanks zijne kuqde en zijne 
deugden, als het uitwerpsel 
der kloosterorde beschouwde, t 
en zich Péripsema monacho-
rum noemde. De predikant 
CLAÜDE, en verscheiden an
dere calvinisten napraters van 
dien schrijver hebben beweerd 
dat de leer der transsub' 
stantiatie, vóór PASCHASIÜS 
niet bekend, en dat hij er 
de uitvinder van was; maar 
NICOLE toont het belagche-
lijke dezer hersenschimmi-
ge bewering aan. Hij heeft 
in zijne verhandeling over de 
duurzaamheid des geloofs , 
bewezen, dat PASCHASIÜS in 
dat punt niets nieuws ge
leerd heeft, en dat de we
zenlijke tegenwoordigheid ten 
allen tijde in de Kerk is ge
loofd en onderwezen gewor-
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den {*). De werken van den 
geleerden abt van Corbïê zijn: 
1.° Commehlariën op den 
H. MATÏHEÜS, -en op de 
Klaagliederen van JEREMIAS. 
— 2,° Verhandeling over het 
ligchaam en bloed van J. G. 
in de eucharistie. — 3.° 
Brief aan FRUDEGARDDS over 
hetzelfde onderwerp..— 4.° 
Leven van den heiligen AbE-
LARDUS, en andere werken, 
welke pater SIBMOND, in 1618, 
te Parijs, in folio, liet druk
ken JDom MARXENNE heeft in 
zijne verzameling, de ver
handeling Be corpore CffR/s-
Tl, naauwkeuriger opgeno
men, dan in de uitgave yah 
pater SIUMOND , en eenige se
dert 1618 ontdekte werken.' 
Pater D'ACHERY heeft in het 
12.* dl . van zijn Spicilegium, 
de verhandeling van PASCHA-
SIÜS RADBERTDS , De partu 
Firginis, opgenomen, een 

geschilpunt, dat ook in de 
l l . c eeuw een groot geruch,t 
maakte, en aan hetwelke de
ze beroemde benedictijner 
mede deel nam. 

PASCHIÜS (GEORGIDS), een 
geleerde Duitscber, die in de 
17.e eeuw bloeide. Zijn le
ven is ons onbekend, maar 
er bestaat van hem een werk, 
hetwelk verdient bekend té 
zijn. Hetzelve is getiteld: 
Tractatis de novis inventis, 
quorum aceuratiori cullui 
facem pi'ceiulit antiquitois, 
Leip%ig, 1700, in 4.*° Dit 
weinig bekende werk is vol 
diepzinnige nasporingen. De 
heer DÜTENS heeft er zich 
van moeten bedienen, in zijne 
Recherches etc. {Nasporin
gen omtrent den oorsprong 
der aan de lateren toege-
schrevene ontdekkingen). 

(*) Bet is niet alleen NICOLE , die het ijdele voorwend' 
iel van sommige calvinisten, alsof PASCBASIÜS in de 
negende eeuw de eerste zou zijn geweest, die de transsub' 
stcmtiatie leeraarde, den bodem in sloeg. Regeleerde 
Gentenaar PHILIPPUS LomwijK FERHULS'T, aicfi onder 
fort pseudonyme van L, ZEELANDER verbergende toont ook, 
ofiehoon ongelukkiglijk der janseniste secte toegedaan, in 
*§n uitmuntend werk; De vaste gronden van het Catholyk 
geloote; wegens het H. Sacrament des Autaers, tegen een 
h°ek in Holland uitgegeven met dit opschrift: Verhande-
% van de transsubstantiatie der Roomsche Kerke. Door 
JOAN VAN DEN HoNERT, T. H. Soon , Doctor en professor 
der H. Godgeleerdheid, en Predicant te Leiden, — Gendt, 
!?39, l.e dl. blz. 33 — 40 al het ongerijmde dezer 
kinderachtige bewering aan, . Vertaler.-
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, PASIW (JOZEF), abt van 
Montoronisio,.. te Turin in 
1696 geboren, onderscheidde 
zich dopr zijne uitgebreide 
kundigheden, en door zijne 
diepe ervarenheid in de Oos-
tersche talen. De koning van 
/Sardinië benoemde hem tot 
hoogstdeszelfs geheimraa'd, en 
vervolgens tot bibliothecaris 
der" universiteit van Turin, 
alwaar hij in 1770 overleed. 

. Zijne voornaamste werken 
zijn : 1.° Focabolfirio Ita-
liano latino, etc. Turin, 
1737, 2 dl.», in 4.*° — 
2.° Geschiedenis van het 

. nieuwe Testament, met zede' 
lijke overwegingen en aan~ 
merkingen, Turin, 1749 , 
Venetië, 1751, 2 dl,», in 
4,t° '_i_ 3.o Codices manus-
crifti biblioihecce regii tau-
rinensis athencei perlinguas 
digesti, et binas in par les 
distribüti, etc, met ANTO-
NIOS BIVAUTEHA en FRAN-
CISCÜS BERTA, bewaarders en 
.Opzieners derzelfde biblio
theek, Turin, 1749 — 50 
,2/dl.» in fol. —- 4.° Gram-
maticoe linguce sünctoe in» 
stitulio cum vocum anoma-
larum explicatione , Pavia, 
1739. Al de werken van den 
abt PASINI zijn in eenen sier
lijken en naauwkeurigen stijl 
geschreven, en vol zeer uit
gebreide geleerde aanmerkin
gen. 

PASOR (MATHIAS), in 1599, 

te fferbom in Jiet graafschap 
Jfassau geboren, maakte zeer 
goede studiën te Meidelberg, 
alwaar de roem, dien hij door 
verscheiden akademische ver
handelingen inoogste, hem, 
in 1620, eenen leerstoel voor 
de wiskunde verschafte. De 
Paltser-oorlogen noodzaakten 
b.em , de vlugt naar Enge
land te nemen, bij .vestigde 
zich te Oxford, en onder
wees aldaar totvin 1629 de 
Oostersche talen , in dat jaar 
werd hem de leerstoel voor! 
de wijsbegeerte te Groningen 
aangeboden. Aldaar onder
wees hij ook de wiskunde, de 
godgeleerdheid en dezedekun-
de, en overleed aldaar, alge
meen geacht en bemind, in 
1758. Men heeft van hem: 1.° 
een Verzameling van thesis 
door hem zelven voorgedra
gen.— 2.° eene Verhande
ling, bevattende algemeene 
denkbeelden van ëenige we
tenschappen.. Hij heeft daar
enboven de werken ,van zij
nen vader GEORGIÜS PASOR ,' 
hoogleeraar in de Grieksche 
taal te Franeker, in T637 
overleden, in het licht ge
geven. De voornaamste zijn: 
l,o Lexicon novi Testamen-
U, een zeer nuttig werk, 
bevattende al de Grieksche 
woorden van het nieuwe Tes
tament , ELZEVIER , 1672, in 
8,vo _ 2." Manuale Tes-
tamenti etc. <— 3.d Galle*. 
gium ffesiodccum, waarin 
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j hij al de moeijelpe woorden 
van HESIODÜS ontleedt. 

• PASQÜAH (KABEL). — Zie 
PASCHALIS. 

PASQÜIER (SlEPHANts) , te 
Parij's, in 1529 geboren., 
Werd tot advokaat bij het 
Pariement bevorderd, en pleit
te met veel roem bij hetzel
ve. Hij schitterde vooral tij
dens de geschillen der Je-
suiten met de universiteit. 
^BKsoiiis «belastte zich met 
de «aak der kinderen van 

IfiïfATIüS èn \PASQUIER ver
dedigde die van hunne te
genpartij. Het afbeeldsel, dat-
hij van de maatschappij schil», 
derde, was niets minder dan 
vleijénd. Zijne slotrede was: 
» Dat dit niéuwe-genootschap 
van religieuzen , welke zich, 
van de maatschappij van J B -
SDS noemden , niet alleen bij 
de universiteit afgewezen,' 
maar daarenboven geheel ver-j 
bannen, en uit Frankrijk) 
verdreven en uitgeroeid be-, 
hoorden te worden." Deze 
slotrede scheen eenigzins hard, 
zoowel als het overige, der 
pleitrede, die daarenboven; 
slechts eene hevige uitvaring 
vol gal was. De Jesuiten wer
den énkel van, de universi
teit .uitgesloten.1 HENDRIK III 
begunstigde PASQUIER met 
den post van adyokaat-gene-
raal bij de rekenkamer, dien 
deze kort daarna aan zijnen 
zoon overdroeg. In 1588* 
afgevaardigde bij dealgemee-
ne staten te Blois zijnde, 
was hij in die stad getuige 
van den moord, aan den her
tog van Guise gepleegd. Na 
de ontbinding der staten, 
volgde hij den- koning naar 
Tours, en zag er de ver
zoening van dien vorst me% 
HENDRIK IV. Hij overleed te 
Parijs in 1615. Zijne vpqr-, 
naaniste werken zijn: l.;o 
Poèsies èlc. {Zatijnsche en 
JTransq/ie gedichten). Jh 
laatste tijn «eer zwak, de 

i PASQUALIGDS (ZACHARIAS) , 
een theatijner -monnik van 
Ferona , omtrent het mid-

| den der 17.e eeuw, legde 
ii zich toe op de beoefening 
j der zedelijke godgeleerdheid. 
j Hij heeft in het* licht gege

ven , Praxis Jejunii, Gé-
» a , 1 6 5 5 , i n f o l . Het land, 
waarin hij geboren - werd, 
heeft het gebruik behouden, 

I om eenige kinderen van hun-
i fle mannelijkheid te beroo-
: ven : een barbaarsch gebruik, 
I dat de minnenijd eertijds in 

het'Oosten uitvond * en dat 
men in het Westen vernieuw
de, om eenige fraaije stem-

i men té meer t« hebben. PAS-
j QüAHGüS, schreef eene ze

delijke Verhandeling over 
I deze wreede operatie, welke 
I daarenboven door de wetten 
I der Ketk, zoo strengelijkver

boden wordt. 

file:///Pasquier
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eerste zijn eenigzins beter. 
Men vindt in de Latijnsche 
zes boeken Puntdichten en 
een boek afbeeldingen van 
verscheiden groote mannen. 
De Fransche zijn verdeeld in 
Dichterlijke spelen, Dich
terlijke vertalingen, Klink
dichten en Herderszangen. 
De Floo en de Mand zijn 
de geestigste stukken , die er 
in voorkomen. Nadat PAS-
QÜIER, in 1588, gedurende 
de groote bijeenkomsten te 
Poitiers, eene vloo op den 
boezem van mejufvrouw DES 
ROCHES had ontdekt, namen 
al de Latijnsche en Fransche 
dichters des rijks deel aan 
deze zeldzame ontdekking, 
en dit insekt, deed alle in-
sektën van den Parnassus 
gonzen. De Hand is eene 
andere verzameling van ge
dichten te zijner eer. Ter
wijl hij zich té Troyesbe-
vond, had een schilder, die 
zijn portret vervaardigde, ver
geten hem handen te ge
ven. Deze bijzonderheid wek-. 
te het dichtvuur op van al 
de rijmelaars van dien tijd. 
—- 2.o Ordonnanoeetc. {Lief
dekeur) , ontwerpen, Mans, 
1674, in 8.vo, een schan
delijk stuk, vol uitdrukkin
gen , waarover men zelfs in 
de huizen van ontucht zou
de blozen. ~ 3." Recher
ches etc. (Nasporingen be
trekkelijk Frankrijk), in 
tien boeken, waarvan de bes

te.uitgave is die van 1665, 
in fol., ,Dit,werk is een ge
schakeerd vrucht- en bloem
perk ; men vindt in-hetzel
ve het nuttige en het aan
gename. Ofschoon de stijl 
van hetzelve eenigzins ver
ouderd is, behaagt het niet 
te min, wijlde schrijver ver
beeldingskracht bezat; maar 
zijne lofspraken en hekelin
gen moet men mistrouwen. 
Wanneer hij over personen 
of zaken spreekt, die hem 
mishagen, geefthij zichaan zij* 
ne vooringenomenheden ovei> 
wordt hij opvliegend en valt 
in het overdrevene. — 4.° 
JEpitres (Brieven), 5 dl.n 

in 8,vo in 1619, in het licht 
gegeven. -Men vindt in de
zelve vele belangrijke bijzon
derheden , betrekkelijk de ge> 
schiedenis van Frankrijk, 
1602 , in 8.vo — 5.° Ca-
techisme etc. (Catechismus 
derJesuitèn), 1602, in 8.T?f. 
vol schimpreden en meest 
beleedigende hekelingen. Hij 
maakt den H. IGNATIÜS, stich
ter der Jesuiten , uit , voor 
een? dolend ridder, een'be
drieger , een' leugenaar, een' 
schijnheilige, die voor ,ee-
nen tweeden JESUS CMRIS~ 
ras wilde erkend %ijn; voor 
eenen gülzigaard, konings
moor der, eenen MANÈS, er~ 
ger dan LvittER., wijl *y-
ne sekte in het gewaad der 
huichelarij gehuld gaat, voor 
eenen gevleeschden duivel, 
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(/rooien sophl, grooten ezel, 
voor eenen don QÜIOHOT: 
ziedaar de smaad woorden , 
welke hij met volle handen, 
tegen den stichter diermaat-
•schappij uitstrooit, welker 
naam alleen zijne gal in be
weging bragt ; ook riep BAT
IG u i t : : » Hoe groot moet 
niet zijne woede zijn, als 
hij dengenen onder het ge
tal der Heiligen ziet opne
men, dien hij met de zwart
ste kleuren had afgeschil
derd !" FRANCISCÜS XAYEI 
Rius wgs i volgens hem , een' 
huichelaar, een' 3ÏACHIA-
VEL , een' opvolger van den 
aartskelter MANÈS, zijne 
Wonderen oude-wy ven praat

jes , enz. De Jesuiten zijn 
de schorpioenen van Frank-
rijk; zij zijn, niet de eer
ste pilaren (piliers), maar 
de eerste plunder aars ipil-
Uurs) van den II. Stoel. 
Men moet hen niet Jesuiti-
sche orde (ordre Jcsiiite), 
maar Giesitische drek (or-
dure Jesïte) noemen, wijl 
m %ij in het groot de'Sa-

'^amenien duurder verkoo-
Pe« dan GiEZi, de gaaf 
wr mirakelen aan,NAAMAN 

"Milde verkoopen; de Je-
witen aijn even %oo vele 
JvüASSEiï; er schuilt ore-
der de Jesuiterij veel Jo-
d&ij, daar, even gelijk de j 
°tóe Joden, J. G.vervolgd 
hadden , deze nieuwe Joden, 

XVIII. DEE&. I i 

&ulAs tegenwoordig de J[~ 
postelen doen. Hij gaat zelf» 
zoo ver van te zeggen, dat 
er onder de gelofte der Je
suiten , ketterij, Macfiiavel-
lismus en een klaarblijke
lijk bedrog schuilt; wat hij 
eindelijk zegt, betrekkelijk 
den naam van baders raan 
de Jesuiten gegeven, kon 
enkel uit de pen des schrijvers 
van de Liefde •£"eur voort
vloeien : de onbeschaaradste 
ontucht heeft niets gruwelij
kers" uitgedacht. Aan het slot 
van dezen catechismus* viridt 
men het Gebed des. Meeren 
vermomd, en de parodie van 
het jfve MARIA , waarin even 
zoo vele heiligscjiendingen als 

, woorden voorkomen. In het 
laatste stuk vooral, strijden 
dé goddeloosheid en de af
schuwelijkste geilheid om den 
zegepalm ! Ziedaar de ödvo-
kaat, die tegen eene beroem
de orde gepleit heeft, en die 
lieden , welke zich op» genie 
en éenen goeden smaak be
roemen, als eenen wijzenen 
welsprekenden schrijver heb
ben beschouwd, Zeker.is het', 
dat de Jesuiten, even als 
TERTÜLMANÜS konden izêg-
gert J Tali dedicatore dam-* 
nationis nostrm etiarn glo-
riamur, — Deze overheids* 
persoon , liet drie kinderen 
ha: THEODOMS , Nrco'UAs • 
en GÜIDO. De eerste werd 
advokaat bij de reken-ka-
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mer, de tweede•,', rekwest-
,meester, liet een boekdeel na 
met Brieven in.8.v°, vol ge

schiedkundige bijzonderhe
den, en de laatste werd bij
zitter in de rekenkamer. De 
Werken (OEuvres) van PAS-
QUIER zijn te Trévovx, in 
1723, in 2 dl.% infol. ge
drukt. Aan deze uitgave ont
breek t : 1.° zijn Catechismus 
-der Jesuiten; men heeft ger 
ïneend door deze weglating 
zijner gedachtenis van dienst 
te zijn.— ZijneExhortation 
etc. {Vermaning aandevors' 
ten enz , om de opstanden af-
ieweren, die ons ter zake 
der Godsdienst schijnen ie 
•bedreigen), 1562 , in 8J° 

"Indien pater GAKASSE dit 
•werk gekend had, waarvan 
het doel is om de gewaan
de noodzakelijkheid te be
wijzen, het calvinisrnus toe 
te laten en te beschermen , 
zou hij niet in gebreke zijn 

- gebleven, daarvan party te 
trekken. PASQUIER heeft zich 
aan het slot van dit geschrift j 
door deze letters aangeduid: 
S« P-, P. Jaciebat. In het 
exemplaar van den heer Pi-
THóu, zij dezelve door zijne 
hand aldus aangevuld: STE~' 
P'WJNVS PASCSMIUS , Pa-
risenus. 

PASSAVANTE (JACOBUS) , te 
Florence, uit eene aanzien
lijke familie geboren , in 1357 
«verleden, begaf zich in de 

orde van den H. DokiNlCüs, 
en maakte zijnen naam; be
roemd in Italië, door èene 
verhandeling getiteld de Spie
gel der ware boetvaardig
heid, in, 1495 , voor de eer-
stemaal in 4. t0 gedrukt. Dit 
Werk wordt zeer op prijs 
gesteld, zoowel met betrek
king tot den hoofdinhoud, 
als ten opzigte van dén stijl. 
De akademie la Crusca,l$-
verde er in 1681 eene-uit-
gave van, die . de zevende 
is ; die van Florence, 1725 , 
in 4.t° is de laatste en de 
'beste. 

PASSEMANT (CtATJDlUS Sl-
MON) , te Pa?ijs, in 1702, 
geboren, wijdde zich aan de 
beoefening der gezigt- , ster
re- en uurwerkkunde toe. 
De kabinetten des konings 
der Franschen en van ver
scheiden particulieren , zijn 
met onderscheidene natuur
en sterrekundige werktuigen 
versierd , die hem eenen zeer 
grooten roem verwierven. Men 
bewondert vooral: T.° Een 
Sterrekundig slinger-uur
werk , met eene beweegbare 
spheer gekroond, die, vol
gens de memorien der aka
demie," de omwentelingen 
der planeten op de naauw-
keurigste wijze aantoont* De 
koning was er zoo zeer over 
voldaan, dat hij hem eene 
jaarwedde, en eene huisves
ting in het Louvre, toestond. 
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•^ 2.P-* Een groot Brand-
spiegelyxsn 45 duimen di
ameter, die een zeer groot 
Uitwerksel te weeg bragf. — 
3.° eene aard* en eene he-
melb'ol, die op zich zelve 
wemelen. Hij Lood in 1765, 
den koning een plan en eene 
F~er\Iiand<sling aan, bevat
tende de eenvoudigste mid
delen, om de schepen tot Pa
rijs te doen kotnen. Er ko
men verschillende bijzonder
heden*,, •.betrekkelijk dit on
derwerp ,: in bet werk van 
LALANDE , over de bevaar-, 
bare kanalen voor. Men stelt 
twee «geschriften van dien be-, 
roemden kunstenaar op prijs ; 
het eene is getiteld: Con-< 
structïon etc. (Zamenstelling, 
'van eenen terug.kaatUnden 
ielesKoop), Parijs, 1788, • 
in 4.t<>, niet platen. Dit werk 
leert de 'wijze, om teiesko- j 
pen te vervaardigen. Het 
andere voert ten titel: JDes-
cription etc. {Beschrijving 
en: gebruik' der telesköpenK: 
Hij heeft de teleskopen en, 
verrekijkers niet alleen ver
beterd , zoo als zulks het 
gebruik bewijst, dat men er 
óp de schepen van maakt, 
«aar ook de uurwerken. PAS-
SfiMANï , overleed den 6 No
vember 1769. . 

. * PASSEIUHU (AlBEUTÜS R A -
DICAT.I, graaf van), eenPie-
*»OQteesoh edelman, in dienst | 

I i 

van ViCTOR AMADBCS ÏI>had 
een zeer werkdadig deel aan 
de geschillen, die tusschen 
dien vorst en den H, Stoel 
ontstonden, over de benöe-> 
ming tot de consistoriale bé-« 
neficiën. BegraafPASSERANr, 
gaf tegen het hof van Rome , 
verscheiden .hevige, schot
schriften in het 'licht; maar nâ  
de vereffening dëzei\ geschil-' 
len,, en den afstand'der rege
ring van VlcxoR AsiADÈus', 
(1730), werd; de graaf voor 
de regtbahk van' geloofson* 
derzoek gedaagd. .Hij" vlugtté 
naar Engeland,. terwijl*1 hij 
in zijn hart eehen oriverzoen-
baren baat tegen de Paussen 
voedde, een' haat- dien hij 
in verschillende werken, door 
hem te., Londen, in het licht 
gegeven', alwaar«hij zich.met 
vrijdenkers , zoo als Coi-UNS y 
TrjfDAt, enz. verbond,- aan 
den dag legde. Een zijner 
werken , in hetwelke hij den 
zelfmoord aanprijst, in het 
Engelsch vertaald zijnde", be
rokkende hem geregtelijke 
vervolgingen. Het geschrift 
werd in beslag genomen en 
PASSERANI, de vertaler en 
drukker werden gevangen ge
zet. Zoodra hij weder op vrije 
voeten was, verliet hij En
geland j begaf zich naar 
Frankrijk, en vervolgens 
naar Holland, alwaar hij 
bleef tot aan zijnen dood, 
in 1740 voorgevallen. In de 
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verschillende door hen»; be
kochte landen, heeft hij de 
volgende wérken in het lich 
gegeven, 1.° Getrouw en 
boertig verslag van de Gods
dienst der kedendaagsche 
kjanihalen, doorZELimMos-
%EMi waarin de schrijver 
de beweegredenenen ver-

• klaart t ;,die hem bewogen, 
deüe verfoeyelijke afgoderij 
ie verlaten, uit het Ara
bisch vertaald. Dit geschrift 
is geheel tegen de Boomsche 
Kerk gerigt; -*- 2.° Fer-
Jtandèlingen over den dood, 
Rotterdam; 1733. In dit 
•geschrift wil de 'schrijver de 
Engelscheri vleijen , door 
den zelfmoord,te regtvaardi-
gen. Hij neemt het materia-
lismüs tot grondslag, » be
weert dat de dood niets an
ders is T dan de ontbinding 
der stof en derzelver; gedaan
teverandering. . . . . " Hij zegt, 
dat wijl wij het Jeven heb
ben ontvangen, om geluk' 

\ kig te ayn, het aan óns vrij 
staat, er ons van te ontdoen, 
aoodra wij ongelukkig wor
den* De eeuwige bèlooningen 
en straffen, öoe.mt hij kin
derachtige uilvindingen, en 
zegt dat er noch zedelijk goed 
of kwaad is , uit hoofde dat 
alle daden noodzakelijk tijn^ 
— 3.° Gemakkelijk, billijk 
en bescheiden ontwerp, om 
aan on»e natie (de Piemon-
tesche), een aantal arme kin
deren , die aan dezelve Ce' 

genwoordig neer, lot last 
%ijn, nuttig te makeb: een 

! tegenstrijdig werk, ten; zij, 
de schrijver ten doel hééft 
gehad, om de plannernakerS 
in een belagchelijk licht te. 
stellen. — 4.° Zeldzame 
stukken over de, belangrijk' 
ste onderwerpen i, e,nz-. Mot» 
tèrdam, 1736»ni hetFranscb., 
Dit verhaal, bevat daarenho-» 
ven een factum-, waarin-da 
schrijver zijne lotgevallen ver* 
haalt. —v 5.° Vergelijking 
iusschen MAHOMEX en SO-
ZEM , letterkeer van MOZES , 
én eerïe Beknopte geselde* 
denis van de oude en, nieu
we priesterlijke bediening, 
opgedragen aan de zeer door
luchtige , zeer beroemde sek
te der sterke geesten, door 
eönen freethinker (vrijgeest 
of vrijdenker), Christen, Na-
zareëü en Lycurgist, in Ver
gelijking gebragt door Lu-
cius SEMPKONIÜSÏ nieuw;ber 
keerde. Hij beweert ïö de
zelve , onder anderen, dat 
J. C. en de H. JOANNES, 
sich door de Egyptenarèn in 
de geheimen der priesters 
van OSIRIS , hebben doen in
wijden. Dit even zoo vreem
de als goddelooze werk, is 
in eénen' slechten stijl ge
schreven , en Wemelt van de 
walgelijkste grofheden. — 6.° 
De Mahomedamische reli
gie , met de ffeidensche va?i 
Indostan vergeleken, door 
JLY-EBN-OMAR*MOSIEM ; 
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brief aan Vilt KAÏN , bra? 
min«te Tisapoqr , uit hét 
dirabiwh vertaald, met eene 
leerrede, in de groote ver
gadering der Quakers te 
Londen voorgedragen {door 
den'beruehten broederEtL-> 
WEL ,, bijgenaamd den ƒ«-
gegevme, deze naani zoo 
wel als,de bijnaam zijn door 
den schrijver uitgevonden, 
Zonden , (Holland), 17.37 , 
in 8.vo Eön niet minder on
beschaafd werk als het voor
gaande. Men zegt, dat de 
graaf, PASSERANJ, op he.tein
de zijner dagen ,. in handen 
van protestantsche predikan
ten , zijne dwalingen tegen 
het Christendom herriep; 
maar hij volhardde steeds in 
zijnen haat tegen de Cathor. 
lijke Kerk en de Roqmscbe" 
Paussen. • • , •.• -. 

- PASSERAT (JOANNES) , een 
dichter j in 1534 , te Trotjes 
in Champagne geboren, be
oefende de regtsgeleerdheid, 
te Bmirges-, onder CüjAsen 
kwam vervolgens te Parijs, 
alwaar hij in de' collegien 
der universiteit de schoone 
Jettèfen onderwees, en in 
1572 verkreeg hij den, door 
den dood van RAMUS open-
staandén post van koninklijk 
öoogleeraar in de welspre
kendheid. Nadat de burger
oorlogen het gebied der let
teren , zoowel als dat van 

I i 

den staat hadden omgekeerd, 
sloot de hoogleeraar. zijne 
school, ,en opende dezelve 
niet eerder, dan toen na de 
komst, van HENDRIK IV , te 
Parijs", in 1594, de vrede 
aan Frankrijk Was terugge
geven, j hij overleed in 1602. 
öeze schrijver heeft zich voor
namelijk onderscheiden, door 
zijne jLatijrische en Fransch'e 
gedichten; Onder zijne La* 
tijnsche komen voor punt" 
dichten,, Grafschriften, en 
eênige losse stukken. Hij heeft 
.niet die geestdrift, dat sohoor 
«e vuur der verbeeldings
kracht , welke de genie ken» 
-merke». Hij is meer geschikt, 
-om bevalligheid aan kleine 
nietigheden bij te zetten, dan 
om de verhevene trekken der 
dichtkunst uittedrukken. Zij
ne Fransche gedichten, in 
1606, in 8.vo in het licht ge-
ge ven , zijn verdeeld in loss» 
dichtstukken, Treurzangen, 
Klinkdichten, Liederen, O-
den en Puntdichten; zij zijn 
vol met la tijnsche uitdruk
kingen , en de taal derzelve 
is zeer verouderd. Men leest 
dezelve echter nog, orii de 
ongekunstelde bevalligheden, 
welke dezelve aanbieden. Hij 
vervaardigde met JVICOLAAS 
RAPIN de dichtregels van het 
Hekelschrift Menippea, i?ie-
gensburg» 1709, 5, dl.n ia 
8.vo (Zie GittOT-JACOBTJS- en 
RAPIN). PASSERAT stond i$ 
3 
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betrekking mét" lieden, die 
men van geéne al te groote ver-
•klëefdheid aande Catholijke 
Godsdienst i verdacht hield. 
Men heeft verder van hem t 
1,° De cognalione littera-
•rym,; te Parijs, in 1606, 
jtf 8;vo gedrukt. Dit is eene 
•verhandeling over ; de oude 
spelling der woorden : Ora-
tiones ëh prcefatiortes ., eerst 
in, 1606 hl het licht gege
ten , en herdrukt in 1637 
in 8.vo Deze verhandelingen t 
in den stijl van het puntdicht 
geschreven , bieden onder-
•scheidene letterkundige aan
merkingen aan.— 2.° Aan-
ieek'eningeh op GATÜ£LÜS, TI -
BüLtüs en RROPÊRTÏUS /waar
van , de geleerden Teel werk 

maken. Zijne vertaling in het 
Fransch. van de 3 boeken der 
bibliotheek van APOLlODORüS, 
Parijs , 1605 , is in eenen 
onnaauwkenrigen en verou
derden stijl;' , x 

PASSERI (JÖAÜNES BAPTIS- j 
>TA)j èen middelmatig dich
ter en een schilder van ee-
nige verdiensten, te domein 
•1610 geboren, en in dezelf
de stad in 1679 overleden , 
beeft geschreven de Levens 
der schilders, beeldhouwers 
eri bouwhunsienaars, die ten 
zijnen tijde in Rome werk
zaam waren , en die van 1641 
tot 1673 bloeiden. Dit werk , 
vol zonderlige en belangrijke 
bijzonderheden , is te Rome, 

1772 in. het Italiaansch ïh het 
licht gegeven. Als schilder was 
PASSERI de kweekèling* van 
dep beroemden DÓMENICHINO., 
en de vriend van ALGARDien . 
GARZÏ. Als dichter vervaar-» 
digde hij vrij slechte klink
dichten , waarvan er een zijne 
fortuin maakte. PASSERI was 
prins der akadémie van den 
S. LUCAS, toen DÓMENICHINO 
overleed, en hij liet in de
zelve zijne gedachtenis öj) de 
luisterrijkste wijze vieren. 

PASSERI (JOANNES BAPTIS-
TA) , den 10 November 1694, 
te Farnese geboren, ver
wierf veel roem door zijne 
diepe geleerdheid , en door 
zijne ervarenheid in de oud
heidkunde. Zijn vader be
stemde hem voor de regts-
geleerdheid ; maar terwijl hij 
zich aan deze studie toewijd
de , verloor hij die der- oud-* 
heid niet uit het oog,' voor 
welke hij eenen bijzonderen 
lust koesterde. Na een vier-
jarig verblijf te Rome, al-
alwaar hij zijne geliefkoosde 
studiën zeer uitgebreid had j 
kwam hij te 2'odi, alwaar 
zijn vader de geneeskunde 
uitoefende. * Hij verzamelde 
aldaar beschrijvingen en af
beeldingen van de oudste ge
denkstukken dier stad en der-
zelver omstreken. In 1726, 
vestigde hij zijne geheele aan
dacht op de Ètruskische oud
heden , en verzamelde een 
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aantal lampen, welke hij vol
gens Wassen rangschikte. Na 
eene vreedzame en genoe-
gelijke echtverbindtenis van 
12 jaren, in 1738, zijne 
vrouw te hebben verloren, 
omhelsde'hij den geestelijken 
staat, en verkreeg den post 
van algemeen vicaris van Pe-
saro, dien hij met ijver ver
vulde. Tan zijn buitengoed 
terugkomende , viel hij met 
zijn rijtuig ïn eene sloot, en 
overleed aan de gevolgen van 
dien val, den 4 Februarij 
17.80. Men heeft van hem 
een aantal werken , onder an
deren : 1.° Lucernce Jictiles 
muscei Passerii, 3 deelen , 
1739 — 1751, Hij had er 
een vierde deel toe vervaar
digd, hetwelk niet is gedrukt' 
geworden; hetzelve bevat de 
lampen der Christenen. — 
2.o Verhandeling over de 
geschiedenis der in hot. c/e-
bied van Pesaro opgegra-
veke voorwerpen, Bologna, 
1775. _ 3.o Pioturce E-
trusoorum in vasoulis , in. 
mum col/eclce, disserlati-
onibus illustratce , 3 dl.11.-— 
4.o Verscheiden Verhande
lingen over oude gedenk
stukken, waarmede CIEMENS 
XIV het Clemenlijnsche mu
seum versierd heeft. — 5.° 
Hij is de schrijver van het 
tweede en derde deel des 
werks getiteld: Thesaurus 
ffemmarum astriferarum an^ 

tiquarum,dooi:GoRlin 1750, 
in het licht gegeven , en van 
het 4.e dl. van het Thesau
rus veterum diptychorüm 
consularium, door denzelf
den. De overige deelen van 
dat werk heeft hij met ami~ 
teekeningen verrijkt. — 6.° 
Een aantal geleerde Verhan
delingen t in verschillende 
dagbladen van Italië. —> 
7.° In 1780 drukte men te; 
Rome het eerste deel van 
eèn groot werk vanPASSEM, 
getiteld: Thesaurus c/emma-
rum seleclissimarum, 

* PASSEUONI (de abt Jo-
ANNES KAREL) , een Italiaansch 
dichter, den 9 Maart 1713, 

I in het dorp Lantosca, in 
het graafschap Mzza gebo
ren , volbragt zijne studiën 
te Milane; hij was in den 
ouderdom van zeven5 jaren-
derwaar^ gebragt, bij' eenett 
oom , die er onderwijzer was, 
en die, na hem te hebben 
leeren lezen en schrijven, 
hem met de eerste beginse
len der Latijnsche taal be
kend maakte. De jonge PAS-
SKRONI volbragt zelfs in die 
stad zijnen wijsgeerigen cur
sus ; daarna ging hij zijne 
godgeleerde studiën Ie Mzza 
maken , ontving aldaar de 
priesterwijding, en werd aal
moezenier van den nuntius 
LÜCINI, die hem met zich 
nam naar Keulen, De een* 

i 4 .':- . 
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voudigheid vvan zijnen smaak , 
bewoog hem weldra de schit 
terende JoQpbaan. vaarwel te 
zeggen, die zich voor hem 
opende, hij begaf zich naar , 
Milctne, alwaar hij geene 
andere middelen van bestaan 

.had , dan hetgene wat hem 

.zijne Missen ópbragten. Hij 
bewoonde een kamertje in 
de hoogste verdieping van 
een onaanzienlijk: huis, en 
alwaar eene tafel, twee stoe
len, eene kleine bibliotheek, 
een bidbankje met een cru
cifix en een bed of liever 
een stroozak, de geheele stof
fering uitmaakten. Tot eeni-
gen medegezel had hij een en 
haan,- die zijnen soberen 
maaltijd deelde, bestaande in 
gezoden brood , vruchten en 
water. PASSERONI , ofschoon 
arm, was echter zeer opge-' 
ruimd van geest, en bemin
de de onafhankelijkheid, die" 
hij boven alles verkoos. Hij 
wijdde een gedeelte van. zij
nen tijd aan de dichtkunde 
toe, voor welke: hij eenen 
bijzonderen aanleg bezat, 
vooral in het luimige., het
welk bijzonder met zijne in
borst strookte; maar al boer-
tende, behield hij in zijne 
geschriften eene betamelijk
heid , die vrij van alle ver* 
wijtingen was; én, terwijl 
hij de ondeugd door het be~ 
lagchelijke tuchtigde, deed 
hij de deugd beminnen. Zij
ne angstvallige ziel stond hem 

nopit toe ARÏOSXO te lezen, uit 
hoefde van de onbetamelijke 
schilderingen, die men nu 
en dan in den ORLANDO 

furiosq ontmoet. Dezelfde 
beweegreden had hem uit het 
Ferlost Jeruzalem, van TAS-
so het I6.egezang doeu ligten, 
waérin over de minnarijen 
van RJENAÜD en ARMIDE ge
sproken word). liet eerste 
door hem iö het licht gege
ven werk was: I Capitoli 
{de kapittels), een hekel
schrift vol geest en dichtvüur •, 
waarin hij de ondeugden en 
dwaasheden der groote ste
den bestrydt.. Dit werk maak
te eenen grootön opgang; maar 
het voordeel van\hetzelvewa.s 
geheel voor den drukker. Daar 
verscheiden personen van aan
zien den armoedigen toestand 
vernomen hadden, waarin 
zich de abt PASSEROOTbevond* 
zoo boden zij hem hun huis, 
hunne tafel, en zelfs maande-

. lijksche ondersteuningen aan ; 
hij wees alles van de hand. 
Nadat zijn dichtstuk CICERO 
zijnen letterkundigen roem 
had vermeerderd, werden 
hem nieuwe aanbiedingen ge-* 
daan, die hij evenzeer af
wees. Het was niet dan met 
moeite dat het den graaf 
FIRMIAN, Oostenrijksch land
voogd van Milane, gelukte, 
hém eerie geringe jaarwedde 
van 500 Milaansche lira's 
(ƒ 181 T ~ ) , te doen aanne
men, welke hij bij den dood 
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van dien edelen beschermer 
der letteren verloor; en in 
den ouderdom van 67 js>'ren, 
zou bij, zonder de hulp van 

,eenige vrienden, in de ver
schrikkelijkste armoede ver
vollen zijn. Door deze wer-
den hem twee kleine benefi
eten bezorgd, die hij ook 
wilde weigeren, aan te ne
men ; maar wijl men zich 
op hem verstoorde, zijne wei
gering trotschheid noemde, 
een gevoelen, dat zeer ver van 
zijn hart verwijderd was, nam 
hij dezelve aan,'en de armen 
wonnen er bij \ want hij ver
anderde niet in het minst 
van levenswijze, maar leefde 
steeds in dezelfde bekrom
penheid. Hij verloor deze 
beneficien toen de I^ransche 
omwenteling Italië kwam 
verwoesten, Tijdens de daar-
stelling der Cisalpische repu
bliek, kwam men hem bijna 
niet geweld uit zijn nederig 
Verblijf halen , om hem naar' 
het pas opgerigte instituut 
van wetenschappen en sc/ioo-> 
«e letteren te voeren , waar
van - men hem met eene 
jaarwedde van 100 sequinen 
(ƒ 564,00), men voegde hem 
daarenboven nog eene jaar-
Wedde van 4000 lira's ( / 
1450,50) toe. "Van deze bei
de jaarwedden, ten gezamen
lijke bedrage van ƒ 2014,50 
verteerde hij naauwelijks 50 Cfc. 
per dag, het overige besteed

de hij aan aalmoezen en on
dersteuningen van arme "pries
ters. In den ouderdom van 
80 jaren, zag men hem met 
eenen stok in de hand, des 
morgens vroegtijdig uitgaan, 
•om zelf het bénoodigde voor 
zijne meer dan sobere keu> 
ken in te koopen. Deze le
venswijze zou voor eene ei
genzinnigheid van zijnen geest 
hébben doorgegaan, indien 
lieden, welke' hem van zijne 
kindsehheid af kenden, niet 
verzekerd hadden , dat hij de 
gelofte, van armoede had af
gelegd, de zuiverheid zijner 
zeden, zijne .verkleefdheid 
aan de Godsdienst, zijn ijver 
in de vervulling der pligten 
van zijnen staat, maken deze 
bijzonderheid vrij waarschijn
lijk. Vreemd aan alle staat
kundige aangelegenheden, 
achtte hij zich gelukkig, wijl 
men hem te midden der on
lusten niet belette, de be
dieningen van zijnen stand 
uit te oefenen. In zijne laat
ste ziekte, drong een zijner 
vrienden er vruchteloos op 
aan, dat hij een beter bed 
en eenen bediende tot zijne 
oppassing zoude nemen. De 
abt PASSERONI overleed als ' 
een waar Christen, of liever 
hij ging zachtjes uit, den 36 
December 1802. Hjj heeft 
de volgende werken nagela
ten, die verscheiden uitga
ven hebben gehad: 1.° I 

5 • 
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Capitpli. — 2.° Il Cicero
ne; in vier ,en dertig gezan
gen, Fenetië, 1750, 2 cll.i» 
in 8.v° ;_ Milane; 1768, 6 
dl.» in 8.vo, Turin, 1774, 
6 dl.n in 12>° Men heeft 
beweerd, dat dit kluchtdicht 
aah STERNE bet denkbeeld 
tol zijnen TRISTRAM SHANDY 
Kad ingegeven, even gelijk 
het tooneeldicht Adam van 
den Milanees ANDREÏJSI , MIL-
TON op het denkbeeld van 
zijn Verloren Paradijs heeft 
gebragt. — 3.o Tradmziorie 
of Vertaling, van eenige 
Grieksche puntdichten. Mi
lane, 1786 — 1794, 9 dl.» 
in 8JQ -— 4.0 Favole of 
Fabelen van J£SOP as ,ibi&, 
1686, 6 dl.» in 12.«»o Dit 
is eene berijmde vertaling, of 
liever eene navolging der fa-
bejs van ESOPOS. 

PASSE-VVANT-OÖLOÜ. —- Zie 
PASSWAN, , 

PASSIGIÏANO (de ridder Do-
MINICÜS CHRESTI, bijgenaamd), 
haar de plaats, waar hij in 
1558 geboren werd, overleed 
in 1638 , onder het Pausschap 
van URBAKÜS YIH. Deze be
roemde schilder was • een 
kweekeling van FREDERIKZDC-
CARO , en onderscheidde zich 
te Rome door verscheiden 
groole werken. Men bewon
dert in dezelve zijnen smaak 
in de teekening, en het edele 
zijner zamenslelling. Fortuin 

en eerbewijzirigen waren de 
belooftirig zijner verdiensten. \ 
Hij had tot leerling MATXHEUS • , 

: ROSSELLI, Deze bekwame 
meester schilderde met eene 
buitengewone vlugheid. Bin
nen, het tijdverloop van acht I 
dagen, voltooide hij de be-> j 
roemde schilderij; van den i 
Marteldood van de heilige' 

\ REPARATA, en in eenen en-. ( 
kelen nacht, die van den* 
heiligen. JöANNES' ,G(7AL-

i RERT.' 

PASSIONEI (DOMINICUS) , een 
geleerde kardinaal, den 2 
December 1682, te Fossom-
brone, in het hertogdom, 
Urbino , uit eene beroemde 
familie geboren; hij volbragt 
zijne studiën in het Cletnen- . 
tijnsche collegie te Rome, 
alwaar hij , toenmaals reeds 
aan de zamenstelling eener 
rijke bibliotheek begon, wel- , I 
ke later voor de geleerden 
zoo nuttig is geworden. In 
1706 kwam hij te Parijs t 
om aan den nuntius GuAt-
TERIO , zijnen bloedverwant, 
den kardinaalshoed te bren
gen. Tan daar begaf hij zich j 
in 1708 naar Holland, en 
vervulde er weldra de rol 
van onderhandelaar. Men be
gon de langdurige oorlog o-
ver de SpaansCne erfopvol
ging moede te worden. De 
oorlogvoerende mogendheden, , 
hadden er afgevaardigden ^e» ' 
zonden, om over den vrede 
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te onderhandelen; ï)aar Paus 
CtEMENS XI er geenen nun
tius kon hebben, zoo ver
koos hij PissiONEi, om hei
melijk de belangen van den 
heiligen Stoel te verdedigen. 
Zijne zorgen waren niet vruch
teloos: hij verkreeg van de 
bondgenooten, der ontrui
ming der Pausselijke staten, 
waarin de Duitsche troepen 
zich gelegerd hadden. In üp-
Me teruggekeerd, werd hij 
door CLEMENS.XI , tot geheim 
kamerheer en huisprelaat be
noemd. In 1714 zond de 
Paus hem naar het congres 
van Bazel, en in 1715 naar 
Solothurn. Ofschoon hij in 
de eerste dezer onderhandel 
lingen niet gelukkig w a s } 
keurde CLEMENS XI niettemin 
zijn gedrag goed, en benoem
de hem in 1719 tot secretaris 
der propaganda. Hij bleef in 
gunst na den dood van dien 
Paus, onder INNOCENTIÜS XIII, 
die hem tot aartsbisschop van 
Efeze benoemde, en hem 
de Zwilsersche nuntiatuur gaf, 
welke hij tot in 1730 behield. 
CLEMENS XII benoemde hem 
in dat jaar tot die van Wee-
nen, alwaar keizer KAHEÏ. 
TI en prins EUGENIÜS hém 
op eene vereerende wijze ontr 
haalden. Zijne apostolische 
werkzaamheden, in die ver
schillende landen waren aan 
verscheiden personen nuttig. 
De afzwering van den geleer
den EcKARD, en die vanden 

prins van tfrurtemberg wa
ren zijn werk. In 1738 werd 
hij tot Secretaris der breven 
en kardinaal bevorderd, en 
te gelijkertijd in de verschil
lende congregatien van Rome' 
ingelijfd. Nadat BENEDICTÜS 
XIV den Pauselijken troon* 
bestegen had, belastte hij 
hem met de belangrijkste aan
gelegenheden , en benoemde 
hem in 1755 tot bibliothe
caris van het JFatikaan. Hij 
verrijkte dien schat op eene 
aanmerkelijke wijze, en ver
meerderde het nut' dier ver
zameling door dezelve voor 
het publiek toegankelijk te 
stellen. Hij overleed aan eene 
beroerte den 5 Julij 1761. 
De schrijver zijner Geso/ried-
kundige Lofrede, in 1763 
gedrukt, beweert, dat het • 

•geweld, hetwelk hij zich aan-^ 
deed, bij het onderteekenen 
der veroordeelingsbreve van de 
Verklaring der Leer door ME-
sENGUr, zijnen dood verhaast
te.. SERRAO , een ijveraar dier 
partij , beschouwt in zijn werk 
de prceclaris calechistis, 
Reenen, 1777, zijne ziekte 
en zijnen dood als eene straffe 
Gods. Zoover gaat de sek
ten-geest: niet te vreden met 
zijne schichten tegen de be
strijders der dwalmg uitte-
werpen, rigt hij dezelve, te-
aen diegene zelfs, welke hij 
als zijne vrienden beschouwt, 
zoodra deze in hunne han
delingen niet dezelfde woede 
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o.f hardnekkigheid doen door
stralen, welke hij hun wil 
inboezemen. De kardinaal 
PASSIONEI was den Jesuiten 
niet gnnstig; hij verzette zich 
rnet nadruk tegen de cano
nisatie van den kardinaalBE£-
LARÏHNÜS , en weerde , zegt 
men, al de werken der maat-
schappij uit zijne bibliotheek, 
bij beminde de overige re
ligieuzen niet meer. De le
vendigheid van zijnen geest 
wikkelde hem in geschillen, 
jn welke hij steeds wilde ze* 
gevieren. Ondanks de vriend
schap, welke BEJSEDICTUS XIV 
hem toedroeg, hield hij echi> 
ter in hunne gesprekken, 
zijne gevoelens op de hard
nekkigste en onbuigzaamste 
wijze Staande; het was bijna 
altijd de Paus, die genood
zaakt was, toetegeven. Hij 
was den kardinaal-secretaris 
van staat VAIENTI, dien hij 
den bassa noemde, geens
zins toegedaan. Bij zekere 
gelegenheid, dat hij hem den' 
vrede-kus moest geven , zeide 
hij hem, in plaats van Pax 
tecum, vrij luide Salama-
lec (*). Ondanks zijne ge-» 
breken, verdient de kardi
naal PASSIONEI door .de ge
leerden betreurd, en door 
de nakomelingschap hoogge
acht te worden. De herroe» 

ping, welke hij deed, met 
den beroemden FONXAS'INJVau: 
het Liher• diurmis votnano-i 
rum pontificum ; eene Om
schrijving van den d9,en 

Psalm, volgens het He-
breeuwsch ; eene van het l . e 

Hoofddeel van het boek der 
Openbaring, vojgens het Sy
rische, de vertaling van een 
Grieksch werk over den An-
techrist; de Lykrede ym 
prins EOGENIÜS, zijn blijvende 
gedenkstukken zijner kunde. 
Behalve van de reeds ge
noemde werken is PASSIONEI 
ook de schrijver van de'Acta 
legatipnes JËfélvetïóa? > in 4, t0 

Dit werk bestaat uit zes ver-* 
handelingen bij "verschillende 
gelegenheden uitgesproken» 
met eenige brieven over dö 
aangelegenheden, welke hij 
in Zwitserland te behande
len had. Het kan tot on-
derrigting en handleiding aan 
de nuntiussen dienen, die; 
hem zullen opvolgen, wijl zij 
het zelfde doel moeten heb
hen , de handhaving name
lijk der Gatholijke Gods
dienst, De heer BENEDICTIE 
PASSIONEI, zün neef, heeft 
te Lucca, in 1765, in fpl» 
al de Grieksche en Latijnsche 
opschriften vereenigd, welke 
door dien geleerden kardinaal 
verzameld waren. Deze verT 

O PFoord, bij de Turken gebruikelijk, wanneer «ij 
tnet eene diepe buiging dengr ooien heer of andere aart" 
zienlijke personaadjen begroeten, V e r t a l e r , 
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zameling, welke na zijnen 
dood is verstrooid geraakt, 
bevatte ook vele, half-ver
heven beeldwerken , urnen 
enz. De kardinaal PASSIONEI 
was lid van bijna al de letter
kundige genootschappen Van 
Italië i hij volgde MAFFEÏ op, 
als vreemd lid bij de Fransche 
akademie van opschriften. 
LEBEAU sprak in dezelve zijne 
lofrede uit. 

* PASSWAN OGIOÜ (OSMAN) , 
dat is OSMAN, zoon Van PASS
WAN, in 1758, X^PTiddin, 
in Bulgarije geboren, was, 
volgens het meest waarschijn
lijke gevoelen, de zoon tan 
PASSWAN OMAK AG HA, ayan 
of aanzienlijke te PFiddin, 
die in den oorlog tegen de 
Rassen en Oostenrijkers over 
een corps Vrijwilligers het be
vel hdd gevoerd. OMARAGHA, 
die begonnen was met nacht
wacht te zijn , klom op tot 
den rang van Rass-Agha, 
of distrikt-bevelhebber, en 
had twee zonen,' den eenen 
IBIUHIM-BET , die koopman 
te Konstantinopel werd, den 
anderen OSMAN, bijgenaamd 
Pazmah- Ohlu, of Pass wan 
Oglou (zoon van den nacht
wacht of schoorsteenveger), 
die in de staat-, huishoud
en krijgskundige wetenschap
pen onderwezen werd. Hij ' 
was met eenen grooten, werk-
zamen geest begaafd en be-
sat eene zeer vurige inborst. 
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In 1785 geraakte hij met 
zijnen vader in oneenigheid, 
en deed hem met deszelfs 
eigen vassalen den oorlog aan; 
In 1788, door de bemidde
ling der inwoners van Wid-
din verzqend, vereenigden 
zij zich om hun gezag te 
vermeerderen, en werden d& 
eigenmagiige heeren dier stad» 
De porte •, door deze overwelf 
diging verontrust, zond ïn 
het zelfde jaar tegen hen óp 
MEHEMET-PACHA, met 12,000 
man en de belofte van dön 
buit. PASSWAN en zijn vaa
der stonden" eene belegering 
van drie maanden uit; maar 
daar zij der overmagt niet 
langer het hoofd konden bie
den, namen zij de wijk naar 
Pfallachij'èy lot den hospo-
dar of vorst MAÜROJENÏ, dié 
hen wel onthaalde , en hën 
in den oorlog tegen de Oos
tenrijkers, die, in overeen
stemming met de keizerin 
CAÏHAUINA in zijn grondge
bied waren gevallen, gebruik^ 
te. Hij vertrouwde aan Os». 
MAR de verdediging van Czei'i-
notuitz, en aan PASSWAN* 
OGtOü, die van Giurgeioo 
toe.; OSBÏAE werd weldra uit 
de door hem bezette plaaté 
verdreven. Met zeventien dei' 
zijnen, in het kasteel]Tülla\ 
op zes mijlen afstands vatt 
W'iddin, geweken, werd/hij 
door den nieuwen bassa dier 
stad Weldra belegerd, en öé* 
dariks eenen heldhaftigen te* 
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genstand van drie of vier da-
gen, gedurende welke OSMAU 
zeven wonden had bekomen, 
viel hij levend in de handen 
zijner vijanden, die hern ont
hoofden, PASSWAN-OGLOÜ , 
Van den treurigen dood zijns 
vaders onderrigt, besloot den-
aelven te wreken. Het gelukte 
hem een corps van 2000 man 
bijeentebrengen , hij bezette 
JBagna^ vermeerderde zijne 
troepen nog, die hij tot 6000 
man bragt, en, na geheime 
verstandhoudingen met eenige 
inwoners van FPiddin te heb
ben aangeknoopt, trok hij " 
des nachts die stad binnen, 
,en maakte zich zonder slag 
of stoot meester van de ci
tadel. Van dien 'oogenblik 
af werd die plaats het hoofd
kwartier, van al degene, die 
zich over den grooten heer 
te beklagen hadden. PASSWAN 
voerde-er b,et bevel als ge
bieder, deed er hel regt uit- • 
oefenen, en door zijne in
dringingen wist hij de Grie-

.ken tot zijne partij over te 
halen,, Hij vertrouwde ver
volgen? het opperbevel dier 
pïa'ats aan een' zijner bloed- • 

. verwanten toe,BEKiu-AGA ge
noemd, en begaf zich met zijn 
legertot den groot-vizier, JÜST-
SOTF, bassa, hem aanbiedende 
om hetzelve tot de dienst der 
porte te gebruiken. De groot
vizier ontving hem op eene 
innemende wijze, en stelde 
nog 1000 man onder zijn 

bevel. Met 7000 soldaten 
ging hij dus Belgrado bij
springen, dat door de Oos
tenrijkers, onder de bevelen 
van LAUDOST, belegerd werd. 
Maar zijn leger "werd bijna 
geheel verslagen, en er ble
ven hem slechts 500 man
schappen over." .Hij keerde 
alstpen naar Widdin, terug, 
alwaar bij .gedurende drie 
jaren in eene volslagene Wer
keloosheid bleef. Na einde
lijk aan zijnen bloedverwant 
BEKIR-AGA '• verantwoording. 
Van zijn beheer te hebben 
gevraagd, en dat déze zulks 
weigerde , ' liet i hij hem ont
hoofden , en maakte zich 
meester, van zijne goederen. 
Hij begon , ondanks de te
genwoordigheid van den nietir 
werf bassa, ALCHIO, door de 
porte derwaarts gezonden, een 
willekeurig gezag uit, te oe
fenen. PASSWAN-OGÜOÜ;, on
derrigt,, dat de bassa;heró bij 
den grooten heer had aange,-
klaagd, tastte hem aan, /nood
zaakte hem, om zich met 3000 
man in de citadel op te slui
ten , en maakte hem einde
lijk met de geheele bezetting 
krijgsgevangen* Nadat Atcflio 
van den sultan genade voor 
den muiteling had bekomen, 
gaf deze hem Ook zijne vrij
heid weder,, en leefde ge
durende eenjge maanden met 
hem in goede verstandhou
ding. De bassa wachtte slechts 
op eene gunstige gelegenheid 
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om zich te wreken , terwijl hij 
tevens aan de bevelen derPortë 
gehoorzaamde. Nadat PASS-
WAN-OGLOU , met slechts 60 
der zijnen te veld getrokken 
was, zond Aicmo 400 man
schappen te zijner achter
volging uit,, die, na hem bij 
het dorp Latesa; drie mij
len van Widdin gelegen, 
inhaalden, en hem eenen 
slag leverden, die zeer bloe
dig was. PASSWAN-OGtou, 
•week met 30 der zijnen in 
een huis j alwaar de bassa 
AtCHio- hem kwam aantas
ten ; maar hij werd terug
gedreven., PASSWAN -OGLÖU, 
kon alstoen 3,000 manschap
pen vereenigen., en vernieuw
de zijne verstandhoudingen 
•met de inwoners van Wid-
din; hij trok die stad in 
Jünij 1792 binnen,, verdreef 
den bassa« en de bezetting 
uit. dezelve, en nam yoor 
de tweede maal bezit van 
de sterkte en de stad. Hij 
wees al de voorwaarden van 
de hand, welke de Porte 
hem in 1794 , door denmuf-
t i , bassa HASSY liet aanbie
den ; en in het begin van 
1795,. maakte hij zich mees
ter van Nicopolis,. aan den 
regter-oever van denDonaü, 
onder voorwendsel dat deze 
sterkte, ofschoon op 20 mij
len afstands van Widdin 
gelegen, yoor de veiligheid' 
dier stad noodzakelijk was. 
Hij gaf het bevel derzelve 

[ aan een' zijner officieren. 
Daar zijne lieerschzucht met 
zijnen voorspoed toenam, 
spoorde hij al de afgedankte 
Janitsaren, en al de mis
noegden van Servië en Bul
garije , tot den ^opstand aan , 
verschafte hun wapenen, en 
volgens de geheime inslrucliën 
tan PASSWANWOGLOÜ > trok
ken zij op Belgrado aan, 
waarvan zij zich, zonder de 
onverschrokken dapperheid 
van den bevelhebber HASSAN 
pacha, meester zouden heb
ben gemaakt; nadat deze 
echter versterking had be
komen, dreef hij de muite
lingen op de vlugL Daar dë 
Porie zich van eenen zoo 
gevaarlijken man als PASS-
WAN-OGLOU was, wilde ont
doen, deed zij in 1796, een 
"leger van 50,000 man , On
der de bevelen van den be-
gler-bey van Rorheli'è, en 
van vier andere bassa's , te
gen hem optrekken. Midde-
lerwijl had PASSWAN-QGIOÜ 
een leger van 30,000 man 
bijeengebragt, onder welke 
hij verscheiden uitgeweke-

„ne Fransche en Poolsche of
ficieren telde: de eerste had
den hem door hunne talen
ten geholpen, in het ver
sterken van TJ^iddin x en de 
tweede hadden onder zijne 
troepen, de taktiek en de 

.krijgstucht ingevoerd. PASS-, 
WAN-OGÏ.00 had Widdin, 
van levensmiddelen en aller-
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lei krijgsbehoeften voorzien, 
én zag zich in staat om alle ' 
aanvallen der Turken het 
hoofd te bieden. Men heeft 
nooit geweten van waar hij 
de noodige sommen bekwam> 
om in al deze kosten te voor
zien, ten zij de staatkunde 
van eenige Europesche5 mo
gendheden hem dezelve heir 
melijfc" gelevérd had. Na eene 
belegering van drie maanden 
en verscheiden vruchtelooze 
aanvallen, was de bevelheb
ber der Ottomanische leger-
inagt de eerste die aanbie
dingen tot onderhandelingen 
deed, waarvan de uitslag 
-was j dat PASSWAN-OGLOtr, ' 
onder beding van 500 beur-

'zen, die hij zich verbond 
aan den grooten heer te be
talen , bassa van Widdin zou
de zijn. Maar daar de heërsch-
zucht hem geene rust liet, 
zoo ontstak hij, ên onder
hield tot in 1797, den op
stand eener bende slruikroo-
versy ónder den naam van 
•dieven i)an Romelië bekend. 
Toen deze uit de omstreken 
van Afldrinopel verdreven 
•werden, ligtte hij het roas-
-ker af, en verzamelde dezelve 
onder zijne standaards. Daar 
hij zich thans aan het hoofd 
van 40,000 . man bevond , 
vormde hij een uitgebreider 
plan, verzekerde zich van 
den loop des Donaus, tus-
schen Belgrado en Rxid-
stuck, plaatste bezettingen 

in NicopoUs en Sistoke ten 
einde den toegang tot Wid
din te Verdedigen, en maakte 
zich vervolgens meester van 
Orsowa en Semendria. Hij 
maakte zich gereed, om Bel
grado aan te tasten ; maar 
daar de bassa's van Bosnië 
en Thoni'ê, den bevelhebber 
dier stad te hulp waren ge
togen, bepaalde hij zich voor 
den oogenblik een'observatie-
corpsy op eenige mijlen afv 
stands van Belgrado te plaat
sen/ Hij verdeelde zijne le-
germagt in twee colonnes, 
welke hij rigtte de eene door 
JVissa- en'Sopkia, en de an
dere door TirnöiOa en Phi-
lippopolij naar den weg van 
AndrinopeL 'Ondqr wegsloeg 
hij te Mssa een corps Bosr-
riiërs \ en verspreidde door 
geheel Servië en Bulgarije, 
een aantal verspieders, die 
het getal zijner partijgangers 
vermenigvuldigden > terw'ij l"hij 
van zijnen kant geen midd'él 
onbeproefd liet, om nieuwe 
te erlangen. In al de door 
hem bezette landen, won hij 
het vertrouwen der inwo
ners , door de bescherming, 
welke hij aan den handelen 
aan de eigendommen verleen
de , door eene naauwgezette 
regtvaardigheid, en vooral 
doof "het ter helft verminde
ren 'der belastingen. In kor
ten tijd, meester van Servië 
•en Bulgarije iblnmPhi-

' lippopoli geworden zijnde, 
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' vestigde hij zijn hoofdkwafr 
tier m die stad. Daar Aio-
PACHA , beglerbey van Ho
rnette, zijne magt niet tegen 
9e zijne zag opwegen,' zoo 
durfde hij0 hem niet aanval
len, maar hield zich *perde-
digenderwijze. PASSWAN-OG* 
ÏOÜ zond troepen tot voor 
de poorten der stad , en zelfs 
onder muren van Konstan-
tinopel, dat hij scheen te 
bedreigen. Hij; had vooraf 
verscheiden bassa's van Grie
kenland, in zijne partij we
ten te winnen; en bijna aï 
de troepen , welke men te
gen hem deed optrekken kwa
men , in plaats van hem te 
bestrijden , slechts zijne krijos-
xnagt vermeerderen.. Alles 
scKêén aan PASSWAN-OGLÖU , 
nog schitterender roem té 
voorspellen ; maar 3e beroem
de HÜSSEIN, Turksch zee-
"overste, kwam hem te mid
den zijner zegepralen stui
ten. De. Por te had al de 
bassa's die aan hunnen vorst 
getrouw waren gebleven,, on
der- de 'bevelen van-dien be
ls vvamen krijgsman gesteld , 
en verhief hem te gelijker
tijd tot de waardigheid tan 
«eraskier. Het leger yanHüs-

'SJÈIDÏ bestond uit meer dan 
100,000 manschappen, en 
was grootendeels zamenge-
steld uit troepen, welke'de 
Porie uit Jzië had doen ko
men. In plaats van PASSWAN-

XVIII. DEEI. K 

ÖGtou., in zijne legerplaats 
van PhilippopoU aantetas-
ten , deed de seraskier eene 
afdeeling tegen Tirnowa, 
optrekken, koopt den bevel
hebber om, dien PASSWAN-
OGLOU er achter gelaten had , 
en maakt zich zonder slag 
óf stoot meester van dé stad. 
Uit vreeze van dén terugtogt 
afgesneden te zien , zagpAssf 

| WAN-OGIOU zich genoodzaakt, 
' PhilippopoU te verlaten, en 

naar PJTiddin terug te trek
ken. Terwijl HÜSSEIN "hem 
vervolgde, maken de overi
ge bassa's zich meester 'van 
Sistove, Wicopolis•, Semen-
dria, Orsotoa, enz, Alle 
deze nederlagen verspreidden 
de ontsteltenis onder de troe
pen van den muiteling, en 
nadat een groot gedeelte hem 
verlaten had, zag hij zióh 
genoodzaakt, om zich met 
de 16,000 hem overblijven»-
de manschappen , in Widdin 
op te sluiten. HOSSEIN kwam 
hem met eene geduchtekrijgs-
magt belegeren", die onder 
zijne bevelen door twaalf bas
sa's , zoo uit Europa als uit . 
J&ië, werden aangevoerd. Te 
gelijkertijd kwam eene kleine 
vloot, uit gewapende sloe
pen bestaande,, en vaniTow-
stantinopéUï^GZpn&QnyPFid' 
din van den kant des Do-
'nau's verontrusten. PASSWAN-
QGtou legde bij deze gele
genheid , even zoo' Vele on-

k • • • • • . • • • • ' 
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verschrokkenheid als moed en 
bekwaartiheid aan den dag. 
Gedurende vijf maanden, 
welke het beleg duurde , deed 
hij dertig uitvallen tegen het 
Ottomanische leger, bij wel
ke hij steeds zegevierend was. 
Nadat de troepen van ver-' 
schillende, bassa's, en onder 
anderen die van ALO-PACHA 
op de ylugt geslagen waren, 
leverde PASSWAN -OGLOU ee-
nen algemeenen slag aan den 
seraskier, doodde hém om- . 
trent 10,000 manschappen, 
en noodzaakte hem naar Lo-
nya terug te trekken. Er 
werden onderhandelingen ge
opend, en de Porte zond an
dermaal commissarissen, óm 
met deri overwinnaar een ver
drag aan te gaan. De vrede 
werd in December 1798 ge
sloten. Men stond aan PASS-
WAN-OGLOU het pachalik, of 
landvoogdijschap van Wid-
din, met eene vergrooting van 
grondgebied af, en verleende 
hem' den titel van bassa met 3 
staarten. Op zijn verzoek, 
.werden eenige naburige bas-
sas afgezet, • en de jannitsa-
ren* uit Belgrado en an
dereplaatsen verdreven, wer
den in hunne eigendommen 
hersteld. Al deze eervolle 
en voordeelige voorwaarden, 
zouden de heerschzucht van 
PASSWAN-OGIOÜ nog niet vol
daan hebben; maar hij vrees
de van zich door een, leger 
van veertig duizend Russen, 

die krachtens een verdrag 
tusschen het kabinet van St, 
Petersburg en de Ottoma
nische Porte gesloten , den 
grooten heer, te hulp zon
den zijn gekomen. PASSWAN-
OGIOÜ dankte een groot ge* 
deelte van zijn leger af, en 
gebruikte later de overigen 
tegen eenige naburige bassa's, 
welke hij bij herhaling sloeg, 
Deze oproerige overwinnaar 
overleed te Widdin, in 1807» 
Hij had eene middelmatige 
gestalte en een zwak Hg-
chaamsgestel. De wankelbare 
staat zijner gezondheid was 
de grootste hinderpaal iö de 
uitvoering zijner ontwerpen. 
Indien hij op JConstantino-
pel.. had kunnen aantrekken, 
zou hij welligt eene groote 
omwenteling te weeg hebben 
gebragt. Met veel moed en 
onverschrokkenheid begaafd, 
wist hij aan al wat hemom-
ringde vrees in te boezemen. 
Men zegt dat zijn'beheer, 
ofschoon wreed , niet onregt" 
vaardig was. Dit ten minste 
verhaalt de reiziger OIITIER, 

* PASTEUR (JOANNES DA-
VID) , een Hollandsche ge
leerde en letterkundige, den 
23 Mei 1753, te Leijden 
geboren , nam deel aan ver
scheiden nationale vergade
ringen die van, 1795 tot 1798, 
in de Bataafscke republiek 
plaats hadden. Hij overleed 
den 9 Januarij 1804, te 

y 
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's Gravenhage, na in het 
licht te hebben gegeven ; 1.° 
JBeknopte natuurlijke histo
rie der zogende dieren, 3 
4J„a in 8.Vo-i793 __ 1796. 
—r 2.o Be Russen in JSoord-
Holland, tooneelspel in drie 
bedrijven , onder zijne VeK 
talingen komen vooral in aan
merking. — 3.o / . CQOK'S, 
reizen rondom de weigeld, 
U dl.», in 8.YQ -_, 4,0 ^ 
FAILLANI'S reizen in de 
binnenlanden van Afrika. 
— 5.o MERCIER J het jaar 
2U0. — 6.0 COGANS, rei-
ze langs den Rijn, enz, 

* PASÜMOT en niet PAZÜ? 
MOT (FRANCISCÜS) , geogra-
phisch-krijgsbouwkundige, te 
Beaune, den 30 April 1733 
geboren, wijdde zich in het 
begin aan; Het onderwijs toe; 
en werd in 1756, naar Ju-
vergne gezonden, om de uit
gedoofde vulkanen van dat 
gewest te beoefenen , de hoog
ten en afstanden te meten , 
en er eene kaart tan te ont-? 
"werpen. Hij werd vervolgens 
beroepen, tot den leerstoel 
der natuur? en wiskupde, in 
het kollegie Tan Auxerre, 
Werd lid van de maatschap
pij van wetenschappen en 
schoone letteren dier stad 
en schreef voor dat genoot
schap Aardrijkskundige ver
handelingen over eenige Gal
lische oudheden, in 1765, 

: ' . : ' • K 
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met zeer goede kaarten in 
het licht gegeven. Door on
voorziene zwarigheden ge
noodzaakt , om Tan ,zijnen 

' natuur- en wiskundigen leer-, 
stoel afstand te dóen , kwam 
hij te Parijs \ legde zich ge* 
durende elf jaren op ĥ et ge
ven van bijzondere lessen toe, 
was in de laatste jaren zijns 
levens, in hoedanigheid van 
onder - bestuurder * aan het 
bureau der plans en kaarten 
voor de marine verbonden , 
en o^erjeed te Reaune, den 
10 Oc|ober 1804. Men.heef% 
vap hem een aantal werken » 
waarvan het belangrijkste ten 
titel voert: F'oyageelo. (Na
tuurkundige reizen door de 
Pyrene'én in J7£8enJ789), 
Parijs, 1797, in 8,vo Be; 
heer pRiVAüP DK W VlN"* 
CEiM, heeft |n het licht ge
geven eene verzameling van 
leerhandelingen en gedenk* 
schriften over verschillende 
oudheid en geschiedkundige 
onderwerpen door PASUTT 
MOT,Parijs, 1810 tot 1813, 
in 8^°- Aan het hoofd van 
dit werk vindt men eene le
vensschets van dezen geleer,? 
de met eene volledige lijst 
zijner geschriften. Mog heeft 
dezelfde uitgever in het licht 
doen verschijnen: Disserta-
tionetc. (Verhandeling over 
de ligging van den lusthof 
Eden, volgens de hand-
shriften van den heer PA* 

; 2 ' . ' • .. • • • ' , ; ' - ' . : " ; . 
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SÜMOT ontworpen), Dy on, 
1824', in 8.vo PASUMOT heeft 
ook grootelijks deelgehad, 
aan de redactie van het Na
tuurkundig Dagblad, van 

* den abt ROSIEK , en van de 
Geschiedenis van Beaune, 
door GANDELOT. 

PATEL (PETRUS) , een schil
der ,'gewoonlijk PATEL LE TOE 
genaamd, had ook tot bijnaam 
den goeden PATEL, (zoo als al 
de leden zijner familie den-
zelven verdienden), Hij werd 
in 1654 geboren. Men heeft 
van hem landschappen en 
bouwkundige stukken, die 
zich door eene bevallige uit
voering' en een frisch kolo
riet bijzonder gunstig onder
scheiden. Zijne voortbreng
selen worden zeer op prijs 
gesteld , en vallen veel, in 
den smaak-» van die van LOR* 
RAÏN, Hij overleed in . een 
tweegevecht in 1703. Het 
museum van het 'Louvre en 
het kasteel der Tüillerien, 
bezitten verscheiden schilde
rijen van dezen meester. Zijn 
zoon PETRUS, volgde het
zelfde voetspoor: bij beiden 
treft men eeri schitterend ko
loriet en welgekozen onder
werpen aan , doch dezelve 
zijn al te 'fijn en schiejen 
dikwerf in uitwerksel te kort. 

t PATENIER (JOACHIM) , een 
landschapschilder , in 1487 , 
IQ-Dinant, in de Belgische 
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provincie Namen geboren, 
leerde de grondbeginselen zij
ner kunst te Antwerpen, 
en onderscheidde zich voor
namelijk in de veldslagen en 
landschappen ; ongelukkiglijk 
onteerde zijn gedrag zijne be
kwaamheden. Als een zijner 
voornaamste meesterstukken 
Wordt genoemd: De Doop 
des Zaligmakers in de Jor-
daan , in 1815 , door het 
museum van het Louvre, aan" 
de galerij van Munchen te
ruggegeven. / 

PATER (PAULDS), in 1656 
te Menhardsdorf, in het 
graafschap Czepus in Hon
garije geboren, werd, uit 
hoofde van zijne verkleefd
heid aan de dwalingen der 
protestanten, uit zijn land 
verdreven. Hij begaf zich naaf 
Breslau,alwaar hij zich op 
den boekhandel toelegde; 
vervolgens hoogleeraar in hét 
kollegie van TAórri, en ein
delijk hoogleeraar in de"wis
kunde te Dantzig geworden 
zijnde, overleed hij in die-

' zelfde stad in 1724. Men 
heeft van hem verscheiden 
wijsgeerige en letterkundige 
werken , onder anderen : 1.» 
Labor solis, sive de eclip-
si CHRISTÖ patiënte fiie-
rosolymis visa. — 2.° De 
astrologia persica, -— 3.° 
De Mari Caspio; de Ccelo 
empyréa, Frankfort, 1687 , 
in 8.vo — 4.o De insignibus 
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(ürcicis ex variis supersti-
onum tenebris , Orienlalium 
maxime illustratis, enz. 

PATER (JOAMES BAPTISTA), 
een schilder te Falencien-
nes, in 1695' geboren, en 
te Parijs, in 1736 overle
den,, bezat voor het koloriet 
dien de Vlamingen zoo na
tuurlijken smaak. Hij zou een 
uitmuntende schilder hebben 
kunnen worden , indien hij 
de teekenkunde, niet al te 
zeer verwaarloosd had , en 
zich veeleer ' eene aanzienlij
ke, fortuin dan eenen schit
terenden " roem had zoeken 
te verwerven. Zijne ontwer
pen zijn slecht geordonneerd 
en zijne schilderijen, enkel 
volgens' bestellingen vervaar
digd. Men heeft, volgens 
hem, eenige stukken gegra
veerd. . 

f PATER (LUCAS) , een Ne-
(lerJandsche dichter, in 1707 
geboren en in 1781 overle
den, was de kweekeling van 
PEITAMA , (zie dat art.) wiens 
dichtschool in hem steeds ee
nen ijverigen verdediger vond. 
Hij gaf afzonderlek in het 
üch.t: \.° ISA&K, of de af -
schaduwing des Eeilands, 
naar het Italiaansch van MJE-
TASTASÏO. — 2.° Met onbe
loonde eiland, tooneelspel 
«aar het Engelsch van AR-
ÏHUR MujRPiiy. •—• 3.° CA* 

JÜS GRACCHÜS, een treur
spel, Zijne voornaamste wer
ken, met uitzondering van 
het laatssgenpemde treurspel 
werden in 1674, te Am
sterdam , in 4. t 0 onder den 
titel van Pp'è%ij van LtJCAS 
PATER, in het licht gege
ven ; en dit deel werd in 
1784 , vermeerderd met 
's dichters Nagelatene poë&ij. 

PATERCULUS. — Zie VEL-
LEIUS. 

PATERE of PATERA (ATTI-
XIS) , te Bayeux geboren , én 
in de school der Druïden 
dier stad opgevoed , ging de 
spraakkunst en de letteren te 
Bordeaux onderwijzen, Dij 
begaf zich vervolgens, naar 
Bonte,, alwaar hij in hel jaar 
326 met roem de rhetorica 
onderwees. AusoNIüs zwaait 
hem eenen lof tóe, dje veel 
naar dweepzuchtige geestdrift 
schijnt te zweemen. PATERA 
had DEWHIDIUS tot zoon. Zie 
dat artikel. 

PATERIUS , leerling en boe
zemvriend van den heiligen 
GREGORIÜS den Groote, in 
dé zesde eeuw, was notaris 
van de Roomsche Kerk , 'en 
volgens veenige geleerden, 
later bisschop van Brescia. 
Deze kerkelijke schrijver is 
voornamelijk bekend, door 
een Commentctrium op de H. 

3 ' > . . : . : . • • • . . - ' 
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Schrift, uit de werken van 
den H* GREGORÏÜS ontleend , 
en achter welke hetzelve ge
drukt is. Dit werk is van meer 
n u t , wegens deszelfs gees
telijken dan letterlijken zin, 

* PATERSON (SAMOÖI) , een 
beroemde Engelsche boeken-
kenner en- boekhandelaar, te 
Londen,, in 1728 geboren, 
en in 1802 overleden, was 
bibliothekaris van den mark
graaf van LANSDOWN, en ver* 
vaardigde gewoonlijk de ca
talogussen van de voornaam
ste boekverkoopingen , zoo 
als die van WEST , BEAUctERK, 
CROFT , enz. Deze laatste 
catalogus vooral, Wórdt zeer 
gezocht en is niet zeer ge
meen. PATERSON is de schrij
ver van eenige werken, on
der welke men noemt: 1.° 
yiugtige aanmerkingen x>p 
eene reis door de Neder
landen gemaakt. — 2;° De 
Tempelier, een tijdschrift, 
1773? en — 3.° Overwe
gingen over de wet en de 
wetgeleerden. 

PATIN (GUIDO) , een ge
neesheer te Moudan, in het 
F,* departement Seine en 
Oise , in 1601 geboren , ver
kreeg de doctorale waardig
heid te Parijs, in 1621. 
Het was in deze stad, dat 
hij zijne kunst uitoefende; 
hij was er minder bekend 
door zijne bekwaamheid, dan 

door zijn vrolijk onderhoud, 
en zijne satirieke inborst, 
BAÏXE zegt, dat verscheiden; 
heeren hem eenen louisd'or 
op zijn tafelbord hadden aan
geboden , telkens als hij bij 
hen , wilde komen eten. Bij 
had, zegt men , het aange-
zigt van CICERO , en in zij* 
nen geest de snedigheid van 
B.ABEI.AÏS. Alles had in hem 
het voorkomen van eene ze
kere zonderlingheid; zijne 
kleeding geleek naar die * 
welke eene eeuw vroeger ge
dragen werd : hij drukte zich 
in het Latijn op eene zoo 
gezochte en zoo buitengewo
ne wijze uit , dat geheel Pa
rijs tot zijne thesis, als tot 
een blijspel toesnelde. Hij 
•was een groot voorstander-
der ouden, en had al de 
leerlingen der nieuwere school 
tot tegenstanders; de zieken 
waren dikwerf de slagtoffers 
dezer dubbele dweeperij, en 
men kon dezelve vergelijken 
bij den Mun van middelba- ' 
re jaren der fabel, door 
twee vrouwen bemind, waar
van de oudste hem al de 
zwarte en de jongste al de 
grijze haren uittrekt, zoodat • 
de arme man kaal blijft. De 
geschillen over het spiesglas, 
die ten zijnen tijde bij de 
geneeskundige faculteit te 
Parijs ontstonden , verschaf
ten aan PATIN vele bezighe
den ; hij beschouwde dit ge
neesmiddel steeds als een ver-
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gif, waarin hij niet geheel 
ongelijk had , en vergat niets 
om hetzelve verdacht te ma
ken, Hij had tegen J. JDo-
<?HESNE » een' voorstander van 
het antimonium, een groot 
register ontworpen, van die
gene, welke hij beweerde 
de slagtoffers van dit middel 
te zijn geweest; en men moet 
bekennen, dat verscheiden 
er niet zonder grond in wa
ren opgenomen. PATIN noem
de dit register het Marter 
laarsboek van het spiesglas* 
De smaadwoorden werdfin niet 
gespaard; hij was mild «iet 
dezelve, en men gaf hem 
dezelve met woeker terug. 
Bij al de algemeene verwij
tingen , welke aanhangers van 
HIPBOCRATES en GALENÜS el
kander konden doen, voeg-

•den zij bijzondere beschuldi
gingen en pnteerende perso
naliteiten. Nooit -werd de 
doctorale waardigheid meer 
in de waagschaal gesteld : de 
twist werd zoo hevig, dat 
het parlement beval, dat de 
faculteit ten .spoedigste uit
spraak zoude doen, omtrent 
de gevaren en het nut van 
het spiesglas. De doctoren 
vergaderden* den. 29 Maart 
1666: 92 waren van gevoe
len dat men den braakwijn, 
onder de zuiverende genees
middelen moest rangschik
ken. PATIN was ontroostbaar; 
hn overleed in 1671, als een 

kundig arts, en een goede 
letterkundige. Men verzekert, 
dat het verdriet, hetwelk hij 
ondervond , zijnen zoon KA-
KEI, , uit het koningrijk ver
bannen te zien, hem in het 
graf sleepte. Hij was in de 
kennis der boeken zeer er
varen , en had er een aantal 
verzameld. Men heeft van 
hem: 1.° Le mèdicin etc, 
(Ie 'liefdadige aris en art-
senijbereider.) -~ 2.° Jfotes 
etc. (Janteekeningen op de 
verhandeling over de pest), 
door NlCOLAAS AU.AIN„ . — 
3 / Lettres, {Brieven),; die 
men niet dan met mistrou
wen moet lezen. De meeste 
zijner staat- en letterkundi
ge bijzonderheden, zijn of 
valsch of kwalijk voorgesteld. 
PATIN lastert, in dezelve, op 
op eene onmeedoogende wijze * 
zijne vrienden en vijanden, 
Behalve zijne neiging tot.de 
kwaadsprekendheid, bezat IJIJ, 
zegt men , ook eene groote 
tot de goddeloosheid ; maar 
deze hatelijke beschuldiging, 
is niet bewezen geworden. 

PATIN (KAKEL), aoon van 
den voorgaande , te Parijs , 

'm 1633 geboren, maakte 
verbazende vorderingen m de 
wetenschappen. Naauwehjks 
was hij 14 jaren oud, .oi 
bij verdedigde Gneksche en 
Latijnsche thesis, in tegen
woordigheid van vier-eivfder-

'k 4 
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tig bisschoppen/vele gróote 
heeren en de Pausselijke nun
tius, die dezelve toejuichten; 
Men. bestemde hem voor de 
pleitzaal,; maar zijn smaak 
sleepte hem mede tot de ge
neeskunde, hij liet de regts-
gèleerdheid varen , na tot ad-
vökaat te zijn bevorderd en 
ontving den doctoralen hoed 
voor de geneeskunde. Hij 
oefende met roem zijne kunst 
uit , toen hij genoodzaakt 
vfevOL Frankrijk te verlaten. 
Men schrijft zijne ongenade 
töe aan eenen prins van den 
bloede, die hem beschuldig
de van eenige exemplaren, 
van, eene prinses hekelend, 
werk verspreid te hebben, 
na zich met de vernietiging 
van hetzelve te hebben be
last. Dit libel had tot titel: 
De minnarijen van het ko
ninklijk paleis. Hij reisde ach
tereenvolgend door Duitsch-
landt de Nederlanden, En
geland, Zwitserland en Ita
lië. Hij vestigde eindelijk 
zijn verblijf te Padua, al
waar men hem begunstigde 
met den. eersten leerstoel der 
fiee.lkunde en met den titel 
van ridder van den H. MAR-
CÜS. Hij overleed in die stad 

»in 169.3. Men heeft van hem 
een aantal geschriften , in 
het Latijn, het Fransen en 
het Italiaansch. De belang
rijkste zijn.- . 1.° ltinerari-
'um comitis Briennce, in 8.v° 
Parijs, 1662; hiervan is bij 

enkel de uitgever. ^ - 2.0 

Familice Romance ex ahü' 
quis numismatibus, Parijs , 
1663, in fol.; in 1703, 
verscheen er, eene vermeer
derde uitgave van in het licht. 
De hoofdinhoud van het werk 
is van FCLVIÜS-URSINÜS. — 
3.o Traite etc. {Verhande- , 
ling over de brandbare turf), 
Parijs, 1663 , in 12.mo _ 
4.o. Introduction etc. (In
leiding tot de geschiedenis 
door de kennis der gedenk
penningen) , Parijs, 1665 en 
Amsterdam, 1667, in 12.mo 
— 5.° Imperatorum Roma- ' 
norum numismata , Straats
burg , ^ 1671 , in fol. Hij 
heeft veel gebruik gemaakt * 
van de verhandeling van SA-
vo ï , over de oude gedenk
penningen. — 0.o Vier Ge~ 
schiedkundige verhalen, van 
verschillende reizen door Eu
ropa , Bazel ,1673 enlyon, -
1674, in 12.^0 __ 7.0 pra- ... 
tica delle mèdaglie, Vene
tië, 1673, in 12.M° •— 8.° 
SUETONIUS ex numismati-

' busillustratus, Bazel, 1675, 
in 4,to — 9.0 Be optima 
medicorum secta , Padua , 
1676. — iO.o De febribus, 
ibid 1677. — 11.o Desèor-
buto, ibid 1679. —• '12.° 
Lycceum patavinum, ibid 
1682. — 13.0 Thesaurus 
numismatum apETRo3ÏAü-
nocENo collectorum, Kene-
netië. — 14.° Cömmentarii 
in monumenta antiqua mar-
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oellina, Padua , 1688, enz. 
Deze werken worden tegen-
woordig weinig geraadpleegd; 
men ontwaart in dezelve ligU 
zinnigheid en onnaauwkeji-
righeid , welke een natuur
lijk gevolg van vroegrijpe ta
lenten zijn (zie BARAIIER). 
De geest des schrijvers werd 

.daarenboven afgetrokken , 
door eene onrustige inborst, 
die hem niet zeer zeldzaam, 
dien bedaarden toestand ver
leende, waarin de diepzin
nige , en aaneengeschakelde 
denkbeelden ontluiken. 

" PATIN (CHARLOTTE en GA-
BRIELLE) , dochters van den 
voorgaande , Waren , even ge
lijk hare moeder MAGDALENA 
HQMHETS, leden der akade-
rnie Ricoprati van Padua, 
•waarvan haar vader langen 
tijd hoofd en directeur was 
geweest. Beide hebben ge
leerde werken in het Latijn 
in het licht gegeven, en ha
re moeder is de schrijfster, 
van Zedelijke en Christelij
ke overwegingen. De wer
ken van CHAKLOTTK , zijn eene 
Latijnsche Redevoering, over 
net opbreken van het beleg 
van Weenen, "en Tabellce 
Selectce, in fol. Padua, 
1691 , met platen. Dit is de 
verklaring van een-en-veerlig 
schilderijen der beroemdste 
schilders, welke men \é Pa
dua ziet. Er is eene twee-

..K 1 

en-veertigste plaat bij, die 
de familie PATIN, voorstelt. 
Onder de voortbrengselen van 

. GABRIEU,E , telt men de Lof
rede van LovEmiK XIF, 
en eene Verhandeling in 4. to 

over' den feniks eens gedenk» 
pennings van CARACALLA , 
Ftenetïè, 1683. 

PATKÜI (JOANNESREGWAID 
DE) , een Lijflandsche edel
man , in 1660 geboren, in 
eene gevangenis van Stok-
holm, waarin zijn vader zat 
opgesloten, vvijl hij, de stad 
Volmar., door de Polen had 
doen innemen. PATKÜI. trad 
in dienst van Zweden, werd 
kapitein, maar vergat zijn 
vaderland niet, alwaar hij 
groote bezittingen had. Met 
ongeduld verduurde hij het 
Verlies der voorergten van 
Lijfland, die door het wil
lekeurige gezag, hetwelk KA? 
REL XI en KAREJC Xlf zich 
aangematigd hadden, vernie
tigd waren. Bij den dood des 
eersten, beproefde bij óm 
Lijfland, of' aan den czar 
PETER of aan den koning • 
van Polen, AUGUSTUS , over 
te leveren. Nadat zijne on
derneming mislukt was, be
gaf hij zich in dienst van 
dezen laatsten vorst, en ver
kreeg daarenboven de hoe
danigheid van Moskovisch 
resident in Saksen. KAREÜ 
XII, dwong niettemin ko-

k 5 
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niög AUGUSTUS , door het ver
drag van JU-Ranstad, hem, 
PATKM uit te leveren. De 
pzar vorderde hem vruchte

loos terug. KAREL XII , liet 
hem in 1707, radbraken en 
yierendeelen." Zijne verdeel
de ledematen, bleven tot in 
1713 op palen uitgesteld, 
als wanneer AUGUSTUS, na 
fijnen troon weder te heb-

" ben beklommen r dezelve liet 
verzamelen en in een kistje 
plaatsen» terwijl hij zich de 
lafhartigheid verweet, met 
welke hij tegen het regt der 
volken en der menschheid: 
den afgezant van een groot 
vorst aan .eenen woedenden 
en wraakgierigen vijand had 
overgeleverd. PETER wreekte 
den ongelukkigen PATKUI, , 
door KAREL van Lijfland, 
en van de beste Zweedsche 
gewesten te berooven. Het 
Leven van PATKUI, , is te 
Berlijn, in 3 dL*> in 8.™, 
in het licht gegeven, 1792 
— 1797. 

* PATOU (FRANCISCDS), te 
Mgssel, in 1686 geboren, 
was raadsheer des konings, 
daarna luitenant in het sche-
pendom dier stad, en oefen
de gedurende zijn geheele 
leven, met het beste gevolg 
het beroep van adyokaatuit; 
hij leefde in den ongehuw
den staat en overleed den 24 
September 1758, beweend 
door de armen, wier vader 

hij was, eri door al dege
ne , die in de gelegenheid 
waren geweest, zijne deug
den, zijne zeden en bégaafd-
heden te kennen. Zijne Me-
moriën op verschillende plaat
sen gedrukt, kondigen ee-
ne edele, gepatigde en open
hartige manier aan, en kun* 
nen tot voorbeeld dienen, 
aan al degenen,, die za
ken bij de regtbariken heb
ben voor te dragen, Iten 
heeft van hem: een om des-
zelfs geleerd-, naauwkéurig-
en duidelijkheid geacht Gom* 
mentarinm , over de Stads-
regien van Myssel en des-
%elfs. jurisdictie, Rijssel, 
1788, 3 dl." in fol. 

PATOÜILIET (LODEWIJK) , te 
Dijon, in 1699 geboren, vol-
bragt zijne studiën in het col-
legie dier stad , alwaar hij 
den .beroemden pater Ouoiir 
tot hoogleeraar in de rhetorica 
had, die op eene krachtda
dige wijze aan de ontwikke
ling zijner talenten mede
werkte. Jesuit geworden zijn* 
de , onderwees hij de wijs
begeerte te Zaon, en onder-" 
scheidde zich te gelijkertijd 
door de katiselwelsprékend-
heid. Na te JVancy voor ko
ning STANISLAÜS te hebben 
gepredikt, en nog eenigeja
ren te Laon te hebben doorge-
bragt, nam hij zijnen intrek 
in het professie-huis, ie Pa-
f ijs, alwaar hij zich met ver-
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I mus en IsÏDORUS over de 
tijdsomstandigheden), 1756; 
•— Lettre etc; (Brief van ee-> 
nen geestelijke aan denuitge* 
ver der Werken van AR* 
NAULD) , 1759, in 12."»° In 
1749 en 1758, gaf hij het 27.° 
en 28.e dJ. der Stichtelijke 
Brieven (Lettres édifiantes) 
in het licht. Hij genoot het 
vertrouwen tan den heer DE 
BEATJMÓNT , aartsbisschop van 
Parijs, en van den heiligen 
bisschop van Amiens , DE LX 
MOTTE, bij wien hij eenigen 
tijd inwoonde, en overleed 
té Avignon, in 1779. Som
migen schrijven hem toe Be
auté etc, {Wezenlijkheid 
van hét ontwerp van Boiirg-
fontainé), maar het is meer 
waarschijnlijk, dat zulks het 
werk van pater SAPVAGE , 
een Jesuit uit de provincie 

I Lotharingen, is. Zie FIIXEAU, 

scheiden werken bezig hield, 
ónder welke men onderscheidt 
het Leven van PMLAGIÏÏS'(Z\Q 
PÈLJGIUS), en het Woor
denboek der Janseniste boe
ken, 4 dl.n in 12.mo v dat 
eene nieuwe uitgave van de 
Janseniste bibliotheek door 
pater COLONIA was, en dat, 
bij een besluit van den 11 
Maart 1754, ie Botne op 
dqn index werd geplaatst. Er 
verschenen, tegen hem Aan* 
werkingen van GOUJET en 
een brief van RTJIIÉ in het 
licht. Hij heeft gedurende 
eenigen tijd de Bijlage tot 
de kerkelijke Courant in het 
licht_ gegeven,, waarin hij de 
dwalingen van dien dweepr 
zieken schrijver herstelde, en 
deszelfs uitlatingen aanvulde 
(«ie RÓCHE- JACOBÜS-). Men 
kent aan,, pater PAÏOUJXIET 
verscheiden naamlooze ge
schriften over de tijds-aan
gelegenheden toe: VApolo
gie etc. (Verdediging van 
Cartouche, of de door de 
genade van pater QUESNEZ, 
geregivaardigde booswicht), 
1733, in 12.»° —: Progres 
etc, (Voortgang van het Jan-
senismus), door broeder LA 
CROIX , Quiloa, 1743, in 
12.»*°; — twee Brieven aan 
eenen bisschop over het boek 
van pater NORBERT , 1745; 
•— Lettre etc. (Brief over de 
kunst, omdagteekeningente 
vergelijken); — JSntretiens 
etc. (GesprekkenvanANSEi-

I PAXRICIÜS (Heilige), bis
schop en Apostel van Ierland, 
in 372 geboren, en in 464 
overleden, na eene menigte 

, Heidenen bekeerd, en kloos* 
ters, waarvan een te Armaght 
gesticht, en Ierland met ker
ken en scholen opgevuld te 
hebben, waarin de godsvrucht 
en de goede studiën langen 
tijd bloeiden. Men heeftvan 
hem een geschrift,, getiteld 
de Geloofsbelijdenis van den: 
heiligen PMTRÏCIÜS en ee
nen Brief aan CÖROTIC, 
prins van het land van ff al-
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• lis, van wien hij veel te lij- i 
den .had. Deze werken zijn 
met weinig sierlijkheid ge
schreven: maarzij bewijzen, 
dat hij in de wetenschap der 
Heiligen ervaren was. TILLE-
ÏKONT zegt, dat deze geschrif
ten duidelijke bewijzen van 
echtheid dragen; de schrij
vers, die dezelve gevolgd zijn, 
bij de zaménstelling van het 
Leven van dezen Heilige, heb» 
ben hetzelve met apocryphe 
bijzonderheden ontsierd, die 
enkel en alleen op volksge-
ruchten steunden. Men schrijft 
hem,toe de Verhandeling 
over de twaalf misbruiken, 
onder 'de werken van den hei
ligen AüGUSTiüfus en vanden 
heiligen CÏPRIANCS in het 
lich t gegeven. JACOBÜS WARE, 
heeft de perken vanden 
JT. PATRICIUS uitgegeven, 
Londen, 1658, in 8.v° Het 
vagevuur van den H. PATRI-
GIÜS , van hetwelke DIONY-. 
SIÜS den Karthuizer en ver-

' scheiden andere schrijvers, 
zoo vele valsche bijzonderhe
den hebben medegedeeld, zoo 
als BOLLAND DS zulks heeft, 
aangetoond, is eene spelonk 
op een eilandje van het meer 
Dearg, 'm Ulster gelegen. 
Dezelve werd op bevel des: 
Pauses in 1497 gesloten, ten 
einde den loop van zekere 
bijgeloovige sprookjes tegen 
te gaan. Later werd dezel
ve weder geopend, en men 
bezocht deze spelonk, om er 

te Bidden én de gestrenghe* 
den der boetvaardigdheid uit 
te oefenen in navolging van 
den heiligen PATRICIÜS , die 
zich dikwijls naar deze en,, 
andere afgelegene plaatsen be-, 
gaf, om aldaar vrijer de be
schouwende oefening te kun- •, 
nen maken. Degene, die zich 
verwonderen van in het Le* 
ven van dezen Heilige bijzon
derheden aan te treffen, in 
het stuk van godsvrucht en 
versterving die weinig, met 
onzen smaak , onze gebruiken 
en.onze zeden strooken, moe
ten deze aanmerking van 
FLEURT niet uit het oog ver
liezen. » Het is waarschijn
lijk dal God hun dit gedrag 
inboezemde voor de behoef-' 
te hunner eeuw. Zij hadden 
met een zoo bedorvene en 
zoo oproerige natie te doen, 
dat het noodzakelijk was, 
dezelve door zinnelijke voor
werpen te treffen. De re
deneringen "en vermaningen 
waren zwak voor onkundige 
en ruwe men.schen, die en
kel aan moord en plundering 
gewoon, waren. Zij , die, in 
de vermoeienissen des oor-
logs opgevoed waren, en" 
steeds het harnas droegen , 
zouden gewone gestrëngheden ' 
voor niets geleld hebben. 
Maar wanneer zij eenen hei
ligen BoMFACIcs, leerling van 
den 'heiligen ROMUALDUS, 
blootsvoets, in koude lucht-
streken zagen gaan; eenen 
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heiligen DOMINICOS LORICAT , 
door vrijwillige tuchtingen als 
in zijn bloed zagen baden, 
zoo overtuigden zij zich,dat 
die Heiligen God beminden 
en verfoeiden hunne zonden. 
Zij zouden het innerlijke ge
bed voor niets hebben geteld; 
maar zij zagen wel, dat men 
bad , wanneer men psalmen 
zong. Zij konden er einde
lijk niet aan twijfelen, dat 
deze Heiligen hunne naasten 
beminden, wijl zij voor an
deren boetvaardigheid deden.-
Door dit geheele uiterlijke ge
troffen , werden zij gezegge-
lijker, zij luisterden naar die 
priesters en monniken, wier 
leven zij bewonderden; en 
velen hunner bekeerden zich. 
Deze overweging is voldoen
de , om . in de geschiedenis 
der Heiligen,'verscheiden zon-
derlingheden te verklaren, 
die gevoelige en met de tegen
woordige zeden al te zeer in-
génomene geesten kunnen be-
leedigen, dezelve, steunt op 
dit gezegde des Apostels: »Ik 
ben voor allen alles gewor
den , ten einde allen voor 
JESDS CHRÏSTDS te winnen." 
I Cor.'lX, 22., Zie SIMEON 
SïïXITES, DOMINICOS LORICAT. 

PATRICIÜS (PETRUS), te 
thessalonika geboren, leef
de onder keizer JüSliMANüs, 
die hem in '534, in gezant
schap zond, naar AMALASONTA, 
koningin der Gothen, en' in 

550, naar CHOSROÖS , koning 
der Perzers, om met hem 
den vrede te sluiten. De post 
van hofmeester was de be
looning zijner diensten. Wij ' 
bezitten fragmenten van de : 

Geschiedenis' der afgeaan--
ten , die hij in twee deelen 
had zamengesteld. CHANTE-
CLAÏR heeft dit belangrijke 
werk uit het Grieksch in het 
Latijn vertaald , en met ge
leerde aanteekeningen ver
rijkt • bij welke HENDRIK 
DE VALOIS de zijne voegde;' 
Men heeft beide opgenomen • 
in de ffistoire By%antihe, 
in het Louvre, in 1643yin 
fol. gedrukt. 

I
I PATRICIÜS (AÜGÜSTINÜS 

PICCOLOMINI) , een bekwaam 
schrijver der 15e eeuw, te' 
Sienna uit een beroemde fa
milie geboren, was eerst ka-
nonik dier stad, en Werd la
ter , in 1460, secretaris van 
Plüs II. Deze Paus belastte 
hem met de .vervaardiging 
van een beknopt F'erslagdev 
handelingen van de kerkver* 
gadering van Bazel, weikin 
handsphrift wordt gevonden , 
in de bibliotheek des konings 

I "van Frankrijk, en die voor
komt'in het 3.e deel der 
Kerkvergaderingen van pa
ter LABBE. Door zijne ver
diensten verwierf hij den post 
van ceremonie-meestér der 
Pausselijke kapel, en het bis
dom Plenza in Toskanë. Hg 
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scheiden wederleggende en ! 
letterkundige werken. ' j 

'overleed aldaar in 1496, als 
een' .der geleerdste mannen 
van zijnen tijd beschouwd, 
Hij was evenzeer ervaren in 
de gewijde en ongewijde ge
schiedenis. Hij had medege
werkt aan het Pontificale, 
te Rome, in, 1485, info], 
gedrukt. Men vindt van hem 
in het Museum Italicum, 
van pater MABIIXON , Jdven-
tus FRIDERICI III t ad 
PAÏJLEM II, vita BENCII 
. . . . . . en in FREHER : De 
cómiliis Ratisbona? celebra-
tis. Men schrijft hem toe: 
leerhandeling over de kerk
gebruiken, der Roornsche 
Kerk, welke, CHEÏSTOITEL 
MARCEL , aartsbisschop van 
Corfu, in 1516, onder zij
nen naam Ie Venetië, in 
foj. liet drukken. ' 

PATRICIÜS (ANDREAS) , een 
Bekwame Pool der 16.e eeuw. 
Na..; proost van pFarschau, 
en aartsdiaken van Wilna 
te zijn ,geweest: werd. hij tot 
eersten bisschop van Wen
den in Lijfland, benoemd. 
Hjj had deze verschillende 
posten aan zjjne verdienste 
te danken y maar hij had van 
den laatste niet lang genot, 
daar hij reeds in 1585 over
leed. Hij heeft nagelaten 
latijnsche Redevoeringen aan 
SXBPHANÜS BATTORI, koning 
van Polen gerigt t Com?nen-
tarien, op twee Redevoe
ringen van CICERO en ver-

PATRICIÜS* — Zie PATRIZI. 

PAIRICK (SIMQN) , een Aq- ! 
gïikaansch bisschop , in 1626, • 
te Gainsborough, in de pro
vincie Lincoln geboren, was* j 
de zoon 6ens koopmans, en 
werd kweekeling van het col- •< 
legie van Cambridge. Hij j 
onderscheidde zich in hét-, j 
zelve door zijne kunde zoo j 
zeer , dat hij er voorzitter va,n j 
werd. Hij werd vervolgens j 
hulpprediker van Rattersea j 
in jSurrey, daarna predikant , j 
van Coventgarden, parochie 
van Sx. PAUÏ,ÜS te Londen;", 
en hofprediker van koning ! 
KARBX I. In 1678, werd hij 
verheven tot het dekanaat, 
van Petersborough, en in 
1689, tot het bisdom, van 
Chickester, In 1691 werd i 
hij naar het bisdom ^/^ver
plaatst, alwaar hij in "1707 
overleed. Zijn haat en zijijq 
hevige uitvaringen tegen dé .' 
Catholijke Kerk, hebben noch ',.'• 
der kunde, noch de waar
digheden , welke hij bekleedt ; 
de tot eer verstrekt.; dezel-» i 

' ve stralen in al zijne wer
ken door. De yoornaamste 
zijn: 1.ó Verklaringen der j 
boeken van MOZES , en der I 
overige boeken van de H. 
Schrift, -r- 2.o Verzameling 
van gebeden, enz, '• 
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* PA TRW (EUGENICS LODE-
WIJK MELCHIOR) , een be
roemde delfstof- en aard
rijkskundige , te Lijon , den 
3 April 1742 geboren. Door 
zijne ouders tot de pleitzaal 
bestemd, verkreeg hij ech-. 
ter yan hen, om zich aan 
zijne geliefkoosde, neiging 
voor de natuurkundige weten
schappen te mogen toewij
den ; hij beoefende met een 
zeldzaam goed gevolg, de na
tuur- en scheikunde , en reis
de door JDuitsckland, Èon^\ 
garijê en Polen, om eenige 
toenmaals zonder onderzoek 
aangenomene stelsels te be-
waarheden, en bijzonderhe
den in te zamelen, geschikt 
om de geschiedenis des aard
bols op te helderen. Té Wil-
na•ontmoette hij zijnen land
genoot GIEIBERÏ , die er den 
kruidkundigen leerstoel be
kleedde , en die hem verschei
den brieven voor PAUAS en 
andere leden der akademie 
?ari Petersburg gaf. In die 
stad aangekomen., werd hij 
door PA^AS met onderschei
ding ontvangen, die voor hem 
tevens de vergunning des be-
stuurs verwierf, om Siberië 
te mogen bezoeken. Men gaf 
hem zélfs eenen Russischen 
onder-officier mede, om hem 
de voorwerpe.il van eerste 
noodzakelijkheid te verschaf
fen, welke men niet dan met 
moeite in die, uitgestrekte 
woestijnen kan vindqn. PA-

TRIN verbond zich van zijnen 
kant, om stalen van al de 
destoffelijke zelfstandigheden, 

• welke het hem gelukken mogt, 
te ontdekken , aan de akade
mie van St. Petersburg te 
zenden. De Fransche natura
list , duizenden gevaren, de 
koude „ de vermoeijenis > de 
ziekte zelfs trotserende, door
kruiste de onmetelijke berg-
ketenen van Noord- Aaïè, 
van af het gebergte Oural, 
tot aan gene zijde van den 
meridaan van Pekin,. ver
zamelde kostbare bouwstoffen, 
Toor de natuurlijke historie,, 
en deed belangrijke geolo
gische ontdekkingen. Na eene 
achtjarige reis keerde hij te
gen het einde van 1787 naar 
Petersburg terug; Volgens 
de. belofte, door hem aan het 
gouvernement gedaan, had hij 
aan PALLAS zijne bijzondere, 
verzameling van delfstoffen 
gezonden; maar het smartte 
hem, te ontdekken dat die 
beroemde natuurkundige, 
hem daarenboven, een ge
deelte zijner zeldzaamste staf-, 
len had ontroofd. Na eene 
afwezigheid van tien jaren, 
kwam hij in zijn vaderland 
terug, vestigde zieh te Pa~ 
rijs* eene verzameling van sta
len van delfstoffen uit Siberië 
bezittende, ten gezamelijke 
gewigt van 29 centenaren, 
alle met derzelrer opschrif
ten voorzien en naauwkeurig 
gerangschikt. Hg bood aan , 

http://voorwerpe.il
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dèzelye in het kabinet van; 
den' tuin des konings te plaat
sen; maar { liet beheer van 
dat gesticht nam dezelve niet 
aan V terwijl het gebrek aan 
plaats, tot.reden; van deszelfss' 
weigering opgaf. Ofschoon 
PATRÏN, van natuur zacht en 
gematigd, én zich enkel en ' 
alleen mét zijne" studiën be
zig houdende, geeherlei deel 
aan de omwenteling nam, 
werd hij echter door de stad 
Zyon , zijne geboorteplaats, 
tót afgevaardigde bij de con
ventie benoemd. Hij deed 
zich, bij dezelve niet opmer
ken » en stemde voor de ver-" 
banning van den ongélukki-
geu LoüÈwijK X'VI. Deze 
stemming j Hvelké toenmaals 
voor buitengemeen gematigd 
werd gehouden , haalde hem 
den haat der Jacobijnen op 
dën hals , en , eenige maan
den later verklaarden zij hem 
vogelvrij, onder voorwend
sel ',' dat hij dé Lyonnezen 
tot» den opstand had aange
spoord. PATRIN ontsnapte 
aan -hunne ^vervolgingen , en 
hield zich verborgen tot na 
den dood van ROBËSPIEUJHE , 
(27 Julij 1794); bij werd 
toen als opziener aangesteld' 
in de.fabrijk van Saint-È-
iienne. Bij 'de oprigting van 
de school der bergwerken , 
aan welke hij zijne verzame
ling afstond, werd hij tot 
liblioihekaris derzelve be
noemd, alsmede tot een der 

medewerkers 'van het Dag
blad, door dé onderwijzers 
dier school in het licht ge
geven. Zedig-, leergierig, zon
der eerzucht, werd PATRIN ! 
bemind van al degenen , die .1 
hem kenden. Toen hij tegen \ 
het einde van zijn" leven zij
ne krachten voelde verzwak- j 
ken , begaf hij zich naar St. 
Galliër, bij Lyon, alwaar ; 
hij den 15 Augustus 1815 ,• 
overleden is. Hij was cor-; .. 
reponderend lid van het'in
stituut der akademie van Pe
tersburg , en van de land-*. 
bouwkundige maatschappij 

•van,Parijs. PATRINheeft na
gelaten : 1.° Rèlation, etc. 
(ferhaal eener réis naar 
de bergen Aliaï in Sibe-. 

,rie), in 1782 .ondernomen , 
Petersburg , 1783 , in 8.v° , 
PALLAS heeft in dit verhaal 
opgenomen, de JVièuwe proe
ven over Ael Noorden. Be- • j 
halve verscheiden zeer bë-3 

langrijke geologische aanmer
kingen, vindt men er een , 
verhaal van de gevaren , aan 
welke de schrijver in dié ge
westen was blootgesteld, wel
ke hij de verwoesting van • 
het Noorden noemt, even 
gelijk de zeevaarders, de bij 
de Straat van Magellan, 
gelegen landen de verwoes
ting van het Zuiden noemen. 
~ 2.° Histoire etc* (Na
tuurlijke historie der delf' 
stoffen), Parijs , 1801 , 5 < 
dl.» in.18."»©.,. met 40 pi.» 
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Dezelve strekt ten vervolge 
op de uitgave der Wérken 
van BUFFON, door den heer 
CASTEL,. Dit wérk bevat een 
aantal geheel nieuwe bijzon
derheden» — 3.o Notes etc. 
{Aanteekeningen op de brie
ven aan SOPBIA) , door Ai-
MÉ-MARTM, Parijs, XQ\Q. 
Deze aanteekeningen, die 
het werk wezenélijk in prijs 
verhoogeri , verklaren op ee-
ne nieuwe en naauwkeürige 
wijze verscheiden' natuur
verschijnselen, zoo als dé 
ontbranding ," de schielsler-
reri t' het Noorderlicht; de 
vuurspuwende bergen, den 
dauw , den oorsprong der 
bronnen. Hij had te dien 
opzigte zijne denkbeelden 
reeds in het licht gegeven , 
in de verschillende verhan
delingen , door hem aan de 
natuurkundige dagbladen, de 
Jaarboeken der bergwerken, 
de Britsche bibliotheek , en 
het Ifieuio woordenboek der 
natuurlijke historie geleverd. 
PATRIN bezat eene vurige ver
beeldingskracht , die hem dik
werf medesleep te, om nieuwe 
theoriën, nieuwe stelsels over 
het ontstaan der bergen en 
delfstoffen, over den oor
sprong der bronnen enz. te 
scheppen, maar .al deze stel
sels zjjn door de ondervin
ding piet bevestigd. 

pATRix(PETHtis), te Caen, 
XVIII. DEEL. i 

. in 1583 geboren , was de zoon 
van- eenen raadsheer * bij het 
baljuwschap , en «erd door 
zijnen vader in de beoefe
ning der wetten opgevoed. 
Daar de pleitzaal hem. niet 
dan verveling inboezemde, gaf 
hij zich over'aan zijnen Smaak 
voor de dichtkunde. Na den 
ouderdom van 40 jaren te 
hebben bereikt, ham hij zij-* 
nen intrek bij GASTON TAN 
ORLEANS. PAXRIX volgde de
zen vorst steeds in zijnen 
voor- en tegenspoed; en na 
deszelfs dood was hij niét 
even zoo veel trouw aan 
MARGARETHA YAN LOTHAftïN-
GEüf, deszelfs weduwe ; ver
bonden. Door zijn schrander 
vernuft, zijn' opgeruimden 
geest, zijn bevallig en on
gekunsteld onderhoud , was 
hij de lust van dat hof. Na
dat de genade zijn haft ge
troffen had, vernietigde hij , 
zoo veel als het hém moge
lijk was, de ligtzinnige ge
dichten zijner jeugd, Hij 
overleed te Parijs , in 167.1, 
van godsdienstige en rouw
moedige gevoelens doordron
gen. Men heeft van hem: l,o 
Eene verzameling van dicht-
stukken, getiteld: La Mt-
sèricorde etc. {De barmhar
tigheid Gods, jegens eenen 
boetvaardigen zondaar), in 
4.to, JSlois, 1660. — 2.o 
Plaintes etc. {Klagten der 
medeklinkers, die de eer niet 
1 
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Jiebben van in den naam van 
Neuf-ÏGermain voor te ho' 
men)i 'm dé werken van Voi-

• TDRE. — 3,° ' Poésies etc. 
(Mengeldichten), in de ver
zameling van BARBW. De 
meeste zijn zeer zwak, met 
uitzondering vaneenige plaat
sen, dié zich door eene be
vallige en oorspronkelijke 
wending onderscheiden. 

V i . ':S • ' '• ' 

PATRIZI of PATRIZIO (FRAN-
CISCÜS) , in bet Latijn PA-
TRICITJS , bisschop van Gaëta, 
in het land van Labour, te 
Sienna geboren,-overleed in 
1494, werdf in eenen op
stand gewikkeld, die in 1457, 
in zijne bisschoppelijke resi
dentie plaats had, en het 
gerucht liep, dat hij veroor
deeld was, om het hoofd te 
verliezen ; maar zulks was 
een uitstrooisel. Men heeft, 
van hem vérscheiden zede-1, 
staat- en dichtkundige wer
kten , die hunne verdiensten 
hebben. De voornaamste zijn: 
1.° Tien Zamenspraken, in 
het Italiaansch , over de wij
ze, om de geshiedenis te 
schrijven en te beoefenen, 
Venetië,1560', in 4.*° Dit 
is zijn beste werk. ~- 2.° 
Be regnó el regis institutie 
one, 1531 , in f61. — 3.° 
•De institutione reipublicce, 
1519, in.fol. .-*, 4.o Bet 
vero reggimento. — 5,° Bis-
corsi, _> 6.° Poemata de 
antiquitate Sinarum. 

! PATRIZI of PATRIZIO (FiAW-
crscts), van Ckersö 'm Is-
tri'è, en rolgèns, sommigen 
van Glissa, iri Balmah'è, 
alwaar hij in 1529/zou ge- , 
boren zijn. Hij onderwéesde' 
wijsbegeerte, te Fèrrara',. te 
Romevn XePadua^meteenen 
buitengewonen roem,. en was 
de verklaarde vijand" van de 
peripatetische gevoelens. Hij, 
overleed té Rome, in 1597. 
Men heeft van hem: l.o.Eener 
Uitgave . der werken , aan 
MERCDRIUS TRISMEGISTIS. -T-
2.° Eene Verhandeling over 
de dichtkunde, in hét Ita*' 
liaahsch, Ferrara, 1536', in 
4.*°, in twee decaden óf tien
tallen boeken verdeeld , eh 
welke ten bewijze strekt, dat 
de schrijver dé ouden wel 
gelezen had. — 3,° Paral-
leli militari, Rome, 1594, 
in fol. Dit is eene vergelij
king van' de oude krijgskun
de met de nieuwere. JOZEF-
SCAMGER zegt, dat PATRIZI» 
dé eenige i s , die- de moelje-
lijkheden van dit belangrijke 
onderwerp verklaard heeft. 
Degene, die na hem' geko
men zijn , hebben hem slechts 
afgeschreven. Dit is het zeld
zaamste en nuttigste der wer
ken van dezen schrijver. —•'• 
4.0 Bella nuova g.eometria 
libri XV, Ferrara, 1587, 
in 4.*° — 5.° Bella storiu 
dicri dialoghi, Venetië, 
1560, in 4.*° — 6." Pro-
di elementa iheologica et 
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jphysica Latinhreddita, Fer-
rara, 1583 , ia 4. t0 

PATRONA-KHAHI. , een Al
banees van oorsprong, eerst 
zee-soldaat (Levanti), op de 
tweeden galei des Turkschen 
rijks, van waar hij zijnen 
voornaam ontleende, vervol
gens: janitsaar, was 43 ja*, 
reh oud , toen hij in 1730 
den beruchten opstand, van 
Kwstantinopel bewerkte. Na 
ter zee en té. land gediend 
en verscheiden moorden; ge-, 
pleegd te hjebben, werd hfj 
janitsaar van der lijfwacht des 
grooten heers. De Perzers, 
die met de Turken in oor
log waren, lieten aan 300 
janitsaren , die in hunne han-, 
den gevallen waren.y, de neu
zen afsnijden en ter. :zeenaar 
Turkije 'terugzenden. De. 
groot-vizier die niet wilde, 
dat Konstantinopel getuige 
van dit verschrikkelijk too-
neel zou zijn;, liet deze on
gelukkiger verdrinken. PA-
ÏROJJA besloot wraak te ne
men over deze wreede daad: 
hij verwekte eenen opstand, 
(waarvan het voorwendsel was, 
de heffing eener belasting), 
waaraan al de janitsaren deel 
namen» Hij liet de winkels 
van Konslantinopel sluiten, 
en had de stoutmoedigheid, 

_ om eene afdeeling naar het 
serail te zenden, en te for-
deren, dat men hem den 

h 

gróót-vizier IBRAHIM, den 
gouverneur van Konstcmii-? 
nopel en het hoofd der ja* 
riitsaren zou uitleveren. De 
ontstelde sultan , .riep den; di« 
van bijeen, en,, na velschil* 
lende beraadslagingen,' liet 
hij de, drie gevraagde perso* 
nèn wurgen en zond hunner 
lijken aan de muitélirigen. 
Deze verwonderd en verhit» 
terd.,. beklaagden aich, dat 
men hun diegen© dood had 
gezonden, welke.: zij in het 
leven hadden willen hebben, 
en , onder dit voorwendsel, 
zetteden zij den sultan af. Zij 
plaatsten den 33jarigen MiR-
MOCD•,. zijnen neef, wiens var 
der 25 jaren vroeger afgezet 
was, op den troon*, en déze 
9chafte de belasting af, die 
de oorzaak of het voorwend
sel van den opstand" geweest 
was» PAIRONA hield ziek ee-
nigen tijd stil, maar , zijne 
werkeloosheid moede , vorm
de hij nieuwe zamenspannin^ 
gen: hij deelde posten u i t , 
noemde zich zee - overste; of 
admiraal, en had de stoutr 
moedigheid , zich- van het 
tuïghuis meester te maken. 

"Daar de groote heer zich van 
hem niet Icon ontdoen, liet 
hij hem in de gehoorzaal:roe>-
den, alwaar hij, met dege
ne die hem vergezelden,,ver
moord werd.. 

PAXRO (OtóVIER.))̂  een be-
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roemde advokaat, \& Parijs, 
in 1604 geboren. Na eene 
reis naar Rome gedaan te 
hebben , volgde hij de pleit-
zaal, en kweekte niet het 
beste gevolg,.. de begaafdheid 
aan.,, welke liij bezat, om 
wel te spreken en wel te 
schrijven. Zijn roem en de 
bescherming van den kardi
naal van RlCHEllEü, verwier
ven hem eerie plaats bij de 
Fransche akademie, waarbij 
hij in 1640, aangenomen 
werd. Bij zijne intrede sprak 
hij eene Dankrede uit, wel
ke der akademie zoo zeer 
jbehaagde'.," dat er bevolen 
werd , dat voortaan elk nieuw 
verkozen lid, eene dankbe
tuiging aan het genootschap 
zoude voordragen. De rede
naar stond in betrekking met 
de meeste leden van dit lig-
chaatn. VAÜGEI.AS raadpleeg
de hem als een orakel, over 
allerlei taalkundige moeije-
'lijkhedeh. Deze schrijver be
kent in zijne Aanmerkingen, 
dat hij hem veel te danken 
heeft. PAXEÜ-oordeelde ge
zond: over onderwerpen van 
.smaak en verdiende den bij
naam van Franschen QüiN* 

TIIIANVS. DESPRÉAUX , B.A-
CINE en andere schoone gees
ten van zijnen tijd, lazen 
hem hunne werken voor, 
waarbij zij zich zeer wel be
vonden. Hij ging eenigen tijd 
voor eenen valschen en on-

jjodsdienstigen wijsgeer door. 

Toen BOSSÜEX hem in zijne 
laatste ziekte ging bezoeken , 
zeide hij hem: » Tot dus
verre mijn heer, wordt gij 
als een vrijgeest beschouwd; 
tracht het publiek uit dien 
waan te brengen, door op-
regte en godsdienstige gesprek
ken." Hij leende het oor 
aan dien heilzamèn raad en 
overleed als een goede Chris
ten , te Parijs, in 1681, 
na van wege COLBERT , een 
bezoek te hebben ontvangen , 
die hem eene gratificatie van 
500 Kroonen zond. Hij had 
steeds in bekrompenheid ge-, 
leefd. Men heeft, van hem 
des Plaidoyers. {Pleitreden} 
en andere werken , waarvan 
de beste uitgaven zijn die 
van 1714, in i.t0 'en van 
1732, 2 dl.n in 4.to Men 
vindt in dezelve Brieven en 
Zevensbeschrijvingen van ee-
nige zijner vrienden. Dé mees
te dezer werken zijn zeer 
zwak, en hebben den roem 
niet meer, welken zij.eertijds 
genoten. »PATRU,naauwkeu-
rig en koel, zegt de heer 
LACRETELI,E , vermeed de ge
breken , welke de regterlijke 
welsprekendheid ontsierden ; 
maar hij kende noch het ei-
gendommelijke ? noch de hulp
bronnen , noch de uitwerk
selen derzelve." 

* PAXTE ( P E T R U S ) , een 
bouwkunstenaar , den 3 Ja-
nuarij 1723, te Parijs ge-
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boren, was in den beginne 
aan de medewerking der 
Encyclopédie verbonden en 
met-bet ópzigt belast, over 
de teekeningen en gravures. 
In oneenïgheid met zijne me
dewerkers gekomen, zag hij 
van dezen arbeid af. PATTE 
heeft meer geschreven dan ten 
uitvoer gebragt: men heeft op
gemerkt zijne hekelingen der 
ontwerpen van SOUFFLOT voor 
de kerk van de H. GENOVE-, 
VA ; dezelve zijn door de on
dervinding bewaarheid. Hij 

.heeft in het licht gegeven : 
-1.° Discours etc. {Verhan
deling over het nut der bouw
kunde) , 1754, in 8.vo — 
2.° Monumensetc. (Gedenk
stukken , opgerigt ter eere 
van LovKWUK XV', voor
afgegaan van het tafereel 
over de vorderingenderkun
sten ep wetenschappen onder 
dat bestuur), 1765, in fol. 
•—- 3.o Mémoires etc. (Ver
handeling over de bélang-
rijhstevoorwerjpen der bouw-r 
kunde), 1769, in 4 > met 
platen, enz. PATTE is te Man
ies, den 19 Augustus 1814 
overleden. 

PATTEN (THOMAS), een 
Anglikaansche godgeleerde, 
die in de laatste eeuw leef
de , maakte zich beroemd 
door verschillende geleerde 
werJken ten voordeele der 
Godsdienst, en welke ten be

wijze verstrekken,.dat hij de 
H. Schriften , wel beoefend 
had. Onder een groot getal 
verdienen de Vtolgende eene 
bijzondere aandacht 1.° Ver
dediging des Chrisiendoms, 
in 8.y0 , eene voor den kan
sel bestemde leerrede. — 2.° 
Verdediging des Christen
doms door den H. PÉÏRÜS , 
mede het onderwerp "eener 
leerrede uitmakende, die ge
predikt , en daarna met aan-
teekeningen, en een ant
woord op dé tegenwerpingen 
yan RALPH HÊATHCOTE, me
de een Anglilcaanschleeraar,' 
in 1695 overleden, in het 
licht gegeven werd. — 3.o 
De genoegzaamheid den be
wijzen van de volkomene ze
kerheid van het Evangelie ge
geven, verdedigd 'tegen het 
wederantwoörd van RALP'H 
HEATHCÖTE , in S.v»— 4.° 
De strijdigheid fusschen het 
Evangelie van J. C. en het-
gene, wat men de natuur-
lijke Godsdienst noemt ,eène 
leerrede. — 5.° Verdedi
ging van koning DAFID , 
wiens karakter in sommige 
nieuwere schriften in een 
verkeerd daglicht wordt'ge
plaatst. PATTEN overleed in 
179». 

* PATDZZI(JOANNESVINCEN-
TIÜS) , een beroemde domini
caner, den 19Julijl700, te 
Conégliano geboren, aan-

1 3 
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yaardde 'het kleed zijner orde 
in 1717, in de congregatie 
van Salomoni, welke een der 
takken1 der orde van den H. 
DoMWiCüS is; hij werd hoog-
leevaar dér wijsbegeerte en 
later , der godgeleerhêid të 
Venetië, en schreef een aan-
tal werken, waarvan men de 
Jijst vindt in PEurope lit-
ièraire (Ju nij 1769):eénige j 
derzelve zijn in het licht ver
schenen > onder den naam van 
EÜSEBIO ERANÏSTE , welken 
hij had aangenomen, en an
deren onder dien van ADEXFO 
POSJTBO , welken hij somtijds 
aanneemt. Hij overleed te 
Vicence, den 26 Junij 1769. 
Men heeft van hem: 1.° Vi-
ta della vmerabile serva di 
Dio Rosa fialetii, delterzo 
ordinedi san Domenico, con 
V aggiunta di alcune sue 
lettere, canzoni ed altre 
spiritu ali operette ; Venetië, 
1740, in 4.*o — 2,<>/)ifesa 
della dóttrina del angelico 
dot lor sanlo Tomaso sopra 
Varticolo cinque della Q, 
154 > 2 , Zucca, 1746 , 'in 
4 , t o , zonder naam des schrij
vers. Dit werk is gerigt te
gen' eenige verdedigers van 
pater BENSI , een' Jesuit (Zie 
BBNSI). — 3.o Defuturo im-
piorum statu libri tres, 
Verona, 1748, in 4 . t o , 2 . e 

uitgave, Venetië, 1764. — 
4.o Zettere teologico-morali 
di EVSEBIO ERANÏSTE , 
etc,, in difesa della storia 

del probabilismo dei P, BA-
NÏELZO OoNèiNA (Trente) 
Venetië, 1752, in 8.™ Het 
werk had drie uitgaven in 
hetzelfde jaar. — 5.° Zet
tere theologico - morali in 
continuazione della difesa 
delV istoria delprobabilismo 
{Trente), Venetië, 1753,2 
dl.*», in Sj°-— 6.o Zettere 
theologico - morali in con-
tinuazinö della difesa, etc. 
owero CJonfutazione della 
riposta publicata dal M. R* 
P. B. della compagnia di 
• Giesii contro i due primi 
tomi delle lettere di Eïïsi-^ 
BTO ERANÏSTE (Trente), 
Venetië , 1754; 2 dhn in 8.vo 
i— 7*° , Osservationi sopra 
varj punti d? istoria let
teraria , espotë inalcunelet
tere al 31. R. P. Erancesco 
Antonio Zaccaria, con due 
appendici, enz. Venetië , • 
1756,2.euitg., 1760, 2 dl.* 
in 8.V0 T 8.° De re'sacra
mentaria contra perduelles 
hcereticos, libri decem etc., 
Venetië, 1756, 2 dl.* in fok 
—-9.° Zettera enciclica del 
somma pontefice BENEDET-
TO XIV, diretta alP as-
semblea generale del clero 
galticano, illustrata e dife
sa da EDSEBJO ERANÏSTE ,-
Contro Vautore de"1 dubii e 
quesiti propositiaicardina-
li e teologi della sacracon-
gregazione di Propaganda, 
Zvgano, 1758, in 8 .Y°;2.« 
uitgave, Venetië 1759. — 
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10.0 Trattato della regola 
prossima dolle asioni umane 
nella scelta della opinioni 
etc., Venetië, 4758, 3 dl.» 
in 4. t0 Dezelve werd in het 
Latijn vertaald , Venetië, 
1761, —• l l . o Breve istru-
zione sopra Ia regola pros-
sima, mella seella delle opi
nioni , Venetië, 1759, te 
Napels en te Milmie met 
vermeerderingen herdrukt, en 
vervolgens in het Latijn ver
taald. •-*-• 12.° De indulgeh-
iiis et requisitis prcesertim 
tzd eas recipiendas disposi? 
tionibus , Dome, 1760, in 
16.mo Deze verhandeling ver
scheen eerst in het lichl on
der den aangenomen naam 
van Nicoto GICNCHIDERAS-
PANXINI, Jcnaar werd in het
zelfde jaar ónder den \naam 
van pater PATUZZI herdrukt. 
— 13.o JEsposimoni sulla 
dottrina cristiana, opera 
utilissima adogni genere di 
persone, si' ëcclesiastiche 
o'he secolari, nuova edizio-
ne riveduta e corretct, Ve
netië , 1 7 6 1 . Dit is het werk,; 
van' den'abt MENSENGDY , i n 
het, Italiaarrèch vertaald , e,n ; 
te Napels gedrukt, maar zoo- ; 
danig verbeterd en veranderd, \ 
in de uitgave , welke pater i 
PATÜZZI er van levert, dat j 
men het als een nieuw voor! 
de censuur van Rome,veilig 
werk kan beschouwen. -— 
14.o Zettere ad un ministró 

di •staio -sopra Ie mordli dot* 
trine de'moderni casuisti, 
e i gravissimi danni ckene 
resultano al publico bene, 
alla societa civile, è aidiret-
ti, autorita e sieureaza de * 

, sovrani , Venetië , 1 7 6 1 , 2 
dl.», in 8év0 ; tweede uit
gave , möt vermeerderingen 
en verbeteringen, Venetië, 
1763, onder den Haam van 
EVSEBZO ER4NISTE.—15.!° . 
Lettre apologeliche ,ovvero. 
Di fesa della dottrina di 
san THÓMASQ, controleca-
lilnnie de% suoi acciisatori, 
sulla materia del tirannici-
dio j Venetië „ 1763, in 8.v° 
onder naam van EusERlo 
ERAMSTE — 16.° Desede 
infërni in terris quoerenda 
dissertatio ad complementurti 
operis de futuro impiorum 
statu, distribüta in partes 
tres, Venetië. 1763, in 
4. to -~ i7 to £a causa del 

probabilismo richiatnata aW 
ese ma da JU. LIGOOORI 
e convinta novellamente di 
falsita da, Adelfo Dositeo, 
(Ferrara), Venetië, 1764 , 
in 8.TO — 18.° Osserva-
aioni theologie/ie sopra l'a-
pologia di 'M, D. ALFON-
So Di LiGüORi, contro 
il libro intitolato. La cau
sa de probabilismo, {Fer-
rare), Vetietië, in 8.vo , 
onder den naam van,ADELFO 
DOSITEO. (Zie LIGUORI). — 
19,° Ethica Christiana, si* 
4 ' ' '- • • • ' ' . . ; • • • , 

file:///naam
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ve theologia moralis, ; ex 
surtctce Scripturce fontibus 
derivata et'sancti Thomce 
dquinalis doctrina illustra-
ta, 7 deelen in 4.*o, Bas-
sano, 1760. Daar pater PA
TÜZZI , dit werk nietten ein
de kon brengen, zoo werd 
de laatste hand aan hetzelve 
gelegd, door ' pater PETRÜS 
FANTÏIÏI ,• zijnen orderbroeder, 
die hetzelve in het licht gaf, 
eö deed voorafgaan , door eené 
Levensbeschrijving des schrij
vers, en de lijst zijner wer
ken. Men vindt de Lofrede 
van pater PATÜZZI, in VEu-
rope littéraire, voor de maand 
Junij 1769. Men kan dezen 
pater niet genoeg prijzen, 
Tan onafgebroken de verde
digers der slappe zedeleer te 
hebben vervolgd. Personen , 
die dezelve evenzeer veroor-
deelen, zijn echter van ge
voelen , dat hij somtijds met 
dezelve eene wijze toegevend
heid , verschooningen , door 

•de Yoorzigtigheid en de Chris
telijke liefde ingegeven, ma

tigingen, welke somtijds de 
naasten - liefde, en het heil 
der boetelingen vorderen, 
verward heeft. Het Evange
lie is geene wet van over-
drevene gestrengheid , maar 
van barmhartigheid zoowel 
als van regtvaardigheid ; en, 
men staat verbaasd, van on
der diegene, welke' pater 
PATÜZZI bestreden heeft,den 
heiligen LIGOORI te zien, dien 

ijverigen zendeling, dien man 
in de kennis der geestelijke 
wegen volleerd, met . één 
woord, door eéne langduri
ge onderyinding , met de ge
schiktste middelen gemeen
zaam, óm den zondaar in 
zich zelven te doen terug-
keeren, en hem tot de be
oefening der godsdienstplig-
ten terug te brengen, 

PAUL (FRANCISCÜS) , te 
/Saint-Chamas, in Provence 
geboren, legde zich toe op 
de geneeskunde, en overleed 
in 1774 j in den ouderdom 
van 43 jaren, Men heeft van 
h,em: 1.°. Mémoires etc. 
{Gedenkschriften'der akade* 
mie van Berlijn), waarin 
vele scherpzinigheid door
straalt, 3 dl.» in 4.*o, en 
10 dl.»» in 12.»°-— 2.° Mé
moires etc, (Gedenkschriften 
der akademievan Boulogne), 
in 4 . t 0 , naar hetzelfde plan 
ingerigt— 3.° Mémoires etc. 
{Verhandelingen, om te die
nen tot de geschiedenis der 
heelkunde indeJ8.e eeuw). 
1773, 2 dl.n, in 4.to — 4.° 
Dictionnaire etc. {Heelkun
dig Woordenboek) t 1773, 
2 dl.», in 8.vo Ook heeft 
hij uit het Latijn vertaald de 
Heelkundige Instellingen 
van HEISXÊR , 1771, 2 dl.11 

in 4.to, welke hij met be
langrijke aanmerkingen ver
rijkt heeft; de verhandeling 
over de longontsteking van 
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TiN SWIETEN , en die over 
de af wisselende koortsen, de 
kinderziekte en de pleuris, 
van denzelfden schrijver. 

* PJVUL (AMAÏTDUS L A Ü R E N -

TIÜS), bekend onder den naam 
van den abt PAUL, gewezen 
Jesuit, broeder van den voor
gaande , in 1740 te Saint-
C/iatnas, in eene aanzienlijke 
familie geboren, volbragt zij
ne studiën in het collegie van 
Behunce, te Marseille••, en 
begaf zich onder de Jesui-
ten, die hem, tot aan de 
vernietiging der maatschap
pij , de schoone letteren de
den onderwijzen. Om zich 
niet van de loopbaan te ver
wijderen , welke de gehoor
zaamheid hem had doen in
treden, aanvaardde hij den 
leerstoel der rhetorica in het 
kollegie van Jrles, en be
kleedde denzelven met den 
meeslen roem. Gedurende de 
stormen der Fransche om
wenteling, begaf hij zich naar 
Spanje, en gaf te Toledo, 
eene Spaansche vertaling van 
een Italiaansch werk in het 
licht, de uren van 'uit' 
spanning (More di reorea-
aione), van LODEWIJK GÜIC-
CARDINI. Pater PAÜI. , sedert 
de ver nieting der Jesuiten, 
onder den naam van den abt 
PAÜI. bekend , eindigde zijne 
vreedzame loopbaan te Ly-
on, den 29 October 1809. 

Men heeft hem verscheiden 
vertalingen in hetFransch van 
classieke Latijnsche schrijvers, 
en eenige zeer geachte ele
mentaar-werken te danken, 

PAÜI, I (PETROWITZ) , kei
zer en zelfheerscher aller 
Rassen , den 1 October 1754 
geboren, was de zoon van 
den groot-vorst PBTER , die 
eenige maanden , onder den 
naam van PETER III regeer
de , en van de groot-vorstin, 
later CATHARINA II. Reeds 
van kindsbeen af, was hij het , 
slagtoffer der verdeeldheid, 
die tusschen zijne ouders be
stond. De keizer verklaarde 
bij eene ulcase, dat hij hem 
niet voor zijnen zoon erken
de , en CATHARINA toonde 
zich dikwerf bereid, om 
hem aan de heerschzuchti-
ge ontwerpen harer gunste
lingen op te offeren. De 
verdeeldheden zijner familie 
bragten in 1762 , den ge-
welddadigen dood van PETER 
III te weeg. PAÜI. PETRO
WITZ, aan wien het bestuur 
des rijks moest ten deel val
len, zag hetzelve van mees
ter veranderen; en, gedu
rende het lange bestuur zij
ner moeder, gaf hij het voor
beeld eener onderwerping, 
die nog meer van de zwak
heid van zijn karakter, dan 
van zijne kinderliefde getuig
de. Deze prins werd intus-
5 ' - . 
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schen door den geleerden na
tuurkundige JEPINUS zorgvul
dig opgevoed en hij hadden 
graaf PAMN tot gouverneur. 
In 1774 trad de groot-vorst 
PAÜI in den echt met eene 
dochter van den landgraaf van 
ffëssen-Darmstudt; maar 
hij *verloor kort daarna zijne 
èchtgenoote , die in het 
kraambed bezweek, en, wijl 
de keizerin deze prinses niet 
beminde, en GREGORIÜS OR-
IOHF , toenmaals in blakende 
gunst stond, zoo deed deze 
gebeurtenis vele gissingen ge
boren worden. In 1776 trad 
hij andermaal in den echt 
met de prinses van Wurten-
berg , welke .hem negen kin
deren schonk. Het was met 
deze nieuwe èchtgenoote, 
dat hij in 1781, achtereen
volgend onder den naam van 
graaf van het Noorden , 
Polen, Oostenrijk, Italië , 
Frankrijk en de Fereènig-
dè provinciën door reisde. 
Deze reis duurde 14 maan
den. In Rusland terugge
keerd hield PADI. zich op
gesloten in het paleis Gat-
sehina, terwijl hij zorgvul
dig alles vermeed, wat ee-
ner argwanende, en op het 

-gezag tiaijverige moeder ach
terdocht zou kunnen geven. 
Toen hij echter in 1788 den 
oorlog aan de Turken ver
klaard zag, verzocht hij de 
vergunning, om zich naar 
net leger Ie mogen begeven. 

A U . 

» Geheel Europa, schireef 
hij aan CATHARINA , is met 

r.hèt verlangen bekend, waar
mede ik tot den strijd be
zield ben ; wat zal het zeg
gen , indien het verneemt, 
dat ik aan dat verlangen geene 
voldoening kan geven ? — 
Europa, antwoordde de kei
zerin j, zal zeggen, dat de 
groot-vorst een eerbiedige en 
gehoórzamezoönis." P A U L I , 
door zijne moeder steeds van 
Ket bestuur verwijderd , nam 

-eerst deel aan het beheer 
van zaken, toen hij na den 
dood van CATHARINA , in No
vember 1756, tot den troon 
verheven werd. Meester van 
het rijksbewind geworden 
zijnde, herstelde hij de na
gedachtenis van zijnen vader , 
PEIER I I I , in eere , strafte 
deszelfs moordenaars (Zie OR-
IOJFF), en verbande de meeste 
der gunstelingen van CATHA-
RINA. Deze vorst, die eene 
zeer eigenzinnige inborst had, 
leverde aan het hof een ge
heel nieuw verschijnsel op , 
veranderde de gebruiken en 
gewoonten van hetzelve, ver
bood het dragen van ronde 
hoeden, en maaktezichdoor 
-kleine knevelarijen, waarvan, 
alle klassen de uitwerkselen 
ondervonden, alle harten af-
keerig. Hij noodzaakte ook 
iedereen, die zich op zijnen 
doortogt bevond, om oogen-
blikkelijk uit het rijtuig te 
stappen, en zich voor hem 
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neder te buigen. De ÏVan-
sche omwenteling had in 
PAUL I , eenen vijand, die 
dezelve opregtelijk verfoeide, 
en die alle bedenkelijke maat
regelen nam, om den voort
gang derzelve te beletten. 
De ÏYansche prinsen, en alle 
Franschen, werden edelmoe-
diglijk door hem behandeld , 
een leger van 80,000 man 
drong, onder de bevelen van 
ScWAROW,in/itaftëdoor, ter
wijl drie andere legercorpsen, 
op verschillende punten, de
zelfde zaak verdedigden. Maar 
zijne wispelturige staatkunde, 
en zijne onrustige inborst, 
deed hem weldra zijne eer
ste grondbeginselen verlaten. 
Onder ijdele voorwendsels, 
brak hij alle betrekkingen 
met zijne bondgenooten af, 
overlaad LODEWIJK XVIII met 
hoon enrbeleedigingen, nood
zaakt hem in allerijl, zijne 
staten te verlaten, en ver-
eenigt zich met de revoluti-
onnairen. Bij ging nog ver
der , hij werd de bondgenoot 
en de bewonderaar van BO
NAPARTE , wiens borstbeeld 
hij in zijn paleis liet plaat
sen. Maar deze vorst had 
te veel belangen gekwetst, 
om de wraak van diegene 
niet te vreezen, welke hij 
beleedigd had. Ondanks zijne 
waakzaamheid en de gestreng
heid zijner voorzorgen, werd 
hij in zijne kamer aangerand, 
hij sprong uit zijn bed, ver

dedigde zich langen tijd, doch 
bezweek voor de overmagt 
den 12 Maart 1801. De heer 
CHaTEAtMJiRotf heeft een 
Verslag in het licht gege
ven , van den dood van PAUL 
I. Deze keizer vereenigde met 
groote hoedanigheid, een he
vig karakter, de oorzaak van 
zijne ongelukken; hij wilde, 
dat in eenen oogenblik alles 
zich naar zijnen wil plooide, 
hij werd" door zijne verschil
lende volken bemind, en heeft 
gedenkleekenen van een wijs 
bestuur nagelaten. Hij bragt 
eèn gesticht voor militaire 
weezen tot stand, Waarin acht 
honderd kinderen werden 
opgevoed en onderwezen, 
liet het schoone paleis van 
Michaïlow bouwen, opende 
kanalen, en vaardigde die 
rijks grondwet .uit, welke 
de troonsopvolging aan het 
eerstgeboorteregt toestaat, en 
er de vrouwen, enkel bij 
gebrek van mannelijk kind, 
toe beregtigd verklaart. De 
Letterkundige brie/wisse-. 
ling (Correspondance litte
raire) van IiAHARPE, werd 
door den schrijver aan PAUI. 
I opgedragen. Deze vorst 
had ALEXANDER, zijnen oud
sten zoon , tot opvolger (zie 
ALEXANDER PAULOWITZ I). 

PAULA (JULIA CORNEMA), 
eerste vrouw van keizer HE-
WOGABALUS , was de dochter 
van JOLIÜS PAÜMTS, land-
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voogd van een der oudste 
'huizen van .Home. HELIO-
GABALUS was smoorlijk op 
haar verliefd toen hij haar 
huwde; maar kort daarna 
kreeg hij eenen afkeer van 
haar en verjoeghaar uit het 
paleis. PAULA , vkn den titel 
van 'Jugusta en van de ver
eeringen ,' die denzelven ver
gezelden beroofd, keerde op 
eene vreedzame wijze tot het 
gewone leven terug, even alsof 
zij uit eenen schoonen droom 
ontwaakte. Zij had deugden 
die door schoonheid en be
valligheid opgeluisterd wer
den. Men is van gevoelen 
dat zij eenen eersten man en 
kinderen heeft gehad, wijl 
HELIOGABALUS zeide , dat hij 
enkel met haar huwde om 
spoedig vader te zijn; hij 
die door zijne wellusten bijna 
van den rang der mannen uit-
gewischt was. 

PAULA {heilige) éene Ro-
meinsche dame, stamde door 
hare moeder van de SCIPIOS 
•en de GIUCCUSSEN af. Zij 
bezat de groote hoedanighe
den derzelve, welke zij door 
al de deugden van het Chris
tendom opluisterde. Weduwe 
geworden zijnde, verliet zij 
al de pracht en de genoegens 
van Rome om zich in het kloo
ster van Bethlèem op te slui
ten» Romoe prtëtulit Be
thléem , zegt de heilige HIE-
RONTMüs, et auro leota ful-

L ü . 

gentia informis lutivilliaie 
mutavit. ' Zij leidè er een 
boetvaardig leven, onder de 
leiding van dien Heiligen leer
aar , , én deed kloosters en 
gasthuizen stichten; Zij leer
de het Hebreeuwsch om de 
heilige Schrift , waarfn zij 
hare vertroosting vond , be
ter te verstaan, (zie Eusxo-
CH'IUM MAB.CEM.US.) Deze be
roemde Heilige eindigde hare 
loopbaan in 407 , in het 58 
jaar haars ouderdoms. Zie 
PAMMACHUS die hare tweede 
dochter , de H. PAULINA, ge
huwd had , en EUSTOCHIÜM 
derde dochter van de heilige 
PAULA,, die maagd bleef en 
nooit hare moeder verliet: 
het is aan deze laatste Hei
lige, aan welke dé heilige HIE-
BONTMüs den brief schreef, 
welken men het grafschrift 
van de heilige PJU 1,4 noemt; 
deze zelfde kerkvader schreef 
eenen brief aan de heilige 
PAULA om haar over hel ver
lies hetwelk zij ondergaan 
had , van hare oudste doch
ter , BLESILLA genaamd, te 
troosten. 

PAULA (heilige FRANCISCUS 
VAN). — Zie FRANCISCDS. 

PAULA (H. VINCENTIÜS VAN) 
— Zie VINCENÏIUS. 

PAULET , zoon van een 
Zweedsch edelman te Foli-
cjni gevestigd, nam het kleed 
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van den heiligen FRANCISCOS 
in 1323, in zijn 14<*e jaar , 

' aan ; hij wilde slechts leeke-
broer zijn, om beter de1 ne
derigheid te beoefenen. Daar 
hij over de overtreding des 

' regels zuchtte ondernam hij 
eene hervorming welke hij 

! Observantie noemde. Ver
scheidene religieuzen rang-

: schikten zich onder zijn vaan
del, en de Observantijnen 
bezaten reeds een aantal kloos
ters, toen hun insteller in 
1390 heiliglijk overleed. 

PATJLET (WILLEM), uit éene 
adellijke en oude familie van 
het graafschap Sommerset 
gesproten, werd schatmees
ter van het huis van den 
koning van Engeland, HEN
DRIK VIII, en tot de waar
digheid van vrijheer van het 
koningrijk verheven. Hij be-

i kleedde verscheidene andere 
gewigtige posten onder EDU-
ARD VI en werd door de 
koninginnen MARIA en ELI-

j ZABEIH in den post van groot
schatmeester bevestigd. Hij 

i overleed in het 13<lejaarder 
\ regering van deze laatste vor

stin , in zijn 97.e jaar, ter
wijl hij 103 van hem af-

i stammende personen telde. 
I Men deed hem eens de vraag 
! hoe hij gedaan had, om zich 
'• te handhaven onder vier ver-
i schillende regeringen, te mid-

. den van welke er zoo vele 
onlusten en omwentelingen 

in den staat en in de Kerk 
hadden plaats gehad. Hij ant-
woorde. Ik ben een willige 
boom en geen eiken boom 
geweest. Deregtschapen-en 
opregtheid komen zelden met 
eene zoodanige rekkelijkheid 
overeen. 

* PAULET (JOANNES JACO-
BUS), een geneesheer, in 1739 ï 
te Andwae in.de Cevennes 
geboren , werd in 1764, 
te Montpellier tot de» doc
torale waardigheid bevorderd, 
eü kwam vervolgens te Parijs, 
,alwaar hij den rang van doc
tor - regent der faculteit ver
kreeg. Na eenigen tijd de 
hoofdstad te hebben bewoond, 
begaf hij zich naar Fontaine-
bleau, alwaar hij als arts der 
godshuizen der liefdadige ge
stichten en van het koninklijk 
paleis dier residentie fungeer
de. Hij overleed in die stad, 
in het begin der maand Octo-
bef 1826. Er bestaat van 
hemt 1.° ffistoire etc. {Ge
schiedenis der kinderziekte, 
met de middelen, om er de 
kinderen voor te behoeden, 
en de besmetting in Frank
rijk te beteugefen, gevolgd 
van eene vertaling in het 
Fransch, van de Verhan
deling over de kinderziekte 
door RBASÈS), Parijs, 1765, 
2 dl.n, in 12.»°, een werk, 
waarin hij een zeer ingewor
teld vooroordeel aanrandde, 
door te beweren, dat de 
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kinderziekte besmettelijk ton 
worden, dat zij zelfs pestaar-
digwas, en waardoor hij zich 
eene. zeer bittere criüek , van 
den kant zijner kunstgenoo-
ten, en eene bedreiging met 
de Bastille van wege het 
hooger-bestuur op den hals 
haalde. Hij ging echter 
voort, met over hetzelfde 
onderwerp te schrijven ; — 
2.° Mémoire etc. (FerAan-
deling, om te dienen tot ver
volg op de Geschiedenis der 
kinderziekte), 1168, in 12,»*0 

-— S.° Avis etc, {Raadge
vingen aan het volk over 
deszelfs groote belang, of 
de kunst j om zich, voor de, 
kinderziekte te behoeden), 
1769, in ia,»0- '—' 4.» Re
cherches etc, {Geschied- en 
natuurkundige nasporingen 
over de pestaardige ziekten % 
met de middelen, om er in 
ulle , geval in te voor
zien) , Parijs, 1776 -,;i dl.n , ' 
in 8.v° Dit werk „ hetwelk 
eenen even zoo volledigen als 
verdienden opgang maakte,, 
plaatste eindelijk den schrij
ver in den rang, welke hem 
door zijne diepe kundighe
den, en de juistheid zijner 
inzigten werd, aangewezen. 
-^ 5.° Le seul préservatif 
etc. {Met eenige behoedmid-, 
$el tegen de kinderziekte» 
of derde Verhandeling, om 
te dienen tot vervolg óp de 
Geschiedenis der kinderziek
te) , 1776 in 12.»° —. 6.° 

Anti-magnetismus; of Oor
sprong , opkomst, verval, 
vernieuiving en wederleg
ging van het magnetismus, 
Parijs, 1784, in 8.v° — 7.° 
Sistoire etc. {Geschiedenis 
der Champignons of padde
stoelen), 1790 — 93 , 2 dl.n 
in 4.*° met 31 afleveringen 
gekleurde platen, die meer 
dan 600 soorten van pad- . 
destoelen i n natu ur lij ke groot-, 
te voorstellen, en die-alles 
door den schrijver beschre
ven en onderzocht zijn. —' 
,8.o Tabula plantarumfungo-
sarum, Parijs, 1791 , in 
4.r° Dit is de ontwikkeling 
van ' het stelsel, hetwelk hij 
in het voorgaande werk ge
volgd is, en hij geeft in het-f 
zelve evenzeer cle eigenschap
pen van alle geslachten op. 
-^-9.° Examen etc, {Onder
zoek van een werk, ten ti
tel voerende: Illustrationes 
Theophrasti in usum bota-
nicorum : pergfinantium , 
auctore I. STACKOPSE) Melun, 
1810, in 8.vo — 10.° Ff.o$A 
en FAUNUS van FIRGIMUS , 
of Natuurlijke historie der 
planten en dieren, bij dien 
dichter vermeld, parijs , 
1824 , in 8.W Hf heeft ook 
gedurende verscheiden jaren 
aan de Gazette de Santé 
(Gezondheids-Courant) gear
beide Zijne werken over de 
paddestoelen worden nog zeer-
gezocht. 
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TAOLI (GREGOFJUS) J pre-
• dikant van Krakau, om» 
; trent het jaar 1560 tot 1566 , 
] was met de dwaling der nieu

we Arianen besmet. Hij 
was een der eersten, die de
zelve in Polen verspreidden. 
Hij had zelfs de onbeschaamd
heid, omeenen grooten tem
pel te laten schilderen, waar-

( van LTJTHER het dak ter neer 
sloeg, CALVINUS, de muren 
omverhaalde, en waarvanhij 
zelf de grondslagen onder
mijnde , door het geheim der 
Drie'èenheid te bestrijden. 
Ook zeide1 hij openlijk, dat 
God slechts weinig aan Ltr-
THER geopenbaard had , dat 
hg meer aan ZWINOIIDS en 
nog meer aan CAIVINUS ge
zegd had; dat hij zelf er 
nog meer van vernomen had ; 
en dat hij hoopte- dat er an
deren zouden komert * die van 

i alles nog volmaakter kennis 
zouden dragen. IJdelheid, 
onbestendigheid , twijfelach-
tighëid, aan al de dogmatise
rende sektarissen eigen. — Zie 

' LENTtLUS-SciPio-, SERVET. 

| PAULI. — Zie PAUUI. 

*PAUMAN(AIMÉ HENDRIK), 

j klein-zoon van een protes-
j tantsch predikant, onder Lo-
I DEWIJK XIV bekeerd, werd 

in 1722, te Nimes geboren. 
, Hij volbragt zijne studiën bij 

de Jésuiten en begaf zich 
zeer vroeg in de maatschap

pij. De studie der natuur
kundige wetenschappen, was 
zijne voornaamste bezigheid 
en hij onderwees dezelve tot 
aan de vernietiging zijner or
de. Pater PAÜMAN begon toen 
eenige werken te schrijven , 
en in het licht te geven. 
Maar daar de stormen der 
omwenteling, hem te mid
den zijner 'zachte hezigheden, 
overvielen, zoo liet hij de* 
zelve voor altijd varen, om 
zich aan de Evangelische be
diening toe te s wijden. De 
vervolging scheen zijnenajver 
te doen toenemen, en de 
vreeze der straf schrikte zij
ne edelmoedige trouw voor 
het heil aijner broeders niet 
af. Pater PAUMAN , overleed 
in 1802, als een 80jarige 
grijsaard, in het dorp van 
Manduel hij Nimes. Hij had 
zich in deze eenzaamheid be
geven , om zich tot zijne rei» 
voor de eeuwigheid voor te 
bereiden. Wij hebben hem 
te danken i.o Diotionnaire 
etc. {Natuurkundig ff^oor-, 
denboek), Avignon, 1761 , 
3 dl.a in 4.*° Wij kennen 
negen uitgaven van dit werk, 
de. laatste is van Parijs, 5 
dl.n in S.vo Nouvelles etc. 

' (JVimwe gissingen betrekke*, 
lyk de oorzaken der elek4 
trieke verschijnselen) ,1762» 
in -4.to — 3.o Traite etc. 
{Vredesonderhandeling tus-
schen UESCARTES ert NEW-
TON), 1764, 3dl.» in 12.»»o 
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— 4.° Diciiónnaire etc. 
(Woordenboek der. nieuwe 
natuurkundige ontdekkin
gen) , 2 dl.» in 8.vo — 5. 
Sysiemeetc. (Algemeen leer
stelsel der wijsbegeerte), 
1769, 4 dl.n in 12.«io — 
6.® F~éritable etc. {Wezen
lijk leerstelsel der natuur), 
1771, 2 dl> in 12.I»o — 
7.° Diciiónnaire etc. (Wijs-
geerig-yodgcleerd woorden-' 
boek),mi, in 8.vo PEL-
VERT , randde dit werk zeer 
ongegrond aan in de brieven 
van eenen godgeleerde; en 
PAÜLUN gaf er ,eene verdedi
ging van in hetlicht.-— 8.° 
Guide etc. (Weg wijzer der 
wiskunstenaars), 1772 , in 
8,vo — 9.° Commentaireetc. 
(Commenlarium over de ónt-

< leding van de oneindig klei
ne grootheden van L'HOPI-
TAL), in 8.vo Pater PAUHAN , 
had éenen broeder, met wel
ken hij deel had aan eenige 
uitgaven van geestelijke wer
ken, die te Mmes bij BAÜ-
MES, in het licht verschenen. 

PAÜUNA , eene Romeinsche 
dame / vereenigde de voor
deden der geboorte met die 
des gelaats, en huwde SATDR-
NINDS gouverneur van Syrië, 
in de eerste eeuw. Een jon-

• geling, zeer ten onregte MüN-
Dws genaamd , vatte voor haar 
eenen hevigen hartstogt op, 
aan welken hij haar nooit kon 
laten beantwoorden. Om zijne 

lusten te voldoen/kocht hij 
een der priesters van de go
din Isis om , die aan PAD-
hWk' moest zeggen, dat de 
god AtJüBis.haar in het bij
zonder wilde spreken. MÜN-
DBS , verkrachtte onder het 
masker van. god, het voor
werp zijner liefde. .Eenigen 
tijd daarna vernam PAÜLINA 
van den jongeling dien list, 
en ontdekte dezelve aan ha
ren man, die er zich bij 
TIBERIUS over Beklaagde. De
ze Torst liet d'e priesters van 
Isis ophangen, de tempels 
van deze, godin omverwer
pen '", nadat hij het beeld der-
zelve in den Tibèr had la
ten werpen, MÜNDÜS , kwam 
er met eenige jaren balling
schap af. • 

• pAütitfA (POMPEIA) , vrouw 
van SENECA,. den wijsgeer,, 
wilde met haren, man ster
ven , en SENECA die meen
de i dat zij niet zonder hem 
kon leven , spoorde et haar 
zeer sterk toe aan. Zij had 
zich reeds de aderen laten 
openen , maar NERO liet de
zelve digt maken. 

PAUIINA (Heilige).^—'Zie 
PAMHAenos (Heilige). 

PAÜHNDS (Heilige), dien 
de heilige ATHANASIÜS een' 
waren Apostolischen man en 
een' der onverschrokkenste 
verdedigers van het regtzin-



P A 

nige geloof tegen de arianen 
noemt, verving den heiligen 
MAXIMINUS in het bestuur van 
de Kerk van Trier. CöNsrAN-
Tlüs, een ariaansch keizer , 
die "in 353 een concilie té 
Jrles tegen den heiligen 
ATHANASIÜS had doen verza
melen , noodigde den heiligen 
PAÜHNÜS mede uit, om hem 
de veroordeeling van den hei
ligen patriarch; te doen on-
dertêekenen ; maar de heilige 
bisschop, Wel verre van aan 
zulk eenen onbillijken voorslag 
gehoor te leenen, was de 
eerste dér Westersche bis
schoppen , dite zich openlijk 
voor den heiligen ATHANASIÜS 
durfde verklaren. Dien ten 
gevolge verbande de keizer 
hém naar Pkrygie, eene pro-
vince van Klein- jfzië, wel
ke toenmaals mét de ketterij 
Van MONTANOS besmet was. 
Hij hijd gedurende zijne bal
lingschap tot aan zijnen dood, 
die in 358 voorviel, veel te lij
den. De heilige HIÈRONYMUS O-
ver hem sprekende noemt hem 
een door dé wederwaardig
heden gelukzalige man Firum 
beatce passionis, eri de Kerk 
van Trier vereert hem als 
marielaar. De heilige FJEHX , 
3.e bisschop na hem, liet zijn 
ligchaam van Phnjgie m&x 
Trier overbrengen, in 396, 
en zette hetzelve in de kerk, 
die nog tegenwoordig zijnen 
naam draagt, te rust, De hei- « 

XVIIÏ. DEEI-. M r 

lige HiBRortYMCS plaatst ia 
zijn Martyrologium het feest 
van den Heilige op den 3 1 ' 
Augustus bjp welken dag het 
nog .tegenwoordig gevierd 
wórdt., 

PAÜÜNÜS ( Heilige j , ifl' 
Oostenrijk geborejï, iterd ïri 
777 door KARÈ£ den Groó-
te, die zijne ervarenheid in 
de letteren wilde vergelden, 
tot het patriarchaat waAqUi-
lea bevorderd ; het jaar t ö 

v'oren had hij hem een schrift 
ielijk besluit dóen geworden, 
Waarin hij hem de, titels van 
faaïmeester en neer èerïüaatr 
digegal. PAÜMNÜS vèrseheeri 
met glans op het concilie 
van Frankfort, in 794 te
gen EMFIANDÜS van TolecLó, 
en FixiX van Ürgél gèhöür 
den. De geleerde aartsbis
schop wederlegde dezen laat-' 
ste op bevel van KARËL deü 
Gróote, aan wien inj zijn 
werk opdroeg. Mij overleed 
in 804 , bemind eri geacht. 
MADRISIDS ', priester van het 
Oratorium van Italië, heeft 
in 1737 te Venetië in fol, 
eene volledige uitgave der 
werken van dezen heilige in 
het licht gegeven; niét zeer 
belangrijke aanleekeningen en 
overwegingen. De voornaam
ste zijn: 1.° de Verhande
ling over dé Drieëénkeid, 
tegen FJEWX van Urgel, on
der den naam v'an Saorö Syl" 
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labus bekend. -~ 2.o Een 
boek |van Heilzame onder* 
riglingen, langen tijd aan 
den heiligen AtJGUs.raus.toe-
geschreven. 

PAULINUS of PABUS (ffei-
lige), te Bordeaux in 353 
ujt een door de consulaire 
•waardigheid doorluchtige fa
milie geboren, "werd in zij
ne studiën door den beroem
den AÜSOOTS onderwezen. 
Zijne talenten, zijne rijkdom
men , zijne deugden verhieven 
hem tot de grootste waardig
heden des rijks. Hij werd in 
bet jaar 378, met het con
sulaat vereerd, «n huwde 
lor t daarna THERASIA , eene 
beroemde maagd "-uit Spanje, 
die Iiem groote rijkdommen 
aanbragt. Te midden der 
rijkdommen, der eerbewij-
zingen en des roems erken-
cie PAULINUS het nietige der 
Wéreldsche zaken. In over
eenstemmingmet zijne vrouw, 
gingen zij in Spanje, alwaar 
hij landerijen had, eene af
gezonderde plaats zoeken. '.Na 
er 4 jaren gewoond te heb
ben , ontdeden zij zich ten 
voordeele der armen en der 
Kerken van alles en leefden 
in de onthouding. Het volk 
en de geestelijkheid tan 
JBarcelona, door de groote 
voorbeelden van deugd en 
•versterving, welke PAUMNCS 
h a n 8af» getroffen, deden 
hem in 593 tot priester wij-

k U. 

den. Daar de Heilige kluize
naar in Spanje, te veel be- ' 
kenden bewonderd werd, be
gaf hij zich naar Italië, en 
vestigde zich te Nole in Cam-
panië, alwaar hij van zijn 
huis eene verzamelplaats van 
monniken maakte. De in
woners dier stad onttrokken 
hem weldra aan zijn klooster y 
om hem in 409 op den bis-
schoppelijken zetel te plaat
sen. Het begin van zijn bis
schopsambt werd door de in
vallen der Gothen gestoord ,r 
die de stad Nole innamen. 
Het was in deze openbare 
ongelukken dat zijne liefda
digheid het meest uitschit-
terde; hij ondersteunde de 
behoeftigen , kocht de gevan
genen vrij , vertroostte de 
ongélukkigen, moedigde dé 
zwakken i>an en onderhield 
de sterken. Na voorbeelden 
van mensqh/lievendheid en 
grootheid van geest gegeven 
te hebben, had hij een vrij 
vreedzaam genot, van«ijn bis
dom tot aan zijnen dood , 
die in 431 , voorviel. W]ij 
hebben van dezen heilige ver
scheidene werken in dicht
maat en in onrijm in de -
bibliotheek der Kerkvaders. 
De volledigste uitgave is die 
van Ferona, 1736, in fol, 
door den markgraaf MAFEEI. 
Men stelt, die van LK BRON 
DESMARETTES , 1685, 2 dee-r 
len in eenen band, in 4.*° • 
-hoog op prijs. Men vindt in-
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dezelve l.o 51 Brieven, in 
hel Fransch vertaald , 1724 
ia 8.vo , welke de H. AÜGÜS-
TINÜS niet moede werd te 
lezen; — 2.° Verhandeling 
over de Aalmoes; •.— 3.° 
Geschiedenis van den mar
teldood van den ff, GENIËS; 
— 4.° 32 Dichtstukken. De 
stijl van den II. PAULINUS is 
bloemrijk, ofschoon dezelve 
Riet altijd naauwkeurig is. 
Er straalt levendigheid in de 
denkbeelden en verhevenheid 
in de vergelijkingen door.. Hij 
schrijft met zalving en beval
ligheid , en men kan hem in 
den rang der Kerkvaders 
plaatsen , die het meeste ver
dienen gelezen te worden. 
Men leest in de Zametispra-> 
ken van den H. GREGORIUS, 
dal dé Jï. PAUUtfos zich in 
de boéijen liet klinken, om 
den aoon eener weduwe te 
bevrijden, die door de Wan
dalen was gevangen genomen:, 
deze trek komt niet overeen 
met de omstandigheden der 
tijden en des lévens van den H. 
PAÜLINUS pater PAFEBROECK 
(Jet - Sanct. torn. 4 , Jun): 
onderscheidt drie PAÜLINUS^ 
SEN van Nole\ en beweert, 
dat het de derde was, die 
zich vóór het jaar 535 aan 
de Wandalen verkocht, en 
dat men op hem het, aange
voerde van den H. GREGORIUS, 
die zijne Zarnenspraken in 
5.40 schreef, moet tóepassen. 
* M m 

PAÜLLI (SiMON), in 1603 
te Mostock geboren, werd 
hoogleeraar in de geneeskun
de te Koppenhagen, en door 
FREDERIK I I I , aan Het hof 
beroepen, die hem tot zijn 
eersten lijfarts benoemde. 
CHRISTIAAN V , opvolger van 
dezen vorst , gaf hem het 
bisdom van Jarhüus ,; het
welk in zijne familie erfelijk 
is geworden. Hij overleed in 
1680 , in het 77.e jaar zijns 
ouderdoms, na verscheiden 
werken in het licht gegeven 
te hebben: l.o Eene verhan-: 
deling Befebribus malignis, 
1678, ïn4.to—2.°Eene ver
handeling over het misbruik 
van den tabak en de thee , 
Straatsburg , 1661 , in 4.t<> 
Hij verwerpt het gebruik der-
zelve -— 3.o Quadripartitmn. 
botanicum de simplióiunt 
facultatibus, Jfoppenhagen, 
1668 in 4.*° Hij heeft den 
naam van Qudripartitum aan 
dit werk gegeven, omdat hij 
het naar de vierjaargetijden 
verdeeld heeft. — 4," Floret 
Banica , 1647 , in 4. t0 en 
Frankfort, 1708,. in 8.vo, 
waarin hij over de genees
kundige planten spreekt, wel
ke in Benemarken, en Noor* 
wegen, groeijen. , Dit Werk 
is met 393 afbeeldingen ver
rijkt. — 5,° firidariwrëgia 
varia et academica', Kop
penhagen, 1653, in 12.»° 
Hit is eéne catalogus yan plan-

2 . • ' • ' • 
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ten uit verschillende tuinen. 
Zijn zoon j JACOBÜS HENRI-
cos PAÜLEI , onderscheid
de zich evenzeer in de ge
neeskunde, en werd in 1662 
te JToppenhagen tot hoog-
leèraar in de ontleedkunde,-
-en in 1664, tot dezelfde 
•waardigheid in de geschied
kunde benoemd, waarbij hij 
den titel van geschiedschrij
ver van FREDERIK III be
kwam. Hij voegde bij zij
nen naam dien van Rosen-
-schild* Men heeft van hem 
een werk. over de ontleed
kunde , KQpp&nhagenttNiZ, 
'Aa 4i*V 

pAULiti. -^ Zie PAÜM 

PADLMNI (CHRISTIAAN 
faAN'ciseus^in 1643 te Eisè-
nach geboren, oefende niet 
roem te Hamburg te AU 
tona en te Misenack dé ge
neeskunde- uit, in welke laat
ste stad hij in 1712 over
leed» Men heeft van hem 
vele belangrijke werken. De 
voornaamste zijn s 1.° 2?e~ 
•sc/tryving van dën hond, 
— 2'.o . ,v van den buffel; 
~ 3.o « . . van den haas; 
—* 4.o . , . van den wolf; 
— 5.o , , . van den eael; 
—• 6.o . . » van den mol; 
•*• 7.» De pagis antïquis 
Germunice , Frankfort , 
1699, in 12.K»Q; enz. En 
als meer uitgebreide werken, 
heeft hij nagelaten, 1.o Syn

tagma rerütn ètxtntiquitatem 
Germanicarum, Frankfort, 
in 4. t0 — 2.° Eistoria 
Isenacensis variis documen-
tis illuslrata , in 4.*° — 3.° 
Verscheidenen Geschiedkun
dige Verhandelingen in het 
Z? deel van de verzameling 
van HENDRIK MEIBOMHJS — 
4,o Theatrüm illuslrium 
virorum Corbeice Saxonice, 
Jena, J686, in 4. t 0 T- 5.<* 
Dissertationes histoHoce, 
variorum tnónasteriorum 
Germanice origines ,funda-
iiones, explicantes , Giès-
•sen, 1693 , in 4.t». 

PABLI-IIS JSMILIÜS. — Zie 
PAÜLÜS JBSÏILIÜS. 

PAÜLMIER DE GRENTEMESNII, 
(JULIANUS tE), in 1520, in 
het voormalige Fransche ge
west Goientint uit eene oude 
familie, geboren, doctor in . 
de geneeskunde -te Parijs, 
en te Gaen was eén leerling 
van FERNEL. Hij volgde den 
hertog van ANJTOÜ in de iVe-
dèrlanden, en legde er veel 
ijver voor het calvinismus.,' 
hetwelk hij ömhelsdjiad; aan 
den dag. Hij overleed té 
Gaen in 1588, in bet 68.» 

; jaar zijns ouderdoms. Men 
heeft vaiihem: l.o eene Ver
handeling De vino etpomaceo, 
in 8.vo, in 1588, teParijs, 
gedrukt, — 2.« Be lue ve-, 
nerea, in 8.YO — 3.» Dei 
morbis contagiosis, in 4.t° 
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Men moet hem niet verwar». I 
ren met eenen andoren ge
neesheer, PETROS PADLMIER, 
die in 1609, uit de facul
teit van Parijs verdreven 
werd, wijl hij het spiesglas, 
ondanks het vonnis Tan het 
parlement, dat er het gebruik 
van verbood, aanraadde: hij 
gaf verscheidene werken ter 
verdediging, zijner zaak in 
het licht, zie GREVIN. 

PAUXMIER BE GRENTEMES-
NIL (JACOBÜS I E ) , zoon van 
JULIANUS , in het land van Ju~ 
ge in Normandije geboren, 
werd door zijnen vader in de 
zoogenaamde, hervormde 
Godsdienst opgevoed. Hij 
diende met eer in Holland 
en Frankrijk, en keerde ver
volgens naar zijne haardstede 
terug, om zich aan de studie 
der schoone letteren en der 
oudheid toe te wijden, tot 
aan. zijnen dood, die hem in 
1670;, in zijn 83»°jaar weg-
maaide. Hij had zich te Caen 
neergezet, en was de eerste 
bevorderaar van de akademie 
die er gevestigd is. Zijne voor
naamste werken zijn: 1,°; 
Observatioms in oplimos 
nuciores grcecos L&ijden, 
1688, in 4.*° — 2.° Eene 
Beschrijving van het. oude 
Griekenland, in het Latijn, 
in 4.to, 1678. Men vindt 
aan .het hoofd van dit werk 
«ene breedvoerige Levensbe- II 

Mm 

schrijving van den schrijver. 
-« 3.o Grieksche, Latijnsche, 
Fransche , Italiaansche en, 
Spaansche Dichtsiukken, die 
beneden het middelmatige 
zijn.. De schrijver berijmde-
in te veel talen, om in eene 

. eenige wel Ie slagen. 

PAÜLUS (Heilige), eerst 
SADLÜS genaamd, uit den stam 
van BENJAMIK, was leTAiifiES, 
eene stad van Cilicië, gebo
ren, en in die hoedanigheid,.. 
Romeinsch burger. Zijn va
der , een Parizeer, zond hem. 
naar Jeruzalem, alwaar hij;, 
door GAMAMEL. in de weten
schap der wet onderrigt werd. i 
Hij putte in de sekte der 
Farizëers eenen Hevigen haat' 
tegen het Christendom, Toen. 
men de», heiligen STEPHANDS 
steenigde, nam hij deel aan zij
nen dood, door de kleederen-
der beulen die dezen Heiligen 
martelaar steenigden, te be
waren. Hij ademde toen niets 
dan bloed en vervolging te
gen de leerlingen van J. C. 
Hij bekwam brieven van den-
hooge - priester "der Joden, 
om naar D'antascus te gaan. 
en zich daar van alle Chris
tenen meester te maken, om, 
hen met ketenen beladen naar 
Jeruüalem te leiden , maar 
op weg zijnde werd hij op, 
eens van eenen straal lichts 
getroffen, welke hem omver
wierp. Hij hoorde te gelij-* 
3 

'>:.'«-j 
,**»«* 

• • - 1 



582 .',- P i ü . 

kertijd" eene stem, die hem. 
zeide: SJULUS, SAVLÜS , 
waarom vervolgt gij mij ? 
-r- Wie zijt gij, Heer? 

' antwoordde hij ; — Ik ben 
JESUS, dien gij vervolgt. 
PAÜLÜS riep al bevende uit: 
Heer, wat wilt gij , dat ik 
doen zal? JESUS zeide hem, 
dat hij op zoude slaan , en 
naar Damascus gaan, alwaar 
hij hem zijnen wil zoude be
kend maken. Hij werd te Da-
mascus, door ANAHÏAS ge-
doopt en predikte dadelijk 
het Evangelie met ijver inA-> 
rabi'èi te Jeruzalem, te Ce-
sarea en te Tarses, van-, 
waar de heilige BARIJABAS 
hem naar. Antiochi'è mede 
nam; Zij onderwezen aldaar 
een zoo groot getal personen, 
in het 36.e jaar na J . — C., 
dat het toen voor de eer
ste maal was, dat de naam 
van Christenen aan de leer
lingen van J. , C , gege
ven werd. Van daar werd 
hij naar Jeruzalem gezonden ? 
om er dé aalmoezen der Chris
tenen Tan Antiochië te bren
gen. De heilige BARNABAS 
vergezelde hem op deze reis. 
Na hunnen last vólbragt te 
hébben, kwamen zij in An-
tiochi'è terug. Zij gingen ver
volgens naar het eiland Cy~ 
prus in het jaar 43 , en daar
na naar Paphos, alwaar zij 
den landvoogd SERGIÜS PAÜ
LÜS bekeerden. (Zie dat art.) 
Men is van gevoelen, dat het 

naar den 'naam ', van deze» 
overheidspersoon was-, dat de-
Apostel der Heidenen den 
naam van PAÜIÜS aannam ,v 
in welken hij zijnen oor-
spronkelijken naam van SAÜ* 
LDS veranderde. Van het 

• eiland Cyprus begaven zij 
zich naar Antiochië de Pi-
sidioe en van Antiochië naar 
Iconia. Zij bekeerden ver
scheiden Joden en Heidenen J. 
maar daar zij nog geyaar lie
pen", door de ongeloovigen 
Joden gesteenigd te worden, 
gingen zij naar Lystria* Daar 
was het dat de Apostel een 
mensch, JENEAS genaamd, 

'• die Tan zijne kindschlieid af 
lam was geweest, genas. Dit 
wonder deed hen voor go
den doorgaan: het volk wilde 
hun offers opdragen. Zij had
den veel moeite om de be
wegingen Tan hunne afgodi
sche erkentenis te stuiten, toen 
eenige Joden, die uit Ico-, 

• niet en Antiochië de PisU 
dice kwamen, de gevoelen* 
der bevolking veranderde, 
welke zich op PAUIUS wierp, 
hem met steenen overlaadde Y 
en na hem buiten de stad 
gesleept te hebben, voor dood 

I lielen liggen. Hij kwam des
niettegenstaande' in de stad 
terug, waaruit hij den vol
genden morgen vertrok, om 
met BARNABAS naar fierbele 
gaan. Zij trokken andermaal 

. door Zysiria, Icoma, An~ 
liochië dePisidice, kwamen 
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in Pampkyiïê, en na het 
Woord (ïods te Perga-v&rr 

"köndigd te Rebben, gingen 
zij naar Jttaliè, alwaar zij 
zich naar dhtiochiè van Sy
rië inscheepten', vanwaar zij 
het vorige jaar vertrokken 
waren. De geloovigen dier 
'stad zonden hen naar Jeru
zalem tot de Apostelen af, 
om hen over de waarneming 
der wettige plegtigheden- te 
raadplegen. De, Apostelen 
'vergaderd zijnde, oor dit in 
overweging te nemen /beslo
ten, op voördragt ya'üPE
TRUS , die het eerste in deze 
heilige vergadering, als eerste 
concilie der Christenen be
schouwd , sprak, en wiens 
redevoering doordenheiligen 
JACÖBÜ£ stérk werd onder
steund (ffftndelingen' J5), 
dat.'men aan de Heidenen 
het -juk dei' wet niet zonde 
opleggen, maar dat men hen 
slechts zoude noodzaken zich 
yan offerspijzen den goden 
opgedragen , alsmede van ver
stikt vleesch en bloed , in 
vervloeking' ,bij de Joden, 
Wier geesten men nietmoest 
afkeerig maken, en van de 
hoererij, bij de Heidenen 
als eene geoorloofde zaak be-
'schouwd , te onthouden. PAÜ-
hvs en BARNABAS kwamen 
met deze uitspraak terug, 
welke zij aan de kerk van 
Jntiochië mededeelden. Na
dat PAÜMJS aan BARNABAS 

had voorgesteld1, öm te za-
men de 'steden- waar zij te 
voren het Evangelie verkon
digd hadden , door te trek
ken , scheidden zij , Bij ge
legenheid van MARCÜS , wien 
BARNABAS met -hen wilde 
medenemen. PAUMJS nam. 
SïtAS met zich, en dportrok 
Syrië", Cilioië; jLycqöhië, 
phrygïè \ 'Galatië,Macedo-
nïémi: Hij bekeerde te j/iftè-
nè DlONÏsriJS den Jreopagi-
tér, ten gevolge van eene on
navolgbare redevoering, voor 
den Verbaasden en- verstojn'r' 
den Jreopagus üitgesprokèi^. 
Nooit sprak mèn waardiger 
over de Godheid. Toen'hij 
in het 58.st<> jaar van J. Cé 
naar Jeruzalem was terug
gekeerd , werd hij aldaar döqr 
•den tribuun I<YSUS in hech
tenis genomen , en haarFB-
XIX'i gouverneur van J-udècè, 
geleid, dié hem gedurende 
twee jaren te Cesarea ge
vangen hield. FESTÜS, zijn 
opvolger, liet PAUIÜS voor 
ïijne regtbank verschijnen, 
én daar hij hem aan geene 
misdaad schuldig bevond, 
stelde hij hem voor, naar 
Jeruzalem te gaan, om al
daar geoordeeld te worden. 
Maar PAüfcüS onderrigt, dat 
de Joden hem op weg wil-, 
den dooden, beriep zich op 
den keizer, en er werd be
sloten, dat men hein naar 
Rome zoude zenden. Eenige 

m 4 

' 11 
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dagen daarna' verscheen hjj 
voor AGRIPPA en de konin
gin,, zijne ecn.tgen.oate, die 
hij van, zijne onschuld over* 
tuigde» Hjj vertrok naar Ro~ 
#?e, en landde op het eiland 
Malta aan. Waarvan dein- • 
woners hém op eene mensch-
Jievende wijze ontvingen. De 
Apostel bragt drie maanden ! 
op dit eiland door; hij ge- l 
nas den vader van PUBMOS, 
«Je» voornaamste der plaats, 
en deed verscheiden andere ; 
Wonderen. Te Rome aan'* , 
gekomen, had hij de vrij* 
fyeid , om met den soldaat, : 

die hem bewaakte, zijnverr 
Jblijf te kiezen , waar het hem 
gehaagde, Hij bragt twee 
gehéele jaren te J?o?raedoor, 
iézig met het rijk Gods en 
d,e. Jeer van J. C, te predir 
kep. Zonder dat iemand hem 
daarin verhinderde. Hij be> 
Jkeerde verscheidene :':jhen.<r 
schen, zelfs tot aan jiet hof 
van den keizer.: • Eindelijk, 
Werd hij na twee jaren ge-
Vangenschap , in vrijheid ge
steld, zonder dat men,wist 
h<ie hij van de beschuldiging, 
Welke de Joden tegen heni 
uitgebraakt hadden, pplhe- \ 
ven werd. Hij doortrok toe» 
Italië, vanwaar hij den Brief 
aan de ffe!>reër$ schreef. Hij 1 
keerde naar ^Jzië terUg,ber ij 
gaf zich naar Mfefeti alwaar 
hij TIWOTHEÜS, achter Uet, '<•• 
daarna naar Cretd, alwaar 
hij Tuus aanstelde. Hij hield 

vervolgens een/gen tijd zijp 
„verblijf te JVicop'olis, kwam 
in Tröade terug, trok JSfe%e 
door, vervolgens door Mi-
Jete,, on eindelijk scheepte 
hij zich naar Rome i n , al
waar hij op nieuw in hech
tenis genomen werd. Deze 
grpote • Apostel voltrok zijnen 
fliarteldpöd, den 29 Juni], in 
he i 66,st« jaar van J , C , Het 
hoofd werd hem, op bevel 
van NERO, afgehouwen., pp 
de plaats, de Saiviaah&che 
wateren genaamd > en zijn 
lijk op den weg va.n Ostia 
begraven. BJen heeft vervol
gens op zime; grafstede •eene 
.prachtige kepk gebouwd, die 
in 1823 door eénen brand 
vernield, doch thans weder 
hersteld is. Wij hebben van 
den heiligen PAÜLDS 14 Brie' 
venx die zijnen naam dragen. 
Met uitzondering van. den 
Brief aan de Hebreërs, zijn 
zij niet in het nieuWe testa
ment volgens de orde der 
tijden geplaatst. Men heeft 
de waardigheid van diegene 
in <tcht genomen, asn wie 
zij geschreven zijn > en op 
het belang der stoffen , waar-
pver zij handelen, Deze brie
ven zijn ; 1,? #<? Brief aan 
de R.omeineyi, uit fiJorinthe 
M het 57.* jaar na J . Q. 
geschreven. — 2.» De l,« 
en de 2.o Brief aan de 
jfcorintlters in het jaar 57 
uit Efeze geschreven; —3.9 
de Brief aan de Galaiïèrs 
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op bet einde tan het jaar 
56 geschreven. — 4.° De 
Brief aan de MfeaersWJlo-' 
me, gedurende zijne gevan
genschap geschreven. — 5.° 
De Brief aan de Philip-
piër's in hel jaar 62 geschre
ven. -~ 6.° De Brief aan 
de Colossers in hetzelfde 
jaar» — 7.° de l.e Brief 
aan de Thessaloniërs die de 
oudste is, werd, in het jaar 
62 geschreven. — 8fi De 
2.e Brief aan dezelfde, ee-
nigen tijd daarna geschreren. 
-*-: 9.P De l.«aanTisiOTHEüs 
in het jaar 58. —- 10.° De 
2.e aan denzelfden in Rome 
gedurende zijne gevangen
schap geschreven. —- \\fi Die 
aan TITDS in hetjaa'f.63. ~-
12.0 Re Brief aan PaiLÉ* 
MON uit Rome, in het jaar 
61 geschreven (zie ONESIMÜS), 
>— 13.o De Brief aan de 
Bebreërs. Men heeft hem 
verscheiden apocryphe wer
ken tpegeschreren, zoo als de 
zoogenaamde ^Brieven aan 
SIENECA ; een' aan de Laodi-
ceërs: de handelingea der 
heilige THÉCLA, waarvan een 
priester uit Amè, overtuigd 
werd de opsteller te zijn. Ee-
ne openbaring een evange
lie , in het concilie van Ro
me , onder GELASIÜS veroor-* 
deeld. Hetgeen ons van de 
geschriften van dezen heili
gen Apostel overblijft, ië vöfc 
doende, om hem als een won-

Mn 
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der van genade én heiligheid 
te doen beschouwen. Men 
ontwaart in dezelve een vuur, 
en eene overtuigingskracht, 
welke de fabel nooit kan heb
ben. Het is aan den waar-
heidminnenden geest niet mo
gelijk , om zich aan den in
druk ,. welken het lezen der-
zelve op zoovele groote man*-

'nen gemaakt heeft, te ont
trekken. De opregtheid en 
openhartigheid van dezen be
roemden Apostel van J. C., 
de innige overtuiging, die hem 
zelven bezielde, zijne groote, 
op zoo vele gevaren en ver
volgingen zegevierende, ziel, 
schitteren er in dezelve ia 
het schonnste daglicht. Men 
meent er hem nog te zien, 
en riog te • hooren , niets is 
aandoenlijker ^ niets levendi-
ger, en- men kan op hem toe
passen liet geen een oude 
van eenen anderen beroem
den man van derizelfden 
naam zegt, 

Et Pi.urjt stare ingentem mSra-
beris umbram. 

De heilige JOANNES CHRTSOS-
TOMOS, een der schoonste 
geniën en bondigste vernuf
ten van het Oosten, heeft 
in verscheidene uitmunten
de' redevoeringen getoond, 
van welk gezag de getuige
nis van eenen man zoo als 
PAUUJS was. Hij wenschte 
de stad Rome te zien,voor* 
'5,':. . 
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namelijk,' om er de asch van 
dezen grooten Apostel te ver
eeren (JSxhorl moral, s erm. 
32é •—Novemhomil, inPAU~ 
LüM, Oper.iom.l, p . 1058). 
BOSSÜET zeide, dat indien al 
dé bewijzen van het Chris
tendom mogten verdwijnen, 
de brieven van den heiligen-r 

PAUIDS er hem standvastig 
aan gehecht zouden doen blij
ven. (Zie de heilige DIONYSIÜS 
van Alexandrie), De bekee
ring van dien grooten man, zoo 
als hij dezelve in de handelin
gen der Apostelen en in zij
ne Brieven zelf verhaalt, 
heeft een beroemde Engel-
sche godloochenaar tot het 
Christendom teruggebragt. 
(Zie het einde van het arti
kel LIXTLETON-GEORGE-). De 
koning AGRIPPA kon er het 
verhaal niet van aarihooren, 
zonder zich bijna bewogen 
te gevoelen, om de Gods
dienst'van J. C. te belijden 
(Handel. 26). De gouverneur 
FfiHX werd er tot in de ziel 
toe aangedaan en weiger
de verder eenen gevange
ne te booren, die zoo ge
schikt" was, om demenschen 
der eeuw van de verschrik
kelijke waarheden te overtui
gen {Handel. 24). De eerste 

, geloóvigen gevoelden vol-
maakteïijk de kracht van den 
bewijsgrond uit de bekeering 
van PAUUJS getrokken, en 
zegenden God, hem tot den 
roem van het geloof te hebben 

doen dienen (Gal. t), Be 
grootste vijanden van het 
Christendom zijn steeds ver
legen geweest met den in
druk , die uit de geschie
denis en de geschriften van. 
dien grooten man onvermij
delijk voortvloeit. FRERET , 
die zoo vele vruchtelooze po
gingen heeft gedaan, om de 
gewijde Boeken in verden
king te brengen, heeft de 
brieven van- den heiligen PAÏT-
MJS niet durven aanranden. 
Anderen hebben spotredenen 
en persoonlijke beleédigin-
gëh gebezigd, in plaats van 
gronden', dieihun ontbraken." 
De zoogenaamde BOÈYNGBRO» 
KE, verwerpt al hetgeen PAU-
IÜSschrijft, omdat, zegt hi j , 
hij kaal en. klein was, Boü-
IAKGER beslist de zaak door 
te zeggen , dat hij een ora-
stuimige dw&eper was. De 
H. PAÜIUS , heeft zich zon-
der twijfel deze* wij sgeerige 
beleefdheden door het gerin
ge ontzag, dat hij voor de 
wijsgeeren heeft gehad, op 
den hals gehaald. Men kan 
'besluiten , dat zij toen bijna 
zoodanig waren, als zij he
den zijn. (Zie LUCIANÜS]. De 
H. PAÜLÜS, beschouwt hen 
als ijdele en door hoogmoed 
opgeblazene menschén, tot 
zelfs in het dolzinnige, toe : 
Dicentes se esse sapiertles, 

stulti facti sunt. (Roai. I.)» 
als menseben zonder zeden, en 
in de geheele uitgestrektheid 



des woords, "verfoeijèlijk. 
.» (ibid). Hij waarschawde de 
| Christenen ,,om zich van hun-
| ne opgeblazene lessen eh dog-
j maüserende aanmatigingen te 
j ontdoen, fidele, ne qïiis 

vos decipiat perphilosopki-
am et inanem fallaciam. 
(COLOSS. II.) Hij wederlegde 
dezelve heviglijk zoodra hij er 

< de'gelegenheid toe had: Qui-
. dam autem epicurei et stoi* 

| ei philosophi disserebaftt 
! cum eo. (HAND. XVII.) Men 

begrijpt zeer ligt hoezeer zij
ne grondregels, zijne gevoe
lens en zijn gedrag hem voor-

| deel op al die oude pedago-
| "gen gaven , die op eene ge-
| makkelijke wijze , het men-
j schelijk geslacht door gevoel-
• looze magtspreuken hekelden, 

of hetzelve door goddelooz'e 
grondbeginselen bedierven. 
Wie van hen zou zich hebben 

( durven beroemen, den ijver, 
de arbeidzaamheid, het ge
duld , de volharding van PAU-
tus , en vooral zijne vol-

| maakte onverschilligheid voor 
i den roem en de verachting, 

voor den,laster en den eer
bied , voor den naam van 
verleider en dien van eerlijk 
man,, voor de vergetelheid 
en de vermaardheid te bezit
ten ? Per gloriam et igno-
bilitatem, per in/amant et 

\ bonam fdtnava , ut seduclo-
i res et veraces , siout qüi 
\ ignoti et cogniti, (II CoR* 

VI, 8.) Neen, de verhevene 
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geestgesteïdhéid , die dit al
les gelijk1 maakt, was hun 
niet bekend, zij gevoelden 
er zelfs de mogelijkheid niet 
van: zij had hunne valsche 
wijsheid vernietigd , indien 
zij er eenen oógenblik den 
goddelijken indruk van had
den kunnen smaken. 

PACLÜS (Heilige) t -eerste 
kluizenaar, in 229, in Tke~ 
baïs van rijke ouders gebo
ren. Hij verloor in zijn 15.a 

jaar zijne ouders, en vond 
zich r meester • van een aan
zienlijk vermogen. Hij maakte 
van hetzelve een tweeledig 
gebruik, beide evenzeer nut
tig : hij ondersteude de ar
men en liet zich in de we
tenschappen onderwijzen. Na
dat het vuur der vervolging, 
in 250, onder DECICS was 
ontstoken, nam hij de wijk 
naar een buitenverblijf. Na
dat zijn schoon-broeder, die 
gretig naar zijn vermogen uit
zag , hem had willen aankla
gen, oen des te eerder in 
het genot van hetzelve te 
zijn, zoo drong PAÜIÜS , iri 
het diepst der woestijnen van 
Tkebais door. Eene spelonk, 
vroeger door valsche munters 
bewoond, diende hem tot 
schuilplaats. Dit eenzame 
verblijf, waartoe hij zich uit 
noodzakelijkheid veroordeeld 
had, begon hem weldra" te be
hagen. Hij bragt er zijne overi
ge levensdagen in door, Wj.de 
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roenschen onbekend, en en
kel levende van de Trachten 
eens palmbooms, welks bla
den dienden, om hem te 
dekten. God maakte hem,, 
eenigen tijd voor zijnen dood 
aan den heiligen ANTONICS-
bekend. Deze kluizenaar ging 
hem opzoeken, en drong tot 
in de spelonk van 'den Hv 
PAUIÜS door, met wien hij 
het geluk had, te spre
ken. De heilige kluizenaar 
maakte hem bekend , 'dat zijn. 
laatste oogenblik naderde , 
en verzocht hem om den 
mantel van den H. AÏHANA-
SÏUS. AHTÖNIUS ging denzel-
ven halen; maar bij zijne te
rugkomst vond hij niet an
ders dan. het lijk van" PAÜ-
IUS. Deze heilige overleed 
in 342, in den hoogen ou
derdom van 113 jaren, na 
den grondslag tot het klui
zenaars leven te hebben ge
legd. Men zegt, dat, na zich 
tot in zijn 53.e jaar met da
dels te hebben gevoed, een 
raaf hem dagelijks wonder
dadig brood bragt, en dat 
na zijnen dood, twee leeu
wen eenen kuil groeven, 
waarin de heilige ANÏONIDS 
hem begroef. Eenige geleerd 
den trekken deze bijzonder
heden in twijfeling, maar het 
schijnt, dat de geschiedenis, 
welke de H. HIERONYSIUS, 
die zoo nabij dien tijd leef
de , er met zoo vele belang
stelling en sierlijkheid van I 

t] geschreven: heeft, voldoende-
is, om aan dezelve de goed
keuring der oordeelkundige 
critici te verschaffen. Zede
meesters hebben moeijelij ki
lheid gevonden, om de hei
ligheid van PADIPS met eene 
afzondering over een te bren
gen , die hem van het bij
wonen der heilige geheimen 
en van alle hulpmiddelen be^ 
ïoofdc, welke de Kerk aan» 
biedt, terwijl zij tevens plig-
ten voorschrijft, die in zulk 
eene eenzaamheid onuitvoer^ 
baar zijn. Maar zonder zich, 
bij die tijden van vervolging 
op te houden, waarin de 
vlugt het veiligste middel 
van heil kon zijn, is het er
kend, dat in de meest alge-
meene en eerbiedwaardigste, 
regelen , de Voorzienigheid 
hare uitzonderingen heef o 
daargesteld, dat z$ van hare
eigene wetten kan afwijken,. 
en sulks soms ook werkelijk 
doet. (Zie JOANNES ÜTEPEZ,, 
RUISBROEK,TACLERDS). Quik 
anachoretarum, zegt een As
cetisch schrijver, $i recep~ 
tas leges acrégulas respi-
cis, salvus esse sine setcra— 
mentis, sine ullo sctlutis ad* 
miniculo potuit t sine ulla/ 
eoelesiasticavum legum ob-
servantict? JSt accepti ta
rnen Deoerant et miraculïs 
fulsere; PjüLUfi preeser-
Urn, quia prima eelaie ah 
omni humano consortio ad 
moriem, usqüe et dNTONli: 
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•adventum ulienus vixit. 
Qucenunt ad hcec responsio, 

> nisi DOMMUS JEST FILIVS 
H0M1NUS ETIAM SABBATB1 F 
(MAXI. XII , 8.) Het is dik
wijls zelfs door deze uitzon
deringen, en door die onge« 
wone wegen, dat de Voor
zienigheid haar doel op eene 
bijzonder krachtdadige wijze 
bereikt. (Zie PATRICIOS- Hel-
Uge- SIMEOJÏ SxytiTES- HeU 
tigë)t De Kerk viert zijn feest 
op den 15 Januari), 

PAÜIÜS I (Heilige), op
volger van Paus STEPHANBS 
I I , zijnen broeder, in 757. 
Hij gaf berigt van zijne ver
heffing aan PIPV/N, hem tot 
bloedvergietens toe vriend
schap en trouw belovende. 
Déze vorst verleende hem hulp 
tegen de .krievelarijen' van DE-
SIDEHIUS, koning der I*ongo-
barden, te beveiligen. PAÜIÜS 
stichtte Verscheiden kerken, 
en, na met wijsheid en voor-
zigtigheid geregeerd te heb
ben, overleed hij in 767. 
Men heeft van hem in de 
verzameling van GRETSER, 
22 brieven. 

PATJtrjs II (PETRUS BARBO) t 

een edele Venetiaan , neef van 
Paus EÜGENIÜS IV, die hem 
in 1440 met den kardinaals- , 
hoed vereerde, beklom den 
Stoel van den H. PETRUS, 
na PIÜS I I , in 1464, Men 
liet den nieuwen Paus zwe- « 
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ren, verscheiden wetten te 
zullen handhaven, welke de 
kardinalen in het conclave 
gemaakt hadden. Dezelve-be* 
troffen de voortzetting van den 
oorlog tegen de Turken, de 
herstelling van dé oude tucht 
in het Roomsohe hof, de 
bijeenroeping eeneralgemeene 
kerkvergadering binnen acht 
jaren, en de bepaling van 
'het getal kardinalen tot 44* 
Van al deze artikels bragt 
PAULUS alleen datgene ten uit
voer, wat den oorlog tegen 
de ötigeloovigen betrof. Om 
zich echter de kardinalen niet 
afkeerig te maken, stond hij 
hun het voorregt toe, een 
purperen kleed, een bonnet 
van roede zijde, en eenen 
mijter van zijde," gelijk aan 
dien des Pauses te dragen* 
Hij excommuniceerde PODÏE-
BRACK, koning van Bohème, 
die de Catholijken zijner sta
ten openlijk vervolgde. Deze 
banvloek werd gevolgd, door 
eenen kruistogt, welken hij 
tegen dien vorst deed predi
ken; maar dezelve bragt gee-
nerlei belangrijk ; uitwerksel 
te weeg. De Italiaansche hee« 
ren, onderling verdeeld, oe
fenden verschrikkelijke kne-
Velarijen uit. Hij trachtte' 
hen met elkander te verzoe
nen, en had het geluk van 
te slagen. Deze Paus over-» 
leed in 1471, in den ou
derdom van 54 jaren , aan 
een onmatig gebruik van me* 
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bij zegt. STELLA, di,é billij
ker is, zegt dat hij een regt-
vaardig Opperpriester was'j 
liefdadig jegens de armen, 

* en voornamelijk jegens de 
mingegoede kardinalen, bis
schoppen , prinsen en ede
len , die hij uit zijne eigene 
middelen ondersteunde, zoö 
wel als- de weduwen en de 
zieken. Hij voegt er . bij , 
dat zijne voornaamste zorg 
was, de stad Rome steeds 
overvloediglijk van levensmid
delen te voorzien. De kar1? 
dinaal QÜIRWI heeft het Ze
ven van., PAÜLUS II in het 
licht, gegeven , Home, 1740, 
in 4 . t 0 , en hem zeer gepast 
gewroken pp de lasteringen 
van PLATINE, 

loenen. Men heeft van hem 
JSrieven en Ordonnantiën, 
en men schrijft hem eenë 
Verhandeling toe over de 
regels der kanselarij. Een 
Franciskaner monnik, hoog-
Jéeraar te Bonn, heeft on
der den naam van dezen Op
perpriester, eene ongerijmde 
en zich zelve tegensprekende 
bulle gefabriceerd, om van 
den aartsbisschop van Keu
len eene soort Tan Paus voor 
Düitschland te maken ; door 
de onhandigheid des bedrie
gers , werd het bedrog in 
den tijd ontdekt. (Zie Journ. 
hist. et UU, van 1 JVovemb. 
1770, blz. 348). . Bij eene 
bulle van den 19 April 1470 
bepaalde PAÜLÜS het jubilé 
tpt 25 jaren. Hij Vfas geen 
bijzondere vriend van gelet
terden , die wérkelijk wan
neer zij te talrijk' zijn en te 
zeer beschermd worden, maar 
vooral wanneer 'zij straffeloos 
oppervlakkig en verwaand 
zijn , niet in gebreke blijven, 
om onlusten te verwekken. 
(Zie FREDERIK WILLEM I). Hij 
vernietigde het collegie der 
abreviatoren ,uit de schoonste 
geesten van Rome zarhenge-
steld. PLATINE , een dier abre-
viators, spaarde hem niet; 
tnaardaar hij, om zeer gegron
de redenen, van zijne goederen 
beroofd , en tot tweemalen , 
op last des Pauses, gevangen 
gezet was, moet men niet 
altijd rekenen ophetgenewat 

PAULUS III (AfcEXANJïER 
FAKNESE) , ,een Romein , bis
schop van Oslia, en *d eken 
van het heilig collegie , werd 
den 13 October 1534, na 
den"dood van CLEMENS VII , 
met eenparige stemmen op 
den Stoel van den H. PE« 
IRÜS .geplaatst. Het begin 
van zijn Pausschap werd ge
kenmerkt , door de beroe
ping eener algemeene kerk
vergadering te Mantua, wel
ke hij later naar Trente be
paalde , alwaar de eerste zit
ting den 13 December 1545, 
gehouden werd. Hij sloot 
met den keizer en de Vene-
tianen, een bondgenootschap 
tegen de Turken, hetwelk 
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mislukte. Hij bewoog in 1538, 
de koningen FRANCISCUS I en 
KAREI, V , zich te Nivsu te 
bevinden, alwaar zij eenen 
tienjarigen wapenstilstand slo
ten, die weldra verbroken 
werd. Zijn ijver was vurig, 
en breidde zich tot alles uit. 
ïlij voerde te Napels de in
quisitie in , gaf zijne goed
keuring aan de maatschap
pij der Jesuiten , veroordeel
de het Interim van KAREI. 
V en gedroeg zich met even 
zoo veel omzigtigheid« als 
standvastigheid ten opzigte 
tan HENDRIK VIII, koning 
van Engeland. Degene, die 
de scheuring van dien vorst, 
aan de gestrengheid des Pau-
ses toeschrijven , zijn met de 
omstandigheden dezer gebeur
tenis onbekend, en overwegen' 
niet, dat een man , aan wel
ke zes vrouwen niet vol
doende zijn geweest, niet 
genegen was, om zich met 
eene enkele tevreden te stel
len. Het is daarenboven ze
ker, dat de scheuring voor. 
PA UI/DS III voltrokken was. 
(Zie CLËMENS VII en HEN
DRIK VIII). Alvorens den 
geestelijken staat te omhel? 
zen, had PAUJUJS III eene 
dochter gehad, die met Bo-
SIQ SFORCE in den echt trad, 
en eenen ,z°on PETRUS LO-
DEWIJK FARNESE genaamd, 
dien hij tot hertog van Parma 
en Piacema verhief. Deze 
ondankbare zoon beantwoord

de slecht aan de zorgen van 
zijnen vader ; hij regeerde als 
een dwingeland. Zijne on* 
derdanen sloegen aan het mui
ten en benamen hem het le
ven. De klein-zoon van PAÜ-
LÜS I I I , gedroeg, zich niet 
beter dan zijn vader , en het 
verdriet dat dezelve in het 
hart des Opperpriesters deed* 
ontstaan , sleepte hem , vol
gens sommigen , in 1549 , 
in den ouderdom Van 84 ja
ren, in het graf. Op het 
punt van den geest te geven , 
riep hij uit van smart door
drongen » zijne ziel vooj on-' 
dankbare "bezoedeld te heb
ben : Si mei non fuissent 
dominati, etc. PAÜ£DS I I I , 
beminde de letteren en de 
dichtkunde, en beloonde de
gene , welke; dezelve aan
kweekten. Er bestaan 
van hem eenige Brieven, o 
ver letterkundige onderwer
pen , aan SABOLET en aan E-
RASMDS. Op verscheiden Brie
ven van CICERO had hij Aan~ 
merkingen geschreven. 

PAWüS IV (JOANNES P Ë -
ÏRÜS CARAFFA) , deken der 
kardinalen en aartsbisschop 
van Theate of Chieti, in 
het koningrijk Napels , ge
raakte tot dePausselijke waar
digheid , na MARCELMS I I , 
in" 1555, reeds 80 jaren oud 
zijnde. Hij toonde reeds in 
het begin van zijn bestuur, 
eene kracht, die men van 

nog 
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zijnen hoögen ouderdom niet 
verwachtte. Hij bédreigdemet 
den kerkelij ken banvloek kei
zer KAREL V, die zich met 
geenen genoegzamen ijver le
gen de lutheranen verzette; 
en verbond zich met Frank-* 
rijk, om het koningrijk Na-
fels , op het huis van Oos
tenrijk te veroveren. FER-
D0AND, had de keizerlijke 
Waardigheid aanvaard, zon
der den H. Stoel te raad
plegen. PAOtus IV nam zulks 
zeex kwalijk; hij zond den 
afgezant van dien vorst terug, 
d ie , over deze handelwijze 
gebelgd, zich niet naar Ro
me begaf, öm zich te doen 
kroonen ; een voorbeeld, dat 
al zijne opvolgers hebben na
gevolgd. Hij -werkte Veelaan 
de hervorming der zeden, 
legde den geestelijken de ver-
pligting op, om aan hunnen 
stand passende kleederen te 
dragen, veroordeelde met ge
strengheid de goddelooze boe
ken, strafte de godlasteraars, 
roeide de verblijven der on
tucht uit, en verjoeg zelfs 
uit Rome, zijne neven en 
hunne familiën, wijl zij mis
bruik maakten van hun ge
zag, tegen de Wetten der regt-
vaardigheid en , der Gods
dienst. Hij breidde het ge
zag der inquisitie ui t , als 
een noodzakelijk middel, om, 
den voortgang der dwaling 
te beteugelen, legde den bis
schoppen de Tcrpligttng op > 

om in hunne diocesen te wo- ' 
nen, ëh den religieuzen, om 
binnen hunne kloosters te 
blijven, en werkte met i j 
ver, öm in .Engeland, on
der de regering der koningin 
MARIA, de Catholijke Gods
dienst te herstellen. Men 
heeft hem verweten den afge
zant van EnzABETH-, die hem 
de komst tot den troon van 
die vorstin was kómen aan
kondigen , niet gunstig te 
hebben "ontvangen ; maar in
dien men de gesteldheid dier 
koningin , vooral haren die
pen en bloeddorstigen , of
schoon, in den beginne ont
veinsden > haat, legen de Cat-
holijken, in aaöolerking 
neemt, is men overtuigd , 
dat , geenerlei beleefdheden 
den Paus op haar iet zouden v 
hebben doön Winnen. Hij 
vaardigde iri 1559 eenë hevige 
bulle uit tegen de ketters, 
bij welke hij al degene» 
die openlijke belijdenis der ' 
ketterij zouden doen, van 
hunne beneficiën, waardig
heden enz. vervallen ver
klaart. Deze Paus rigtte ver
volgens 'verschillende bisdom
men en aartsbisdommen op. 
aan Welke laatste hij ook 
suffragaan bisdommen toe
voegde. Na eindelijk de Kerk 
in netelige en woelige tij
den te hebben bestuurd, 
overleed hij den 18 Augustus 
1559, in den ouderdom vari 
84 jaren. Hij had zich Ver-
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dienstelijk gemaakt door zij
nen ijver, zijne liefdadigheid, 
en zijnen voorbeeldigen le
venswandel ; maar werd daar
om niet bemind, daar men 
zijn standbeeld door het 

* graauw zag beleedigen , dat 
hetzelve verbrijzelde, en het 
hoofd deszelven in den Tiber 
wierp. Men heeft van hem 
verschillende geschriften: 1.° 
De Symbolo. — 2.° De 
emendanda Ecclesia, — 3,° 
De JRegel der theatijnen, 
van welke hij met den H. 
(*AëTANUS de insteller was, 
en die derzelver naam van 
zijn bisdom van ThéateovA-
leenden, 

'PAIJMJS' V:(CAHILMJS BOEG-
•ÏÏÈSH;), oorspronkelijk van-
Sierma, te Home in 1552 
geboren, was in den begin
ne kamer-Geestelijke, ver
volgens, onder CJCEMKNS VIII, 
die hem den kardinaalshoed 
verleende, nuntius in Span
je. Hij beklom den Pause-, 
lijken troon in 1605, na LEO 
XI , en Jiad bet verdriet van 
een vrij ernstig geschil tus-
schen den H. Stoel en de Ve-
netiaansohe republiek te zien 
ontstaan. De senaat had bij 
twee besluiten verboden : 1.° 

-het stichten van nieuwe kloos
ters zonder deszelfs medewer
king; 2.° de vervreemding 
van vaste goederen, hetzij 
geestelijke hetzij wereldlijke. 

XVIII. Bmi, ^ 

Het eerste besluit werd in 
1603, en het tweede in 1605 
uitgevaardigd. De senaat liet 
omtrent denzelfden tijd eenen 
kanonik en eenen* abt, van. 
verschillende, misdaden be
schuldigd, in hechtenis hemen, 
en droeg het onderzoek dier 
zaak aan het wereldlijk ge-
regt op. Dit was meer dan 
genoeg Om den Paus te be
leedigen. GLEMENS VIII had 
gemeend oogluiking te moe
ten gebruiken > maar JPAULÜS 
V, aan wien het geluktwas, dó 
Genuezen- in> eene dergelijke 
gelegenheid te doen bukkeay 
vleide zich, dat de Vepetianen 
even zoo buigzaam zouden 
zijn; hij bedroog zich. De 
senaat beweerde, zijne magt, 
om- wetten te maken, enkel 
van God te hebben ontvan^ 
gen * zonder noodig te heb
ben , de onderwerpen y- noch 
de in Christelijke staten, aan-
genome regels en gebruiken 
te onderscheiden. Dezelve 
weigerde zijne besluiten in te 
trekken, en de gevangene 
geestelijken in'" handen van 
den nuntius te stellen, zoo-
als de Paus zulks vorderde. 
pAüius V, vergramd, excom
municeert den doge ven den 
senaat, en stelt den géheelen 
staat in interdict ,.indien men 
hem in den tijd van 24. da
gen 'geene voldoening mogt 
geven. De senaat protesteer
de tegen deze waarschuwing» 



en ^erfcood de afkondiging 
detzdlvé in de geheele uit
gebreidheid zijnet staten. Eö-
ne menigte geschriften, van 
weerszijde verspreid, bewees 
genoegzaam de ; vijandelijke 
gezindheid der beide partijen. 
Be capucijnën, de theatijnen 
en de Jesuiten waren deee-
nige, die het interdict in 
acht namen* De senaat deed 
hen alle naaf Rome insohe-
pen, en de Jesuiten werden 
ten eeuwigen .dage. verban
nen. Intusschen maakte PAU-
M& V zich gereed, om de 
geestelijke Wapens door de 
tijdelijke té handhaven. Hij 
ligtie::troepen tegendeTene-
lianen*: én deze maakten zich 
gereed* om aan dezelve het 
hoofd te bieden. Maar de 
Paus > door eeneh onderschep
ten Brief,onderrigt, dat FRA-
BAOI.0 beproefde ,V om on» 
'der begunstiging van dit ge« 
schil > het caïvinismus in 
JPënetw in té- voeren (Zie. 
SARSPÏ), wendde zich tot den 
heer tf ARLINCOÜRT , minister 
van Frankrijk, en toen trad 
•de goede HENDRIK IV , als 
middelaar tussehen beide» Zij
ne afgezanten te Mome en të 
Venetië begonnen jde onder
handeling, en de kardinaal 
DE JOÏEÜSE, ibragt dezelve 
in 1607 ten einde. Men kwam 
overeen dat die kardinaal, 
bij aijn binnen treden in den 
senaat, verklaren zoude, dat 
de eensuren opgeheven waren 

ofdat hij dezelve ophief; ea 
dat de doge hem te jgelij-
kettijd. de intrekking van het 
protest zoude overhandigen. 
Men bewilligde in ;de her
stelling der Verbannen reli
gieuzen, met uitzondering van 
de Jesuiten, die later her
steld werden. Eindelijk ho*. 
loofden de Yeneiianen eenèn 
buitengewohen gezant naer 
Momè te zenden * «hl '?é&. 
Paus te danken, van hen i:y 
zijne gunst te hebben her-? 
steld. Kort daarna Verseheen 
het boek van deh JesuitSxN 
AREZ > helw»lk-d.Dor het par* 
lement van Parijs vel ^r-
deeld vverd. PAEXÜSO ¥ vee* 
zette zich tegen dat vonnis 
hetwelk J, na langdurige de
batten (geschorst bleef, 9Lïj-
dens de vergadering, der;'a'1-
gemeene—state&ï—in '1614. * 
wilde deze Paus de kerkverga* 
dërihg van Trente in Frank
rijk, doen aannemen, maar 
kon Jbierin niet slagen, J Hij 
verhief evenzeer zijne stem 
iegen hél boek van RICHKR, 
leer aar- der So?-benne, dat 
op de regten van dep heili
gen Stoel' inbreuk maakte; 
Set werk werd gecensureerd, 
en de Paus stelde zich te 
vreden. Onder zijn bestuur 
verêenigden zich de 'Chal-
deeu wsche Nestoridnen vol
komen met de kerk van Mo-
me, PACMS V had zich ook 
bezig gehouden, om een einde 
te maken aan ee» ander ge-
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schil, hetwelk langen tijd in 
{ de congregatiea de jfuxilüs. 

behandeld was. Hij Jiet aan 
de twisters en raadplegers 
zeggen, dat , daar de con-
gregatien waren afgeloopen, 
nij aan de oorlogvoerende par* 
tijen verbood elkander onder
ling te censureren. Eenige 
schrijvers hebben beweerd, 

< dat PAUJCÜS Y tegen de leer 
van MQLIHA eene bnlle had 
ontworpen f aan welke enkel 
de openlijke bekendmaking 
heeft ontbroken; maar deze 
bijzonderheid ia ;tot dusverre 
zonder ander bewijs gebleven 
dan het ontwerp dier balie, 
welke men vindt aan het. 
einde der Geschiedenis van 
de congregatie de Auxiiiis 
door pater SERIU , die zich 
enkel berojept,-ap: yerhalen in 
handschrift van de congroga> 

j de jduociliis der paters FRAH'-
1 «iscus PJEGJÏA, en THOHAS 

I M O S , aan welke men, vol
gens het besluit vahlïWOCEN-
ïlus• X , tan 23 April 1654, 
geenerlei geloof moethech
ten. 11 wat te dien opzigte 
voor de wijsheid des Opjser-

i priesters jan belang Icon zijii» 
zegt de abt BERABÜX , was 
de eendragt tusschen de Ca-
tholijke scholen te onderhou
den , «n de vermetelheid der 
leeraars te beteugelen, die 
geheime» wilden doorgrort-r 

t den>, omtrent welke de Apos
tel , tot in den derden he-

-'• •: ••;_- N ' J 

mei opgenomen, slechts kon 
uitroepen .• O diepte der rijk* 
dammen, der wijsheid en 
der wetenschap Gods! Het 
is een geloofsartikel, dat de 
mensch het goede uit vrije, 
beweging doet, en dat de 
genade hem Volstrekt nood
zakelijk is tot de werken der 
zaligheid; dat de genade den 
vrijen wil niet benadeelt, ea. 

.dat de vrije wil aan de kracht 
der genade niets te kort doet: 
ziedaar twee waarheden /wel
ke men eenvondiglijk moet 
gelooyen, en die evenzeer het 
ond er werp van ons geloof uit» 
«naken. Maar men heeft zich 
niet tot het wezen des ge
heim? bepaald, men heeft 
er* als 't ware, de ontleding 
van willen m'aken, en er de 
bestaanwijze van kennen. Men 
heeft gevraagd: hoe (een 
woord , dat ten opzigte vaa 
-onze mysteriën bijna altijd 
eene vermetelheid aanduidt), 
men heeft gevraagd, hoe de 
genade met den vrijen wil 
over een te brengen was; 
hoe de vrije wil onder de 
hand der genade werkte, 
en hoe de genade over de 
werkzaamheid van den vrijen, 
wil beschikte ; welk deel zij 
daarenboven beide hadden 
aan de vervulling der voor
schriften, en aan de verdien
sten der goede werken. On
derwerpen , die wijsselijk mot 
onze oogen verborgen zijn» 



596 P A 

opdat wij alles van den he
mel zouden verwachten, en 
opdat wij' te gelijkertijd alles 
in het werk zouden stellen, 
wat in ons vermogen is, ten 
einde onze zaligheid met vrees 

. en beving te bewerken, en 
tevens met des te meer ze
kerheid , naar mate Wij min
der vertrouwen in onze zwak
ke krachten zullen stellen." 
(Zie LEMOS ,'• LESSIUS , Mow-
»A). Men drong bij PAULÜS 
,V. er niet minder sterk op 
aan , om van de Onbevlekte 
ontvangenis der E. Maagd 
een geloofsartikel te maken. 
PAULUS steld« zich te vreden 
met te verbieden van open-

f lijk het tegendeel te leeraren. 
Deze groote Paus stelde de
zelfde onderscheiding in de. 
zaak'van GAMLEI, Yeroor-
deelde enkel den beslissenden 
toon , waarmede hij, een op 
zich zelven onzeker (zie Co-

rIERMCüs} en met de letter 
•des evangelies strijdig gevoe
len verdedigde: hij stond hem 
zelfs toe zulks als een ster-
rekundig stelsel te verdedi
gen ; maar GAMIEI openbaar
de in zijn gedrag eene d weep-
zuchtige opgeblazenheid en 
trotschheid, die hem in de 
oogen der wijzen onverschoon-. 

-haar maakten. » Hij v.order-
de (schreef GUICHARDW af
gezant van Toskanen, bij 
den groot-hertog, in eenen 
brief vanden 4Maart 1616), 
dat de paus en het heilige 

ü. 
Officie, het stelsel van Co- * 
PÉRNicus, als gegrond op 
den bijbel zouden verklaren; 
hij belegerde de anticham
bres van het hof en van de 
paleizen der kardinalen, hij 
verspreidde de eene verhan
deling na de andere» GAM
IEI voegt de afgezant er bij, 
maakjt meer werk van zijn 
gevoelen, dan van dat zijner 
vrienden. Na verscheiden ' 
kardinalen vervolgd en ver
moeid te hebben,'heeft hij 
zich bijzonder tpti den kar
dinaal ORSINI gewend. Deze 
heeft onvoorzigtiglijk genoeg 
bij Z}H» aangedrongen, om 
aan het verlangen van GAU-
LEI toe te geven. De Paus;, 
dezen aandrang moede, heeft 
het gesprek afgebroken..,. 
GAIÜEI legt bij jdit alles eène 
groote oploopendheid aan den 
dag, en bezit noch de kracht 
noch de wijsheid, om de
zelve te beteugelen. Hij zou 
ons allen, in groote verlegen
heid kunnen hrengen; ik zie 
niet, wat hij door een lan
ger verblijf alhier kan win
nen.'' — (Zie GAHLEi en 
XJRBANÜS VIH). PAÜIÜS V 
legde zich toe op het ver-
fraaijen van Morne^ en op 
het verzamelen in die stad 
van de schoonste schilder- en 
beeldhouwkuhdige stukken; 
zij heeft hem ook ' hare 
schoonste fonteinen te dan
ken , vooral diegene wel-

« ke het water, uit eene ou-
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de" vaas doet springen, die 
van de badstoven van VES-
PASUNÜS afkomstig is ; en die 
bekend onder naam van 
Jcqua Paola, een oud werk 
van AUGUSTUS , door PAÜLUS 
Y hersteld. Naar het voor
beeld van SIXTUS Y ,'. liet hij 
het water., door eene buis, 
ter lengte van 35,000 schre
den, in dezelve brengen. Hij 
voltooide den voorgevel van 
de S.* Pieterskerk, • en het 
prachtige paleis van Mon-
te-Cavallo. Hif legde er zich 
voornamelijk op toe, om de 
öudë gedcnkteekenen weder 
op te rigten en te herstellen, 
en om dezelve, in zoo ver-
re zulks met derzelver aard 
overeen te brengen , v a s , tot 
luister van het Christendom 
te doen dienen , zoo als zulks 
op een sierlijke wijze het op
schrift uitdrukt, geplaatst, 
op eene zuil van porphyrsteen, 
aan den tempel des vredes 
ontleend, ^ .waarop «ch 
een schoon standbeeld van 
de H. Itfaagd verhe t , « « £ • 
de kerk van de H, MARIA 

de Meerdere. 

Impura falsi .tempt*.-
JuWte mcesta perferebam C®-

aaire: . 
Nunc lceta yen 

Perferens Matrcm Der • 
Te, Paule, nullis obticebo sajcuu*. 

Zijn Pausschap werf vereerd 
door verscheiden beroemde 

gezantschappen. Een koning 
van Japan, die van Con
ga , en eenige Indische vor
sten zonden hem afgezanten. 
De Opperpriester was be
zorgd, hun missionarissen te 
geven, en m die voor het 
geloof nieuw gewonnen lan
den bisdommen te stichten. 
Hij openbaarde dezelfde toe
genegenheid , -ten opzigtevan 
de Maroniten en andere Oos-
tersche Christenen. Hij zond 
legaten tot verschillende regt-
zinnige vorsten, hetzij 6m 

I hun zijne toegenegenheid .uit 
[v te drukken, hetzij orh hen, 

in hunnen.ijvervoor de Gods
dienst te versterken, en ein
digde zijne loopbaan, den 16 
Jannarij 1621, in den ouder
dom van 69 jaren, na het 
Oratorium van JFrankryk, 
de Ursulinen, de orde van 
Liefdadigheid,m.eenige an
dere gestichten bevestigd té 
hebben. » Nooit heeft een 
Paus, zegt een nieuwere ge
schiedschrijver , meer reli
gieuze orden en verschillende 
congregatiën goedgekeurd, 
overtuigd dat er niet te veel 
schuilplaatsen voor de gods
vrucht kunnen zijn, en"dat, 
wijl God niet alle menschen 
langs denzelfden weg geleidt, 
• het doelmatig is , hun ver
schillende wegen te openen, 
langs welken zij tot Hem 
kunnen gaan." PAULÜS V , 
onverzettelijk in de handha-

n % 
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ving zijner regten, groot in 
zijne inzigten, maar niet al
tijd; verlicht genoeg in de 
middelen, schitterde meer 
door zijne godsvrucht en zij
nen pligtj dan door zijne 

• staatkunde. Men heeft op
gemerkt, dat hij geenen en-' 
ïelen dag van zijn Pausschap 
liet boorbijgaan, zonder de 
H. Mis op té dragen, en 
zulks ondanks zijne gewone 
zwakheden, en demoeijelijk-
fceden der neteligste zaken. 
Hij beval aan alle religieuzen, 
Tan in hunne studiën hoog-r 
leeraars voor het Latijn, 
Grieksch, Hebreeuwsch en 
Arabisch te hebben ; een be
sluit, dat slechts zeer onvol
ledig is uitgevoerd* 

die de vijanden begunstigd, 
hadden, en keerde,met roen* 
overladen, naar Rome terug* 
De hem toegekende zegetogt 
.duurde drie dagen, PJERSEÜS 
was het treurig sieraad van 
denzelven. PAÜXÜS JSMIUUS 
had zijne nederlaag beschreid, 
en hem door redeneringen 
en liefkoozingen getroost. Hij 
stelde den questors al de 
schatten Tan PERSEÜS in han
den, en behield voor zich 
van den buit, niets anders, 
dan de bibliotheek van dien 
ongelukkigen kqning. Deze 
groote man overleed in hqt 
jaar 168 vóór «F. C, ; 

PAÜLÜS. — Zie SERGIÜS 

PAÜÜUS 

PADtüS SAMOSAXEtrS, dus 
genoemd , „wijl hij oorspron
kelijk was Tan de stad Sa-
mosate, aan den Eufraat, 
Werd in , het jaar -260 tot 
patriarch van Antiochië be
noemd. ZENOBIA regeerde 
toenmaals in Syrië, en haar 
hof vereenigde al de door 
hunne talenten en kundig
heden beroemde mannen.s Zij 
beriep PAWMJS van Samosate 
aan hetzelve, bewonderde 
zijne welsprekendheid, en 
wilde zich met hem over de 
leerstellingen Tan het Chris
tendom onderhouden. Deze 
vorstin Terkoos de Joodsche 
Godsdienst boven alle andere, 
en kon niet tot het besluit 

PAUIDS of PAüiirs JSMIHUS, 
een romeinsch veldheer, zoon 
van PAUIUS JSMHOTS, die in 
den slag van Cannes sneuTel-
de , werd tweemalen tot de 
consulaire waardigheid ver
heven. Tijdens zijn eerste 
«Onsulaat, versloeg hij in 182 
TóÓr J, C. de Xiguriërs ge
heel en al, met een veel min
der sterk leger dan het hun
ne. In het tweedei waartoe 
hij in den ouderdom van bij
na 60 jaren geraakte, over
won hij PEUSEDS, koning van 
Macedonië, hetgeen hem den 
hijttaam van Macedoniër ver
wierf , veranderde deszelfs 
staat in e e n Romeinsch win
gewest, slechtte 70 plaatsen, 
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komen om belijdenis te doen, 
van de geheimen der Chris
telijke godsdienst. Om ^ze 
afkeerigheid te 'verzwakken, 
trachtte fXvtVS de geheimen 
tpt zeer natuurlijke denk
beelden te bepalen, Hij zeide 
toVZEtfOBIA* dat » de drje 
Personen der prieëenheid 
niet drie Goden waren, maar 
drie zinnebeelden., onder wel
ke de Godheid zich aan de 
menschen geopenbaard had, 
dat J. C, geen God, maar 
een mensch was, aan wien 
de wijsheid op eène bpon* 
dere wijze was medegedeeld > 
en'', dien zij nooit verlaten 
had... .*'' PAUIÜS JSAMOSA-
ÏEKÜS beschouwde, welligt 
deze misdadige verandering 
in dé leer der Kerk, enkel 
als een toegevendheid,. ge-* 
schikt, cm de. vooroprdeelen 
van ZENOBIA te doen ophou-
den. Maar toen de gelop- j 
vigen hem deze trouweloos
heid, verweten, trachtte hij 
dezelve te regtvaardigen, door 
werkelijk te beweren, dat 
J. C. geen God was, én dat 

,'er in God -slechts één per
soon bestond. De dwalingen 
van PATOIS deden den ijver 
der bisschoppen ontwaken; 

. zij vergaderden te Antiochïè,, 
en de listige sectaris verze
kerde hun, dat hij de dwa
lingen , welke men hem te last 
legde , niet had geleeraard. 
X$n geloofde hem, en de bis_-

schoppen verwijderden zic.h} 
maar PAWiW volhardde in 
zijne .dwaling, en dezelye ver
spreidde zich. De prelaten 
van het Oosten vergaderden, 
in 268 op nieuw te Mfa 
OGM$„ hij werd Pvertuigd de 
Godheid van JESUS CHRISTUS 
te loochenen, afgezet en ge
ëxcommuniceerd» "ép DOBINUS 
in zijne plaats gesteld. Het 
concilie dat zeer talrijk was, 
schreef aan den heiligen Paus 
DlQNTSiüS , om aan denmei-
ven de afzetting van PAÜ^ÜS 
en de verheffing van BoMMS 
bekend te maken, Niets be
wijst beter dan deze yeróor-
deeling hoezeer het geloof in 
de. Godheid van J. C, in de 
Kerk bevestigd en algemeen 
was, langen tijd voor de 
kerkvergadering van Wicea$ 
en hoe Tzeer de Spcinianen 
trachtten te ver schalken,. door 
bij! de oude kerkvaders voor
standers te willen zoeken, 
Indien er gevonden mogteu 
worden, die zich onnaauw-
keurig hebben uitgedrukt, is 
zulks, wijl de taal, die het 
treheim der Drieëenheid mt-
drukt nog niet strengehjk 
oevormd, en algemeen aan
genomen was, ofschoon men 
een .vast en eenparig geloot 
bezat. Terwijl PAUIUS SA-
MOSAÏENUS weigerde de uit
spraak der kerkvergadering, 
die hem als een' ketter en 

| "met verscheiden misdaden ne-

n 4 
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laden^veroordeeld had , te 
onciértéekenen, blééf hij steeds 
in Antiochie', en wilde zijn 
huis, dat aan de kerk toe
behoorde , niet verlaten. De 
Christenen beklaagden er zich 
over bij.'keizer AÜREMANÜS» 
die beval, dat het huis aan 
dengenen zou worden toege
kend, aan wien de Paus van 
Mome deszelfs brieven zou 
rigten, en die daar door zou 
erkend zijn als in gemeen
schap met hem tè staan: zoo 
zeer was het klaarblijkelijk , 
zelfs bij de Heidenen, dat 
de vefeeniging met de Kerk 
van Mome het kenteeken der 
ware Christenen was. De aan-
hangelingen-van PAOLÜS wer
den ' Paulianisten genaamd, 
en bereidden de sekte voor, 
die in de volgende eeuw ont
stond, en de onrust in de 
Kerk en in den staat ver
spreidde (zie ARKTS). De ze
den van dezen aartsketter 
waren zeer ongeregeld, vrou
wen, die hij zelfs tot in het 
patriarchale paleis had ge
plaatst, vergezelden hem al
om , en hij maakte zich ge
haat door zijne knevelarijen, 
zijne pracht, en door aller-" 
lei ongeregeldheden, waaraan 
hij zich overgaf. 

PAÜLÜS van Tyrus , hoog
leeraar in de rhetorica-, in 
hetjaar 120 der Christelij-

' ke jaartelling , werd door zij
ne medeburgers totflADRU-

ius afgezonden. Déze keizer/ 
door zijne welsprekendheid 
getroffen , verleende hem den 
titel van aartsbisschoppen]-
ken zetel voor" de stad Ty
rus. Hij heeft over zijne 
kunst, eenige geschriften in 
het Grieksch nagelalen, die 
oordeelkundig zijn. 

PAULUS (JÜMDS) , een be~ . 
roemde regtsgeleerde, die in • 
hetjaar 193 na J . C. bloei
de , was staatsraad met Ui-
PIANUS en PAPINIANUS. Daar 
de Paduanen den beroemden 
arts Appsr wilden veréeren, 
zoo verkozen zij JULIÜSPAÜ-
IÜS met TIÏUS LIVIDS, om 
het borstbeeld van hunnen 
medeburger, tot boven de 
poort van den senaat te ver* 
gezellen: hetwelk eene groo-
te achting vöör 'dezen regts
geleerde. vooronderstelt. J/Len 
heeft van hem eenige regts
geleerde werken, onder an-
de de Meceptce Sententice', 
waarvan SICHARD eene góé
de uitgave heeft geleverd. 

PAÜLÜS de Zwijger, een 
Grieksch schrijver, dus ge- -
noemd naar de waardigheid, 
welke hij in het paleis van 
JConstantinopet bekleedde, 
leefde onder keizer JosïiNr-
ANUS , in de zesde eeuw; wij 
hebben hem eene belangrijke 
berijmde Geschiedenis der 
kerk van de ff. Soptn^r 
te danken, Men vindt dezel-« 
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ve in de Byzuntijnsche Ge
schiedenis, met de vertaling 
en aaiiteekeningen van BÜ 
CANGE, Parijs, 1670, in 
in fol., een dichtstuk in 
Grieksche verzen, over de 
natuurlijk» warme badsto
ven der ouden, door den 
geleerden HÜEÏ , met aantee
keningen opgehelderd, Pa-
rijs, 1598, in 4.*° en een 
aanmerkelijk getal Puntdich
ten , in de Jnthologie. (Die 
van BKDNCK bevat er 83.) 

PAULUS EGINETÜS , een ge
neesheer van de zevende eeuw, 
volgens HERBEIOT, werd al
dus genoemd), wijl hij ge
boortig - was van het eiland 
IZgina, tegenwoordig Engia. 
Hij liet eene Verkorting der 
werken van GALENus na , 
en verscheiden andere Griek
sche werken, die zeldzame 
en belangrijke onderwerpen 
bevatten. Zijne, verhandeling» 
De Me medica, werd te Ba
zel, in 1551, in fol. ge
drukt ; en zijne overige wer
ken werden zulks'te Venetië 
in het Grieksch, 1428, in 
fol. en in het Latijn, 1538 , 
in 4. t0 De-nieuweren hebben 
er veel uit geput. 

PADLTJS, diaken van Me-
rida, in Esirdmadura, bloei
de in de eerste jaren der 7.e 

eeuw. Men heeft van hem 
een werk getiteld: Be vita 

üt moribus Patrum êmefi- • 
iensium, waarvan de beste 
uitgave is die van Antwer
pen* 1638, in 4 > , met 
aantèekénirigen van TARGÜS» 

. PADLÜS WARNEIJRIDUS , di
aken van Aquilea, in de 
8.e eeuw, beroemd door zij
ne godsvrucht en zijne kun
de , was., secretaris van DE? 
SIDERIÜS , laatslen koning der 
Lpngobarden. Hij werd ver
volgens aan het hof van KA-
REÏ. den Groole toegelaten.,, 
en later naar Metn beroe-. 
pen, om er scholen op te 
rigten/ Door afgühstigen be
scheid igd van aanslagen op' 
het leven des keizers te heb
ben gemaakt, werd hij naar 
het eiland. Diomeda, tegen
woordig Tremitiy in. de A-
driatische %ee, verbannen. 
ARCHISÜS » prins van Bene-
vento; beriep hem eenigen. 
tijd daarna aan zijn hof, en 
na den dood van dienprins, 
in 787 , begaf hij zich naat 
fflonte-Cassino y alwaar hij 
het kloosterleven omhelsde, 
en in 801 overleed. Hij is 
de schrijver eener Geschiê* 
denis van de Zongobarden; 
in zes boeken, van af der-
zelver oorspong, tot op den' 
dood van LÜIIPR^AND , in 744. 
Men vindt dezelve in de ver
zamelingen van VULCANIÜS 
en GRÓIIPS. Hij heeft groo-
telijks deelgehad aan de ïïte-

n 5 
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toria Miscella. Dit Werk 
bevat 24'boeken. De elf eer
ste zijn niet anders, dan de* 

' tien boeken der Homeinsche' 
geschiedenis Tan EUÏRQPIÜS „ 
met bijvoegselen van PATTLÜS , 
hier en daar ingelascht, De 
vijf volgende zijn geheel van 
PAÜLÜS en dienen tot ver-
vojg van.EoTROPlüsj de acht 
laatste zijn van LANDDXPHÜ$ 
SA&AX, die ten tijde Van 
IOXHARIÜS , zoon Tan I*q-
BEWIJK den Zachtmoedige, 
leefde; deze acht laatste zijn 
bijna geheel ontleend aan 
THEOPHANES , of liever aan 
zijnen veWler ,4»Asxi,siDS 
den fflhlióthekarius* • HEN-. 
DJBIK CANISIÜS., heeft er eene 
«iet aanteékeningen verrijkte 
uitgave van geleverd, ƒ«-• 

' gplstadtt 1603, in 8.™ De 
Historici Miscella , en Be 
retyiv Iiorigohardorym, ko» 
men voor in het eerste deel der 

• Jterupi Xtaliccirurn scrip-
tores van MURATORI. PAU-
IÜS diaken, is daarenboven 
de schrijver Van eenigè''.Ze
vens van Heiligen, en Van 
eene Geschiedenis der bis* 
schoppen van Me fa, en van 
het hymnus van den heili
gen: JOANNES: Ut queantla-
ssïsf —. Zie ERCHESIBERT. 

PAEIÜS (MARWS) , of MAR
GO POÜO , een beroemde Ve-
neiiaanscho reiziger, Tertrok 
met zynen broeder MASFIO in 
3269, om de Oostersche ge

westen te doorkruisen. Hij 
had het geluk, de gunst van 
den grooten chan der Tar>» 
taren te winnen, die hem 
gedurende zeventien jaren tot 
verschillende onderhandelin
gen in zijn uitgestrekt rijk 

, gebruikte. Poto bezocht met 
zijnen broeder hejt eiland Su-
ffiatra, Qrmus, Perüië, 
Kataï en, Sina. Nadat de 
groote chan; 'zijn bescher
mer , overleden was, keerde 
hij naar 'Venetië terug»' al
waar hij op eene eervolle 
wijze door den senaat werd 
ontvangen, die hem het be
vel over eene galei toever
trouwde : Venetië en Genua, 
waren toenmaals in oorlog. 
De vloot van de eerstgenoem
de dier republieken werdge» 
slagen, en Poi.0 gekwetst en 
gevangen genomen» " Het is 
gedurende zijne gevangen
schap , dat hij uit zijn va
derland , de Aanteekeningen, 
zijner reizen liet komen, en. 
aan RÜGHELLO , eenenede
len Genuees, in 1298, zijn 
Reisverhaal dicteerde. Tan 
toen af waren er afschriften 
van hetzelve in omloop. Tij» 
dens de uitvinding der boek
drukkunst , Was dit reisver
haal een der eerste werken, 
welke in het licht werden 
gegeven. Hetzelve voerde ten 
titel: Fiaggi di MARCQ 
POLO e delle MaravigUz 
del mondo da lui vedute etc. 
De eerste uitgave verscheen 



P A U . 003 

te Venetië, ia 1496,in8.vo JJ 
Dezelve is in verschillende 
talen vertolkt en in onder
scheidene verzamelingen op
genomen. De Latijnsche uit
gave van ANDREAS MULLER, 
Berlijn , 1671, in 4,*> wordt 
zeer op prijs gesteld. MAR-
CDS PAULUS was een goede 
waarnemer, en was, voor 
zijnen tijd, vrij ervaren in 
de natuurkunde, » Het is 
aller aandacht waardig," zegt 
de heer JTORSÏER, Geschie
denis der ontdekkingen en 
Reizen, in het Noorden ge
daan, » dat MARCO POLO, 
reeds voor verscheiden eeui 
wen, de hoogte der binnen-
deelen van Azië heeft opge
merkt , en dat Jiij zeer naauw-
keurige waarnemingen heeft 
gemaakt, omtrent die wilde 
schapen, welke de oude mU" 
sïmmes, en de Frattschen en 
Italianen wilde rammen , 
(rnotiflons) noemden, dieren, 
welker horens zoo groot zijn, 
dat, volgens eenige latere 
schrijvers, de corsaks of klei
ne vossen, er zich in kun
nen verbergen." Én na over 
de werking des vnurs in de 
hooge .gewesten dés aard* 
bols en óver de proefne
ming van den heer DK LüC 
te hebben gesproken, welke 
laatste bewijst dat dit ele
ment aldaar minder hevig 
brandt, en dat deszelfs uit
werkselen minder verwoestend 
zijn, dan aan den oever der 

zee, merkt de heer FORSTER 
op, dat MARCO POLO , opeenej 
zeer nadrukkelijke wijze de
zelfde waarneming had ge
maakt en dat deze waarne
ming dus 500 jaren ouder 
is. [Men vindt in de Engel» 
sche vertaling der reis van 
MARCCS PAÜLÜS, Zonden, 
1818, in 4.*°, een inleid 
ding, waarin belangrijke bij-' 
zonderheden voorkomen, be
trekkelijk den schrijver ende 
verschillende uitgaven van den 
tekst en de vertalingen dier 
reis. In 1818,, is er te Ve
netië, een werk in het licht 
verschenen, ondeï dezen ti
tel s Di MARCO POSO , et 
degli aniiobi viaggiatóri 
Veneziani, 2 dl.n in fol#J 

f PAüLtté (PETRUS) , ee« 
Hollandsche staatsman, in 
1754, te Axel, in de pro* 
vincie Zeeland geboren, was 
reeds vroeg in bedieningen 
geplaatst. Zijne genie vond 
in de posten Tan raad en 
advocaat-fiscaal ter admira» 
ïiteit op de Maze, in 1785 
de gelegenheid, om zich op 
de nuttigste wijze voor zijn 
vaderland te ontwikkelen. 
Toen het departement der 
Maas-hem werd toevertrouwd, 
zag Nederland zich bedreigd 
door eenen oorlog met $n* 
land. Volgens hét toenmaals 

•gevolgde stelsel, dacht ,men 
enkel aan de landtróeppn, 
hetwelk de zeemagt geheel 
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had doen vervallen. Be om
standigheden vrarén dringend ; 
PADIIÜS bestuurde dat groote 
werk: hij voerde in de hem 
toevertrouwde werkzaamhe
den, eene orde en vlijt i n , 
die tot dusverre onbekend.wa
ren geweest.' Zijn voorbeeld 
deed de admiraliteit van Am
sterdam ontwaken, en, men 
stond verbaasd, öa verloop 
van twee jaren , de Holland-
schel marine', uit 40 bijna ge
heel' niéuw gebouwde linie-
schepen bestaande, als 't wa
re,, uit hare bouwvallen te 
'zien herrijzen.1 Zijn gedrag 
was zoo wijs en zoo "voor'zig-
t ig, dat, ofschoon hij zijne 
gevoelens niet verborgen hield, 
de stadhóudersgezinden hem 
naauwelijks durfden laken. 
Zijne regtschapenhéid boezem
de hun eerbied in. Hij werd 
desniettegenstaande in 1787 
afgezet, 'en bleef buiten be
diening tot op den val van 
het - stadhouderlijke bestuur. 
Hij zuchtte diep over de ver
latenheid zijns vaderlands, 
hegaf zich naar Vèrsailles^ 
alwaar hij met onderschei
ding ontvangen werd. Ook 
aldaar legde hij zijne open
hartigheid, dien geest van 
•vrijheid en onafhankelijkheid 
aan den,dag, welke de waar
heid moeijelijk kan verbor
gen houden. Hij deed ver-
wijtingen , welke men aan
hoorde zonder hem te ant
woorden, Men vraagde hem 

spade inlichtingen en raadge* 
vingen. Hij ging èenige der t 
havens bezoeken , beoordeel* ' 
de de werkzaamheden der-
zelve , en verliet Frankrijk 
onder de verklaring, dat hij 
zich sterk maakte, om voor 
die mogendheid ëene zeemagt 
öp te rigten, met hetgene 
wat op eene ontrouwe wijze 
verwaarloosd werd. PAULUS J 

onderging de smart, van zijn 
land door de Franschen, die 
hij zoo turiglijk als bondge» 
noöten in hetzelve geroepen 
had , als overwinnaars te zien , <' 
binnentrekken ; en, even ge
lijk al de aanhangelingen zij
ner partij, werd hij op eene 
zeer gevoelige wijze misleid, 
door de beloften van vrijheid 
en onafhankelijkheid. In 1795 
zat hij voor in de eerste ver
gadering -&e& -pTOVisióneelé 
volksvertegenwoordigers der 
Bataafsché republiek,. werd " ; 
lid der, commissie van marine, 
onderhandelaar'van het vre
desverdrag met Frankrijk, 
en afgevaardigde der provin
cie Holland, bij de beraad
slagingen , die de beroeping 
eener constituerende vergade
ring ten doel hadden. Bij de 
waarneming dier posten, werd 
hij door eene hevige verkoud
heid bevangen, die hem in 
korten tijd in het graf sleep
te, den 17 Maart 1796. Men . 
heeft van hem verschillende 
werken: 1.°Betoog van Zee-* 
lands regt tot het tUchten 
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«ener hooge school, Zeyden, 
.1775, in-8jo - , - 2 . " /^er-
klaring. der unie van , XI-
irecht, Utrecht ,1775 — 7 8 , 
4 dl.n in 8.vo — 3.° Nut der 
stadhoudevlijhe regering, 
1773i •— 4.° Bisputaiio de 
origine, progressu et solu-
iione nexus feudalis finn-
driam inter et Zelandiam, 
Jjeijden, 1775,in8,vo Deze 
thesis werd door PAÜLUS verde
digd , toen hij in 1774, aan 
de Leijdsche hoogeschool tot 
meester in de beide reglen 
'werd bevorderd. . ^ 5.° F~ér~ 
han1 deling over, de vraag; 
in welken %in kunnen de 
menschen gezegd worden ge
lijk zijn, en welke %ijn de 
regten en pligten, die daar-
uitvoorlvloeijen?, Haarlem, 
1792, in' 8.vo> en 4.e uit-
•gave>17§5. ; i 

PAUIUS DE SAWA-MARIA 
of BE BURGOS , een geleerde 
Jood, in die stad geboren, 
werd uit zijne dwalingen ont-
waakVdoor het lezen van het 
•Koft hegrif van den heili-, 
gen THOMAS. HIJ omhelsde 
de , Christelijke Godsdienst, 
en trad, na overlijden zijner 
vrouw in den Geestelijken 
staat. Zijne verdienste ver
schafte hem belangrijke pos
ten en aanzienelijke benefi-
ciën. Hij werd onderwijzer 
van JOANNÉS I I , koning van 
JTastilië, daarna aartsdiaken 
van Trevigno, bisschop van 

Karthagma, en eindelijk bis
schop van Burgos, Men zégt 
dat hij in 1435 , in denout 
derdom van 82 jaren als pa
triarch t&Tijtquilea overleed, 
na de Godsdienst door zijne 
geschriften verdedigd te heb
ben. De voornaamste' zijn: 
1.° Bijvoegselen op de be* 
knopte uitleggingen pos
tilles) van NicoiAAS DE t t -
RA. .—#, 2.o Eene verhande
ling getiteld: Scrulinium 
scripiurarum, Mantua, 1474 
in l'ol. 3.° Qüwstiones 
de nomine Tetrügrammato, 
Zijne drie„ zonen werden met 
hem gedoopt, en onderscheid
den zich door hunne verdiens
ten. De eerste AttONècs, 
bisschop van Burgos, schreef 
eenë beknopte schets der ge
schiedenis van Spanje, wel
ke men vindt in Éispania 
illuètrata , 4 dl.n in fol.; 
de tweede , GoNSAtvo , was 
bisschop van Placentta, en 
'de derde ALVARÈS , gaf in 

; het licht, de Geschiedenis 
\ van JOAÏÏNES II koning van 

ICastili'è, 

PAÜJJÜS van het heilige 
geloof, {Zie Au&ER.): . • 

PADSANIAS , veldheer, der 
Lacedemoniërs , ' zoon van 
CrJEOMBROTus, koning van 
Sparta, droeg veel bij tot 
den goeden uitslag van den 
slag van Platea, waarin A-
RISÏIJOES den Perzers, in het 
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jaar* 379 vóór- J, C, slag Ie* [ 
verde. De dapperheid en 

... voorzigtige werkzaamheid, 
van IPAÜSANMS noodzaakten 
MAKDOJSIIIS , veldheer desvïj-
andelijkeh legers, om in eene 
naauwe plaats te strijden, 
alwaar; zijne trijgsmagt hem. 
nutteloos werd, De Perzische 
naam joegden Grieken geen 
schrik meer aan. PATJSAMAS 
bragt zijne wapens en zijnen 
moed in jdzië, en stelde al 

• de Grieksche volkplantingen 
in vrijheid ; 'maar hij maak* 

, te-, zich de harten- afkeerig * 
door zijne ruwe en. heersch-
zuchtige manieren. Dé bond-' 
genoo^en wilden verder enkel 
aan ,-; Atheensche vëldheeren 
gehoorzamen* PAOSAHIAS, over 
zijn vaderland ontevreden, 
liet zieh. dooir de geschenken 
en de beloften van den ko
ning van Perzië verleiden. 
Hij verraaddö'jniet alleen de 
belangen van Hacedémoh, 
ïriaar haafóe er zelfs na , Om ; 
den tiran v*n Griekenland,} 
te worden. De ephoren f ) , ; 
van zijne heerschzuchtige ont
werpen onderrigt, riepen 
hem terug» iMen had hevige 
verdenkingen, maar geen enkel 
voldoend bewijs, tegen hem. 
Sparta bleef in weifeling , 
wegens .he t . lot tan zijnen 

onderdaan , toen een slaaf; 
aan wien PACSANIAS eeneu 
brief voor' ARTABAZBS j sa* ' 
trapes óf landvoogd van den. 
koning van Per%ië , de-over» 
heden volkomen overtuigde • 
van het verraad van dien on-
waardigen burger^ De schul
dige vlood, in den tempel 
van MINËRVA. De deur va» 
dien tempel werd toegehiet* 
seld, en zijne moeder droeg er 
den eersten- steen toe bij. Hij 
stierf in* odien tempel den 
hongerdood, in 'het jaar, 
4 ? 4 , vóór J .";C.;;Ü.C.;. ; *V. . 

PAUSANIAS , ' Grieksche ge* 
schiedschrijver en redenaar: 
in- de 2.e eeuw , woonde "te 
Home ,. onder keizer ANTO-
NINDS P I Ü S , en overleed al
daar 'zeer hoog bejaard .De--
ze schrijver heeft zich eenen 
beroemden naam verworven 

' door zijne &e$chiedkundige 
reis door Griekenland, i n 
tienbóeken, Ditvolgëschied*, 
fabelf j aardrijks- en tijdre?-
Jcenkundige bijzonderheden, 
•en waarin over zoo vele hei* 
den én standbeelden gespro
ken wordt, is zeer nuttig 
voor degene, welke zich op 
de oude geschiedenis willen 
toeleggen. De stijl ,• ofschoon 
kort en duister, biedt soms 

O Megiers te Sparta, volgens sommige schryvers door 
I>YCir&aus aangesteld, om het koninklijke gezag in toorn 
te kouden, V e r t a l e r , 
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! geheel f erhevene stukken 'aan. 
' PAÜS/.NÏAS bezat de kunst , 
I om te verhalen; maar,.even 
! gelijk, de meeste oude ge

schiedschrijvers, w i s hij zeer 
| ligtgjiloovig; alle volksover*. 
j leveringen zijn in zijn werk 
I op^eteekend. De beste uit-
] guve , welke e r van beëtaat ><• 
I. is in 1 6 9 6 , in fol. niet de 
( geleerde aanmerkingen • Van 
,; KBHNIDS in. het* licht gegeven. 
| Zie GEDoïïfii 

, PAüSE '(PtANÏAtlï DE tA)» 
—'.Zie PXANTAVÏX.••:'-. 

j •;. PAUSIAS >' een';schilder , te 
SütyotiH geboren, een leer
ling van PAMPÏÏIMÜS , bloei
de omtrent het jaar 360 vóór 
J» C. Hij slaagde voorname
lijk in eène bijzondere soort 
vait schilderwerk, éttcatisiH 

i , ca of'Wassohüdertoerk gè-
j naaöid, bij welke de kleu-
j ï«n, door middel t an op 
| vuur Vloeibaar gemaakte Was> 
i op het hout of ivoor worden 

gebragt.. Hij is de eerste, 
:, die ap deze wijze de gewei-1 

ven en pleisterwerken.beschil
derd «heeft. Men heeft voor
al onder zijne schilderstuk
ken geroemd» gene dronken 
vrouw, mét zoo veel kunst 
geschilderd, '• dat men doof 
ee» glas, hetvvélk zij ledig 
dronk, al de trekken t an 

; haar vlammend aangezigtont-
\ waarde. De Ugtekooi G ty - , 
\ ««KA leefde ten zijne tijde, ; 
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en was ookVan^t'c^oM; deze 
! muntte uit in de kunst om 

bloemkransen te .vervaardi
gen.' Öm haar te behagen , 
bootste PADSIAS , met bet 
penseel hare kransen na. 'Men 
kan de Jferhandelingvvei* 
de encausfivct schilderkunst > • \ 
door den graaf 6 E CAttüs^ 
eri den heer MÜÏJAÜX raad*» ( 
plegen4 Pürijs, vi'.&Wrv- > 

•PAÜTRE (AiwoMCSitE)"i ee"n | I 
Parijsche bouwkunstenaar, ' 
muntte uit in : de sieradeü 
en terf raaying'en-der gebou* j 
Wen. 'Zijne begaafdheden; in ij 
dat vak , Verwierven hgm deft j ! 
post van böuwkuwkunstèriaar f 
van LOJDEWIJK XIV* Hij nyas Ml 
h e t , 'die da teekeningen j e * j]} 
verde, tot de watervallen.van • !j j 
het kanteel'van Stt Ctoud'4 ijl 
eh diè de kerk der religieus || 
zen van Pbrt<-Rpykl, te Pub ., H 
r§s, bouwde. In 1*671» ï • 
werd hij tot lid der,akadè- . i j ; 
mie van schild'erkunde be« jj 
j i o e m d . D i t genoo t schap yer* " \ j | 
loör hem eenige jaren daar- |l 
•na. -De Werken van ANÏO» |J 
Nlös I E PAÜTRÊ , verschenen / i i 
in het licht te Parijs, in hl! 
1652, in fol. met 60 jdaten, '| ||! 

PABTEE^OANNESIE^, bloed- • J \ j 
verwant vanden Voorgaande, v • • ; ] 
te Parijs, in 1617geboren r i ;ji 
werd bij eenen schrijnwer- |!;j 
ker geplaatst,: die hem in | |i 
de eerste gronden der. tee- :..,j| 
kenkünde 'onderwees. HÜ !!; 



608 2-A 

werd door zijnen ijver, eenen 
uitmuntenden teekenaar, en 
eenen bekwamen graveur. De
ze meester was zeer wel be
kend met de bouwkundige sie
raden, en de verfraaijingen der 
buitenplaatsen, zoo als fontei
nen , grotten y watérsprongen, 
en alle- andere tuinsieraden. 
Hij werd in 1677 , 'bi j de 
koninklijke .akademie van 
schilder- en beeldhouwkunde 
als lid aangenomen, en over
leed in 1682. Zijn Werk 
bevat ineer: dan duizend pla
ten, welke de ridder BER-
HiNï-, grootelijks op prijs stel
de. Mea, ,v«wlcèldé hetzelve 
in drie deelen in fol. •— 
Zijn zoon PETRUSXE PAÜTRE , 
te Parijs, den 4Maart 1659 
geboren, en in deielfde stad 
den 22 Januarij 1744 over
deden , legdèizich op de bóeld-
«houwkunde toe. Verscheiden 
zijner werken verfraaiden 
'Marly.' ~ Hij vervaardigde in 
'1691 j te Rome, de groep 
van JE NE ASV en JNCSISES , 
welke men < in den grooten 
gang der Ttiüeriën ziet. Hij 
bragt in 1716, die van Lv.* 
CREÏIA ten: einde, die zich 

in tegenwoordigheid van Cot-
XAïINüs met dolken doorstak. 
•De; groep van LUCRETIA, 
was.te Rome door THEO-
DON begonnen.:' , 

(t * PAUW (CORNEUS DE) , 
in,1739 te -Amsterdam ge
boren, stamde van vaders 

zijde van 'een beroemde fa
milie af; en was door zijne ' 
moeder een - achterneef van 
den raadpensionnaris DE W I T . 
Nog jong reeds wees zijnde, 
werd hij opgenomen door , 
eenen kanonik \an£uik, die 
zijn bloedverwant was,, en 
die hem bewoog om den 
geestelij ken staat té omhelzen, 
De jonge PAÜW leende gaarne 
het oor aan dit.voorstel} en 
ontving weldra het sub*di-
akonaat, doch liet het bij 
deze waardigheid berusten. 
Daar intnsschen de prins
bisschop van Luik, in eenig 
geschil niét den koning van / 
Pruissen werd gewikkeld,;'' 
zoo zocht hij. eenen goeden -
onderhandelaar ter verdedi
ging zijner regten aan'het 
hof van Berlijn. De jonge 
DB PADW. jsejaUbenv tedien, 
einde aanbevolen, 'die wer
kelijk aan den grooten FEE-, 
DEKIK behaagde, en het ge* . 
schil werd weldra bijgelegd., 
DE PAUW verbleef acht maan
den, te Potsdam^ en wist 
de gunst van den grooten 
FREDERIK zoo zeer te winnen >' 
dat deze hem vruchteloos de 
voordeeligste aanbiedingen 
deed om hem yv zijne staten 
te behouden. Kort daarna 
tot kanonik van Xanteri be-, 
nöemd,. wijdde hij zich ge
heel en al aan de studie toe. 
Het is in deze afzondering, dat 
hij zijne wijsgeerige werken 
schreef. Toen de Fransche 
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legerbenden aan gene zijd?' 
des Rijns doordrongen, we/d 
de' wijsgeerige sub-dia&en 
door! het directoriunj/ niet 
vergeten, het deed lym den 
post* Van commissarisdes gou
vernement in he/laüd van 
JSr7êe/ aanbiede/'DE PAUW. 
deinsde voor ,jk aanneming 
van dien post/érug. De ver
woestingen i/Waarvan hij ge
tuige was-W huisselijke on
aangenaamheden verhaastten 
zijnen; d<*od!,: hij overleed den 
7 Jijlui 799; DEJBJUJW^WUS deï 
oom van ANACHARSIS GLOOXZ 
(zie Ctóoiz"- JOANNES B A P -
ïiSTAa)," zoo zeer bekend , 
door.de treurige .rol, welke 
hij in de -Eransche omvven-. 
teling, 'speelde;- Men'Jieeft 
te Parijs in 1785 . serie uit-, 
gave in 7 dl.» in '8,v°", van 
de drie gróöte werken Tan DB 
PAUW geleverd , welke ,iftnl 
ïFysgeerige nasporingen 
betrekkelijk de Grieken, de 
Amerikanen, de Mgyptena-
ren.fin Sinezen. Er komen 
in deze ".drie werken, nieuwe 
overzigtën, vele geleerde aan
merkingen j en soms kracht 
in den stijl voor; maar vah 
den andeten kant vindt meri 
ook in dezelve, ontelbare 
paradoxe stellingen, verdich
te daadzaken, en een geest 
van valsche wijsbegeerte, die 
hét lezen derzelve gevaarlijk 
maakt. De schrijver schept 
er behagen iri, om al de ge-

XYIII, DEEI,, 

schiedsch'ijvers tegen te spre-
ken, eu om de volken, over 

r welke hij spreekt te verlagen. 
Zijne wetenschap is daaren
boven systematisch, en zijn 
geest helt tot het tegenstrij
dige over, 

PAVIA (RAIMBNDUS DE BEC-
CARI DE) , — Zie FOÜRQÜE-

VAÜX. 

PAVIUO» (NICOÏ.AAS) bis
schop van Aleth, zoon "* van 
SXEPHANÜS PAVIUONi COr* 
rector der " rekenkamer en 
kleinzoon van NICOLAAS PA-
ViütON, geleerden advbkaat 
bij het parlement van Pa* 
rijs, 'werd in 1597 geboren. 
De heilige VINCENTHJS YAÜ 
PAULA > insteller der missien, 
onder wiens> leiding hij zich 
gesteld had, leerde zijne ta
lenten kennen, en maakte 
gebruik van dezelve. Hij plaat
ste hem aan het hoofd der 
vergaderingen van liefdadig
heid, en der conferentiën 
van jonge geestelijken. De 
roem zijner bekwaamheden 
voor. den kansel drong door 
tot den kardinaal van Ri-
CHEMED , die hem tot het bis
dom Aleth bevorderde. De 
nieuwe bisschop vermeerder
de het getal der jongens-
en meisjes-scholen ; hij zelf 
vormde meesters en meeste-; 
ressen, én gaf hun lessen en 
voorbeelden. Deze bewijzen 
o '-\) {' 
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van deugd en ijvê\ beletten 
hem echter niet, \m zich 
tegen de besluiten TSD den 
H, Stoel te verzetten.\Hij 
stond in betrekking met AR-
SABÜD en mét de vrienden 
en voorstanders van dien lee
raar, en deze betrekkingen 
sleepten hem. mede', in ee-
nige stappen, welke niet al
gemeen werden goedgekeurd. 
VINCENTÏÜS VAN PAUIA schreef 
er: over aan den bisschop ,v 
en maakte hem aanmerkin
gen > waaraan deze niet ge
heel het oor leende. Het 
was echter éérst na den dood 
van den H. VINCENTIDS , dat 
dé prelaat zich openlijk ver
klaarde; en wel tegen dege
ne, die het formulier on-
dèrteekenden; deze stap nam 
XOPEWIJE XI? geheel te
gen hem in. De vorst werd 
nog meer verbitterd, toen 
de bisschop van Aleth wei
gerde, zich aan het regaai-
regt te onderwerpen. Men 
beschuldigt hem, van alles 
in het werk; te hebben ge
steld, om oneenigheid te 
zaaijen tusschen LODEWIJK 
XIV en INNOCENÏHJS XI, ten 
einde, door middel van die 
verdeeldheid, de party ge
rust te stellen en te verster
ken; waarin hij ongelukkig
lijk geslaagd is. Hij overleed 
in ongenade in 1677.. Hij 
heeft nagelaten: 1,« Riiuel 
etc, (Rituaal ten gébruike 
van het diocees van Aleth), 

met de onderrigtingën eb rb>' 
brieken in het Fransch, P««. 
rijs > 1667 en 1770, in 4.** 
Dit werk wordt door DüPH 
aan ABSUULD toegeschreven. 
LEYDEKKÏR (aie dat artikel) 
een Calvinist godgeleerde, 
verzekert iu zijne Geschie
denis van hei Jansenismuf t 
dat dit werk strekt tot de 
verdelging der Ca'holijke Kerft 
en harer Sacramenten; Eet 
werd te Rome onSerzocht» 
en door Paus CLEANS EX, 
in 1668 veroordeeld;, On*1 

danks deze ver oordeèlingV ging 
de bisschop van JlethtootX, 
zijn rituaal,' te doen opvol
gen. — 2.0 Ordonnantie 
en Synodale statuten, 1675, 
in l^.mo ._ 3.0 Lettre etc» 
(Brief, aan den koning ge
schreven), 1664. i Deselva 
Werd op-d©~geregtelijkê *or* 
dering van den heer T^Otf* 
bij vonnis van het parlement 
van Parijs + van den 12 ,1e* 
oember 1664, verbodea m 
vernietigd. Zijne Levensbe
schrijving is in 1728, ] \ 
3 dl.» in 12.mo , door At-» 

TONIÜS DE IA GHASSAIGNEBB 
CHaTEAtjDüN J leeraar der „Stor* 
bonne , eb door LEFÉTBS BR 
SAINX-MARC in het lichi; ge
geven. Dezelve is eene lofrede. 

PAVIUON (SÏEPHAU es), neef 
van den voorgaande, te Pa
rijs in 1632 geboren, was 
lid van de Fransche «kade-
mie , en van die der opschuif* 
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tón en schoone letteren. Hij 
onderscheidde zich in de» 
beginne in hoedanigheid Tan 
algemeen advokaat M het 
parlement .van Mets, Het 
verlangen naar rust,/zijn zwak 
gestel onttrokkej/hem wel
dra aan de mogelijke loop
haan , welke/hij was inge
treden. In pene stille afzon
dering wijdde hij zich toe 
aan de bevalligheden der 
dichtkunst. LODEWIJK XIV 
gaf henV eene jaarwedde van 
2000/livres. Mevrouw DE 
P,ON?-CARTRAIN, zond hem het 
brevet daarvan, en liet hem 
daarbij tevens weten, dat 
zulks slechts in afwachting 
was.... PATILÜO^ die toen
maals zeer ziek was, liet aan 
deze dame antwoorden,» dat 
indien zij hem eenige gunst 
wilde bewijzen, zij zich ZQU 
moeten haasten." Hij over
leed in 1705. Zijne Gedich* 
ten zijn in 1720 gezamenlijk 
uitgegeven, en later in twee 
kleine déelen in 12.1»» her
drukt, Ofschoon de mééste 
onbeschaafd zijn, bezitten de
zelve eerje natuurlijkheid en 
scherpzinnigheid, die vleijen. 
Dezelve zijn in den smaak 
van VOITURB. Zijne eerste 
geschriften ademen ijdelheid 
en minnarijen; maar dien 
noodlottigen smaak weldra 
moede, verbond hij zich aan 
edeler en nuttiger denkbeel
den. Zijne lofrede, werd 

I in de Fransche akademie uit
gesproken door BRUIART-SIII-
IERÏ , bisschop van Sois-
sons, die hem verving, en 
bij de akademie van opschrif
ten door den abt TAIXE-

M A N r . - •• 

PAVIN. —• Zie SAINX-PAVIST. 

* PATEU (dom BASILIÜS) , 
een Benediktijner, in 1680, 
te Cendrecourt, in Franche-
Comté geboren, begaf zich 
in 1697 in een klooster, 
en werd hoogleeraar in de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid, in de abdij van Mm> 
lach. Hij bekleedde vervol
gens de gewigtigste posten 
zijner orde, en schreef ter 
onderrigting der nieuwelin
gen verscheiden werken,zoo 
als Latijrische, Grieksche, 
Hebreeuwsche, enz. Spraakt 
gunsten eri /Woordenboeken. 
Behalve onderscheidene P'er*-. 
handelingen, over geschil
punten en andere tegen de 
Jansenisten , noemt men nog 
van hem; 1.9 dpparatusin 
omnes auctores sacros, turn. 
veteris, turn noviTestamen-
ti, in fol. — 2.° Jppara-
ius in Scriptor es quatuor 
•primoruwt sceculorum, in fol» 
..»» 3,o Opus crüicum in 
auctores, turn sacros, tüm 
•non sacros, ecclesiasticos, 
in fol, — 4.o Mémoires etc. 
(Gedenkschriften, om ie die-

o 2 
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ncn tot de geschiedenis der 
beróenidemannen \an" het 
graafschap Bourgonai$). —-
5.° JUÏstoire etc. (Geschie
denis der abdij van Luxèuil 
en der priorij van Eontai~ 
nes) f in fol. — fi.° Trac-
tatus de origine gentiumr 

linguarum et litterarum, in 
4.to •'— 7.ö Bissertatio de 
veteribus Grcecorum Lati-
norüm et Gallorum charac-
teribus , in 4.t° -—• 8.0 Vo-
cabularium nominum celti' 
vorum, in fol. — 9.° Trai
te etc. (Verhandeling over 
de wapenschüdkunde), in 
4%to ._.-, lO.o Jbrégé etc. 
{Beknopte verhandeling over 
de wetenschap der gedenk
penningen) , in 4. t0 enz. Al 

; deze werken, 'de meeste in 
handschrift, zijn met de bi
bliotheek der abdij van Mur-
bach , door de Fransche om
wenteling verspreid geraakt. 
Deze geleerde benedictijner 
overleed te Luxeuil, den 23 
Augustus 1756. 

PAYNE, •— Zie PAINE, 

PATS (BENATUS XE) , heer 
van Villeneuve, te Nantes , 
in 1636 geboren, bragt een 
gedeelte zijns levens, in de 
provinciën Dauphiné en Pro-
vence door, alwaar hij al
gemeen opziener der zout-
• pacht' was. Hij mengde de 
bloemen van den Paraas* 
sus met de doornen der geld

middelen,- en overleed ia. 
1690. Men heeft van hems 
1.° JLmitiès etc* (Beleefd* . 
heden, minnarijen en min' 
nenhandel), een werk inon'« 
rijm en dichtmaat, hetwelk 
de dames en jongelingen , 
met vermaak en met de 
vrucht lazen , van er ten min
ste hunnen tijd bij verloren 
te hebben.— %p ZeloUde^, 
een verliefde geschiedenis $ 
die bij de lieden van smaak 
geenen opgang maakte. ~-« 
3.0 Eene verzameling van 
dicht8tukken}herder$%av%en, 
klinkdichten , rustgedwh-
ten, waarin ihen de scherp-
zinnigheden van deiï schoó» 
nen geest, en bijna nooit da 
schoonheden der genie ont
waart. Hij gaf dezelve in 
het licht onder den titel van: 
JS'ouvelles-^uwm,JParijs, 
1672V 2 dl.», in 12;>»o 

PAYVA. — Zie ANDKAÖA 

(DIÉGO PATVA D') . 

t PAZ (JACOBUS ALVAREZ DE), 
XaToledo, in 1533geboren, 
begaf zich in 1555 onderde 
Jesuiten. Na verscheiden col-
legien bestuurd te hebben, 
werd hij in Jrragon tot vi
sitator en tot provinciaal van 
Peru benoemd. Maar; nadat 
die bestemming veranderd 
was, werd hij provinciaal 
van Toledo, en overleed in 
die stad in 1580. De heiH-
ge THBEESÏA, wiens gevrc» 
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tensbestuürder hij was, zwaait 
hem den groötsten lof toe. 
» Deze goede pater, zeide 
3ij ,' deed Ênij den weg eener 
grooter volmaaktheid bewan
delen. Hij deed éijne woor
den met vele zachtmoedig
heid en indringende manie
ren gepaard gaan." Hij heeft 
verscheiden stichtelijke' wer
den in het licht gegeven, 
die zeer op prijs worden ge
steld ; dezelve zijn in ver
scheiden talen vertolkt, en 
oader anderen in het Fransch 
door pater BEIOBT, Zyon, 
1740.,.'".' -V. . 

PAZMANI of PAZMAH (PE
TRUS), te Groot-Waradin. 
in Hongarije geboren , werd 
Jesuit/ onderscheidde zich 

. door zijnen ijver voor dë za
ligheid der zielen, en be
kleedde langen tijd" de be
dieningen van missionariŝ  in 
sgn vaderland, hij verwierf 
zulk eenen roem, dat, na 
des dood van den kardinaal 
FOSGACES , aartsbisschop van 
Strigonicc, de magnaten van 
Hwgarijè en keizer MATHI-
AS , aan den H. Stoel ver
zochten, hem tot deszelfs 
opvolger benoemd te zien. 
I r waren nadrukkelijke be
velen des Pauses noodig, om 
hem tot het aannemen te 
bewegen. Dien stoel bestegen 
hebbende, waren zijne eer
ste zorgen er op gerigt, om 
de rampen te herstellen, wel

ke de ketterij in zij n, uitge
strekt 'diocees hadaaogerigt; 
vele dwalende schapen wer
den door zijne zachtmoedig
heid, zijne bescheidenheid 
en vooral door zijne groote 
begaafdheid in de kunst om 
te; onderwijzen, tot den 
schaapstal tëruggebragty hij 
verbeterde zijne geestelijk
heid , vaardigde wetten uit, 
en hield te dien einde; ver
scheiden kerkvergaderingen, 
Hij leefde als een eenvoudi
ge religieus, en had naau-
welijks de tot zijne behoef
ten noödige meubels. Zijne 
inkomsten waren bestemd tot 
de ondersteuning van armen, 
het bouwen van kerken, het 
oprigten van andere liefda
dige en Godsdienstige gestich
ten. Tirnaü heeft hem zij
ne hoofdkerk, Presburg een 
schoon collegie, en verschei
den steden stichtende en nut
tige inrigtingen te danken. 
FERDINAND H verkreeg in 
1629 voor hem den kardi
naalshoed. Hij overleed te 
Presburg, den 16 Maart 
1637. Men heeft van hem: 
l.o Een aantal ascetische en 
polemische werken in het 
Hongaarsch. — 2,° Zeerre-
den voor de zon- en feest-, 
dagen in dezelfde taal, 1636 
in fol. — 3.o Eenige pole
mische werken in het Latijn, 
— 4.° Vindicice ecolesias-

II ticce, Wcenen, 1620, in 
IJ 4,to _ 5.o Jcta el decreta 
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<$yriodi strigonièn&i? vele» J 
ërata, 1629, in h&>, enz» 

P A Z D M O T . — ZiePASDMOï 

PAZZI (JACOBÜS) , een FIo-
rentijnsch bankier, uit eene 
aanzienlijke familie, was het 
hoofd der factie, die tegen 
«ver de MEDICÏSSEN werd ge
steld (Zie MEDICiS- IiADÏtEN* 
nes-) . Het huis der PAZ-
zis verzoende zich later met 
de MEDICISSES, en vereenig-
de zich met dezelve door hu
welijken. COSMÜS PAZZI , 
Aartsbisschop van Florence, 
in 1508, ceo in de Grieisohe II 

en Romeinsche letterkunde 
zeer ervaren man, zou door 
LEO X, zijnen oom en vriend, 
met het purper zjjn vereerd, 
indien hij niet kort na de 
verheffing vatj dien Paus over
leden was. — AÜEXANDER 
PAZZI, zijn broeder,,gaf ee* 
niga Treurspelen, en een 
vertaling van de verhande-
ling over de dichtkunde van 
ARISIOTELES in het licht, wel
ke hem in de lofredep van 
PATJIÜS Jovius eene plaats 
heeft verdiend. 

PAZZI. — Zie MAGDAWÏNA 
DE, PAZZI. 

EttlDB VAN HET ACHTTIENDE DfiEl. 
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